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Sulh taraftarlarını endişelendirecek bir nutuk 
Göbels "Düşnianlarımızı tanıyoruz, yakında 

onlar da bizi tanıyacaklar!,, . diyor 
• • 

pl'lnıada ~.al'k huc?uifuna yeni as'kc:· sevkine başlanmıtlır. Bunlar bilhaua MlljİRO 
~ gannda askere giden gençlerin kan lan ve çocuklan ile öpüıerek vedalaş:nalan görülüyor 

Hataylıların Atatürke 
innet ve şükranları 

8 d bi. 

uriyeli ve Lübnan~ı gazeteciler 
'1atayda'ı<i birliğin hayranı oldular 

Hatay Marşı 
Dün ilk defa olarak askeri 
bandomuz tarafından ça lnıdı 

l\ı luıtakya, 4 (A.A.) Anadolµ Ajansı· Türkiycnin Ulu Önderi tarafından 
tı husust muhabiri bildiriyor: gfüoterilen yüksek· arnka ve yardım 
~atay devlet reisliğine intihabı mü. sayesinde istiklaline kavuşmuş olan 
lı'r betile Tayfur Sökmen, Atatürke, Hatayın Ulu Şef Atatiirke ve Büyük 
hıır~llaa ve Suriye ve Lübnan reisicUm Millet Meclisine karşı beslediği rnin. 
~arına telgraflar göndermiştir. • net ve §Ükran ve bağlılık hislerini bu 

k8ckin8 Kemal Atatürlı: vesile ile de arzetrnekle son derece bah 
7'ürkiye Ciimhuıiycti Ba§kaııı tiyanm. 

ANKARA Vazifemin ifası sırasında yüksek a. 
'tay Millet Meclisi tarafından bu laka ve irşatlarmızm esirgenmemesi 

\._ liatay reisliğine seçildiğimi ve dileğile candan bağlılığımı ve sonsuz 
ı..._\'~eyi ifaya başladığımı yüksek saygılarımı sunarım. 
~uza arzeylemekle 12ercfleni· TAYFUR SôKMEN 

_.. Devamı 4 üncüde 

ısır kralına ateş 
eden Suriyeli 

t alebe yakalandı 
Sui~ast a ,·im kaldı, iki kişi 

ıı hafi .-çe yaralandı 
1 Ilı lcttıderiye, 4 (A. A.) - Röyter ajan- riyell olduğu zannedilen bir pham btr-

lC Uhabirinden: denbiro krala ka!'§I revolverini doğrul: 
u l'tl Faruk, Mısır yüzme şampiyonlu- muş olduğudur. Sulkastl yapan §ahsm 

ltıu~11ltaratmı vermiş olduğu Soprting ynkinindc bulunan bir adam, silahın en-
llu unun Ytizmc havuzunu terketmek•c dabt istikametini tebdil etmeğc muvaf· 

ltıif~u 81rada kendisine bir el ateş edil· fnk olmuş ve sil&htan çıkan memıl iki 
~ • kral, ıağ \•e salundir. Milşarilni- seyirciyi bacaklarmdan yaral~tır. 
'llre~ btıytık bir ııoğukkanlılık göstermek 

.... Yle saraya a \'det etmi~tir. Suikastçi yirmi yaşlarında bir Suriy ~ 

llıllt~ IUlkast hakkında alınan yegA.ne lidir. Kahire hukuk fakUltesinde tale
ftlat, hlll• .mdnrm gUzcrgahmda, Su- l)Cdir; tevkif edllmi~til'. 

Bugünkü sayımız 

16 
Sahife·d:r 

Kadıköyünde 
bir genç 10 met

re den düştü 
Birkaç dakika sonra 
6ıen bu genç bir 
akıl hastasıdır 

DUn do 19 ya§lannda bir genç pence
reden sokağa dli§erek feci bır vekilde 
ölmU6tUr. Kadıköyünde Kuşdili caddesin
de 106 numarada oturan askeri mUteka
itJerinden Ömer Hulfısinln 19 yqmda 
Orhan isminde bir oğlu vardır. Fakat za
''allı genç akıl haııtalığına mUptelidır. 

Ve bu yüzden iki defa hastaneye girip 
~ıkmışlır. Son günlerde hastalığı tekrar 
artan Orhan evde mütemadi bir taras -
sut nltmdıı. bulundurulmaktadır. l<'akat 
<lüa babasının sokağa çıkmasından ve 
evdekilerln de yanında bulunmamasın

dan fırsat bulan Orhan, evin içinde öte
ye beriye koşmağa ba~lamııs ve bu sıra
da açık bulunan pencerenin kenarından 
sokak tarafına çıkmış ve dar per\'azın 

üzerinde yürümeğe ba~lamıştır. Sokak
ta bu vaziyeti görenler feryada başla
mışlaraa d:ı zavallı genç bunlardan büs
bütün şqınnış 'e birdenbire sokağa yu
varlanm11tır. On metre yllkseklikten dil· 
een genç taşların üzerinde hurdiıha§ ol
muş ve imdad otomobiliyle Haydarpaş' 
numune hastanesine kaldırılmışsa da ~! 

mllcldct sonra ölmUı,ıtlir. ce 

Ameı ikanın fikri : 
Hitlerin politikası 

kuvvet ve tehdiddir 
Onu yola getirmek 
usul]nü kullanarak 

e meı; :r 

için· kendi 
mukabele 

Londra, 5 - Çekoslovakya meselesi 
vahim ve mUphcm mahiyetini muhafaza
da devam ediyor. Berştesgadende Bit
lerle SUdetli Almanların §efi Henlayn a- ' 
rasında yapılan mülakat meselenin mev. 
zuunda hiçbir deği§iklik husule getlrmc
mi§tir. Mesele, NUrenbcrg kongresinin 
arüesinde, mayıs ayındaki vahametini 
muhafaza etmektedir. 

Sfyaat Berlin mahfellerinde NUrcn
hergdc Hitlerin pek mühim beyanatt!l 
bulunmMma intizar edilmektedir. Bu be
yanatında üçilncU Reich §efinln alcnea 
cephe alacağı muhakkak addedilmekte -
dir. 

Bertlesgaden mtillkatı ile İngiltercnin 
Çekoll&ovaat hükw1H•ti n~r.auıo.• :; aıu ı 

uzlqtmcı g&lTetle.rde bulunacafma da -
ir Londradan verilen haberler Berlinde 
biraz memnuniyet tevlit ctmi§se de bu 
bal Berlin zimamdarlarının tam hare -
ketinde hiçbir dcği§iklik husule gctirme
miftlr. Bunlar her §eyin Almanyanm hUs 
nUniyetinc bağlı olduğuna dair Fransa
da ve lngilterede izhar olunan kanaati 
tenkid etmeğe devam etmektedirler. 
Onlara göre billkis her gey vakit ka
zanmak istlyen ve i§leri silrilncemede 
bırakan Prag hUk\lmetine bağlıdır. Bun
dan maada Çekoslovak arazisi dahlllnde : 

lngil/erenıu Berlin elçisi Sir lltndcrson.. 
Sir Cotı Sim on ve Lord 1I alif aks Ç ckos· 
lot•ak mesclcsitıi gör~mek üzere ltıgılt~ 

1/ariciye /\'e.zortline gidnlnknt 

SUdet Almanlarına muhtariyet \'erilmeu 
noktasında hiçbir fcdaklirlık kabul edil. 
memektedir. 

Almanya tarafından meselenin halline 
doğru bir tek adım atılmamı§ olduğu bu 
suretle anlaşılnuş olmaktadır. 

~ Devamı 14 üncüde 

Nazi kongresine 
Almanyadan verllen harcırahla 

Kudüs Arapları da 
iştirak ediyor 

O:ğer taraftan Filistinde kanıı 
hadiseler devam ed:yor 

---r--

Filistinde hudul -
lar re l'almdi rıft· 
tiklerinin etra•ı Ya. 
hudiltr tarafınt!an 

dikenli telöriüleri • 
le çevriliyor. 

_.. Y aztSt 4 li.ncüde 



AK GAM 
Solti61 •• Norlgot Mitliirii ~ 

H•• n Ra.sım U _ 
J D ,A R'E l! vl ı ilotanbul Anlcare caddesi 
r.ıe •• , ... , lııı~ at•. "Uıjırwf edtttll 111,...1>.ı UAB&a 

Yazı işleri tel'cfonu: 23872 
i:tero . .... .s .. : 24370 
illn ••. ,, : 20335 

ABONE ŞARTLAR!.,. 
W' nttı.. ~ f.##tl 

Seneıııı •·••o ••· t . 7•• llP,t 
e •vtıı. ''' .. • ı.•o• • 
3 avııll · -- •Oe :. • 116 • 
t av••• • ıo• • .. ••• • 

3ladis.etec,tikicfec 

B . zım mah um
ia r ve modern 

t:siı ciiık 
( ..ıza ı : N 1.umettııı Nazif 

1.lcıhkumları çalıştırmak yeni bir 
bul.lŞ değildir. Taş. t<l§ımak, kUrek çek· 
mek gibi agır işlerde çalıştırılan k8· 
lelt:r azaldı mı Ortaçağ {eodalinin em· 
ri altındaki ''hakim?,, veya bizzat asa· 
letlu feodal hazretleri, basit suçları ba

hane ederek nisbeten hür yaşayan köy
lüleri ve kasabalıları ağır cezalara 
mahkum eder ve mahküm kölenin işinı 

yapmağa zorlanırdı. Böylelikle feodal 
"hür? 1,. vatandaşlara cebir ve tazyik 

yapmakla itham edilmekten kurtulur · 
du. Bir işi angarya diye yaptırıp umu
mi infinla muhatap olmaktansa basit 
bir manevra ile o işi bir vazi!e saydır
mak daha zeki bir hareket .cimaı mıy
dı?. 

Kaly~nlara vurulan harp esirlerin
den boşalan yerlere süra'tle yeni esir -
Jer tc~rik edemeyince amirallar kıy: 
ıehlrlerde bilhassa bu tedbire baş vu
rurlardı. Bizde de Galatada yakala -
nan acrsefilcr gece yarıları tersaneyi 
bbylarlar ve ora.4an ancak hareket ha· 
)inde bulunan donanmanın küreklerine 
bağlanılmak üzere çıkarılırlardı. 

Daha gerilere gidip Ukçağdaki me
df.ni,tctlerde köleııırı büyük-rolünü gö~ 

k, faraza Mmtda Ehramların, Kar
nak mabedi .gibi g\izel hatıraların, Pal· 
mir ve Baaleb ~'de son izleri görülen 
e ki eserlerin, Romanın, 1stanbulun, 
daha doıt~uııµ flk!jağın Ortaçağdan çok 
ve ~amiyle ''Köle + Ka.inçı,, formü.. 
tünden doğduğunu anlamak mümkün
ıe .daha berilere gelip Sonçağın bir Ç'-:k 
memleketlerinde esirden boşalan i~ 

yerlerinde bir erzatz arandığını sez. 
met te öylece mümkUndür. Bu işe ilk 
8nce Rus çarlığı başlamııtı . 

Siyasi mahkumları Oral dağlarında· 
ki altin madenlerine ve Amur nehri 
layılarındaki tuz madenlerinde çalış -

• 
tmp maliyet fiyatını dü§Unne'k cihe-
tine gitmi§ti. Bunu Amerikan modem 
hapishanelerinde kurulan sın.al mües -

acaeler takip etti. Bir müddet 8onra da 
~merika pamuk tarlalarından azad e
dilen zencilerin iş!ni mahkCımlarına 

gördürmeğe başladı. Daha ucuz ve 
daha öldüresiye çalıştırılan mahktimun 

istihsalci kl:~eti clbttte daha yUksek 
oluyoidu. 

Ftansızlann G\iiy4n'daki zirai men
falamtın .ne cehennem olduğunu da bi
liyoruz. Ruslar :Saltığı Karadenize bir-

leştiren kar\alr mn.lıkf'ım!ara yaptırdıbr. 
Bu eser bu asrın, İlkçağ•n Ehramları 
kadar hayret uyandıran mlihim bir c· 
~eridir. 

Ehram kölenin ve büyük kanal mah
kUmun eseri oldu. 

I_şte Saracoğlunun son seyahatimiz 
eınasında söylediği şu söz bu bakım • 
dan mühimdir: 

"Biz makineye gitmiyeceğiz. Bura
daki tesisattan maksadımız ucuz istih· 
sal değildir.,, 

Bu özler tmrnlıdıt, Edirnede, İs· 

partada toplanan ve çalıştırılan mah
kOmu bizim, dünyada mevcut ''mah • 
kOmu .e~irle§tirilmek,, temayülü ıle an· 

lamamakta old!-Jğumuzu iınh ctmek:te· 
dir. 

Elbette böyle olacak. 
Biz tcrbiyeciyiz, modern esirci r'c· 

~iı. 

Ni7.Ameddin NAZiF 

Kocneli vi!Jycti torafoıdmı tertip edileıı iiziim bayramı dii1ı l/erekede 
l>ii.'l' iik merasimle kutlu!ammşlır. Merasimde, lzmitl'm vt lstanbuldan birçok 
davetliler vo btlhu~sa lzmit mebusları haı.ır bıılunuy01d11. Davatliltr Hercke 
islosj·onımda trenden indikleri zaman "Kocaeli üzilm türküsil,,na söyliyen 
gcr:r kızlar tarafırıdan karşılamyordu. l\occdi valisi lldmid Oskay da daı•tt· 

liieri karşılamak iizere istasyonda bulunuyordu. Vzüm nıcş/ltri meşhur Çam 
lıbahçede kurıtlnmştur. lstanbul Ziraat Mıidurimün riyaseti,ıdeki hakem he. 
yeti 500 den fazla üzüm nünmncsini üç saat götd,n ge{'irnıiş ııe buWn hımı· 
siyetlc:ri gözönitne alarak korartm vermiştir. 

Gölcük kazasının saraylı köyilnden Sivrittpc mtvkiinden 1/afön Oırotı 
htm t'ilôyct t•e henı de kaza biri,tciliğini kaıaımı:ştsr. Tavşı'Jncıldar. Hal:ın 

~ IE IHI ii I~ il> IE VIE 

I' 

• ~.-l ..... - ~. " 
Arka da tıilayct ikincisi ı•e Gebze kazammı birincisi olmuştur. Gölcükle" Sa· 
mi Stztr, 1'avşancıldaıı Talzir Tosun, Karamıhscldtn Ttv/ik Çakmak, Kara· 
miirseldtm Muharrem Talay, lınıitttn Ziya Eritin, lzmitten Mthmct Pişkin. 
R«l:ir Gıingör, Celôl Altan da muhtelif mükdfallar kozanmı§lardtr. ButtkW 
'fatı başka Saraylıdan AbdımaJıman, Iltrtkıden Ahmet Aydw, Tav:arıcıl. 
dan ili/mi, Gölciiltlcn Abdımahman, Dttirmcndtrtden Adil, Adapazarındo1' 
,,f thnıtt Jlhami, Tav~ancıldan Muhiddin, Alı Fethi, Bekir Günıör, Sarayh· 
dan Nuri, Ahmet Yurt, Mustafa Güıcl, Hasan, Ahmtt .4kkor, Nılfi ve /snıa
ıt, lflkdirnamt nlnıışlardır. ikramiye t'c tokdirnamıltr ı·ali 1/4mid tarat1nı1°" 
dağıtılmı~dlr. Arltasuidan t•ali bir 1ıutuk söylemi~ ı•t vil4yıt tarafından da· 
vıtliltre bir ziyafet t ıtrilmiştir. --

-
Belediye seçi
m·ne azırh 
Aile f şferlnc ı.t6re 

def erler 
hazırlanıyor 

Belediye ve mebus seçimlerine esas tu
tulmak ilzere mc.mleketıimizde ilk defa 
aile gruplarına ve soyadlarına göre tan· 
zim edilmekte bulunan fişler bütün kaza· 
larda evlere dağıtılmış ve doldurulan fiş· 
ler evlerden toplanarak tasnife tabi tu. 
tulmuştur. Şimdi bütün kazalarda soyad· 
tarı esa ma göre ikinci kısım yani esas 

Orta mekteplerin 
talebesi seneden 
~eneye artı or 

Tar'hi camiıerirı 
tamiri 

Mimar Slndoın tki 
es~ri tamir edili~'or 

• JıJİZ 
Büyük trırihl ve mimari kıyınetı ~-8! 

camiler ve türbelerle medreselerin c~ttıı 
tdaresince tamirine ait faaliyete j}a\ ,f\cl 
Acilen tamiri ıktiza edenlerin biran ~c0· 
tamiri için eski eserleri rnuha(aı11. aıı 
meni tetkiklerine devam et.mekted1~rr; 
nev~ eserleri!1 jsimleri ya v akın~ ~a· 1'· 
sine '!eritmekte veya eldeki tahsısarğle 0• 

miri için iş müzeler idaresin~ na' 
defterler tanzim olunmaktadır. 

Çok daralmış olan zaman zarfında bu 
işin ikmali için lise mezunlarından \'e il· 
niversite talebelerinden de istifade edil
mektedir. Bilha::.sa Beyo~lunda kurulan 
kursta yetişen lise mezunları çok işe ya· 
ramaktadır. Bu gençlere diğer kazalarda 
da vazife verilmiştir. 

Esas defterlerden muayyen nahiyelere 
ait olanları ikmal eden kazalar bu nahi. 
yeler halkını günler tayin ederek merkezi 
yerlerde defterleri imzalama~a davet et
mektedirler. Defterleri aile namına fişleri 
doldummş olan aile reisi jmzahyacak ve 
bu suretle yapılacak seçim!erde o soyun 
efradının medeni hakkı olan re}' verme i
~ino iştiraki muamele::;i tekemmül etmi~ 
olacaktır. 

---0-

«l\lavi köşe» de bir hiidi e 

Bira şişesi e 
bir genci 
yaraladııar 

Diin Taksimde Mvaik()şe birahanesin
de bir Mdise olmu~ ve bir adam diğerini 
bira şişesile başından yaralamıştır. 

Erenköyünde Kozyatağmda oturan 
Sadettin birahanede oturup eğlenır en 
yanına Abdülhamit ısmınde birisi gel. 
mi~tir. Polis raporuna nazaran muhabbet 
tellalı olan Abdülhamit Sadettinle bir 
milddet oturup içmiş, fakat nedense bir 
az sonra bağıra bağıra biribirlerine kilf· 
retrneğe başlamısiardır. Bu ara etraftan 
yapıl:ın müdahalelere rağmen yumruk 
ve tokatlar savurma~a başlayan kavga
cılar a}nlmışlar, Abdülhamit bu sırada 
birdenbire masadan bir bira şişesi alarak J 

Bu sene ilk sınıf,arda ta ~ebe 
mevcudu 30 bini geçecek 

Maarif vekAleti, yaptığ~ tetkikler so· 
{1Und bu ~e orta tedrisat talebe kadro
sunun eçen ıenelerden çok yüksek bla. 
~nJ görmüştür. Yapılan hesaplara gö· 
re bu sene ~lkmektep mezunlarından -
ilk tahsili krıfi görerek tah!'il hayatını 

bırakanların vasatisi çıkarıldıktan son 
ra - ortamekteplere yeniden girecek ta
lebe miktarı 28·30 bin arasındadır. Orta 
mekteplerin ilk smıf mda kalan talebe ile 
beraber yalnız birinci sınıflardaki tale. 
benin yekunu 30.000 i çok geçecektir. Bu 

F oryada bir 
çocuk boğuldu 
Oğluyla gezmeğe giden zavallı 

baba tek başma döndü 
Plıo Floryada gene blr boiulma hA.di

aeel olmu§tur. 

Tophanede Karabaş maballeıinde ıs nu· 
marada oturan makine tamircisi Ahm~t 
ve oğlu 11 yaşlarında Mehmet Küçtik • 
çekmeceye gltmi§lerdlr. Mehmet burada 
gömleğini çıkarıp baba.sına. vermiş ve de
nize fgrmek için ııalıilo gitmiştir. Fakat 

aradan bir iki snat geçmesine rağmen 
oğlunun gclmec!iğinl ııören Ahmet yaptı
ğı blltUn nrantınnalarda bir net!ce elde 
edememiş ve ak§am evine dönmU§tür. 
Evinde de oğlunu bulamayınca bUsbUtUn 
telfı3a da§mUJ ve tekrar bir otomoblllo 
Floryaya ı;ıdcrek karakola müracaat et
miştir. 

Geç vakit yapı)an uzun araştırmalar
dan sonra Mehmedln cesedi sırt Ustu ııu 

yun Uzerinde bulunmuştur. 

Sadettinin başına vurmu~tur. Başmdan 
yaralanan genç derhal tedavi altına a· 
hnmış Abdülhamit de yakalanmıştır. 

Toını'ltoıro amca 
aşof}( 

n 

miktar memleketimizde hiçbir zaman or-
ta tedrisatta görülmemiştir. .1. .J , 

Maarif \'ekaleti ortamekteplerin adedi
ni çoğaltmağı bir zaruret addetmekte ve 
buna karar vermi~ bulunmaktadır. Fa· 
kat bunun ya:•mda bir de ortamektep 
muallimi bulmak meselesi \'ardır ki bu ci· 
bet ehemmiyetli bir ~fua arzetmektedir. 
Bu yıl yapılan ilkmektcp muallıirnlerin. 

den ortamektep muallimliğine Jerfi .imti· 
hanları ~ muvaffakiy~tli netice verme
miştir. Muvaffakiyet d~reçesi noksandır. 
Gazi orta muallim mel·tebi en$titilsünden 
mezun olanla~ da dal}il olduğu halde or· 
tamektep muallıim kadro u ihtiyacı kaq11 
lamaktan çok uzaktır. Bunun için bu se. 
ne ortamekteplerde - bilhassa kala?alık 
şehirlerde - çift tedrisata daha geni~ 
yer verilecektir. Maarif müdürlU ü. kayıt 
muamele.,i bitince bu mektepleri teşbit 
edecektir. 

Beyulr ~lfteslyle 

iki çocuk 
yaratandı 

Son gUnlcrdc beygirler de adam ya· 
ralamağa ba§lamışlardır. Bir kaç gün 
evvel attıkları çiftelerle iki ki§inin ö
li.imüne ıebep .olan iki hadiseden sonra 
evvelki gün bir, ve bugünde iki kisi 
yaralanmııtır. 

Büyü'kderede C:ımi sokağın.da otu · 

ran 13 ya§ında Tahsin, karpuz araba.
siyle BiiyUkderede dolaşırken arabaya 
bağlı beygirin inantçılık ettiğine kız -
mış ve elindeki kamçıyla hayvana vur
mağa başlamı~tır. Fakat beyg\rin bir
denbire bir çifte vurarak Tahsini yere 
yuvarladılı göriilmUştUr. Yüzünden a
ğır surette yaralanan Tahsin tedavi 

altına alınmı§tır. 

İkinci hadise de Karagümrükte ol • 

lunrnaktadır. 
·~· 

Bu meyanda, Topkapıda .mimar:~· 
nın ori.iinal eserlerinden bin olan tıı~ 
var fatihi gazi Ahmet paşanın adını ~o~ 
yan cami ile 'trahncjaki medreseler bO· 
harap bir ~ekil aldı~ndan. enc~c~ctll 
yük Türk mimannm bu yi,Jk~e~ kI~ıfla! 
tarihi eserinin derhal tamirını v'dareci 
idaresinden istemiştir. Vakıflar 1 

camiin tamirini programa atmıştır. 
iın3r 

Karagümrük civarında gene ~et 
$inanın yüksek eseri olan Be~iın ~ e
paşa camiinin üç senederı ben de. ctl'il 
den tamirinin ikmali ve ~stı bır :ı:ıtl' 
verilm i takarrür etmiş ve i~ ~Afi 
mı~tır. Caminin altındaki eski tıp d 
•tar da tamir edilecektir. ~-

Bu meyanda Yenicamiin hünk.Ar: i~ 
filiniıf de tamiri takarrür etrrııŞ 
ba ~larunıştır. 

---0--

Venl pUlkalar 
huzırlandı .. ı.ar' 

lstanbul belediyesirlin rnotörlU goıe 
.nakil vasıtalarına taktığı ~Aka~~ccJir· 
hiç de hos görülmiyecek bır ~eı:ı urd~' 
Ankara belediyesi, geçen sene ~aP11amu· plakalarla bunların çok zerif bsr 
ne ini ortaya koymuştur. _ ..... tı 

edi}'t:!'-
Dunu nazarı dikkate alan bel ·ııer i· 

taksilerle resmi ve husust otomo~astll· 
çin bir mUddettenberi darnga ~at dı· ı;u 
da yeni plakalar hazırianmakt~Y s0ıııırı· 
plAkalar ikmal edilmiştir. Bu a> 
da tevzii erine ba§lanacaktır · 

--===c=======~~ - • •f 
. d cıuniişerı 

mu§tur. Sultan mahallesın e 00rt 

..sokağında 1 O numarada oturarı 1'tıı 
ya§ında Fikri dün sokakta 0>'031 ruıirı . . de b r 
orada dola§an İbrahim ısmın ut· 

. beygiri küçük yavrunun yüzüne t11 

hi§ bir çifte uvurmu~tur:. 

cW 
Demir nalların yihünde açtığı fi!C" 

rin yaralarla baygın bir hale gelell Jtas· 

ri iır..dad otomobiliyle Cerrahpaf3 

tahancsinc kaldmlmııtır ı 
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dla.CJ.ata dait 
--......... -=m .............. 

~Iİnlzgan lar ımız" 
Q ENç bir muharririmiz anlatıyor

du: 
- Oo· ld~ grusu musikiden anladığımı pek 

g!sj • edeıncın; hangi parça iyidir, han
~ ıyt değildir, kesip atamam. Fakat 

gld laıurnn, imkan buldukça konserlere 
erıın. l'illl : anlıyanları dinlemeği de ııeve-

ta:t·;· Bır gUn bir konserde de Mo-
ın '.l " 

! 

~ urk marşı çalınacaktı; nr-
llıtıs~~rdan biriyle gittik. O arkadaş 
lıl) ikiden anlar. (Genç muharrir bu za
ıı.ı tlıru söyledi ama ben kendisininki· 1 
~ e, onunkini de yazmamağı daha mti
~ I> buluyorum.) Birkaç parçadan son
lrılı ısıra '.rUrk marşı'na geldi; musikiden 

Yan a k • . Ve b r ad~ım bunu pek begenıyor 
'na: "İ§le burası, Türk atlılarının 
\at b'rını tasvir ediyordu,, diyordu ... Fa
b' iZ ını yanılmışız? yoksa programda 
ır <le" ııa gı~tklik mi olmuş, her neyse, o 
!Ja~ l'ürl< marr:ı değilmiş, onu ııonradan 
~02 ettiler. Böylece arkadaııımın bana, 
~ art•ın c~cri hakkında verdiği bütUn 

0ı::t '>oısa gitti. Gerçi büsbütUn faydası 
•ııı dı değil; o gtindenberi öyle herke
~ ınuııiklden anlarım demesine pek ku

• ııs:nıyorum · biliriz, anlarız di'-·e ge-
'~"n , " ll.ı:ıı-. lerın çoğu da benden fazla bilip 

aın1Yorlıır. 

tı "1Ualkidcn, o genç muharririn arkada

~~i nnlıyanlarm çok olduğunu biliyo
• ' f•kat itiraf edeyim ki onları pek 
~:ı·ı lanı 
~ ıyorum. Kimbilir? o zatın Türk 
il<tııı· 1 diye dinlediği parçanın, Mozart"m 

b l 
İltlaiyle belki hiçbir al5.kası yoktu; 

e 1t· 
~ıı 1 0 Parça Mozart'm eserlerini gerçek-
•iıı.1.r anlıyanlann pek çirkin bulacakları, 
,, Ienccekleri bir §eydi. Yine zarar 
'tılt. 
'tn~sikiden anladığını iddia eden o 
' cagızı ayıplamamız yine doğru ol-

l~~llnltu bir §eyden gerçekten anlamak 
~ 8nce kendimizi ondan anladığımıza 
~ etınek lazımdır. "Ben musikiden, 
\~ llxıden, eiirden anlamıyorum,, dedik

t~ onlardan an1amanıza imkfın yolı:tur; o 
~·ç lfiUharrlrin bahsettiğı zat gıbi tuhaf 
laıııı~etıere dtişmeği de göze alarak an
~ l:ınızı söyleyin ve bu iddianıza bilhas
llaıı ltendiııiz ina.nm: hakiki anlama sonra· 

&elir. 
n· 

tfıı ır kere kendinizi dUşilnün; elbette si-
teg de anladığınız bir 5cy vardır: musiki, 
~ tıı:ı, edebiyat, yemek, kumaıı, her ne 
ıa:ıı"' hundan, doğduğunuz gündenberi an
l"ıı~ %rsunuz ya! hiç eüphesiz sizm de 
"llldı· 
teııdı·~ız zamanlar olmuştur. 1lk be-
~- gtnız eserleri nasıl beğendiniz? sl-
lfw\:' 8 ... 
•o 02Unc, hükmüne inandığınız bir kim-

011larnı - . d ıı.ıı.ıı güzel oldugunu söyledı e o-
bah için değil mi? o genç muharririn 

htıl~ttiği musiki meraklısı da .. Mozart'ın 
bıı· bir sanatkar olduğunu duymue, 

1:ı"or· . . 
'ilıı 1 onun bır eseri çalınırken kendı-
~ly btiyUk bir heyecan duyduğuna ikna 
~ehıor. Gitgide bu kanaat kendisinde • ev· , 
' ır, o kadar ki arlık ötekinin beri-
f:ôl'nı hUkUmlerini öğrenmeğe lllzum 
~ cı, kendisi hüküm verir; mesela 

bı~rt'rn bUyUk bir sanatkar olmadığına 
tibi ~.Uknıeder ve salAbiyetini, kenidsi 
~ ırçok kimselere de kabul ettirebil
f:aı 01~cağı için o musikişinası, şimdi iş· 
tllıı.ıettıği :mevkiden düşürebilir. Y cryil
~l e1tı musiki, edebiyat, resim münek
lUrı~rfrıı~, hatta en meşhurlarının ba§ka 
lı~0l'ıı Yetıı,ıtiklerlni zannediyorsanız yanı
~ekte ı.ınUz. Bir kimsenin bl.r geyden ger-
11.ı~tıı o. anlamasına lüzum yoktur; anla
lctrİ.d~ kendisini ve etrafını inandırması 

"l?u&Un T·· "Cn a urklyede Avrupa musikisin-
euPlıenlıyan adam yok değildir, fakat hiç 
~iiifı s[z ki pek azdır. Bunun için muta
~a ere: sizden, benden fazla anlama
~et ~ halde kulak dolgunluğu ile salahi
\to.tdı dia edenlere fevkalade ihtiyacımız 
nııca t h Onların bir yanlışlarını yakala • 
btıakıa emen kendileriyle alay etmeyin, 
lltn. . onları teşvik edin, sözlerine !na-

, Sız d 
a(l~·le .. e onları taklid edip anladığınızı 
tltı. ~~· hiç çekinmeksizin hüktimler ve
ba~·le 'Zde musikiden, resimden anlıyan 
hcrJt., ~etıı.ıecek, böyle çoğalacak. Yok, 
ıı.. "'Sıtı 
"tll~ gerçekten musiki erbiyeııl al-
._l'lı:ıes ısonra musiki hakkında hükUm 

lnı beklersek vay halimize! ..• 

Nurullah ATAÇ 

Paris canavarı 
Hir hileye baş vura
rak kararı gecik tlr-

mek lst yor ? 
· Faris canavarı Vaydman hadıisesi e

pey bir müddet unutulur gibi olduktan 
sonra tekrar ortara çıkmıştır: Katil, mu. 
hakemesinin devam ettiğı son günlerde, 
iki cinayet hakkında evvelce verdiğı ifa
delerin doğru olmadığını veya eksik bazı 
noktalar bulunduğunu, yeniden ifade ver 
mek btcdığini bildirmiştir. 

Altı kişiyı oldürmek suçu ile tevkıl o
lunan Vaydmanın cinayetleri uzun müd
det efkarı umumiyeyı işgal ctmı~tı. l·a
riste \e Fransanın dığ~r şehirlerinde altı 
kişiyı en ıeoı §erait altında öldüren, ce. 
::etlerıni gbmen bu Alman katıl, tevkıfin
den sonra bunlardan beşini itiraf etıniş 
fakat bir cinayeti kendisinin değıil, arka· 
daşı ~lıl}on'un işlediğini ileri sürmüştü. 

Bir iki ay evvel başlayan muhakeme 
sıra$mda, Vaydmanın inkar ettiği aina· 
yet mahallınde bir tecrübe yapılmış, ~e
rek Vayd.."llan, gerek l\lilyon oraya geti. 
rilerek cınayetın ayni tekrar olunmuş· 
tu. Bu e~nada, iki suçlunun gösterdikleri 
heyecan tetkik edilmış, hangisinin asıl ka 
til olduğu ke$le çalışılmıştı. Tecrübe ne
ticesinde umumi kanaat bu cinayette de 
Vaydmanın mes'ul olduğu merkezindP.y

di. 
Diğer taraftan, :t-.lilyonun hapishane • 

den eski sevgilisine gönderdiği mektup. 
!ar da buluıunuş, bunlar da gencin böyle 
bir cinayet işlemiyeceği kanaatini kuv· 
vet!endirmiştir. Bugün, son cinayeti de 
bizzat Vaydmaıun işlediği kuvvetle zan
nedilmektedir. 

Bundan sonra, \'aydmanın diğer tiki 
cinayeti hakkında yeni ifadelerde bulu
nacağını bildirmesi ehemmiyetle karşı· 
lanmıştır. Fakat, katil, hakimin huzuru. 
na çağrıldığı zaman, kendisinin ifade ve· 
remiycceğini, avukatlarını bCkletliğini 
Söylemi~tir. 

Bunun üzerine hakim: 
- Avukatlarınız burada bulunmıyor, 

demiştir. :\ğustos başındanberi kendileri· 
ni çağmyoruz, her1üz gelmediler. Bina· 
enaleyh, a\+ukatlarınız gelmediğine göre, 

l 

suallerimi size soracağım. 
Vavdman buna: 
- Sorun, diye cevap veriyor. l\1ürrikün-

6e cevap veririm ... 
- Frommer ve Lesabr ainayetleri hak. 

krndaki ifadelerinizi reniliycceğinizi bil· 
dirdiniz. Oyle mi? 

- Evet. 
_ P~kAlft. Fakat acaba niçin bu iki 

cinayet hakkında ev\'elce söylediklerinizi 
değiştirmeğe lüzum gördünüz? Buna her· 
naldc bir seöeb var? 

- Tabii, bir sebeb var. Fakat maale
sef bunları pimdi s0yliyemem .. 

- Demek bu anda izahat vermeyi rcd
dediyor:;unuz? 

- Evet, reddediyorum ... 
Adliye mahafilindeki kanaate göre, 

Vaydman eski ifadelerini d(.>ğiştinneye 
lüzum gördüğünü söylemekle, muhake. 
menin seyrini geciktirmek gayesini güt· 
mektcdir. Belki hakikatte söyliyeceği ye
ni hiçbir şey yoktur. Fakat, mahkemenin 
bugünlerde vereceği karara mani olmak 
için böyle bir hileye baş\'urmuştur. 

