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Cumhur Reisimizin bugün . 
muhtemel şehrimize gelmeleri 
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O ifil Ö ifil ltJı ''Milli Şef,, gerine nasıl }\Uçük bir im.sabada. doğup 

bUyümü,. saf ,·e tecrübesiz 
bir genç knclmm geçirdiği 
hııhrnııı ,.e macerayı anlatan 
tok güzel bir eser ... 
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Fethi Kardeş 
Cumartesi günü 

liABER' de başlıyor 

lUr asl;eri tıp talebesinin de. 
ti 11 ao;Jtmı nnlatnn bu roman, 
l"Ilın en 1ıissi, en siiriiklcyici 
eseridir. Pek yalnnd:ı llabcrde 

1 °1ıııyacaksınrz. 

1 Muz;ff ~;·
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Esen .. 
M iK • 
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İş arıyor! 

kiiçüklcr kadar büyüklerin de 
~ellkle takip edecekleri ı'e ı 
~alnız resimlerden ibaret eğ • 

., Celi tefrika 1 
~ıı .. u 

" n 7 inci ıı.yfnmızdıı. balnnıı. t 
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Musolini 
f:'rankonun Dahiliye 
ll Nazırile görüştü 
~tna, 8 (A.A.) - Musolini, Ve
~ sarayında İspanya dahiliye 

tııtt Serr:ıno Suner şerefine veri
'tlyafct salonunda aşağıdaki be-

li' t~ bulun.muştur: 
~ ~ıst İtalya, yaptığınız hareke. 
~ıı~ha başlangıcında lspanyanm 
~ba atıldığr mUcadelenin kendi is,;i Ve bUyüklüğU ve nynı za -

taıilu a A.vrupanın ve medeniyetin 
~ ()! 1Ubarile kati bir mahiyeti ha· 
haı.1a duğunu hissetmistir. Bu iti • 
(ad~ illt gUndcnberl nihai zafere .-r .,;_ 
~ta ~e açıkça. yardmıda bulun-

\'<? tereddüt etmedik.,. 
ita. h lllekten evvel Musolini, Ciano 

'~ o1dui;'U halde İspanya da
~lll llatın ile iki saatten fazla gö
~IQ,, ~tUr. Daha evvel Suner, !tnl. 
"'e '~lı tarafından kabul edilmiş 
~~ llıllddct Kral nezdinde kal-

~:--~~~~~~ «n-----,_ 
Bugün~ 
il~ 

'- Sayfadır 
~~ 

Ankara telgraf 
~ hattında arıza 
ı. tıtiln sa t w w l · 'lllJb 

1 
a on bir buçuga dogru 

~4: i.~ - Ankara telgraf hallı 
'-~ a~·a uğrayarak muhabcrat 

Ur, 

Derincede büyük te- bir kelime seçelim ? 
Zahu .. ratla karşılandı "lnönü kelimesi söylenecek sözlerin hepsinden 

Dün gece saat 23 de Ankaradan ler, bugün Cumhurreisimizi orada 
hareket eden Cumhurreisimizin karşılamışlardır. Savarona yatı 

bulun:luğu hususi tren bugün sa- Derincedeldir. Yalovada İsmet In
at 10,57 de Derinceye vasıl olmU§- önünü istikbal için büyük hazır. 
tur. lıklar vardır. Cumhurreisimizin 

ismet İnönü Derincede halkn bir müddet Yalova kaplıcalarında 
coşkun ve büyülç sevinç tezahür- istirahat edece1deri anlaşılmakta -
!eriyle karşılanmrştır. Bir kaç gün dır. 
evvel şehrimize gelen Dahiliye Maamafih ismet inönünün bu 
Vekili Faik Öztrak, i smet İnönü_ gün Yalovaya uğramadan şeehrimi 
nü karşılamak üzere Jstanbul Va· ze gelmeleri ihtimali de vardır. 
!isi Doktor Lutfi Kırdarla bir _ Ankaradan hareket 
likte dün saat on dörtte Savarona Ankara, 7 (A.A.) - Cumhur-

üstün bir değer ifade eder.,, 

yatiyle Derinceye kadar gitmiş- (Devamı 4 üncüd~) ı ' 

ması kararlaştırıldı Baltık dev~etleri lngiliz - Polonya 
Bu köp_rüler asma d~ğil, yüksek ayaklı Garanti askeri anlaşması 

Ş•h~:li~ı~ü .. ~.~P..r~, .. ~"~k!!~~~".!~~!~.~~~~ k... istemiyorlar imzalandı 
plfinında yer alan müstacel ve mü- yolla Beyoğluna bağlayacak olan Bu kararlan resmen 
him işlerden biri de İstanbul yol- bu köprülerden geçeceklerdir. y • ·ı· ı Af ·· p 1 3 O · ı 
larının nakil vasıtaları yükünü ha· Köprüler.den biri Atatürk köp- Londraya bildirildi enı 1 1 a a gore o onyaya mı yon 
fif~;::~ b:e:~~e;~~· Galata ile :~:~~~: ~:;~t;:~k ~:a:ı~a::::~ Londra, S (A.A.) - Ba§vekll lngiliz liralık harp malzemesi verilecek 
Beyoğlu arasında yüksek ayaklı mevcut havuzların arkasın':lan ge· Çemberlayn, Avnm Knnıarasındn, F H . . N B S 
iki büyük kagir köprü kurulma- çirilmek suretiyle Beyoğlu Tozko- beyanatta bulunarak Finlandiya ranSIZ arıcıye azlrl One, OVyet mÜ• 
sına lüzum göstermiştir. paran caddesine kadar çıkarılacak ve Estonya VO Letonyanm İngiltere zakerelerine engel olan zorluklan izale 

Otomobil, otobüsler ve diğer (Devamı 4 iitıcüde) hUkfımetine yaptıkları tebliğlerde için bir teklifte bulundu 

Yunanlı denizciler abideye çelenk ko11ıtlduktan sonra 
ihtiram vaziyetinde... 1 --

Yunanlı 
denizciıe·r 

bugün 
Abideye 
çelenk 

koydular 
(Yazısı 5 incide); 

.J • 

1" Gemi süvarisi abide 'def teri11i 
imzalarken •• 

bu memleketlerin, bitaraflıklannı I.ondrn, 8 (A.A.) - Öğrenildiği- sine dair bir asken itil!f da imzı:ı. ~ 
tam olarak muhafaza etmek az • ne göre, İngiltere ile Polonya nrn • dilmiştir. Va.rşovadnki 1ngi~ askC" 
minde bulundukları için Fransa, 

İngiltere ve Sovyetler Birliği ara

sında halen yapıllmaktn olan mil -

smda bir mali ev iktısndi anlaşma 
imza edilmiştir. Bu anlaşma muci -
hince İngiltere, Polonyaya harp 
malzemesi rnUbaynnsı için 30 mil-

rt heyeti Londraya dönmüş bulun. 
maktadrr. 

zakerelerdcn neşet edebilecek ga • 
yon sterlin ikraz edecektir. Söylen

rantileıi kabul etmiyeceklerini bil -
diğine göre, iki ordu arnsmda. tek • 

Sovyetlerle umumi bir 
anlaşmaya van lmak üzere 
Londra, 7 (A.A.) - Çcmbcrlayn, 

dirdiklerini söylemiştir. nik sahasında teşriki mesai edilme- (Devamı 4 üncüde). 

Lehi standa 

Bir ekspres 
yoldan çıktı 
Beş ölü, yedisi ağır 

on yarah var 
Varşova, 8 (A.A.) - Dün öğlo -

yin Roma - Va.rşovn ekspresi, Var. 

§ovaya 22 kilometre mesafede Pnıs 
zlov'da makastan fazla süratle geı;

mesi yUzünden yoldan çıkmıgtır. 

Aralarında makinist ve ateşçi ol

mak üzere 5 kişi ölmil§, 7 si ağır 
olmak ilzcre de 10 kişi yaralanmış. 

br. Münakalat nazırı Urych, kaza 
-1aalline hareket etmiştir. 

Fotoğrafta telif 
hakkı 

Maarif Vekaleti mühim 
bir teşebbUse geçti 

'.(,Yazısı .? incide). 

İngiliz hükümdarları 
Vaşington yolunda ... 
Amerika Hariciye Nazrrı, Kral ve 

Kraliçeyi hudutta karşlladı 
:N'evyork, 8 (A . .\.) - Hükum·ı tizam kıtası yer alını~ bulunuyor .. 

darlann bindiği tren Grenviç saatilc du. 
saat 2,39 da beynelmilel Niagara Rıhtımda saffıharp nizamında du 
köprüsünden hududu gcçmistir. ran kıtalar selam resmini ifa etmek 
Tren saat 2,43 te beynelmilel istas- teydilcr. 
yondn durmuş ye hariciye ..-'l-.;m Tren, hududu geçtiği esnada 21 
Hall · istikbal komitesi hüküm· pare top atılmıştır. 

!stasyon civarında biriken büyük darlan ka!"§ılmr.ışlardır. 
.. .. . . bir halk kütlesi, hükümdarları ha-

Ilukumdarbr beı;uş bır çehre ıle tl k 1 t 
d 

• . 1 · JY •• .• 1. . k rare e al"§ı azm~ ır. 
tren en ınmış er Ye . ::. .1 e ını ı S t 4 t h .. k.. d 1 bu ··d-, aa c u um ar ar, mu 
mışlardır. llull, kendilerine komite det zarfında rıhtıma inmişler ve u-
azasını takdim etmiştir. zun müddet alkışlanmışlardır. 

Tren saat 2.58 de Niagara - FaL Gazeteler, hükümdarlan selamlı
lastan Yasingtona hareket etmiştir. yan yazılarında I ngiltere ile Ame

Huduttan istasyona kad.-- uza· rikayı birleştiren dostluk bağlarını 
nan takriben 10 kilometrelik mesa· ve müşterek idealleri müttefikan, 
fe4e 800 -askerden mürekkep bir in- tebarüz cttinnektedirler. 



iKDAM dostlarını bırakıp da mih,•er de,•let 
Ali Naci K:ır:ıcan, bugünkü b:ışyn· lerine iltihaktan hiçbir şey lrnıanmı

zısını gazetemizin, dün okuyucuları yacaklarını ilave ederek şöyle söy
arasınd:ı açtığı bir nnkete hasretmiş· lüyor: 
tir. "lnönü ndı kufi de~il midir'?., "Bize öyle geli) or ki Türk - lngi
başlı§ını koydu§u bu ynzısında: "bi- liz anl:ışınası y:ıkında kııU neticeye 
zim okuyucu olnrnk hu ankete vere· iktıran ellikten, İngiltere, Fransa ,.r 
cel)lmiz cevap g:ıyet sadedir: Hiçbir Rusya ittifakı imznjandıkton sonra 
yeni ieadn lüzum yoklıır, çünkü yal· Yugoslavya biran için znrurt ol:ırnk 
nız •fnönli,, adı en }Jüyii~ümüzü ,.e duyduğu tereddüt ,.e ihtiyat v:ıziyc· 
onun şahsında ~illetin makOs taliini tinden kendisini kurtaracak ve Bal· 
yenen büyilk ve knhrıtman seciyeyi kan misnkını eskisi gibi, \'ııgoslavyo 
mükemmelen ifadeye kiHlcJir.,, dedik istiklıil n menfnallnln en esaslı bir 
ten sonrn makalesine şu cümlelerle fımili bilecektir.,, 
nihayet vermektedir: 

"Atalürkün h:ıyatında d:ıhl, millet \'AKIT 
nazarında, gerek Atnlilrkün verdiiU S:ıdri Ertem, Papanın yeni sulh 
ve gerek birçok zevatın kendi kendi· teşebbüsünün manasını araştırıyor 
!erine kabul ellikleri odlar ıırasınd:ı ve bunun mihver devletlerinin işine • • • " " . "l.iı;.-:; • 
Ye hepsinin fevkinde :ralnız iki ad· selen, ve hnıtCi doğruclon doğruyd . Cıımhmreısımız. lsmc.t !noııu eııvelkı gun, yanlarında Başvekıl Re-
dır ki, t:ışıynnların harikulCıde şahsi· Musolininin teşebbüsile mı halincıfık Saydam, Maarıf ı•ekıli J-/asa11 Ali l'ücel ve mutat zevat olduğu 
yellerinden dol:ıyı, hususi ve müm· gelmek istidadını gösteren bir iş ol· halde Na/ili vek6lelini şereflendirmiştir. Cumhurrcisimiz vekalette 

bir saat kadar meşgul olmuşlar ııe 1 ~,30 da vekdlelten ayrılmış 
Resimler Cıımhımeisimizi refakatlerirıJelıi zevatla birlikte 1Je/tÔ 
çıkarlarl•rn gösteriyor. 

tnz bir mevki :ıldı. Bunların birinci· duğunu :ınlnttıktan sonra mih\'er 
si bizzat Atntilrkün kendi adı ve i· dostlarının y:ıplıkları ittifakla di1n· 
kincisi de lnönü adıydı. Btitiln de· ya sulhune karşı cephe nlm:ıları ve 
mokrat Ye halkçı memleketlerde ol· mukabil cephe karşısında ne yapa· 
duğu gibi bizde de de' Jet reislerinin c:ık1 ·~ ı şaşırmal:ırınclnn doğnn bir 
keneli isimleri devirlerini ,.e eserle· hadise oltluğıınu, onl:ırın )'eılidcıı 
rini ifadeye kafidir ye onları tanı· konu,ma kapılarını açmaya h:ıhişkcr 
m:ık, taziz ve tazim ile se,·mek ve olduklarını SÖ)'liycrek şunu IU'ıve e· 
saym:ık için ayrıca bir takım vasıf- diyor: 
larln anılmalarına ihllyaç yoktur. "Sulh için konuşmak mlimkündür. 
Netice olarak şunu da Htı,·c edelim Fakat Çekoslovakya Arnavutluk, mih 
ki mesela lıir "İnönü,, adı millet na· Yer de\•letlcrinin cebinde sazpedil· 
zarında bir "Yavuz,. bir "Fatih,, ka· miş bir mal gibi dururken gasıpların 
.da büyüktür \•e belki, yarın, Yekayie sözüne kim inanır? Nasıl inanılır ,.e 
tarih içinden ve geriye doğru bakıl· inanılsa bile bu sulh nasıl bir sulh 
dığı zaman daha büyük görünecek· olur? Bu ş:ırllar icinde papa Münl-

lsfanbul- Edirne 
yolu 

Asfalt yol Kuleli köye 
kadar yapıldı 

Bakırköy hastahanesinde yeni 
bir pavyon açıldı 

tir. hl bir daha ihya edemez.,, 
Beş y\1Jık bir programla inşa c· 

dilnırkte C'lan ve hükQmetimizin 

c~~ "Geç knlmasalor,, baş- Fotoğrafta te 1 if son kısır.mı 940 senesinde ikmali l 
lıklı yazısında totaliterlcre karşı a· ta::ıhlıüt etmiş olduğu İstanbul • 
Jınan sulh cephesine Sovyet Rusya· hak k I i.nndra asfalt yolunun Türk hudut·• 
nın iltihak etmekte gecikmesini doğ· lan içinde!{i İstanbul - Edime kıs. 
ru görmemektedir. Diyor ki: M "f V kAI 1. h" 

"Bir noktaya dikkat etmeliyiz: De aarl e a 9 1 mU im mmda son parçanın inşaatına baş· 
mokrasilerin gayretı, harbin, kendi bir teşebbüse geçti !anmak üzere hazırlıklara girişi!· 
aleyhlerine çıkobllecek neticelerini mıştir. lsranbul • Edime asfalt yo. 
değil, bizzat harbi önleme~e matuf· · Maarif Vekllleti memleketimizde tunun J55 kilometrelik Lüleburga· 
tur. Almanya şarka nyn Balkanlara ilk defa tatbikına girişilecek çok • d 1 'lk k nk. 
taarruz ettiği takdirde llusyanın na· mUhlm bir teşebbUsiln {}zerinde bu. z~ t<a ar ~ ~n ı. ~smı o zama ·ı 
sıl olsa bitaraf kalmıyaeağını düşün· ıunmaktadrr. Bizzat Maarif Vekili !'\afia Hl.ılı /.lı Çetınkaya tarafın· 
mekle meseleyi halletmiş olamayız. Hasan Ali YUcelln meşgul olduğu 'an 1937 senesinin eylUlünün 27 
Cemberlayn, başarmaya çalıştı(ıı blok bu tcşebbUs memlekcthnizde fotog· _ sinde merasimle açılmı5tı. O zaman 
siyasetile totaliterlerin karşısına kuv 
vetll bir klltle çıkarmak ve bu suret· raf kopyeleri üzerinde telif hakkı- dan sonra asfalt yol Babaeskiyi de 

Yeni paııiyon ve dünkü T~üşat resmi;ıden bir intıba .. 

le onların cüreUni kırmak istiyor. nm tanınmal!mı istihdaf etmektedir. geçerek Kuleliköye kadar vasıl ol· 
Arnavutluğun işgalinden sonra der- Şehrimizin tanınmış r6foğrafÇıla· mu~lir. Burttdan itibaren liavsa 
h:ıl bu maksatla harekete gecli •e rmdan birkaçı geç:en hafta Anlta _ üzerinden Edime şehrine 37 kilo. 

Bakırköy Emrazı Akliye hasta· EliJmi§tir. Bu paviyon dün 
hanesine yeni bir paviyon ilave e- ııimle açılmıştır. 

mera. 

cidden büyük muvafCn'klyetler elde 
1 

raya. gitmişler bu hususta temas - metrelik bir kısım kalmı§tır. Bu se· Sarayburnu 
tanzim edilecek 

et~akat, ısrarla söyliyelim, muvaffn. larda bulunmuşlardır. Manrif Vekili ne içinde bu kısım da yapılacak \"e 

kiyetin tamamlanması, yani totaliter Hasan Ali Yücel bu heyetin teşeb- asfalt Edirne şehrine vasıl olacak· 
terde etrafa saldırm:ı cesaretinin as· büslerlle nlfıkndar olarak kö~kUnde tır. Yolun bu kısım in5aatı için 
garı hadde inmesi için Rus - fngiliı kendilerini kabul etmiş ve vekfılct 1,700.000 liralık tahsisat verilmiş- Buradaki eski tesisat 
nnlaşm:ısı da ş:ırttır. neşriyat direktörU Fnik Re5it de t' ki 1 · 

Her gecen gün, diln)·a sulhu için bulunduğu halde bazı esas noktalar ır. yı ırı IJOr 
olduğu kadar ayni tehllke karşısındıı tesbit olunmuştur. Bu mevanda Edirne §ehrinden sonra hududa Belediye şehrin ve hatta dünya· 
menfaatleri mü,terck btilunan bu iki " 
de\·let için de bü)iik bir kayıp s:ıyı n~ir vruııtnlnrmdan birl olan fo - kadar 18 kilometrelik bir kısım kal· mn en güzel mevkii olan Saray· 
Iır. toğrafta telif hakkının tanınması ve maktadır ki bu da süratle yapılacak bumunda bulunan köhneleşmiş bir 

kopyelere kareı tedbir alınması u • ve bu suretle Türkiye cumhuriyeti takım tesisatı yıktırarak burada 
TA."l zerinde mUdavclei efkfırda bulunul- hükumeti Istanbul - Edirne hudut halkı en müsait şekııde i5tifade ede· 

M. Zekerı~·n, Balkanlarda, totaliter muştur. asfaltını hatta vaadedilen müddet· bileceği yeni tesisat vücuda getirme 
deyletlcrin iktlsııdl nüruzund:İn hah· Ayrıca alakadarların dU§ilnce ve ten daha da evvel bitirmiş olacaktır. ğe karar vermiştir. Nazım planda 
sederek, bilhassa bu nüfuz allına gir· 
miş bulunan Yugoslav)·a n Bulgaris· nrzularınm anlneılmas~ için ?u nk- Asfa!t _Edirne hudut asfalt yolu· Saray~urnunun vaziyc:i esas itiba· 

Merasime~ Silihıtt Yekfü 
na Vekalet sağlık ve içtimai mu
avenet dairesi reisi Ekrem Tok iş. 
tirak etmiştir. Bundan ba§ka sıh. 

biye müfettişi. Ziya, İstanbul sıh· 
hat müdürü Ali Rıza, bir çok ta
runm ş doktorlar ve diğer davetli 
ıcvat hazır bulunınu§lardır. 

Merasime hastahane ba~hekimi 
Mazhar U ı:manın, müessesenin 
tarihçesini anlatan bir nutkuyla 
başlanmışur. Bunu müteakip, Ek· 
rem Tok yeni paviyon kapınındaki 
kordelayı kesmiştir. Paviyon ge -
zildikten sonra davetlilere öğle ye 
mcği ikram edilmiştir. 

tanın ,.azjyetini tetkik etmektedir. §am Galata.saray llsesınde bır top· l . . . . rile tayin edilmi~ olmakla beraber 
Jantı im k 

:ı-ı.. 1 nun stanbul vılayctı ıçıncle bulu -..ı· A •1 Yen 'ı pavı'yon 200 yatak! ı."I 
Totaliter dc\'leUer, Balkanlarda siya· ynpı asına anır vcr~'-'il - . beh:1.ı1)'e sya ı e Avrupanın en gü· .uır. 
si !ııaliyetlerini geri bırııkarak şlm· tir. Bu toplantıda bulunmak Uzcrc nan kısmının uzunluğu 20 kılome~ zel şek"lde karşılaştığı bu tabii ve Müessesenin bütün mevcudu 
dilik, bu iki de\'let üzerinde fktis:ıdJ Vekliletin bir mUmesslll de Anka.ta- re olup Topkapıya kadar olan 5 kı· tariht buruna nasıl bir §ekil veril. 2200 yataktır. 
h!ıkiml.yetl ele alma)'a ''0• Yugoslav, dan şehrimize gelmiştir. Toplantıda lometrelik kısım parke Ye Küçük· mesi icap t.ttiği hakkı ıda mütehas· 
Bulgarıstanı bu yoll:ı ellerınde bulun aliikadarlann fikl 

1 
• te bl 

1 
• çekmeceye kadar olan 15 kilometrt- .1000 dönüm arazisi, 140.000 kü 

durmııya çnlıştıklarmı anlatarak bu r en 8 t 0 una . . . srs mimar ?rostun miltaleasını sor- tük üzüm bağı vardır. 
- d 

1 
d 1 d ~· cak ve bu mUtnUlalara göre vekA _ lık kısmı da yarım ışba usulıle ya· , t \T 1. • '--ı-..ı· • . . LQt· ugur n ııtı mış ıı un ar arıısın a ıu· im .. 

1 
k 

1 1 b m:.ı~ ur. al "e ı.r..n.ıı}e rcısı Hastaların bir kxsmı toprak iş· 
goslnv fabrikalarını Almanların ida· let bir proje hıwrlayacııktır. pı ış emu syan ap ama ı, un· r· K d · S b "d _1. d rak" 25 k'l trcl'k kı ı ır ar cıa aray u. nuna gı ert.:J\ !erinde çalıştırılmaktadır. Böyle· 
ı·e edeceklerini, Dulg:ırlstnndan 5000 an son ı ı omc ı sım mahallinde tetkiklrr '· npmıc:tır. h ğl k b k d . • • 
ıımcle ıılncakln.rını, Bulgar mektep· 8 b d k kısmen emülsyan ve kısmen de sı. ~ ce em sa ı a ırnın an ıyı netı• 
!erinde italyanco okutulacııiıını SÖY· in i r i re cak bitomla kaplamadır. Sarayburnunda bundan on beş se celer alınıyor, hem de mUesseseye 
!emekte ve şunu temenni etmektedir: ne evvel operatör Eminin ~remin· bliyilk faydalar temin ediliyor. 

