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lngiltereyi gene dü- Gençliğin bugünkü. 1 R L 'A N D A 
Türkiye T" k •V• • 
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' ur gençhgı ile öğünebil ir' 

~~r-dürmeğe başladı bayramı çok g·· ı 
Buyuk Britanya ve dominyon- UZe ları tebaası lrlandada medeni ve muhteşem old haklarından mahrum ediliyor AtalUrk gençlliinln buJ{Un göze v d ğ . u 
imparatorluk konfe• j yarına ümitle bakmakta n e dere:: :a:ı~'!:ı::~~::re, TUrkUn 

ransında mOşkOller ısbat ettt 
7!t: 

Büyük Britanya imparatorlufu ilı. 
trıan:ia arasındaki ihtiliflantı Londra· 
da {çtimalarını devam etmekte olan 
tmparatorluk konferansında tazelendiği 
gelen son telıraflardan anlatılmaktadır. 
Tac giyme merasimine trıandanın res
men i§tirak edip etmiyeceği uzun za-

. man bir mesele olarak kaldıktan sonra 
•"nlikler esna:sında da trıandanm mer
• "zi Dublin ıehrinde kralın heykelleri· 
ni tethir eden bir mağazanın vitrinleri 
taılanınıttı· Bu sefer imparatorluk kon 
ferınsında çıkan ihtilafa dair gelen tel-

graflar ıuniardır : 
ı.ondra, 19 (A.A.) - Salahiyettar 

bir menbadan öğrenildiğine göre, dün 
dominyonlar nezaretinde gizli olarak 
toplanan tmparatorluk konferansında
ki murahhas heyetlerin reisleri, prensip 
itibarile milliyet ıneselesile meşgul ol-
mak Uzere, bir tali komitenin teşkil e

(Devamı 7 incide) paratorluk konf erarunna riya.set 
~ lngiliz Başvekili Baldvin ----------~---------·-------------------
~~ I. on d r A 

görüşmelerinde 
Başvekilim izle 

Baldvin ve Eden 
anlaşfllar 

Maliye Nazırlle de yapılan temaslardan 
sonra Londra mDzakereJerl sona erdi; 
Şi mdi Parlste mUzakereler yapılacak 

Londra 18 (A.A.) - 'I'Urkiye Ba~ Ayın 14 ünde Hariciye nazın Eden 
\'ekili İsmet lnönilnÜ ile İngiltere devlet ve :Maliye nazırı Çemberlaynla yapılan 
•damlan arasında sık aık temaslar de- konuıınaları ınilteakip günlerde Bald-

_!am etmektedir. (Devamı 7 incide) 

«a.ımpa.f!Jda Deniz Gedi'ft:U mektebinM bu saba1ı meroıimle Atatılr1dln 
- bır bilsfü açılm1şltr. Resmimiz bıt ~mden bir ant tesbit ediyor 

Yeni itb8i rejimi 
haziranda başlıyor 

Bu usul ile ithalatı tahdit eden 
tedbirler tamamile kaldmlıyor 

( Ya.NI 7 sncideJ 

Bayram naStl 
oldu? 

. 19 mayı.sı Türk ıençliği bugün bü-
tün varlrğıyle kutluluyor G l'k .. .. k . • enç ı , bu-
gun u endıne armağan eden· .... b .. h" ın onunde 
ugun urmetle eğilirken zinde .. 

du C 1 h VUCU· 
. ' evva areketleri ile ona tam la ık 

bır nesil olduğunu ıda isbat etti. Y 
.. 1?. mayıs spor ve gençlk bayramını 

butun memleket gibi İstanbul da 1 d b . b . ay ar-
an .~r~. eklıyor ve ona hazırlanıyordu. 