Aır.erilcalıb·ın üçüncü Fraklin D. 
Ruzvclt'brj dünyay:ı gelmi~tir. Cum· 
hurrcbinin bayili< cğhmun ifü çecuğu 
olan y:ıvruy:ı dec!esi ve btlbası gibi bu 
isim vcrilmi~tir. Üçüncü F.D. Ruzvelt 
resimde, annesinin kollarınc!a ıörülü. 

yor. 
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·-o DJ~muıı<f vı\ apaıam1" ı 
• lan "Kraliçe Elizabet., tram 
· atlantiki ''Normandi,, ile 
: ''Kraliçe .Mari,,yi geride bı. 
. 1akarak dünyanın en büyük 

vapuru olacaktır. 
. Geminin tezgıihtaki inşa 

işleri bitmek üzeredir. Vapıı 
rım denize indirilmesinde 

: bizzat kraliçe Elizabet bulu· 
nacak ve gemiye kendi ismi· 

· ni verecektir. 
Resimlerde geminin ctsametigöriilmekte air Pert•andcrindm lıcrbiri 32 ton ağır lıiınaadır. 

'' Holivudun 
babası,, 

makyaj 
öldü 

ıdt '1ı'll'f''f/1' f/t '!l' I{, 1 

Meı·mer üzerinde çalışır gibi insan çehresl 
üzerinde çalışan heykeltraş ••• 

Maks Fak tor 

Holivudun babası ismi verilen Mak:ı 
Faktor, 61 yaşında olduğu halde, ge
çen gün ölmüştür. 

Maks Faktora bu ismin verilmesi çok 
yerindedir. Çünkü bu ihtiyar, aksaçlı 

baba, hakikaten, Hulivuddaki "çocuk -
ların,, üzerinde şefkatli bir el gibi do
laşmiı. İşin hakikatini anlatalım: 

Maks Faktor, Hulivudda en birinci 
makiyaj mütehassısı idi. Şimdiye ka
dar onun elinden binlerce çehre geçmiş, 
Holivudun bu mi.ışfik babası, cnlan, 
yumuşak elleriyle süslenmiş, saçlarını 

kirpiklerini kıvırmış, dudaklarım, ya
naklar:nı boyamıştır. 

Fakat, Maks Faktorun işi, sizin de 
kolayca tahmin edebileceğiniz gibi, hiç 
te atli bir berberlik değildir. malum 
o!Juğu üzere, sinema artistlerini artist 
yapan, onların sun'i güzefükleridir. Bu 
s·rn' i güzelliğe, onların, aslında çirkin 
oldukları için değil, film çevirecekleri 
için ihtiyaçları vardır. Çünkü, sinema 
objektifi karşısında b:r çehrenin iyi 
çı!•ması için hususi bir şekilde tuvalet 
edilmesi lazımdır. 

İşte, Maks Faktor bu sahada en faz
la muvaffak olan berberdir. Fa'kat ona 
berberden ziyade can'atkar demek da
ha cl-:ğru olur. Çünkü, o, mermer üze· 
rinde çalışan bir heykeltıraş gibi, in
san çehresi üzerin.de uğraşırdı. 

Holivudun babasr, makiyaj işlerinde 
tam 30 senedenbcri çalışmakta idi. 
Tecrübesi o kadar artmıı. eli bir çehre-

yi istediği şekle soknuya o kadar alış

mıştı ki, herhangi bir kimseyi başk1 

bir kimseye benzetebileceğini iddia e
derdi ve bu iadiasmda da muvaffak o
lurdu. 

Holivudun, ölen bu "babasınm11 ye
f rine koyabilecek yeni bir makiyaj usta

' sı bulmakta çok mşükülat çekeceği 
zannediliyor. 

.......................................................... 
HAYAT MI BU! 

Roman 

0=0. ~asnm us 
Kitap halinde çıktı. 

J.i'iatı 30 kuruş 
Tevzi yeri: Ankara cadd. VAK.iT 

Yurdu, VAKtT Kitapevfv 

1936 Berlin olimpiyatları üzerind• 

meşhur Alman kadın sinemacısı Leni 
Rif enştal'in yaptığı film 1 talyada Lido 
şehrindeki sinema haf tasında ille defa o. 
/arak gösterilmeye başlanml§tır. lki senı 
zarfında hazırlanmış olan filmde birçolı 

giizel spor hareketleri görülmektedir. 

·--- ····-·-········-·········-············· ..... 
r---:-----.------.------.---..------~----.------.-.-----..----··-......... _, .... ,..._. ...... _.._, .... _ ____, 

I :Jtasrµte 
~aıraı ve p~IOarımoz 

P ARA ve pul... Bu iki şey, seyyar. iki propaganda 
vasıtasıdır. !kisi de hem zevkimizi, hem mem· 

leketimizi tanıtır. Ne yazık ki paramızla pullarımız hiç 
de bu vazife)\ görecek mahiyette değillerdir. Kağıt pa. 
ralanmıza diyece~imiz yok. Yeni paralarımız güzel vasfı· 
nı haizdirler. Gümü§lere de bir ~y diyemeyiz. Ya nikel· 
ler. Yeni yirmi bc5 kuru~luklara benziyor diye bir ku
ruşlukları ortadan kaldınnak için l:ir yenisini yapını· 

şız. Himayeietfalin bayram günlerinde yakalarımıza taktığı rozetlere benziyor. 
Para basmak bu kadar masrafsız ye kolay bir şeymidir ki, düşüncesizlik. 

!erimizin cezasını basılanları toplamakla ve ortaya bir yenisi~ koymakla te
lafi ediveriyoruz? Neler basılacaksa bunları bir programa bağlamak ve para· 
larımızın birer modelini yapmak, ona göre de işe girişmek l~rmdır. 

Para bir kişir.'in zevkini değil, umumun zevkini üstünde toplamalıdır. Ya
rın basılacak herhangi bir şey bir diğerine benzerse onu da mı ortadan kaldı· 
rarak yenisini yapacağn? Para tasarrufundan çok para basmak tasarrufu 
mücadelesine giri~ek zaruretinde kalmıyahm ... 

Pullanmız da böyledir. Scnelerdenberi pul şeklinde yalnız fuar pullarını 
görüyoruz. Her pulumuz, Türk zevkintin yüksekliğini gösterecek bir şekilde 

hazırlanmalıdır. Baskısını b~ yapamıyorsak yaptıralım ... Yabancılara zevki. 
mizi ve memleketimizi tanıttıracak bir vasıtayı iyi kullanmasını bilmek bi
zim için çok hayrlı olur. 

~nz ~meırnO::ta mnvnz? 
B AI.KA~ antantının,Xöyyi muahedesinin Bulgaristana taalh1k eden bağ· 

larını kaldmnasını Italya tannnış; Prag da Italya gibi,Balkan antantı 
d'!vletleri gibi harekete karar venniş.Bunu haber vertn Prag mahreçli bir a. 
jans telgrafı üzerine bir meslektaşımız şu scrlevhayı koymuş: 

~ 
::\IACAH.1STA~ DA A 'YNt KARARI VERDt 

Irısaf. Azıcık coğrafya ... Biz Amerika mıyız kıi Prağı Macaristanda sana. 
hm? , ' 

R 



(~~)1 
J r ...... J.Jt4: 
• Yalı ve lıclcdiyc ı elsi Cslüntln{l. oto· 

hüs dansının Devlet Şurasındaki muhake· 
mcsirıde bulunııı:ık üzere <Hin ııkşnm An· 
karaya gitmiştir. ı 

• Adliye \'ekili Şükrü Saroco~lu dün ok· 
şamki trenle Ankııraya hareket etmiştir. 

• Köylere muntazam postalar tesisi için ı 
Dahiliye veklıleti ,·iliıyellcre emir vermiş
tir. Her köye haftada en az bir gün posta 
sevkolunacaktır. 

• Ziraat müdürlüğü Hnydarpaşa lisesi· 
nin denize bakan boşluk kısmını ağaçlan· 1 
dırmaya karar vermiştir. Buraya çabuk ye
tişen fidanlar dikilecektir . 

• Tur:ing ve otomobil kulübünün İktisat 
veknletine verdiği bir raporda memleketi
mizde bir otelcilik mektebi oçılm:ısı tel-ut 
edilmiştir. 

• Emnb et umum müdürlüğü polis mek· 
lehinin genişletilmesine karar vermiştir. 

Mcl.tepte atlı polisler için de bir sınıf bu· 
lun:ıcnktır. 

• GorRJ sahipleri, fiyatları maktu bir 
gevlyede tutmaya karar \'ermişler ve yeni 
ücretleri butün garajlarda ayda on lira 
olarak teshil etmişlerdir. 

• iktisat Yek~leli, ihracatımızın artması 
üzerine, geniş teşklllıllı birer takas ofisi 
kurıııııyı kıırarl:ı.ı-tırmıştır. Ofislerin ıeşkf· 
lalını gösterir projeler hazırlanmı-;tır. 

• Romany:ıdan bu hafla içinrl; 1600 
göçmen gelecek ve Tuzlaya çıknrıldıktan 
ı;onrn eşynl:ırı temizlenip, iskan müdiirlü
~ünün tesbıt elliği yerlere sünılerilcccktir. 
Bu sene Roman:radan gelecek göçmenler 
20 bini bular:ıkhr. 

• Bez koplı nürus cüzdanlarının fiyatı 5 
kuruşn indirilmiş ve hıı husııst:ı Dııhiliye 

\•eki'ıletlnden nnrus dııirelerlne tıır tamim 
gönderilmiştir. 

• ltal,}:111111 yeni Ankara sefiri Di Pcpo 
dün Ank:ır:ıd:ın htnnlıul:ı gelmiştir. 

• Toprak mnhsullcrl umum müdürü 
lI:ımza Osman dün ori.sin teşkilat lşlerJ ile 
meşgul olmak üzere Ankaraya gitmiştir. 
lJlŞARDA : 

• lt:ılrn :ıkndemisi riyaseti tnr:ı(ındıın 
teşkil edilen bir komisyon Roma denin 
"den şimdiye kadar gecen ıısırlar zarfında 
ynhudilerln ltalyan hayatında yaptıkları 
tesiri tetki!< ctmeğe memur edilmiştir. I\o 
misyonun raporu 20 sonteşrinde nkade 
minin yıldönümilnde okunacaktır. 

• lrak hükumeti tarafından neşredilen 
hir kararname ile umumtlcştirilen mecbu 
rl askerlik hizmeti idorl te§kildtı geçenler 
Cle ikmal edilen I.:ilrt kabilelerinin bulun 
duğu mılakada 120 kişide bir kişi askere 
alın UııJC edn ekUr. 
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Frank oc u 1 ar Ebrede Hatayhların Atatürke 
lspanyolları ricale minnet ve şükranı~~ 

m e C bt u r e tt ı• ı e r Reisicümhu~ta~:~:·~:t~)'.~~~;et ~~;~0.İa~~ufı! ~l~~:=Jı~ 
reisi Tayfur Sökmenin telgrafına aga. deh. olarak bu mılli bayraıtı k ıcsdJ! 
ğıdaki cevabı vermiştir: çıkaran bayanlar sayılamıyaca 

iki ki'ome' re gerileyen ispan
yo11ardan Frankocular btr 

şehir aldılar 
Barselona, 5 (A.A.) - Milli müda· 

faa nezaretinin bir tebliğin.de, Fran • 
koculann Ebre mıntakasında şiddetli 

taarruzları neticesinde bu kuvvetlerin 
Gandesa ve Cerbera mıtntakalarında 

iki yüksek mevkii ele geçirmiş otdu'k -
ları bildirilmektedir. lspanyt.:1 kıtaatı 

kahramanca mukavemet etmekte ve 

düşmana ağır zayiat verdirmektedir. 

Frankistler otuz kadar tayyare ve 
10 ltadar hafif Tankın himayesin.de o
larak Puingdc Aligaya taarruz ec!erek 
Cumhuriyetçileri iki kilometre kadar 
ric'ata icbar etmişlerdir • 

Frankoculara düşen bir şehir 

Burgos, 4 (A.A.) - Frankist kıtaat, 
Ebre cephesir.dcki ileri hareketlerine 
devam ederek öğle vakti Korbera şeh· 
rini i§gal etmişlerdir. 

Koı;l:ıera şehrine iki taraftan girmit 
blan Frankistler yüzlerce esir almış -

lar, iki tank. dafii top, bir çok n-.itral-

yöz iğtinam etmişlerdir. Taarruz de
vam etmektedir. 

Bombardımanlar 
Barselona, 4 (A.A.A) - 3500 metre· 

den fazla bir yükseklikte uçak be§ .de
niz tayyaresi Barselon üzerinden uça
rak limanı ve şehrin dış mahallelerini 
bombardıman etmeğe teşebbüs etmiş

lerse de hava müdafaa toplarının ateşi 

kar~ısında kaçınağa mecbur dmuşlar • 
dır. İki kişi ölm~. bir kaç kişi yaralan-
mııtır. 

Valansiya, 4 (A.A.) - Beı bombar
dıman tayyaresi s:ıat 1O,15 de liman 
mıntakasını bombardıman etmişlerse 

de bômbalan:ı büyük bir kısmı suya 
düşmüştür. 

Cephede ölen gazeteci 
Kabeza, 4 (A.A.) - O biyel "adasın -

daki İspanyol gazetesinin harp muha• 
biri Karasko • Moreno cephede maktul 
düşümü~tür. 

Bay Tayf ur Söknıeıı çoktu. (Jfit).ytJ 
Tfatay Reisi Müsamereyi lstiklM ve :M do911' 

ANTAKYA mal"§larile açan Türk askeri baJltıi ııe5 
Hatay millet meclisi tarafından Ha.. yerini caza tcrketmeden önce ye Jt aa· 

tay reisliğine seçildiğinizi bildiren tel· tel~nmiş bir Hatay marşı çal~I~ 
grafınızı memnuniyetle aldım. vettilerin haklı takdir ve al ~ıc )). 

Bu kıymetli diyarın en yüksek ma. topladı. Bandoyu teşkil eden . f· 
kam ve vazifesini ihraz ve deruhte et. 3inin gerek tavır ve kıyafetl~~!l~ 
mi§ olmanızdan dolayı sizi tebrik eder rekse çaldıkları pa.rçal::ırı. ha~ ııeı1'e5 
ken inkişafını daima alaka ve muhab· la takdirde, yerli ve yabancı 
b:~b ta·~!!' edeceğim Ha.taydaki faa.. müttefiktir. i a" 
liyetinizd~ mııvaffakıyetinizi temenni Suriye ve Lübnan gazeteciler dB~1 

eyler ve Hatayın yeni idare altında taydaki muhtel!! unsurlar :ır:ısJJI ~· 
pek çok saadet ve ref ahla.r görmesini birliğin hayranı oldular. A.kşa.ıtıııı d• 
yüı ekten temenni ederim. meğini aralarında .Arap njaJlSl~eJC lf 

K. ATATÜRK bir mUmesaili bulunan bu !lles·ııe bll-
Hatay bayram yapıyor kadaşlarile yemi~tim. Gaıetel~ıf ,·e 
Antakya, 4 (A.A.) -Anadolu Ajan radan verilen haberlerin çok Jd~ıı 

sının hususi muhabiri bildiriyor: hidiselerle taban ta.bana. zıt 0 ıeııe~· 
Dün bUtün gün ve gece Hatay milli kendileri de teslim ettiler. ?.~~ dır 

bayramım kutladı. Bütün k~pler Ha· lerine Hataydaki birlik, dırı ~ ı,11e
tay i!tlklatini temin eden Büyük Şe_ zenlik ve bilhassa Türk ~nsuı:ıı:aıt'ltıll' 
f e karşı sonsuz minnet ve şükranla deni yet sahasındaki takdı:.lerı elde~ 

da bambaşka fikirlerle donec 
çarptı. 

Dün gece fener alayında binlerce söylediler. • 
Hatay çocuğunun ba~Iarı üstünde Ga ·etecilerle hasbihalı sor 
yUkselen me.~alelerin Asi nehri boyun. Hatay Devlet reisi Bay T~~~e lı1" 
ca teşkil ettiği ışıktan zincir, Ulu şef- men gazetecilerle bir hasbıh .. 
lcrinin kendilerine çizdiği nurdan yo. lunmu§, ezclimle şöyle dcıu.iştırbll 111!1' 
lun sanki bir timsali, bir aksi idi. "-lierkese ilan edebiliriı Jd, ci!l5' • Peru kıtalarının 10 n~usıosta hududda 

bulunan E~uaıôt :kıtalarına taarruz ettik 
lerlnc dair v1:iUen haber tekzip edilmekle 
ilir. 

• Macar başrcldli lmredl sonbahardan iti 
haren mecburi askerlik hizmetini tesis 
cdece~initbcynn etmiştir. Milli spor cemi 
yelleri, f1l"echur1 askeri hazırlık cemiyetle 
ri haline gelecektir. Askeri hizmeti ifa et 
miş olan ası.erler, endııht cemiyetleri ha 
Jinde gruplar vücuda getireceklerdir. 

Fransa meşhur bir fakir'i 
kapı dışarı ediyor ! 

Halk. geç vakitlere kadar evlere sema altında y~ıyan H:Y~~~ar §Jıııs 
girmemiş, y&§asın Atatürk, ona. min. din, mezhep, zUmre, P 1 rnde }'~ 
net ve şükran sesleri her dakika gök- tefrik etmeksizin bir kütle }13 ~iç ~ııı 
Iere yükeelmf§tir. şryacaklar ve yaşa.malıdırlar. ·ddi& ( 

Belediye bahçesinde tertip edilen se yekdiğerine hakkı teveffult 
1 ıtit~ 

gardenparti sabahm dördUne kadar demiye,ceği gibi, mazideki h•~: ,•e tıı
devam etmiş ve adedi 500 ü bulan da. dolayı da mesul tutuıa.mıyacsı eııi ~ 
vetliler zengin bir büfede izaz edil • tulmamahdır. Perde kapandı, y ııbıesi· 
mişlcrdir. nede namuska.rane ya.şı~·~n ":ıen ııer • ArJantin hükCımeti İtalyan ilhaliıtı için 

dö,·i.: kolnylılrlurı ynpm:ıktnn fmtinıı etmek 
leclir. Neşredilen bir tebliğde hnlyan -
Arj:ı11tin itili'ıfına raEtmen İtalyanın bu se 
ne ancak 18 milyon pi:ıstrlık mal nldı~ı, 
buna mukabil i\rjantfnln ltalyndan 50 mil 
yon piııstrlık mübayada bulunduğu knyde 
dilmckledir. 

• On dör.düncfi J.üinin do!;umunun rıc 

yüzüncü yıldöniimü münnsebetile dün öğ 
leden sonra Vc:rsa) dn Neptün ha,•uzu elra 
fıncln artislık bir nümayiş yapılm15lır. 

• ~evyork lııışpiskoposu kardinal hey~. 
yetmiş yaşında olduğu halde ,·erat etmiş 
tir. 

• Muherir Alman muharrirlerinden 
Ermı Glascr ile iS kişi neşrcrlilcn bir ka 
rarnııme ile Alman "ntandaşlısından iskat 
eılilmişlcrdır. 

• Bir İngiliz askeri layy:ırcsi Londra 
' varoşlanndan Edmon Tonda :rerc düşmüş 
ve üc kişinin ölmesine ,.e yirmi beş kişi 
nin ynralanmasına seheblyel vermişllr • 

Halk Bankası 
Bugün Ankarada 

açıh)'Or 
i\nkara, S - Halk Bankası bugün 

:Başvekil Celal Bayar tarafından açıla· 
cakbr. Bankayla birlikte bir de Halk 
Sandığı kurulmaktadır. Başvekilin bu 
münasebetle gerek bankaya ve gerekse 

sandığın faydaların.dan bahsetmesi 
muhtemeldir. İleride İstanbulda da bir 
Halk sandığı açılması mukarrerdir • 

F uarda Ber gama 
günü 

İzmir, 4 (Hususi) - Bugün tz. 
mirde Bergama günü yapıldı. Fuar 
ge:esi yaşandı. 

Bergamalı efeler, zeybekler atlarla 
geldiler. Kışlada cirit, kalkan cyna
dılar. Fuarda gece zeybek milli oyun
ları verdiler. Çok kalabalıktı. Fuarda 
emsalsiz gece ge!;irildi. Donanma er • 
kanı da bulundu. 

A :len lstanbullu bir Er- Türkiye fevkalade murahhası Ce • ne düşen vazifeyi hüsnü ıfa i)'e (e 

vat A~ıkalınla, kolonel Kale, Albay fert, hakkından, hukuku insaıı 13ııt1~ 
Şiikrü Kanatır, Suriye ve Lübnan ga.. vata.niycsindtn emin olmalıdır. JıUt • 
zctecilcri davetliler arasında bulunu. aksi olarak Hatay kanunıarıı:ıs.ııı ,., 

meııi olan '' Tahra Bey ,, 
Fransız milli piyanko bi
letlerini satmağa başlamış 

gayır bir hareket yoktur. ÇünkU, piyan· 
ko biletlerini alıp salmak herkes içın 

serbesttir. Fakat, Tah.ra beyin bu han· 
kotl do halkın menfaatine zararlı görU
lcrek, dahiliye vekllleti emriyle memle
ketten dışan çıkarılmasına karar veril -

Meşhur fakir Tahra beyin Fransadan 
çıkarılmasına karar verilmi~ ve memle- ı 
keti kısa bir znman zarfında terketmcsi 
dahiliye nezareti tarafından kendisine 
bildırilm iştir. 

Fakir Tahra bey aslen tstaııbullu bir 
erm~nidir ve ismi Kirkor Kalfayandır. 
Bugün 38 ynşında bulunnn "Tahra bey,, 
ermeni tebaasu~dandır. 

Kirkor Kalfa.yan bundan on be§ sene 
evvel Fransaya gitmiş ve orada Tahra 
bey ismi altında meşhur bir fakir olmuş· 
tur. Bir mUddel, marüetıeriyle Paris bal 
kını eğlendirmiş, fakat sonra, kendisinin 
adi bir göz boyayıcı olduğu, fakirlikte 
bUyük mahareti olmadığı ilan edilmiştir. 
Hatta Pol Höze isminde bir muharrir, o-
nun marlfetlerindeki hileleri "Fakirler 
ve §tirekası,. adındaki kitabında teşhir 

etmiştir. 

Paristcki §Öhretinin sona erdiğini gö
ren Tahra bey oradan Nise gitmiştir. 

Niste tekrar kendisine büyük bir §Öhret 
temin oden fakir, orada lüks bir hayat 
y:ı§amaya başlamıştır. Nistcki "Tahra,, 
köşkü meşhurdur. 

Tahra bey Niste yn.lnız fakirlik değil, 
daha birçok marifetler göstermeye b:ış
lanuştır. Bilhassa muhitinde yaşlı kadın
lar görUlmektcydl. Söylendiğine göre 
Tahra bey bu kadınlara falcılık, kayıptan 
haber vericilik gibi işler görmckteyıniı,ı. 

Diğer taraftan, fakir, servetini işlet
meye de karar vermiıJ ve fab:cilik et • 
meye b:ış!amı~tı ..• 

Mali s:ıhada daha bUyUk te§ebbilslere 
girişmek lstlycn Tahra bey geçen sene 
halka §unu ilan ediyor: 

Fakir, milU Fransız plyanko biletlerini 
satma~a b:ı~lamıştır. Biletleri onun u -
ğurlu elinden alanlar., muhakkak bUyük 
ikramiyeler kazanacaklardır. Bu vaitle 
halk "fevkslbcşer kuvvetlerini umumun 
menfaatine arzeden,, fakirin bu teşeb
büsUnden istifadeye davet olunuyor ... 

Fakirin bu teşebbllııllnde kanuna mu-

miştir. 

Bu karar kendisine bir hafta kadar ev
vel bildirilmiştir ve mUddet bitmek üze
redir. Fakirin bu günlerde Fransayı 

terketmeai beklenmektedir. 

Nazi kongresine 
AOmaınyacdlan verlDern harcoa-alhla 

Kudüs Arapları da 
iştirak ediyor 

O:ğer taraftan Filistinde kanlı 
hadiseler devam ediyor 

Kudüı~e::ı Dey)i Herald tr'lZeteıine 
c:ı;·iriliyor: 

Nürcmb~rgdeki Nazi konferansına 

iştirak etmek üzere 100 Arap b~ra.dan 
İtalyanın "Galilea,, vapuru ile hareket 
etmi§tir. 

Araplann yol paraları Almanya tara
fından verilmektedir. Yanlarında M•

sır. Suriye ve diğer Şark memleket • 
!erindeki Nazi ajmıları olduğu halde, 
birinci sınıfta seyahat etmektedirler. 

Nazi Ajanları buraya gelerek, kon
greye gıdeeek Arapları toplamı§lardır. 

Kudüs, 4 (A.A.)- Filistinde vazi
yet, bu sabah vahamet pey.da etmİ§tir. 
Asilerle hükumet kuvvetleri arasında 

vukua gelen bir çarpışmada on dört a
rap, münferid tecavüzler sırasında üçü 
arap ve biri yahudi olm:\k üzere dört 

k:§i ölmüş ve biıi Hayfada bir yahudi 
gümrük memuru olmak üzere iki ki§i 
.de ağır surette yaralanmıştır. Bir çok 
yahudi dükkanlarında yangın çıkarıl· 

mıştır. Lide ile Hayfa uasında bir mar 
~:ndiz treni devrilmiştir. 

met ve itaat etmiyenler vat~ edl°P 
halkın menf aatmı elinde bazı~ıarl.J 
ve etmek istiyenler en ağır ce ıcaıı•'t 
tecziye edileceklerine katiyerı 
tm l.d. 1 ıı" e e ı ır r. ·mir.e · 

- Kendi kana.at ve fikirlerı ıar ıçitl 
mıyan adamlar da vardır. Bun . 
nasıl hareket edilecek? dığı fı-

••- Herkesin kafaııında t,S.Şl IJ11111t8: 

kir, kalbinde beslediği Jtanaat ırıil1etı 
remdir. Ancak vatanı ızrar. Jı1". 
idllU edecek fikir ve kanaatlat

1 
• .,ti~' 

1 ve .. ~ttı 
dan çıkar ve kalemle yazı ır uııı9rr 
ederse ensesinde Hatay kan . 
beklediğini de bilmelidirler. olaıl stJfl: 

Komşu ve dost devlet . bslJll 
. . . halkıle• ısıı-ye hukumetıie, Surıye .. -Ole ,·c 

sus Arap miiletile daha bU) ~:;. jJıJ 
. edeceıı- dll 

mimt milnasebetler tesıs ·r ars 
iki kardeş m!llct 8.!ırlarc:ı ~atı bit'· 
yaşamış bir çoklarımızın ka 111 utı~1'~ 
birine karışmış olduğundan.' den bit~ 
nin acı ve karanlık günlerın ın~ f1 . 
sonra kabaran fikirle~ yat;!ağa ~ 
ve mantık hislere haki~ 0 

t çocııl<l~ 
laymca bu iki kardeş mıl~etirdadı l~ 
da ga.sbedilen haklarının 1::rlU ıııalı ut 
yanyana harbetmia her tu bU rıı~ 
miyetler içer isinde didieerek n 11er ~: 
güne kavuşmuştur. Dün!a:C:c de rııs ıı 
rafında olduğu gibi SurıY ,,.uril:fe 

· · de ~ · "' tık, akıl ve iz'an harıcın :SU gil>.:Ut-
bazı şahıslar bulunabilir· ıclatı e· 
damlar daima mensup old~ı 1~ ·ıı
le için de ya~adıkları ,•at ,,11~ 1 

den ve bulanık suda balık a t 
&t. 

sanlardır. . •e rtı~ ,~ 
Böyle ile; beş muhterıs ' Atı $11~) iı 

perest insanın çirkin hare!csıcdi8'1~ı. 
li kardeşlerimize karşı ııı ,•e 
ha_ . anı· 0ıaıtı u.ımet.e. sevgıye ın 

mamalıdo-. 
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~. i~·le:"TE<nK9 .. I 

Kadınları • Almanlar nasıl 
Propag~nda yapıyor? neden sevmem ? 

1~~"1 ln · · 
~· katJ1,.la tıüz kadın muhanirlerinden 
~isi ~dan hoşlanmadıRını, onla • 

'1111; d 111 !ıktıRım söylüyor ve se. 
e şoyze izah ediyor: 1 

"Kadınların zihin
leri pek iptidai, his 1 
leri de pek Holivut \ 
varidıir. Aşk denin • ı 
ce ihtiras akıllarına 
gelir, ihtiras deyin- j 
ce cinsiveti düc:ü • . ,. :; 

nürler. Kocaların • 
dan ayrılanlar bu • 
nu onun iyiliği için 
yaptıl:larım iddia 

İSt on ederler. ayrılan er · 
lakarıtın bu hareketine alçaklık a-

ar. 

o • • ~( 
P. ~~) 
ogfo 9c),\C~ 

\'arat ~:i>~· \ti 
~ \'t ~ k~lplerinc ticari bir baha biçer· 
~ ~ ~Unde durmıyan sevgili ve ni. 
· arşı zarar ziyan davası açar· 

~~d S a ba§ka kadınlan konu~urlar 
haııse ak Onların kirli ç.ama~ırların· 
~bu lnıeıc isterler. Gene aralarında 
~ tltSe:~kek için yürüttükleri müta
~az.ı l'l}·a yüz kızartıcı ve galizdir. 

~e daha iy~ ve faydalı şeyleri dü· 
~}~ar~Yacak bir akıl mahfaza3ı o. 
~~ c iklun tıklım dolu bir gar
~ lıt~ibe ile güzellik arasındaki 
~14' ler, hissiyat ile hassasiyeti 
~ ''bu eııer. 
'.sene herkes böyle giyiyor., 

teı % .. ~:~~ kısa etek giyerler ve gene 
~ ~~ Ue sevdikleii rengi ijeğil~e 
~~· b;'1an rengi tercih ederler. Baş· 
f<·~ r ~erkebi bile dHe getirip kah-
'r ~ ıal>ltaguıctürecek kadar gülünç ve a· 
~ "ll' ~ar giyerler. Kaşlarını yolarlar. 

Oetlj bi Uladrklan pudra ve kremlerle 
l~n/ ~rber dUkklnı gibi kokar. 
~ierı · cıcım, şekerim. gibi manasız 

e hitap ederler. 

Öptükleri vakit yü
zünüzü, gözünüzü, 

... l yapışkan, kızıl bir 

1 
boyaya bularlar. 
Otomobil kullanabi

l tiriz zannederler. A
luc:tos sıcağında 

kürk giyerler. Ka· 
nunusanide ine::cik 
ipek çoraplarla 

t\t zemheri zürafesi gi. 
>, t ~ ~ bi dolaşırlar. 
ila ~a.tr0 emeğini yarı çıplak y~mek ve 

t- llla.rıa Yu bellerine kadar sırtları açık S: llerd~e~·r~tmek onlar için şıklığın 
~t~ ba esıdır. Ayaklannın yalnız uç
C ~ i~lıtan ve diz kapaklarını ileri 
~I b· arpinlerle dolaşırlar. 
~ ltıa.nıa~ elbise, güzel bir kız, güzel 

f.lıı a.~tıi Se Ve güzel bir müzik parçasın· 
• ı!a lqr it· le bahsederler. 
~~ltnış ınl trajedi bir erkek tarafından 
~ lletin ° l'tlalarıdır. Dünyanın diğer 
~ la ıi~ acınsalar bile uzun müddet 
h ... e(Serı't, en tneşgul olamazlar. Seş-
•qeı .. a , .. 
~ dır Ge Uzumundan fazla tiz ve 
~~erı birıj~~n.se)~retmek başlıca zevk· 
~la. haııet 

1 
1 teşkıl eder. Ona gıpta ile 

':aPrnı le bakarlar. Thllkan yanlı3 
lsiıct; şl kadınlara kar_şı zalim ve rner 

r er. 

Cinsi latıf değil "cinsi zayıf,. derler, 
höyle olduklarını daima iıhar <ederler fa 
kat bir türlü itiraf ~tmezler. 

Müstakbel bir harpte ölecek erkeklerin 
anaları ve kanlandırlar; buna rağmen 
böyle bir harbin önüne geçmek için ufak 
bir teşebbüste bile bulunmazlar. 

Kendi kendilerinin en büyük aüşman· 
!arıdırlar. Işte onları en fazla bu sonun· 
cusu için sevmem!., 

Casus 
CevallılDrcnvan 

Abdülhamid zamanında Er. 
meni Hınçak ihtilal komitesi
nin ihtilal tefd»üsü na11l o• .. 
taya çıktı?. 

Abdülhamidin casusu Cevahirciyan 
ihtilal teşebbüsünü bütün delillerile 
crtaya sıkardığı halde neden mah
kum oldu?. 
Yirmiye yakın kişinin idam ve mü
ebbet kürek, sürgün cezalariyle ce· 
zalandınlmasına sebep olan yakın 
tarihin bu heyecanlı ihtilal hareketi
ni HABER'de okuyacaksınız. 

İHTİRA 1LANI 

"Beton yallara mahsus kaplama lev
haları sureti imali,. hakkındaki icat için 
sanayi Müdiriyeti umumiyosinden istih
sal edilmiş olan 22-7-1936 tarih ve 2170 
numaralı ihtira beratı bu kere ferağ ve
yahut icara verileceğinden mezkflr ihti
raı satınalmak veya isticar etmek arzu- j 
sunda bulunan zevatın Galatada, Taptaa 
hanında 18 numarada mukim Bay Teo
dor .§. Sinaqidi.se f.!.ilracaat etmeleri. 

İHTiRA ILA;'.lıil 

"Yol ve sair satıhlar, inşaat malzeme
si, bloklar ve levhalar mislllU sair mevad 
imalatı ve ~sll\hati,, hakkında -
ki icat için sanayi müdUrlyetl umumiye. 
sinden latihaal edilmiş olan 1-~1936 ta
rih ve 2219 numaralı ihtiraı satınalmak 
veya isticar etmek arzusunda bulunan 
zevatın Galatada, Taptas hanında 18 nu
marada mukim bay Teodor K. Sinanidi
se mUt.acaat etmeleri. 

ı?ırc~agaında nazvırı Giölbeusıı rradyc ve fnlme 
lbtüıyl\.lılk ellılemmnvet veırnvorr. 

Yabancı memleketlerde yaşayan bütün Almanlara bedava radyo 
makineleri dağıtılmıştır, filmler Göbels'in propaganda programı 
dairesinde hazırlanıyor 

Bir Fransız gazetesi, Almanyanm 
propaganda iıtlcrinc dair dikkate de
ğer blr yazı yazmıştır. Propagandanm 
ye11·~zilnde ne kadar ehemmiyetli blr 
yer tuttuğunu ~öst<"rmck i~ln bu yazı
yı kısaltarak alıyoruz. 

Almanyanın silahlanma işinden sonra 
en fazla ehemmiyet verdiği mesele pro
pagandadır. Bu propaganda, tabii, ııilfıh

lanmanın yapıldığı gaye için yapılıyor. 