"Umarız ki Romanya hariciye na· feh 1 İ kede ! !iği zamanında müstecir Ibrahim 
zm G:ıfcnkonun Ankara seyahati, Derviş tarafından yapılmış tesisat lş!ek Caddelerdeki arsalar 
Bulg:ırislanııı tamafuen mih..-crln e· S Ü IU k arnlCIR 5 ne parma .. vardır. Burada büyük bir ahşap 
line düşmesine mnni olncak, ve Bal· Adanada arteziyen 
kanlarda yeni bir anlaşmay.a bnşlnn- hk çekilmesi isteniyor gazino, bir üstü açık tiyatro vesair 
gıç teşkil edecektir. CilnkU Bulsa· kuyuları açılacak . tesisat bulunmaktadır. Belediye 
ristanıo mihnrin eline düşmesi, Binbir direğin tehlikede oldu. köhne bir hale gelmiş bulunan bu 
şimdiye kadar sıılhe alışmış olan Dal ğuna dair şayialar çıktığını yaz • tesisatı derhal yıkhrarak enkazı 
k 1 d i bl ı zluk tık Şehir ve kosabıılamnızın iyi içme 
·an ar a yen r ıuzursu • ,.c mış • satmağa karar venniş ve enkaza da 

cmni;relsizlik unsuru olacaktır.,, Kültür Bakanlığı Abildeleri ko· suyuna kavuşmaları Jçin yapıJan 
"I z k · b 'd b •--ıard bi k hl 1 3000 lira kıymet konulmu~tur. Hal "' • e ·erı)·nyı u teıncnnı e u· ruma heyeti İstanbul bürosu şefi nra~ı.ı•ıuu a r ısnn §C r er 

Belediye, şehrin .işlek caddeleri 
üzerinde bulunan boş anaların ikL 
liCr metre yüksekliğinde birer du -
varla örtülme.si için bir karar ver
mişti. BUtün arsaların sahipleri bu· 
lunarak bu karar tebliğ edilmiş ve 
nn!lnlara duvarlar çekilmi§tir. 

lunduran sebcb, Bulgarların Roman· M' Sed b "d d için ya hiç su bulunamamış veya buki vaktile burasının yaptırılması 
d i diki i D b . d ımar at unu teyı e erek 1' d f 1 b' Alt hk" ld ya an sle . er o rıcıı ır ve zım· • .. .. . . . şehrin ihtiyacına yeter derecede iı;in 20.000 ıra an aza ır para 1 aya ma um o u 

nen bu işin halledilmesini isteme· tehlikerun onune geçmek ıçın Dı- . 
mektedir. vanyolunl:ian Binbir direğe ayrılan iyi suya tesadUf edllememlştır. A _ sarfedilmi~ti. . 

caddenı· nak'l t 
1 

k dana da bu meynnda olduğu için Beleclıyc enkaz kalktıktan sonra 
n ı vası a arma apa. . · M111· • cek 

tıl:nası b t 
"h" d Adana clvıırındo. tetkikat yapılın~ Saraybur1.una yenı ~ını vere • 

YENi SABAH • ve u arı ı sarnıcın aını· 

Hüse'-·in Cnhil Yal,.ın, Prens Pal'· t f bi klık k' ve tahtczzcmin su nraı,ıtırmnlnn için Lir. 
,, ~ nın c ra ma r parma çe ı· --------------

ün Berlin seyahatinden bahsederek, . • . arlcziycn kuyusu açılmas'lna karar 
terek nakıl vasıtnlarının geçırıl - .,_. . 

bu seyahnt neticesinde, totnlltcr kay- . i ld v • vcrıuuıııtır. 
nakl:ırın iddiaları veçhilc Balkan memesı zarur o ugunu söylenıış. ~ 
antantının bozulup bozulmıynca~ını, -ir • • __________ .......... __ 

Mevlut 
yani Yugoslavyanın nntııntıan ayrı· 
lıp a) rılmıyac11sını münakaşa ediyor 
\'C Yugoslavl:ırın görüş ve duyuşl11· 
nnclan, sezlşlerfnden emin bulundu- !\leh.met Toksoylunun ruhuna it-
ğıınu, onların ll:ılkan nntantınd:ın haf edilmek üzere 9 haziran cuma 
nyrılmak şöyle dursun, şayet bu an· günü öğle namazını müteakip Ni· 
t~n~ mevcu.t olmasaydı, bugün .Prens şantaşı Teş\ikİye camii şerifinde 
l olun Derlınde okşııynrak defııl, dü· lOd b • k t ed'I eğ' .. mev u ne evı ıraa ı ec ın-
rnşt blr lisanla karşılaşac:ıklarını . 
müdrik oldukl:ırını söyledil:len son- den akraba ve dostlanle ama eden 
ra onl:ırın tabi!, halis ve kuvvetli ihvanı dinin te,rifleri rica olunur. & 

'li©>rnr\tcn amca 
m usn ~nşnıns.ıs 

Fahrcttin adlı bir genç, arkadaşı 
Ferdinin karısı HayrUnnlsaya, ken
disine yUz vennemcsl sc~bile Uç el 
silüh atmaktan mahkemeye veril • 
mL'.i ve altı ay hapse mnhltCım ol -
muıstur. 

Bulgaristan bizd 
tütün mü ahyor 

1 Bir bulgar tütün 
fabrikatörü geldi 

Bulgaristanm başlıca tütün 
•ik:ıtörlerinden M. Vasil Ku• 
)U sabahki ekspresle Sofy 
1ehrimize gelmiştir. 

Bulgar tütüncüsünün ııey 

piyasamızlda büyük bir atik• 
karşılanacağı muhakkak gör .. 
yor. Çünkü memleketimizdet'I 
miiyon kilo tütün satın alın 
zere burada ve trmirde te 
yapacaktır. 

Tütünlerin hepsinin Innir 
yasasından tedarik edilmesi 
mali vardır. 

Vasil Kusuglu, bizden al• 
tütünleri A vrupaya, bilhassa 
manyaya satmak niyetindedir 

Anlaşıldığına göre, Bulgar 
şularrmız, kenıdi mallarından 

i.'.stün olan Türk tütünlerinin 
yük şöhretinden bu suretle is 
deyi dilşilnüyorlar. 

Mutfak eşyası çal 
Güllianc hastanesinden baJI 

fak eşyası aşırmaktan suçlu 
bakıcı Halime dün a.ııliye ceza 
kemesinde iki ay hapse nıah 
edilmiştir. 

ediliyor. 

* 
N EVYORKTA kırk 

tc1efonla sn.ati 90 

* 
K ANADADA Ud ,... 

mış kişi sinemaya ,idi 
yor. 

* 
A-· llERtKA, askeı1 ,.,,-

reclll~ tekAmllll 
yapılan ara~tırmata.ra bir IJj 

Jdkada iki yUz ytrml 
frank sarfedlyor. 

* 
B REZILYADA iki 1"' 

ll kilo kakao 18~ • 
diliyor. 

J Japon gazeteleri 
nın ne l•ııclı\r old 

--ı~ 
ynwıazlnr. Fnkııt bu ıu..,- .l 
tc lntl~ar eden lıin gaze:. 
mecmuunun bir dakilmllk -. 
jmm 15 nüshayı bntdu&
min edJllyor. . ... 
Y UGOSLA\"YADA lllr 

klkada altı yUı - .o. 
ldlo boksıt bıAdenl "re 1111.-dl! 
sekiz yt1z gram ds al_....,- 1 

~~ 
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Ş olu ltalya 

lr1ıanyaya 
artı kapanı111ştır 

ltalyanm Balkanlarda bir adım daha ilerl atması hiç kabil değil· 
dir. O, Almanyan:n verdiği rolü de yapacak vaziyette bulunmuyor 

b~ 
~ tt~vel de söyledim ve tek. menin artık tam sırasr geldiğini 1 ayni sebeplerden mukavemet ede. Şarkın topra!danndan !ışkırmak
~~, fakat bu meseleye mat- anladı. Bunu da ancak Türkiye ile memişti.) Batum demek Tiflis ve tadır. 
~ · ~tltuınu kadar işaret edilme sıkı bir surette birle~erek yapabi· B:a (ı .de;nektir \ Fakat İngiliz Jaıetesindcki yazı 
~ ~n~;e İngiliz • ',J'Urk anlaşma· lirdi. ds;ünc:ü olarak, Almanlarla ı. ingilteredeki cereyan ıgöstermek 
· ·~ "'"· b AI .. ~ · "'1 • a 'k ı.Jl • ' k · ı . tı.ti ·•A.&rtyasta ir durdurma man sıyasetın e ı mas e t::ıl nlar Balkanlara bakim olup bakımından mijbim: ngiliz - Rus 

ij~'t d' 
~ ;ı~ ır ve ~ok muhtemeldir Haritaya dikkatle bakalım. Al. BıJğazlara inebilirler ve Türkiye- ittifakıncbın bahsetmek istiyoruz: 
~ı tckct, Almanya ile Italya. nanya Tuna boyunca inmek isti- yi de tehditle yahut onlarda pek Rusya ile ittifak aktedilmesi in. 
~ ~~ ~rk yollarına ve bizzat yor. Almanyanın Lehistanı deniz· bol olan vaadlarla aralarına çeke· giliz • Türk, Fransız • Türk ve 

~t~. kını olmak gayesiyle İn· den ayırmak istediğini de görü- bilirlerse bütün Yakın Şarkı elle· Türk - Rus anlaşmalannı mer'iyet 
'ı ~a;n girişeceği mücadelede yoruz, fakat bu, sadece Lehistanı rine gcçirmiı olacaklardı. mevkiine koyacaktır. Bugün, iki 

1 tJa ebeyi temin edecek bir kendine rametmek için bir teşeb- f Saklamıya lüzum yok: Garptan devletin mütearnza karşı mukave-
~Q taktır. · büsten ibaret. Eqer Lehistan dn şarka, yani petrol yolu üzerinde, met kararını karşılıklı olarak ver 

ırıu )\ li tadele l 935 • 1936 da; İtalya gibi Almanyanın emri altı- iki hakiki sevkülc:eyş noktsı var- diklerini bildiren bir vesikadan 
1ti~i abeşistan muharebesine na girecek . olursa Tuna boyunca dır, Bunlar da Bohemya yaylası ibaret olan Türk • İngiliz misµr 
~>ıı~ ve İngiltere üzerinde taz. Ukranyaya ve Batuma doğru iler. ile Anadolu yaylasıdır. Ana.dolu o zaman gerek Balkanlara, gerek 
%~a'k ıncıksadiyle on iki ada leyiş §Üphesiz çok daha kolay O· 

\&~ 11l'ı edip Trablusgarba 60 lacaktır. 
\ tr gönderdiği zaman baş· Onun için, Almanyanın bütün 

~ t~:ı 
1 

. Baltık ve Lehistan siyaseti, aaıl 
ı\kd .. ~gıltcre anlamıştı ki yal maksadım örten bir maskeden baş 

, .. ~ ~nıt Yolu için değil, Mısır ka bir şey değildir. Bu asıl mak. 
~tr ~~lil:e vardı ve Mısırla Eat ta Tuna siyasetidir. 
~iltrcı·Uvcy§ kanalı da elinden Almanyanın parlak yardımcı· 

, ~ ı. M s: rdaki Ingiliz gar· sı olan İtalyan n bu işdeki rolü 
~ ~ı layıftı. Mmr ordusu di. Yugoslavyayı bitaraf bırakmak, 
ıı ~ey mevcut değildi. Hin - Bulgaristanı kendi aralarına al -

< ~-~ tal:viye kıtaları getir • mak, Yunanistanı, şimalden kuşa
ı ~Ph ~a bağlı idi. Şüphesiz de tarak itaate mecbur etmektir. 

'rıı ttınden donanma büyük Bu suretle Roma • Bertin mihveri 
ta:p 

0>'nayacaktı. Fakat Trab.. Türkiyeyi .doğrudan doğruya üç 
~ı. Cephesinden bir şey yapa- noktadan tehdit edebilecekti: 

il \>a • 1 - İstanbul üzerine bir İtal -
~~r,~ıYete kargı ingilterenin yan • Bulgar taarruzu tehlikesi; 
Q~ 'tltı ğr. en münasip çare Fran 2 - Çanakkaleye denizden ta. 
ttı~ l bır dostluk tesisi idi, Bu arruz tehlikesi; 

~~_ l'ıı11 talyaya hem Alplardan, 3 - On iki adalardan Anadolu 

ltalya Bulgaristana ancak Sırp 
Makedonyasından geçerek dayana
bilir. Bu hareket, Yugoslavya yar
dım isteınese bile Türkiyenin 
derhal harekete geçmesi.ni icap 
ettirecek, bundan da eğer muarız 
bir cephe alacak olursa Bulgaristan 

zarar edecektir. 
~ıı ~ı~an, yani iki yer.den sahillerine taarruz tehlikesi. 
~~ ıf'k yapılabilirdi. Ingiltere, derhal bu siyasete yaylasını kim elinde bulunduru - l Akdenize §amil uzun vadeli bir 
:..'~oıııa ive olarak Mısırdaki tam mukabil bir cephe tuttu ve yorsa hem Boğazlara hakimdir, I ittifak şeklini alacaktır. 
'tı?ııır t takviye edilecek ve bunu gayet iyi düıün.dU. Farze • hem de Yakın Şark petrollerini Bu ittifak mucibince Türkiye, 
~ bıı 0r:tduau kurulacaktı. Fa· delim ki Roma • Bertin mihveri- kontrolü altında tutar. Akdeniz havzasında, havada, ka· 
1
t ~~ Uyu kurmak da gene nin ıiyaseti tahakkuk etmiştir . Türklerle lngilizler rada ve deniz.de İngiltere ile iş 
t &iz bir İ•d" ç·· kü · • b" O •· • 1 1 k birligwi etmeyi taahhüt ede· Ye~= • ,, ı. un ıyı ır na gore, netıce er ne o aca tr, G D" h d 

'-ttı-• .;_'§tirrnek için on sekiz gözden geçirelim: eçen gün Sunday ıspac e cektir. Akdeniz havzası tabi. 
~tt 4llQı ınlnaa" 1 f 1 b" E Hi buna benzer bir tez ileri sürliyor rinin ide Filistini, Süvey.ş kana • 
t tcıkiı ıy e aa ır vve ' Romanya cenuptan çev du. Fakat fikrimce meselenin ik· 
·~·~ edebilecek bir ihti- rilecek ve Almanyaya, yahut ta lıru, Mısırın garp hududunu ve 
' toau . . . . tısadi tarafına fazla ehemmiy::t 

ı. ttı•ı Vücuda getırmek ırın • nasıl isterseniz • Alman,.•anın müt Sudanla Habeşistan arasındaki hu 
"l 'er J•L :ır J vermiyordu. Boğazlara hakim ol-

tiıt <ll:ırndır. tcfiki olan Macaristana mukave • du içine almaktır, deniyor. Türki· 
trc i · manın, Yunanistanı, Romanyayı B lk 1 d -
~ r1. Çın alınacak tedbirler met edemiyecek, teslim olacaktı. ye a an ar a. taarruza ugra • 

*11.~ --c ta hakimiyeti altında bulundurma - d kl kd" d y · u,:"'1-.r rn olmuyordu. On Sonra, bugün bile Baltıktan teh ı an ta ır c, unanıstanın ve 
. ~\. ~ı nm, Bulgaristanı bitaraf bırakma- R ""d f d 

"'t "-·· •ırın bap ucunda bir dit altında bulunan Rusya doğru- omanyanrn mu a aasrna yar ım 
!:._ - "'4..lınd run, Karadenize ve Şarld Akde- d kt" 
~ Dt.ı e duruyordu. Bo- dan doğruya Karadeniz.den de bir e ece ır. 

'""e nize hlkim olmanın bir askeri ta-liıt L rı Yôllar bu ltalyan tehlike karıısında kalacaktı. (U- Sunday Dispatch'ın siyasi mu-
~~. otorıt 1 rafı var, bir de iktısadi tarafı. l'\ ll'Ui to U altında idi. ŞUp- nutmayılrm ki Kırım muharebesi harririnin ilave ettiğine göre, Tür 

b Uc ;ıırıdeld hlditeler de Yt Sivastopolun fethi itil!f devlet· Meaelenin iktısadi taralı çok kiye mukavemete karar veren mil 
~--lr 'C}'d crUntn parmağı ile o- lerl için Karadeniz! ellerine ge - İngilteredeki cereyanı göstermek letler arasına Bulgaristaru da 
~'tq'lt!u ~ çirmeleri &erine kabil olmu§tur. harp olmaz. Motör de petrolle iş· alnuya çalışmaktadır ve bu maksat 
~ Ugul\ iıgali merine tn- 1919. 21 muhuebe~erinde Be- ter. Alman ... İtalyan grupunun la Romanyayı Dobricadan Bulgaris 

""•tl.l biı: dUbo indir· r.az ~ Xıa1 Rus~,,a !kargı muhta~ olduğu P,Ctrol de Yakın tana ~ \1erllma'!l için ra.zi ctmiY.O 

uğraşan İngiltere ile Rusyanın gay 1 ya da Lehistan ve Rusyadan tak-
rctlerlnl takviye etmektedir. viye görüyor. 

Bu meseleden ıtmdlki haldı! pek Aıkert vaziyet siyasi vaziyette 
babsetmiyelim. Zira İtalya Bul- çok büyük rol oynadığına göre, 
garistana çok daha bilyUk vaad • ümit ediriz ki , bir harp takdirinde 
!erde bulunuyor: Bütün Yunan Yugoslavya bitaraf kalır, Bulga -
Trakyası, Romanyadaki Dobri· ristan da en kuvvetli bulunan ta· 
ca ve Vardarın sol sahili. rafa geçer. 

Gazete Türk - Rus anlaşması -
nın bazı noktalanndan bahscdi -
yor: Muharrire göre, iki memle
ket de, Balkanlarda daha kuvvetli 
bir ordu bulundurabilmek için, 
Kafkaslardaki garnizonlanru kal· 
drracaklardır. Türkiye, Katade -
nizin muhafazasını da tamamiyle 
Rus donanmasına bırakmakta ve 
harp olduğu takdirde İngiliz ve 
Fransız gemilerinin Boğazlardan 

serbestçe geçmelerine müsaadeyi 
kabul etmektedir. 

Avrupadaki Türk ordusu 
Askeri bakımdan en mühim me

sele, baılıca TUrk kuvvetlerini on 
iki adaların kal'§ısma ve Boğazla· 
ra nakletmektir. Edime etrafma 
toplanacak kuvvetli bir Tilrk or
d usu Bulgarların herhangi bir 
mühim taarruzunu kat't olarak 
durduracak ve belki Bulgaristanı 
Alman - İtalyan grupu ile bizim 
aramız.da bir tercih yapmıya mec· 
bur edecektir. 

Türk ordusunun bu noktalara 
nakli, eğer şimdiye kadar yapılma 
mışsa, yapılabilir. 

Balkanlarda ltalya ile 
Türkiye 
Bunu böyle tamamladıktan son 

ra Balkanlar haritasında askeri 
bakımdan iki noktayı daha göz 
önünde bulundurmamız l!zım • 
dır: Bunlardan biri, Italyan ordu· 
sunun temerküz ettiği Arnavut
luk; diğeri de tstanbulla Edirne 
arasında Tilrk ordusunun tc.mer • 
küz ettiği Trakya. • 

Bu ikinci nokta Asyaya bağlı .. 
dır, çünkü Boğazlardan hiç bir 
düşman geçemez. Halbuki İtalyan 
askerlerinin toplandığı yer Aranto 
boğazı ile İtalyadan aynlır. Bu 
boğazdan İtalyan nakliye vasıta -
!arının gidip gelmesi pek kolay 
bir iş olmıyacaktır. 

Diğer taraf tan, Balkanlarda l 
talyan orusu Bulgaristana ancak 
Sırp Makedonyasıru geçtikten son 
ra dayanabilir. Efkarı umumiyesi 
1talyaya çok muarız olan Yugos· 
lavyanın da, topraklarından İtal

yan askerlerinin geçmesine müsa· 
ade edeceğini kabul etmek hemen 
hemen imkan!'lızdır. 

Türkiye, Sovyetler Rusyasınm, Bundan başka, Bulgaristan bu· 
!tanın, Iralan (ve İngilterenin), gün Türkiyenin karşısında zayıf 
Suriyedeki Fransanın müttefiki 1 bir askeri kuvvettir • 
veya dostu bulun~yor. O halde ttlyanın Makedonyayı geçmeye 
Kafkaslardan, Sunye hudutların · t bb"" ·· d R y · 

eşe usu e omanya, unanıs· 

dan korkacağı bir nokta yok. Bu tan ve her halde Türkiye tarafın " 
itibarla, Balkanlar haritasını Ö· dan Balkanlarda müvazeneyi boz 
nümüze açarsak vaziyeti gerek si mak isteyen bir hnreket sayıla· 
yasi, gerek askeri bakımdan §U cak ve, Yugoslavya y:ırdım iste • 
şekilde görebiliriz: mese bile, hiç olmazsa Türkiyenin 

Siyasi bakımdan bir Balkan ah· derhal harekete geçmesini icap et 
tantı var. Bunu, '.Romanya, Yu· tirecektir. Bu hareketten de, eğer 
goslavya, Yunanistan ve T ürkiye muarız cephe alacak olursa, Bul· 
teşkil ediyor. Bu üç memleketten, garistan zarar edecektir. 
askeri balomdan yalnız bir tanesi (Devamı 14 iinctıdc) 
muallakta bulunuyor: Yugoslav· 
ya. 

Geri k:ıla:l Uçilndcn ikisi: Tilr· 
kiye ile Yunanistan biribirlerine 
dayanıycrlar ve denizden tngil· 
tere tarafından takviye edilmiş bu 
lunuyorlar~ Diğeri, yani Roman-

1 

vezaın: 

Pierre Dominique ................................................ 



[ 

RESiMLER 
Soldan ıl\ğa doğru: Luiz Rayner, Jan Gaben, Bet Davis 

Moriı Şövalye ve Mari Dea, Mişel Mogan ve Jak Teran. • 

Meşhur Fransız romancısı 
Hanri Bordo filmde görünüyor 
Fransrz akademisi azasınan Hen. manla kaçıyor. Ve rnilslürnnn nL 

ry Bordenux, LUbnan hakkında kahlylc evleniyorlar. Fakat ailesi 
yazdığı bir romanından alınmış o- ve eski nişanlısı Cemilenin peşine 
lan filmin yalnız diyaloklannı yaz- düşüyorlar. Onu Trablusta bulu
makla kalmamı~, filnıln başlangı_ yorlar, zorla kaçırıyorlar, evlerine 
cmda bizzat kendisi de perdede gö- getiriyorlar. Evlerinde bir aile mec 
rUnerek LUbnanda yaşıyan müslü_ lisi kuruluyor. Cemilenin idamına 

manlarla hristlyanlar arasındaki karar veriliyor. Cemile kurşuna 

mUnasebetleri izah etmiştir. diziliyor ve tam ölUrkcn kocası Os 

Filmin mevzuu §Udur: Katolik 
bir LUbnanlmm kızı olan Cemile, 
kendisile evelndirilmek istenen ço
cukluk arkadaşı Ha.illi istemiyor. 
Zengin bir mUsllimanm oğlu Os -

man yetişiyor ve kadın kocasını 

görilp ölilyor. 
Çok hissi bir mevzuu olan bu film 

Liibnanda ve Suriyede çevrilmiş • 
tir. Dahili sahneleri de )ı.o.riku18.dc 
iyidir. 

Heyecanlı ve Feci ' 
f ilmler merakı 
OnUmUzdeki sinema mevsiminde nası l 

filmler göreceğiz ? 
GUn geçtikçe yeni sinema filmleri daha mübalagalı hisleri an

latıyor; ölüm sahneleri sinema.da gittikçe çoğalıyor. Son on sekiz 
ay içersinde Fransada çevrilen 150 film arasında 58 tanesinde u
zun uzadıya gösterilmiş ölüm sahneleri vardır. Bu 58 filmde rol 
al.mı' başlıca aktörlerden 85 tanesi beyaz perl:le üzerinde can ver_ 
mişler.dir. Bunlardan 19 u meşru müdafaa halinde bulunan şahıs
lar, zabrta kuvvetleri tarafından öldürülmüş veya harpte ölmüş -
tür. 35 tanesi katledilmiş, 19 tanesi intihar etmiş, beş tanesi idam 
edilmiştir. 

Bu sene göreceğimiz filmler ldaha heyecanlı ve daha feci ola. 
caktır. Sinema meraklılan bu sene, Üzerlerinde esecek olan kor
kunç ihtiras frrtmasının şiddetini .duyacaklardır. Paris ve Holivut 
stüdyolan yazın sıcaklanndan sonra başlayacak sinema mevsimin
de seyircilerinin !damarlarında tutuşan ateşi söndürmemek ve daha 
kuvvetli olarak yakmak için hazırlanıyorlar. Burada size bu 

J 

stü.dr.oların önümüzdeki mevsimde gösterecekleri filmlere dair 
izahat veriyoruz. 

* 
kız 

Luiz Reyner "Facialar Mektebi,, filminde yine talisiz bir genç 
rolünü oynayarak ıztırabı canlandıracak. 

* Erik Fon Ştrohaym "Tuzaklar., 
rü olduğu terzihaneye ateş verecek. 

* 
filminlde çıldıracak ve müdü-

Beti Davis ''Jorez,, filminde Napolyon tarafından sevgisine 
mukabele görmediği için deli olan bir ka.dın rolünü muvaffakıyetle 
başaracaktır. 

~ 
Jan Gaben ve Jül Beri'nin çevirdiği ' Gün Doğuyor,, filmi he· 

yecanlı sahnelerile seyredenleri ürküten hislere gargedecektir. Bu 
filmde polis tarafınldan muhasara olunan Jan Gabcn isyan ederek 
gözlerini kan bürümüş, yarı deli halinde rovervcrini çekecek ve 
bunun kurşunile ölüm .derecesinde yaralanan J ü1 Beri çok tabli bir 
şekilde yere yıkılacaktır. 

* Misel Morgan ve Jak Teran "Burada Adet böyledir,, filmin· 
de buzlar arasında aç ve zahmetli bir hayatıin bütün ıztırablanm 
seyircilerin &özü önlerine koyacaklardır. 

* !Ur taraftan Mari Desi ve Moris Şövalye diğer tartan da ''GöL 

l•'reıl A~ter Ye Cinrcr Roeers'fn bu krokileri, ne bü,yük mU\ ~rraluyetle 
kendirerinc benzeti! ml~tir, de~ril mi! 

Gary Cooper Kaliforniya çölle
rinde yeni bir film çeviriyor 

Kaliforniyanm ıssız çölleri dUn
yanm çölleri içinde çok meşhur

dur ve şimdi bu çöl bir sinema yıL 
drzı olmuştur. 

Hayret ediyorsunuz değil mi? 
O halde size anlatalım: Holivud

da çevrilen bütUn macera filmleri. 
ne bu çöl sahne olmaktadır. Yine 

Gary Cooper tarafından ba§ rolü 
oynanmakta bulunan ve lejiyon et 
ranjere ait olan "Güzel hareket,, is
mindeki film de şimdi bu ı;ölde 

çevrilmektedir. 
Çölde bine yakın artist, figüran 

ve teknisiyen mülhlş bir sıcak al -
tında çalışmaktadır. 