Bugunu_n heyecanile dün geceyi uyku
":'~ geçırenlcr yalnız gençlik değil ye
disınden yetmitine kadar bütUn fstan
buldu .. Dai~a genç kalmağa azmetmit 
olan mıllctın evlatlan daha aabahm ala-

(Deııamı 6 ıtteıda) 
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adam! 
Yazan: Nizamettin Nazif 

M UST AF A KEMAL üç kıt'a üst ünde harp etmiş ve hiç mağlup ol
mamıttı. Dü§man kar§ısmda İmparatorluğun bütün yelkenleri su

ya indirdiği gün, sırtı yere gelmemi§ adam anyan 1919 ge9çliği, Türk 
haritasmm üstünde yalnız onun endamını gördü: 

Mustafa Kemal ümidimizdi. 
Samsunda Osmanlı apoletlerini umuzlanndan kopanp attığı gün, 

Osmanlı ordusu kalmadı. Erzurumda, Sıvasta konuştuğu gün Osmanlılık 
ve Ankarada konuştuğu gün taht ile taç kalmadı. Sakaryada, Dumlupınar
da yumruğunu indirdiği gündenberi ise Türk topraklannda taliini dene· 
meğe cür'et edecek bir emperyalizm görülemiyor. 

Müstakil Türkiye, umumi harp sonunda sırtı yere gelmemiş olan ada. 
mm, 1923 de sırtı yere getirilemiyeceğini anlıyarak dünyanın "Pes!,, deyişi
ni ispat eden ölmez vesikadır: 

Gazi, Türkün mücadelesi,. Türkün zaferi ve Türkün talii oldu. Ona, 
o zaman inandık. ,. 

Sonra neler neler olmadı ve neyin üstünde o muzaffer olmadı? Ata
türk, mümtazLğmı en ulaıılmaz, en ihtipmlı ruh, adale ve zeka rekorla
riyle tanıtan bizim o büyüğümüzdür ki biz ona "sırtı yere gelmiyecek olan 
adam,, diye hayran oluruz. 

Ve ... Türk, köy, kasaba ve tehirlerinin yüzlerce alanında spor bayramı 
yapan yüzbinlerce gencin ona inanınaaiyle, onu sevmesiyle, onu duyma· 
siyle mağruruz. Zira biz ona ilk inanan, onu ilk seven ve duyan nesilde
niz. 

A~~~ bizim gururumuzdur. lıbu 1937 mi.ladinin 19 mayıs çar
f&Dlba gunu dünyaya bu gururla mağrur olarak göğsümüzü kabartıyor, ha
diselere eımıiyetle bakıyoruz. Her tarraftaki gümbürdeyiı, her taraftaki 
aanmb ve ateı bize vız geliyor. Nizamettin NAZiF 

tluuuiffd 
' 

Türk ihracat vaziye
tinde endişe yoktur 

Yazan : A. Faik Güneri 

A LMANYA ile yeni anlaşmanın 
yapılmasından evvel ma1Qm 

vaziyetin hasıl olmasr, Sovyet Rusyanrn 
mübayaatı hafifletmesi ne taraftan ve 
ne gözle mütalea ediline edilsin- bir

denbire değilse bile mühim bir §ckil
de - ihraç piyasamızdan iki ehemmi· 
yetli müşterinin kaybolması demekti. 
~caba bu ne tesir yapacaktı? Son sene
lerde düzgün ve sağlam bir ticaret po
litikası takip eden memleketimiz bun-

rlan şaşıracak mıydı? Satılmayan mal· 
tar dahilde iktisadi ve arkasından mali ı 
bir buhran mı doğuracaktı? Mesele mü
himdi; suallerin cevaplarını da o nisbet 
te korkunç tahmin edenler vardı. 

Her şeyi gösteren zaman bunu da 
gösterdi. Haftalar, aylar geçiyor, fakat 
ihracatımız geçen seneki bu aylardan 
fazla veya be§ aşağı yahut yukarısı ile 
ayni. 