Finlandiya.dan Brezilyaya kadar bütün 
ecnebi memleketlerde yaşayan Al
manlara mccanen binlerce radyo cihazı 
dağıtılmıştır. Bu radyolar sayesinde her 
Alman doktor Göbels'in programını öğ
renebiliyor. Milliyetçi İspanyaya ve ce
nubi Amer'.ka memleketlerine gönderil -
mek üzere İspanyol lisanında filmler 
çevrilmiştir. Romanyada, Macaristanda 
Almanlar tarafından açıkça himaye gö -
ren gazeteler çıkıyor. Çocuklar spor 
klilblerinde nasyonal ııosyalizm dersi a
lıyor. İlan acentaları bile bu maksat i
çin çalışıyor. 

Fenland körfezinin kenarına klin u
facık bir köyde yirmi kadar adam bir 
radyonun etrafında toplanmışlardır. Es
tonya vatandaşı olduklarına dair ceple
rinde birer hüviyet varakası bulunan bu 
adamlar Alman 11efinin sözlerini dinil -
yorlar. 

"Orta Avrupada 80 milyon Atman, 
rasgele çizilmiş hudutlar içersinde birf
birinden a)'TI olarak sıkışık bir vaziyette 
Ya§ıyprlan ! .. 

Hitlerln bu hararetli sözlerini yalnız 
Estonyada Almanlar dinlemiyor. Dani -
markada, Letonyada, Lituanyada, Le -
hi.standa, Romada, Yugoslnvyada, Maca
ristanda Çekoslovakyada, lsviçrede hat

ta Hollanda ve Bclçikada dahi bu sözleri 
vecd ile dinllyenlcr var. Bu suretle Da
nimıırkada işiyle gücüyle meşgul Alman· 
lardan tutunuz da Çekoslovakyada istik
lfil peşinde koşan Südetlere kadar Al
man ırkından herkes Hitlerin etrafında 
toplanıyor. 

Göbels, uzun, okunması jnsanı sıkan 

kitaplar, mecmualar yerine canlı ve zevk 

le dinlenen radyoyu ikame etti. 
Alman propagandası radyodan sonra 

filine büyük kıymet ve ehemmiyet \•er
miştir. Almanyada çevrilen her film 
Göbels tarafından çizilen propaganda 
programı dairesinde hazırlanıyor. Bil -
hassa Amerikan filmlerinin küçük mil -

• letlerln lisanında çevrilmiş Dublajlan 
olmadığı için bu memleketlor kendı dil
lerinde çevrilmi§ Alman filmlerini tercih 
ediyorlar. 
Fransız filmleri, Frıınko lspanyasm -

da, yerini tamamiyle ispanyolca çevril -
miş Alman filmlerine terkctmiştir. "Se
vil berberi,, Almanyada yeniden İspan
yol aktörleri tarafından çevriliyor. Ufa 
şirketi, İspanyada Alman propagandası 
yapmak üzere büyük masraflar ihtiyar 
ederek "Endülüs geceleri,, filmini çe -
virtmiştir. Orta Amerika, cenubi Ame
rika. ispanyolca çevrilm~ Alman filmle
rinden dolup taşmıştır. 

Matbuat vasıtasiyle prop3agnda yap
mağa her devlet heves etmiştir. Dünya
nın her tarafında, muvakkat bir zaman 
için, herhangi bir makııat uğruna yazı 

yazdırmak üzere birkaç gazeteye para 

veren hükumetler vardll'. Fakat Alman
lar bu işte çok ileri gitmişler, birçok ya
bancı memleketlerde gazeteler tamami
le satınalmışlar veya gazeteler tesis et
mişlerdir. 

Almanlar iktısat işlerini siyast gayele
rine uydurmaktan geri durmuyorlar. Bu 
hususta kullandık1arı vasıtalar arasında 

"~'· 

mahalli boykotaj da vardır. Ecnebi 
memleketlerde bulunan Almanlar yalnız 
kendi aralarında ticari mUnasebctlcr te
sis ediyor, sırf Alman mamulatı iatihllk 
ediyorlar. HattA. oralarda yqıyan Al -
manlar arasında na.syonal sosyalimıe a
leyhtar olduğu sezilenler dahi boykota 
uğrarlar • 

Ecnebi memleketlerde yaııyan Alman 
akıılliyetlerinin çocukları dahi unutulma
ml§tır. Bu delikanlılara ve genç kızlara 

nasyonal sosyalizmi sevdirmek IA.zmıdır. 
Bilhassa bunlar işsiz kalırsa onlara otur· 
dukları yerde iş bulmak Alman propa
gandasının en kuvvetli vasıtalarından 

biridir. 

Gençlik üzerinde propaganda yapmak 
için spordan da istifade ihmal edilmif de
ğildir. Alman l!lpor birliğinin Almanya 
haricindeki gençlere ait illerle meHUI 
bir şubesi vardır. Bu şubenin ıefi olan 
kont Şulenburg radyoda bu gençlere IÖY· 
le hitab eder: "Her Almanın öğrendiği 
spor bilgisi, yabancı memleketlerde ya
şıyan Almanları ana vatana birleştiren . 
en sağlam bağdır.,. 

Almanya ecnebi memleketlerde ıüaht 
propagandaya az kıymet verir. "Demok
ratlar söyler, Hitler yapar • ., cilmleııi 

ecklinde vecizeler gibi ağızdan ağıza ya
yılan kısa sözler, uzun nutukların yeri
ne kaim olmuştur. 

Bu propaganda işlerinin hiçbirisinde 
yahudi aleyhtarlığmm unutulmadıiını i
laveye ihtiyaç dahi yoktur. 

RADY·OLiN 
ıle saoah, öğle ve akşam 

Her yemekten sonra mutazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

lllfirfl'll'-"'!l~!. ~i~~JMat'-•.11~\ ~-:~~.""~ !'t ':..M .. Q 'ii•"" j ·~--WJ~lliAtım 1-~. 
OtaOyanOaııran bcylaıırı 

şısmda derhal Avrupaya gitmeğe karar vermi§ ve Av-
lYJ Z lYI YO r rupa toprağına basar ba11maz başta Hitler ve Musolini 

J TALYADA yapılmakta olan ırkçılık propagandası olmak Uzcre bUtUn Avrupa başvekilleriyle görüşmek 

yUıtınden birçok meraklı şeyler öğreniyoruz. Mc- imkanlarını araştıracağını kendisini uğurlıyan gazcteci
sell Romadaki merkezi istatiııtik bürosunda İtalyanla- lere söylemiştir. 
rın boylarına diir bir is\at.istik varmış ve bu cetveller- Fakat acaba Avrupa diplomatları bu zatı kabul ede-
deki rakamlar sayısı 10 milyonu aşan İtalyan vatandaşı- cekler mi? Bu nokta şüphelidir. 
nı ölçerek yazılmış. Bu cetvellerden şu netice çıkıyor
mu§: "İtalyanların boyları gittikçe uzayor.,. Mısar ehramoarro 

taıtııırlp ednıayor 

Paket kağıtlarına 
neler yazılıyor'? 

P ARİSTE bil) Uk hırdavatçı mağazalarından birüıi, 

sattığı eşyayı sardığı klğıtlara §unları bıwtr

mıştır: 

"!ngiltcrede majeste kral ordusundaki erlerin miğ
ferlerini tencere makamında kullandıklarını ve miğfer
lerin kenarında kalan yağları (saçlarnnw besler diye
rek) yıkamadan başlarına geçirdiklerini biliyor muydu-
nuz?,. 

"Almanyada ışık saçan bisikletlerin icad edildiğin. 
den ve bunların birçok kazalara mani olduğundan habe-

Bu istatistik aslteri mekteplerin kayıt ve kabul şart
larını deği.ştirmcğe de sebeb olmuştur. Şimdiden sonra 
boyları 1,65 metreden eksile olan namzetler piyade, sü
vari, topçu, istihkam zabit mekteplerine alınmıyacak
lardır. Hassa askerlerinin boyları da 1,75 ten bir san
tim bile eksik olmıyacaktır. 

M ISIR hükümeti, ehramları gibi iyi bir halde mu- riniz var mı?., 
hafaza için avuç dolusu ııara sarfediyor. Baba "Nevyorkta büyük bir otelde yalnız mutfak euaam

biçilmiyecek kadar kıymetli olan bu tarihi • abidelerin dan teşekklil etmek üzere en eık banyo elbisesi yap
muhafazası için Kahire polis müdürlüğünde hususi bir mak için bir müsabaka llçılmış olduğunu işittiniz mi'!., SlYIDlh komDSy<O>ırt<t:lYISlUJ 

A BE Piküs'ün Avnıpaya hareket ettiğini Amerikan 
gazeteleri yazıyor. Amerikalı bir esan.9 taciri o

lan bu zat, boş vaıcitlerlni, Avrupa diplomatlanna sul-
hUn muhafazası hususunda telefonla tavsiyelerde bulun
ma1d:ı geçirerek eğlenir. Amerikalılar Piküs'e bu yüz
d~n sulh komisyoncusu ismini vermişlerdir. Piklis her 
gece hiç olmazsa bir defa Hitlerl veya Musoliniyi tele
fonla arar. Hatta bir gUn Japon imparatoru ile şahsan 
telefonla görüşmek için uğrn~mış ve bu uğurda bizim 
paramızla yUz lira telefon ilcrcti vernı1ş, maksadına da 
nail olamamıştır. 

oube vardır. 
Son zamanlarda bu abidelerin muhafazası için yeni 

yeni tedbirler almak zarureti hasıl olmuştur. Çünkü ci
varda.ki fellahlar bıkıp usanmadan bu abideleri tahrib e
diyorlar. Birkaç hafta evvel Abdel Kwna ehramının du-
varlarındaki koca koca resimler meçhul eller tarafından 
kaldırılarak meçhul bir yere taşınmış, diğer bir ehra
mın heykelleri tahrib edilmiftir. 

Birkaç mezar duvarında dıı becerik9lz eller tarafın
dan yazılmış kUfürlcr görülmüştür. Mısır polisi bu tah
ribatın yalnız hırsızlık maksadiyle yapıldığı fikrinde de
ğildir. Polise ve bazı tarihçilere göre ehramları yapmış 

Bu mUteaddld müracaatlardan bUtUn Avrupa diplo- olan esirlerin soyundan gelmiş olan fellahlar, dcdelerl
matlan bıkmıştır. P.iJdls'Un telefona çaiırdığı adamlar nln intikamını atmak için bu iı;i yapıyorlar. 
bu ismi işitince derhal telefonu kapamaktadırlar. Fclllhlar arasında, dedelerinin bu yilzden çekmi§ oldu-

Sulh komisyoncusu, bu kadar ufak bir mü~kül kar- ğu ıstrrablar masal halinde dilden dile dolaşır. 
•n11mnı:ı mıık~::ı/tmnıın vıı7.~"""r mi hic? hn v111iw~t kar-

Hastaloklar ve aylar 

1 ST A T1STİKLER1N aleyhinde bulunanlar, bunla
rı faydaSlZ görenler pek çoktur. Fakat bua.n lıı

tatistiklerin verdiği garib rakamların bile faydalı oldu
ğunu kabul etmek de mümkUndUr. Amerikada doktor Ar

butno isminde birisi istatistikler sayesinde hastalıklarla . 
aylar arasında pir münasebet olduğunu iddia etmekte
dir. 

Eğer doktora inanmak icab ediyorsa Ağustos boğ. 
maca öksUrüğU ayıdır; tifo bilhassa cyHHde meydana çı
kar. KU§palazı ikinciteşrlni sever, krzıl da aubatr. 

Yine bu doktora. göre senenin en çok ahstalıklı ayı 
marttır. Bu ayda verem, kızamık ve nezle lnsanlan kı
rar, geçirir. 



HABER - ~k!ll!m r>09taM 
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i MARKO POLO i • • • • :............................ Hayata ve Maceıraıaıro : 2 ...... : 

Kubilô.l} Hanın memleketi, hakika
ten bir zenqinlik dil}arılJdı 
-11-

Binguçyonun dediği gibi, seyahat 
hakikaten ç.ok tehlikeli idi. Seyahat· 
leri esnasında ihtiyar köle belki yüzler
ce defa Allahına son duasını etti. 

Akaya fersahlarca uzakta büyük 
fırtınalara tutuldular. lran çöllerinde 
salgın hastalıklarla karşılaştılar. Bu
gün Efganistan denilen yerlerden geç· 
mek için Meta dağları deştiler. Ka· 
yalardan kendilerine yollar açtılar. 

Gobi çölünde hayatlarını aşiret halkı 

run okların.dan zor kurtardılar .. 
P ekin kapılarına geldikleri zaman 

Binguçyo gene Allaha dua ediyordu. 
F a.kat bu sefer ayağına bir çift yeni a· 
yakkabı bulmak için .• 

P ekine girince Markopolo gözlerini 
hayretle açarak, .daml~rı Bambu dal
larından yapılmış evlere, sokaklardan 
geçen fillere ve develere, Mogol atları· 
na hayretle bakıyordu. Kubilay hanın 
memleketi hakikaten bir zenginlik di
yarı idi.. 

Her taraftan para ve kuvvet akıyor
du : Dünyadaki en büyük imparatora 
develerle, fillerle taşınan ipekliler, al
tınlar, mücevherler gözleri kama~tın • 
y ordu. 

Şehirde halk hümmalı bir faaliyet 
içindeydi. 

Marka Polo bütün bu gördükleri 
ıeyler karşrsında hayran kalmıştı. Fa
kat Binguçyo halinden çok şikS.yetçi 
idi. Çünkü Markonun yanı başında her 
adım attıkça ayaklan ve bacakları yeni 
bir işkenceye maruz kalıyordu. 

• * • 
Çcn Tsu atır a&ır ve yavat bir acele 

tonuşan b~r 4İimdi. O hem bir müder
riıti, hem fcylozof, hem de eczacı. A· 
dam, Binguçyonun ayaklarını tedavi 
ediyordu. Marko da, !timin kendisine 
verdiği iki küçük ıeyi torbasına attı. 

Babasının verdiği torbaya ilk koyduğu 
bu iki ufak nesneden biri bir makarna 
çubuğu idi. Çcn Tsu asırlarca Çinli -
lerin gıda olarak bunları yediklerini 
söylüyordu. 

Marko Polonun torbasına giren şey
lerden ikincisi de şamama idi. Çen 
Tsu, ateş yakmak için kullanılan bu 
çöpleri ilk defa imparatorun eğlence· 
leri için yaptığını söyledi. 

Marko Pclo bu ıa.mamalardan birini 
Çen Tsunun kendisine tahsis ettiği 

odaya çekildiği zaman yaktı. Harpte 
de silah olara"k böyle bir §eyin kulla
nılabileceğini .düşündü. Fakat bu dü • 
ıüncesinden kimseye bahsetmedi. 

Binguçyonun ayaklarındaki sancılar 
artık kalmamıştı. Marko da güzel bir 
makarna yemi,, karnını doyurmuştu. 

Biraz sonra Çen Tsu ile beraber so· 
kağa çıkarlarken Alim : 

- Şehrin duvarları arasında daha 
bir çok yeni şeyler göreceksiniz, di
yordu. Fakat, bakın söyliyeyim size: 
Dikkatli .davranın.. Bizde bir darbı

mesel vardır: "İnsan kendi kendini öl· 
dürmek istiyorsa gözünii lüzumundan 
fazlasına diker,, derler. Aman böyle bir 
§Y yapayım demeyin sakın .. 

Marko Poh: 
- Ben Kubilay Hanı görmek ist i· 

yordum, dedi.. 
Çen Tsu, sesini alçaltarak: 
- Kubilay Han iyi bir adamdır, tam 

bir adamdır. Fakat ona fikir veren biri 
var ki, bu adamda insanoğluna kartı 

saygı diye birşe yyok. Bu adamın ismi 
Ahmet; bizden değil, bir yabancı. Ah
met, imparatorun müşaviri. Kubilay 
Handan iyi muamele görmek istiyorsan 
evvela bunun gözüne girmiye bak.. 
Söylendiğine göre, Ahmet, Kubirn.y 
Hanın yerine tahta geçecekmiı. 

*•* 
Kubilay Han Venedikten Marko 

Pcle ite Binguçyo isminde iki kişinin 

geldiğini haber alm:ştı. Onun için, iki 
Venedikll, Kubilay Hanla görüımek 

istediklerini bildirdikleri zaman sa -

ray onları yabancı olarak karşılama
dı. 

Marko Poloyu evvela sarayın büyük 
bir salonuna aldılar ve kendisine, ha
mamın hazırlanmış olduğunu haber 
verdiler. Marko Polo yıkanacak, on.dan 
sonra huzura kabul clunacaktı. Esa· 
aen şimdiki halde imparatorun, misafi
rini kabul edemiyecek kadar meşgul 

olduğunu da söylemişlerdi. 
Hamam:ian çıktıktan sonra Markoyu 

gene mermer bir sa.lona aldılar. Mar
ka, etrafın ihtişamı içinde gözlerini ne
reye çevireceğini ıaşırmıştı. Kubilay 
Han, içerki oda.da, etrafında vezirleri, 
geniş bir tahta kurulmuştu. Keskin 
nazarlarla bakıyordu. Fakat bu göz -
terin arkasında işliyen beynin ne dü • 
şündüğü pek iyi anlaşılamıyordu. 

O gün imparator harp meselesi 
meşguldü. Müşaviri Ahmetle, Japonya· 
nm Çine karşı bir hücumu halinde alına 

cak tedbirleri görüşüycrlardı. Ahmet 
sert bakışlı, esmer bir adamdı . Soğuk 

kanlılığı ve kuvvetli iradesi ile impa
rotorun üzerinde büyük bir nüfuz ic 
ra ediyordu. 

Tahtının önünde, yer.de mozayık o
larak, büyük bir tatar imparatorluğu 

haritası yapılmıştı. Bunun üzerine, şat
. ranç tahtasındaki oyun taşları gibi, 

tahtadan Çinli askerler ve yelkenli ge· 
miler .sıralanmıştı. 

Ahmet: 
- Bir milyon askerimiz var, diyor

du. Bunlann başında da siz oldunuz 
mu, Japonyanın zaptı bir iki haftalık 
bir iıtir. 

Ahmet, sanki afer olmuş, bitmiş, 

Jap~nya fethedilmi~ gibi konuşuyordu. 
Kubilay Han ona bakıyor ve düşünü
yordu. 

- Harp o kadar kolay değil, Ahmet 1 
Biraz bekliyelim. Orduyu garptan al
dın. Bilhassa bugünlerde Kaydu eya
letindeki isyandan dolayı burada bu -
lunmasına ihtiyacımız var. 

Ahmet, gene o sakin halini muhafa
za ederek: 

- Kaydu isyanını bastırmak için or 
duya lüzum bile yok, dedi. Onlar üze
rinde kullanacağımız en büyük silah, 
manevi kuvvetlerini kırma'ktır. 

İmparator, müşavirinin sözlerini ba· 
şını salhyarak tasdik etti: 

- Bu hususta her şeyi sana bıra~ 
kıyorum. Bildiğin gibi hareket et .. 

Sonra başmüsahibe döndü: 
- Benimle görüşmek istiyen başka 

kim var?. 
- Genç kadınlar var, efendimiz. 
- Başka?. 

- İran elçisi var. Kerimeniz Kuka-
çin kral ile evlenmek üzere lrana ne 
zaman gelecek diye soruyor. 

- Elçilere kızdığım kadar kimseye 
kızmıyorum .. Başka?. 

- Bir de yabancı milletten birisi 
var. Roma imparatorluğunun Venedik 
ıehrinden gelmiş birisi. İsmi Ma.rko 
Polo imiş. 

- Gelsin bakalım, görüşelim, ne is
tiyormuş?. 

Baş müsahip ellerini çırptı. Gong 
vurdu ve imparator odasının büyük 
kapılan açıldı, V enedikli misafir içeri 
girdi. 

Marko Pok> imparatorun tahtına 

doğru yürürken etraftan bütün göz • 
ter onun üzerine çevrilmişti. 

Kubilay Han, bu uzun boylu., iri ya
rı delikanlıya dikkatle bakıyordu. O
nun bütUn adamları kısa boylu ve çe
limsiz insanlardı. Bu geniş omuzlu, 
tam bir muharip yapılı genç hoşuna 

. gitmişti. 

- Pekine, safa geldiniz, dedi, size 
devlet nazmmız Ahmedi tanıtGyım ... 
Bilhassa siyasi işlerde ve memlekette 
vergileri toplamakta, bana büyük bir 
yardımı dokunur. Kataya ne iş için gel
dinizse, sizinle meşgul olacak Ahmet
tir. 

Marko Pclo: 
- Fakat ben buraya bir iı için gel

miş değilim, imparator, dedi. Maksa -
dım, kendi zevkim için bir seyahat 
yapmaktır. Memleketinizin güzellik -
lerini, zenginliklerini uzaktan işitmiş
tim. Gideyim bir yakından göreyim, 
dedim. 

Kubilay Han, yüzüklerin ışıldadığı 

eliyle yerdeki haritayı göstererek : 
- İşte, dedi, bizim memleketin ha

irtası önünüzde duruyor. 
Ahmet te ilave etti: 
- Bakınca göreceksiniz ki, mem

leketimiz çok büyüktür ve çok kuvvet· 
li bir şekilde muhafaza altındadır. 

Marko Polo haritayı gözden geçir • 
mek için eğildi. Fakat haritaya göz -
!erini çevirir çevirmez iki küçük ayak 
k .. bı ile karşılaştı ve başını derhal bu 
ayakların sahibini görmek için kaldır -
dı. Karşısında çok ince bir güzellikte 
bir kız .duruyordu. 

Kızın arkasında ipekli bir entari 
vardı. Parlak siyah saçlarının etrafını 
çiçeklerle çevirmişti. Gözleri de siyah 
ve parlaktı. Marko ömründe bu kadar 
güzel bir kız görmemişti. 
Düştüğü hayretten dolayı biraz ıı -

kılarak imparatora döndü. O zaman 
Kubilay Han lem işaret ederek : 

- Kızım, dedi, prenses Kukaçin ... 
~ra kızına dönerek, misafiri ta- • 

nıttt : 

- Marko Polo, Vene.dik ve Roma -
dan geliyor. Çine bir ceyahata çıkmı!J • 

Kukaçinle Marko Polo biribirlerine 
bakışıp tebessüm ettiler. Kız, babasına 

hitaben: 
- Marko Polonun ismini işittim, 
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Eğe köylerinde 

Beşer dersaneli ilk 
okullar kuruluyor bU 
Köşk nahiyesinde bir beton köprü yapıld ı, ,yor 
hafta içinde üç köprünün de i nşasına ba.şla~JJİ 

K.öqde bir küttür abidest dzk,l ,J; 
Köşk, (Hususi) - Nahiye müdürü rindeki harap köpril kaldır~l~~:e ·b·'. 

Osman Kozak, bir senelik mcsaiııile Köı- beton köprü kurulmuştur. r\ll eıeıı . 
ke birçok eserler vermiştir. Nahiye mil- du dahilinde yapılması ıA.zlll1$ bir~ 
dilrü şimdi de köylerin kalkınmasına ça- köprü kalmıştır ki, bunların d:ur. :(: 
hşmakta , haftanın dört günlinü köylerde taya kadar inşasına başlanaca ~ 

Köylerin su lhtiyaçlari)'le eheıt5>-e geçirmektedir. .. oçe )O' 
Nüfusları fazlaca olan Cemile, Bey köy le alakadar olunmaktadır· deıııi' ~ 

ve Çütlilı: köylerinde beşer dershaneli saat meı1afedeki menba su)'ll ~ .. 
mektep inşa!ma başlanmıştır. Başçayır rularla köye indirilmiştir. 13~tır· 
köyünde de bir mektep inşaın takarrür köy sandığı varidati!C k.a~ı! }ler.-

1 etnıiş ve malzeme tedariki için faaliyete Nahiyede asayiş çok ıyıdil'· 111dJ 
geçihnlştir. şiyle gür,4iyle me§guldilr. zaı:n~ ~ 

ktaw-· 
Burada da inşaata kısa bir zaman son- lenceden de geri kaıınaına e s.n ,. ...U 

ra ba.şhnmış bulunulacaktır. Kö§k nahiyesinde otur • sın•~ 
Beyköy ve Kökgiriş köylerinde birer kendisini yakından ta.nıdıgt bil }ll'r 

köy kol'\ağı ve okuma odası yapılmakta- heykeltra§ Fuat Mensi burada .ıt# 
dır. Başçayır köyündeki hlikıimet konağı heykeli yapmıştır. U ,,.. 
ve okuma odası genişletilmektedir. Değerli sanatk!rm bu .kil~t ~tıısıııı' 

Nahiyede yol işlerinin de üzerinde du- ilkmektebe hediye edilın~ ,e ./ 
rulmaktadır. Köşk - Ödemiş yolu Uzo • nüne rekzolunmuştur. ~~ 

alaka ile, hem de biraz bidde~e ~Jf~ 
mişti. Hiddetl1:niyordu, sUnkU olııı'sJll' 
Polonun Kukaçinle alakadar ~aıf 
istemiyordu. Hele onun~ )cı~:}<alı il" 
iÖSterdiği bu açıktan açıga a . • ıdı 
le pek kızıycr.du • .. de JıY 

dedi. Kendisinden ve seyahatinden çok 
bahsettiler. 

• • • 
İmparatpr, Marko Poloya: 
- Sizi Ahmede havale ediyorum, 

dedi. (Ahmede dönerek) : Sen .de misa· 
firimizle layıkı veçhile alakadar ol, se· 
yahatinin kendisi için faydalı geçme -
sine dikkat et .. Eğer saraydaki kadın

lardan biri kalbini çalacak olursa .•. 
İmpara~ı- güzel bir gülüşle güldü •• 
Marko P olo : 
- Çok cömertsiniz, imparator, .de· 

di. 
Bunları söylerken Kukaçine bakml§· 

tı. Kız da ona nihayet tatlı bir tebes -
sümle gülümsedi. 

Bu sahneyi Ahmet hem büyük bir 

Kızmasında kendine gore ıcıJ1dl lı': 
idi .. Çünkü onun prenses ba'k iJ1İ ~ 
zı düşündükleri vardı. J{ukaÇ ·« ~ 

.1. b. vahfı 
tan gelen beyaz den ı .1r . ordıl • 
meyi aklından bile geçırnl1Y ..tılO jle 

. :Markor- "er Fakat, ımparatorun, d' lrıe 
. . . keıı ıs ~o 

meşgul olmak vazıfesını ı,ı. 

diği için de memnun oıınutt J~· 
ıuretle, Markopolo ile yakııı~aJ1 ~ııiid' 

d·~ı ,, 
dar olabilecek, onu iste ıg 
idare edebilecekti. .. il.., 

- Devamı perfeınbe gurı 

• 

., 

' 
' 
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•kıa,. 
; fot~ro~ &asit &lr ~(ifl ile 81ülmfll 81ncklcr ı·criyomı. l/Jımlar 11u1Jpnılatak ''filııin cltısine göre eritkler, kadınlar, kız
k'•e~ İrflor .tara/ın4an giyilecek kazalj lahn 31zodelleridi·. 
tı11 i .tı Ortrken kalın bir yün if/i kullanmak ]ür.ımd ır. J\enat.lıır, kalem ör gü ile kenarlayabilirsinit. 
~ te rı,. Olan <Jrzüler(!e ince bir yiln kullanmak tazundit. l\.ena1l41. kalt111 örgüyle örüWr . 
lerıe 07~.ek çocukları için 4 numara iyi yün kullanırsımz. Bu yün ile örülmüş kazaklar J1ıka11mca bunqmaz. K euarlar 

(il ile .. -ı ·· -.... OTU UT. 

---·------~---------------~-----------------------~-----------------..,.;..---------.;.._----..,.-----~----------------~----------

Az masrafla ve 
l•tu dikebileceğiniz 

bir 
bir 

günde 
rop 

' bUtun ze1 robu, yazın son gilnle- kabilirainiz. Herhangi bir kuQ\&ftan diki- ı 
de ~sonbahar, hatt! kı,ın ilk le bilir, çok pratik bir, elbisedir. 

~· · lianabilirsinlz. Bu robla son Çok sade olan JN -mbun bütün Art.f~tl 
r ıı~ılacıık bUtUn gezintilere işti- 11eçeocğiniz kumaşın cinsinde, bu elblte 

' denizde dolaeır, dağlara çı. ne kullanacafını~ npkn, çantıı, elrH~n 

2 

y 
J 

ve kundııraların iyi intihap edilmiş olma
ıındadrr. 

Bu rob için 90 santimetre eninde 3,5 

metre kuma§ küayet eder. 
Bu robu lhlettayln bir kumaştan ya

pablllnıinlz. Ket~den, yünlU bir kuma§
tan, Şantungdan, Surahdan, hatt! krep. 
~aşinden. Rengini dUışünme)iniz. Sene -
nin moda renkleri her \'akit tekrarladı
ğımız gibi maviyle beyazdır. Binaenaleyh 
ma,,-f renkli bir kumat eeçecek, kenarı
nı beyaz ı ı ikc ile sUsl!yocekslniz. 

Patronumuz altı parçadan teııckkül et
miştir. İki 8ıı, bir arka, kol, kemer ve 
yaka ... ~u parçaları ikiye katlanmış ku. 
maş Uzarin~ tatbik edcrsJniz. Patronda 
••etek ön,. işaretiyle gösterilmiş pan;ayı 
lck katlı kumaş ilzerine 1 numaralı şe
mada gösterilmiş ~ekilde koymak lcab 
eder. 

Her vakit yazdığımız gibi 2 numaralı 
§emada gösterdiğimiz nJepetler 44 beden 
içindir. Bi~e.leyh evve!A yazılı rakam
ların size uygun gelip gelmediğini tah
kik edcrslnlz, Tabii kendi beden ölçUle
rinizl biliyo~unuz. İcab eden rakamları 
buna göre taablh etmek mUmkUndUr. 

Dalma ta~ye ettiğimiz gibi, örneği • 
miıdeki patroıı ölçülerine göre gazete 
k.Ağıdı UıerlMe tam bir patron kesiniz. 
Bu patron bir nuı:qaralı ~mada göste -
rlldiğl gibi ayn ayfl ~ecektir. Her 
p&rçayı kuma§ Uzerin • toplu iğneyle iğ
me1eyiıılz. Tebeşir veya .renkli sabunla 

her parçan~ kenarını çiziniz. 2 santlmet 1 
re diki§ payı bırakarak kesiniz, 

Korsenin ön tarafı dikl§eiıdir. Burada 

Genç kalmanın sırlarını 
biliyor musunuz ? 

EOeır hergün clldlnlze 
nazım genen itinayı 
gösterDyoırsanız o eDll 
yaşali"'\loza kadar çok 
genç görüneblDlrsınız 

clldinlzc 15.znngelen ihtimamı göstermiş
scni.7. ve hayatınıza ağır hn~tnlıklarl~ 

büyük kederler girmemişse elli yaşınıza 
kadar çok genç görünebilirsiniz. Hiç 
kimse elli yaşındayken bile sizi otuzun
dan !azla tahmin edemez. 

Vaktiyle cildinize lbım ~elen dikkati 
earf Pbnem~ bile olsanız bUXük 'ehemmi. 
yeti yok. Bugünden ftlbaren yaidıkları
mızı tatbik ediniz. Hiç olmazsa on sene 
genç görilnecekslniz. Bu da az bir şey 
değil. 

Her gUn ylizünüzUn derisini adama -
kıllı temizlcmeği itiyad edina : bu, de
riyi iyi bir halde tutmak için yapılacak 
en esaslı noktadır. YUzUnüzün makiyajı
nı !!ilinek için yapılmış sünger kağıtla
rından bir tanesi ile yüzünüzdeki pud. 
rayı "e nıju yavaş ya"at tamamen si
liniz. Yüzünilz .raeıı ise bol su veya sa
bunla yıkayınız. Eğer deriniz kuru ile 
yüzünUzU aabunla yıkamaktan vazgeçi -
niz ve bir havluyu yağmur suyuyla ıııla

yarak iyice ailin~. Bu suretle yüzünüz 
JUnün pisliklerinden kurtulmuş olacak
tır. 

Otuz yaşından itibaren yüzünüze her 
hafta bir yumurta maskesi koyunuz. 
Yumurta maskesi eayct basittir. Yu . 
murtanın sarıııını iyice çarpacak ve bu
na ince kıllı bir fırçayı batırarak yüzü
nüze süreceksiniz. Bu iş tabU gece ya
tarken yapılacak ve yirmi dakika bu \'a-
7.lyette c:urulacaktır. ~~ğer deriniz kuru 
isa yumurta sarısınn bir kahve kaşığı tat 
h b~dcmyağı ll~vc edersiniz. Deriniz 

12 santimetrelik A. dan S e kadar devam 
eden bir yarık kesiniz. Ve teyelleyiniz. 
Eteğin ön kısmı için orta dikişin iki 

parçasını birle§tiriniz. Pilileri yapınız ve 
noktayla i§aret edilen yerlerden bastırı
nız. Belde bir yarık yapınız ve eteği ön 
kısımda korse üzerine dikiniz. 
Sırtın ortasında da dikiş yoktur. Yan 

dikişlerle ön ve arkayı birleştiriniz. Sol 
tarnfta yirmi santimetrelik bir delik bı
rakarak omuzlan da elbiseye blrle§tirir. 
siniz. 

Kol kapaklarını dikiniz ve elbiseye blr
leıtirlniı. 

Yakanın R R le ııöıterilen iki parçuı
nı blrleıtlrinl&. Etrafını tamamlyle yarı. 
nız. Noktalarla ıöıterllen yerleri katla. 
yınız ve korsenin tıserlne dildnlı. 

Kemerin lkl parçumı uc uca ıetirl _ 
niı ve tantep bir toka ıeçi.rin1J. 
Eğer ite bqlamadan evvel lllmı olan 

her ıeY1 maklnenlıln etrafmda topla -
mak ihtlyatklrltğmı yapmıı olunanız 

bu robu bir ıUnde diker ve çok para lar
!etmeden. ıüıel bir elbiseye malik olur
sunuz. 

ne beynzııu kullanır \'e içersirıc bir ka. 
§Ik sUt korsunuz. Bu maske ~ lizUnfü:Un 
dPrisini buruşturmaktan menede r \ ' C 

gençliğinizi muhafaza ettirir. 

Kırk ya§ına doğru sık sık çok ya(llı bir 
krem kull;ınınız. Bilhassa bu kremi g1Jz. 
lerlnizln etrafımı sUrUnUz. Çünkli bu 

ı: .. 
Ytaft't ~özlerin ~ pı{~nd ..Pıt~l!1ltlaı 
peyda olmağa başlar. Göz kapnklanna 
ve gl>zleyin kenarındaki derilere kat'i~ -
yen maısaj yapmayınız. 

Eğer yüzünüzü ve boynunuzu her ak
eam temizlememİ!5Seniz, eğer har yaz kı
sa qir müddet yüzUnUze makyaj yapma
mağa razı olmuşsanız, efer 35 yaoın _ 
dan sonr!l yüzünüzü yağlı kremle oğma
ğı ihmal etmemişseniz. elli yagında bile 
yUzUnUzde tek bir buruguk olmasına im
knn yoktur. 