Der.iz banyosımu pek sever fakat 
dalmaları kıvıramaz 

.... .. 

SAR 1 
MAYO 

Meg Lömöniye bu · 
isimde bir film 

• 

. . lJcılıjjcı rılmınjju ı•e ••• 

çevırıyor 

Güzel Fransız yıldızı 
hangi sporları sever f 

ve yapar? • 
Sporcu deyince, dünya şampiyon· t ~ .. 

luğunu kazanmış, dolabının gözün- ~ ' ' 
de birçok madalyalar bulunan Ye şe - , .l 
refine şampanyalar içilen birisi ha· \~ - ,\ 
tırlanır. Yahut stadlarm saha~ ı üze· nalı:: avlamağ ı [;ayı/:t 
rinde meşin bir topu iki direk ara. 
sına gerilmiş ağların ortasına sok
mak için koşan, terliyen, yorulan, 
döğüşen, ~akatlanan ve hazan d:ı 
ölen insanları düşünürüz. Halbuki 
asıl hakiki sporcular tribünlerinde 
oturup bağıran, çağıran ve heyecan
lanan seyircilerdir. 

Havat bir spordan ibaret olduğu· 

na gıire asıl spor yapmıyanlan ön O/ı•mabilini kırk l:ifomctrcdetı 
safta göstennek lazım .. 

Kadınlar fazla yorucu olan spor· 
!ardan hoşlanmazlannış.. Yoran, 
koşturan, terleten sporlar vücudu
nun zarafetini, bilhassa bacakların 
güzelliğiQi bozarmış .. Birçoklarının 
tekrar ettili bu kaideyi d.oğru ola· 
rak kabul eder ve ondan sonra Mar 
len Ditrihin bacaklarile mukayese 
edilebil~ek kadar güzel bacakları 

olan ~teg Lömöniyeyi gözönüne ge· 
tii..rsek bu sevimli yıldızın sporla ai ıı) 
alakadar olmadığını kabul etmek i· Mcg Lömöniye kocasuıuı kil( 
rap eder. Halbuki hakikat böyle de· tıtı1 

~ildir.. çin balık avlamağa giderk:11 

be . d b. d ~ıaru'.. . e Meglömöniye, Velodromda otu. rın e ır yar ımcı go sJ>l 
4 I• b ·· ·nde "' rur. Apartımanının bütün pencere- - ~şın uz uzen .. 

1 
,-e • 

!eri Prens parkına açılır. "Oto,, i- kayar .. Kayarken çok güıC , 
simli spor mecmuasının sahibinin natli doğuşları vardır. . rı ~de 
karısıdır. Her pazar günü Val·Dive 5 - Aklına estiği va.kıt 3\3~ 
gider. Sen - Torpez futbol takımı. Tüfek elinde çalılıklar ıı~ıı1'llt ıııl 
nın fahri reisidir. Bilfiil 13 sporla dolaşmaktan çok ho~\anı:, 11,.ı~ uvgrac::ır: yaşa kadar tek bir kuş bıle . ~ 

1 Sık k ... b. M .. dd f mıştır. aP ~ 
h - ds~. eşdege dıneber. . u b~ 1 

6 - Deniz üzerinde kaY~ı.-gt ~! 
ayatında ort efa a ygıre ın• t . b. k b lamıı: !aı- il'' 
. . e mış. ır ço • ça a » dıtfl 

m'.:tır. • . vaffak olamayınca "bu c;?.°~aaı) 
_ - \azın Sen - Torpcze gıder. (Devamı JJ ıttl 

Orada deniz banyosu yapar. tri yii· 
zi!cüdür. Fakat denize dalamaz .. 
Dalmanın kendisine ba, ağnsı ver- ' 
diği iddb$mdadır. 

3 - Balık avlar. Bir defasında 
7,5 kilo ağırlığında bir balık avla-

1 

mı~tr. Yalnız avladığı balıkları ol· 
tadan kendisi çıkaramaz, bunun i· 

gelerl Yınlı .. filminde Beti Davis aşkın en tatlı nağmelerini ,ö
nüllerde tltreteceklerdir. ........ . 

--.:..._ -



Fenerbahçe 
ile karşılaşacak 

lngilizlerin amatör 
takımı yarm geliyor 

~ İngiliz amatör takımı Midi Seks, 
d etıerbabçenln 31 inci yıldönümlin-
e OYnama:k üzere yarın §ehrimize 

lelnıı3 bulunacaktır. 

1 
lngtUz amatör futbolcUJerinln en 

~'Ve tanınmış olanlarını kadrosu 
de toplamı§ olan takım, diğer 

bazı aınatör takmılardan da takviye 
~dihnış olarak kuvvetli bir §ekil -
e F'enerbahçenin karşısına çıka

taktır. 

Şehrimize ilk defa gelecek ve maç 
~Pacak bu lngiliz takmımm temas 

Uuınız arasında bliyUk bir rağbet 
&öl'tnU5tür. 

Söylendiğine göre, Fenerba.bçe 
'ltdında hemen hemen yer kalma
llıış gibidir. 

lıı 'l'~.rkiyede Uç maç yapacak olan 

d 
giliz lakmımm kadrosu §U §ekil

Cdir: 

~alecl: Mulley (aym zamanda 
lln kaptanıdır). 

'.Bekler: Firth, Hicks, Clark. 
l.lua'Vinler: Brovn, Hackedoy, 

Wııittıı:er, Fuller. 
.\ ~uhaclmler: Oerron, Grüfiths, 
a:derson, Head, Kellerher, Love, 

lighuy. 

~ 'I'akıında yedi ki§i birçok kere 

J Ynelnıileı maçlara i!:tiralı: etmiş -
erdir . Bunlar: 
l\:aleci Mulley, mUdafi Futh, mu. 

av· 
lll liockedoy, 'Vhittker, muha -
~ Gri!fiths, Andcrson, ve Keller
el'dir. 

d lrerkez muavin oynayan Hock:e -
oy, İrlanda ile lngiltere arasmda 
~lPılan beynelmilel maçlarda te • 
~~'Uz etmiş bir sporcudur. 

~ lrnıuınt harptenberl ~ defa ama-
tler kupaaını kazanmış olan Dul
~h laknnmm soliçi bulunan Ari,n, gelen taknnm en iyi oyun. 

;::dur. lrlanda - lngiltere arasın
it beynelmilel temaslarda. birçok 
b tt-e OYtıamış olan bu oyuncu, bil -
assa Ştitleri ile tanınmıştır. 
So1 :tnUdnfi Firth'c gelince, bu 

~ncu ilk defa 1\lidl Seks takmıı • 
~ ııcyahatine ilk defa iştirak eden e: bir şöhrettir. 
~4n ll~rın kaptanı ve kaleci Mulley 
ın diye kadar 500 maçta yer almış 
ıt?hur bir oyuncudur. lngilterede
•. atnatör kalecilerin en iyisidir. 