Almanya ile üç temmuzda yeni tica
ret anla§ması müzakereleri başlayagör· 
ılin, Sovyetler "ne kadar alsak, ne vakit 
alsak,, diye düşUnedursun dünya pazar
larına bir defa elini atmıg olan Türk 

ihracatçısı, yabancı ağızlara, anlayıılı 
gözlere kendini tanıtan Türk mataı ye· 
ni mÜ§teriler bulmakta gecikmedi. Gün 

C!en güne genigliyen Çckoslovakyanm 
alıcılığr, İngiliz, Fransız, Amerika pa· 
zarla ı derhal boşluğu kapatıyordu. Bu
na bir de kardeı Hatay katıldı. Karınca 
kiWderince Türk ihracat ticaretine onun 
da tuzu eklendi. Bugün yapak, yarın 

tiftik derken o da karşılıklı mübadelede 
yer alıyor. 

Tilrk ihracatçısı; malının yüzde 60· 
70 ni alan iyi para veren fakat Türkiye· 
de de en iyi müıteriyi bulan Almanya 
ile çok iyi işler yapılacağından emin bu
lunmaktadır. Herhalde bugünkü dur· 
gunluğu yarının hararetli muameleleri 
telifi cıdecektit. 

Türk ihracatçısı; bugün kan gövdeyi 
götürmesine ve aldığının bedelini vere· 
memesine rağmen dünün iyi müşterisi 
ispanyanın, yarın da iyi bir müşteri o
lacağına emin bir gözle bakmaktadır. 

Türk ihracatçısı ıunun da lüzumuna 
kanidir ki, daha yeni daha geniş müşte 
riler bulmak zarureti vardır. Bu zarure 
ti son hadiseler bir kere daha isbat et· 
mi§ ve ortaya koymuştur. 

Çekoslovakya, İngiltere, Fransa, A
merika, komşu Suriye ve Balkan hüku· 
metlerile karıılıklı ticaretimizin önü
müzldeki ihraç mevsiminde arttırılması 
için bük\tmetin icap eden tedbirleri a· 
lacağı muhakkaktır. 

Bunları evvelki gün şehrimize gelen 
ve ıimdi Ankaraya gitmekte bulunan 
iktisat vekili Celil Bayar ihracat tacir-

terine Akay vapurunun hususi mevkiin 
de kat'i bir lisanla söyledi ve kulağımız 
la işittik. Yakın komşularımızda ve bazı 
Avrupa memleketlerinde ticaret mümes 
sillikleri ihdası için 1937 senesi bütçe· 

sine konulmuş olan tahsisat hiç şüphe· 
siz boşa gitmiyecektir. önümüzdeki ih· 
raç mevsiminde Türk ticaret muvazene
si, alınmakta o0lan ve alınacak tedbirle· 
rin müsbet neticelerinin en iyi makesi 
olacaktır. 

iktisat vekili ile görüşen ihracatçılar 
şimdi vaziyetten emin ve korkusuzdur
lar. Planlı Türk iktisaıdiyatının düzenli 

bir şekilde gittiğini biliyor ve bunu gö
rerek hareket ediyorlar. Bugünün müş· 

terileri elde kalan küçük stokları da e
ritmek üzeredirler. Beynelmilel ticaret 
aleminin cilveleri ne olursa olsun Türk 
iktisadiyatı çizilen yolda ve herşeye 
rağmen yürüyor. 

A.F. GUNERl 

!-········A;,;;ı;; .. ··············· 
i Cumhur Rt1isi 

Ruzveltin 
yazdığı 

zabıta romanı 
Pek yakında 
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- Alçal:Lar! Alürtcdla! Hanıiyct
sizler! 