Saçlnrınııa \'e dişlerinize de dikkat et
meği ihmal etmeytnlz. Gözlerinizi çok 
yormayınız. İhtiyaç gördüğünüz takdirde 
okumak ve ça!ııımak için gözlUk tak -
maktnn utanrnaymız. Jimnastik y,apınız. 

Jimnastilücn "yoruluyorum,, diy~ vaııt -
geçmP.~·inlz. Bu surQtle yalnız cil(ilnl.ı de
ğil, yüzünüzün çizgileri de ya§Inııı gös
terimyccek kadar genç kalır. 

SOD"U ın uz 1 
Gevnp verelım 1 

~~ Topkapıda hayan Emine yauyor: 

Gazeteniz kadmlara ait bUtUn meaeteler
lo al~kadar oluyor. Yaıılannm Q<>k iıti

fado ederek okuyoruz. Benim üç aylık 

çocuğum ,.:ar. Bir haıtalrfı olduğunu zan
netmiyorum. Fakat çok zayıf. Naaıl bes
liyeyim ? .. 

"Çocuk için en tabii gıda anne aüdUdUr. 
Çocuk dört aylık oluncaya kadar aUtten 
başka bir ~ey vermeyiniz. Yavrunuzun 
zayıf kalması, muntaıam meme vernıedl
ğinizden ileri gelmi§ olsa gerektir. Ken
disine t aaat fasılayla muntuaman me
me veriniz. GUrbtlsleıir. PördUncU ay -
dan itibaren çocuk kendiılne ı&sımıelen 
vltaınlnlerl anne ıUdUnde bulamu. O
nun içln kendillne ıebıe ıuyu vermeye 
bqlaraırıız. Sebze euyu yapmak lçln bir i
ki patatea, blr avuç k\ıru faıulye, bir lki 
havuçu ıuda iyice kaYD;atmıs. lçel'lln -
deki aebıeleri çıkanını ve blru tus Ul
ve ederek lc;lrlnls. 

Bu ıu yavrunusa çok 1yl ıelecektlr. 

Yavrı.µ\uı 1ekls aylık olunca bu suya ba
zan bir yumurta tanır, buan da biraz 
et •uyu lllve ediniz. (Haftada iki defa). 

Yavrunuz daha faıla bUyUyUnce bu 
mevzu üzerinde tekrar konuııcaf11. 
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Finlandiyah 
llilo yapılan 

üreşçile 
ikinci milsa:bı~kada da 2 - 5 mıığltip oldular 

Takımımızın galipleri Çakır Ahmet, 
Celcil, Sadık, Mersinli ve Çobandır 

Mersinli tuşu 31 ci saniyede yaptı 
Anara, 4 (Telefonla) - FJulandi- yetle Finlandiyalıyı yere serdi. Tuş 

yalı Ye Tilrk güreşçileri bugün saat için uğ·raş ıyorlnr. Vakit tamam oldu. 
16 da stadyomdn serbest gUreş mü- CeHU ittifakla ye sayı h e ~nlıil e gn

dl 
Başvekil ile ı\fafia ı•ekili Tiirki>•c - Fi11Mndiya 

~--------------~ 

A<dlaıuaır aırasuncııaı -' ı 

Yüzme birinciligı fa ayağa kalktılar. 1şte yine mlnde-

sabakaları yaptılar. Dünkünden faz- lip. 
la seylrcl Yardı. 'i!l KiLO 

rin dışına çıktılar. Çoban hücumda, 
hasmı müdafaada .. Can sıkıcı bir 
güreş başladı. Çolrnnın canı sıkrlmrş

gibi rakibini ortaya çekiyor. Son 
gilrcşte lıöylcce !ıiHl. Çoban hükmen 
ve ittlfnkla galip ilAn edildi. 

Heybel a!fah~ar bUyUk farkla bJrfncl o~d~~ 
Beyoğlu Halkcviniıı tertib ettiği ve raylı ~1ehmet büyük bir f 

yalnız Adalılar arasındaki yüzme yarış- geldi. 
5G K1LO 

66 kiloda Ahmet Çakır ile Finlan 
dlyall Kefelli karşılaştı. llk dakika
larda lıer iki güreşçi blribirlcrini de
nemekle vakit geçirdiler. Ahmet bir 
ayak knpmasllc rakibini altına al
dı. :Fakat l"iıılandlyalı seri bir ha
reketle kurtuldu. llk altı dakikalık 
müddet zarfında berabere kaldılar. 
lkincl dokuz dakika zarfında Ahme
din daha faik bir \'aziyet aldığı göze 
çarpıyor. Finlandiyalı bir aralık bir 
kol kapınasile tuş yapmağa çalışı. 

yor, fakat ınu,·affak olamadı. Bu 
ılHre do bu suretle bitti. On beş da
kika sonunda .\hmet Çakır cl<sc>ri
yctıc galip ll~n edildi. 

Gl KiLO 

61 klloda Ragıp ile l"ilandiyalı 

Tiyclbnııski krrşıJaştı. Finlandiyalı 

ilk claklknda Hagıbın ayağıııa :;an. 

J .ırnk ye re sC'rdi . Hııgır> bundan kuı·
tuldu. JklnC'I dakikalık uğrac;ınndan 
ı:;onra ayağa kalktılar. Finlandiyalı 

na""ıbı yine ayni şekilde altına aldı. 
l~olunu ki\ ırmak tmrctile tuş yapına 
ı;a çn 1 ışıyorc.I u. Hagıp hu ağır vazi
yetten kurtulmıya çalışıyor, ezilmiş 
lılr haıae Pilnncllyalı nefes hile nld1r
nıryor. 9 dn!>lkn 37 snıılycde :F'inlıtn 
ıliynlı tıışla galip 'geldi. 

66 KiLO 
66 kiloda Sadık Soğancı lle Fiıı-

1andiyah Toskela güreşiyor. Dal
ına hücumda onu görUyoruz. Biraz 
sonra ikisi de yere düştü. Sadık mu
kavemet göstermlye çalışıyor, hattı\ 
arasıra Finlandlyalıya tehlikeli an
lar bile yaşatıyor. Sadık biraz sonra 
liste çıktı. Ayaklarile lo'inlandiyalryı 
yenmeğc çalışıyor. 1''inlandlyalı hu 
Yaziyet karşısında tam 37 saniye 
devam eden köprü yaptı. Sadık bü
tiln kuvvetllo rakibini sırtını yere 
getlrmcyo uğraşıyor. Fakat bütün 
gayretle boşa. çıktı. Finlandiyalı 

kurtuldu. Bu hareket birkaç defa 
tekerrür etti. Ayağa kalktıkları za
man 15 dakikalık zaman bitmişti .. 
Halk Sadığı çılgınca alkışladı. Sa
dık sayı hesablle dünya şampiyonuna 
galip geldi. 

72 KfLO 
72 kiloda Celtıl Atik ile Finlandi

yalı Finomen karşılaştı CcHU dünkli 
kadar gayretli ve cesur gUreşiyor. 

1lk dakikalarda bir aynk kapmas'ııe 
rakibini altına alan Celfil iki ba.ca.
ğrnı birden havaya kaldırdı, Finlan
diyalı Celdlin ayağına yapışarak bu 
tehlikeli "aıiyetten kurtulmıya çalı
şıyor. Halk çılgınca CellUi alkışlıyor. 

CeUH hasmını yavaşça yere bırak
tıktan sonra Flnlancllyah seri bir ha
reketle minder dışına kaçıyor. Biraz 
sonra minderin ortnsıııcla güreşe de
'·am ediyorlar. Celtıl yine ayni rnzi 

79 kiloda .i\l e rsinli Alımetle Dl-
Jrnfari karıJılaştı. l\lersinli Ahmet 31 
saniyede hasmının iki ayağını lıir
tlcn kaparak tuş yaptı. Staclyom nl
kışt-aıı inledi. Mersinli Ahmet de şa
şırmış bir vaziyette... Seyircilere 
yaklaşarak şöyle dedi: 

- Size heyecanlı anlar yaşatmak 
isterdim. f<.,akat kn~>ahat bc>ncle değil 
dC'di. 

87 KİLO 
87 kiloda &?.üylik :'llustafa ile Her

ma lrnrşılaştılar. Mustafa derhal hü

cuma geçti. yine bir ayak kapnıasile 
J<'lnlnnrliya!ı yere düştü. Kendiı:;iııi 
ktı rtarına k lı;irı nı 1 ııderl ıı dışınn ka1: 
tr. Bu suı·ctıo .Mustafanm hücumları 
hlr netice ,·ermiyor. GUreş başlıynlı 
birkaç dakika olmuştu. Hakemin dil 
düğü. Radyodan gelen ses. hakem he
yeti düııkü maçtan kaşı yaralanan 
l\f usta fnıırn bugün daha fazla kana
dığrnclan güreşe devam edemlyeccği
ni iltın etti . 

ACIR SIKLET 
.\ğır .siklette Mehmet Çobanla 

.\'l<'ın1uo güreştiler. Çobanın elinJ u
~atınasile rakibini yere yuvarlaması 
hlr 01(111. Çoban Ustte, Finlandiyalı 
alt.ta gureş cıe,•am ediyor, Çoban ra
kibinin sağ ayağını h,vırınak suretile 
tuşa çalışıyor. l•'nkat mu\'affak ola
mıyor. Bu \'aziyet birkaç defa te
kerrür etti. Çoban kendisinden bek
lenen oyunu gösteremiyor birkaç de-

Finlandiyalıların kafile reisi ile 
görilştüm. dedi ki: 

"- Mustafa ile Mersinli çok iyi. •• 
Cl•lıi.Hn de istJltball ümit Yericidlr. 
MUstait bir gene görüyorum. Sizin 
gUrcşçller serbestte daha çok muvaf
fak oluyorlar. Grekoromende de ller 
leme \'ar. Çünkü l"inlandlyada gördU 
ğUmdcn daha iyi neticeler alındı. 

Rakibini 31 sa ıiyede v":ırn Mersinli 

Kürek mukavemet 

ları dün Heybeliada plfijında oldukça 200 M. BÜYÜKLER! 
kalabalık bir seyirci huzurunda ve mun- ı _ Blilend H. 2.43.4/10 
taznm bir şekilde icra edildi. Yanıılar bü- 2 _ Andon B. 3.19 
yük orta, ve küçük olmak üzere ilç ka- 3 _ Sabahaddin ll· 3.SS 
tegori iiz('rinden yapıldı. 200 M. ORTALAR: 

Galatasaraydan Şamil, küçük .Mehmet ı _ Mehmet H. 3.11 
ve Şerif Beykozdan da Bülend adalarda 2 _ Aleko H. 3.26.9/lO 
oturduklarından bu y~rışlara iştirak et- 3 _ Aşçil H. 3.41.2 

tiler ve mlisabakaların heyecanını bir 4 _ Mardik K. 3,54 {,~ 
kat daha arttırdılar. 100 M. SffiTOSTÜ B01rtO 

Yüzmo havuzu nizami olarak cidden ı _ Şamil B. A. 1.24.4r 
güzel hazırlanmıştı. Yarışlara tam za - 2 _ Bedri H. 1.47.4: (' 

manında başlandı ve oparlör tcrlibatile 3 _ Golya H. 1.56 
4 

ıp• d~..i 
neticeler blidirildi. Ayni zamanda yarııJ- Galatasaraylı Şamil 1.24. .uıUcııg; 
lar filme de alındı.. sile mevsimin en iyi sırtUstU ~ştJ 

Teknik neticeler şunlardır: duğunu i.spat etmiştir. B~ ~erd~' 
50 M. KÜÇÜKLER: kozlu Biilendi de görnıek iS 

Bu yarı§ iki seri Uzerindc>n yapıldı. 400 M. BÜYÜKLER: 
0 On dört mUsabık girdi. ı _ Bülend H. 6.03.4/1 

1 - l.smet Kınalı 34,2 2 _ Fikret H. 7.00 
2 - Fethi B. A. 36,1 3 _ Hayati H. 7.19.2 

3 - Fikret H. 38 4 _ Sabahaddin H. ~JJ!': 
4 - Şeyda B. A. 38,l 100 M. SIRTÜSTÜ oR'l' 
5 - Xcc!lli H. 39,9 1 _Hayim H. :1.51.3 
6 - Torna Ii. 40 2 Ra 1 59 2 - uf H .. · 
100 M. BÜYÜKLl~R: 3 8 02 - Ecved H. . • 
1 - Büleııd H. 1.07.4/ 4 
2 - Hayati H. 1,20 
3 - Andon Burgaz 1.24: 

Bu milsabakadq. bİı'lnc:J gelen Beykoz
lu Bülend iyi bir derece yaparak rakip
l<'riııi epey geride bıraktı. 

100 M. ORTALAR: 

1 - Mehmet H. 1,21,2/ 10 
2 - Sadi H. 1.30.3/lO 
3 - Sebbah H. 1.34 
4 - Aleko H. 1.39 
5 - Ecved H. 
6 - Gogo B. / 

4 - Mehmet H. stJl~ 
200 M KURBAGALA)!J\ 

1 - Şerif H. 3.41 
2 - Bedri H. 3.59 .. ..ııı tılf 

uersı ,,. Galatnserayh Şerif 
11 

mittir. ott"f >1 

100 M. KURBACAU.~.ı\ 
LAR: 

l - Sebb:ıh H. 1.57 
2 - Hayim H. 2.00 . ~ 
Bu ~·arma 6 müsabık girdi- ecJil~ 

J ~ jJf8 
lış yüzdükleri için diskal ı:.t 

.. yarışı yapıldı. P;:;::;;~:;ı;·u~:;~~·e~~~;;;· 
Uç klubün girdiği bu müsabakada Beykoz birinci, Dünya 

4 X 50 KüçüKLER: :retlıl• ~ 
1 - B. A. 2.36.21 Ekip: / 

Alber, Heli. r:roııı&• 
2 - H. 2.36.3 ekip: 

Fener ikinci oldu a · ! ..,, 
Su ala_n ~alata~aray futası yarışı ~msı~P.J~~ın ~!lr~o-

ell i ncı dak ı "ada terketı. ı· nel bisikletçinin iştirakile 270 kilomet-
J " l relik mesafe üzerinde yapılan dünya bi. 

Kürek mukavemet yarışı dün Bey- , 
koz - Moda arasındaki on bir millik me
safe üzerinde yapılarak bu senenin de
niz sporlan müsabaknlnrına nihavct ve-
rildi. • 

Sabahleyin saat 11,10 da, Beykoz, Ga-

latasaray ve Fenerbahçe futaları Bey -
kozdan yarışa başladılar. İlk anlarda Ga
latasarıı.y - Beykoz ekiplerinin çekişe -
cckleri zannını \•eren mUsabaka, netice 

itibariyle böyle olmadı. Beykozlular mun 
tazam kürek çekerek rakiplerini Kanlıca 
önünde geçm ğe basladılar. Galatasaray 

ikinci vaziyette. Bu hal Arnavutköyü ö
nüne kadar devam etti. Bu arada Beyko

zun diğer rakiplerini hemen hemen 
800 - 1000 metre kadar geride bıraktığı 

~ 
1 

görülilyor. Galatasaraylıların kürek çe- siklet ~piyonasını Bel9ikalı Marsel 
ki~lerindcn sür - antrene oldukları belli. Kint kazanmıştır. Belçikalı koşucu bu 

Fencrbnhçchlcr Ortaköy önlerinde Ga
latnsaraylıları geçtiler. San kırmızılılar 
iıafif \"O ağır kürek atıyorlar. Beykozlu 
lar rakipleri Ortaköy - Beşiktaş ara.. 
smdayken Salacakla Kadıköy arasın. 
da. 

Geçen bir t:ilebin dalgasından yarı ya
rıya su alan Galatns:ıray futası ellinci 
dakikada yarışı tcrketti. 

Beykozlular iyi çalııımış. Y:ırışa yeni 
başlamış gibi, hiçbir yorgunluk alaimi 
göstermiyorlar. Güzel ve ahenkli bir 
tarzda, dakikada (34 - 38) kürek atışla 
yarısı bitirmek üzereler,. Bu arada ikin
ci gelen FeılC'r futası henüz Sarayburnu 
açıklarında. 

Beykozlular 1 saat 15 dakika 37,4 ile 
ve birinci olarak müsabakayı bitiriyor -
lar. Fenerbahço de rakiplerinden 4 kü
suı· dnkih sonra 1 ı:>aat 10 dakika 56 ile 
;kinci geliyor. Bu suretle 1938 sene~i 
kürek vo yllzme mc,·slml d<! kapanmış 
oluyor. 

Bu Rene yarışlar muntazam ve pro- I 
gramlı bir surette hiçbir mlinaltn~:.ı ,.e j 
sı::·ntıya meydan vermeden bitirnı cı:<' 

muvadak olan dC'nizcilik ajanı Hikmc>tl, 
kendbine yardım eden hakemleri ,.,. 
programın hazırlanmasında büyük hızme 
ti geçen lstanbul bölge büro şefi Halid 
rüccarbaşını tebrik ederiz. 

DilnkU yarışlara giren ekipler: 

mesafeyi 7 saat 53 dakika 27 saniyede 
bitirmiştir. lki bisiklet boyu farkla lsviç 
reli Egli ikinai, üç bisiklet boyu farkla 
da keza İsviçreli Ambcrg üçüncü olmuş
tur. 

Bu müsabakada yüz binden 
yirci hazır bulunmuştur. 

lsmail, Nedim, Necdet, Sefer. 

fazla se-

Galatas:ırny: Reııad, Ali, Alber, Feri
dun, Turgud. 

Kürek ve yüzmede olduğu gibi muka
vemet yarışını da kazanan Beykozlu. 
lan tebrik ederiz. 

T. K. DELtDAG 

Metin, Necmi. 
4 X 100 ORTALAR: tııııet. 
1 - H. 6.11.2 Ekip: :J4t 

Sebbah, Sııim (rakipSİZ) 
4 X 200 B0\'1JKLER: 

... ııJı' 
aıa.51 r ~ 
Bülend, Mehmet, :HaY9 1

' 

(rakipsiz). 
ATLAMAT..AR: 
1 - Golya H. 50 pu\-aJl 
2 - Cavid H. 37 puvıın 

5 U\'all• 3 - Gotns H. 3 P 
4 - Fikret H. 29 pU\~ tŞ f 
5 - Afif H. 23 puvaıı ıısd• ıJl' 

g ybe ı• · ,J 
Umumi tasnüte. e 

50 
pil~ j:lllrJ' 

vanla birinci, BUyukada uçilıtCU' 
ci, Kınahada 16 puvanla ~ f 
14 puvan1a dördUncU. ·pterftl1 4ef' 

Heybeliada diğer rıı~el tıit Z 
ride bırak anık cidd.en . 

1 
teb~ ıı!' <lr 

elde etmiştir. Kendılerill bU~ 
Diğer adalılar da oldukça 

lık göstermişlerdir. 

- _ ~ 't.llrq.lerden bir enstantane 

Beykoz· dümende Ahmet - klirt>ktc sı
rayla: Cevdet, Mehmet, Fe~i, Cihad. 

ı<'r>ncrb,1 hcc: Düm r>nclen sırayla: 7.r>kı\i J(iirek m117uwcmct )•nrtşıtıtı 1itr~trttfrletı. 



l müsabakaları 
1 DUn Ta ksim de yapılan ekzersiz maçlarında 
Galatasaray Kurtuluşu, Güneş de Anadoluhisarı 

• 3 - O mağlu o ettiler 
lstanbulun birinci sınıf k.lüblerl dün 

~incş - AnadolııTıisar mıisalıa/:asmrlan bir görii•ıiiş 

Dokuz ncu 1::5 ı an oyun ar ın:ı ış.ara' e .. -e--c-e-,----

Tü rk atletizm takımı 
ıı- Bu a. şam ha eXet edi ıor · 

&eld~Yet drıkuzuncu Balkan oyunları dn Fi'Kretin hcnilz müsabaka tecrübesi nok
llıe Çattı. Türk, Yunan, Yugoslav, H.o- sanlığı yüzünden oyunlarda muvaffakı -
~ \'e Bulgar atletleri gelecek pazar yet göı;terebilmcsi şüphelidir. Maama-
ttce Seıgradda birlbirleriylc boy ölc;ü- fih bu gençten de bize derece kazandı-

t kler. rabilcceğıni ümid edebiliriz. 110 metre 
~k~h~ılann ve Yugoslavların bu se- manialtda Faik bu yıl Balkanlar içinde 
de ~unlara. çok mükemmel bir §ekil· ı en 1) i dl•recc yapan atlettir. Eski şam-

4 rlandığını duyuyoruz. p1yon Mandikasın bu mevsimdeki 15,9 
8'ııı \'rupanın meşhur atletlerini hallaç luk derecesine rnukaöil Faik'in derecesi 
ıı-,~iu gbi atan Amerikan ekipi bir 15,2 dir. Faik soğukkanlı bir koşu yapa-
ler evvel Yunanistana da geldi- bihrso umulmadık bir netice elde edebi-
~ l'abu, Yunanlılann Amerikalıların lir. Fakat Mandlkasın bu yo1daki teCl'übe 
ı.., "'nda fazla muvaffakıyet kazanma- \'O plşl<inliğlni hesaba katmak lazımdır. 
~klenemezdi. Yalnız bu karşıla§ - 200 metredcı Görlngin de 22,8 lik de-
bı.ı an Balkan oyunları arifesinde çok reccsi, bu yıl fenn. durumda olan Yunan 
~ latifadeler ettikleri muhakkaktır. ve Yugos!av atletlerinden iyicedİJ'. Tec

"ıt 11roaıavlar da oyunların kendi mcm- rübeli bir atlet olan Göringdcn muvaffa
'!erlnde oluşu .yilzünden fevkalade · kıyct bekh>ncbilir. 'e Çalıştılar. Geçen sene Roman - Güllede Ateş İbrahim son antrenma.n· 
~ ıın elde ettikleri fevkalade mu\·af- da 15,21 m<.'tre atmır;ıtır ki bu Balkan o-
""1 'Cticrı bu yıl kendileri <.'ide etmek yunlarında bize bir şampiyonluk müjdc-

Yorıar. 
ı.__ ~ Devamı 14 üncüde 

sabahtan itibaren Taksim stadyomunda 
mevsimin ilk egzersiz maçlarını yaptılar. 

Stadda Uç dört aylık istirahatten '80n· 
ra oyunculann \'aziyetlerini merak ede
rek bu sıcak havada sababm dokuzun
dan akşamın yedisine kadar ayrlımı -
yan bir hayli meraklı vardı. 

Gilnün ilk müsabakasını gayrifedere
Jer eampiyonu Şişliyle Taksim gençler 
birliği ismindeki yine gayrifedcre klü~ -

!erden biri yaptı. Hemen hemen ikinci 

takım elemanlarıyla sahaya çıkan kır • 
mızı siyahlılar oyunun başlarında yedik
leri bir golden sonra, rüzgar aleyhinde 
?ynamalarına rağmen hakimiyet kurarak 1 
ılk devre~ i 1-1· berabrre bitirdikten 

Atletizm onlre:·lJ . Gii• ·de atletlerimiz· 
rii Naili 1\Jowrı den Faik 

~enler de birkaç b<.'ynclmilel müsn-
'ıııı Yaparak oldukça iyi vaziyette bu
t. ~YOrlar. Bu yolda en meçhul vaziyet
~unan biz ve Bulgarlardır. Esasen 
' l!enedir Yunan, Yugoslav vo Ro -
~"1ın arkasından gele gele artık 
~ tlar ve biz diğer üç ekipten hariç 
·~i~lt aramızda ka~ılasır gibi bir vnzi-

Alieliı ıııimizi mukayese 
edeı ken 

'1f!roruz. 
~an oyunlarında biz ve Bulgarların 
'· ısaııki dördüncülilğü elde etmek 

~lene de atletlenmlzl bir iki müsa
~ Pist üzerinde görebildik. Yunan
~ Yugoslavların yaptıklarr müsa -

' ve elde ettikleri dereceleri hc
\t ~eınen kendi atletlerimizden daha 

' Yoruz. 
'llectendir? Neden atletlerimizin Bal-
'tt ~~!arına ne §ekilde çalıştıklarını 
~ rtln ne dereceler aldıklannı bize 

4 
Yorlar? 

AUetızm aliıkadarlarına ,hu spordaki 
rtiz ettirmek maksadile aşağıdaki yazıyı 

1024 OllJD,pl;ı-at seçmesi: 
100 M. 11.3 5 
200 M. 24.1 5 •-• 
400 M. 58.1/ 5 
800 M. 2.os.1 •o 
1500 M. 4,41 .Y.• 

5000 M. 18.82 •• 
10000 M. 41.19 .Y.* 

110 M. 
400 ma. 
4x100 49. 
4 x -400 
4 x 1500 
Yükııek atl!ljlla 1.53.5 
Uzun atlama 5.71 
'ÜJ< adım 1.2.21. 
Sırıkla atlama 2.86 .y.cıııı 

Gillle 11.32 
Disk 31.70 

1938 İstanbul blrlnclllği 

gidişatımızı cid<l.i bir mukaye.se ile teba. 
yazdım: 

ı :J:ii•kb'o.Jairlaclllif-
10'Y"I" 
24. J; 

55.4 ••$ 
2.03.7 ** 
4.41.6 ••• 

19.11 *~· 
37.18.5 ·~ 
16.6 * 
1.oı.1 .y. 

47.5 ••• 

3.46.8 ·• 
20.10.2 •• 

1.73 *• 
6.80. 

13.05 *"' 
3.23"' 
12.33.5 •• 

33.84 ** 
51.27 eııt 

1938 1st. Blrlnclllğl 3 üncü kategori 

sonra ikinci haftaymda Ust üste iki gü
zel gol çıkararak Taksim gençler birli
ğini 3-1 mağlUb ettiler. 

Galatasaray 3 • Kurtuluş O 
İkinci maç gayrifederelerden Kurtuluş 

la Galatasaray arasındaydı. İki hafta ev
vel Güneşle berabere kalan Kurtuluş 

dün de ayni kadroyu muhafaza ediyordu. 
Buna mukabil Galatasaraysa Lütfi ile 
BülPnd müstesna tamamen ikinci tim -
den alrlığı oyuncularla §U §ekilde bir ta

kım kurmuştu: 

Fazıl - A;,i, Lütfi • Orhan, Bedii, X ce
mi • 8abrl, Mehmet, Mustafa, Nuri, Bü

lcnd. 
Hak('m: Eşref Te\•fik. 1 

·Rüzgara karşı oyuna başlıyan sarı kır
mızılılar, beşinci dakikada Bülendin cid
den nefis bir şütU ile ilk sayılarını kay
dettiler. Bundan sonra Kurtuluşlular a
ğır basmağa başladı. Oldukça sert esen 
rüzgarla beraber oynamakta olan Kurtu
luşlular, topu dalıa ziyade Galatasaray 
nısıf sahasında dolaştırdılarsa da Lütfi--nin iyi yer tutmaları, Alinin düzgün vu-
ruşları ve genç kaleci Fazılın soğukkan
lı müdahaleleriyle gol çıkaramadılar. Bi
rinci haftaymın sonlarına doğru geriden 
bir pas alan Billend, karşısındaki mUda
fil atlattıktan sonra kaleye yaklaştı. İlk 
attığı şUtU kaleci karşıladı. Fakat tekrar 
yetişen Galatasaray sol açığının vurduğu 
kafayla top ikinci defa Kurtuluş ağları. 

na takıldı. 

SOmerspor 
Oavo t paşa ile b'rlf'şl1 

Dün sabah onda Sümerspor klübü
nün fevkallde kongresi toplandı.ve bet 
muhalif reye ka111 28 reyle Sümerspor 
klübünün Davutpaşa Gençler Birliğine 
iltihakına karar verdi. 

Beyıneomnoeo 
maçıaır 

o~ıo, 4 (A.A) - Norveç milli futbol 
takımı ile lsveç milli· takımı arasında 
yapılan karşılaşma, Normeçlilerin 2-1 ga
libiyetine bitmiştir. 

Ennadiülehli 
l zmlrde mağlup o ldu 

lzmir, 4 - (A.A.) - Kardeş 1\hsır 

şampiyonu Ennadiülehli takımı ile lzmir 
muhteliti bugün üç bine yakın bir seyir. 
ci önünde karşılaştılar. Oyuna hakem 
Mustafanın idaresile saat 17 de başlandı. 
Beşinci dakikada Mısırlılar of saytten 
ilk ve son gollerini yaptılar. Mısır şampi-

'lıaa lleuerfınlzden bir ikisinin bu ntov

~de yaptıkları bir iki müsabakada 
~llıt iyi dereceler elde .. ttiklerinl 
'--. · F'akat acaba bu dC'rcceleri Bal -
~ ~~nlarında tekrar elde edebilecek
q, · lgte asıl mesele buradadır. Çün

tıı .:" seneler gdrdilk ki, Balkanlarda 

)tlır derecelere sahih atletlerimiz, bü
'1t~tlerle gittikleri oyunlarda ancak 
'"- ığe kadar yUkselebildiler. Bu da, 
)t 4-balta azlığı yUzünden ileri geldi. Bu 
~ llYni vaziyet değişmemiştir. Müte
~ ı;cnebi tcmaslnrlylc oldukça pişmiş 
~ ide bulunan Yunan ve Yugoslav 
'1_ 'l'i al'asnıda bizim senede ancak bir 
t.o, ~aka yapabilen atletlerimiz çok 
~illi kalıyorlar. Onun için nt
~ burada nldıkları dereceler 
'bıt llırııd rın UstUnde qls:ı bile yine fazla 

' b,a e kapılmak boş olur. Buna rağ
~l~l' be Yıl birkaç atletimizden iyi derc-
4.~ ~lyebiliriz. Bunların en başında 

100 M. 11. ** 
200 M. 22.8 • 
400 M. 51.8 * 

11.4.10 $h 

24.9 
55.2 .. 

\ yonu güzel paslaşmalarla birinci devre-

~ hlın, Pulat, Faik gelir. 
~e b g, Galib ve Rcceb de iyi günle
!'\ bfıe Ulunurlarsn yukardakilerdeıı son
lllt, 100 l'uvan kaumdırnbilccck at!etl('r· 

ınetr.ue i,)i dereceler yapan 

At""offalf yeırer be/dediğimiz at1etrruten 
Rtcrp ve l'•tlat 

800 M. 2.02 * 
1500 M. 4.20 • 
5000 M. 16.57 * 
10000 M. 35.44 * 
110 M. 17. •• 
400 'rna. 62 .... 

4 x 100 46. 
4 x 400 3,36 
4 x 1500 18.12.5 /10 • 
Yüksek all. 1.76 • 
Uzun atlama 6.54 •• 
Üç admı 13.67 "' 
Sırıkla atlama 2.90 o 
Gilllc 12.40 t 

Disk 36.59 * 
Cirit 52.56 "' 

2.12 

17.1 .. * 

47.2 •• 

1.60 ~4io4o 

6.00 ··~ 
12 qg ••• 

2.8'.l 

11.72 **"' 
30.39 

42.98 *** 
Çok enteresan olan yukardaki mukny ese ctveline gtire müsabaka )'apmış olacak 

dört takmıa puvan vermek suretiyle sırala rmı tayin etmek kabildir. Birinciye 5. i
kinciye 3. üçUncUye 1 sayı vermek sure tile şu neticeye varılır: 

1924 mllli takımı 11 sayı, 1933 Tilrki ye birinciliği takımı 59 sayı, 1938 birinci 
kategori 1stanbul birinciliği takmıı 83 sayı 1938 üçUncU kategori İstanbul birinciliği 

takımı 13 sayı. Bu tasnif ancak birincileri nazan itibara almak suretile yapılmıştı. 

İkinci v~ UçUncüleri de klasömana dahil ettikten sonra §U neticeye vanlır: 
1!l24 milli takımı 00.00. 1933 Türkiye birinciliği takımı 48 sayı. 19?8 İstanbul bi

rinci":';i takımı 118 sayı, 1938 3 UncU kate3orl İstanbul birinciliği takımı 7 sayı. 1938 
üçüncü kategori takımının sayılarını 1938 birinci kategori takımı bozmaktadır. Bu 
takımı doğrudan doğruya diğer iki takmıla ~rıthrmak ıııurctlle bu neticeye vanlır: 
1924 tallrmı 29 11ayı. 1!'33 taktmı ı 03 ıı:ayı. ıc:;3 küı;iltlcri 42 tıevı. Bu son tamlfte 
küçük takımın yanş programında 1500, 5000, 10000. 4X400, 4X1500 ve 400 mania ol
madığından bu milsabnkaların puvanlan doğrudan doğruya diğer iki takmıın araam-
da paylnşılmıştır. Nalll MORAN 

<*> Blrfn<'i. ( •) ikln<'i. ( .. ~*> tl~Hn"ü· 

nin otuzuncu dakikasına kadar hakim oy. 
nadı ise de başka gol yapamadı. Bundan 
sonra gayretli bir oyun çıkaran lzmir 

muhteliti oyunu müsa,·i şekle ~oktuktan 
sonra kırkıncı dakikada Fuadin ayağı ile 
beraberliği temin etti. İkinci de\Tenin 
kısmı azamı İzmir muhtelitinin hakimi· 
yeti altında geçti. Bu de\Tenin on beşin· 
ci dakikasında İzmir gene Fuadin ayağın 
dan ikinci gölünü kazandığından maç 
2. 1 lzmirin lehine bitti. 

lklnci devre çok gilzel ve heyecanlı 
geçti. Bu kısımda Kurtuluşlular mağlü
blyettcn kurtulmak için bir hayli çah§tı
larsa da muvaffak olamadılar. Oyunun 
bitmesine az kala Billendin bir ortasını 
ynkalıyan Sabri 18 .kö§esinden attığı dilz
giln bir şUtle Galatasaraya UçUncU goliı 

de kazandırdı. Maç_ da böylece 3-0 san 
kırmızılılar lehine bittL Galatasaray ta· 
krmında kaleci bir hayli ağır olmakla be~ 
raber, soğukkanlı hareketleri iyi. Müda
faada Lütfinin yegane hatası vuruşları
nın kısahğıydı. Muavin hattı hemen hr.
men hiç muvaffak olamadı. 

Muhacimlerden Sabri ve BUlend miı· 
kemmel bir oyun çıkardılar. 

Isparta 1 • Türkspor 1 
Öğleden sonra oynanan birinci müsa

baka gayrifederelerden Sparta ile Tilrk
spor arasında kupa maçıydı. Mütevazin 
geçen bu maçta taraflar birer golle be

rabere kaldılar. 

Güneş B 3 • Doğanspor 2 
İkinci kümeden Doğansporla Güneş B 

timi çok çetin bir müsabaka yaptılar. İlk 
devre karşılıklı gollerle ba§ladı ve haf
taymm ortalarında Doğansporlular ikin
ci gollerini de attılarsa da hakem say -
madı. Bunun akabinde kabul edilen bir 
sayı daha kaydettiler ve ilk kısım böy
lece 2-1 Doğanspor lehine bittJ. 

lkinci haftaymda daha ağır basan GU
neşlller, iki goı'çıkararak 3-2 kazandılar. 