. . ~ ' ~ 

~~~~ 
bis~ÇerıJerde Berlinde ınotörlü 
l>ıı 1 letıer arasında bir yarış ya. 
c:~tlıış Ve bu yarışı tanı kazana· 
tetı1 .sırada Hcinz Kop ismindeki 
taıc C:ırı nıotörü birden alev ala

başk Yannııştır. Zavallı gencin 
tııad a h'lotör alacak parası da ol 
1ar

1 
ığıtıdan, ~cyircilor kendi ara.. 
tıda • bir ıano toplayıp, ona yeni 
'llotörlü bisiklet almışlardır. 

HABER gözüyle 
Son Galatasaray Fenerbahçe maçı 

iki ldüp taraftarlanrun ·Galatasaray Fenerbahçc maçı dolayı. 
sile müsabakadan evvel ve sonraki kanaatlerini sütunlarımıza geçi
rirken bu yazıların sporumuzda bitaraf mevkiini hiç bir zaman ter
ketmiyen gazetemizin fikri olarak kabul edilmemesini bildirmiştik. 
Bu yRzı doğrudan doğruya yazıyı yazan iki klüpçünün fikri olup 
Galatasaray v~ Fenerbahçenin düşünütü olarak da kabul edilemez. 
Senelerdenberi devam edegelmekte olan Galatasaray • Fenerbahçe 
maçlan bize göstenniştir ki maç galibinin diğerinden zayıf veya 
kuvvetJi olduğu müsabaka neticesile taayyün etmez. Bu son mü -
sabakada da :zaman zaman her iki takımın ibiribirinden üstün oyun
Jan görülmüıtür. Bu üstün oyun birinci devrenin sonlan ile ikin. 
ci devrenin bidayetinde Fcnerbahçe lehine lbirinci devrenin başı 
ile ikinci devrenin sonlan Galatasaray lehine kaydedilebilir. O 
gün her iki kaleci de fena günlerinde olmakla beraber F enerbahçe 
kalecisi çok fena idi. F enerbahçenin ikinci zayıf tarafı ise müdafa· 
a hattının kalecilerine olan itimatsızlıklan neticesinde serbest <iy

myamamaları idi. Galatasaray taknnı o gÜn beklenen oyunundan 
çok daha dütük bir oyun göstermiştir. Bilhassa 2 - O vaziyetten 
2 - O berabere vaziyetine geldiği zaman Galatasaray müdafauı 

çok bocalaımıtır. Aynı vaziyete oyunun ıonlannda 3 - 3 berabere 
vaziyetinde Fenerbahçe müdafaası düşmüş ve lbu moral bozukluğu. 
na asap bozukluğu da inzimam edince Fenerbahçeliler Sahayı mağ
lup olarak terketmişlcrdir. Ve nihayet şunu da kabul etmek lazım
dır ki bu iki ezeli rakibin her müsabakası asabına hakim olanm 
galebesile neticelenmektedir. Bu defa da öyle olmuıtur. Bizim ha. 
kem !hakkındaki bütün isnatlan reddederek Tank Özerengin'in bu 
müsabakayı tam bitaraflık ve bilgi ile idare ettiğine kaniiz. Klüp 
taraf tarlannın hakem kararlan hakkında noktainazarlarmı maçm 
neticesi üzerinde değil, bir de 22 oyuncunun gerilmiş asaplannı 

idare etmek, oyun üzerinde otorite tesis etmek, on dört lbin kiıilik 
klüp tarftarlarmın bağnnalan içinde ve tıynı tabii terait içinde 
hüküm vermek vaziyetinde bulunan bir kimse hakkında beyan et
meleri lazımgelir. Tarık Ö7.erengin bu gayritabii ıartlar içinde fal
so vermeden oyunu güzel idare etmiştir. Hataları yok muydu? Evet 
belki vardı, fakat aldığı iyi notlar içinde lbu hatalar gözülaniyecek 

kadar silik kalnuıtır. 
Netice olarak aon Galatasaray • renerbahçe maçının bizde br 

rakmıı olduğu intrba, eski Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinin 
yine eski dostluk ve lkardeılik hislerile tekrar canlanmıı olduğu 
ve bu rekabetin Türk sporunda çok verimli neticeler vereceğidir. 

HABER 

- Baba, baba .• Anne perde! eri asacakmış merdiveni istiyor. 

Seırlbest sütulfi1 ________ ..... ________ ..... ____________ ...._ 

Türk güreşi 
Memleketimizin en eski bok.cı vend vücudu §ekli bedüsini knybe

mnallimlerlnden M. Hilmi bize derek kocaman karınlı, sarkık gö
bir mektub göndermi,Ur. Yeni bekli ve güreşi de mcharetinl kıs. 
kurulmu' olan Türk güre:; kuru- men kaybederek sepet gibi kulp_ 
mu baljkanma hltab eden bu !arından tutulur, kaldırılır, tartılır, 

mektubu sütunlanmıza. geçirlyo. asılır bir şekil aldı. 
ruz: Asrımızın başından beri büyük ! 

TUrk Güreş Kurumu Başka.. pehlivanlarımızın Avrupa, Amerika l 
nrua: görmelerine; son zamanlarda içle-

Bizden gidib bize geldiği söyle- rinde Katib Cemal, lzmitıi İrfan ve 
nen yağlı gUreş eski Yunanlılarda emsali gibi mUncvver güreşçiler bu 
haddi kemalini bulmuştu. Bu ke- lunmasma rağmen yağlı gUreşe 

mal yalnız güreşin tekniğinde de- AYrupai bir kisve ve nizam vcrme
ğil, vUcudlin şekli bedüsinde, aza ği berrlı.k çamur içinde yuvarlan -
ve adalltm mühcykel ve müşek. maktan, bir kazan suyun başında 
kelllğinde de kendini gösteriyordu. \1icutlarını ıslatmak, apış aralarını 

Bu hafta 
yapılacak maçlar 
Milli küme oyunları 

tehir edildi 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 

Futbol Ajanlığından: 
10-~1939 cumarte l gUnii 

yapılacak matlar 
TAl\Sil'I STADI: 

Anadoluhisnn - Kadıköyspor, sa
at 14. Hakem Necdet Gezen. Yan 
hakemleri Halid Uzer ve Rıfkı Ak
say. 

Hilal, Kurtulue • Topkap1, Arnn
vutköy, saat 15,45. Hakem I!.efik 
Osman Top. Yan hakemleri Şevki 
Çanga Ye Selami Akal. 

Beykoz, Kurtuluş - Kasımpaşn, 

Galataspor, saat 17,30. Hakem Ha
lid Galib EzgU. Yan hakemleri Fik
ret Kayral ve Neşet Şarman. 

11-6-1939 pa7.ar günli 
yapılacak maı;lar 

TAKSt:U STADI : 
SUleymaniyc, Şişli • 1stanbulspor, 

Beyoğluspor, saat 10. Hakem Feri
dun Kılıç. Yan ha.kemleri Sıtkı Er
yar ve Rıfkı Aksay. 

Beylerbeyi - Bozkurt, saat 11,45, 
Hakem Bahaettin Uluöz. Yan ha • 
kemleri Ziya Kuyumlu ve Halid 
Uzer • 

Bu genç Alman atleti, Alman 
ynııın önümüzdeki Olempiyada 
hazırladığı başlıca yıldızlardan 

biridir. Mükemmel bir vücude 
malik olan genç atlet bugün 
gi.illeyi 16 metreye rahat rahat 
savurmaktadır. 

Tarih kayıtlarından başka o zaman yıkamak ve ayni pis sudan ağızla_ Saim, güreş a1"anlt"gı 
dan kalan heykeller onlara örnek rmr çaikalamak ve yüzlerini yıka. 
olan vücutların güzelliğine insanı mak gibi ördeklere hns pislikleri monitörü oldu 
hayran eder. bile kaldıramadılar, kaldırmayı dil :ınm takımımızın yetiştirdiği kıy-

Teknik de yükseldi: Çünkü baş. §Ünemediler. meUi güreşçilerimizden Saiın Arı • 
tan aşağı çıplak ve yağır vücutla Yirminci asrın medeni icabları- kan, Beden Terbiyesi Umum ~lü -
yapılan bu gürc§ler elle tutulacak na her şeyini uydurmağn azmetmiş dürüyeti tarafından İstanbul mın
hiçbir şey olmadığından ·bacak ve olan milletimiz bu nahoş ııeklin de takasr güreş ajanı emrine monitör 
kol sarmalariyle, (tabiri mahsusu vammn razı değildir. tayin edilmiştir. 
ile) elli dirhemlik çok mahirane o- Güreşimizi çamurdan kurtarmak, 1928 ve 1936 olimpiyatlarında. iki 
yunlarla icra ediliyordu. Avrupalılar gibi (brantndnn yahut kere 'Iürk milli taknnrnı temsil et-

Tekrar bize gelişinde şeklini kls yumuşak deriden mamul) yarmı mek şerefine ulaşan kıymetli gU _ 
men değiştirdi. Muhite uymak zn - mayo giymek ve karınsız, kasıksız reşçimiz Saiın dört defa da Balkan 
ruretiyle göbek altından diz knpa:k bedü ve levend '\1icudumuzu yeni- şampiyonluğunu kazanmıştır. 

1940 Olenıpiyadını hazırlayan Finlandiya Beden Terbiyesi na. 
zırı, geçenlerde Almanyaya gelmiş ve Berlini ziyaret etmiştir. 

Nazırı (ortadaki sivil giymiş olan zat) bir tarafında Alman 
spor şefi, bir tarafında da Alınan devlet nazırlarından biri olduğu 

halde görüyorsunuz. 

Maç bitti, artık dedikodusu da bitsin -- - - -
Galatasaraylının son 

ve kati cevabıdır 
Dostum l'enerbahtell, 
l\l~tan en-el glavyatörvari bir meydan okudun. Ynpaca6'111t, ata· 

c:ıj:;'1llı dedin. Belki yapar, belki atar diye sustuk. .. 1'l~tan sonra da, 
ya,·uz hırsız ev sahibini bastırclı, kabilimlen yazım (~örüimeıuiı; bir 
sc1.i5lc evvelden öğrenince) tabii hemen kısa. bir cevabı mu\'afık bul
mu~tum. llo_ş o ce\"aba lüzum bile yoldu ya! .• Mağlup bir kimsenin fer
~ at ve figanına pek aldır ı.; etmemek liızımdı. Fakat b:ıktnn kl hake. 
nıln Galatasaraylılara taraftarlıj;rnıdan bahseiliyorsun, i5tc o zaman 
dayanamadmı. Ye o sabrlan yazdım • 

Diyorsun ki; (Niçin Cemilden cwcl cllğcr Galatasaraylılar tekmc
Jcre hedef kalmadılar?) 

llangisi kalmadı a dostum!., Ben en fazla. gözo görün<lilbril lı:In 

Cemili ele almıshm. Birer blrcr bütün oyunculan mı saymak lazımdı! 
Avuta giden bir topa. plonjon yapan ''e yerde yattığı sırada, Naclnin 
tii. u1.aklardan gelip Osm:.ınm kafnsm:ı. bir tekme yapıştırdığım d:ı. mı 

yazaydım? · • 

CemiJ, oyun esnasında gayritabii h:ı.llerJe etrafmdakilcrl fazla sl
nlrJendiriyormuş da onun iı;in kcm'Jistne böyle muamele ediliyormuş. 

Ama yaptık yalın!. Cemilin bilmem han~ hareketine sinirlendim 
diye kendi<Jlnl tepmek mi lizımdı ! 

Sonra bir nokta daha: 

Galatasaraylılar • malüm ya • duhuliye kapısından sahaya çıktı· 
lar, Senin tıı.raflar seyireUerin clnha o zaman<'I:ın Cemile bar bar bağır. 
mağa b:ı.5!adılar. O :t.aman Cemil acaba. kimi slnlrlenilir<li ! 

Sinirlerin gergin bulundnb'11 bir maı;itll. bile kimsenin kimseyi tek• 
mclemeğc salahiyeti yoh-tur. Sinirlenen nıhm futbol oynamaz. Cemll 
de, futbollin çerı;e,·esi dışına ~ık:ı.cak bir f:ey yapıyorsa ortada hakem 
'ardır; ihtar etmek ona dii~er. llnkcnıin hata bulmarlı;t bir hareketfu 
hata sezen .. encrlilerc tekme ntmnk hakkrnı kim nrmi:;? .. 

Cemil mütcmadiyrn tekme yiyorclu.. ('ünkü lıcr frkme~i yl~işinde 
~üliimsiiyor, se~ini çık:ırmıyanık uzakln:5ıyortlu. İ1:;itc onun bu Jıareketl. 
dir ki kar~ısımlakilcrl sinlrJlli~e slirüklüyordu. Xe yapmalıydı, Bu gc
rilmİ:-i asiblı kimseleri teskin lı.·in ka\'ga. edemezdi yn ... 

Ziya Pa}anındır \C meshunlıır: 

Hasmın sitemin anlamamak, hasma sitemdir. 
hte o tcl•melerc aldır15 etmeyen Cemil, bu aldmş ctmeyt_şlle h~ 

&mılarını ~iledrn ~ıkarmıstır. Bu bir kabahat deA:;rildir. Yapılması icap 
eden J5eydlr. 

}~ncrjik oyun, Galatasarayın eskldcnberi kull:ınclığı oyun tarzıyd,ı 
fakat o oyunda Galatasaray (enerjik) kelimesile taYsif edilebilecek bir 
oyun çıkarm:ıdr. Çünhii o zaman maç bir muharebeye llönerdi, Bir taraf 
enerjik oynar, diğer taraf bu enerjiye ancak muknbelc ~er ... ~te bir 
ruthol muharebc~i .. G:ılafnsnrny oyun csnasmıl:ı bunılnn daima çekin
ıl!. Alr)·hinize mües!-ıif bir hudisc çıkmamasını da san Jurmmhlara. 
mrıl~·ıınsunuz .. 

Yapılan i)·ilik söylenmez. B:.ısl\:ılarınııı falulir etmesi daha Jm'Illet. 
liılir. Ancak takdirde nankiirliik ctmlyrlim. • 

Zannettiğin ~ibi (h:.ı~tn) falım <ll'j;riliz. 0.,·Jo olsaydık, bunclnn e\•• 

\"el kazanmı5 oldııi:'llınuz iki 4 ilik salt•be ile öt.er dunırduk. O mnçl:ır 
elan sonra sesimiz çıkh mı? Un er erki macın ela sc«i ~;ne köhne stadın 
cıu,·arlarını a.5nııızdı; ('ğcr sen: rcnerhahçeli clo tun;, ym·uz hırsız C\' 

"ahibinl bastırdı darbımeselini h:ıtırlnhın bir şekilclc b:ına dokunma
sayrlm .. 

Tadı \arsa eğer, tndıncla kn'sın .. Gafotasaraylı 

944 Olimpiyatları 
lngiltere de yapılacak 

Londrn, 7 (A . .A.) - 1ngiliz Olim 
pik cemiyetinin dün nk§amki ziya
fet neticesinde hasıl olan umumi 
kanaate göre 1944 olimpik oyunla
rı Londradn yapılacaktır. 

Beynelmilel olimpik komff.e bu 
hususta yarın bir karar ittihaz c • 
decektir. 

ları allına kndar kisveye büründü. den iktisab etmek zamanı gelmiş Güreşe çalışbğı zamanlarda bile 
Tabiatile paçadan ve kasnaktan tu- geçiyor. yeni yetişen gençlere hocalık eden 1 Bu kız Alnıanyanın en meşhut 
tulur oldu. Bu tutuşlara mani ol - Binaenaleyh şimdiye kadar ya - Salın, oliınpiyatta birincilik kaza - patinaj şampiyonu matmazel 
mak i~in göbeğin kasnaktan taıı. p1lamıynn bu zaruri ye medeni ye. nan Ya~ara da em.ek sarfetmiş birlŞvarzdır. Yüzü, Sonya Henieye 
masr ve ı)açalnrm keçe bendi erle niliklerin tntbikı şerefini Iı':ııreften gUreşçidir. J çok benziyor. 
sımsıkı bağlnnmnsı düşUnUldü. beklemek hakkımızdır. Değerli güre§çimize yeni vazife - Bakalım talii de benziyecck 

!ı;te iıu suretledir ki TürkUn le- 1\1. Hilmi sinde mumffakıyetler dileriz. mi? 



mak hevesine kapılmıştın, şimdi de 
pilot .. Niçin heyecanı daima ba(.ka 
yerlerde arıyorsun? Yakında yarım 
olacaksın, bu heyecan sana kafi 
gelmiyor mu?,, 

Sesisinin yalvaran tonu beni muaz 
zep etmişti .. Hislerimi anlıyamıyor-

8 EN saadetin yalnız ~ret ilel t§in en garip tarafı onun da ba. du. Ben heyecan değil, dünyadaki 
t:min olunacalma emin bu.. na a~ hi~~ ~l~~nmasıyd~. _Sevgi ehemmiyetimi yükseltecek bir Mdi 

lunan bır kızdım. Yeg~e gayem, dolu gozlennı yüzümde gezdınrken: se arıyordum. ömrümün sonuna ka 
herkesin nazarı dikkatini celbedecek "O kadar sevimlisin ki, Briget, der· dar babasının fabrikasında çah~a
kadar işler yapmak, şöhretten şöh· di. Tek kusurun gösterişe fazla dü~ ğa kanaat eden Davidin kuvvetli bir 
rete koşmaktı. Zaten genç kızların kün olmandır. Bir gün gelecek bu arzusu, yükselmek hissi olmadığı i. 
bir çoğunu hergünkü basit hayatın huyundan da vazgeçeceksin Ye o çin beni anlıyamazdı. Gözlerim, 
emin sükutundan ayırıp şantöz, zaman dünyanın en güzel kadını o· gayri ihtiyari sahada dola~n Pola 
dansöz veya yıldız olmağa sevkeqen lacakşın . ., takıldr. Davidi hakikaten tahmin 
işte bu kuvvetli arzudur. Bu gaye Merakla sorardım: ''Ama bütün ettiğim kadar sevip sevemediğimi 
ile yola çıkanların bazıları hedefle· bunlara ra~en beni seviyorsun de- düşündüm. 
rine erişmiş ise de açlık ve hakaret ğil mi David? Ben evvelce hakikater. 
bir çoklarını yan yolda bırakmıştır. fazla tesir altında kalan saçma bir 

Ben hedefime eriştim: fakat bu- kızdım. Fakat artık d~işmeğe, is. 
günkü vaziyetimi birkaç sene evvel tediğin gibi olmağa çalışıyorum . ., 

meşhur olan kıza niçin tercih etti. D 1 t ~.... bahar kokulu kır 
. . ani b"l . . ell F l o aş ııs ... '"' 

ğimı ata 1• ~ ıçın evv 0 yollarında beni biraz daha kendine 
Ro):al. ve Davıd K.indseyden bahset· çekerek fısıldadı: "Elbette küçük 

melıyım. sevgili her şeye ~n seni çok 
Davidi mektepte tanımışt~ On seviyo~. hem göreceksin evlen-

edi .... -11 .. ha alperest bır kız- ' ' 
Y Y ~"'""· • Y • . dikten sonra o saçma heveslerden 
dun. Dilnyadakı ehemmıyetsız mev . . . 
kiimi düşündükçe nekadar üzülür hıç hın kalmıyacak.,, 
ıstırap çekerdim! Sonra ikimiz de saadetin verdiğı 

. neoeyle doya doya güler, hayranlık 
Daha küçük yasta iken . ~~J okunan gözlerimizi dakikalarca bi· 

yapmağa başlamıştım. Gıyıruşımı'. ribirimizden ayırmazdık. Ebediyen 

O günden sonra tayyare meyda· 
mru ekseri zamanlar tek ba

şıma ziyaret ettim. Nihayet, Po1un 
nazarı dikkatini celbetmiştim. Sık 
sık yanıma geliyor, tek ayağım o
tomobilinin çamurluğuna dayıyarak 
benimle uzun uzun konuşuyordu. 
Tayyareciliğe çok heves ettiğim 

halde ders almak için klfi miktarda 
param olmadı~nı söylediğim za. 
man "kolayı var, dedi, sabahlan er
kenden gelirseniz size parasız uçu' 
dersi verebilirim. Fakat dikkat e
din, kimse duymasın. Sonra genç 
kızların hücumuna uğrarım.,, saçlarımı hoşuma giden her yenı . . günl" meğ ben· 

artiste uydunnağa çalıprdım. Tem- kaybettığim .. o . e~ er ım Yüzüme bakan siyah gözlerinin 
sil dersinden ba§ka bütün dersler. en ~t günlennmıı... . derinliklerinde anlryamadıiım öyle 
:.ı~ fret ed" ildncı" bir Con KolleJın son sınıfındaydık. Davıd bir şey vardı ki beni hem korkutu· 
ucu ne ıyor, mek b" bitiri b"f lik f care-Kra ford olduğuma katiyen inanı· te 1 r 1 ırmez çe 1 

. yor, hem de sevindiriyordu. 
v tiyle m~ olan babasının fabrıka Fikrimi annemle babama söyle. 

Y~~':"in niçin benimle alAkadar ol sı~~ i~ alacaktı. Küçük rahat bir diğim zaman çok kızdılar, bilhassa 
dulunu an1ıyamryordum belki de evunız olacak, rahat yu~~d_a Davidin hiddeti hepsine galebe çal· 
bana acıyordu. Onun t~sil grupu- ~. dil§ünecek, yalnız ırı rı- dı. lifM~ ffl~ Rir ~:. ''$mkl 
na dahil o1 maktaki JJlilksadım da mız içın ~· . . maksadın uçmak <le~r, sa~ece Jfôı 
anlamıyordum. Uzun boylu, berrak ~ekteptek~ ~ut~ ~ızlar ?ana ~~- Roy! ile beraber dolaşmak, dedi. 

· - ıo temiz yüzlü David rol reruyor, Davıdın nıçı.n ~nı seçtığı Bir genç kızın yeri tayyare meyda· 
mavı goz • k d uzaktı kı"' ni bir türlü akıl erdıremıyorlardı. nı olamaz E~er sen de o tanareci-
yaPmaktan o a ar ·••• "l dan tama · 5 

Kendisine herhangi bir rol veril- !ıldu olma~ _hu yasın . : lerin kızlar hakkında söyledikleri a. 
dili zaman sıkılır, şaşırırdı. Fakat mıle vazg~ıştım. Artık ıdrfilc e laylı sözleri duysaydın bana hak \'e· 
bütün bunlara ralmen kazanmak diyordum kı. d~ya benden daha rirdin. Yakında kanm olacak bir 
i . o kadar çalıştıiun, uğraştığım güzel, daha ıstı~tlı kızı.arla dol~ kızın başkaları tarafından alay eiL ve alftkayı, David hiç uğraş. v~ bunların hepsı de aynı hayal pe dilmesine tahammül edemem, onun 
madan elde edebiliyordu. Sınıfm şınde k~yor... • unl _ için hemen bu sevdadan vazgeç.,. 

·u ve voleybol takımının Düşünüyo~um. Acaba b. ~ Ayni hakaret dolu sesle cevap ver 
:w::.d D vid Kindseyin arka- dan kaç tanesı rüyaları.n~ ~ım gı. dim: "Sen basit düşünceli, basit bir 
da p o~ bü~ün mketep nazarın- b~ kalblerine gömerek ıyı bır ~e, şehir çocuğu olduğun için beni an· 
da~ kıymetini arttıracaktı. Buna e· bır ev kadını ol~ğa ~zı ~l~~k . . l~ lamana imkln yok. Uçrnağa a?det. 

· ld ğum andan itibaren onun. Senelerce PJl ve ~hretın sürükley tim ve uçacağım. Buna manı ola· 
mın ° u . . . dıtn ci hayalile yaşıyan ben gene her· 
la tanışmak ıçın v~eler ara · günkü alelSde hayatımı devam et- ~~~~sın, dedi, belki mani ola· 
Bir gün cebir dersınden sonra ya~ tirm~e razı olacak mrydım? marn, fakat şunu iyi bil ki ne seni, 
nma gide~: .''~~tfen ~ ~ei; Şüphelerimi yenmeğe çalıştığım ne de kendimi gülünç mevkie koy· 
b:allederh. mıaklsıruz." d~m, sınıböyfta sıralarda oturduğumuz ~irde bir 

ı ç ım enruyor mryacağım ... 
l'Y ere 1 

• • • ' ardım tayyare istasyonu yapıldı ve bütün David her zaman beni kızdım, 
aorma~a. da ~ındı:n;:"8 "! 1. şehir gençleri tayyareciliğe merale sonra istedilimi yapmağa müsaade 
edeceiınıze emın ° a sıze ge sardı Kız erkek herkes fırsat bul. ederdi. Fakat bu sefer öyle olmaçh. 
dim.:• . . - la duk~ ta~are meydanına koşuyor. Dedidiğini yaptı. Artık aramızda 
Grı gözlennın müste~ ·b=~ pilotlarla tanışmak için fırsat gözlü hiçbir bağlılık kalmamıştı. 

beni süzdü: "Bu mese eyı e- yordu Biz de sık sık tayyare ma· tık önceleri çok üzüldüm, ağla. 
riİii eğer bugünkü oyunun provasın · "d" rd k B ··tün 

' . h 1 nevralannı seyre gı ıyo u · u dım. Sonra hayatın bana daha he-
da unuttuğum yerlerı bana atır a. kadınların arkasından knctuwgu Pol 

~" yecanlı, daha enteresan şeyler vaa· 
tırsan.,. ba .. 1 d Royalla işte bu ziyaretlerimin bi· dettiğini düşünerek teselli buldum 

l§te arkadaşlığımız böyle ;lla ı. n'nde tanı"ştun. 
· ,.,,.,, " 1 be ·mı ve muntazaman derslerime devam 

Ondan sonra bır~ gun er nı e Pol dünya sürat rekorunu kırar. 
eve kadar geldi ve .bir defasında ve yaptı~ uzun uçuşlarla şöhretini ettim. 
gençliğini tok sözlüğüyle: ")•üzünü ~· ilk u~uşlarm eğlenceli olduğu· 

B · birkat daha arttıran kıymetli bir nu söylemek do~ru olmıyacak .. 
böyle boyamağa ne lüzum var rı- tav·.··arecı· ydı". o zamana kadar ta· 

·· ·· " · k"nl şf J • Hava.landığımızı anlar anlamaz 
get? dedi. Boya yuzunu çır ·ı e ı· nırunış b"ır kı"mse ile bu kadar ~·akın 

kekl bo l k J korku ile titremeğe başlıyordum, 
·yor; emin ol er er ya ı ız· dan t .... nas etmem"ıc:.tı"m. Bütün eski 

-.. ':I fakat vücudumu saran korkunun 
lardan hi,. hnı:_larunazlar. .. "d k b a 

:.- ~':I ıyrs ve arzularım yenı en . a a~ -
1 Hiddetle bağırdım: "Başkaları ğa başladı. Ben de uçabılseydım .. 

taakkımda ne düşünürlerse düşün. Parmakla gösterilen meşhur kadın 
sünler ehemmiyeti yok David; fakat pilotlar arasına katılabilseydim! 
mademki sen i teniyorsun bir daha Heyecandan titriyen sesimle Da 
boyarunıyacağım!,, vide sordum: • 1Kanatlarım1 germelr 

Memnundum: çünkü beni sevme- istivorum David, ne der~in , acabr 
le baC/laiığını anlamıştım. İstediği mu~affak olabilir miyim? 
,aekilde hareket etmeğe razıyd:..'11. Fa· Gülerek beni t emin etti : "Bol pa· 
kat mektebin en çok beğenilen tale· ra ve sağlam sinirler olduktan son
besi tarafından sevilmek iı;in değil , ra elbette.,, 

D A vtT'le temin edemediğim 
ehemmiy~t'i mevkii bana 

kazandınrs·tı diye b,ıc:.rır:~•'n. Fa 
t çok geçmeden sevdiğimi anla· 

chm. Seviyordum .... Hem de şimdi· 
kadar hlçbf r erkeğe karşı duy
ığmı sarsılmaz bir aşkla ... 

Maksadımın ciddi olduğunu tah 
min etmiyordu. Mağrur ba~ımı me~ 
dan okurosına kaldırdım: "Sini:
'erm1 .. , emindim ... 

Gözlerinde1:i t ·~es .. ;:m l+ d .. nr"· 

re kayb~!du: "Ne ~arip kızsm Bri· 
~et: de:li. Evlendit-ten ron!'a uçma1

• 

için vakit bulabitec~ini mi zanne. 
diyorsun? Bir zamanlar artist ol· 

altında meşhur olmak hırsı saldı 

oHuğu için çabuk muzaffer ol -
dum. 

Birinci solo uçuşumu yaptığım 
~ün, kadehlerimiz ellerimizde sa· 
haya gidip go""lderrle ieçecek is
tikbtlimi t~utlul:ıdık. 

Royal: 
''Yakmda Amerikanın en meş· 

hur kadın pilotu clacak kızın şe

refine!,, diyerek bardağını boş~lt· 
tı. 

"Bugün tayyareyi yalnız baıı
ma idare ettiğimi dil§Ur:.l:iUğüm 

----n a'? 1:.,·.::ı k:?tb::n dur:o:a'·tı 
:bdim. EakU:at olduğuna h:.1: 
:nanamıyorum.,, 

Gülerek beni kendine çektt: 
.. Uçmağa karar verdiğine mem· 

nunsun değil mi?. ,, 

UNUTMAK 
KOLAY MI ? 

1

: ça·varan 

LOtfiye Gürlük 
labalığı heyecanlandırmak için b& 
yatımı t•hlikeye koyan bir erkek 
veya kadına on dolar veriyorlar • 
dı. Az çok tayyare de kullandığı• 
mı öğrendikleri zaman bu miill• 
b3kada muvaffak olduğum takdir• 
de bana daha baıka itler verecek" 
lerini söylediler. Böyle tehUkell 
müsabakalara genç ve güzel kıılat 
i , tirak edince halk daha fazla aıı· 
ka gösteriyordu. 

Çok korktuğum halde sefalet• 
ten ölmekten ise atlıyarak ötınt

ği tercih ederek kararımdan döll• 
medim. Hayatta bazan ne gariP 
tesadüfler oluyor! 

Bir zamanlar hasretini çektiti• 
niz ve artık dilıünmekten bil• 
usandığınız hayaller hiç umma • 

. d ·ğınız bir anda hakikat olu veri • 
yor. tıte benim hayallerimi haki • 
kat yapan da o paraıüt müsabl· 
kası oldu. Müsabakayı idare edeli 
adam orta yaıtı mü§fik bir tayYt
reci idi. Beni evine kadar gatüre• 
rek kendiıi kadar müıfik olan kt
rısiyle tanııtırdı ve o kadar i5zledi• 