Günf>Ş 3 - Anadoluhisar O 
GUnUn son müsabakasını Güneş birin· 

ci takııniyle ikinci kümeden Anadoluhi· 
sarlılar yaptılar. 

Oyuna, 1stanbulspordan ~ de ara
lanna alım GUnegllleruwu aekilde çıkmıı
Iardı: 

Cihad - Faruk, İbrahim - Yusuf, Hak
kı, Aziz - SalAlıaddin, Niyazi, Vahab, Re-

bil, Murad. 
Anadoluhisarlılar da: 
Mehmet - Rüat, RebU - Celll, :Muzaf

fer, SalAbaddin - Saim, F\ıat, Orhan, 
Osman, Ertuğrul. 

İlk devre tamamen Gilnegin biltinılye
ti altında cereyan ettL RUzgirla bera
ber oynıyan Güneş takımı 6 mcı daki
kada Reblinin plasesiyle, ilk, 30 uncu da
kikada penaltıdan Vahab vaaıtaslyle i
kinci, üç dakika sonra da Muradın ayaft 
ile Uç gol kazandı. 
Yansı alacakaranlıkta oynanan ikinci 

devrede Anadoluhisarlılar ,UZel bir 
müdafaa oyunu çıkararak kuwetli rakip
lerine sayı yapmak fırsatı verdirmeden 
maçı - ilk kısımdaki netice ile 3-0 kay
bettiler. 

Şeref Stadında 
Dün sabah Şeref Stadında huauıt fut
bol maç lan yapılmı§tır. Gayri federe· 
lcr arasındaki bu karJılaımalardan Pe
ra - Barkohba müsabakası 1 - O Pe 
ranın galibiyetiyle bitm:i§tir. Liomel 
ile Silleymaniye Şahinspor klübü mü
sabakaırnda ise ilk deverede 2 - O U· 
omel lehine nihayetlenmiı, ikinci dev
rede çok hakim bir oyun çıkaran Lio
mcl takımı 11ekiz gol daha atarak mil· 
5;ı1Jakayı 10 - 2 kazanmıştır. 
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Me ~ır (}(cmn~ !E(j)~D Ka tor 
şu fD!kDırde : 

Karısını boşayabilen 
erkek kahramandır! 

Onun hiç sevmediği iki şey varın ş: yeni ayakkabı 
giymek; yeni bir kau aıuıak l 

H olivıttta artistle-
rin sıksık boşanıp 

evlenmelerine alı • 
şılm14t11. Sinema 
dünyasının en el· 
lenceli meselele-
rinden birini teş.. 

kil eden bu bahsi 
ltomik Eddi Kantar 
kendisine has alay· 
cı bir tarzda göz • 
dtn geçiriyor: 
Karım meye bo .. 
şamıyorum? 

Buna cevap vermek 
için Holivuttaki ev
lenme ve bosanma 
hadiselerine bir 
bakmak lazımdır. 
Bir kere şunu söy· 
liyeyim ki, boşan • 
ma bahsinde Ho
livudun ismi çık • 
mı~tır. Size statis • 
tikleri göstererek is

_....__ 

bat edebilirim ki 
dünyanın dünya • lA!rft.I~pııı 
mn diğer herhanp 
bir şehrinde boşan. 
ma hadisesi ne nis -
bette ise Holivutta 
da o nisbettedir. 

Size gene canlı mi ·' 
sallerle isbat edebi.. .., ....... _, 
lirim ki Holivutta 
~erdenberi ,me

sut izdivaç hayatı a~,~ 

)'&Şıyan birçok çift· Hadlen Karo1, koc.as1yle uzun mUddet ,.e ka,·gasrz 
ler de vardır. Mese. geçiııen:erd«>n biridir ... 
l!, evleneli 25 sene 
olduğu halde kanlarım ~an erkek 
ler arasında ~an sayabilirim: Levis 
Ston, Coe Braun, Cen Herşalt, ve Ceyms 
Glison. 

Şimdi meseleyi ciddi bir ~ide tetki
ke geçelim: 

Diyebiliriz ki kocalar boşamıyor, ka
dınlar boşanıyor. Boşanma hadiseleri
ne bilhassa kadın artistlerin maceraları 
arasında teasdüf edilmesi de bunu isbat 
etmektedir. 

O halde, acaba kadın artistler kocala· 
nndan niçin çabuk çabuk ayrılmaya 
kalkıyorlar? 

Bunun sebebi gayet basit: 
Gazetelerde kendilerinden bahsedildi • 

ğini görmek için. 

Boşamak hoşuma gitmiyor da ondan. 
Benim hiç sevmediğim iki ~Y vardır: 

Biri yeni ayakkabı giymek ve diğeri yeni 
bir kan almak .. 

Onun için, sık sık boşanıp evlenenlere: 
"Ayakkabı değiştirir gibi kadın değiş· 

tiriyor,, denmesini doğru bir söz buluyo 
rum: Eğer ben de sık sık ayakkabı değiş 
tiren bir adam olsaydım herhalde karımı 
da sık sık değiştirirdim. 
Ayağıma yeni bir ayakkabı almak hu. 

susunda çektiğim mü~ülatı anlatacak o 
lursam bana hak verirsiniz: 
Ayağını eski iskarpinime o kadar alış

nuştrr ki yenisi i~nde kabil değil rahat 
etmez. Çünkü, eski ayakkabı ayağımın 
bütün hususiyetlerine cevap verecek bir 
şekil almıştrr. Bunu bu hale koyuncaya 
kadar ayağım da çok uğraşmı~tır. Günler 
ce. hatt~ aylarca uğraşıp iskarpini kendi. 

HABER - A.qam postası 

Nec!p FazoOııro 
bftır davetoısn 

Jilppe mi jilppe, .sinir mi sinir bir a. 
damcağız Beyoğlunda tenhadan hotlanan 
!§ıkların, sessiz bir muhit içinde çalış· 

mak istıyenlerin veya bir arkada.şile 

basbübal arzusunda olanların devam et
tikleri bUyUk pa.stahaneye girdi Fransız:. 

cayı hakikaten bilen mllncvver bir ba· 
yanın masasına oturarak ona fran.sızca 
ya tercllme ettiği bir şiiri okudu. Sesi
nin perdesine verdiği Ayar sayesinde et. 
var ma.sadakUerln alA.kasmı celbettiğini 
görünce herkesi rahatsıı: ettiğini dilştin· 
meğe bile Jtizum görmeden veya esa.sen 
dUşUnmeslne lmk!n duymadığı için yük
sek ııesle gayri münteşir gaheserlerin. 
den bahsetti. Bir mUddet sonra da çrt· 
kınldnn haliyle: 

- Biliyor musunuı: hannne.fendi, dedi, 
Neclp Fazıl yakmda bir toplantı yapa. 
cak. 

- Evet, duymuJturn. 
Birkaç saniye kadar dalıp herkes gibi 

ve herkesi rahatsız etmeden konuştuğu 
için toplantmın nerede yapılacağııu el. 
var masadakiler duyamadılar. Fakat bi· 
ru sonra kendine gelerek yüksek sesle 
devam etti: 

- "Nuhun sefinesi,, dediğine göre 
kendi.sini Nuh yerine koyuyor. Fakat bu 
suretle otU%U bulan biz davetlileri garip 
vaziyete dUoUyoruz; biı de Nuhun 
ae.flncslne Utica eden hayvanlar oluyo-

Bu nüktesine hayran gilldU. Sonra 
sordu: 

- Acaba beni hangi hayvan yerine 
koyuyor? 

Yanındaki masada oturan yqlıca bir 
zat, artık aabn tükenmf.t olacak ki mü· 
dahale etti: 

- Saksağan yerine samrmı ! 

/\'EVl'O.(?K LiMANINDA 

- Hürriyet tim5aÜ bi11 hn§ geldin di
yor. 

- Bana öyu şeyler dediği yok; çfJnkü 
karım rıhtımda beni bekliyor. 

- Amerikan karikatürü -

Ama, diyeceksinb ki, yıldızlardan her
gün gazetelerde bahsedilmektedir. Evet 
fakat dikkat ettiniz: mi? Bir yıldızm bo~ 
şarupa veya evlenme meselesi mevzuu_ 
bahs oldu mu, bu haber derhal sinema 
mecmualarmm veya gündelik gazetelerin 

sine rahat bir ev haline getiren ayağım ========================== 
onu terketmiye nasıl razı olur? 

ilk sayfasını işgal eder. 
Bir artist için. herkesıi geride bırakıp 

isminin başta zikredilmesini görmek ka. 
dar büyük bir saadet olur mu? .. 

Kadın artisUerde olduğu gibi, bu he
ves bizim erkek arkadaşlar arasında da 
vardır. Fakat onlar bunu daha ziyade 
bir marifet göstermiş olmak arzusu ile 
yaparlar: 

Kocasından boşanan kadına ekseriya 
kahraman gibi bakılmadığı halde, kan. 
snu boşayan, daha doğrusu boşayabilen 
bir erkeğe derhal büyük bir ehemmiyet 
verilir, ve o adam derhal günün kahranı 
olur: 

- Falancaya bak, derler kansını bo-
.şamış ... 

• • • 
Ben karımı neye boşanuyorum? 
Bu ne benim, kahramanlıktan hoşlan· 

madığrm içindir, ne de karımın gazete. 
!erin ilk sayfalnrma geçmek arzusunda
oJmamasından. Esasen bunda karımın 
hiçbir rolü yoktur. Karımı boşamaı-ta 

. de~ilse bile mç olmazsa boıa:amamakta 
kahramanlığın b nde kalm mı islerim. 

O halde ben karımı niçin mi boşamı. 
yorum? 

Esasen iskarptn de aya~ kendisine uy 
dunnaktan geri kalmamı~. kendisinin i
natçılık ettiği noktalarda aya~ımı yola 
getinniştir. 

Hasılı, iskarpinle ayaklarım öyle halli 
hamur olmuşlardır ki biribirleri~ terke.. 
demezler. Ben de onlara bu azabı vtr -
mekten çekinirim. 
Hayatımdan aldığım bu misali kanınla 

kendime de tatbik edebilirim. Tabii an. 
ladmız: Bu işte karım iskarpin. ben de 
ayak vazıiyetinde bulunuyorum: 

Senelerce uğraşarak ben karımı, ka
rım beni biribirimizi uydurmaya o kadar 
muvaffak olmuşuzdur ki ne ben, ne ka. 
rım bu hususta yeni bir tecrübeye giriş
miye cesaret edemiyoruz. 

Bunda en az cesareti olan şüphesiz ki 
benim. Ayağımdan iskarpinlerimi çıka. 
np yenisini almaktan ne kadar korku· 
yorsam bugünkü karımı boşayıp yenisi. 
ni almaktan da o kadar korkuyorum. 

• • • 
Çabuk boşanma1arm sebebini çabuk 

evlenmcl-."te aramak da doğrudur. Ho'• 
vutta çok ki~i evlenme mukavelesı ıle 
sinem:ı muka\ ele5ıini bir tutmaktadır. 
Zannederler kıi bir sinema ile yapılan is 
mukavelesi neyse, evlenme mukavelesi de 

odur ve, muayyen bir müddet sonra bo
zulabilir. 

Bunda belki hakları da vardır. Çünkü 
iş haratında böyle alışmışlardır. Fakat 
şunu bilmeleri lazımdır ki evlenme mu· 
kavclesinde iki taraf biribiri ile yalnız 
oyun arkadaşı değildir, ayni zaman\la ha 
yat arkadaşıdır. lşte onun içindir ki, rol 
leri icabı bir filmde bt'raber oynayan bir 
kadın bir erkek iki artist. derhal e\'lenir. 
ler ve film bittikten sonra da derhal ay
rılmak isterler .. ve ayrılırlar. 
Dediğim gibi, çabuk bo§anmalann re. 

bebi çabuk evlen..'llektir. Benim, karımı 

bo~amamın da sebeplrrinden biri bu 
dur: Ben onunla evlenmeden evvel ken· 
disinin etrafında tam on bir sene dön
düm. Bu müddet zarfında nisanlanma • 
dık bile. On bir sene de benim onun, o
nun benim hakkımda tamamile fikir e· 
din..~emize yaragııştır. 

Acaba hiç bofanm1yacak mıyız? Bunu 
temenni ederim. Fakat bir iki arda tam. 
şıp evlenenler bir iki senede boşandıkla· 
rına göre. on b"r cerıedenberi tam~tıktan 
sonra <'\lenenler kaç sene ber<'.ber ·:ı~ar 
lar ~ye bir nısbct h"Urulacak olursa, öm. 
rOmüzün sonuna kadar boşarumyac.ağı-
mız anla§ılmı, olur.. • 

- Karın gene modellerini kıskanmakta 
devam tdiyor mu? 

1i®mD21:DB IJ( 
Talebe pan ... tyonunu işleten kadm te

mizlik iddiasındadır. Kapıdan içeri girer 
girmez eöyle bir levha göze çarpar: 

"Aynklannrzı sillnU:!, 
Pansiyondaki talebelerden biri bu ibn. 

renin üzerine bir ildve yaptı; 
"Çıkarken,, 

- ikimizden biri Jıile yapıyor! 
- Fransız kçrikatürü -

Genç mlYlaıDBDm 
MUfettl§ orta mektepte ımtfa girince 

oaoırdJ, muallim yoktu ve sınıfta kıya
ıuet kopuyordu. 

MUfettiş ııöylc bir göz gezdirdi ve ta
lebeler icinde en fazla gUrültU yapan, 
ltlUfm ortasmda elleriyle iearetler ya. 
pıp gırtlağını yırtarcaııına bağıran, fa • 
kat ne söylediği gürtiltUden anla~ılamı
yan birini kolundan tutarak kapıdıoan 
attı.Bu "ibreti mtiessire,, tedbiri üzerin
de .aınıfta gUrilltU kesildi. 

Müfettiş talebelere hltap etti: 
- Şimdiki dersiniz nedir? 
- Fransızca. 

- Mualllminiz gelmedi diye hemen 
gürültüye başlamanız ayıp değil mi? 

- Muallimimiz geldi efendim. 
- Me':<tcbe gelml~ olabilir, fakat sı. 

nıfta yoktu. 
- Smrfta vardı efendim. 
- Benimle alay mı ediyorsunuz? Sı· 

nıftn vardı da birden sırlara mı karıştı? 
- Hayır efendim, siz dı~arı çıkardı

nız! 

XAZIK HIRSI: 

- Size Londrayı buld11m: sabaha ka· 
dar neşriyat devam eltili için canınız 
sıkılmaı. 

Asri mihrace 

ıoreyiflÜIS 
meseıesl 

etti: 
Mariyiıs a.rkadqı Olivden rica ali 'l'i· 
- Evlenmeye karar verdiın; ~e>~' 

tenin kıztyla evlenmek ııfYetill 15· 
ama, namusundan emin olnl~en ıs· 
ı:ım... Bana bir arkadaelık ya_P • ~~t 
ten oraya gidiyorsun, cöyle bı.r raf!• bfl· 
geç ve kanaatini bana bir telg t;l &il
dir. Fakat kapalı yaz ki başkaları 
lamasınlar. ?Jarl)119 

Oliv gitti ve dört giln sonra 
ondan bir telgraf aldı: 

"Drcyfils meselesi,, adi· 
.Maryüs bundan bir şey antıyııJll ııa ':J 

Olivin d<lnınesinl bekleıneıcten 
1 

ge· 
çare yoktu. lkl gtin sonra arkada~ 
lince sordu: . iJlD!ı • 

- Yahu neydi o bilmecenın Il1 

- Hangi bilmece? .,, e .... 
- "Dreyfils meselesi,, ne dclll ek•· 
- Drcyfüs biliyorsun ki otuz scıı .. ~dı 

. d bir ı• dar evvel Fransayı altilst c en 
l!!Cdlr. Dreyffüı üıimli bir zabit... .f'ıl1"t 

- Bu .meseleyi biliyorum canoıı· ı:ııııslıl 
benljp. evlenmek istediğim kIZin ııa" 

ı ne· olup olmadığı lle bunun atiıkaS . esi ıı•· 

- letediğin kı.z hakkında ail 
11
ue: 

muslu diyor, ama ordu aksi ıcaı:ıa 
tıpkı Dre!U.. meselesi! 

Otomobil tamird5i Mandrn °~~d ,ı 

b,,, .. 
. za:ını· 

-- ....... ! .. rkı so~ıeır..mıı::: ~ 

turatta.ki fart böyle! .,, tUriİ.,.,, 
- Fransız karı,.ıı. 

1 
Kim bu kad 811 

~-
dB§i>'lO tJ. 

BeyoğlU caddoııinde arka ılJllltf 
ber giderlerken bir kadınla sc 

Arkadaoı sordu: ıııı 
- Kim bu bayan? .-.d• 

hııyaı--- Sor01a aıtzim ııonna i sıf 1· 
yakt1' ıW kadın kadar kimse cıı.11mll gUzel dC 

_ Tuhaf gey ! harikuU!.dC O" 

ğll. ın otıUtl [Ç 

- Harikullde oleun oltnaStU~ ıı:ıll Jı\'' 
hemmlytl yok kl ..• Ellııe dil§ dctf. bC. 

merhamet, insıı! duyınadan 11 
,,, 

e,.· 
nimin içini oyuyor. ııe detl' 11., 

- "Eline dUotilm rnU,, del 01dı.ıE'l 
Çocuk değilsin ya? ~ikAyetç e .,. 
göre sen de onun eline auorıı • c1ef•· e 6-

. . · birk8 1l da ı - Olmuyor kı azı~un, 9Jtl1 ,ıe-

vclce verdiğim paranın Y~ye).ftl' a , 
ze alarak kaçayım, hlÇ '1 U .,11ııı&ttl .. ı~ 

·· liJl\ r Çtıl'C" dirn olmadı. Geceleri goz dılll· ı;ibl 
dım blle; rstırabdan l<l'·ran dUedlfl 

tekrar eline dUetüm, 0 d~ıyor· " 
canımı yakmakta devanı 10,ıı&J11• \.ş! 

- Desene ki çıldıras1Y• ba.h9edet' 
- Kime? sana aııktan _ıı5C"' 

mı? . ııı:ıdeD b ıııl " 
- Pekl, demindcnbert 1' ık defi1 

diyortıun ! Geçen kadın• A.I be· 
ıln? ., 0 ıcaıııt\ w 

- Ne münasebet )-ahu· dişıcrjtJ\ 
nim diş doktorum; iki aydır 
davi ediyor. " 
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~aşk m~;;,:-alan 

Stır©ı<dl~O 0<§1° Dil o Dil c§l~lkn 
Kemanile bütün qenç k1z/a-,-1n 

başını döndüren artist 
·-. ........ . 
~ .................................. - •• - ..... ····-·············· ...................................................................................................... = 
Uvaffakıyetle biten bir konser sabahı, oda kapısını açanbr, dünyanın en güzel kadınrnı ve en kudretli aan'at· i 

~'.~'.7.~::.~~~~~.~~.:-;;.~~'.~~'.::: .. ~~~~.~'.~: ... '.::'.'.~'.'.': ... :!:~.:.~~=::.:~".'.'.!'..'.'. ............................. =··.J 

. ~ iL 

llı:kln, ağır ağır 
1 ta bir nehir: Ben 

llehrı . 
l"td ··· Bır az i· 
ht1ıı e ebedi aşk 1 
il C8i• V . 
~illa• · enedik ... 
~ lto nın kenarın • 
tıırı Yu Yeşil pan· 
~a~ balkonunun 
) it lığı yine ne 
~llıb boyanmış, 
~eıeyaz duvarlı 

bir k" k Ot O§ • 
l'a d ııtıı, ytiksek , 
'~lı. bir demir kaprdan cenneti -an 
l'tr b bı.r bahçeye girilir. Bahçede, yer 
lııell:ı Ulur fıskryelerden sular fışkıran 
hUğlil er haVUz.lar \'ardrr. Bahçeden iğri 
~. Yollarla geni3 bir servillğe ~di-

öı 
~lı en glizel bir günUn ışığı içersinde, 
lı1eıı bt Pencereden bir kadın seı;i ve in
~Cl.( ir kemanın nagmclcrı duyuluyor. 
~ ı:encereden odaya dolan gUneşin al
~ ı:~arı, kıymetli eşya Uzerinde top
ı;.1 :r: ipek sedirler, güzel bir ııark ha 
Sı eıııne aynalar .. 
....., C<lit Ve derin bir erkek sesi: 

~~ b liortans diyor, yeniden ba§layınız. 
'İlıtı. 11 Parçayı çok daha güzel _çalabilir-

\' e b 
~ U lr arzu kadar co:ıkun1 çö!Un kum-

ı:e . 
tetıl'Q • rınden esen sıcak bir rUzgnrm 
)eı:ııd ıgı n~k daveti kadar yakıcı bri ses 
)lı1ı80

6.11 ~arkıya taıılıyor. Bu güzel ses 
tlbı 

1
hYor, sönüyor, dalgalanıyor, susar 

' o l!y 
ll)ar or, kıvraklnşıyor ve yine ytikse-
b~e~ liortanıruı çaldığı hava, ilahi ve 
bft itli a§kı bir nokta etrafında toplryan 
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ıse ilfihtsi, erkeğin şahes~ridir. 
l'or ,,.""'etıı bir müzik dalgası onlıın sarı
bır gı e Ctranarmda içersinden çıkılmaz 
~tr rcıab Yaratıyor. 

l\J ad~fla ve aşkı 
ı-... Cltıııt d ·<ıı bıı _n r Stradella ... On yedinci as-
~ll'aıı :~Yük İtalyan maceracısını tanı • 
~eui b· un vardır? o, genç ya~mda kud
~ hı.\' ır bestekar olarak tıınınmış, şöhre
lır. ~aş Yavaı;ı bütün ltalyaya yayılmış
litı-. o'Ynl zaınanda rakipsiz bir kemancı
~la~ll ~inlerken bütün genç kızlarm 
tell [) doner. Stradellıının aşktaki şöh
bıı •. on. -~ k Jllanı bile geçer ... Cazibesine ka-
tıer,,.llı Bdınıar, ışık etrafında dolaşan 
taıal'tıı~lcrden çoktur. Sredellanın mace
)er'YUı:u başka birisi yaşamış olsaydı onu 
dil o::ıu hnde Yaşatmazlardı. Fakat Roma -
Ger. Crkes sever, Papa bile himaye e-
~ Ot •lııız 
· Str ' her himayenin bir haddi var-

btııı BdelJanın kırdığı ceviz kırkı değil 
dt~llı~Ştı. O gözlerini daha yükseklere 
baela~ bir Prensin karısiyle sevişmeğe 
deııay l§t.ır. Prens ağır bastı. Papa Stra
tııallıtı~ attık Romadan uzaklaşmak za
lt ll.onı: geldiğini söyledi. Besteklr 1665 
"etı iten d~n a~ rıldr, Venedlğe geldi. Şöh 
le bı~bı dınden evvel gelmi§tl. Venedik
dUğUn r ziyafet, hiçbir toplantı, hiçbir 
~Jı~ l"Oktu ._ , 
"lleını 11.ı Stradella oraya davet e-
"'tı ş olsun ... ı:e,1 Ei • '.&l.... 0 rtans Venedlk !yanından lh

>tııı ;;Ylme Kontarininin gözdesidir. On 
tlt t~,,.:Inda, şehvetli ve neşeli, her c;e
l'llıy0r ; nıertun bir kız. Musikiye ha-

11ı, ~tr~d htıyar Kontariniye çok yalvar-
eııadan milzik dertıi almak isti-

yor. Gözdesinin hlçblr isteğine hllyrr 
diyemıyen ihtiyar, bu arzuya da niha
yet boyun eğdi. 

Ayandaki işler, politika bu asil ihtiya
nn çok vaktini işgal ediyor. Gözdenin 
müzik ders saatleri uzamağa başladı, ak
§amlara, hatta geceyarılarına kadar de
vam caiyor. 

- Alvise korkulacak bir ihtiy.ardı.r. 
Benim kendisini aldattığımı keşfederse 

mahvoluruz. 
- Seni bu ihtiyardan kıskanıyorum 

Hortans. Sanat bizo yeni ufuklar açıyor. 
Seni burada tutan ne? Gidelim sevgi -
lim, ömrümüzün sonuna kadar beraber 
yaşamak lizere gidelim. 

Stradella sevgilisinin elini tutu::ı;or ve 
iri elmaslarla işlenmiş altın bilezikleriy
le oynuyor. 

Hortanıı, bu hareketin manasını ve A.
ıııkının kalbinden geçenleri anlamıştır: 

- Sevgilim, beni buraya bağlıyan ne 
nltın, ne de elmastır. Buradan ayrıl • 
maktan çok korkuyorum. Bir falcı bana 
"a.5k ,~c ölümün ~enin i~in nıana"tı bir
dir,, demişti. Bunu hatırladıkça tüylerim 
ürperir. 

- Sen çocuksun Hortans. Benim ya
nımda oldukça ııana kim ne yapabilir? 
Köşkten çıkıyorlar, ağır adımlarla ses

ıiz dola3ıyorlar, sarmaıııklarla örtülü bir 
kapıya yanaşıyorlar. Bitmez tükenmez 
vedalar başlıyor. 

Bestekar hala ayni fikirdedir: 
- Romada çok tanıdıklarım var. Pa

pa hılla benim iyiliğimi ister. Orada ra
hat rahat yaşryabiliriz. Hortans, şu bu
nak heriften ayrıl artık. 

Bu sözler genç kızı çıldırtan bir aşk 
nağınesidlr. Kucaklaşıyorlar, bu sırada 

ayııı ylizilnden kalın bir bulut geçiyor. 
Siyah gece titriyor ve bir gök gürültü
sü uzaklarda pathyan bir fırtınayı haber 
veriyor. 

Aşk herşeyden üstündür 
- Mes'ut musun? 
Hortan's sevgilisinin kolları arasında 

baygın bir sesle ccvab :eriyor: 
- llunu sen mi .Soruyorsun? 
İki sevdalı, Kont:ırininln h~klı öfk.e • 

sinden yakayı güç kurtarmışlar, beye • 
canlı bir seyahatten sonra Romaya gel
mişlerdir. Şimdi sığındıkları küçlicilk ev
de çok mes'utturlar. 

Her ikisi bu ak§am, Roma asilzadele
rinden birisinin evinde verecekleri kon· 
ıere hazırlanıyorlar. Bu akııam Stradel
la, yetiştirdiği en iyi talebeyi halkın 

karşısına ilk defa olarak çıkaracak. 
Bütlin Roma bu konsere hazırdır. H6r

tnns, Straciellayla beraber geniş kabul 
salonunun bir ucunda hazırlanan yük -
sek locanın basamaklarını çıkarken 

-
göğsünde kalbinin ne kadar hızlı çarptı-
ğına hayret ediyor. 

Aldatılan ihtiyar aşık'ın, Kontarininln 
lsııni bütün dudaklarda dolaşıyor, sonra 
herkes susuyor. 

Herkes bu iki çiftin biribirine çok ya
kıştığı kanaatindedir. Stradella bu genç 
kızı büyük bir sanatkar olarak yetiştir
mi r. Hortarııı garkı söylerken deği17l • 
yor, ilahlaşıyor. 

Meçhul bir alev iki sevdalıyı hem can
landırıyor, hem eritiyor: 
Hortans'ın ağzından bestenin ıon söz

leri uçuyor: 
"- 'ünlü kralların, bUyük rabbin ö

nlinıJc bile nağmelcrim yalruz senin I· 
çincllr sngllim I,, 

Kudretli, ihtirash, ytikaek zevkli bU • 
tUn dinleyiciler, birlbirine kar,ışan bu iki 
istidadı kaynamış bir vücut gibi görüyor
lar. Alkışlar arasında ikisi de tribünden 
indikleri vakit \'aktiyle Romada Stra -
dellanın en korkunç rakiplerinden olan 
kardinal Cibo ona _şaklaşıyor ve: 

- Aleksandr, diyor, sen büyük bir gü
nahkarsın; bunu hepimiz biliyoruz . .Fa -
kat Tanrı seni herkese affettirmek için 

-sana büyük bir istidad verdi. Belki sa
natın yüzünden o scbeble senin günah
larını azab gününde bağışlıyacak ! 

Artık Stradella Romal'lın ycl'liden kal
bini kazandığını anlıyor, fakat acaba Ve
nedik k"ndisinl affedecek mi? 

Bir melek sesi 
Romada Sen - J an - Lartan kilis~i 

kapılarına kadar dolmuştur. Herkes bu
gün buraya Stradclla ile Hortansı dinle
moğe geldi. 

Fakat kilisenin tA arkasında, geniş 

mermer sütunların gersine gizlenmiş ge
niş mantolu bu dört kişinin burada ne 
işi var? Bunlar Kontarininin adamları
dır. Zavallı ihtiyar sarayında uyumaz 
oldu. Beyninde intikam arzusundan baı
ka bir ııey yok, kıı.n istiyor! .. 

Cebleri altın dolu katiller bekliyorlar. 
Kiliseden çıkarken ikisini de vuracak • 
lar. Fakat her §eyi he~aplıyan Kontarini 
bir noktayı unuttu. Stradellanm musiki
si ve Hortansın kötüleri doğru yola sU
rUkliyen ilahi bir kuwcttir. Şimdi katil
ler dÜ§ünüyor: bu kadar bUyük bir sa
natkara ve bu kadar eşsiz bir güzele na
sıl kıyılır? 

Ayin bitti. İki sevdalı dar ve karanlik 
bir sokaktan geçiyorlar. Haydutların re
isi arkalarından koşuyor. Bir hücumla 
karşılaştığını zanneden Stradella kendi
einl mtidafaaya hazırlanıyor, fakat hay
dud: 

- Si!Ahı bırak Strndella, diyor, sizi 
dinliyenler, size na11ıl el kaldırabilirler? 
Yalnız izin veriniz ufak bir tavsiyede 
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- Ah, diyordu, cokey ne fena idare e- dehşetli rakibine de yeti~işa. Hedefi 
diyor hayvanı serbest bıraksa kimbilir yüz metre· kadar kalmıştı. 
nasıl koşacak ama, bakınız gemleri nasıl lki hayvan arasında pek şiddetli bir 
sıkıyor. çekişme başlamıştı. At başı gidiyoralr-

Sadun hemen atıldı: dı. Hedefe elli altmış metre kalmıştı. 
- Mükemmel binicisin ama, daha sü Koca sahada, atların nal seslerinden 

vari tabirlerini bilemiyorsun. Ona: başka çıt sadası işitilmiyordu. 
''Gemleri sıkmak,, değil "kasmak,, denir. "Kızılok,, son bir gayret daha sarfile 

Nazarun biranda yüzü kıpkırmızı ol - ileri atıldı. Adımları o kadar uzun ve sü-
du. Cevap vermek için dudakları kıpır- ratli idi ki, boyu Meta uzamış bir şekil
dadı; fakat Sadun buna vakıit bırakma-

de havada uçuyor gibi gözüküyordu. 
dan sözüne devam etti: 

- Sonra cokeyde de kabahat yok. Bak ı 
sana, hayvanı ne güzel idare ediyor; bü
tün enerjisini en sona sakladığı besbelli .. 

Nazan bütün dikkatile yanşı takip et
tiği için, gene bir cevap vermedi. Fakat 
Sadun da hücumdan vazgeçmiyordu 

- Hem, pek aziz, pek muhterem yeğe
nim; herkes zatıialileri gibi, erkeklere has 
sporlarda o kadar parlak ve fıtri istidat 
olamaz ki! 

Nazan artık sabredemezdi; yan gözle 
Saduna baktı. Yarışın heyecanile pcm

bele%iŞ ol~n yüzü hiddetten biraz daha 
kızarmıştı. Acı bir cevap vermek üzere 
ağzını açtı. Fakat gene bir şey söyliye
medi. Çünkü bu sırada yarış sahası hal
kın bağrışları, çığlıkları, el şakırtılarile 
dolmuştu. Yanşın ikin bin metresi bitmiş 
son bin metre kalmıştı. 

"Ving - Foot .. en başta gidiyordu. (9) 
,.e (5) numaralar ortalara düşmüşler; 

'Tayf un,. ikinci, ''Kızılok,, dördüncü ge
liyordu: ve birinci ile üç at boyu kadar 
arası vardı. 

Bütün atlar ve cokeyleri cidden tabia
tin fevkinde bir gayret sarfe~·orlar; 
öne geçmeğe çalışıyorlardı. Bununla be
raber "Ving - Foot,,un gittikçe arayı 

açtığı hissediliyordu. Bu hayvan, haki
katen şöhretinin ehliydi. Çok güzel bir 
koşu yapıyordu. 

"Kızılok,, d:ı mesafeyi kapamağa ba~· 
lamr~tı. Son binmetrenin yarısında ''Tay 
fun,, ile başbaşa gelmişti. "Tayfun,, hiç 
olmazsa ikinciliği muhafaza için azami 
takatini sarfediyordu. 

Halk artık gürültüyü, te~i haykırı~la
nnı kesmişti. Binlerce ki~inin adeta kalp 
!erinin çarpıntısı işitilel:tilecekti. 

Prenses ve da\'etlileri tarif edilmez bir 
helecan içindeydiler. Bilhassa prensesle 
Nazanın çehre adaleleri gerilmiş, dişle· 
ri kenetlenmiş, boyunları uzamış; ellerin 
deki dantel mendil. dişleri, parmakla
rı arasında çekiştirimekten parça parça 
omuştu. 

Hedefe 300 metre kadar kalmıştı.Birden 
bire "Kızılok,.un müthiş bir enerji ile 
"Tayfun,,u açmağa başladığı görüldü. 
Rüzgar gibi gidiyor, adeta uçuyordu. 1-
kinci olacaktı. Herkeste bu kanaat vardı. 
Prenses de buna razı olmuştu. Sevgili 
hayvanının bu müth!iş mücadelede ikinci 
gelmesi de güezl bir netice sayılırdı. Çün 
kü birinci gelen, (Ving - Foot) gibi f e\'· 
kala.de bir yarı~ı idi. 

Fakat birdenbire, on binlerce gırtlak

tan ''ooo!,. sadası çıktı. Bunu "bra\'oo 
<Kızılok) ... haydi (7) .. gayret!..,, sesleri 
takip etmeğe başladı. 

Filhakika, Kızılok, "Ving Foot., a bu 

bulunayım. Derhal Romadan ayrılınız. 
Ve hürmetkar bir selamla uzaklaşıp 

kayboluyor. 
İki lşık §İmdi yalnızdırlar. Horlnns 

sapsarıdır. Bestekar mırıldanıyor: 
- Yarından tezi yok, Romadan ayn

lrnz. 
Artık iki sevdalı ölümle saklambaç 

oynamağa baıılamışlardır. 

Katillerin hançeri altında 
Torino sarayı biraz ha§İn, sanate kıy

met vermez olarak tanınmıştır. Fakat 
Dlişes dünyanın en temiz yürekli kadı
nıdır. 

Sarayına Stradella ile Hortansı misa
fir ettikten sonra başvekile kat'i eU".irlcr 
vermiştir: 

- Misafirlerimin istirahati hiçbir se
beble bozulmamalıdır! 