ğim aile bayatını bana yenidell 
tattırdı. 

Bir taraftan uçuı hakkındaki 
malUınatımı ıeniıtetecek yeni ye
ni ıeyler iSğreniyor, bir taraftJll 
lda her fırsatta paraıütle atlamaktl 
ldevam ediyordum. Nihayet bil-

''Memnun. oldufumu ı8ylemeğe dum .. Çünkil David: tamamiyle yüklerin tavsiyesiyle reklinı iç!ıl 
bilmem lüzum var mı? Pol?. Bu söküp atamamıştım. Pot beni yapılacak uzun bir uçuı müsabl· 
büyük iyiliğini hiç unutamıyaca. teshir etmekle beraber Davi'tl ka. kasına ittirak ettim ve kazandıdl
ğım .. Kimbilir belki bir giln bu· dar mesut edemiyort:ıu. Sevgisini Bütün ıueteler benden bahıedi·.1 karıılığını vermek fırsatını Davidlhkl"l(ad~ eitüiı ı~remlYor- yor, •okafa çıktığım vakit bO ' 
bUlabilirim !.,. dum iln ·· 1 ba ·u d • • <t goz er na çevn yor u. 

'Hemen timdi!,, kliyerek beni İhtiraslı aık ıun'ileımeğe bat- ~ 
kendi dairesine doğru ıürükledi .. lamııtı; fakat evlendikten ıonra Fakat çok geçmeden anladdll 
Oraya ilk defa giriyordum. Kol- tekrar eski kuvvetini bulacağ nı umumi alilcayı muhafaza e_. 
lanna almak iıtediği zaman hiç ümit ederek bekledim. Evlenemi· için daima yeni heyecanlar yarıC
mukavemet etmedim. Fakat diva· yecegy imiJ1den bir an bile fÜphe et- mak lizım gelecek; çünkU ıisdeıl 

b. · b" · k b"loıe• na doğru götürUldüğlimü aörün- memiıtim. Halbuki Klevland el- ır resım, ır ımza opara 1 

• g .. "d" 1 1 bekl" bal) ce korku ile !doğrularak "Hayır, dikten ıonra o aayet sakin bir umı ıy e yo unuzu ıyen 
• · dah · ·maıa ··raııc' hayır, Pot, hemen gitmeliyim 1 de tavırla kat'iyyen evlenmek fikrin. yarın a yenı 11 r go ti• 

dim. Buraya hiç gelmemeliydim • de olmadığı gibi evlenemiyeceiine mevcudiyetinizi bile unutuyo~· e • 
Korkuyorum Pot, rica ederim br dair bir kontrat dahi imzalamış ~~t~~mamak hırsiyle he_: ~~blık bit 
rak beni gideyim . ., bulunduğunu ve bana bir ıöz veı- yı goze aldım. Daha buyuk • 

Fakat o bir taraftan mütemadi :nediğini söyledi. uçuı yaptım ve ldüıtüm. Bütil~ il 
• 1 • • 1 f ııı. ketııııi0 öpüılerine devam ediyor, bir ta· Şaşırmıştım .. Hiddetle bağır - mıt erımın son uo an e " 111"• 

raftan da ''çocukluiu bırak ıev. -nağa, tehdit etmeğe başladım. Fa acısını benden başka duyan o . • 
gilim.. Biz seninle birçok yerler kat Pot takayd bir omuz ıilkitiyle dı. Bir daha uçma1c değil, yüril • 

k 'hti" alin" b"l k 01.:lıı dotaııp hayatımızda büyük deği- "dinle, dedi, bana gelmesini ıana me 1 m ın 1 e ço az 
tiklikler yapacak, büyük itler ba· teklif eden ben değildim. Sen ken· ğunu ıi5ylediler. Annem gelip ~ 
ıaracağ;z.,. !diyordu. din istedin, geri dönmekte ve is- ni aldı, tekrar eve götürdü. fit 

Gayri ihtiyari söylendim. "Oh, tediğini yapmakta ıerbestıin .. Fa· tekerlekli sandalye .üzerinde ::. 
evet, evet, dünyayı dola§Jp büyük !tat unutma ki neticede zararlı çı- çen o karanlık •ünlerde yeS Jı1t 
ipcr başaracağız, büyük işler ..•. ., 'cacak gene sen olacakaın. Ben hiç tesellim beni görmeğe gelen ıe • 

h lk t ı rd · · i okıl Amerikanın en mefhur kadın bir zaman seninle evleneceğimi a ının gaze e e e ııaum c• 
tayyarecisi olacaktım. Pol öyle söylemedim. Bütün bunlar ıenin duklan zaman ne kadar iftihar 

1 

söylemiıti. Başım dönüyordu, ya- kendi dii§üncelerin .• Maamafih e· tiklerini dinlemek oldu. ol 
va, yavaı odada her teyi sisli gör. ğer şimdiki saçmalıklarından vaz. Sızlayan kalbime "tıte llyık 
meğe ba§ladım. Hatta yüzüme geçeceğine ıöz verirıen gene be· duğun ceza!., diyordum. tiktetl 
çok yakın olan güzel esmer yüzü rab::r dolaşmakta devam ederiz.,, O kadar acı ve ıztırap çele e • 
bile.... • Tuzağa düşürülmüıtüm. Tek. sonra bu akibete eritmek, anıı • 

· b" b k · · d be"'' Pot tekrar içki hazırlamak için rar evime dönemezdim. Söyleı.ii!c· mın ır uçu ıene ıçın e "-sil• 
bitişik odaya geçtiği zaman bir • terinin hepsi doğruydu. Aptalca lapn aaçlanna, babamın tebe~ U 

.. il k b • .. . ,.u: 
denbire Davidi hatırlayarak ses· hareketimin cezasını çekecektim. mun ay etmıı mutee145ır " il 
· • b k k d · • · da azabı)' sız, muztarip ağlamağa başladım . Ne yapacağımı, nereye gideceği. ne a .ara aımı vıc n 

Kendimi artık muzaffer değil, çok mi bilmiyordum. Çok alçalm ,, kıvranmak..... ri 
küçülmü§ görüyordum. Eve gi· çok nevmit olmuıtum. Bet para- Polle olan maceramı affettikle 
dip annem ve babamla yüzyüze sız yabancı bir ıehirde bulunma- ni biliyordum ve gene biliyoıtJısı; 
gelmekten çekiniyordum. Yalnız ma rağmen da.ha fazla alçalmamak ki evimizi kaplıyan ağır, keder. 
onlarla değil, bütün tanıdıklarım için bütün ümitlerimi kıran 0 ada. havayı hiçbir kuvvet dağıtaınl~. 
la...... mın yanından kaçtım. ca.k ve ben hiçbir zaman onlar• ısı' 

Polun odaya girdiğini görünce leleri için teselli membaı otan • 
ayağa .kalkarak adeta yalvarırca. ı LK önce intihar etmeği ak- tarın verdiği saadeti tattıraaııY' 
sına: lımdan geçirdim; ıonra cağım. 

''Pot de(Jim, önümüzdeki hafta :>aatimi, sınıf yüzüğümü ve anne· i' 
:~Ievl:ınd.tlaki yarıtlara i~tirak , t- min hediye ettiği elmas işlemeli o A V1D1N beni garrııe ıc 
mck üzere şehri terkedeccğini söy küçük altın gerdanlığımı satmak- gelip gelmiyeceğini .ç~ 
lilyordun. Beni de beraber götür ta karar kıldım. Biri birini takip merak ediyordum .. Geldi.. J-iC .,. 
m!z misin? Hem oraya gittikten eden o boş, karanl,k ve ümitsiz de tekrar gelerek benimle e::.. 
sonra rahatça evlenebiliriz. Söyle g::nteri hatırladıkça sat ka)dıfıma mek istediğini ıöyledi. Onu tıi 
Pol, beni de götüreceksin, delil bili hayret ederim. yordum, eakiıimen daha ~ 
mi? Beraber ıideceğiz.,, Günlerce lt ırulnn, bulamadım bir nvci ile.... et 

•)Jihayct bir gün para~:ıtıc' atlam· . Pcl:ı k:ırtı beslediğim htı rrıef,,. 

E VtMI terketmcden evvel, t :nilıabakalan yapılacağını duy. qk değil çılgınlıkmıı .. Fakat ~.,, 
Polla evleneceğimize da-! dum. Son kun:ıumu otobUae vere· vidin bir hiç uğrunda feda ettit· t" 

ir bir mektup yazarak odama bı· ı' rek doğru tayyare meydanına git- temiz sevgilini yeniden kabUl ;. 
raktım. Evleneceğimizden o kadar tim.. . meğe hakkım yoktu, ona ıayık , 
emin olduğum halde ıevinmiyor - Müsabakayı seyre celen b· 'f.Dıvarıp 14 QtrtiJdll. 
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a 

sadece bir 
kurtulabilir ? 

'--~ - - ·- ----;::::ı 

J ~~~1an insanları arasında : 23 t 

YAZAN: !.... Bu 3~h 

Genç zenci 
mağlüp 

35 Yı lını vah~ile r a rasın:fa gJçl rm:~ bir Al:nrı sa1va' 

kadının, yamyam reisini nas!I 
_edeceğini merak ediyordum 

Fotoğraf alırken tayyaresinden pilot, 
olan 

uçan 
sonra, yuvarlanmakta 

tayyaresinin içine düştü ve hem tayyare, 
hem pilot kurtuldu. 

I3azuto reisinin hayret ve hereca· - Eğer sen bunu kabul etmiye· j Fakat bu budala ya::ıyama k 
nı biraz yatı~ır yatı'3maz Baharan· .:eksen .. pekala! .. ~riye dönsün. manın \"e patlak gozlerini bir çı 
go derhal bizim meımırintimizder. ler! .. Fakat Alman kralının hediye· zıpzıp gibi yumrukla burun deli 
bahsetti. Heise bizi göstererek: !erini o takdirde geri almaya mec- !erinden dü~ürmenin doğru olmıy 

- Biliyorsun ki beyazlar da in. burdurlar!.. cağını pek güzel biliyordum! Nit 

bir müddet 5an eti yerler! dedi. Onun için O· Reis gene patlak gözlerini 2 taraaf kim herif beni \·e Hansın 
vambolarm reisi bu seferki .L'\an· ;.ıynata oynata iena halde clü~ünme sesle gülüştüğümüzü gorup 0 

h;CÇenlerde Avrupa gazeteleri 
dılar: 

llanı· ,, . 
ille • 1 .n.lıvland adında bir A· 
toı.rtka1ı tayyareci, tayyareden fo· 

ı.rar 1 ~lan a ayım derken dışarıya yu-
tc b dı ve başaşağı yere düşme. 

\' aşla:dı .. 
llııı ere l 800 kadem kadar yaklaş

rtı. 

~4·· 
re d:~az~_nesini kaybeden tayya-
'on hı duşmeğe başladı. Fakat az 
ı.q~a l{livland tekrar kendisini 
tqfy arcnin içinde"buldu. Klivlanı:l 
ten areden dışarı yuvarlanmış
hitta.~~krar içerisine düşmüştü. Ve 
'İııi k 1 tayYare tekrar müvazene -
~ azanarak yoluna devam etti. 

Qlab~ hal, milyonda bir kere va:<i 
l~r 1 

en istisnai vak'alar.da görü· 
"a.~· Fakat bu gibi milyonda bir 
•ıt alar, tahminin fevkinde olarak 

ctercyan ediyor. 
liı/tçi hepsi biribirinin ayni de· 
~n:·. Fakat heyecan itibariyle 
tj\<ltı. vı : Mesela geçenlerde Ame
)q tn Baltimor şehrinde bir si
~ ~t adamı, 200 kişilik bir salon
tc( ~lunan ı 99 kişiye hitap ede
~tıı 81Yasctten bahsediyordu. Der
llı~ &alonun tavanın.da bulunan 
~i <:anı fanus yerinden kopup 
~~ ia ~üştü. Fakat tuhaftır ki 
ttlztı r kımsenin kılına bir ziyan 
lcıııı:di. Zira kocaman fanus, sa
i'trc ld~~ ortasmda bulunan boş 

tı . U§müştü. 
~d~1lterede Niyoton isimli bir 
l:ııi k bir yemek esnasında gazete 
~U: 0 

Urken şöyle bir havadis gör 
.. 

lcıq;. Ayni kabuk içinde iki muza 
!. Uf et k 'l nd b" .... ~ b· me mı yo a ır goru· 

ı,. 1r hadisedir .. ,, 
. ıtn g . 
tı~ arıbine bakınız ki bu tn-
~bağ bilahare önüne gelen muz 
~tın içinden bir muz aldr ve 
~t ı.·· Unu açar açmaz içerisinlde 

ıt.Orsun) U b" fıttı • ç muz ır arada .... 
bit atikanın Pitsfild şehrinde 
~lııtıi ~?1 bir defa ''Şark caddesi,, 
~~ ır sokakta otomobil kaza -.. u~ 
ı!tıı .&radı. Bir defa "garp cad-
~aj11 ~ııl:le, bir defa da "şimal cad· 

"ınd 
§İtııd· e .• 

~~ea· 1 bu adam şehrin "cenup 
~i'~" .'İınli semtinden asla geç· 
~. 

8 
ki, bu hareketinde pek haklı 

lak ilnılır. 
"ıı~ atnbil kağıtlarında en nadir 
~ b~clen şey, bütün bir takı
t~Cti ır ele gclmesi.dir. Ve bunun 
licc,i:da acemice kar:ştırmalar ne· 
~~lbı.ıı/ olduğunu zannederler .. 
lt~till.d 1 cenubi Afrikanın Kap 
"~ı l:a c hundan on beş gün ev
~lid. t§ılıklı iskambil oynayan iki 
l~- 'll b" •. ;q takt ırının eline maçanın bü. 
t ~·tl b .. nu. diğerininkine ise ispa-
~teuı Utün takımı düşmüştü. 

~t~cn •ada bir kadın çamaşır yı
~tli b·l>armağında unuttuğu kıy· 
~I\ dır Yüzüğün, çamaşır tekne. 
llıı lıia eliğine düşüp kaybolduğu-
~a &etti. 

~-n::§ır teknesinin deliğinden 
İ'ord boru, bir göle müntehi o· u. 
Cısıu 

it) cııa araştırmak pek külfetli bir 
l:'ak caktr. 

~ «it b" 
bir .. ır gün bu kadının evin-

~llıa~td.:k kesildi. lçerisini dol. 
~·il~ Uzere açtıkları zaman 

ı ında ne bulsalar beğenirsi-
~Yb ti 0lan '-'Ü .. y .. ı 

t.ırıa b ı zugu .. 
( Ccı enzer milyonda bir vu· 

en h.;.,. 1 ;ı b" a·~ . '"'YISe cruen ·ır ıgerı· 

Südet hadisesinden biraz öncey 
di. Eger şehri kenarında uzun bir 
yolun ortasından haftalık ücretini 
cebine koymuş olduğu halde evine 
dönen bir işçi, bir taarruza uğra
dı. Yalnız parasını almakla kalma
dılar; onu öldürdüler de .. 

huta ayinlerinde bulunmaları için ye kO)'UlU\·ermi~ti! .. Yan gözle de,gülmeye başlamıştı. 
bunları elçi olarak gönderdi l 1 Ia?sın y~re, ayağı dibine koyduğu Nihayet çok m~mnun bir ta\1rl 

Zenci kadının yalancılık zekası· acaıp hedıyelere bakmaktan kendi· - Çok iyi! çok iyi! nan-hutad 
na hayrette kaldığımı itiraf ederim ni alamıyordu. !'\ihayet, pek hoşu· bu beyazlar daha çok i~tihamızı a 

Patlak gözlü reis gözlerini iki ta· na gidip goriller gibi göğsünü Se\'inç trracaklar dedi. Fakat ivi \·ah.tin 
rafa oynatarak şa.;kın ~aşkın dü. le döğdüğü bu hediyeleri feda ede. de geldiniz! Çünkü ya~n 
şünüyordu. Bir müddet dü5ündük· miyeccğini anlamış olacak ki: büyük nan·huta var! 
ten sonra: - Peki.. peki.. diye mırıldandı Baharango reisin Yerdiği bu h 

- Fakat, dedi, nan-huta gecele· Bunu kabul edeceğim! bere pek Se\·indi. 
rine elçi kabul etmemiz adet değil· Dem~{ Afrikanın yabani ram· Bazutolann teşekkür makaıuınd 
dir! } - .. .lan arasında da işi kanuna uy- kullandıkları tabirle reise: 

Reisin bu cevabı üzerine genç durmak var!.. Zira adet hilafına - Şeytan sana su yersin! dedi. 
Ortalıkta, kimsecikler yoktu ··· zenci kadını fena halde cam sıkıl. kahul etmeye mecbur kaldı~'l bu Buna pek memnun olduın. Ert 

Yani faili bulunamıyacak olan bir mış bir halde yüzünü buruşturarak hareketini de şöyle bir mantıkla te· sabah da biz tekrar gediye döneb 
cinayet işlenmiş gibiydi. bana baktı. vil etti: leceğiz! 

işte burada gene milyonda bir . .. - Zatrn dedi. Beyazlar insan sa· Reis kaşlarım kaldırdı: 
nevinden bir mucize baş gösterdi. Bu genç zen~ı .k~dının şu ~uteas· yılmazlar! .. Onun için nan.hutara - Dönemezsiniz dedi. Bu sefer 
Meğer 0 sıralar.da bir adam eline ~~p yamr~ ~eı~nı nasıl maglu~ ve gelebilirler! Herhalde çoktan ye- nan·huta üç gün sürecek! Zira b 
geçirdiği bir teleskopla uzak bir ıgfal edecegını cıdden merak edıyor memiş olacaklar ki canları insan e· sefer (insan ağaçları ormanı) ndak 

evden etrafı seyretmekle vakit ge· dum. ti istiyor!.. Peki, onlara da birer adamlardan avladık! 
çirirmiş. Gözü bu manzaraya iliş- Fakat Baharango hiç tereddüt et· parça verdirece~im! .. Yalnız bizim Reisin ağzından çıkan bu söz bi 
miş. Gerçi maktulün yardımına medi, gayet lakayt bir tavırla : sihirbazlardaıı gizli olarak yesinler! yıldırım gibi Baharangoyu da, 

yetişememiş. Fakat bilahare mah- _Ben de bunu biliyorum! Fakat Sonr:ı bizi hıi.Hl bön bön dinlemek ni de biranda titretmişti. Baharan 
kemede verdiği şahadet katilin gerek büyük Alman kralının gerek te olan Hansı göstererek: gonun niçin titrediği ve paı-ıltılı 
idam sehpasmda cezasını ödemesi- dostunuz Ovambolar reisinin kati - Y?Jnı<:, eledi, bu beyaz ineği cek kanatları gibi gözlerine niçi 
amil olmuştur. arzulan böyle! dedi. pek be~endim! Alman kralı bu ine- birdenbire kan hücum ettiğini bil 

ği nasıl insan biçiminde büyütmüş! miyordum. Fakat beni bu yamya 
BunJ bize öğretsinler! reisinin talaffuz ettiği gariij orma Bundan yakm bir zaman önce Sonra bu fırlak göbekli insan müı; 

Con Kal kalvus isminde bir adam veddesi reisin zaafını pek güzel 
Nevyorkta yetmiş katlı bir bina • bilen bir emniyetle ilave etti; 
mn yirminci katından düştü. E-
ğer öyle caddeye düşseydi, mahv

ni daha anlatalım : Bundan yirmi olduğu gündü. Fakat milyonda bir 
sene kadar evvel, meşhur Londra. görülen fakat dünyanm her yerin· 
1t yüzme hocası Pirsa denizin di- de görülen türlü türlü şekillerde 
bine düşeı: bir y~züğün çıkarılma· hadis olan tesadüfe bakınız ki, o 
sı i~in rica edilmişt i. sırada yoldan lastik karyola şil· 

Y üzme hocası daldı. Araştırdı •. teleri geçmekteydi. Yirminci kat
Müteaddit defalar tecrübe etti. tan düşen adam evvela onların 

Yüzüğü bir türlü bulamadı. üzerine yuvarlandı ve sonra ora. 

Fakat bu yıl, ayni yerde yaptı· dan sıçrayarak daha hafif bir şe
ğr yeni bir dalış neticesinde aya. kilde caddeye düştü. Sadece kolu 

ğma sert bir şeyin takıldı~ını, kınldı · 
sonrada ayak parmağına bir hal
kanın geçtiğini sezdi. Eğildi aldı. 
Bu, yirmi sene önce oraya düş • 
müş olan yüzüktü. Aylarca araş -
turnadan sonra nihayet sahibini 
bulup iade etti. 

Klasik 

Kendisi şöyle diyor: 

- Bir kolumun kırılmasınr, ka· 
famın kırılmasına elbette ki tercih 
ederim. Bu gibi şanslar, milyonda 
bir zühur eder. Bir ama pir! .• 

eserler 

tesi akşamı Viyana 
ne§rolunacaktır . 

( Baştaraf ı 6 tncıda) 
devlet operasında tem~il cl:iilecek ve radyo ile 

Viyana radyosunda (orta dalga 506.8 metre) Türkiye saati 
ile akşam 9 da dinliyebileceğimiz bu opera ilk .defa olarak bundan 
bir sene evvel temsil edilmişti. 

R. Strauss bu son operasına mevzu olarak tarihteki meşhur O. 
t uz Sene muharebelerini alrru~tır. Bu itibar!a opera, top gürültü· 
leri, kahramanca sahneler, müzika sesleri gibi çok gürültülü bir a
henk içinde geçmektedir. Sonu şehrin bombalarla berhava edildiği 

gün sulh ilan edilmesi ile biter. 

Mll<i JŞ 
iKi 
8 AL'N.l\ 

A'l l N DAN 
.SONR .q 

~vlN~ VÔ· 
J'JÜNC6 

Jıı'IUTHi~ 
BİR 

FEl. AKE:TLE 
KllR~l lA~ 
Ml~I> l 
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~İJ(·ı 
PARASıNı 
6iR AN. 

DA 
KA'1'BFT"fıK.
TE.N ~ON 

RA 
YE '51:: ><'l 
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I> \ 
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Düiı ve Yarın 1 
Tercüme külliyatı 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-1 O kitaplık birinci seri 
Numara. 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuruş 

100 
100 
75 

4 Devlet ve İhtilal 75 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı ı 75 
7 lşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta Hişuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı Il 75 

795 

Bu ~erinin fiyatı 795 kuruş 
tur. Hepsini alanlara % 2\ 
·skonto yapılır. 236 kuruşı 
peşin alındıktan sonra kalar 

1
1 lirası ayda birer lira öden 
mek Uzere dört taksite bağla 
nır. 

aa YA MA RA v· 

Pa~· ık r,bzlü Ye fırlak karınlı Ba- ismi ve oradaki adamlardan avladı 
zuto reisinin kendisini göstererek !arım söyleyişi. titretmişti. 

bir şeyler söyleyişinden Hans der ·ctnsan ağaçlan ormanı) gibi ga 
hal kendisinin bahsedildiğini anla. }'et garip bir orman ismi şimdiy 
yıp ban(\: kadar ömrümde işittiğim bir~;· de-
. - K_aptan! .Bu uyuz yaban keçi- ğildi. Evvela. bu tabiri yanlış anla· 

sı ne dı~:or? dı;~e :Ordu. dığıma hükmettim. (İnsan ağaçla-
0 \'akıt ~endımı tutamadım. Fe· n). olabilir mi? dire gayriihtiyari 

na halde gu~m~ye ba~ladım. düşilnmü~ ve onnan ismini tekrar 
Hans da hıçbır şey anlamamış ol· sormak lüzumunu hissetmic:;tim. 

duğu halde gülüyordu. :. 
- Senin uyuz yaban keçisi benim Baharangoya heyec~nıını belli 

hakkrmda iyi bir şey söylüyor ki etmemeye çalışarak: 
gülüyorsun kaptan? dedi. -=-Ne ormanı diyor? anlamadım! 
- IIans! her ikinizin de biribiriniz dedim. Reis sarih surette tekrar et

hakkmdaki ayni iltifatiannııa gülü ti: . 
r - İnsan ağaçları ormanı! yorum ... 

Hans birdenbire hiddetle ayağa _ t nsan ağaçları ormanı mı? Ne 
kalktı: garip isim bu? Hiç insan ağacı oıur 

- Ke diyorsunuz? Macar yerli- mu? 
sine ~nziyen bu herif bana küfür Reis, benim bu sualime tekrar 
mü ediyor? Patlak gfüünü bir yum koca dudaklarım sarkıtarak alık a
rukta burnunun deliğinden dü~üıil- hk güldü. Sonra: 
rüm vallahi!.. 

Bazuto reisi bizim Alman dilik• - )3u beyazlar çok budala adam· 
lar oluyorlar! dedi. Güneş ı,ğacını konuşmamızı adeti olan o alık hay· 

retleri içinde dinliyordu. nen Hansı 
yatıştırmak için gülerek sırtını ok· 
şarken 13azuto reisi Baharangoya 
dönüp de: 

- i\e tuhaf! işinttin mi? Bunlar 
goriller gibi konuşuyorlar! dedi. 

Tekrar gülmeye mecbi.lr oldum. 
karı~tımıak nezaketinde bulunuyor 
du. 

bana kendileri hediye getirdiler de 
~imdi bize in·an ağacı olur mu diye 
de soruyorlar? 

Ve, bunu derdemez, patlak gözle
rini iki tarafa oynata o;'nata kah· 
kahalarla gülerek ellerini o insanı 
ürperten goril Se\·incile göğsüne vur 
maya ba~ladı ! 

Hayretim son dereceyi bulmuştu. 

Zira bu ahmak yamyam reisi, insan 
ağaçlarından gayet taoit pek çok 
görülmü~. alışılmış ~ir ~ey gibi bah 
sediyor Ye biz beyazların bu cahale
tile de alay ediyordu! 

Şimdi hakikaten de şaşkınlık_ ve 
alıklık sırası bana ge1mişti. Heyec;. 
mmı zaptedemiyecek bir haldeydim. 
(İnsan ağacı) tabiri acaba sırf or· 
mana herhangi bir hurafe sebebile 
takılmış alelade bir isimden mi ib3· 
retti, yoksa bu ormanda hakikaten 
insan ağaçları mı vardı? Bunu şid
detle merak etmemem mümkün ola. 
bilir mi? 

Benim heyecan \'e hayretime bil· 
yük bir istihza ve istihfafla bak· 
makta olan rei~e döndüm: Büsbü· 
tün bön göümmeye çah53rak: 

- Biz beyazlar, dedim. Güne~ 
ağacını biliriz ama, insan ağaçları 

hiç gfümedik .. Siz bu ormana böy!e 
bir isim mi veriyorsunuz, yoksa ha· 
kikaten bu ormanda insan ağaçlan 
var mıdır? 
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HABERiN TARiHi ROMANI. 22 Yazan: Muzaffer MuGılBttnn . 

Afrodit i, bu gükrem iş M ogol Çok mu mmenundu? Hayır, bö)'-ı - Gömı:;i~~i~ k:ar kati o· le beraber onun apartımanındaı'"": 
l~ söylemek mübalağa olurdu. Hel· tarak nasıl iddia edebilirsin Adeta· Evet, Pariste kolonel Jak sokat1

11 

O
••nu••nde gerı• gı•tmekte lis, sevinmekle beraber bu sevinci yid? Bu kız, herhangi bir gürültü da ... 

hudutsuz değildi. Çünkü "müm. lizerine, merak saikasile veya sade. -....... ti! 
kün,, kelimesinin manasında bir cebir tesadüfle yedinci kat merdi· _ Evet, evet ayni binada öldii 

1
: 

• :ııJ.-B· 

devam edl•yordu. ı}üphe mahiyeti de bulunduğunun veninden aşağıya bakmış olabilir. len iki vatandac;ımız. Hayır, yan:ı; 
farkmda idi • Bu takdirde seni 1'.fongardın dışarı anlamadın, katledilen diyoruJl'I· 

Evet, düşündüğünün hakikatin çıkardrğını ve kaçtığını görmüş o!-

Bu haykı~ bir arslan gUğreme
si gibi, kclimesizdi. Sırf bir haykırış 

Afrodili, Olcnytonun bu hnykın-
5mdan, beliti ilk defa hakikaten 
Urkm~tU. 

Bu kadın, erkek derisinden ge
çen kadın gözlerllc, tehlike zama
nında Olcaytonun benliğinde cedle
rinin eahlandığını görür gibi olmuş

tu ve yine kadınca, hükümdarın en 
zayıf yerinden vurmak için önünde 
geri geri yürüyerek, kahbe bir ses.. 
le : 

- Olcayto!. Olcayto!. dedi. Ec
dadını, ecdadını dilşün!. Onlar hiç 
bir zaman bir kadın önUnde bu ka
dar zalim oimanuulardır !. Bana bu 
anda Mogol sevmekten bir nefret 

Eğer istesydl, bu kadar zeki ve 
bu kadar sehhar bir kadm onu da, 
bUtUn Mogol ecdadı gibi biltUn arzı 
bir dev gibi yutacak qtibalara, şan 
ve eereflere dahi silrilldiyebilirdi. 
Halbuki Afroditi işte onu muhte
şem bir esir gibi avucuna almağa 

savaşıyor, bilyük olmak hırsı ka.. 

nmda kaynryan bir Morolu iote kil 
çfiltmek için de yalnız koynunda 
sıkmakla iktifa ediyordu. 

Olcayto son vakayil g1Szil önüne 
getirdiği zaman bunların çoğunu 

kendi iradesinden ziyade bu sihirli 
kadının fil d~i parmakları arasın
da sıkışmış bir hançer it.aatile yap
mIJ olduğunu ıörilyordu. Bu ona 
vicdanının en şiddetli buhranını 
verdi. 

verebilirsin, dik.kat et !. 
Boğuk bir sesle, Afroditlnln üze

Bu sözler Olcayto Uzerinde bir- rlne yUrilyerek : . 
biri peşine sıktlm~ klll'fiunlar gibi 
tesir etmişti. 

Olcayto o anda, aşkla tarih, eeh
vetle hayat arasında, zevkle ölUm 
arasında, bir elmşek aydmlığmda 

gibi akın atlarile ve kurt bqmdan 
tuğlarla ecdadının dolu dizgin u