- Fakat düşes, bunlar Kantarlniye 
hıyanet etmişlerdir. Kantarini nilfu:tlu 
bir adamdır. Belki bir giln Venediğe dü
ka olur. Onu gUcendlrmiyelim. 

- Bu adam, bu iki zavallıdan öci.inü 
.- Devamı 14 ünciide 

''Ving Foot,,u geçmeğe başladı. Bir baş 
ilerlemişti. Son yirmi otuz metreyi de bu 

farkla bitirrneğe muvaffak olarak, tabi
atin üstüne bir (finiş) ile müsabakayı ka· 
zandı. 

Halk hep ayakta idi, El şakırtıları, bra 
volar çığlıklar, bağrışmalar sahayı çınla
tıyordu. 

Prenses ve davetlileri büyük bir sevinç 
le yerlerinden ayrıldılar. Bütün tanıyan· 
lar prensesi tebrik ediyorlardı. Hep lir
den "Kızılok,,u gömıeğe gittiler. Hay. 
,·an beyaz köpük içerisindeydi. Sarfetti· 
ği sonsuz enerjinin tesirile bacakları tit
riyor, sık sık nefes alyor,. burun delik
leri açılıp kapanıyordu. Vücudunun bü
tün yorgunluğuna rağmen zeki gözleri 
memnuniyet ve zindelikle parlıyordu. 

Prensesi görünce sevinçle kişnedi. Kulak.
lan dikildi. Ayağile yeri eşmeğe başladı. 
Prenses, sonra 1'iazan, büyük bir sevgi ve 
şefkatle onun terli vücudunu okşadılar. 
"Kızılok,, da sahibi kadar memnundu. 

• • • 
Büyük bir ne~ içinde kotraya avdet 

ettiler. Güneş batmağa başlamıştı. Sakin 
denizin üzeri kızıl renkte bir kadife ör 
tü gibiydi .Motör; kendi homurtusuna 
karışan yumuşak bir hışırtiyle suları ya
rarak, Modaya doğru ilerlemeğe başladı. 

Herkeste büyük bir neşe vardı. Yarış
larda heyecandan gerilen sinirler gevşe
rni~. en ufak vesilelerle atılan kahkaha
lar, motörün horultusunu, bastmnağa 

başlamıştı. 

Nazan o kadar memnun, o kadar se -
vinçliydi ki, artık Saduna olan hıncını da 
hi unutmuştu. 

Bu yarışa getirdiği ve kendisini yüksek 
şahsiyetlerin arasına soktuğu için prense 
se şükranını anlatacak kelime bulamı

yor; artık balolara, eğlencelere, yüksek 
sosyete hayatının bütün toplantılarına iş 
tirak edebilecek yaşa girdiği için duyduğu 
sonsuz sevinç \'e gururu, her vesile ile iz· 
hara çalışıyordu. 

Bir aralık prensese: 
- Annem bu kış beni, toplantılannıza 

yüksek sosyetnize takdim edeceği için bil 
seniz ne kadar seviniyorum. 

Diyerek, karmakarışık hislerine bir 
cümle ile tercüman olmak istedi. 

Yeğenine takılmaktan gene kendisini 
alamıyan Sadun, yavaş \jr sesle dedi ki: 

- Kibar hayatına girmek için evvel! 
evde iyi terbiye olmuş bulunmak şarttır. 

Sert bir cevap bekliyordu. Faakt bunun 
yerine ~azanın içini çektiğini görerek 
şaştı. 

Bir müddet dalgın durduktan sonra, 
Nazan birdenbire prensese dönerek sor
du: 

- Doğru mu pren!;es? Ter\jyemin oka 
dar fena olduğu doğru mu? 

Bunu, yalnız yanında oturan prense
sin duyabileceği bir sesle söylemişti. 
Prenses de ayni sesle cevap verdi : 

- Hayır çocuğum! pek mükemmel ol
mamakla beraber, zannettiğin kadar fe
na değil.. 

Nazan içini çekti: 

- Yazık!.. Acaba, bu benim orada e&-· 
lenmeme engel olacak mı, prenses? An
nem beni daha sosyeteye takdim edemez 
mi? 

- Tabii biraz daha üzerinizde işlenm.ek 

lazım. Fakat üzülmeyin; üç ay geçmeden, 
çok daha ... 

Sadun tamamladı: 
- .... rabıtalı olursunuz! 
Nazan bu yeni hücuma da aldırmadı .. 

Yeğeni, bu alışmadığı eçkingenlikten ürk 
meğe başlamıştı. Bu gayritabii sakinliğin 
arkasında mutlaka bir fırtına gizliydi. 

(Dcnmı u.r) 
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Meqer koca Selim mükemmel bir 
orta oqunu aktörüqmüş ! ! 

- Ne yaraştı hUnklrım, ne yaraııtı ! • 
Hem malfımundur kl biz kulların arnsm. 
daki farkı kola kolay anlamak ınUmkUn 
değildir. Hep biribirimize benzeriz. Şim
di size hak muin olsun şevketlfun. 

Selim bir defa daha aynaya baktı. He
nüz sabaha epeyce vardı. Bu mUddet 
zarfında Selim çok iyi bildiği sarayın en 
gizli ve bilhassa canlar kıyılan yerlerini 
araytp tarıyacak ve belki Mustafa hare
mfhi de ne olur ne olmaz gözden geçire
cekti. 

Anhcr, Selimin gecelikleri içinde zen. 
ciler hilkilmdarına dönmüş, garib ve gü- 1 
lünç bir hale gelmişti. Sanki ayağa kalk· 
mış ve elbiseler giydirilmiş simsiyah bir 
kargaya benziyordu. 

Biriblrlne bakıştılar, gUIUştiller. Selim 
biraz da arnb şivesiyle konuşarak dilini 
alıııtırdı. Artık yıllarca yanında emektar 
olan arablarm şivesini taklld pek mü -
him bir f3 değildi. 
Meğer koca Selim ne mtlkemmel bir 

orta oyunu aktörUymüş de farkında de
ğilmiş. 

Koridordan, tamamiyle Anberln va -
karlı yUrilyüşünü taklid ederek, fakat, 
hızla yUrüdU. Nöbetçi bostancıbaşı Mus
tafa, bu saatte SeUmfn odasından çıkan 
Anberl görUnce seslendi: 

- Ne o ağa, yine Selim efendinin hu
ıurunda kaç keseye nail oldun? 

Sahte Anber, bu suali cevabsız bırak
madı. Bostancıba§ı, baı.ımı ııallıyarak ila. 
:ve etti: 

- Biraz sesin kalmlaı.ımış, uykusuzluk 
ve soğuk seni nezle et~ ağa, bir sı

cak menkuh içerek bu geceni hoş geçir. 
Hastalık beyaz, Biyah dinlemez ha! 

Hem kuzum~' e!~ndimlz böyle gece 
yansı neden avdet etti, buna scbeb ne
Clir? 

Artık Sellm bu kadarını dinlememiş ve 
koridordan, önce sultan Mustafanın ha
rem dairesi istikametine sapmııt, odala
rın önünden ayaklarınnı ucuna basarak 
geçmiş, I§Iklı veya içerde bala uyumamış 
insan bulunan oda aramıştı. 

Hiçbir yerde bir horultu bile duyul -
muyordu. Saray sanki ebedi uykusuna 
yatmış gibi mezar ses::ıizliğine uğramıştı. 
Bazı kö3elerde hemen hemen .sona er • 
mi§ mumların bükilk boyunları Selime yi
ne Mahmudun akıbetini düşünilyordu. 

Kimbilir belki Mahmudun boynu çoktan 
bir satır a!tında kopmu§ veya bir kemend 
içinde sıkılıp morartılmıııtı. 

Selim hemen yıırun saattenberidir sa
rayın her tarafını, her delik de§iğlni a
ramış, sadra 5ifa verir bir şey duyama -
mış, görmemiş, artık bedbin olmuş, üze
rine fcl!ket zamanlarında çöken bir ke. 
der ve ıstırab sinmişti. Halbuki sağ ko-
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ridorun sonuna kadar gidip de pembe ör
tülil kapıyı dinleseydi, mesele kalmaz, 
kederi dağılır, Mahmudun akıbetini öğ
renmiş olurdu. 

Bu koridor, sultan Mustafanın yatak 
oda!5ının açıldığı ana yoldu. Selim bir ke
nara çöküp biraz dinlenmek istemiş, fa
kat koridorun ti ucunda birdenbire ya_ 
nıp sönen ışığı görünco, bilyUk vazonun 
arkasına çöküp nefes almaktan korka -
rak beklemiışti. 

Önce, ancak çok hassas bir kulağrn i
şitebileceği kadar derinden ve zayıf ge
len bir ayak sesi gittikçe yaklaşmış, git
tikçe yaklaşmıştı. 

Selim tam yanıbaşındn bir insan başı 
gölgesi görünce ürpcrmiııti. Belki bu da
kikaya kadar koca Selimi ürkütilp kor • 
kutan bir tek hfıdise bile görülmemişti. 
.Selim, kendi hayatı tel,llkede olduğu za 
ınan bile bu kadar korkmamış, daha doğ
rusu bu kadar ı;iddctli ve ürpertili heye
can duymamıştı. Kalbi sanki yerinden ko
pacaktı. 

Dikkatle bekledi. Önünden irice cüs
seli ve eski Roma ricali gibi bir pele
rine sarılmış adam geçiyordu. 

Selimin di§leri biribirinc öyle çarpı • 
yordu ki sanki bu geçen adam onu du
yacak sandı. Bu kadar heyecanı da se -
bebslz değildi. Adamın kollarında üzeri
ne bU Uk bir örtil örtülmilş yük vardı. 

Selim, birkaç dakika bekledi. Kucağın
da yük taşıyan bu meçhul adam bir mild
det uzakla§tıktan sonra yava§ ye.vaş tn. 
kibe başladı. İçinde bir korku vardı. Sa
baha karşı kemali dikkatle kucağında bir 
yUk taşıyan bu adam belki de blr cellat
tı ve kucağındaki Mahinudun cesedJ ola· 
bilirdi. 

Eğer böyle çıkarsa vay o celladın ve 
hatta vay sultan Mustafanın başına ge
leceklere! Zihni birtakım korkulu ve teh 
likcli kararlarla dolu olduğu halde par • 
mo.klarının ucuna basarak yürüyen Se
liin birdenbire bir 'kenara sinmeğe mec -
bur oldu. Sultan Mustafanın yatak 
odasından entarili biri çıkmış, elinde 
uçkurları Sellıne doğru yürümüştü. 

Selim dikkatle bakınca. tanıdı. Bu, 
gözleri henüz uykudan yarı aralık, saç
ları yüzline doğru serpilmiş, sakalları 

karmakarışık sultan Mustafaydı. Bu te
sadUf e lanet etmek lazımdı. Mustafa, ce. 
eedi taşıyanla Selim arasındaydı. O gi
diyor, Selim kendini göstermemek için 
çini sobanın yanına sinmiş bekliyordu. 
Cesedi taşıyan herif de her kimse buse
ııi duymuş olacak ki arkasına döndü ve 
telilştan üstündeki pelerin başından sıy
rıldı. Selim hayretler içinde kaimi§, bir 
aralık saklı olduğunu, biraz ilerde sul -

' 

tan Mustafanın ihtiyatla yürüdüğünü 

bile unutmu§tu. 
Bu Mahmudun ta kendisiydi. Şehzade 

Mabmuttu ve hemen öylece sUratle ko
ridoru dönüp kayboldu. Selim derin bir 
nefes almış, Mııhmudun hayatta olduğu
nu görerek huzura kavu~uştu. Tam ı
ııık yanında. geri dönUp yUzü göründüğü 
için Sellın pek vazıh ve bariz §ekllde 
Mahmudu farketmişti. Onun için huzuru 
haklıydr. Şimdi ba§ına bir pllsküllU bel! 
takılmış demekti. Mustafa etrafı dinle -
miş ve biraz korkak haykırmıştı: 

- Kimdir orada soluyan? 

Selim donmu§ gibiydi. Ses vermese, 
Mustarayla oyun edilir miydi, hemen bir 
haykırışta bütün sarayı oraya yığar ve 
Selim, Anber niyetine parça parça et
tirilir, neticede de Mustaranm ekmeği
ne yağ sUrUlmU§ olurdu. 

Vaziyeti nasıl idare edecekti, niçin bu 
vakit burada uykusuz bekliyordu, bu su
ale ne cliyebüirdi? 

Haydi bunların nihayet fazla ehemmi
yeti yoktu. Sultan Mustafayı bir masal
la çok korktuğu kırklardan fllA.n bahse
derek atlatabilirdi, ama, Mahmudun. .ku
cağındakinin ne olduğunu öğrenmek me
rakını yenemiyordu. Mustafa bir defa 
daha haykırdı: 

- Bre mel'un! söyle kimsin? 

Seliin mil§külatla taklid ettiği Anberin 
sesiyle cevab verdi: 

- Kulun Anber, hUnk!nm. 
- Çık meydana. Gece gibi karanlık 

yüzünle seçemedim seni. Fare gözetli -
yen bir margo gibi ne yaparsın orada, 
sesimi duymadın mı? 

- Uyuya kalmışım hünk!nm. :Alemi

menamda hazreti EyUbelensar.iyi gör -
düm. 

Padişah Mustafa sallanıyordu: 
- Çabuk anlat. İ§te görüyorsun ki 

hacet bizim yakamua yapışmııstır. Mer
canın hazırladığı elmasiye midemizde 
ihtilal yaptı. 

Selim bUtUn bu vaziyete rağmen ken
dini tutamıyarak gülmU"tU. 

Ne garlb bir hldiseydi bu. Mahlft sul
tan Selimle sultan Mustafa bir karagöz 
perdesi üzerinde orta oyunu oynarlar gibi 
ka111 kar§ıyaydılar. Hem ne maskara 
halde! 

Selim bozuk bir arab §ivesiyle işi to
parlamağa çalışıyordu: 

- Şevketlu padişahımıza hizmet arzı 
lçin uykularnnızı değil, canımızı fedaya 
hazırız. 

Mustafa yarı dinledi, yarJ dinlemedi. 
Koştu. Yalnız Selimin yüreğine indiren 
iradesini de ihmal etmedi. 

(Den.mı \'&r) 

. : .. . - . . : .. . . . . ·. 

nua suyun buharı üzerinde mektubu gez 
dirirken anlattı: 

- Haymerin cüzdanında açık olmak ü
zere Uç zarf vardı. Mektupların üçti de 
Strazburgd~n postaya verllmi§ ve hepsi 
yazı makinesile adreslenmiş. Adresleri 
de hep Serve adına .. 

Kendi kendime §U iki suali sordum: 
1 - Serve bu mektuplarm kendisine 

ait olmadığını zarfı açmadan nasıl anlı
yabiliyor? 

2 - Ha.ymer bu Uç mektuptan yalnız 
birinin kendisine, diğer ikisinin fon St
rammere ait olduğunu nasıl anlamıa '! 

- Evet, merak edilecek aey hakika
ten ... 

- Bu sırrı buldum Rokur. Gayet ba
sit. Hah zarfın birisi açıldı. Şimdi öteki
ni açalım. 

İkinci mektubun zarfını da buhara tu
tara! zamkı yumuşatmak euretlle açtık
tan sonra üç zarfı da yan yana maaa
nm üzerine dizerek izahatına devam et
ti: 

- Bakınız cebimden çıkardığım 1\1 

kullanılmamı§ pula... Tırtılları munta -
zam değil mi? üzerinde aakuli iatika -
mette 12 dl§ var. Sayınız. 

- Evet yüzbaşım. 

- Haymer tarafından açılan zarfın 

lizerindcki puldaysa iki, aşağıdan üç diş 
eksik... Fon Strammere ait olan mek -
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F t<• Çeviren: • 

kendisine 

tarihi taşıyor: 

"Aziz dostum, ti )JV• 
Halanızın ,.e yeieninlzln sıhhll .11,.0-

• bClı>"· 
kında ,....aetttilnlz mektı:Jll ecıır ,e 
rum. t:manm ki halaJ1ız sıbhatt fllle

yeğeninb. yapılacağını blldirdlğlııl' ateli • 
Uyatı mU\'&ftakıyetle atıatrnıştır. 

tubunaxu beklerim d09tuJU.,, rltı 
~o ol· 

- Halanm Erna, yeğenin de ~ ~ 
duğumu eöylemeğe lüzum yok de elb"t· 
Rokur? Ameliyata ıelince; bu aııı rtcfl• 
la beni yaşıyanlar araamdan çt~• 
lardr. 11~· 

- Evet yU.zbaıım. Hamdotııun ııı 
fak olamadılar. ge''" 

- Bu mektup cevabsız kalınca• JIP" 
ral fon Rogvlçten ba§kası ol?nn"':tııbll 
rltz endl§eye dilgcrek au ikinci ıııe 
göndermiş: 

"A:dz dostum JıJ• 
' ldll? 

Halanız ne Alemde, basta ne 0 .,Şd· 
lıJlber ,, 

rekctlnlzdcnberi bize hlı;bir f e • 
dermcyt~lnlze hayret etmekt.ertı; 1".,; 
ğenlnb na.<ııl ! ameliyat oldu ıno · ~ı 
doktorlar biraz daha bekferneğt ~ oıJ 
bir h&reket sayarak ameliyatı t ~· 
ettiler! Beni merakta bırakJ11•Y111d
oele mektubunuru bekliyoJ'Wll•·1• 

Morltı 
11J • 

lli O· 
- Endi§e mektupta açıkça be 

yor. rden s'' 
tupların pullarında da bunun aksi; 1101~ _ Evet Rokur. Fon Straınnıe 

9
e[tl 

dan Uç aşağıdan iki di' eksik... Parola ne cevab çıkmayınca general b~ bildit' 
iete bu. Pullarm digleri keskin, ustura Haymere mektup yazarak vazıyeU 
gibi bir Aletle kesilmig. Perte,·ııizle ba- mesini emretmiş. ıcalı· 

kın. - Çok merak ettikleri ı:nubak raJill 'o~ 
Rokur pertevsizla pulları tetkik etti~ _ o kadar muhakkak ki gen~def' · 
- Hakkı~ız \'ar yil~bqıın. Siz blr ha- günlerde cparise yeni bir ajall J •" " 

rikasını.z ! ceğini iddia edebilirim. ftı e~ 
- Sadece tecrübe meselesi azizlın... _ o halde Haymerln oturd~da ıj• 

Şimdi mektuplara bakalım. Hepsinin girip çıkanları daha sıkı bir tara 
Kontinantal marka bir yazı makinesile bi tutturayım. 

1 
~ıı· 

yazıldJğına dikkat edin. Alman askerl _ Fena fikir değil. Fakat gente;cJJrOe 
istihbarat merkezinde bu marka yazı ma- raya acemi birisini gönderdiği ~ıı et' 
kineei kullanıldığını biliyorum. rnes)e!!i~ 11" 

faydası dokunabilir. Yoksa ge r 
Benua durakladı: 3ya '411 

ki.si bir ajan kolay kolaY or )iaatı'~.-
- Ema da bir Konttnantal kullanı - kendlslnı kapanın içine atnıaZ· beuııe~-ıı: 

yordu; zavallı! ihtiyatlı olmakla bir ~ey ıc.a; de~ 
Bir an durdu, sonra hüznilnU yenerek Ayni ~amanda Gran Rua otcltn 

t.J• mektuplardan birini Ro1<ura uıattr: sut ettirin. teıı; " 
- Ben öteklleri tetkik ederken siz de - Orada bir adamımu: var za 

§unu okuyunuz. Size verdiğini tarih iti- pıcı muavini... . 1ıe gele" 
bariyle en yeni olanıdır. - Mükemmel! eimdi asıl ieını tbilı fçlJı 

Komiser, Hansa hitaben yazılmı~ olan lim. Bu mektuplar planımızı ~ığıtl~ 
mektubu okudu: fevkalade l§imlze yarryacak· ve s)'f> 

"Arl:t.lm Han~. bakınız. A uni fa!or ayni fUlgraıı 1°11 
.,.. I kUO··· uç 

Meldubumn a.Jır almaz kendinize YO noktada eşinl bulmak mUirt ·-isde 
d elı•" _..ıı• 

amc:ınır.a dair bana haber göndcrlnlı . ., RogVi~ mf.lstear imzasm an. JCoııtİ"' 
!\foritz nümune var, taklid edebili~· ne 1',,d" 

Benua izahat verdi: tal yazı makinesi de çok. tın gti ""r) 
- Öteki mektuplarda da IUorltz imza- h~r ıey tamam. (Devaırı• ""~ 

lf.-lllm~EFJIOOllD311~~· 
den onu d:ıha çok sevmelisin. Onu ben de 15öyle U%3kı::ı-0ııc~ 
Parls'in en sevimli delikanlısı: Evet, yavnıcağmı, on~ de 
na hak verdim: bir kadın onun uğrunda çıldırabilir: ti(• 

kadar temiz ve gUzel. ıtöt1'e ıe ~-

Senin kendine ortak sandığın kndın, Lui Gaston'un karısı; Pa
ria'e, iki çocuğuyla, on paraya muhtaç bir halde gelmiş. Elmaslarını 
Batarak elde ettiği para ancak. gemi navlun una yetmiş. Lui Gaston
un, Mari Gaston'a para göndermek için banakya verdiği adre~le, ka
dıncağız kocanı aramış; fakat ancak eski oturduğu yeri bulmuı:ı. 

Senin Gaston, nereye gittiğini bildirmeksizin ortadan kaybolduğu 
için madam Lui Gaston'u, olsa olsa ondan öğrenir diye, d'Artez'e 
göndermişler. 

Dört sene evvel Lui Gaeton evleneceği sıralarda, dost oldukla
rını bildiği için, karde§i hakkında d'Artez'den malumat istemi§ ve 
ondan, parayı Mari Gaston'a ulaştırmak için en iyi çareyi sormuş. 
Meşhur muharririmiz bunları da bildiğinden zavallı taze dulun ilk 
lhtlyaçlarmı cömertçe temin etmiş ... 

Çeviren~ N lYI ırlYI B Oaılhl 
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Ben senin yerinde olaam okadını da, çocuktannı da urtr• ?~ 
Ur, onlar için bahçenin bir köşesinde güzel bir f!V 'Y3P çilid!İ 
lan da kendime evl!d edinirim. Artık sükün bul, karde~ırtı'·et· 
de bu işi gizliden gizliye hazırlayıp Gaston'u birdenbire § 

Lul Gaston, kardeşinin baronne dö Makumn'le evlenip artık 
Bıkıntıdan kurtulduğunu, ?l'ngin olduğunu da d'Artezin cevabından 
öğrenmiş, böylece, annelerinin §anane bir hediyesi olo.n güzellik iki 
kardeşi - birinl Hindistan·da, birini de Paris'de • sefaletten kurtar
lnlıi· 

Acıklı bir hikaye değil mi? bittabi d'Artez, kocana bir mektup 
yazıp yengesiyle yeğenlerinin ne halde olduklarını ve, feleğin sil
lesine uğramadan önce, Lui Gnston'un kardeşine üç yüz bin frank 
yollamak istediğini bildirmiş. Senin Ga.ston'un da bunu öğrenir öğ
renmez, pek tabii olarak, hemen Paris'e koşmu§. İşte kısrağı kan 
ter içinde koşturmasının sebebi! beş senedenberi, kendisine zorla 
verdiğin paranın gelirinden elli bin frank arttırmı§; bunu yeğenle
rine vermiş, yani onlar iç.in, herbirlne senede bin iki yUz frank 
getirecek esham almıış. Sonrn yengesiyle çocuklar için bir apartı
man tutup onu döışetmiş ve kadına, her üç ayda bir Uç bin frank 
vereceğini vaadetmiş. İşte tiyatro için çalışmasının ve ilk piyesi 
rağbet görünce sevinmesinin sebebi! 

Madam Gaston senin ortağın değil, eltin; o adı taıımıakta onun 

da hakkı vnr. Gaston giLi asil ve kibnr bir erkek bunları aana an. 
!atamazdı; çünkU senin fevkalii.de bir cömertlik göstermenden çe
kinmiatir. Kocan, kendirinc verdiğin paraya kendisinin diye bak
mıyor. D'Artcz, sizin evleneceğiniz sıralarda nldığı mektubu okudu: 
bunda Oaston, dostundan nikaha şahid olarak gelmesini rica ettik
ten sonra ona, zcng111 olmadığı borçlarını sanıı ödetmeğe mecbur 
kaldığı için üzUldüğilnü anlatıyor. Bu gibi hisle rin belirmesine mA.
ni olmak bakir bir ruhun elinde değildir: bir insanda böyle hisler 
ya vardır, ya yoktur; olun~a da pek tabii olarak lnzanı birtakım 

şeylerden çekindirir, müşkülpesendliğe sevkeder. Gaeton'un dul 
kalan yengE'sine, kendisine pnrasmılan üç yüz bin frank gönder
mek istcmL, olan kadınn, mUnasib bir hayat temin etmek için ~a. ,' 
h§ması ve bundan sana bahsetmemiş olması şaşılacak bir ~ey de
ğildir. 

O 'kadıncağız, gUzol, iyi kalpli, kibar tavırları var, fakat pek 
zekt değll. O da bir anne; bunun içindir ki kendisini çocukların
dan birini kı:cağına almış, ötekini de bir lord ovIAdı gibi giydirip 
sUslcmfş görünce hemen sevdim. Evinin her yerinden anla3ılıyor 
ki bu kadın çocuktan için varmı, yoğunu, 

0

canmı fedaya hazır. Görü
yorsun ya! sevgili Gaeton'una kızmağa hakkın yok; bllaırts, bu yUz-

LVI 

Madam Guton'dan Kontes dö l'Eııtorad'• { ,diP~' 
"' ın e e ıçill 

Karde§Çİğim, kardegçiğim, La Fayet budalastn , beıı11" ~ 
kralma söylediği küstahça sözU bllirsin: Artık ~.ok g~·anıl ııeıı,s' 
de iş iısten geçti. Hı.yatmu, benim güzel hayatıı_r11 urecel' bit .,611. 
kurtarabilir? canıma. kıydmı, kendimi muhakkak ı>ld 8oııt' ~· 
talığ& uğrattım. Heyhat! ben bir müddet parladıkt~ın ! ı'61J ec· 
meğe mahkum havai figengi gibi bir kadın değil ıniYw111nıai"' ~fl'I' 
lımm sel gibi akıyor ••• hem de ondan uzak yerlerde ag.

1 
fçlJ11e g e>' 

yei,siıl1 ]tOJlC buruml ... Ben ondan kaçıyorum, o beni arıyor. .;;.ıf'll lD 
meğe mecburum. Dante, Cchenncm'indc benlın çektıE>~-
unutmuııı. Gel de benim ölümümde bulun. 

LVll ' 
,..t'• Kontes do l'El'forad'dıın Kont dö l'Esto 

111
,to" 

ı KöıtkteD• 1 " ııtıı' tıtı~ 
, tur: be ... ı:ıı~· 

Sen beni beklemeden çocukları al, Provans a ~ )'5 )'IF ııııe· 
rada kalmam 18.zım, Luiz birkaç gün daha ya yaş~rGa$toıı• ıs 
böyle bir Y.amanda onu da, kocasını da bıraJ<aınaJ?l' 
dlyonım çıldıracak. rar) 