fuklarla ynr13 etti~ görüyordu. 

· Pençeleri kıllı ayı pençeleri gibi 
bir Mogol, bu kurt başından tuğlan 
kan rengi bir kısrak UstUnde Asya
nm bir ufkundan öbUr ufkuna ka.
dar, semaları bir gimşek yalar gibi, 
akıp götürüyor, en devrilmez kale
lerle çevrili muazzam şehirlerin 

etrafını böyle kara bulut gibi Mo
gol atlıları sarıyor, §ehrin ilstUne 
hep birden attıkları oklar gUneşi 

kapıyarak §ehir kadmlarnu secdeye 
kapanclınyordu. 

Bir :Mogolun kanında dnlına akın 
atlarının nal sesleri nabIZ gibi vu
rur. Bu 1.fogol kendi damarlamida
kl bu sesleri isittikten sonra heı; 
§eyden evvel yalnız bir Mogoldu. 

Olcayto, o anda gUğremiş ruhunu 
her pusesile bu kadar yatışt.mn.ış 

olan bu dilber kadmm ıslak ve yu
muşnk etli dudaklarmabak.ryor, bu 
dudakları gözlerine sık mk değdiri
len kız~ bir mll gibi hissediyordu. 
Bu kadın, vücudunun insanı garip 
bir zehir gibi uyugturan meale bilyU
sU ile onu bilyillcmlş, elini isteme
den katil ve cinayetlerin hançerine 
uzattırmış, onun sıcak pusclerinden 
tarihin UstUne kan damlaları ser
pi.lmlşU. 

- Afrod.iti! A!roditi!. diye haykır 
clı. Seni belki dalnıa seveceğim! .. 
Senin bir Mogol kadını olmayıemı 

tamir etmesi için bilkat.a bütiln ha- ta kendisi olması mümkündü. Mil· ması da mtüıtemeldir. 
ti kütiiphanede yaptığı tetkikler se- - Ah ne diyorsun Hellis? mah-

- E\'et, çok heyecanlı bır ' j, 
Bura gazeteleri büyük bir eheJtlll1 
r et ,·eriyorlar. 

zinelerlmi vermeye hazırım!. 

Yalnız damarlarımdan cedlerlmin 
kanmı oynatma! .. Biliyorsunki ben 
senin dünya yüzünde şimdiye kadar 
tanıdığın insanlar araııında her şe
yi yapmağa kadir yegane adaman!, 

Afroditi bu gügreıniş Mogol ö
nünde sapsarı kesilmiş bir halde ge
ri gitmekte devam ediyor, Olcayto
nun 3imdiye kadar görmeliği bu 
müthiş iııyanını, hala, nihayetinde 
olan aon bir buhranı addederek ye
ni bir hiyle dii§Unüyordu. 

Birdenbire yalvarır bir sesle in
ledi : 

- Beni dinle, arslanım. 
Şevketlil. Olcayto ! • 

- Sus! .. 

- Dinle beni diyorum !. 

- Sus ! .• 

(De~·amı \·a.r) 

mereli olmuştu. Ancak öğrendikle· \'oluruz! Ne yapayım ben? 
rine r<:?·nen matmazel Yerpen elaıı - Eğ~r ~ni görmü~se inkar ede 
itham altında ve mc\'kuftu. Otekinı m~zsin. Çünkü seni çoktandır tanı
yak:ılaymcaya kadar da bu vaziyet :lığı için başkasına benzetme~int: 
Je,·am e<lecekti. im!~an yoktur. Eğer seni görmü~sc. 

ötekini yakalamak; bu iş pek cı Işte o zaman çok müşkül bir vazi 
kctdaı zor bir i~ değildi. Adelayidi yete dü~üş oluruz. 
birka; gfü. evden uzakla~mağa, me - Şimdi ne yapmalıyız? 
o;cHi bir otele gitmeğe ikna edebil. - Hiç bir ~ey! Seyahat et. Parb· 
se ıyi olacaktı. Çünkü iş tehlikeli, ten uzaklaş. Ben de buradan gide
hele ortaya zannettiği gibi bir ka- ceğim. Çünkü henüz bizden §Üphe 
dm değil de silahlı ve herşcyi göze edilmiyor, serbestiz. 
aimış bir erkek çıkarsa tehlike daha Sütçü kmn yann ben ağzını ara 
büyüktü. Şapka iF;neleri, katilin yacağım. Bize her sabah ı:.üt getiren 
:nuhakkak bir kadın olmasını icar 0 mudur? 
ettirmezdi. - E\'et. Sütü eskisi gibi sabahla. 
Planı hazırdı. • Londrada Deyli rı getirmelerini tenbih edece~im. 

~leyi gazetesinde çalışan bir arka- Kocam, geceleri geç gelmeğe başla· 
daşına telefon ederek bu haYadisi yınca sabahları erken kaldırılmak 
~·azdıracak, sonra bu havadisin bil· i temediği için sütü akşamdan hı· 
tün Fran~ız gazeteleri tarafından rakmalarmı istemişti. 
iktibas t'dilmesini bekliyecekti. Teh. - Parson eve geç mi gelirdi? 
like asıl işte o zaman başlıyacaktı. - Evet.. Gece saat ikiden evvel 
Çünkü bu ha\·adis katile üçüncü değil. 
kurbar!mı, yani Hellisi gösterecekti. - Çoktanbcri böyle mi yapardı~ 

Telefonla Londrada Deyli Meyi - Aylardanberi. Her gece işi 
gazetesini istedi ve numaranın ye- \'ardı, zavallı sahahlara kadar çalı
rilmesini beklerken kız kardeşini ya- şırdı. Oyle iken Mongard onun kıy· 
nma çağırdı. metini gene bilmemiş ki ölümü ge. 

- Bu sabahki gazeteleri okudun cesi kavga etti. 
mu Adelayid? - Dunlan unut kardeşim. Nasi-

- Evet, okudum. Artık endişem halimi dinle: Seyahate çık. Birkaç 
kalmadı. Beni haksız yere itham e· şehir dolaş. ~1esela. Nise git, tam 
den I-fongard öldü. Vicdanım müs· mevsimi... tsterscn dağ sporlarına 
tenh. Zabıta beni isticvap ed~oek git. Fakat herha\de•bU -apartıman· 
olur~a sakin ve soğuk kanlı cevap dan çık, burada çok hatıralar var, . ' ·~ ' . . ... vereceğim. 

- Geçen k~nunusaninin 12 sinde 
yani kocanın öldüğü gün Pariste 
ne yaptığım sana sorarlarsa ne ce
vap vereceksin? 

- Ne? Nasıl? o gün Pariste oldu
ğumu biliyorlar mı? 

- Gördün bak. Şimdiden -:aşırı-

seni üzer. 
- IIakkın var, gideceğim. 
Telefon zili konu~malarına fasrla 

verdi. Londradan arıyorlardı. Hel· 
lisin aradığı numara bulunmuştu. 

Ilelli:; te;efonda konuştu: 
- Deyli :Meyi mi? muharrirleri· 

nizden Jakobson ile görüşeceğim 
yorsun. 

- Cevap \'er: biliyorlar mı? Çağırır mısınız? 
- 'Mongardın bu apartımana gi- S'.lbırsızlıkla bekledi ve birkaç s:ı. 

rip çıktığının birisi tarafından gli .ıiye sonra devam etti: 
rüldü~ünü biliyorsun değil mi? -- Allo. Jakobson sen misin? Ben 

- Gazetelerin bahsettikleri sütçü Helli 5.. Merhaba dostum, nasılstn 
kızdan mı bahsetmek istiyorsun? 

1 bak'.llım? 
- Bu kızı sen tanıyor musun? - . . •. 
- Evet, görmüştüm. Fakat gaze. - Evet, başımıza öyle bir felaket 

teler uyduruyorlar. Bu kız bir şey ı.;eldi. Sana bu münasebetle fevka
görrnüş tleğildir. Ben gayet iyi ha- iade bir ha\'adis \'ereceğim. Paris 
tırhyorum, o zaman merdt\'E'nde la7P'e!erini okudun tabii? ... 

- ..... ·1 
- Tabii. Bu işi benden dah~ ~: 

kimbilecek? Şimdi beni iyi ~;~·O" 
Ben katilin kim olduğımıt bı ~ 
rımı. Dur acele etme, şimdil~~ g ;o, 
tede ismimi yazma, yalnız rıı 
nun kaymbiraderi,, de. 
- .... '3Z'' 
- Hayır, hayır. Onu sonra ~ e~· 

d
. . . . c·na,•ett 

nz. Sen hava ısı şı~ır. ı · sır3sı 
e~rar perdesinin sı)•nldığını. ~ 
.;elince ifşaatta bulunacağıtnl ) 
mz. 
-.... ıı.1· 

- Evet, bra,·o! Ben intik~ ttf 
mak üzere çalışıyorum. Tabii~~· 
levhaları da büyük koydurara rızl' 
zarı dikkati mümkün m:rtebe rııb~ 
celbetrneğe gayret edersın. . 
ha\'adis birinci sayfada çıkac3İ'· ıı-

- Söylediğin ayıp şey Jak0~~!11 
Beni tanırsın, palavra atacak 8 

olmadığımı bilirsin. 

= Y~k canım, işinden. ol~ 
Bilakis bu harndis sayesınde f1l 
f at alacaksın. 
-.... ~..-

- Adresi mi? Kolonel Ja1'. !IJ)'er 
ğı 21 numaraya yaz. Birinci cın3iJ:i1 
12 kanunusanide altıncı katta. ·ııd 
ci cinayet 25 kanunusanide btf1ıt· 
katta oldu. Her iki maktul de )'a-1"' 
liz... Birisi kaymbiraderim e<Jit11 
son, öteki meçhul biri. Ne d 

- .... _,ı~ 
JcJJV - Hayır, kntiyen! o genç 

bahsetmeyin. 

- Hayır, o suçlu de~il. .. ,. 
'f11 ~ 

- Sövlcdiğim şeyleri beJ1• • 1er 
J 'rtl u 

zımdan yazayım deme, hepst 
hal tekzip ederim. 
- ..... 
- Çünkü.... eJ8).jd 

Hellis sesini ya,·aşlattı. Ad fJ' 
heyecanla karde~ine bakırordıl· 
sıldadı: 

- Sen !:ıldırdın mı Hellis! 

Hellis telefonda de\'am etti~! ~ 
- Vaziyeti ka\Tiyorsun d:O·~ 

J akobson? brayo ! o halde d · 
gibi yap. kimseler yoktu. Zaten sütçü kız o· 

dasına hizmetçi merdi\·eninden iner - Evet, kayınbiraderim üsten ,..ı> 
Parson ... Şimdi kardeşim Adelayid- (Del'ILl111 ~ çıkar. 

·' .. ~ ' ·. . .. • t -......... ... • ~'.. '• .. r.·~. ~- ~ 
HABER'in Edebi Romanı 

-70-
Sanki saat hiç ilerlememişti. Her 

kes yerliyerinde oturuyorlardı. E
ğer içlerinden çıkıp gidenler olmuş
sa muhakkak yerlerine gene tıpkı 

kendilerine benziyenler gelip olur. 
muş. Evet herkes orada fakat yırtık 
yün ceketli ser eri meydanda yok
tu. 

O kapıdan içeri girer ginnez ser-

seriler sanki çok samimi bir ahbab· birinde bütün serseriler tarafından lik senelerinde onu Meta kendisin~ na rağmen yırtık mantolu, saçı başı Bu muhitte, bütün insanh~3 ııitte 
lan gelmiş gibi onu ne~ doktor ağabey ... diye anılan Muam rehber edinmişti. dağınık kadının hali çok daha peri- şı bir düşmanlık duyan bu tll~~ efı 
ile karşılaştılar. merl~. Ali oturuyorlardı. Onu daima kültürlü, geni~ ihata- ;an ve daha bitkin görünüyordu. bütün insani duygular körle~~detl 

- Ooo abla! merhaba! safa gel- Halt\ münakaşa ediyorlardı. 1'.lu- lı, zeki bir insan olarak tanımıştı. Etraftaki serseriler kadının ince mukaddes bilinen hisler dahi 
~in .. Hayrola .. ne \'ar .. Gene ne is- ammer Aliyi sebebsiz yere buraya Zeki bir insanın ihatası geniş bir parmaklan ucunda sallanan beş li- kasden çiğneniyordu. ~ . bir IO' 
tıyorsun? getirmemişti. Otomobillerden çaldı· insanın Muammerin düştüğü sefa· ralığa garip bakışlarla bakıyorlar- Halbuki bu kadının yuzil ~ ..,-öıt· 

- Dalgada mısın? ğı şeyleri buraya kadar getirmek i· let derecesine düşmesinin bir m:ına· dı. tap gibi içinin derdini söylu) jf:Jde 
- Yoksa harman mısın? çin onun pardesü ceplerini kullan.. r \·ar mıydı? . Ve oltaya takılmış bir yem gibi Bu yüz en müthiş bir ıstı~b\r jıtı' 
- Geldin mi? söyle be ne istiyor mıştr. Şimdi de, buraya geldikten Kötüden kurtulmak bir gaye ol- kadın\l'l parmakları ucuna takılmış ediyor, büyük bir tehlikeY1 b 

sun? sonra satmağa yolladığı bu şeylerin ma?ıydı. Kötüye, çamura çirkefe duran bu beş liraya takılmış na- dat işareti gibi bağırıyor~~· et et' 
Zeliha hiçbimin sözünü dinlemi- parasının gelmesini beklerken arka- aplanmağa, istiye, istiye kendini zarların ifade~ini Ali okudu. Ve bir· 

1 
Bu kadının kederine hu~billdt 

yordu. daşile birçok mevzular üzerinde ko- mezbeleye atmak! hayır!.. denbire, kendine malik değil hissini mesini bilemiycnlere karşJ }<a 
Elinde tuttuğu be~ lirayı gösteri- nuşuyor. Ye bu mevzuların ateşi i- Bugün düğünde bulunduğu müd. veren, bu ince bu sarı bu bitkin ka- uyanan bir isyan duyur0~~ıef· 

yor: çinde kendini unutuyordu. detçe kendi yerinin bu adamların dma yardım etmek onu korumak Ve çare·iz kadın kaba ~ ~11ı:I' 
- Burada birisile pazarlık ettim Al. d h .. k··ı d ara'ı olmadı~mı hisseden Ali, şim- ihtiyacile kalbi sızladı. kahkahalar, kötü nükteler :ırııçıl'ıı! 

h,.,. 1. . ı e ayatının en muş u e . d . d . .k hl B h. . b k k h' · b . d "'~rı e' ~ ıra getırdim. . 
1 

. d -r.,~ 
1 

. ld .,, dı e aynı şey en \'e aynı ı ·ra a. u ıssı; u oruma ıssnı o u kahvenın kapısından 1,.-· A..,,(l1 

D. d 1. vır erın e, en mu ........ e ecı o ugu k d. . . b d_,,,_.. d d d t Gel' . f 1 dı Mııtıı··. 
ıyor u. Bes ırayı gören serseri· 

1 
d b. l'kt • ld .,, en ısının u yarı meczup, y:ın gece ugun e e uymu~ u. ı· çıkmaz yerınden ır a · • edl· 

1 b .. b. 1 • • k 11 d" t·· sene er e ır ı e yaşamış o ugu • . 1 d . d d d 1 k k . .. . . . · bcklefl1 '" er, ırı ır erının o annı ur u. b k d b 
1 

k k d m1razı, yarı mecnun ınsan ar an nı ama ın yanın an a ıp açırma · rın sôzunü bıtırmesını r Jt:ll' 

1 d u ar ·a aşı uma tan zev uy. .,, h. d. d .1 • . . .şt. Ç"nk.. b . . dedi \ e yor ar r. d .,, . . b d • 
1 

, d da o!ma::lıgım ısse ıyor u. arzusı e ıçı tıtrcmı ı. u u o u - Ben gıdıyorum · tlJ· 
E t 1. d d. F' k d ugu ıçın ura an a}rıamı}or u. 0 . k d 1 :ı; b d .. .,,_ d .1 . beş r e.d ta ı-oş ·-ve para e ın ey ı. a ·at a arn . .,,.. te!~ılere ·arşı uyc.•.ıt;;u ya ancı- ugun e şu sersen enn, ıraya ve kapı ına doğru a e ~·etı; 

neredeydi? .Bu zevk tam tatlı _bır zevk degıı- lığın, ikrahın ifadesi bunlara sokul· bakan gözlerindeki ifade bulan rna- Kendisinden evvel başk~~sti>"'f' 
Nere}·e gitmişti Bu melun bütün dı. Hayır .. Bu zevkın acı tarafları mı:~. bunlara alçalma!< de~ildi. nayı sezmişti. me<len evvel kadını bulrn3k 

1 

bu şeyler beyhude mi olmuştu. Saat da vardı. Bi!a1ds, bunları yükseltmek bun Hayatında birinci defa olarak bu du. 
geçiyordu. Parası vardı; elinde b~ Muammeri bulmak epey bir şey- !aıla birlikte yükselm~ inişsiz, yo gece ,·e üstüste, üç defa korumak ııl"' 
lirası vardı: di. Muammeri bu halde bulmak Jm;:uı zin•esiz tepesiz Ye uçurun;- ihtiracı, bir başka insana yardım Zeliha kahveden çıkar çı~~:ı:dıt11 

- Nereye gitti bu adam?.. bu muhitte ve hayata bu kadar el- mz bir alem kurmak lazımdı. etmek ihtiyacı hissediyordu.. kasını bir dıvara dayamış 1 

!ki saat geçmi~ti.. 1ki saat bek· verişsiz bir insan olarak bulmak iy1 Diraz evvel gelip kan satın almak Gelini kurtarmak, Muammeri ilerde dunnu~tu: 
8 

ba.1>'1 

!er miydi hiç. bir şey değildi. istiyen kadının ikinci defa huraya kurtarmak h;temişti. Şimdi de bu - Hanım .. Hanım .. Ban 
17 Muammeri bütün talebelik ~ene gelişi onu'l da nazarı dil,1•atini cel· bilmediği meçhul kadına el uzatmak na! .. 

tlerde kahvenin arka mac;alanmn !erinde takdir etıni,, bütün talebe- betti. .\racla geç~n zamanın kısalığı istiyordu. 



Kendi kendimizi 
mesut edebiliriz! 

Sarı 

mayo 
Meşhur 

Baum'un 
Viki kadın romancı 

dikkate değer tavsiyeleri 
(Baştarafı 8 incide) 

laıwryorum., diyerek i~in içinden 
~ıyrılmıstır. Yalnız iki saniye! 

"Grand Otel" ı~1mıı romanlle 
hUtUn dUnyata &(>hret kazıınmı o. 

lan kadın muharrir "Ylkl B&um., 
b:ı.yatnı tlirlU safhala.mu görmUtı, 
ıengtn olmuş, fakir dU~mU~, in· • 
ıanıarı \'e ln anlığı ya.kından tanı
mı~ bir :ıahslyettlr. Bu itibarla ha· i't hakkındaki 'orüşünün tfo hay. 
1 enteresan olma!llı lilzungelir. A.. 
lağıkl makalede bu kadm, ıs.adet 
ıne,'2uuna temas ediyor ,.e blrtok 
insanlar itin saadetıe rehber olabl· 
le~ek şn.yu.nı dikkat mütalealar ile
ti &Ürüyor. 

Ben, bir insanın talili olup diğer 
bir insanın talihBiz olduğu kanaa
tinde değilim. Kendlmlıl mes'ut 
ttınek elimizdedir. 

lianci şarUann saadetle alil.kası 
l'oktur. Ekseriyetle insanlar görü. 
~ ki, bir koğuk içinde pe~an kı. 
~afetle yaşayıp gider ve mes'uttur. 

,.lkf naum 

7 - Ara sıra evinde !sveç usulü 
jimnastik yaptığı da vakidir. 

8 - Küçük yaştanberi danseder, 
rürüyüşü de dansa benzer, onun i· 
çin tiyatroda ilk küçük rolleri orna· 
dı~ı zaman yürüyüşü çok garip sa. 
yılmıştı. 

9 ·-- Onu bu yürüyüşten vazge· 
~irr.ıck için yürüyüş dersleri vermek 
n~ iki sene hergün nezaret altında 
aç saat yürütmek lAzımgelmiştir. 

10 - Bir parça tenis oynar. Fa· 
kat "kadın çehreleri., filminde tenis 
oynamak kendisine çok ror gelmiş· 
ti. Çünkü filmde sağ eliyle oynuyor 
1örünsün diye $Ol elle oynamak mec 
burirctinde kalmıştı. 

11 - 1ri ping-ping oynar. Bilh"s 
~a kocasile oynam~ı çok sever, fa. 
kat hiç bir vakit partiyi bitirmek 
-ıa ip olmamı!,)tır. Mutlaka "hile ya· 
?ırorsun., diye kavga eder ve oyu· 
ıu yarıda bırakır .. 

l'..! - Otomobil kullanır .. Fakat 
tO kilometre süratten yukarıya çık 
tığı vaki değildir. 

• • Yazan: N. R. Bortner Çevıren: Suad Derviş 
Kendikendime şaşıyordum .. Fa. liyordum. Onun vücudunun yavaı ra yavaı yavaı mektupların arka· 

kat bunda ıaşacak da çok bir ıey yavaş dibe çöktüğünü goruyor· sı kesilmiıti. Benim kabahatimdi. 
yoktu. Neden ben Kar} Bullard'ı dum, Daha yarıya kadar inmit de. iyi bir iş bulamadığımı, onu yanr 
boğulmağa bıra.kmıyacaktım? Ben ğiLdi. ma getiremiyeceğimi görünce ona 
ondan nefret etmiyordum. O Tam dibe kadar ne kadar süre- seyrek yazmağa başlaouitım ve 
kimsenin nefretini celbedecek bir cckti. ki saniye mi, on saniye mi? sonra .• • 

insan değildi. Çok iyi bir delikan· Şimdi bana saniyeler ne uzun ıe· tlç sene çok uzun bir zamandır .. 
hydı. Kusuru biraz santimantal, liyordu 1 • • lşte, §U vücudun, suyun aathından 
biraz fazla yumu~ak, biraz fazla Karısı ona yemekten sonra he· suyun dibine indiği zaman gibi 
zengin olması idi. Eğer o Kons- men denize girmemesini aöyle- uzun .•• 

tans ile evlenmemiş olsaydı t. Ben mişti. O karısmın bu sözüne ken- İşte, o bu seneler için.de burada 
onu yarım saniye içinde kurtara· di çocuk gülüşiyle mukabele et· evlenmişti. Fakat benim avdet et. 

bilirdim. miş, kansının dizini ok§ayarak ye tiğimi duyunca hemen bana bir 
Halbuki bunu yapmıyordum. rin.den kalkmış, atlama kuleıine mektup yazmıştı .. Kendisini bura· 

Suda kaybolan başının üstündeki kadar koşmuş, oradan aşağı atla· da gelip ziyaret etmemi söylemiı· 
halkalara bakıyordum. Ve şaş. mıştı. O tepemden denize doğru ti. Ona gelmiştim.. Kendisi es. 
makla iktifa ediyordum. inerken vücudunun havada yaptığı kiden incecik bir kızdı. tlç ıenc 

Yaptığım §eyden kimsenin ha· rüzgarın serinliğini hfila nemli sır- içinde ldaha toplamış, Adeta §İŞ· 
beri olmıyacaktı. A~ağı yukarı tunda duyuyordum. manlamıştı. Fakat böyle olmasına 
onu bu şekilde öldürmüş oluyor. Şimdi hissediyordum .. Onun ka rağmen benim için o gene eski 
dum. Halbuki yaptığım ~eyin, su· rısınm çıplak dizlerini böyle okıa Konstanstz .. 
yur. altına onun kafasını sokup, ması benim şimidi oduğum yerde Beni diğer misafirleriyle birlik
b-.ğuluncıya kadar zorla içinde sakin oturmama sebep oluyordu . te burada a.lakoydu. Misafirler, 
tutmaktan hiçbir farkı yoktu. Yoksa o boğulurken bu kadar her yerdeki misafirler gibi sade 

Bazı kimseler, iyi serait i~inde 
doğmuş ve lüks bir hayat ya.ş1yan
ları ınes'ut farzeder. Halbuki o 
:'1ıginliğin, o lilkıı hayatın o insan
ları ağır dn.rbelere karııı daha na
tlk, daha mukavemetsiz bir vazl. 
l'ette bulundurduğunu hiç dllşlln • 
ll:ıez. HattA bu darbe, hafif de ol
~ netice yine aynidir. Hayatın a
tlr darbeelrine alı§DU§ olanlar i
Çln bir fiske kadar bile iz bırakmı. 
Yacaıc olan tesirler lüks hayat L 
c;;r~de Yaşııyanlan b:rbad etmeğe kl 

VAKiT Kitabevi 
13 - Bisiklet~biner .. "Niçin bi· 

siklete biniyorsun?,, diye soranlara 
dddt ciddi ''bacaklanmm uyuşuk. 
luğunu gidermek için,, der. 

Halbuki bunu kimse bilmiye- soğukkanhhkla bunu &eyretmeme sathi şeyler konuşan, dedikodu 
tekti.. Ben tahta iskelenin ta öte· imkan var mıydı?. Konstans, diz· yapan birtakım mantUıız iruıan
ki ucunda oturuyordum. Herkesin leri sıkıştırılacak bir kadrn değil- lardr. Kocası onun kah kolunu, 
gözü önünde bulunuyordum. Ve di .. Nasıl bir kilisel:ie bir bar §ar- kah !dizini okşayan bir erkek, ço· 
ayaklarımla suya vurarak sakin kası okunamazsa, konstasm da cuk kadar yaramaz bir deJikanlıy
sakin oynuyordum. Daha biraz ev dizleri öylece sıkııtırılamaıdı • dı. Bütün bunlar benim canımx 
vel arkamda Karl bizzat oturuyor· Kiliseden bahsetmekten haz du· sıkıyordu. Fakat tahammül ede • 
du. Kansiyle misafirlerinden bi- yan bir insan değilim. Fakat kons re1', onların biraz daha kalmak 
riyle konuşuyordu. Ve onun ar- tans benim için bir mabet gibi şa davetini kabul ettim. Çünkü 
kasında sahile kakiar uzanan bah yanı hürmet bir mevcudyettir. tlç Konstansrn bakı§larmda bir b~lro 
çeai güzel kötkil görünüyordu. seneden sonra onu birinci defa o· duygunun izlerini görmüştüm. it· 

ldir. 

Ben iktısadi hayatımda büyük 
de~İşikliklcr ı;cçtrdim: battım, çık
~fll). Çok fakir düştüm; zengin ol-
Uın. Çok para kaybettim, kazan

dnn. Gerçi para sahibi olmak pek 
llıUhinı bir şeydir. Fakat bizim .sa.. 
ldet dediğimiz "memnuniyet veri. 
Ci hal,, ile alakası yoktur. 

Birkaç sene evvel Havny adala
l'tııa gitmiş, vaziyeti tetkik ediyor
dum. Orada bü~iik bir tecrübe is
tasyonu kurmuşlar, birçok meyva. 
Cllar, yüz senedcnberi bir hususi 
~CY\·a icad etmeye çalışıyorlar. 

11 meyvanın hem sert, hem de 
~Ulu olmasını istiyorlar. Fakat bir 
Urıu kabil değil. 

, ~eticcde, yetiştirdikleri meyva. t;t ~lursa sulu olmuyor. Sulu ye. 
tlrirıen:e, o derece nazik. bir hal 

~1Yor ld, çıı.buk çürüyor. 

lşte sıc:.k limonluklara benziyen 
Ç('l'ait altında üzerine titriyerek 
~e11-t·ı · ı · · · b ~ rı mış ınsanlar da böyledir. 

O.ha serbest şartlar içinde yaşa
ll:ıış fakir kimselere hiç tesir et -
:

1Yecek olan ağır bir darbe onları 
~şa~ağı eder. Pakir olanlar, ken
I Ugraşmal:irı ile, uğradıkları tür 
~a lllahrumiyetlerle hayata kar§r a. 
be~ tanı bir nevi muafiyet kes • 
tt:rnışıerdir. 

lt•~en, birçok facialar görmüş, fe-
11 ~.ı:et!cre, kıızalara, hastalıklara 
it C'raınış bir ailenin evlıidıyım. Fa
lent. bu demek değldir ki benim ai-
~n ''tali yıldızı,. sönüktür. 

tll attfı. bUtün bir aile sefalete 
l'i <ıhltüın gibi görünse, günün bi • 

la~~~ . bunun dUzeleccğine emin o. , 
fl ılıfiz. Nihayet bu aile içinden 
arıak b' ~ ır şahsiyet belirecek ve o 

ra:ana_ ~adarki hayatın bütün se
ti Uerını tnz.min ''c telafi edecek-r. 

ha lieplınizde birtaknn meziyetler, 
tlj •leUer, ka.biliyctler \'ardır. BtL 
ı!ı~ ?nesele bunla.rı nasıl kullan • 
ta.~ız~ır. HııttA bizler, fakrU se. 

00 : lçınde doğmuş olsak bile ne -
Cı> Iniz1 ve cesaretimizi kaybetmiye
ltu k bir şekilde yetişmemiz mllm -

ndur. 

8:l llundan başka, hayattan ve in -
2lı~a~an çok far.la şey bekleme. 

İl §ıarınuz olmalıdır. 

~ en hayatta bir ehemmiyet nok
•~rı keşfettim ve onu kendime fel-
" e ea· ta tndim. O ehemmiyetli nok-

\. da §Udur: Dünvada "'-'ilD tnı ... 
•ılçbı ,, ,, , "':" .. 
h r §ey yoktur. Onun ~ U'P.U.. 

; :ı:rnızı ınUmkilnatl:ı. telif ctmcği 
"rn ın e lh iz. 

Dün ve yarın tercüme 
külliyatı 

No. 41.50 5 ci seri Kr. 
41 Dö Profundl.a 50 
42 Gilniln hukuki ve içtima! 

meselelerl 
43 Efil tun 

75 
35 

Rejisör Jan Stelli "San mayo,, 
ismile çevrilecek filmin kahramanı 
olan Alber Prejan karşısında baş 
kadın rolünü oynamak üzere spor 
yapmaktan h~anan bir :>ıldız an· 
ror. Ekseriya rejisörler ne aradık· 
lanm bilmezler, güzel bir yıldız a· 

!"arkt.n çirkin bir kadın seçerler; sa· 
rışm dli~ünürler, esmer bulurlar, 
hay<ıllcrinde filmleri için uzun boy. 
lu çok zayıf bir aktris canlanırken 
r:ı"Sa boylu, tombulca birisini mey· 
dana çıkarırlar. Jan Stelli bu \'azi· 
feyi düşünmeden Meglömöniyeye 
havale etti. O da derhal kabul etti. 
yünkü sarı mayo filmi, bisikletle 
FranNiyı dola~an yarışçıların pe· 
şinde çevrilecektir. Meklö...111öniye
nin kocası her sene otomobilile bu 
yan5lan takip eder. Otomobil bir 
ki~iliktir. Onun için yanına kansını 
alamaz. ~Ieglömöniye bu filmde rol 
alınca bisikletçilerin arkasına düşe. 
cek . bu suretle kocasından da ayrıl· 
mamış olacaktır. 