([)eVO'hl' 
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ıcı Bir şapkanın hikayesi 
~~~ oturmuşlar, evlenmek Bekar - Peki canım, öyle olsun ... 

ı hctt· onuşuyorlar. Bunlardan bi· O halde insan iyi bir .. şapkanın nasıl 
dbnt' diğeri evli .. Bekar hayatı- olmasını ister? Mesela iyi bir .• şapka-

'lıııııı brn noktasına gelnıiştir. Arka- nın ne gibi hususiyetleri olmalıdır?. 
'14~ et u husustaki tecrübesinden is· Evli - Iyi bir şapka başınızda bir 

ille( mele, onun n::ktai nazarını öğ- ağırlık, bir yük olmamalıdır. O, başı· 
Uşllıa ;:zusunciadır. Aralarındaki nızın şekline kolayca uymal.dır. Bir 
~tkar 0

Yle devam ediyor: l.aç gün sonra alnınıza d.~ğru geçmeli, 
~ ~..,,_ - Son zamanlarda evlenmek başınızın boşluklarını, çıkmtılarmı dol-

"'ıt d .. 
tıı,11 Uşünıneğe başladım. Daha durmalı, biçimsiz yerlerini örtmelidir. 

"b. OııuC\ı~e?ıneğe karar vermi§ gibi· O ıapkayı giyince onun sizden baş'.ta 
\iııı. 11 ı~ın senin fikrini öğrenmek hiç k;~ .. ~ tarafından giyilemiyeceğine 
t•ı· 
~Cc 

1

1~ llundan bir müddet evvel bir 
&e~r ın alrnağı aklıma koymuştum. 
~ llrara- lıırak şu şapka lafını şimdi 

:ııııı ·· Sana evlenmekten bahsedi
t•u' 

tJ..!sti; Alacağım şapkanın iyi olma· 
'.ili&· ordurn B' k d f ·· ·· d . ı>lttı b' · ır aç e a onun en 
~~ b' ır dükkanın vitrininde gör-

lı'<:lli c~~b tap~a bilhassa nazarı dik · 
& hılll etrnışti. Bu, nefis kordelalı 
~ t(ar ~ak bir gri ~apkay.dr. 
~ tdi;-cr Bana bak, sen benimle alay 

baya Bun? Bana şapkadan değil ev 
~ tından bahsetsen daha iyi o-
~~li 

~ bt; bi:kl:anın önünden ,hiç de· 

~;ıdt !a<le{a ~eçtim. Oradan her ge~ 
~"lllcı dctka bıraz dal.la hqfuma gitti. 
1.. ~~ a Oradan geçtiğim vakit ade· 
."'lt bi . 
~~ra'lt rınin benden .daha çabuk 
\ dıııtı 0 nu almış olmasından kor-
~~ 'a · Şapkayı yerinde bulunca 

rı. ~r t n alınağa karar verdim. 

~ <qj !i~. Canım bırak şu ~apka hika· 
b~~ ıı:ı· 1·: Bu i§de bana yardım et

ı.. ~U ısın?. 
. 14 ...... o 
~ >'tun rası, o sokakta şapka sa· 
l~l1ı kc di.ıkkan değildi. Sokak sağ
~ t~ Pka ırıağazalariyle doluydu . 

4 :ı bir ~koyduğum ppkayı alma.dan 

~'4~.~c de diğer liikkanlarr şöy· 
ltl~~ney~~ı loğru buldum. cDük ~ 
ta .~ liy b,rınde gayet cazip,. uı;un 
~ij~~t n~ .kordelalı bir velur ıapka 
\~ ~!tı. Başka bir vitrinde gör-
~~ b"crengi bir fötre de ağzı· 

~~ ''4r altınadı değil .. 
11'i~i ~' bernek benimle evlilik 
l:.)t. onuııın k • . 
~ 'l ....._ 

1 
ı: a ıstemıyor musun? .. 

t.) 1r dUkkCararsızl.k içindeydim. 

~tdlıttı. a~. :itrinindcn ötekine ko· 
~ cııı <! l3utun gör .füğüm şapkaları 

• &011 efa biribirleriyle mukayese 

~~tda un~a şu kanaati hasıl ettim 

\ ~Ctj:.hıç biri ilk gördüğüm _şap
ı)~ -da 

1 tutamıyacaktı. Kararını 
\"11e d~~ara has dik, canlı bir yü· 

~ 0 kJ>k ıtli~a daldım. Tezgahtar
~~ ~l"n ay, ıstedim ve başıma ge~ir· 

" acta1c· 
\ kl>ka ı aksim pek hoşuma &it-

~~ ~Clin·~~a pek yakrşmıştı.. He
tı .ltıı. ~ 1 odedim ve dükkdndan 
\~. "''nd· 
~· lılıdc d'~llli tekrar ~okakta bulun-
~.111ll \,1· ıger §apkalara bakmak için 
~~i ta 
1~1 bir rıu buldum. İşte o zaman 
~~ ftt~cy Oldu. Velur şapka o ana 

~le t~ı·~ Yarmadığım yeni bir gil· 'i ttçitd~':1e tak l:nı~tı. I!~nilz b:ıS· <it ha gıın Şapkadan .daha iyi, 

\ ~~l>'q ~ daha uygundu. Kahve -
~lttjtıd ıse daha kibar, daha incey

~t l'ticaıcn vitrine koşuyor, kara· 
~d~di;-01'du ettiğim için ken.1i kendime 

~~ ile oı ın. Bir kaç gün bekle· 
~t}.,dall b· ~rdu?. O zaman diğer ~ap· 
~,'lt i lttnj 1 
"\llU 1 iŞt, .a ırdım muhakkak .. 
~~.Çare~~ 6eçım;ti.. Olmuı ile öl

\,~ ~t • "ar mı? 
t.,~ıcr~t~Nihayet arkadaşını dinle· 
U ....._ ~ krar oturmuştur.) 

~\teli ctu"''. gidince yeni ~apkamı 
1 ~ ltltak ?ünceli muayene ettim. 
t tıı kı g" .,~ .. teres uıeı lıir şapkaydı; la· 
ı. li~·· an d···ld· 
'~ı~ lilillı " ~gı ı. Onu neden ilk 
'\ Çalış~ ak t o kadar beğe:ıdiğim 

1. h· ç kal'\ ıın. İçiıni cektim, her kar

t ti~· hpJt:danıın bc~imkiıı c.le:ı dah11 
• 

1r kan sı olduğuna dair içimde 
k ·tıı aat " -.a • . il\ ttı:n,, a, ı. Lakın bu kanaa· 

emi. • alısınız. 
Be .. _. - Anladım. Sonra?. 
Evli - Şapkanın diğer mühim bir 

hususiyeti de baştan kolayca çıkabi

lecek şekilde olm:?sıdır. Başa sım111kr 

yapışan şapkalar fena ~apkalardır. Çı· 
kartmak istediğiniz vakit zorlamak mec 

buriyetindc kalacağın:.z şapkadan Al
hh sizi korusun. • 

Bekar - Yağmur yağarsa ne yapar· 
sın?. 

EvJi - önceleri yeni şapkanıza kar
şı pek itinalı davranırsınız. Yanınızda 

şemsiye taşırsınız. ilk yağmur .damla

sında bağırırsınız: 'Aman yeni şapkam 
ıslanmasın!,, dersiniz. Ya bir taksiye 
atlar, ya şemsiyenizi açarsınız. Bir 
müddet sonra "aman canım biraz yağ· 

mur bu ıapkaya ne yapar, bu iyi ıap
kadır bir şey olmaz!,. dersiniz ve kıh~ 
mz kıpırdamadan onu ıslatırsınız. Çok 
fena havalarda ise bugün hava bozuk .. 
Eski şapkamı giyeyim daha iyi! Ona 
bir şeycik olmaz, dersiniz .. 

Bekar - §apkanızı lokantada vey;ı 

tiyatroda başka birinin giyip gideceğin
den korkmaz mısınız?. 

Evli - Yeni iken kcrkarım. Yeni 
ıapkaya herkes fazla ihtimam gösterir. 
Onu yanlışlıkla başkası alırsa kimse si· 
zi teselli edemez. Fakat şapka eskidik
çe şaka olarak: "Keşke birisi yanh~lık
la §U bizim şapkayı giyip gitse de yeri
ne kendi yeni şapkasını bıraksa!., der· 
s:niz. Lakin dalgın insanların dc:ima ye 

ni, iyi şapkaları giyip gittiklerini o za
mana kadar bittecrübe öğrenmiş olur • 
sunuz. 

Bekar - Peki onun çaresi nedir?. 
Evli - Şapkama kenC:i adımı taka -

rım. Içine adımın ilk hadlerini iliştiri· 

rim. O, hayatm~a onu ta.fiır. Maamafih 
bu harflere de aldırmıyan dalgmlar 
yok değildir. 

Bekar - Hi!t §.'1.pka kayb~ttin mi?. 
Evli - Ettim ya! Fırtınalı havalar· 

da hazan adamın şapkası başından uçu 
verir. 

Bekar - Şapkası u~anlaı:: ne yapma
lıdırlar?. 

Evli - Bu gibi hallerde yapılacak 

bir tek §ey vardır: Kat'iyyen onu ya
kalamak, tekrar ele geçirmek için sal· 
dırmamaktır. 

Bekar - Ne.den?. 

Evli - Evvela fayda etmez de on
dan. Çünkli rüzgarda §apkalar, hatta 

kutlardan bile hızlı uçadar. E.:>nra he!."" 
kcs "rüzgiira kapılıp ka'.1an şapkayı tut
mağa çalışanlara güler. Şapkası uçan 
b:r adam, gülünç bir adamdır, Onu tek 

rar ele geçirmeğe çalışır.akla bir kat da 
ha gülünç olmakta mana y.(;·ktur. 

Bekar - Doğru, <loğru olduğu ka
dar da acıklı .. 

Evli - Öyle .. Öyle ama insanın e
linden başka ne gelir ki, baz2n da mu· 
kabil bir rüzgar eser kaçan şapkayı ge

ne sahibinin başına atar. Bu da ço·k ol-
muştur. 

Bekar - Bir sual daha: Neden er· 
kekler biribirlerini ~apkalarını çıkart -
mak suretiyle selamlarlar?. 

Evli - Bunun cevabı pek kolay. On
lar biri birlerine: "Bak bana, ~apka g iy· 
meğe b:ışla:na -.lan evvel hoş bir adam 
değil miy.Jim? . ., demek isterler. 

Bekar - O halde sence ~ap!:a giy· 
mek muzırdır. 

Evl: - Her zaman değil. Fal:;:ı~ her · 
kese ufak tefek mazarr::tlarr dc!t~m· •. ~c•~':ıirll- ~ancak o gri şapkayı ba-

'-ıt.lt ......., c .1e hbiı olmu~tu. B:ızılarının şapha yüzünden sz.çl:m cö 
\ 1ı.ı llcllıe\ Şıındi 2.nlamağa ba~lıyo· k~iliir. Bazılımnrn saçı vaktinden evvel 

t~ h~l\>o '"lenmcktcn ve evlilik - a~a:ır. 
'lıtı ......_ t- "9tın ha!. Bekar - Ya adedi günden güne ar· 
1

, tlırı.3·a'la e\·Ur1·tc., hahs~ ··en ol· ta, baş açıl:!ar hakkındaki fikrin ne· 
'il Qj) ~' , 

Otd1ı:-n. "' P al:ı.ra <lair bir şey dir?. 
Evli - Ölünciye kadar şapkasız 

• 

HABER - ~&anı ı>oetu1 ... 
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Lüzumlu T elelcnlar 
Yangın: 
lst:ınhtıl için: 24222, neyoğlu için: 

441i 11, Kıı<lıköy için: 60020, Üsküdar i· 
ç in: 601i25. 

Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Tar:ıtıyo, 
Büyükdere, Fenerhalıçe, Kandilli, Eren· 
köy, Kaıt:ıl, Hüy[ikoda, Heybeli, Burımz, 
Kııı:ılı, İ\'İll: Telefon muhabere mc111u
run:ı vnnı.cın demek ldifidir. 

Hami itfoıve.,i: 22111 
Ocniz itr:ıfye'>İ 31i. .20 
Beyazıt kulesi: 219!16. Galata yangın 

kulesi: 400fi0 
Sıhhi iındnt: 44!l!l8. l\tü<ldeiumumilik: 

22290. Emniy~l müılürlüjiü: 24382. 
I\efia Vekiıleli lst:ınl.ml Elektrik İşleri 

ı;ınuın füidürHiğü Beyol!lu: H801 _ lstan. 
bul: 2t37$. 

Sular JJ:ıresi: Beyoğlu: 44 783. Beşik· 
tıış: 40938. Cih:ılı: 20222. Nurosmaniye: 
21708. Üsküdar • Kadıköy: 60773. 

H:ıval{nzi: lst:ınhııl: 24378. K:ıdıköy: 
60790. Bc:yoltlu: 4• fi42. 

Taksı Otomobili istemek 
için 

BcyoAlıı dheti: 49084. Bebek ciheti: 
36 • 101. Kadıköy ciheti 60U7. 
Denızyolları 

Ist:ınbul acenteliği: 22740. J\araköy: 
423U2. 

Paznrtesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 
20 Bnnılırma. 

Salı Tophaneden 9,30 lzmit, 16,30 Mu· 
dnny:ı. Hl Karalıign, 20 Bandırma, Gala· 
tadan 12 Karadeniz, Sirkecidt:n 10 Mer· 
sin. 
Çarşamba Tophaneden lli,30 Mudanya, 

20 Bandırma. Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bartın. 
Perşembe Tophıııı.cıJeu 9,30 İ7.mil, 16,:?0 

Mııdıınyıı, 20 B:ıntlırma, Galatadan 12 
Karadeniz. 

Cumartesi Tophaneden H Mudanya. 20 
Bandırma, Sirkeciden 15 Ay\•alık, 18 
Bartın. 

Pn2arte:ııi Tophnnerlen 9tmroı, 9,30 h
m it, G:ıl:ıt:ıdan 8,30 l\ludnnya, 10,30 lzmir 
Sür. 12 J\ar:ıdeniz, 22,30 Mudanya. 

Müzeler 
Ayasofya, Roma • Bi2an!I, Yunan eser• 

teri ve Çinili Köşk, Askeri l\lüze ve saruıç 
lar Ticaret ve Snnavi Müıeci. ~ıhht mUze. 

{Ru müzeler hergiln saat 10 dan 16 ya 
korlar acıktır.) 

Türk ve lsH'm eserleri müzesi: P:ıuır
tesirlen bıışk:ı hergün sııat 10 dan 16 ya 
kadar ve Cuma günleri 16 d:ın 17 ye ka· 
dar açıktır. 
Toplmpı Milzt>~i: Hergiln sut 13 ten 16 

ya kadar açıktır. 

f".,mleket D:şı Deniz 
Seferleri 

Romany:ı v:ıpurlan: Cumarte!li Riinlerl 
13 ele Köstenceye: Salı günleri 18 de Pi
re. Beyrut, lskenderiye. 

ltolyan vapurları: Cuma günleri sa:ıt 10 
da Pire. Brcnclizi, \'enedik, Triye:ııte, 

Sirkeci lstnsyon Müdürlültü Telefon 
23079. 
. "·ırupa Hattı 

Semplon ck~nresi hcrgün Sirkeciden 
snıı t 22 ıle k:ılknr ,.e A nupadon ııeleni 
sarıl 7.25 it' Sirkeciye mu,·asalııt eder. 

l\on\'ansi:voncl 20,30 da kalkar, 10,20 
de gelir. · 

Edirne posl:m: Hergün saat 8,50 de 
hareket eder, 19.33 de gelir. 
Anadolu hattı 

IIergiin hareket eden şimendiferler: 
Saat ll de Kon\':ı, 9 da Ankara. l!l,15 de 

Diy:ırhakır ve Samsun, 15,30 da Eskişe· 
hir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de A· 
d:ıp:ız:ırı. 

Bu trenlerden saat 9 da hareket eden 
Ankara muhtclill pazartesi, çarşamba 
\'C cuma günleri Halcb ve Mu'lula kııd:ır 
scrP.r etmektedir. 

MONAKASALAR: 
fstanlıul limanı sahil sıhhiye merkezi 

için bin l•eş yüz ilii iki bin teneke benzin 
s:ılııı ,alınacaktır. Beher tenekeslnin tah· 
ınin hcıkli 285 kuruştan 5700 liradır. 
Şartnameler merkezimiz Jev:ızımıntl:ın p:ı 
mm: alınır. Eksiltme 6 eylül 1938 salı 
gtinü saat 15 le Gnlaıada Karamustafapaş:ı 
sokağınıla ıne:ı:k~'\r ml•ı·kez satın:ılma ko
misyo11und:ı yapılııenkhr. Eksiltme kapalı 
zarf U\Ulile yapJ!aeaktır. 
GEÇEN SEN'E BUGON NE OLDU? 

Almanya ile iktisaclt anlaşma imza cdil
d i. 

ge:-:mc~i saçma bulurum. 
B~k:ir - Neden?. 
Evli - Çünkü insanın saçının içine 

bir sü:-ü toz toprak girer. Halbuki iyi 
b:r ~a_?~:a bu · -'. :ıliklerden başı pekala 

' mu:ı.:f:ı :::a edebilir . 
D::kar - Ya hasır ~apkaya ne bu· 

yurulur? Hani insanın haziranda satın 
cıl !>· yaz akşamları kullandığı ve son
b:ı.1r•r:la kaldırıp attığı hasır şapkaya?. 

Evli - Hasır şapkanın m.-:-:iası artık 

res ti. Şimdi erkekler yaz kı~ ayni şap_. 
kıyı kullanıyorlar. Doğrusunu ister · 

s::n. ben bundan kendi hesabıma mü
t ::essirim. Değişi1:lik, deği§:kliktir. Ma 

a.+nafih. bilhassa yaşı ilerlevenkre da
im:ı degişen havalarda onları mı~hafaza 
edecek dtmirba1 ~apkahr elzem gibi· 
.dir. tnsnın güneııte, a'<ık h;ı.va-:la oldu
ğu kadar ,fırtınada ve yağmurda da 
başını muhafaza eden sadık, mütfik 

t azan: Rahmı t AUJZ 
Davnstt, iF.eneırleırD s~nük, 

tel!<erueıt<Deırr yaDdozua saray 
aıraıbasıınıaı yaO<Yaştı 

- 74 
• O gece, gündüzden tenbih ettiğı Os-

manlı ordu::ıu istihl\fun ıhtiyat zabıt ve
kili mühendis Manuk Ayazpaşaya gel· 
miş, Davisti. genç patronunu aramış, 
kapıyı çalmış, çalmış, bir türlü açtı, aı. 

mıştı. 

Nihayet ertesi sabah tekrar gelmek ü- , 
zere Kağıthaneye, istihkam taburuna 
döndü. 

Davist ertesi sabah tam bir neşe ve 
mükemmel bir sağlıkla yatağından kalk
tı. Öğleye kadar işlerile meşgul olacak, 
akşam, gün batarken muayyen saatte 
Beşiktaş tle Maçka caddesinin birleştiği 
noktada kendisini bekliyecek saray kupa· 
sına gidecek, planının mühim kısmını 

tatbika geçecekti. 
Sabahleyin mühendis l\fanuk tekrar 

Daviste uğradı. lki adam karşılıklı otur· 
dular konuştular. 

- Yeni istasyonu nerede ve nasıl te
sis edelim? .. 

Davistin bu sözünü mühendis tered
dütle karşıladı 

- Şimdilik ben istasyon tesisinden sar 
fmazar edilmesine taraf tarım. 

-Sebeb? 
- Gerek (Ayın. P) teşkilatı, gerek 

polis ve merkez kumandanlığı fevkalade 
bir faaliyetle her tarafı araştmyorlar ... 
Amiral Şosona gelince ilk zaferinin, lıirin 
ci telsizin bulunmasından doğan ilk mu· 
vaffakiyetin verdiği bir sarhoslukla, araş· 
tırrnalanm çok daha derinleştirdi. Şehir
de imtıiyazh bahriye müfrezeleri her ta
rafa girip çıkıyor, her semtte istediği a· 
ramayı yapıyor. 

- Bundan korkacak mynz? P 
- Hayır korkmak mevzuubahs değil .. 
-Öyle ise? 
- Eğer bir istasyonumuz daha bu a· 

damlann eline geçerse artık bu faaliyet 
sahamız körleşir. 

- Neden? 
- Aman vermezler .. Belki taharriyat 

neticesinde bizi de ele g~rirler .• 
Davist, kendine emin insanlara mahsus 

bir gurur gülüşile mühendise teminat ver 
di: 

- Şimdiye kadar yaptığımız işlerin 
hangisinde muvaffaldyetimiz yarıda kal· 
dı? .. 

- Şu son telsiz .. 
Davist l\:lanukun sözünü kesti: 
- Dur, acele etme, dinle!.. Hamama 

giren terler diye bir Türk sözü vardır. 
Eh .. O kadar işin bu kadarcık teri cevaz 
götürürz .. Meselenin ehemmiyetine gelin 
ce: Karadenizdeki Rus donanmasının 
değil yalnız muvaffah.iyetini hatta sela
meti bizim telsiz haberlerimize bağlıdır. 
Bunu ihmal edemeyiz. Değil böyle bu 
kadar serbestlik ve korkusuzluk içinde, 
hatt~ daha müşkül şartlar altında bile 
bunu başarmağa mecburuz. Onun için 
istasyon tesisine elverişli yeri kestirin siz! 

ıstanbul Radyosu 

5 EYLÜL - 1938 Pl'.~A~TESİ 
18,30 dans musikisi, (Plak), 19 

kon:::rans, Kadıkoy halkevi namına 

İhsan Rıfat (Üniversite ve yüksek tah 
sil çağında verem), 19,30 dans musi 
kisi 20 saat ayarı, Granviç rasathane 
s:nden na:den, Hamiyet Y(iceses ve 
ar:~a:laşları tarafınclan Türk musikisi 
ve hal!: prl:ıları. 20,40 hava raporu, 
20,13 Ömer Rrza Do~r::l tarafından 
ara7; a söylev, 21 saat ayarı, orkestra 
21.30 :f~ !: ıl saz heyeti, İbralıim Uygun 
ve ar'.nC:a:ları t~r;:,frndan, 22,10 kon::er 
va~uvar profesöderindea Muhittin 
S:ıd:!~. Viyclonsel kon:eri, Piyano re~:ı 
ka~:le. 22,50 Ajam haberleri, ertesi 
gü:ıün prc~r:ı.:nı, 23 s~at ayc:rı son. 

şapkalara ihtiya-:t çoktur. Sana önce
de söyled'3b gibi ~a!'ka:nı ilk aldığım 
vakit bi-a? suıtutu haya1e uğramış, ü· 

z:ilmü ;tüm. Lakin ~imci beni kimse 
gri ;ar,'karr .. -:!ıın ay ·ranıaz. 

- Bu cıvarda böyle bir yer bulunması 
bugün imkansızdır • 

- Pe.1<i.. Bir bina içinde telsiz kurmak 
mümkün müdür? 

- Eh .. mümkündür. Ama ... 
- Ma~emki mümkündür mesele kat 

madı. Siz, yarm sabah tekrar izin ahı 
buraya geleceksiniz. Beraberce, bir bina 
nın bu tesisata uyarhğmı tetkik edece 
ğiz. 

- Olur. 
Manuk çıkıp gittikten sonra Davist bir 

az daha kendi işlerile meşgul oldu. Ak
şam, gün batarken mükemmel bir tuvalet 
yaptı .. Gözalıcı güzelliğini bir kat daha • 
arttırdı. Parmaklarına kıymetli taşlarla 

süslü yüzükler koydu. Hazırlandı. Ve .. 
muayyen saatte beklenildibri yerde bulu§· 
mak için yola çıktı. 

Taksimden bu genç, şık ve güzel lngi· 
liz dönmesini alan bir fayton Harbiye 
caddesini geçti, Maçkaya saptı, mezar
lığın yanındaki yokuştan aşa~ı indi. Yo
kuşun caddeye çıkan ağzına yakın bir kö 
şerle durdu. Davist arabadan indi. Yolu 
na doğru yürüdü. 

Cadde, iki sıra kalın dışbudak ağaçla
nrun çerçevelediği kısımda bir kupa a· 
rabası duruyor; fenerleri sönük bulunan 
arabanın yaldızlı tekerleklerile kapısının 
üstündeki turalardan saraya ait olduğu 
anlaşılıyordu . 

Davist bu arabaya yaklaştı. Arabanın 
perdeli kapı camını aralayan eldivenli 
bir el ve sonra yaşmaklı bir çehre gördü. 
Delikanlı arabaya yaklaşırken pencere
den görünen ba~ içeri çekildi. Arabanın 
kapısı açıldı. Delikanlı etrafına bir göz 
attı. Kimsenin bakmadığına emin olun
ca arlanan kapıdan içeri süzüldü; otur
du. 

Davistin içeri girrnesile araba hareekte 
geçmişti. lri yapılı ve besili atların çek· 
tiği fayton süratle Be;ktaş caddesini geç 
ti, pazar içinden "lhlamur,.a giden 
toprak yola saptı ve ... Hızla yol almağa, 
ıhlamur kasrı hümayununa yetişmeğe 

başladı. 

Davist arabadan girer girmez hemen 
mindere oturmuştu. Yanındaki kadı. 

nın, yaşmaklı yüı.•;.ine rağmen bir gün 
evvel kendisini Kağıthaned~ arayan, 

bulan, ve bu randevuyu veren kadın ol 

duğunu tanıdı. 

Saraylı delikanlı yanına oturunca a. 
rabacıya: 

- Haydi çek! 
Emrini vermiş, sonra Daviste dönmüş, 

konuşmağa başlamıştı: 

- Vakit biraz gecikti de .. Sizi gelmiye· 
cek sandım .. Ne kadar üzüldüm bilseniz . .' 

- Söz vermiştim .. Sonra taliin karşıma 
çıkardığı bu büyük LQtuf tan kaçmak, ha 
nım sultan hazretlerinin gösterdikleri te· 
veccühten uzak kalmak, doğru bir §eY 
olmazdı. Tam saatinde geldim! •• 

- Ay~ sultan sizi bekli)'Or. 
- Nereye gidiyoruz? .. 
- 1hlamur kasrı hümayununa! 
Delikanlı, yanında bulunan Mahınev 

kalfadan daha bazı sualler sora sora lhla· 
mur kasrına geliyordu. 
Ayşe sultan Kğıthane dönüşünde, sa· 

raya gelir gelmez l\lahınevi yanına ça
ğırtmış; ihtirastan titrıiyen dudaklarını 

zor kımıldatarak kekeler gibi, çok be
ğendiği delikanlı ile aralarında geçen mu 
havereyi öğrenmek istemiş; kalfa odaya 
girer girmez kapıyı kapamış. sormuştu: 

- Ne oldu? .. 11ahmev!.. Anlat. 
- İradenizi yaptım sultanım! 

- Delikanlı ile görü5tün de~il m? 
- Evet efendim! Siz beni broşunuzu 

bulmak bahanesile arabalardan aymnca 
doğru Abdullah beyin arabasının gittiği 
tarafa gittim. 

Sultan acele Hahmevin sözünil kesti: 
- Abdullah bey kim? .. O güzel deli

kanlı mı? 
(Devamı var) 
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Sulh taraftarlarını 
endişelendirecek 

nutuk 
,...- Baştarajı 1 incide 1 

Berlin, 5 - Stutgartta toplanan "ya
bancı memleketlerde yaşıyan Almanlar 
kongresi., dün akşam Alman propaganda 
nazırı Göbelsin bir hitabesiyle kapan -
m~tır. Göbels ezcUmle şöyle demi§tlr: 

kıymetli verimlerini bir müddet için mah 
vedeceğ.ini biliyoruz . ., 

Fransız Ha riciye Nazırının 
nutku 

- Düşmanlarrmızı tanıyoruz ve onla
rın da yakında bizi tannnak fırsatını elde 
edeceklerini umuyoruz. Biz imparator -
luk. veya Marksist Almanya zamanında 
memleketi idare eden korkaklar değiliz. 
Londrada veya başka yerlerde ellerin
den gelse bizleri ne yapmak istediklerini 
gayet iyi bilmetkeyiz. Fakat boyun eğ
miyeceğiz . ., 

B itler bugün Nüreobergde 
olacak 
Nürenberg, 4 (A. A.) - Hitler, ya

rın saat 16 da buraya gelecektir. Füh
rer, buraya gelir gelmez, kendisinin şe
refine belediye dairesinde bir kabul res
mi yapılacaktır. Kongrede yapılacak o
lan an'anevi beyanat haricinde irad edi
lecek olan nutuklar Ftihrerin sair glinil 
söyliyeceği kUltlirel nutukla eylülün on 
ikisinde söyliyeceği kapanış nutkudur. 
Ecnebi delegasyonları ile Alman ricali 
buraya gelmektedirler. İspanyol ve İtal
yan murahhaslarının isimleri gazeteler 
tarafından neşredilmiştir. Fakat iki ec
nebi davetlinin ismi gizli tutulmaktadır. 
Amerikanın fikri 
Vaşington, 4 (A. A.) - Amerikan zl

mamdarlarına göre, Bitlerin maksada 
varmak için en iyi usu!Un kuvvet ve teh
dld politikası olduğunu zannettiğine ha
lihazırdaki hldiseler bir delil teşkil et
mektedir. Amerika hükumeti bu metoda 
mukabele etmenin yegane çaresi ayni 
ılddette veya daha büyük bir tazyik ic
ra etmekten ibaret olduğuna kanidir. 
Vaşington hükümeti, mUli hislerin Ame
rikanın ihtilat halinde kendiliğinden İn
gilterenin ve Fransanın tarafına geçme
si için kafi geleceğini işrab etmektedir. 

Siyasi mahfeller bUkumetln bu tak -
dirde bitaraflık kanununun ne olacağını 
söylememek hususundaki ısrarını, bu ka
nunun Amerikanın Avrupa demokrasile
rine son derecede müessir bir yardımda 
bulurunasma mani olamıyacağı şeklinde 
tefsir etmektedirler. 

Diplomasi saruısmda Amerik:ının Av
rupadakl milme.ssllleri büyük bir faali
yet göstermektedirler. 

Lind !>erg' in siyasi vazifeAİ 
var '! 

Londra, 4 (A.A.) - Sunday Dis. 
patch gazetesi Lindbergin dün Beneşi 
ziyaretile vasati Avrupadaki vaziyet 
arasında bir yakınlık gfrmektedir. Bu 
ga.zete Moskovadan gelen ve yarın Lon 
draya gitmeden evvel Parise uğrıya.. 
cak olan Lindbergin Pragda Çek har
biye nazırı ile, erkanı harbiye reisile, 
görüştüğünü de kaydetmekte ve Be_ 
neşin, Lindberg yanından çıkar çık • 
maz Lord Runcimanı davet ederek ken 
disile kırk dakika kadar görüştüğünü 
ilave evlemektedir. 
l\lanidar nutuklar 
Paris, 5 - Dün Havr'da Belçika kralı 

birinci Alber namına dikilen abidenin 
kuşat re~mi mi.ınasebetile söylenilen nu
tuklar İ ngiltere, Amerika ve .Fransa a
rasındaki görüş birliğini tezahürüne 11ir 
vesile teşkil etmiştir. 
Fransız nazırlarından Gi Laşarnbr söy 

lecliğı nutukta ezcümle demiştir ki: 
"- Fransa, harbin ictinabı gayri kabil 

olduğuna inanmamaktadır. Fransa, bü· 
tün ihtilafların muslihane bir surette haL 
!edilmesini temenni etmektedır. Fransa, 
b uihtilaflann halline samimi surette yar 
dun etmektedir. Fransa, anlaşma ve me· 
sai birliğinin kinden daha feyizli olduğu 
nu ilan etmiştir.,, 

Dünya sulkü ve Amerika 
Bir nutuk söyliyen Amerikanın Fran· 

sadaki elçisi Villiam Bullit ezcümle de· 
miştir ki: 

"__; Dünyada taassup nidaları işitildi. 

ği şu sırada Fransa ve Amerikanın insan 
hayatının esaslı prensiplerine \ e hürriyet 
demokrasi ve sulh ideallerine karşı bağ· 
!ılıkları iki memleket arasında sıkı bir 
tefriki mesaiyi mümkün kılmaktadır. 
Dünya sulhunun bizim i~n büyük bir 
ehemmiyeti vardır. Çünkü bugün patlı
yacak umumi bir harbin asırlardanberi 

bin müşkülatla elde edilen medeniyetin 

Fran$ız hariciye nazırı Bone de şunla· 
rı söylemiştir: 

"- Fran-sa ile Amerika arasında baş· 
vekaletlerde gizlice taahhütler, paktlar 
ve ittifaklar ımza edilmesine lüzum yok_ 
tur. Amerika halkının hissen bizimle 
beraber olduğunu biliyoruz. Bu ltibarla 
hak da bizden tarafadır. Bundan evvel bi 
zi iki kere birleştirmiş olan prensipler 
kuvvetlerinden birşey kaybetmemişler, 

milletlerimiz de safiyetlerif'4 muhafaza et 
mişlerdir. Her şey tarihin bizi birleştirdi· 
ği bağları kuvvetlendirmektedir ... 

Daha ilkkanun 1937 de "yaklaşan fela 
kette Amerikanın eski dünyaya yardım 
edeceğine kani olduğunu., söyliyen Ruz· 
veltın bu sözlerini hatırlatan Fransa ha· 
riciye nazın şunları ilave etmiştir: 

"- Fransız zimamdarları da Amerika 
zimamdarları gibi harbin kabi1- ictinab 
olmadığı mütaleasmı kabul etmemişler 
ve sizin memleketiniz kadar bizim mem
leketimizin de iştirak ettiği medeniyeti 
mahvetmek tehlikesini gösteren bi.r ihti. 
lafta bitaraf kalabileceklerini düşünme· 

mi::lerdir. Fransa bütün komşularile bir 
sulh siyaseti takip ettiği için dostluğu
nuzdan emindir. Çekoslovak meselesinin 

. vehametini inkar etmemekle beraber mil· 
!etlerin sulhperverane hissiyatı, Berlin ve 
Prag hükQmetlerinin beynelmilel mesulL 
yetlerini müdrik bulunmaları ve Fransa 
ile İngiltere arasındaki sıkı ve dürüst teş 
riki mesai sayesinde Avrupayı tehdit e· 
den büyük tehlikelerin bertaraf olacağını 
ümit ediyoruz. IIerha~1e tehlikelerin ber
taraf olacağım ümit ediyoruz. Herhalde 
Fransa akdettiği paktlara ve muahedele
re ve giriştiği taahüthlere sadık kalacak. 
tır ... 
Balkanlar bitaraf tir 
Fransızca '' Entra'1Jijan,, gazetesine l rr

tanbuldan yazılıyor: 
Çekoslovakya meselesi siyasi mahafili 

meşgul etmektedir. Türk ı~atbuatı bu 
mesele hakkında birçok yazılar neşrediyor 

Gazeteler meseleye l ngilterenin müdaha
lesini iyi karşılamakta ve bunun mesele
yi yatıştırmakta amil olacağını ümit et. 
mektedir. Umumi kanaate göre, bir ihti
laf çıktığı takdirde Balkanların bitaraf 
kalma·ı lazımdır. 

Mukaddes kitabın emrine 
uyarak 

Bır kadın 
kendisini 

cezalandırdı ! 
Günah işliyen elini kesti, 

gözünü çıkardı ! 

.. 
Genç ka-'ın, kal :hrıldığr hastahanede 

kocasiyle ber.ı~r 

Incilin bir sayfasını okuyan Ameri
kah bir kadın, elini bileğinden kesmiş, 
bir gözünü oyaral: çıkarmıştır. Kadın, 

ken~isine bu cezaları "Mukaddes ki
tap" taki bir emir üzerine yapmıştır. 

Orada : "Gözün, elin ve ya ayağın bir 
fenalığa sebep oldu ise onları vüdudun
dan kopar at,. denilmektedir. 
Kadın ağır surette yaralı olarak has

tahaneye kaldrrılmıştzr. Resimde Ala 
Harvel ismindeki bu genç ka.dın, has -
tahanede kocsı ile beraber görülüy.cr .. 

HARER - J\ksnm pasrası 
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T •• k İl ı· İ k Genç damat, pencndı ur a e ızm a ımı sokağa yuv~r~a1jsiııİ~ 
BU ak Şam hareket e d 1 .. u o r Londrada, bütün şe~;:esSir edell~e~ 

7 yecana veren ve çok rnu cıl<lı• 
hadise olmuştur. Bu heIIl a () _.,. Baştarajı 9 uncuda 

lemektedir. İbrahime gayet sakin ve so
gukkanlı bir müsabaka temenni ederiz. 
Yüksek atlamada da Pulat'm bu ~ıl at
ladığı 1,85 Balkanlarda elde edilen en 
iyi derecedir. Pulatm bir ganssızlığa uğ
ramadığı takdirde bize bir birincilik ka
zandırması mümkündilr. Galib ve Re
cebin dereceleri de Balkanlı atletlerden 
.aeağı değildir. Bu iki atletin biribirleri-

ne yardım eder vaziyette koşmaları tak
dirinde bize yüksek puvan kazandırma
ları kuvvetli ihtimal içindedir. 

Ne şekilde hazırlandıkları ve antren
manlarda hangi dereceleri devam ettir
dikleri meçhul olan atletlerimize bu ak
eam çıkacR.kları seyahatte muvaffakı -
yetler dileriz. 

Sabahaddin Al .GEN 

Tarihin büyük aşk maceraları 
~ Baştarajı 11 incide I 

almak için bize harb açacak değil ya ...• 
Öyle de olas bunları yine müdafaa ede
ceğim. 

Başvekilin sözleri yanlı§ değildir. İki 

glin sonra Kantarini bizzat Torlnoya 
geldi. Düşesin sarayına gitti. Başvekil ta 
rafından kabul edildi. Ve iki sevgilinin 
kendisine teslim edilmesini il!ltedl, para 
mukabilinde birçok siyasi menfaatler va
adetti. Başvekil yalnız: 

- Düşcsden bu hususta kat'i emir al
dım, dedi, musikişinas ve sevgilisi düşe
sin himayesi altındadır. Sonra biz, ken
dilerini müdafaaya muktedir olmıyan iki 
insanın ölilmU için pazarlığa girişecek 

insanlar değiliz. 

Kantarini dudaklarını ısırdı ve çıktı. 

Ölilm cepheden hücum etmi§ ve mağ
lfıb olmuştu, .. Fakat •.. 

Aşk rüyası , ölüm rüyası 

1680 yılında bir nisan akşamı, derin 
derin düşünerek kiliseden çıkan bir a -
damı üç kişi takip ediyor. Üzerine atılı
yor ve Stradella birçok yerlerinden 
haııçerle yaralanarak yere dUşi.ıyor. 

Hortans ağır yaralı, hayatla ölüm a
rasında çırpınan sevgilisinin başıucun -
dan haftalarca ayrılmıyor. Stradclla ya
vaş yavaş iyileşiyor. DUşes bir gün ma
bcj lncis!ni musikişinasn ı;önderiyor. Ma
beyinci: 

- Düşes sl.7.inle çok alakadar oluyor, 
diyor, iyi olur olmza Hortansla evlen
menizi muvafık görüyor. Sonra Fransa
ya gidersiniz. Çünkü 1talyanın hiçbir ta
rafı sizin için tehlikesiz ~ayılmaz. 

Stradella düşese teşekkür ediyor ve 
emirlerini yerine getireceğini söylüyor. 

Straedlla iyileşir iyileşmez Hortansla 