Şimdi ayak parmaklarımın al- tarak dün görüyorldum. Ve §imdi te ben bu gözleri ve gözlerdeki 
rasında, berrak suyun altında du- çok berbat bir halde idim. Evet, bu bakışları görmek için burada 
ran onun beyaz vücudunu görü • hakikaten acınacak bir halde! ... kalmıştım. 

44 Gidi harpler 7!ı 

45 Disraeelinin bayatı 100 

ı -ttl 1 MŞJ~.f'iı"li P,td.irL 25 
7 Yeni adam 70 

48 trsfyetlıı tesirleri 75 
49 Politika felsefesi 7~ 

50 Estetik 23 

610 
Bu serinin fiatı 61 O kuruıtur. 

Hepsini alanlara yUzde 20 iskon

to yapılır. Kalan 4.88 kut'fun 
1.88 kuruşu peşin almarak müte. 
baki~! ayda birer lira ödenmek 
üzere Uc: taksite bağlanır. 

PLA.NŞ 11 

13. F: le blouacn 
a la manche courte 
b l'echancrure ronde 

13. 1: the jumper 
a the (short) sleeve 
b the (rounded) neck 

13. A: der Jumper(die Schlupf. 
jacke) 
a der (kruze) .Arınel 

b der (runde) Ausschnitt 

H. KOSTÜM TAYYÖR 
a ko. .. tum ceketi 
b klapa]ar 
c küçük ceb 
d uzun kol 
f' kostüm tayyör <'fekli~ 

U. F: le costume tailleur 
a la veste du costume 
b lea revers 
c la petite poche 
d la manche longue 
c la jupe du cost~e 

Wlleur. 

.. 

H. f: the c05tume or suit (of
ten lailor - made, i. e. 
madc by a tailor) 
a the costume jacket 

(the jacket) 
b thc lapel or revers 
c the (patch) small 

pocket 
d the (long) sleeve 
• thP. costume skirt (lhe 

akirt) 

68 

yordum. Suya batarken bana bak- Şimdi onu bir genç delikanlının, Şimdi §U 'dakika, ıu enteresan 
mı§tı. Bakışlarının ne müthiş, ne bir genç kızı sevdiği aıkla değil, ıeyi de diltünüyordum. Eğer ben 
muztarip b i r m a n a s ı çok derin bir iştiyakla seviyor- bura.da bir müddet daha kımıl -

( . .. 
vardı! Yüzü korku içerisinde idi. dum. O JI di Karlın ka 11 .. 

Ağzım bafmnak için açmıştı. Fa- Eğer"fflftlini iyi gitfrdt olsayldı, 
kat su yutarak, denizin dibine çök o bugün benim karım olacaktı. 

müştü. • Halbuki İ§te olmamr§tr. Boynes 
Atlama kulesinin önüne tesadüf Ayrese gittiğim zaman bir sene 

eden kısımda denizin derinliği üç sonra aylığımın artacağını, onu 
metre kadar vardı. Su çok her- getirebileceğimi .zannetmiştim. A
raktı. Denhin yeşilliği altından ma ümitlerim boşa çıkmıştı. tık 
dipteki kumlar sapsarı görünü - gittiğim zamanlarda bana mektup
yorlardı. Bütün bunların bir in- lar yazıyordu. "Sanki bir senedir 
sanı öldüremiyecek kadar masum ayrıyız gibi bana senden uzalı: 

bir görünüşü vardı. Ve ben bura günler, uzun geliyor.,, gibi geyler 
da bir adam ölmekte olduğunu bil söylüyordu. Halbuki bir sene aon. 

ıv 

U. A: da.s Kostüm 

danmadan oturacak olursam, 
kö§k, plAj, bUtün arazi, her§cy, 
her §ey Konstansın olacaktı. 

Konstanı zengin olacaktı. 
Konstansın bakışlan kalbinde 

hiç bir şeyin ölmeldiğini bana söy 
lemiyorlar mıydı?. 

tlç sene Arjantinde boşuboguna 
çalışmıştnn. tlç dakika içinde se. 
nelerdenberi istediğim her §eye, 
köıke, pl1ja, bağ ve bahçeye sa• 
bip olabilirdim. O halde neden ben 

( Lıltf en sayfayı çeviriniz) 

a die Kostümjacke (Ja. 
eke) KADIN ELBiSELERi XI Planş 11 

b der Revers 
c das (aufgesetzte) 

• Tiischchen 
d der (lange) .Armel 
e der Kostllmrock (Rock) 

ltS. TAKIM (kostüm) 
a yarım m.ıuıto (turnkar 

manto) 
b dcrn.k (klapa) 
c uzun kol 
d bllll 
e kemer 
f etekllf 

liS. F: l'ensemble (le co<rtume) 
a l,e manteau demi - long 

(le manteau trois • 
quarts) 

b le revers 
c la manche longut 
d la blouse 
e la ceinture 
f la jupc 

15. t: the three - plece suit 
a lhe coat 
b the lapcl or revers 
" the (long) sleeve 
d the blouse 
e the blct 
f the skirt 

15. A: das Kompl~ 
a der Kompletmantel 

P'ı VOte"'enb de ~e"'rne 1: Women•a Clothlng 
Aı Frauenkl•ldung 

1. a KORSAi (blQz), b ha. 

iı 
ı. F: a le corsage (le cors.

let), b le lacct 
l. t: the laced bodice a with 

the laces b 
1. A: das Mieder a mit dem 

SchnUrband b 

2. KISA KADIN YELEGl 
a yan uzun kol 
b dekolte 

2. F: le gilet de da.me ~ ta.ille 
courte 
a la manche demi longue 
b le decolte 

2. t: the (double - breasted) 
coatee 
a lhe (elbow) sleeve, 
b the V • shaped neck 

2. A: das Spenzcrjackchen 
(der Spenzer) 
a der (halblangc) A.rmel 
b der (spitze) Ausschnitt 

S. Bl,UZ, KORSAJ 
a ysb 
b kısa kol 

3. F: la blouse (le corsa~, 

le chemisier, la blou.se -
chemlse) 
a le col 
b la manche courte 

S. t: lhe blouse (the shi."t 
blouse) 
a the collar 
b the ahort sleeve 

3. A: die Bluse (Hemdblu!.2) 
a der Kragen 
b der (kurze) Armel 

-i. KAZAK 

a dik yaka. 
b uzun kol 

4. F: la chandaille 
a le col haut 
b in mnnche longue 

4. t: thc jersey or sweater 
a thc (h!gh) coll:ı.r 

b the (long) slcer.re 
4. A: der Schwitzcr (Srws. 

ter) 
a der (hohe) Krage11. 
b der (lange) .Armel 
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Şark yolu Almanyaya ve ltalyaya 
artık kapanmıştır 

(B(lf tara/& 7 nci<ü) 
Demek oluyor ki Yuıoalavya • 

JWı bitaraf kalışı Bulgaristanı, Bul 
ıariıtanm bitaraf kalıtı da Yuıos 
)ayayı bitaraflığa ıürüklilyor. FL 
kat bu takdirde Romanya cenup hu 
dudundan tamamiyle emniyette 
bulunuyor, İtalya da Arnavutluk
ta abluka altına ahnmıı oluyor ki 
ondan çıkacak bir yol bulamıya· 
caktır. 

ltalya mlltklll vaziyette 
Bulha, tııgtıtere Tllrklye ile 

blrleterek yalnız Mısın, y'&km pr. 
Ju, yani Hindistan imparatorlufu
aun ileri hatlannı müessir bir su
rette muhafaza altma almıı olmak 
la kalmıyor, ayni zamanda Bal
kanlarda kuvvetli bir vaziyete de 

aon derece mUıkUl bir vaziyete koy 
mut oluyor. Bugün İtalya Akde -
nlzde, her zamankinden daha fazla 
abloka edilmif bulunuyor. Yukarda 
da ~ylediğim gibi, İtalyanm artık 
Balkanlarda bir adım daha ileri at
maaı hemen hemen biç kabil de • 
ğildir. Almanyanm ona verdiği ro. 
IU de yapacak vaziyette bulunmu
yor. 

İtalya artık ne Afrikada bir ıey 
yapmaya muktedirdir, ne Akde -
nlzde, ne yalaıı prkta veya Balkan 
larda. Afrikada da bir teY yapa
maz, çllnkll İııgillz • Fransız, bil • 
h8ıll& Fransız ordusu çok kuvvet
lidir; Akdenlzde bir teY yapamaz 
Frauız - İııgtliz deniz kunetleri 
arttmımıı ve Tllıtiye de ona tartı 
vaziyet almqtır. Yalaıı prlı:ta ve

Wtli vaziyet bir taraftan Karpat. ya Balkanlarda bir ıey yapamaz, 
Jara, bir taraftan da Adriyatiğe u- çUnkU itte Tllrklyenln bu vaziyet 
11nmaktadır. alıp var. 

Nihayet, İııgiltere, İtalyayı da Buna, BakU, traJı: ve İran petro. 
lU ile bir gUn Suriye veya Tnrk top 

Karl'm boğuanasına mini olacak- raklarmdan çıkanlacalt petrollere 
tmı?I. de artık İtalyanın eli yeti§emlye • 

Birden, arkamda birili Kona. 
tanı olan iki kadının konuıtuldan 
m duydum. 

- Deni% o kadar pzel ki .. Da· 
J&IWD&yıp içine ıirecetim ıell • 
JOI' .. 

celtnl illve edenet tııgWz - Ttlrk, 
daha doiruau tııgtılz - Franm -
Tllrlt manevrumm ehemmlyetlni 
daha iyi anlam. 

ltalya vaziyetini 
anbyacak mı 1 

Unutmak 
kolay mı? 

( Bt.11 ltna/ı 10 uncuda) yemin baıında gördüiiim \Zaman 

ğildinı. Uzun boyunca, bayat dolu bütün vücudumu ıar~ uzvi ıztı- 8 - 6. 939 Pa embe 
gözlerine baktığım zaman "Evet, raplardan daha acı pır ıztırapla f 
David ıeninle evleneceiim, sana kıvrandı&ımı nereden bilecekti!. 1 Neşeli plaklar • R. 20.20 Türk mü 
eski taze ıençliiimi veremezsem Aliıin gözlerinde de merhamet zilli:. 1 - Rast peşrevi. 2 ~ Abdi e 

b · k d K' b'l" b lk' D ·• rendınln • Rast şarkı • Senın aşkını , de oDdan daha kıymetli ir ıeyı- o unuyor u. ım ı ır e ı avı çak olılum. 3 - 1-"aik beyin • Rasi 
mi, aaadetimi vereceiim.,, demek de olan duygularımı anlamııtı. 1 şarkı • Uir dame düşürdikl beni. ' -
iıtediğim halde ıöyleyemedim. Evlendiklerini duyduğum vakit, Tanbur taksimi. 5 - Ullfl beyın . 

Çünkü David beni artık aevmi· anladım ki, insan kalbinin taham- HıcazkAr şarkı • San~ noldu ıönü• 

Yordu. Gözlerinde ıevgi değil,, mül edemiyeceii hiçbir acı yok • G - Alrr be~ln • HıcnzkAr şa.rfkbı 

1 
Açıl ey goncaı sadberk. 7 - Arı e 

merhamet okumuıtum •• Onda asil tur.. yin • Hit'azkıir ,arkı • Güldü açıld 
bir erkekte bulunmaaı lizım ge· Bütün bunlar beı sene evvel ol- yine. 8 - Acem kürdi şarkı • 8iı 
len evsafın bepıi mevcut olduğu du, bir tekerlekli iskemle üzerin • ,·erasız yare düşdtim. 9 - Şemll.l!tllr. 
için benimle evlenmek iıtiyortdu. de geçen bet .ızun sene.. 1 Ziy~nın • Hicaz !arkı • Kim 4örsı 

Elimi uzattım. ·•aayır David, Fakat tahamül edilmez o a:ı- senı. 10 - .Halk ıurküsü • Akşnm 0 • 
lur kt!rvan ıner yoku1a. 21 Ko'.luşnıı 

dedim, ıöylediğin ıekilde hareket larla geçen ıenelere ·minnettarım. (Ziraat saati>. 21.15 Alüzı k (s;"Jilt so 
etmek ikimiz için de doiru ola • Çünkü o seneler bana çok ıeyler ıo • Mükerrem Berk: Treınoıo (\'ar 
maz.,, ötretti : Hakikatlahayalarasında- yasyonlu parça). 21.25 Mık iti.il 

btemiyerek yUzUndeki ııkıntıb ki farkı, sabrın ve nedametin ne çük orkestra - Şef: Necip Askın> 1 -

Çizgilerin kayboldufunu ıördüm. demek olduğunu gösterdi. ı lıalo Azıonı • Melodi. 2 • • Ram~alt 
. \'alente • Uzak bir meml .. kettcn (se· o ıünden ıonra bir kaç kere da Yann tekrar hastahaneye gı- renacll. 3 _ J. Strausııı • Hızlaşm ı. 

ha ge>di ve bir keresinde Aliı deceğim, ayaklarımda yapılacak (\'als). 21.45 Konuşma. 22 Müzik 
Gardonu da beraber ıetirdi. Aliıi bir ameliyatla tekrar yürüyebile· ı Küçiık orkestra • Şer · Necip Aşkın' 
mektepten tanırdım. Davidi çıl • ceğimi ümit ediyorlar. Eğer Al· ı - Eritz Rektennlıl • Viy~na mü 
ıın ıibi ıeven bu kız onun iıtcıdiği 1ah bana bu ikinci fırsatı verirse ziklf'rl (\'als). !> - Eınrnerı~h kal 

• -· l! man • Benimle ber:ıber varstıne (tel kadındı. Güzel, kanaatkar, sadık yapmak ııteye~egnı:' yegane ıey 6 - Heuberger • Sarkta (isimli sili 
ve aıil... cemiyetin verdıklerıne kanaat e- tinden). Çeşmede parçası. 7 - Deli 

David benim de kendisi pbi •ı- derek, ihtlraıtan uzak, yepyeni bes • Kopelya haleııinden potpuri 
kımızı unuttufumu zannediyordu. bir hayat kurmak olacaktır. 22.40 Müzik (0Perellr~~ · ~: 23_ Son 

Onlan yanyana tekerlekli ıandal· r - -----· 
bl bir fktıaadl yardım temin ede. 
blleeellnl de anlumyonız. 

- Girsene, niçin banyo alını -
JWlun?. 

Dlfer taraftan, bu manevranm Onun lçtn, hangi taraftan baltar-
1 ilk neticesl olarak İtalyanm eli lak bakalım, tapanya gibi, İtalya 1 

kolu bqlandıyu, Ddııcl bir netice da İngiliz - Franm yardımına 
Konıtanaın ıeai bafifledl: 

- Doktor menetti. olarak da t~rO kllrUne Almanya • muhtaçtır. 
- Neden.. nm peefnden gitmenin kendi aley. Nihayet, Balkanlarda ve prk 
- Görmüyor musun brrumı?. hine oldulmıu anlı.111111 kahlldlr. yollarmda İtalya bir ıey kazana -

traş bıçakları en sert 
sakah bile yener ve 

cildi yumuşatır. 

tah'fl• ajans haberleri, ziraat, esham, ) 
lat kambiyo . nukut borsası (fi)at • 

• 3 "5 • 23.20 Müzilr <Cazband • PJ.). 2 ,., 
2• Yarınki proııram. 

9 • 6 - 939 Cuma 
1 12.JO Pro~am. 12.35 Türk ıniit • •• ~i • Pi. 13 Memleket saat ayarı, 
15 ian,, \'e meteoroloji haberleri. 13·
11 11 ~lllzik ( Karşık program) .Pi~ 

1 
• 

Program. 19.05 Müzik <Bir vırtuo 
Pi.). 19.15 Türk müzljll (Fasıl he):; 
ti). 20 ~femlekel saat ayarı, ajıın" IJ 
meteoroloji haberleri. 20.15 ?\f'Ş~ 
plaklar • R. 20.20 Türk DJüziAi: I k 
Ferahrf'ZI peşrevi. 2 - İsmail .H:,; 
kı bevln • Ferahreza besteıd - <,;.:t!l 

" il • yan cuyl. 3 - İsmail Hakkı lıt'YJ ,.,. 
Ferahfeza şarkı • Ateşi aşkın . .f ~ 
Kanun taksimi. 5 - ishak \'ar:ı~ ı n G 
Fer:ıhreza şarkı • Seyretmek ı~ ı n. ili 
- lsmall Hakkı beyin • Fer:ıM~ 
,arkı • Mehlapta güzel. 7 - ~urı t ~ 
lil Poyrazın • Hüseyni şarkı • ~rtı t 
yefr•ir 8 - Rahmi beyin • ~lihlf'• 

.. • '.\ttl .. 
,arkı • Gel ey saki şarabı. 9 - . il" 

tara Nafizin • Hüzzam tıırkı • '~,. 
lüm nice bir. 10 - Şükrünlin • 1 rto 
zam ,arkı • Adananın yeşıl ~· =111 ' 1ı:,,. 
21 Konuşma. 21.lS Müıik (R:ub 0 O. 
kestrası • Şer: Praetorius): 1 - 11 
Rossinl • Scvilla berberi ~pcra"ı~tl~ 
U\'ertür. 2 - A. Boieldıeıı • l ıt') il" 
kadın (l.a dame blant'hc) cı rıe 1 •1 ' 1 

S enli" ılan uvertür. 3 - C. Saint • · :ı p-
Onfalın çıkrıilı (Le Rouet d c ıı 1

111 hale) • .f - E. Von reznicek • L>:" C. 
l>iarıa operasından uvertür. 5 er 
Kreutzer • Grcnada'ıJa Lı l r get'c uv.., 
tür. 6 - Josf'f Straus • Köy kırt.ı 
gıçJarı (Vals). 22.lS Müzikli koııtı~ 
ma (Halil Heılii Yönetken tararııııl• 
(Veber'iıl Fra)·süts operasının t:ık 

1
,. 

ıni plaklarla 1. 23 Son ajans hal e ,. 
rl ziraat, esham, tah\·lllU, kanıhı~~ ... 

öteki aordu: Zira, İtalyan llkerlerl fııpanya - mıyacalt, billkla bybedecektlr. 

- Kaç aylık?. dan aynlıyortar, yahut aynlmalt TOrklerle lnıilizler 
Daha yavq ınle bir ıey .CSyle· fbereler. Bu nretle, Balear &dala- Dlter taraftan tlıerlnde ıararla 

41, lduymadun.. Belki de kulalda· rmdan da İtalya çeklllyor demek- durulacak bir nokta daha var ki 
0 

uiultmundan bunu itite- ttr. 1apuıyada kalla kalla mtıte • da 
111

: bir tene evvel, hattl. bir iki 

Her yerde POKER trq bıçaklannı 
ısrarla isteyiniz. 

, ' k ı< --
zand • Pi.). 23.5S • 2~ Varın 
program. 1 
nukut borsası Wyau. 23 l\lüzı 1'I 

Y abaqcı Radyolarda:! 
.. -----------··------ Seçilmiş Parçal~~ 11, 

11Mıdh:n. haumlar kalacak kl, banlar da L ay evvel vasiyet İtalya için daha 
talyan deill Almancbr. mllaalttl ve bir taarrus alyuetl ta. 

Yanl fııpanyada lkı.adl ve tek- kip etmealnl o zaman anlıyabWr
nlk 8&hada Almulyadan u.tUn bir dik. Gayet ufak bir sararla ltendl

pn, bu mlnah bakıtlan ve et· mnld Jre ...... n 1mırAm obmJu alne Mlyllt fardalar ttıba 94•~ 
bu 18l1eler bunlarm ttalya fapanya11, bahrt Jıunetl ve lirdi 

KANZU.K 
hepli ıebelik ipretleri deiil mi· Afrika ~· k~ ~uki bucOn vaziyet deiflmlt 

dlr?. da tutabilmek için her g0n alya- bulunuyor. tııglllz • Fransız _ TUrk 
Karl Bullaı1d'ın vilcudu, artık al cihetten mUcadele edecektir. blokunu kırıp yaJı:m prlı:a ve Hln

am ıuyu11 dı'bine çökmUttU. Şim- Halbuki !apanyayı, bulmululu coi d1atan yoluna uzanmak için yapıla 
.U orada d<Snilp duruyordu. raft vaziyet, pek tabii olarak İn • calt teeebblla çok pahalıya mal o -

Elfmdekl clga?:a denize dllftU. .. giltere ve J'ruuıaya c1olru çekmek- lacalt ve :ıı:endlsl için feı&ketle ne. 

Venı-OERİ 
MERHEMİ 

dınlarm arkamda haykmıtık • tedlr. tlcelenecektlr. 
ıört:ıüm. Sonra kendimi ıu· F.laMn tamımne lnkıyad etme - İtalya erıeç, mutlaka bunu anlı· 

attım. Daldım. Kari Bulard mit olan Habetf8tan, Sllveyt kanalı yacalttır. Belki bfafm r.aıuıettlği -

Alelumum cild hastalıklorında tavaoiye edilen 
'-'n mükemmel merhemdir Terkibi bütün dun
ya doktorlnrı tarafındRn tukdır knzHnmı~tır Sö· 
~uk 'ile aıcokten rnutevellid Cıld Çt\tlt1n1oiurındH , 

e~zems ve ustura yart:tlnrındtt n1uflnnıd ve ka
punrneyttn yaralarda pek hııdt·lıd" 

alarak ıuyun ile ltalyadan aynlmıf bulunuyor mlzden daha çabuk anlar. 
ve ttalyaya bu&'llnkU halde ne gi- (La Trlbue dea Natlons)clu 

Y•:ni-derı rnerhemı her ecLıaııcde uulunur 

INGİLIZ KANZUK ECZANESi RPyıırılu lstarıbul 

1. ÖNLVK (11 6nHlitl) 
• ula (bai, ..,td) 
b öaJUk cebi 

1. F: le tablier (le tablier de 
menage ou de cuialne) 
a la bretelle 
b la poche du tablier 

S. 1: the apron 
a the shoulder ıtrap 
b the pocket (the apron 

pocket) 
1. A: dle SchUrze (Hau.s-, 

Trigerschürze) 
a der Triger, 
b die Taache (SchUrzen

taache) 

8. a KLOŞ ETEK 

8. F: a la juppe • culotte 
6. 1: the dlvided ıklrt a 
G. A: der Hoıenrock a 

'r. a DLlIZ 
b etekHk (etek) 
c yaJ;a 
d kısa kol 
e kemer 

'%. F: a la blouse 
b la jupe 
c le col 
d la manche courte 
e la ceinture 

'· t: the blouae a and ekirt • 
• t!te eon.r 
• the (ahort) sleeve (the 

puff ıleeve) 
e the blet 

D 

'J. A: Blu.e a und Rock it 
c der Krqen 
d der (kune) Xrmel 

(Pufflrmel) 
e der Gllrtel 

8. ÖRME YELEK 
• llZ1lll kol 
b 7elell dlpaetd 

8. F: le gilet trico~ 
a la mancbe longue 
b le bouton de ıtıet 

8. 1: the wool coatee 
a the (long) lleeve 
b button 

8. A: dle Striekjacke ( das 
Sportjlelı:chen) 

a der (lange) Xrmel 
b der VerscbluJ3knopf 

(Knopf) 

9. PULOVER 
a yan mun kol 
b kare yaka 

9. F: le pull - over 
a la mancbe demiJongue 
b I'khanerure carrie 

9. t: the pullover 
a the (ııhort) sleeve 
11 the (aquare) neck 

9. A: der Pullover (elle 

Schlupfjacke) 
a der (halblanıe) Xnnel 

PL\NŞ 11 

b der ( vierecklge) 
Auuchnitt 

10. KOYLO ELBiSESi 
• kılla kol 
b ldlçtllı 6n1Uk 

c önlllk terldl 
10. F: la robe de jeune Tyro

llenne 
a la manche courte 
b le petit tabiler 
c le ruban du tabiler 

10. 1: the Dirndl coııtume 
a the (ıhort) sleeve 
b the faney apron 
e the apron ııtringa 

10. A: d11..11 Dirndlkleid 
a der (kurze) Xrmcl 
b elle Zlerachllrze (Ti.n

delıchUrze, SchUrze) 
e daa ScbUrzenband 

11. KIR ELBiSESi 
(\iknd kostümü) 

a blftz 
b ukıh eteklik 
c askılar 
d kemer 

11. F: le coıtume de veck. end 
a la blo\Lle 
b la jupe l bretelles 
c les bretelles 
d la celnture 

11. t: the reform drea 
a the blouae 
• the aklrt with shoulder 

m 

l strapa e and the blet d 
ıı. A: der Wochenendanzuc 

a dle Bluae 
b der Trigerroelı: (Rock) 

mit den Trlgern c und 
dem GUrtel d 

lZ.. TVNtKLI ROB (rob tu• 
nlk) 

a tllnlk 
b bol kol 
c eteklik 
d kemer 
e kolsuz manto 

tZ. F : la robe l tunlque 
a la tunique 
b la manche ları;e 

e la jupe 
d la celnture 
e le manteau sanı manche 

tz. 1: the caaaque froclı: 

a the cuaque 
b the (wlde) sleeve 
e the ıklrt 
d the belt 
e the ( sleeve lna) coat 

ız. A: du Kaııaelı:kleid 
a der Kaaaclı: 
b der (weite) Xrmel 
c der Rock 
d der Gllrtel 
e der (lrmelloae) Mantcl 

lS. BLUZON 
a ima kol 

• 711varlak )'aka 

Progrıım Türk iye santi u .cı 
:e ölleden ıonrakl saat olarak ver 
mişlir: 

OPER \l.AR V ESESFONl 
KONSJ.;Rl.ERI 

7.•0 l.ondra (R.): Mozarl. df' 
8.45 lliikrcş: "Ekinciler" (fJfe 

cenano). 
9.10 Kalunıtborı: Leopold S 

konki idaresinde scnCı 
konseri. 

9.15 Breslav: Klasik scrcnallıf·1 Sl.40 Berlin <Uzun d.): OrktA 
ve solol.ır. / 

•o. lioma ıcrupu: " Koni or 
rno~sini). I' 

ODA MUSiKiSi \'E KO:SSERl·6 

6.35 Paris <PTT): Org konseri. 
7.20 ı.elpzlg: Şarkı, klarlnel. " 
8. 15 Beril n: R. Strauss proııreıtl 
9.30 1.ondra cR.): Piyanoda B 

msten parçalar. 
10.50 Sottens: Harp, viyola. ~ 
11.15 htokholm: Eski lspanyol 

slklsl. 
00 

11.30 Berlin (Uzun d.): PIY9 
konseri. 

12.5 \'a~va: Leh musikisi •• .,.11 
HAFİF l\IUSIKI \'E OPERET~· 

7.30 Prajl: Orkestra. 
8. Lelpzia: Asker koro4'U· al'I" 
8.30 lstoltholm: Operet pa~çal 0,ı-8.•0 Budapeşte: Leharın bır 

reli. tiJdo 
9. Monte Cenerl: Hırıl rnuı paJol 
9.15 ı-·rankrurt: Halk prosr• 
9.30 Milnih: Operet parçaları;.~ 
ıo. Brallslava: Opera part•~ 
ıo. 1.ondra (R.) Stüdyoda 0 

10.30 Ll1le: Radyo orkestrası. sıtılo 
ı 0.31J N:.poll ıırupu: Hafif rnu 

1 sJldS • 11.:~o Kalundborı: Ruı mu 1,,. ı 1 30 Hırçok Alman lstas)'~~ _., 
lhlk h8\'al:arı n hafı 
ıl~I. , ...... 

12. Buıl ıpeşle: cı ... n orkeS 
PiYES, KO:SFERA~S \'S 

KO:SUŞl\IAL..\ R 
4.55 Paris (PTT): .. Sokrat"·f(,..ıı; 
&. Londra (N.): Kral ve 

çenln va,inglona varı••·,.,... 
Milnih: "Der Rllt ıns 7. 
dies" (Hans Sachs'tan>· .,t. 

9.30 Paris (PIT): B. Sha.r:ııı 
pi)· esi. ueı 

t.30 Lelpziı: "Der Meler 
recht". ~ 

• 

ERTUGRUT. SADi~ 
"ehzadebaşı (Tl! ~ 
Tiyatrosunda bU) 

ARiF (3 p. 
Okuyucu AY~ 

A~KARA TiYATROSU rısıtl. 
11u ıe<"e Yeniş~birde büJilk mDS:.,....,l 

Yarın ıece Kar ,_,.-. 

• 

rük Zaferde Ha,..n ~ 
"umartesl MecidlJ' p 
>nzarlesl ~ediki.1:.ıı 
ıar babçe!lınde .,_y 

nlst Emin Ala 
---- beraber-



H A B E R - Ak§am Posm11 

Tl1rklye Cumhuriyet 
AK T t F 

M~rk~z B•nkası 

Ura 

3 6 1939 v ziveti 

PAS t F Lira 
Ka~a: 

Altın san klosr:ıml7 164 26ıl 
Bıınknot • • • • , , • 
Ufaklık • • • • • • , 

Dahildeki llıihablrltr: 
Türk lirası . • • . • • 

llarlçttkt lluhablrltr: 
Altın: sıın kligranı 9 O.J8 821 
Altına tah,·ili kablJ serbest 
dövizler • • • • • • • 
lii~er dövizler ve borçlu 
kllring bakiyeleri 

llaılne tahuilltrt: 
Deruhte edilen evrakı nalt 
diye karşılıaı . • . • : 

Kanunun 6-8 maddelerine 
tevfikan llnzine tıırarınrlan 
•aki tedlrat . • . • , , 

Senedc.t cıi:danı: 

Ticari 5eneller . . . . 
Esham ut tahuflôt cü:rlnnı: 
Deruhte edilen euakı nnk 

A / tiyenin L.arşılı~ı esham \'C 

\ lahviltıt itibari kıymetle 
B ·Serbest esham ve tahvi!At: 

Avanslar: 
Hazineye kısa vndell uııns 
Altın ve döviz üzerine 
Tnh\'i)ut iizerine • • • • 

Hi!'i!leıforlar • • • • • • 
l\tuhıelit • • • • • • 

2-1.1.ı.2.oı o.ı 7 
12.901 .437.50 

l .82S.U21.0:! 

213.063.80 

12. 741.252.48 

10.135.77 

38.368.260 .5! 

213.063.Sf 

Sermaye • • • ı , , 

ihtiyat akçesi: 

Adi ve fc,•kalAde • 
llusust . . . • 

• • • 
• • • 

1'edauüldekt Banknotlar. 
Deruhte edilen evrakı n:ıkli)'e 

Kanunun 6.8 inci maitife
lerine tevfikan hazine tara. 
hodan vaki tediyat • . . 

8.060.030.3;) 
11 Ueruhte edilen evrakı nak. 

21. 712.027.0f 1 diye bakiyesi . . 

158.US.:563.-

11.1:;3.233.- ııı.51>:>.~o ........ 

121.06ö.006.87 121.065.606.37 

43.148.843.47 
7.897.104.- öJ.O.J5.017.•J'4 

0.299.000.-
31.361.11 

Karşılıaı tamamen altın olarak 
ilıiveten teılııvüle vazedilen 

Reeskont mukalıili IHlveten 
leda. vazed. • . . • 

Tıirk lirası lleud11alı 

!Jövi: Taahlıüdatı: 

• • 

Allına tahvili kabil dövizler 
Oi~er dövizler ve alacaldı 

klirlnıt h:ıkiyclerl • 
l\luhteli! • • • , • • 

7.808.W,t.ır> 17.139.15:>.2H 
4.500.000.-ıl 

1 

15.1:>1.7R.1.0U 

l't'l-•tJn 411.001.274.14 

4.217.134.2:; 
6.000.000.-

1:58.7 48.ü63.-

ı 7.15.'l.233.-

141.695.380.-

10.000.000. -· 

00.000.000.-

5.0!2.4:" 
29.042.377 .o:-

Yekfırı 

15.000.000.-

10.217.131.25 

!!20.l'>O:i.330.-
21.202.00.J .56 

29.0t8.010.48 
ıo2.721.7o~.s;; 

Hl.001.274.14 

J Temmuz 1 g3g l:ırihlnılrn itibaren: hkonto lınddı %
0 

4 Altın Ozerlne r '% 3 

193~ 

~esimli Hafta 

mecmuası 

Bu hafta çıkan 
e· son sayısı 
~'t,I ! 

d ~ " c~ 1 ~ Uzel yaz:lar "'f! retiır.br!e 
ı.ır Al - ı • mnı,'1 unutmayınız. 1 