evleniyor. Düğünde düşes de bulunuyor 
ve birçok hediyel~r veriyor. 

Artık seyahate hazırlanıYorlar. Bir 
gün Stradella evde yokken kapı çalını - ı 
yor ve Cinevlzin Torino sefirinden şu 

r · mektup geliyor: 

"Cineviz cümhuriyetinin yUksek mec
lisi namına musikişinas Stradella ve zev
cesinden dUkanın intihabı münasebetiyle 
yapılacak merasimi yüksek huzurlarıyla 
ve dehalariyle şereflendirmelerini rica 
ederim . ., 

Hortans muztaribdir. Cinevize gitmek 
istemiyor, fakat eve dönen kocası: 

- İmkanı yok gideceğiz, diyor, bu da
veti reddetmek Cinevizlilere büyük bir 
hakaret olur. 

• • • 
Dükanın sarayında verilen konser pek 

parlak olmuotur. Bizzat düka, Alekıan
dr'ın alnına ve karısmm saçlarına defne 
dallarından bir çelenk koydu. 

Çıkarken halk tarafından çılgınca al
kışlanı.hlar. Sonra arabayla kendileri i
çin hazırlanmı" olan eve gittiler. Kapı -
nrn önünde halk bağırıyordu: 

- Balkona, balkona! 
Uşaklar: "MUeaade ediniz de dinlen

sinler,, diye kalabalığı dağıtmağa uğra
şıyorlar. 

Sokak yavaş yavaş tenhalaşıyor. 
Ertesi sabah iki sanatkar odalarından 

çıkmıyorlar. Uşaklar endişeyle kapıyı 

açıyor. Stradella ve Hortans yatağın ya
nıbaşmda ve yerde yatıyorlar. Akşamki 
elbiseleri üzerlerindedir. Ve etraf kan 
içersinde, her ikisi de ölmüş ... 

Derhal başlanan araştırma ve tahki -
kat hiçbir netice vermiyor. 

Bu sırrın anahtarr, Kantarininin du -
daklarındadır. Fakat o dudaklar açılıp 

hiçbir şey söylemiyor ... 

........................................................ 
HAYAT MI BU! 

Roman 
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gülünç bir hadisedir: 
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yajl~~J 
Skuayr Park ismin.de 2 eri 111~ 

bir genç, uzun müddetten~ ıısııife .:~ 
bulunduğu kızla nihayet e"-1 efit1e tilY~. 

şere ..Jı '' vaffak oluyor ve bunun ·t<tllr"°" 
bir düğün yapıyor, fazla mı ,f'' 
yor ve çılgınca dansediyr.:r· ndill! <~ 

G 1. .. }'arısı 11f e ınl guvey gece iU er~ 
ra oteldeki odalarına çe'k X ~ 
yataklarına yatıyorlar. ··Uıi, bİf '.;, 

Sabaha kar,ı, gelin, ınu anıfor· 0r 
şangırtısı ve bir çtğlıkla u~ı yo1<·· ıı? 
nına dönüp bakıyor: l{oc~ .

11 
C•! ~· 

k 1 .•. ·1 vvela ışı ı ıı' u sersem ıgı ı e, e ge e A: 
\ I ramıyor. Sonra, dışar.danup tı~1>0,ı 
ler üzerine, pencereye kOŞ a§'ğf 

·n:!en 
Kocası, otelin penceresı ıı" 

.. .. r•" ' muştur.. - }·aralı ola~..ı;se:Y' 
Skuyar Park, agır )ıiJtı 

-.;e 
tahane:;e kaldırılıyor f~'J 
tahkikatına geçiliyor. 

1 
içi?• ııı 

. faz a ,,, .il Genç evlı, o gece, 1<aı•ı r 
dansetmesindcn dolayı b'~taleasııt' (. 
ramıştır. Doktorların 01~ zlll içıd ••' 

" bU ıa İi).jl' 
re, delikanlı, akşamki busııı r. ı;ı 
d:ınsm tesiri ile gece 1ca abııs!Jr ıÇ ~ 

görmiye başlamıştır. BU lt ne ıceı1 rJ!' 
o.;e ge t' 

de yatağından katmış_ ııllit -.;e re~· 
ni, rüyasında yaşadıgı fil aıtdığ1 '# 

ık s .,e 
içinde zannederek, aç rel<et .h1 se ıw· 
ccrcden dışarı atmıştır. ııYor ~ı' 

d bulun ıııe 
otelin birinci katın a calc 6 ..ıııf)1 

- an µ 
ve pecereden aşagısı ··ıeriıte ıerİ' 
imiş. Deton kaldınrn ;ıyarı )'er;ııcl~ 
genç, pek tehlikeli .el 11ur· .

1
,,tJ1 

den aaır surette yaraianıt'l e.ıtcab1 .rl 
o ll dtt. 

yakında hastahaneden. rnilÔ ;i c· 
. be bır .1,,eı;.· ve kansıyle bera r 

1 
ya1'1 

ra balayı seyahatine ba§ a . ~f 
mid ediliyor. da -.;aıctiıt~ııı1~ 

Yeni evli genç kadın bllf ıı 
di hastahanede kocasınıll 
geçirmektedir • 



, 

NevratJi ® Nezle Baş ve Diş a~rı 1 arı 

~İııde b 
&iitıU Ulunan kıtaat için aşağıda yazılı erzaklar kapalı zarfla 19-9-938 

de 1( &aat 9 -da Mardinre Sa. Al. Ko. da ııksiltmesl yaprlacaktır. Şartname
Uıaı 0

• da görülebilir. İtıteklilcrin kanuni ve8ikalarile beraber teklif mek. 
~~saatinden bir saat evYel Ko, na vermeleri. (332) (:S980) ' 

tıJo rı Cinsi 'Mu. Teminat lhale.. ie. 
ı-,,.000 Lir,a Ku. 
~ Un 1500 

~.a2S Sade yağ 442 
Kapalı zarf 

'3.a;ıg Keçi eti 885 
'a.a:ıs Koyun eti 1125 

" .. 
" " .. .. 

Sığır ett 71:5 ,. 
~e · "'· ,-_ .y. ~ 

QatPlıı lilnU talibi tarafından veri- da yapılacaktır. iki garajın ke§if bedeli 
•lı gıs..nı eti Pal •"en 500Q takım eıhhiye 5:5446 lira 80 kuruıııtur. Muvakkat teml-

. ~herlllltaaı Pazarlıkla satın alına- natı 4022 lira 35 kurll.§tur. Yaptırılacak 
ittir takıma 434 kuruş fiat tah. iki garajın inşaata ait pl~n. keşif tediye 

tllıın · Pazarlığı 17 -9-:938 tar- §artlan umumi fenni ve ~ususi tgartna
hpıı laat 12 de M. M. V. Sa. Al. meler Ankara, İstanbul Lv. A. Sa. Al. 

~ ~ııl"UR acaktır. llk teminat 1627 Ko. da ve Çanakkalede Mat. Mv. Sa. Al. 
'.ı~ı:artnanıest bedelsiz olarak Ko. da görUlebUlr. 1steklilerin 2490 sa. 
~b~• t lllr. Eksiltmeye girecekle- yılı kanunda yazılı vesikalarla bu miktar 
2 "'il en,· 
• 3 Cll ınat ve 2490 sayılı kanu. işi muvaffakıyetle yapmıo oldukların& 
~ lnaddeJcrinde yazılı belge. dair vcsllm ve Nafıa Vekal~tinin ehliyet 
St_ ~ llazariık gün ve saatinde M. ve milteahhitlik vesikalarile muvakkat te 

ı. to. na gelmeleri. ırninatı yatırdıgıoa dair makpuz :veyıı ban-
~. . • (338) (5984) ka mektuplarile beraber teklif mektup-
tı~ • • larını navi kapalı ve mu'hnrru zarflar t. 
~~; Mal Mv. birlikleri için iki 1 hale gUnil olan 16--,.9--988 ;cuma' ,unu 
~ ~ 1 latfla eksiltmeye konmu1- 1 ıw.at ona ~dar Çanakkıij~ ~t. Mv. Sa. 
~'~:-938 cuma günü saat Al. Ko. na makbuz ~\JJw.pilinde teslim 
~ Mst. Mv. Sa. :Al. Ko. ~dilmcJidlr. · (343)' (1988) 

~ı le"azım Amirliği eatınalma komisyonu iJinları 
~~ . 1 llı~ee. tanbuı levazım amirll~ine 1 amirliği satmalma komisyonunda yapı-
~ 17 eaatın ha~anatı için 500 lacaktır. Hepsinin tahınfo bedeli 3825 li· 
4.11" :;9-93g cumartesi glinU sa. ra ilk temi nah '578 ıila 15 kUiu~tur. Şart· 

latı 0Phanede 1.stanbul levazım namesi komisyonda görülebilir. Istekli-
~I~ atına komisyonunda kapalı Jerin kaııuni vegkalarile berabe( belli 
~ ~si yapılacaktır. Tahmin saatte lfomisyonaa bulunmaları. • 
'-rtrı liradır. tık teminatı 2100 li- •. (17) (6041) 

"'- ·lı-, ;:e ve numunesi komisyonda :f. • 

iyi bir 
Mi DE 
iyi bir hazım, ııhhat 

ve neıe demektir. 

MiDE ve hazmınız 

muntazaman MA· 

ZON almakla düzel-

tilir. MiDE 

BARSAKLARJ 
bo§altır • HAZIM. 
SIZl:.IK ve EKŞi • 
LICI giderir, vücuda 

ferahlık verir. Al· 
ması gayet latif, tesi
ri tabii, kolay, zarar
sız ve kat'idir. 

• 1 
Dindirir 

Trabzon Vilayeti Sıhhat 
Müdürlüğünden: 

Kapalı zari usullle . eksiltme llAnı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon-da Nümune hastahanesi ikinci kısmın 

inıaatı ile elektrik kalörifer, sıhhi ve diğer tesi&attır. 
Bu i§in muhammen keşif bedeli 737044 lira 88 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme ıartnameıi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel 1artnameai 
D - Yapı itleri umununi fenni ıartnamesi. 

E - Vahidi fiat listesi ve hususi şartname, hususi prtname llhikası, ke. 
tif hülasası cetveli ve mahal listesi 

F - Projeler 
İsteyenler bu ıartname ve evrakı 3686 kuruş bedel mukabilinde Nafıa Ve

kaleti Yapı işleri Umum Müdürlüğü ile fatanbuJ, Trabzon Nafıa MUdUrlükle
rinden alııbilirler. 

3 -Eksiltme 22· - 9 - 938 tarihinde perıembe günü aaat 15 de Trabzon 
Sıhhat Müdürlüğü Dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için iateklilerin 33232 lira muvakkat teminat 
mektup veya makbuzu ve bundan baıkaaşağıdalci vesikalarını kapalı zarfına u
sulü veçhile koyması llznndır. 

A - Evvelce ahnmıJ daimi ve muvakkat vesikalar ilğa kıhnmıı olduğun. 

dan Nafıa Vekaletinin 12 - 8 • 938 tarih ve 67/ 11650 sayılı tamimleri mucibince 
ehliyet vesikası. 

B - 1938 mali senesine ait ticaret odası vesikası. 
6 - Ehliyet veaikalan talebiride bulunanlar 22 • 9 • 938 tarihinden en az 

8 gün evvel istida ile Nafıa Vekiletine müracaat ededekler ve bu uman zar
fında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

:"'\ıı.r t tekıucrin knnunt vcslkala.. Lv. Amirliğine bağlı mUeasesat için 
bıı- ~ltlif mektuplarını ihale sa. · 2500 liralık pirine 6-9-938 sah günti 

Saat evvel komisyona ver- S!lat 14,30 da Tophanede Lv. Amiıliği 
M:&YV.ATUZU 

7 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı uatten bir aaat 
evveline kadar Sıhhat MildUrlilğü Dairesine getirilerek Eksiltme Komiıyonu Re. 
iıliiğne makbuz mukabilinde vuilecektir. 

(168) (5978) Jjatin alma Ko. da pazarlıkla slmacp.ktır. 
~e • • • Teminatı 37~ liradır. Numunesi Ko. 
~ U~~ lllotörlil birlikler okulu i· da görülebUlr. lhalo gUnU tesUm ııartile 
~~I .ık benzin ve 600 kilo "C.B alına-cak olan pirinç için isteklilerin belli 
~~oıı Yağı ile 300 kilo sah ga- ısaatte Ko. na gelmeleri. (170) (5997) S ~siltmesi 9 eylQI :38·cuma · .~ • • 1o• 

,5() da Tophlmede leVazım- ' İdareleri fstanbul levazım Amirlifine 

bağlı müessesat için 180 ton meşe kö
mürünün kapalı zarfla eksiltmesine talip 
çıkmadı~ından 8 eylUl 938 perşembe gü
nü saat 14cde Tephanede lstanhul leva-
ntn lıritrltli Mtm&Jma komf~unda 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yuılı saate ka
dar gelmiı olmaları ve dıt zarflann mühUr mumu ile iyice kapahlDUf olman la. 
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (5996) 

pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Talı· görülebilir. isteklilerin kanunt vesikalari· 
nıin bedeli 8100. Jira. ilk ı ten;UM,b 6-07 Je beı:aber belli SHM~ kc:)l:l'!İ,Sf.RPa ıeJıne
buçuk liradır. ŞartnMaefdr \ kom@'~ leri. -{1!19) (~n 

.. 

2&ı 
~~"--:--------------•B-U~lR--l~D-A __ N ____________________ _ 
tihj bi böyle bir ziyareti beleli yormuş tım. Ş:ındi de beni kr0alın yatak odasın-
~~ t tavrı varı.it. da arıyorlar. Beni oraya götüriinüz. 

-tt Yrete d" k ı · · ~ d J 1 •· · '4i' uşen ra ıçcyı susmrya da· Guneş ... ~ğarken o un yıgın an uzerın-
' ti~ttnuı &ibi parmağını dudakla· de bulunurum, 
~~r,ıc tUrdU, Sonra kraliçenin elinden Margarit, ~M~belin yakılmadan öne~ 
"(i>ldı. 0 dadan dıtarı çıkardı. Kapıyı Slrlarmı sör,lüyeceğini umuyorJu: 
llıtt t~ l.targarit en kUçük bir mukavc - önce ~zahat ver de sonunu son· >'a' c~iyol1du. Mabcl, acele &izli ra düşünürüz:. - diye cevap verdi. 
~ Ceçu, Heykeli dUzcltti ve kra· - Kraliçem ııra ile anlatayım. önce 
'htaıt odasına &ötürdU. neyi ötrenmek iltiyorsunuı?. 
'sC•tit: - Her §eyi!.. 

'41 litd~tı ha 1 Gizli odada aen ha 1. Na· ~abcl. kralisenin, ıizli odaya ıirdi· 
" lft) ..... • • d' ~ 
vı) • ~.,ıçın gır ın.. ii andan baı~ayarak, zında.ndan kur -
' e b•ğırdı. tutmasını anlatan bir hiklyc uydurdu. 

•h.._, ~nlat ~ . 
t ·-tlt\iz ac.agım krahçem.. Fakat Sonra: 
~- ttı· lcraı hazretleri tesadüfen bu- - Madam, - -dedi,. Si1fe bir ekıir vaad 

'-rıi ıtae beni tan:mamalıdır. Beni etmigtim. On~ aldınız .. 
~ ' ı Ye zındanda görmüıtü. - Evet.. Sen onuo müthit bir zehir 
l)ı?, trıdanda mı? Sen zındanda mıy olduğunu ıöylemi§tin .. 
t' ~ - Bir zehirdir. Size hakikati ıöyle· 
lbj \'et 1 Cie • b . k .. d .. ,,. tt 'eQıı,. • rçı cnı pc az gor u.. . •dm .. 
hı~,,: dılı:katla baktığı için tanımak - Fakat Büridan ölmedi. 
ltr,li 

1 
"ar, - Bu anda ölmüı bulunmadığı ne 

~ t~ıu:e, ~abcli elbise dolu bir eda- mal(ım? Belki onu tertip ederken iç1ne 
~r ~ç :u. Dolaplardan birini açtı. koyduğum iliçlann derecelcriOidc hata 

liıttı· akika sonra Mabcl tamamen etmişimdir. Bu sebeple ölümünü bir 
ltı~' 1

• ~1'1tti ~e tanınmıyacak bir hale kaç gün gcçiktirebilir. Size aşk eksiri-
. 1'llt · Vuzündeki maske de tanınma ni içen adamın muhakkak öleceğini 
~ Yltdıın ediyordu. söylemiştim. O da muhakkak ölecek ve 
' Çc: tr ~illıd· nşktan ölecek. 

il. ~lı11 g·· ı .. anlat bakalım. _ dedi. - - Demek ki Büridan ölü~e mu -
ıı "'- 1°rduğünü söylediğin zından- hakkak a;ktan ölecek. Benim aıkımdan 
~l ı \re • • 
~· tird· nıçın çıktın? Gizli odaya (.;lecek !. 
~ıı Vttd·ı~? Bana Büridana içirmek - Ne §Üphc kraliçem. Meğer ki ai-
t ~U ~ın ekıir, nasıl bir eksirdi? hir, herhangi bir hidise yüzünden 
~-~lt de ,0Y.uyoraun? Bana müthiş bir rozuJmu§ olmasın. 
'« ttlttdi~ı§tı~ .. Büridanı neden öl- - Ne gibi bir hldise?. 
'1ı •btı h~ (Gıttıkçe artan bir hiddetle) - Meseli Büridan. zevcenizle te· 
~11• ailir~a Y~au ıöylersen mahvolur- masta bulunabilir. Eksirin tesirini bu 

~dtıı dn ~~'. ben aldatıl:nayı seven hSJise cızaltabilir. 
llı' t\tct, ~g,Jı?'dir 1. Kraliçe düşünmiye başladı. Hiç bir 
~ tl~tl raiıçem. Siz, aldatılan de· §eyden şüphelenmiyor, Mabelin söz-
'-ili dinle ni ~adnılardansmnız. Fakat lerine inanıyordu. Büri.dandan nefret 
._ 11 z, lcu Y nız. Benden nefret ediyor· ett:ğine samimi olarJk inandığı bu an-
-' ""-ctulınanız gayet kolaydır. Bi- da bile, kalbini dinleyince onun Büri· 
tre Od\ln ıındandaydım. Yakılmak U- dan için çarptığını, iımini ıöylemekten 

Y1l1nl&rı Uzerinc çıkarılacak b\le heyecana dilttUlünil anlıyordu. 

~URIDAN 

Genç kız gitti. Margarit yalnız ka· 
lmca ı;ene odada gezinmiye başladı .. 
Kafası çok mefguldü. Korkudan Ja
kaydhğa, kinden aşka sürükleniyordu. 
Bir pencerenin kalın perdelerini kaldı
rıyor, dışarıya dikkatle bakıyor, fa· 
kat karanlık gecenin derinliğini yara· 
mıyan gözleri bir teY ıeçemiyordu. 

- Bu gece de hala bitmiyor! - diye 
homurdandı. 

Kapıya kadar gitti. İki odadan ge· 
çlp, bir yatak odasına girdi. Tavana 
asılmrı duran bir 'kandilin ziyası, oda
da liri karyolanın çizgilerini belirtti. 
Bu karyolanın birinde prenses Jan, di
ğerinde prenaea Bllnı yatıyordu, uyu
yorlardı. Bir kolunu bapnın altına ko
yan Jan, rüyısmdı te~e~silm ediyor ve 
litif urr saçları gilzel batı etrafında 

bir hile vücuda getiriyordu. Heye -
canlı görünen Bl~np gelince o, kesik 
kcs1k sayıklıyor, yUzUnde korku çizgi· 
leri beliriyordu. 

Margarit, bir cadı sakinliğiyle B1an. 
şa yaktaıtı. GijrdilğU tatlı rüyayla o da 
şimdi sayıklıyordu. Margarit, onun ne 
söylediğini ititmek içini eğildi ve: 

- Sizi bekliyorum. Korkmayınız l 
Sizi Nel kulesinde bekliyorum 1 - dedi· 
ğini iti tti .. 

Margarit, daha ne söyliyece~ini me
rakla bekliyordu. Fakat sözün ıonu bir 
mırıltı halinde devam etti. 

Blanıın karyolasına kadar yürüdü. 

Kendi kendine: 
- Uyuyorlar •• dedi- Yarının ne ola· 

cağını, nereye aUrüklendiğimizi dü
ti.ınmiye lüzum görmeden uyuyorlar •. 
Rahat, müsterih bir uyku, uykularında 
bile zevk içindeler. 

Bu sırada prenses Bllngın sayıkla • 
ması daha vazihleştl: 

- Oraya &itmeyiniz. Yaşamak isti
yorsanız gitmeyiniz oraya .. Girmeyiniz 
Nel kluesine ....• 

Margarit up1an keıilerek geriledi .. 

Kapıya vardı. Çıkarak kendi yatak o
. dasına gitti. 

- Hep Nel kulesinin esrarı! Hep bu 
aşk ve ölüm kulesinin esrarı.. Aşk .. Ö· 

lüm.. (Titriycrek) ya odalanna ben • 
den başkası girseydi de bu sayıkiama -
ları o işitseydi .. Nel kulesi, geceleri 
beni bir ifrit gibi rahatsız eden kule •.• 

Margarit, telaJlı tela~lr gezinmiye 
başlamıştı. Düşünüyordu. O Nel kule-

' sini bırakamazdı. Zevk tattdığı bu yeri 
bırakamazdı. Aradığı atkı buluncıya 

kadar Nel kulesine devain edecek ve 
birer gece için intihap edeceği adamlar 
hep öldürüleceklerdi. 

Birdenbire bir kahkaha bıraktı. Bu 
gülüşte hakaret gizliydi. Bunda ken • 
disini seven adamı sevmediğini anla .. 
tan bir hakaret vardı. 

Krah düşünüyordu. Bu sevdiği ada
mı aüıünüyordu. Onca Op hiç bir ıey 

değildi. Tahtına sırf doğuıunun talihile 
kavuşmuş bir adamdı. Fl!manlann ha
karetine uğrayan değersiz bir adam .. 
Bir dcmuz öldiirdüğü zaman bir kral 
işi gördüğüne kani olan, kamını obur
lar gibi doldurduğu zaman mühim bir 
iş gördüğüne inanan bir adam.. Kar
deşleri, kendisini bal'a uirqırlarken 

sakin sakin, horul horul uyuyan bir a
damdı bu onca .. 

Onun ne adam olduğunu dünkü de
liler bayramında görmüştü. Kaba he
rifler haline adeta gıpta ediyordu. 

Ufacık bir cesaret göstermit olsaydı, 
kendisini onların arasına atmaktan 
çekinmiyecekti. O uyurken Flamanlar 
kuvvet topluyordu. Valuva, Bliri'danm 
elinden kurtulursa onu hal'edecekti. 
Kardeşleri aleyhinde entrikalar çeviri· 
yorlar, k~rısı, yani Margarit, Nel ku· 
)C1;inde gönltinü eğlendirmiye çalışıyor 
du . 

O böyle düşünürken, Juana acele 
içeriye girdi: 

- Madam 1 Madam 1 - !dedi. · Kral 
Luvrdan çıktı 1 
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Istaobul Tramvay 
Şirketinden: 

~----ı ___ _,,.lı-----lllF NIŞANTAŞINDA 
ı i E5 1 

j 

Istanbul Tramvay §irketi, 1938-1939 mektep senesi zarfında tramvay 
hatlarında tenz.ilatlı tarife ile seyahat etmek hakkını bahşeyleyen kartla. 
rm kaydına 12 eylUl 1938 tarihinden itibaren başlıyacağını mektep ve 
Üniversite talebelerine ilan eyler. 

Vücudunuzda ağrı, sancı, zısı, 
kırgınlık, ürperme hisseder 

etmez hemen bir kaşe 

V tısıı Yatılı (Eski Feyzlye) 8 eti~ 
Memleketimizin en eski hususi lisesi dir. Res..'lli liselere ınuadel ~· ll 

edilmiştir. Ana, ilk, orta ve lise kısımlari le fen ve edebiyat.kollafl ~; 
san tedrisatına hususi ehemmiyet verilir. Yeni yapılan P3''1yon13 ~· 
ri bir şekle ifrağ edilmiştir. Kız ve erkek talebe için ayrı ~ai~~ıer fasf3 (J' 
lebe kaydı için hergün ondan on altıya ka dar müracaat edilebıtır. 
lfunat için tarifname isteyiniz. Telefon: 44039 Alakadarlar, pazar ve bayram günleri hariç olmak üzere her gün: 

Saat 8,30 dan 12 ye ve 13,30 dan 17,30 a kadar. GRiPiN 
Cumartesi günleri saat 8.30 dan 13 e kadar müsbit evraklarile bera_ 

ber Galatada Söğüt sokağında (Tünel arkasında) hareket kalemine müra. 
caat edebilirler. 

alınız; rahatsızlığınız hemen geçer. 

DİREKTÖRLÜK 

Nafia Vekaletinden: 
1 - 1 - 9 - 938 tarihinde saat on birde kapalı zarf usulile münakasasmın 

yapılacağı 14, 18, 22, ve 26 Ağustos tarihlerinde Ulus, Cumhuriyet, Haber, Son 
telgraf ve resmi gazete ile ilan edilen Dıyarıbakır - Cizre hattının beşinci kı

sım inşaatı münakasası görülen lüzum üzerine ayni şartlarla 15 - 9 -938 tari
hine müsadif perşembe günü saat on bire talik edilmiştir. 

:Z - 1 - 9 - 938 tarihinden itibaren müteahhitlik vesikası usulü lağvedilmiş 
olduğundan bu münakasa için gerek eksiltme şartnamelerinde ve gerekse yuka -
rrda isim ve tarihleri yazılı gazetelerdeki ilanlarda aranılacağı ilan edilen (mü
teahhitlik vesikası) aranılmıyacak bun un yerine (ehliyet vesikası) talep oluna
caktır. 

3 - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikas: almak istiycnlcrin referansla
rile diğer vesikalarını bir istidaya rapten münakasa tarihinden en az sekiz gün 
evvel vekaletimizc müracaat e.dcrck ehliyet vesi'k:m talep etmeleri lazımdır. 

4 - Münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel müracaat ederek ehliyet 
vesikası talep etmiyenlerin müracaatları nazarı itibara alınmıyacaktır. 

(3~60) (5880)' 

Çorum Nafıa MüdUrlilğiloden: 
20 - g - 938 salı günü saat (11) de Çorum Nafıa Eksiltme Komisyonunda 

ihale yapılmak üzere (26492) lira keşiibedelli Sungurlu hiikumet konağı inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Şartname, keşif ve evrakı saircsi 
Nafıa dairesinde gorülebilir. 

Muvakakt teminat (1986.90) liradır. 

alacaktan müteahhitlik ehliyetnamesi 
yonuna milraca.ıtlarr itan olunur. 

isteklilerin Nafıa Vekaletinden bu iş için 
ve sair evraklariyle birlikte ihale komis

{ 6022) 

Devlet Basımevl direk törlüğünden: 

GRiPiN 
I~ş ve diş ağrılarına, gripe, soğuk 

algınlığına, romatizmaya karır en 
• tesirli ve hiç zararsız ilaçtır. 

GRi i 
1 icabında günde 3 kaşe alınabilir. Is.. 

mine dikkat. Taklitlerinden sakınınız 

ve Gripin yerine başka bir marka ve. 
rirlerse şiddetle reddediniz. 

....... 1 ... 1 ............. . 

Dr. Hafız Cemal 

Ko~0 lEırlkek0 @iecen 0 @iüns•' 

ü Jiselerı 1t' 18 
Kayıt muamelesine başlanmıştır ı••' 

1uca ül 
yenlere izah name gönderilir. (Ç!~~9, 

Tiyatro caddesi, Telefon (2"" ...... ...... 
--·---·----·-------~ 

Cinsi Miktarı Tartma 
kabiliyeti 

Muhammen Tutarı 

bedeli 

L. 'L. 
Baskül 3 adet 2000 Kg. lık 324.- 972.-

, Baskül 1 adet 1000 Kg. lık 285.- 285.-

1 - İdaremizin Ya\1an Tuzlası için :;artnamcsi mucibince satın~ 
da tartma kabiliyetlerile miktarı yazılı 4 adet baskül hizalarında 
!erle satın alınacaktır. da 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizaları~sal~~ 
II I - Eksiltme l 2-9·938 tarihine rast hyan pazartesi günü hı orr.Jlf"' 

len saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat ~ubesinde atıın le . 
pılacaktır. atJJ11bi}if• 

lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden al~ 
V - Eksiltmeye istirak etmek istiyen terin fiyatsız teklif ve k•t. sıı 

kasa gününden bir haf ta evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen şube51 
Önümüzdeki ders yılında okutulacak ilk okul kitaplarının tamamen hazırlanmı~ 

olduğu \'C bugünden itibaren Çenberlitaşta Osman bey matbaası altındaki "Kültür ı Dahiliye mütehassısı. İstanbul 
bakanlığı Yaymevi,,nde satışma 'başlanmrş bulunduğu sayın çocuk velilerine \'e alA· •ı•D•iY•a•n•y•ol•u•. -No. lQ..i. T.cl: 223913 
kadar kitapçılara bildirilir. (6106) 

venneleri lazımdır. rrızde 1~ 
VI - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde) ıuıd· 

paralarilc birlikte yukarda adı geçen ko misyona gelmeleri ilAn ° 

230 BURlDAN 
- Luvrdan mı? Mutlak Val Damur 

&0kağına gitmiştir. Orası da onun Nel 
kulesi!. 

- Hayır madam! Oraya değil.. 
- Ya nereye?. 
- Nel kulesine!., 
Margarit heyecanından bağırmamak 

için kendisini güç zaptetti. 
Çehresi kırıştı. Kalbi durmak ıclere

celerine geldi. Iki elini deli gibi alnına 
ıötürdü. Juana fenalaştığını gördüğü 

kraliçesini tuttu: 
- Madam kendinize geliniz 1 Kral 

bir şey bulamaz ve öğrenemez. 
Margarit bir hıçkırık içinde rnınl -

dandı: • 
- Mektuplarım var cra'da !. 
- Me'ktuplarınızı orada mı bıraktı-

nız?. 

- Evet büyük bir delilik ettim. Bü
ridana budalaca mektuplar yazmıştım .. 
Bir fahişenin bile imzalayamıyacağr 
mektuplar. 

- Belki görmez, belki eline geç • 
mez madam .. Heyecanlanmayınız. Sa
kin olunuz .. 

- Onları görmese bile mantomu ve 
· bana verdiği iki zümrütü görecek. 

- Ne tedbirsizlik madam!. 
- Tedbirsizlik değil, delilik... Al-

lahın intikamı!.. Cinayetlerimin ceza· 
sını çekeceğimi, Gotyenin bedduasının 

tuttuğunu söyle!. 
'Margarit, asabi bir buhrana kapıla

rak yere yığıldı. 

• • • 

Kendine geldiği zaman karyolasın· 

~a bulunduğunu gördü. Juana cğ:tmiş, 
ayılmasını bekliyordu. 

Margaritin gözlerini açtığını görün
ce: 

- Müsterih olunuz madam f Tchli -
leyi atlattınız .. 

Margarit ayağa kalkarak sordu: 
- Kral kuleye gitmedi mi?. 

• 1 

- Gitmiş .. Döndü .. Gülüyor, eğle· 

niyor .. Büyük bir iştiha ile yemek ye
di. Demek ki Nel kulesinde bir şey bu-' 
lamadı şüphelenecek ... Hi.ddetinin ne 
kadar ani olduğunu bilirsiniz.)Ehemmi· 
yctsiz bir şeyden parlar l Hiddetini giz
leyemez. 

Kraliçe büyük bir genişlikte nefes a· 
larak: 

- Doğru, • dedi.- İyi ama Nel ku
lesinde ne işi vardı? Bir falcı, Nel 
kulesinin kendisini büyük bir felake
tin beklediğini söylediği gündenberi 
gitmiyordu ve gitmemiye de yemin 
etmişti. Böyle olduğu halde nasıl git
ti. Onu kim götürdü oraya?. 

- Evet madam. Ben de buna hay • 
ret ediyorum. Kendisinin oraya gitme
mesi için elimizden geleni yaptık. Onu 
elimizden geldiği kadar korkuttuk. 
Böyle olduğu halde gitmesi? Muhak • 
kak ta mühim bir sebep olacak .. 

- Ne olabilir bu sebep?. 
- Bu sebebi ben biliy-crum kraliçem 

Onu kuleye Lansölo Bigom götürdü .. 
Yeniden korkuya düşen kraliçe: 
- Görüyorsun ya Juana 1 Başımda 

felaketin nasıl .dolaştığını görüyorsun 
ya? Büri:lan mahvıma calrşıyor. Fakat 
baş:nı getirecek olana mükafat vaacl 
edilen Bigorn nasıl oluyor da kralla 
konuşabiliyor?. 

- Ben işittim madam, Lansölo, kra· 
la Büridanı haber verdi. Onun Valuva
yı Nel kulesinde hapsettiğini söyledi .. 
Kral ela amcasını kurtarmak için gitti 
oraya. Şirn::li ıde yemek yiyorlar. 

Gözleri hayretle açılan Margarit: 
- Demek bu adamlar Nel kulesin'! 

gitmek cesaretini gösterdiler öyle mi?. 
- Onkr şimdi kontun kral tarafın· 

dan kurtarıldığını bitmiyorlar. Tck.-a=
Nel kulesine gitmeleri de çok kuvvetli .• 

Margı:ırit bir kaç dakika sessiz l:aldr. 
Nihayet: 

- J ua11a ! · de:li; - Kral yeme1:t~n 

sonra mutlak yatak odasına gidecektir. 

/~ 
-
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deyim ki, istikbalimden en Git, her zaman gözetlcdiğin yere git .. 
·Sonra da gel bana haber ver. Kralı 
her günkü gibi görürsen kurtuldum de
mektir. 

juana giderken, Margarit kızı yeni. 
den çağırdı: 

- Sen bur~a kal .. Ben gidip ba· 
kacağım .• Ver anahtarı bana! .• 

juana anahtarı uzattı. Kraliçe oda -
.dan çıkarak uzun bir koridordan geç· 
ti .. 

Du koridor, kralın ycınında Bigcrn, 
Rike ve Giyom bulunduğu halde Luvr· 
den çıkmak üzere geçtiği koridorun 
aksi istikametini takip ediyordu. Bu
rasının gizli olduğ~ yalnız kral, 
Margarit ve yakınlarınca bilinen bir 
koridordu. Kralın dairesini, Margari • 
tin .dairesine bağlayan bir koridor .. 

Margarit, koridorun ıertsaından Luv 
run avlusuna inen merdivende durma· 
dan geçti. Yirmi adım kaklar ileride Sen 
Jeneviycvin heykeli bulunan bir oyuk 
yanında durdu. Heykeli omuzlarından 

tutup çevirdi. Ortaya bir kilid çıktı .. 
Elindeki anahtarla kilidi açtı. Bir delik 
göründü. Buraıdan içeri girdi. 

Bu yolu, kraliçe, Mabet ve Juanadan 
başka kimse bilmiyordu .. 

Lu: ile Margaritin evlendikleri gü
nün sabahr, kayın babası kral Güzel 
Filip, Margariti çağırmıştı. Oğulların· 
dan şüphelenen ve onları daimi bir göz 
altında bulunduran bu kanlı hüküm -
dar Margariti kendisine ortak yapmak 
istiyordu. 

Bu yüzden Margaritle gizlice ko
nuşmak lüzumu lduymuş ve onu yanma 
çağırmıştr. O zaman aralarında şöyle 
bir konuşma geçmişti: 

- Kızım, bana çekinmeden k~c.anız
dan memnun olup olmadrğınızt söyti
yebilirsiniz. 

- Şevketmeab sizin ve muhterem 
babamın bana Hiyık gördüğü b:r zevç
ıen memnun olmamam elimden gelmez. 
Yalnız şunu itiraf etmek mecburiyetin· 1 1 

· yorum. ~ 

- N eı:len?. . . b~ f're 
- Şevketmeabl Zevcırnı . }iyeııle 

sadık görmüyorum. Bana ,,ey 
bakılırsa aldatılacağım. 1J1'1' ~ 

Güzel Filip müstehzi bir ta ~ 
lerek: J)abtet# 

- Ben de size bundan ısı~ 
. . d d . t' onun. • t 
ıstıyor um. - emış ı. - e•iJıJ 

betsiz yerlere devam etııı~~yotd~ 
min için sizinle konuşm~~ .~5 auğii <
Sizin, Luinin yaptığı, duşun eıt ,,tıl' 
size söylediği şeyleri ba.rta •Y111ıatıil ~ 
manızı isteyeceğim. Buna ınu , 

de... . . • eJtllfiııi ~ f' 
Margarit güzel Fıtıbın t ·rıe ~ 

tflletl tt1 ıl 
lamıştı. Sözüne ldevaın e . ret e 
dan vermiyerek anladığını 1~ etti:O"' 

FT .de\'' 1 
Bununla beraber' ı ıp 1 ydıf• dl 

- Bu sizin için pek le~ ~ 13c~ .f. 
'klisını.t:• P' 

lum geveze, ısiz becert . ıı .-ı_ .ıl• 
öyle hareket edeceğim 'kı be bafP"" 
dığım müddetçe o da sizden _ .... ıJ• 
temas edemiyccektir. . • t~ııc 

- Şevketmeab, iraden~~i tat•~~ 
kabul ederim.. Yalnız ı, 1 

edecdi ·" 
etmek için nasıl ııareket ek: uı•~ , 
Dairelerimiz biribirinden pbı.ıııırıııı' olf" 
Onun dairesinde bulunup t. g* 

. ·n pe11o 
ğını anlamak beniın ıçı tJlf 
caktır. e bir te 

Kralın dudaklarında geıı 1ıe" 
süm belirdi: . e ~ıl ., 

- Bu k.~.Ja\l' - dedi. - sıt r"'e~..;;. 
J • • •• te .. J-

nim bil:liğim bir yerı g~ yerdcfi 
-·ın bU t 

Onu, size gösterecegı varııı"' ,u'e> 
zetleyebitirsiniz, farkına • ıcral ~ 

işte Margarite bu rerıatı: ço1' 0f 
Filip göstermi§, o da ancJuaıı•1' 
kınları bulunan Mabelle, ·rtı"' 
retmişti. • • giı:li 11 ttl· 

Kraliçe odaya gıı:lı UÇ ı;al'te .~ 
kendisini bağırmaktan g • sir ~wf.·' 

· · ardı · -.1ıv- Ji Bu dar odada bırı" ,r. ,,. ff(-t"-
Tanımakta güçlük çekm:.

1

~~ 
Mabet hiç 'bir ııayre 