~~~lOltftftAır:~illtıl i 

Dün ve yann 

tercüme külliy ah 
7 nci seriden 

61 • 67 . 7 kitap 

61 30 
62 
63 
64' 
65 

65 Bizans tarihi 
67 Senyolbeos Avrupa 60 

VA iT 
cc~~ ~lYfçlYı [p>lfiH3 ırt asn 

~ı.. S:ıyıtn T\rş. 

208 15 
2 120 10 
3 '304 20 

112 10 
360 20 

(i<I 20 

ınıı: · rem 352 20 
Son 1\or<>an (Fon l.ükncrdc'den) Feİhl Korcleş 376 20 
Knrkos lı)kiıyelcrı ı l\"ozbek'tcn) Nirazi Ahmet 120 10 

10 Son ı:tıli~olip muhnrcbcll·rl ( Kollins'tcn) Ahmet Elfrem 276 20 
11 ı-·miıol k::ılrlelerı l':üıhet Abhos .CO 10 

• 

L. A. R. E. S. 
IlUkümetln Jştlraldle l.sJctilen Romen hna posta.lan 

Emniyet - Sür'at - istiraha 
Dünyanın en modern, Ticari tayyareleriyl 
tstanbuldıın: Pazartesi, Çar,amba \'e Cumn günleri sn.at 8.l:S de 
hareketle: Saat 10.80 da Bilkresc muvnsalııt. Ayni mahallere a~ 

gUn muvasalat eden ,-e BU<lapeşte, Ylyana, Berlln, Belgrad, Zagrcp 
Vcnedlk, Mllano, Turin, Amisterdam, Vıı~\·a, \'O Parl o hareket 
eden tnyyarelerlc lıemen aktarma yapılır. Biletler, Yııgonll, Natt~ 

ttta ,-e Gnlntada Tahir hanında Sen·ls Mnrittm Romen acenteli~ 

bürosunda !'lahlır. 

YhN i T[SLiMAT 
iLMüUABE~LE:~iMi2 t--t-++-........-::.ı 

DAl-IA YUKSE:ic.·· (' 
rAiZ, DA'-"'A E:Y.i 
ŞARTLAR-TrMiN ~DrR 
~OLANTS~ BANK-UNi NY. 

1939 RESiMLi HAFTA 

I 

Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir 

M üvezzilerden ısrarla isteyiniz 1 

tAFER 
~ KIT kitabevi 

MUSHil ş 1 tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ec 
zanelerde bulunur. 

t\ Ve yarm tercümE 
külliyatı 

ta. 
11-20 ikinci ıeri tı Kr 

l~ Gorio baba 10( 
13 DelUiğin psikolojisi w 
li llltbahar selleri 75 
l~ ~ngeret dUğUmU 60 
15 lta.sın kUlUyatı m 75 
l? Sa:nirni Saadet 5C 
l,a 18ta tiatik 30 
ta ;0cuıc düşllrt,.nler €0 'l . 
~~ 'Ilı ve felsefe 30 

~evcudu kalmadı 

530. 
l!u s 

~t~tl erinin rt:ıtı 5.30 k:.ıruştur 
!o l' nı nlanıara yüzde 20 lskon 
l,~ ?1lır. Kolan 4.24 lmruşun 
ba~bı tıruşu peşkı nlınnrak mUte
~te 8Yda birer lira ödenmek 

Uç taksite 1ıağlanır. 

t we Wff*H ·m ....... 
ll hı la : elhlsr, en miics ... ır 

~ ~sıye mektubudur 
llıerııtan 

modası Uzerin 

'y c;alışır 

~, avuz Sezen 
,.,, it 

~,11 adın \'e erkek terzil: 

la tttıllerınden diploma' 
"' 13e ~'>r Yo~ıu Pnrmakk::ı • 

E!t 
t apartımnnı TUrk Fc 

'o t'\'l UstUnde.. ıj 
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vur, o zaman yürürler, diye ba
ğırdı. 

Sürücü paraları alıp çizmeleri 
içine atarak sevin;Ie: 

- Çalışacağım efcn:iim, de· 
di. 

Jbür sürücü arkadaşına dön -
dü: 

- Galiba müsyö san:ı bir şey 
töylüyor, dedi. 

- E~.:t, böyle mi gideceğiz, 

C:iyc soru yer? 

O zaman yolcu tatlı ve fakat 
amirane bir sesle yine mü:laha. 
le etti: 

- Bu arzuma itiraz edecek 
bir sebep var mı 

- Hayır müsyö ben itiraz et· 
miyorum, hayvanlar itiraz edi -
yor. Görüyorsunuz ya yürümek 
istemiyorlar. 

- O halde mahmuz ve kırbaç 
ne işe yarar? 

- Mahmuzu değil ayağımı ta 
kımile kar.nlarma sokmuş olsam 
bir adım ileri gitmezler. Eğer 

yalan söylüyorsam beni öldürü • 
nüz .. 

Sürücü sözlerini bitirmeden 
1:ökyüzü tekrar gürledi. 

SUrUcU - Bu zaman insan i· 
çin bir zaman değil... Müsyö gö 
rüyorsunuz ya şimdi araba ken
~i kendine gidiyor. Beş dakika 
sonra arzu ettiğimizden bin kat 
fazla bir ıUratlc gidecek .. ! Aman 

yarabbi g~:.liyoruz ! Yuvarlanı • 
yoruz! 

Filhal:ika hayvanların ayal:la • 
rr tutmadrqından ağır araba kay· 
mağa başlamış ve gittikçe sil • 
ratini artırarak a~ağıya doğru 

adeta yuvarlanmağa b:ışlamıştı. 

Hayvanlıır da can acısile gemi a· 
zıya almış v:ır l:uvvctile l:oşu • 
yor ve araba her s:.niyede uçu. 
ruma do;;ru yı:ı:hr m gibi g:di • 
yordu. 

Yolcu başını araba:i::m çıl:nnp 
lıı:ğırdı: 

- Şaşl::rn herifler! Dizginleri 
sol tarafa çekin ... Sol tarafa di
yorum ... 

Sürücüler dizginleri toplayıp 
hayvanları zaptetmeğe çalıştı • 
lar ve birisi cevap verdi: 

- Söylemek kolay, ama yap· 
mak imkansız, siz olsanız ne ya· 
par:mız? ! .. 

Arabadıın bir kadın sesi du • 
yu!t.:u: 

- Jozef gidiyoruz ... Can kur 
tnran yok mu? 

Filhakika tehlike kati, kor -
kunç ve müthişti. Bu telaşa de· 
ğer.di, ağ rlığından dolayı git • 
tik;e süratini artıran ve idare • 
den mahrum bulunan araba u • 
çcruma doğru yuvariann:akta 
devam ediyor ve hatta atlardan 
biri hemen hemen uçmak ilzere 
bulunuyordu. Medhal bir daki· 
ka daha devam ~tse atlar, araba, 
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Nansi ile Meç arasında bulunan 
Ponamoson denen küçlik kasa· 
hadan çıkıyordu. 

Bu araba kasabanın posta otc· 
tinde hayvanlarını .değiştirmiş, 

geç kalan yolcuları, kapının ö. 
nünde bekleyerek 'çeri almak 
isteyen otel sahibinin isranna 
rağmen durmayıp yoluna devam 
etmişti. 

Araba, otelin bulunt:luğu cad
deyi d3nüp kaybolduktan ıonra 
otel önünde toplanmış olan yir· 
mi kadar çocukla on beş mahal· 
le !~adını yarı hayretle, yarı neş· 
eyle evlerine ~ekilmişlerdi. 

Çünkü kral Stanislasın kendi 
küçük hükumeti ile komşusu 

bulunan Fransa arasında muva
saleyi kolaylaştırmak için elli 
sene evvel yaptırdığı köprüden 
o güne ka:dar böyle bir araba 
geçmemişti. Hatta ''Alsas,, ın 
Falzburg şehrinden panayır 

günleri oralara vahşi hayvanlar, 
cambaz ve hokkabaz kumpanya· 
tarını nakleden forgonlar bile 
bu arabaya benzemezdi. 

Filhakika, iri dört tekerlek 
üzerinde yuvarlanan bu koca. 
man arabanın ıür'atle gittiiini 
görüp te gayri ihtiyari ne tuhaf 
araba de:nemek kabil değildi. 

Bu arabayı okuyucularımıza 

anlatalım: 

Araba iki kısmı olup, arkaaın
~a husust daire ıeklinde ldiğer. 

bir yer vardı. işte bu hususi dai• 
re açık mavi ile boyanmış, kapı
sının üzerinde dikkatle çizilmiş 

bir baron arması ve bu armanın 

altında (J. B.) harfleri görünü
yordu. 

Bu dairenin iki penceresi be· 
yaz muslin.den perdelerle süs
lenmişti. Ancak bu pencereler 
asıl arabanın içine gelen tarafta 
bulundut•J için dışarıdan gö • 
runmüyordu, bu pencerelere 
konmuş olan zarif demir parmak 
lık arabada bulunan zatin pence. 
re camlarını kırmak tehlikesi ol
madan arkasına dayanabilmeıini 
temin ediyordu. 

Bu garip şekilli arabanın ol
dukça geniş yapılan hususi dai· 
resi arabanın en mühim kısmını 
teşkil ediyordu. Buraya ışık iki 
pencereden ve havada hususi o. 
larak yapılmış iki delikten giri
yorou. 

Bu arabanın bir garabeti de 
hususi dairenin bir tarafında a
rabanın tavanından soba borusu 
gibi bir borunun havaya doğru 

bir karış kadar uzanmı§ olması 
idi. Bu borudan da kesif bir .du· 
man çıkıyordu. 

iki silrücUnün ~daresinde, dört 
kuvvetli atla çekilen bu arabanın 
arkasına uzunca bir yularla ga.. 
yet güzel bir binek atı bağhy. 

dı; küçük ve zarü bap, ince bl.. 
caklan, dar göğstl ,o unn ~-
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I - Şartnamesi mucibince 75.000 adet yüz kiloluk üzüm çu. 
valı kapalı, zarf usulile eksiltmeye kon.muştur. 

II - Muhammen bedeli 31500 muvakkat teminat parası 

(2362.50} liradır. 
ID - Eksiltme 19-VI-939 pazartesi günü saat 12.30 da 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesile İzmir ve 
Ankara başmüdürlüklerinden (157) kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya gireceklerin mühürlü teklif mektuplarını 
% 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar mezkur komisyo_n başkanlığına makbuz mukabilinde ver. 
melerl 13.zımdır. (3838) 

ır ' Saç Bakımı ~~ ;\linimlnl yavrunuzun sıhhnıini 
Güzelliğin en birinci şartı düşününüz. Onlnrn coeuk .ıarh:ıla· 

zam 
Kepekleri ve saç dökUI.mesinl 

tedavi eden tesiri mUcerreb biı 
1 

rının kraliçesi olan ve en iyi im:ıl 
edilmiş, en Cazın tekemmül etti
rilmiş, en sıhht arabayı alını1 .. 
Yeni gelen 1939 modelinin 50 den 
Cazla çeşidi vardır. Her yerden 
ucuz fiat ve müsait şortlarla yalnız 

Baker mağazalarında 
bulal.ılllrsiniz. 

HABER - ~litam Postalrl 

NEZLE 
Bütün görüş hastalık

larına yol açabilir. 
Fakat bir tek 

GRi 

Baş, diş, adale ağrılarile diğer ağrıları en kısa zamanda ve en kati 
şekilde dindirir. Nezleye, soğuk algınlığına, gripe ve emsali hastalık· 

lara karşı bilhassa müessirdir. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklid ve 

8 HAZiRAN - 193~ ~ 

il 

VENÜS kadar güzel olmak İsterseniz ... ! 
Meşhur Alman güzellik mütehassısı profesör Doktor E. Winter 
tarafından formülü yapılan ve dünyada mevcut müstahzaratırı 

- , p Baker Ayakka...., benzeri var::;i~!!=lş~J.ı::ı:e r~~~:~:;z. marka 
_,, :owwwx::c=n:==wı;: 1 plan 1 

l en mükemmcli olan VENOS güzellik müstahzaratı kuııanınııı> 
ilaçtır 

n N e c a t i p a k ş i !~ Rahat ve sağlamdırlar. 

Ü
ıı D' d kt H Bu ayakkaplan almakla ikhsat 
. ış o oru ii 
• Pazardan manda hcrgQn saat ı: etmiı olacaksınız. Halihazırda 
1 9 don akşam 18,30 ıa kadar has- i yerli ve ecnebi malı zengin 
:i talarını kabul ve tedavi eder. f· ;eıitlerimiz vardır. G J' . 
!: Adres: Gl:ıl:ı Tünel meydanı ı= e ınız, 
!I Tersane caddesi başında 1/2 -:,:örünüz ve intihap ediniz. 
ft_. No. h muayenehane. "'C::IC 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme külliyatı 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
9381285 
F..mniyet sandJb'I borçluları ölü bayan Bahtiyar ve Şayan ve bay .., 

Salim varislerine ilan yoluyla son tebliğ: 
Murisiniz Usküdarda Pazarbaşı mahallesinde Nuhkuyusu cadde· 

sinde eski 38. 38 Mü. yeni 16,16 ikraz senedinde 16.40. 4011 numaralı 
rnabahçe ah~p bir evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 
1317.931 tarihinde 11504 hesap numara~ile sandığımızdan aldıktan 

850 lira 8·3·938 tarihine kadar ödenmediğinden faiz ve komisyon ve 
masarifile beraber borç 2114 lira (4) kuruşa vannıştır. Bu sebeble 
ve 3202 numaralı kanun mucibince ve 938-285 dosya nurnarasile yapı 
lan takip ve açık arttırma neticesinde mezk1lr gayrimenkul .(860) lira· 

21 - 30 Kitaplık üçüncü seri 
Numara ı Ktır111 29 Kaplta&nı buhranı 50 

ya talibine muvakkaten ihale edilmiştir. 
Işbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde borç ödenmediği tak. 

dirde kati ihale karan verilmek üzere dosyanın icra hakimliğine tev
di edileceği son ihbarname makamına kaim olmak üzere ilfın olunur. 

(4040) 

21 Hillı:Umdar millet ~O 30 Slambo 125 
22 Yeni ilini zihniyet '15 
23 Mevcudu kalmadt 
24 Gi•Un iktısadi L~lcrl 
25 Cuınhuriyet 

26 TercUmeniı rolii 
Değişişler 27 

28 La o kon 

60 
50 

100 
'15 
30 

615 
Bu serinin fiatı 8.15 kuruetur. 

Hepsin! alanlara % 20 iskonto 
yapıla. Kalan 4.92 kuruşun 1.92 
kuruvu pe~fn alınarak mUtebakJ. 
si ayda birer lira ödenmek Uzere 

Oç taksite bağlanır. 

9 ·._tiR Jta. 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidrr 
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ruğu ile arap cinsinin bütün ala
metlerini gösteren bu atın arka
sında güzel bir eğer takımı bu
lunuyordu. 

Bu arabanın içinde bulunan
ların bazan bu ata binerek git. 
tikleri anlaşılıyordu, 

Pontamoson kasabasında de
ğişmiı olan sürücüler arabanın 
ön tarafındaki kısmının sımsıkı 
kapalı olan meşin perdeleri ara. 
sından uzanan beyaz, fakat kuv· 
vetli bir d:ien iki kat bahşiş al. 
mışlardı. 

Kasabadan çı1car çıkmaz bu 
meşin per.cteler arasında uzanan 
ayni el sürücülere hayli mühim 
bir bahşiş uzatmış olduğundan 

birinci sürücü şapkasım çıkara
rak hürmetle: 

- Teşekkür ederim efendim, 
dedi. 

Ve bu sırada arabanın içinlden 
Almanca ''çabuk, daha çabuk,, 
emri verildi. 

Bundan sonra iki surucu, 
dört nala gitmek için icap eden 
her şeyi yaptılar. Ve nihayet 
hayvanların, bu iri arabayı iste. 
nilen sür'atle götürmeğe yete
cek kuvveti olmadığı anlaşıldı. 

ğından ı a t t e i k i bu
çuk mil iİdccek bir sür'ate razı 
uıuı.. 

Saat yedide Sen Mihicl mcr. 
kezinde hayvanlar değiştirildi . 
Omda da ayni el, peracn'in ara~ 

sından uzanarak bahşiş vermiş 

ve ayni sür'at emrini tekrarla -
mıştr. 

Bu garip araba, Pontamoson 
kasabasında olduğu gibi buraHa 
da herkesin hayretini çekmiş, 

bilhassa geceoin, buna büsbütün 
garip bir şekil vermesinden do
layı bu hayretleri daha ziyade 
artmıştı. • 

Sen Mihiel kasabasından son
ra dağlık arazi başlar, araba da· 
ğın eteğine varıp yokuşları çık. 

mak zamam geldiği zaman güç
lükle ilerlemeğe başlaklı. 

Yarım kiolmetrelik yol ancak 
yarım saatte aşılabildi. Tepenin 
üstüne varıldığı zaman hayvan· 
lan nefes aldırmak için duruldu. 
O sırada güneş batıyor, yavaş 

yavaş akşam oluyordu. 
Gündüz saat üçe kadar parlak 

ve stcak olan hava o saatten iti
baren boğuc\1 bir hal almıştı. 

Cenup tarafından gelen be
yaz ve iri bir bulutun Herdeki 
Balödük kasabasına varmadan 
evvel arabaya erişeceği tahmin 
olunuyordu. 

Bir taraftan dağ, diğer taraf
tan sarp bir uçurumla çevrilmiş 
olan yol yarım kilometre mesa
fede Möz nehrinin mecrast olan 
dereye .doğru idik bir vaziyette 
bulunduğundan orada arabanın 

adım adım gitmesin~en başka 

çare yoktu. Aksi halde tehlike 

Urnumt depvsu: Nureddin Evliya zade Ecza, a'!lt ve ıtm"1 

_ _ • .,_.......,;, ____ d;f<>su İstanbul 

1 SATILIK 

1 
Spor otomobili 

l !yi bir halde bulunan 1937 
Chevrolet Spor Otomobili acele 

1 satılıktır. 
1füracaat yeri : Tel: 42776 
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muhakkaktı. Arabacılar, arabayt 
azami ihtiyatla sürmcğe başla
ldılar. 

Yukarıda bahsettiğimiz bulut, 
cenup tarafından gelen ve müte· 
madiyen süratini arttıran rüzga. 
rın tesiriyle arabanın bulunduğu 
yerin tam üzerine gelmiş, bulu
tun koyu rengi grup etmekte o· 
lan güneşi tamamiyle örtmüş ve 
etraft adeta korkunç bir karan. 
lık kaplamıştı. 

O anda çakan şimşek, havada 
ateşin bir hat çizdi ve etrafı göz 
'kamaştırıcı bir ışıkla bir an ay
dmlattr. 

Daha sonra şilidetli bir gök 
gürlemesi havayı sarsarak, ağaç
lan iğerek, yolcuları da korkut. 
tu, ve siyah bulutu azgın bir at 
gibi koşturmağa başladt. 

Bu esnada hava bütün bütün 
kararmıştı. 

Arabanın hususi dairesinin 
pencerelerinden kuvvetli bir. ışık 
süzülüyordu. Bu ışık, oradaki za
tın dışarda olup bitenlerden ha
beri olma.dan işini yapmak üze· 
re bir lamba yaktığını gösteri. 
yorl::lu. 

Araba henüz ·inmeğe başladı
ğı yokuşun üstkşında bulundu· 
ğu sırada bir şimşek daha çaktı 
ve gök gürledi. Arkasından yağ· 
mur iri danelerle .düşmeğe ve 
bir iki ı:Jakika sonra da ok gibi 
ıert ve sık yağmağa başlamıştı. 

Bu dehşetli ftrtına ve şiddetli 
yağmur sürücüleri şaşırtmıştı. 

Vaziyeti konuşmak üzere durdu
lar. 

Arabanın içinden emir veren 
ses, bu defa gayet güzel bir 
Fransızca ile: 

- Yahu ne yapıyorsunuz? de
di. ' Araba sürücüleri de: 

- İleriye gidebilecek mıyız, 

diye düşünüyor ve bunu konu· 
şuyoruz.. diye cevap verdiler ..• 

- Zannederim böyle bir ka. 
rar vermek size deği, bana aittir. 
Haydi ileri!. 

Bu emirdeki, şiddet ve kuv .. 
vct sürücülerin terelidüdünü ge• 
çirmişti. 

Araba yoluna devama başladt. 
Isalk olan yol yağmur ve sel su· 
larmdan büsbütün kaym bir 
hal alınış ve hayvanların ileri 
gitmeleri imkansızlaşmıştı. 

Atları idare eden sürücü yol
cuya bağırdı: 

- Efendim, artık ileri gitme'k 
imkansızdır .. 

- Ne için?. 
- Atlar yürümiyor, kayıyor. 
- Konak yerine ne kadar 

var?. 
- Daha uzak efendim, ldört 

fersah mesafedeyiz. 
llerdeler arasından uzanan el 

sürücüye dört altın vererek: 
·- O halde · atlara altın nal 

Urinal 
ile geçer tı.f 

Urinal, karaciğer, b()brel' ~ 
ve kumlarından mUtcvcUid . <' 

liklerı eılarmız, damar s~r~ ~ 
şişmanlık şikayeUerinlZl VB 

Hurin; ina~ 
'd uril' Vücudde toplanan ası j(f. 

rl ritlr· oksalat gibi maddele e ~-

nı temizler. Lezzeti boŞ, al ıır' 
sı kolaydır. Yemeklc~d= ;~., 
yarım bardak su içersin 1"1.-,:Sf 

l tNott.ız KANZUK :ECı.\·µ 
. BEYOCLU - ısrANBı; ~ 