- EUileme neden böyle küfrediyor. 
aun1 

- Senin aklın ermez. Ba~kalarma 
böyle demesem hamiyetli oldttğıı m1t 

herkea 1&a81l bilecek' 
- Ccm'dcn -

Bir şair 

Venişehir'i bir süvari 
etti 

Veznin ehemmiyeti yoktur; aruz'a, 
hece vezni ile de, serbest nazımla da 
iyi ve yeni şiirler yazılır... Bunı• ço1' 
defalar söyledik, hiç güphesiz bundıll 

aonra da tekrar edeceğiz. Çilnkü ıdoğrU· 
dur. Fakat itiraf edelim ki bu ihtiraslı 
gönlümüzle değil, ancak kafamızı. hit· 
lerine kapılmak istemiycn kafamızla er· 
diğimiz hakikatlerdendir. Onu ta içi· 
mizden tasdik etmeyiz ve ya aruzla. ya 
hece vezni ile veya serbest nazımb söy· 
lenmiş şiirleri ötekilere tercih ed~rfz. 

bölüğü işgal 
-9- Yazan: ~·adık Duman 

(Emekli Kurmay Bin batı ı 

Aruzla söylenmiş manzumeleri se"e· 
rim: Divan tairleri, Yahya Kemal, Ab· 
met Haşim, Hece vezni ile söylemitlc:r 
arasında çok hoşuma gidenler vaı dır ... 
Fakat ne yalan söyliyeyim) Seıbett 
nazma karşı bir zaafım vardır. Onlırııı 
hepsi güzel mi? Öyle şey olur mu? Hat· 
ta büsbütün manasız ve lüzumsuz 01a11· 
tarını gösterebiliriz. Ama, nasıl anlatı• 
yım? Onu kendime daha yakın buluyo
rum. Bir genç şairin aruzla veya hece 
vezni ile değersiz, basma kalıb mıııraıar 
söylemesine üzillmüyorum; halbuki bir 
şairin serbest nazımla kötü bir tiir ıöY
lemesi gücüme gidiyor. Bilmem nedeıı• 
dir? Bunu aıdeta şahsi bir mesele ıayt• 
yorum. 

Milona muharebesinde Topçıı Rıza Paşa Yunan istihkamlarına ateş aran 

Serbest nazmın ıairlere, hiç olmazsa 
hlZılarına, iyiliği de dokunuyor: ArıW 
la veya hece vezni ile eski sözleri eıkİ 
bir eda ile tekrar ettikleri halde aerbett 
nazımla söyleyince yeni sözler aramak 
ihtiyacını duyuyorlar. önümde yeni 
çıkmış bir şiir kitabı var: Yolculuk, ya· 
zan O. Ferda Güley. Aruzla da, hece ııe 
de, serbest nazımla da şiirleri var. HeP" 
sin:ien misaller alalım : 

bataryalara kumanda ederken 

General Makri Milona geçidindeki ta. 
burları geri püskürterek Alasonyaya 
doğru tecavüze başladı. Bu esnada 
Memduh paşa fırkasından bir livanın 
karşı durmasiylc düşman Milonadan 
def ve tardedildi. Ayni 1..amanda Hak. 
kı paşa 10 taburla buraya celbolundu. 
Neticei esasiye nerede kazanılırsa 

kuvveti oraya cemetmek pek muva
fık olduğundan Hakkı Paşa kuvveti. 
nin celbi şayanı takdirdi. 
Hakkı Paşa kuvveti dördüncü fır

kanın bir livasiyle atkviye olunarak 
-alt:ınt!rnfRamti ka ?'.SJStnda bu lttttan 

(Kaktamanoe) müfrezesinin hatti'"Ti. 
catını telıdit ile mezkilr fırkanın yo. 
lunu açmağa memur edildi. Müşarüni· 
lcyhin hareketi üzerine Kaklamanos 
vakit ve zamanile çekilmekle hattı ri· 
catini kurtarmış ve 10 nisanda (De. 
liler) de bir cephe muharebesi vukua 
gelmiştir. 

Hakkı paşa bu muharebeyi icra e
derken 20 taburu vardı. Gerçi düşman 
hakikat halde noktai mezkfırede da. 
ha zayıf idiyse de ihtiyatlarını bu ci. 
hcte sevketmesi ihtimalden bait değil-

di. Bunun için Hamdi pa.sa fırkasının 
Hakkı paşaya kendiliğinden imdat et
mesi lazım olduğu gibi diğer f ırkala. 
nn dahi önündeki di.işmana taarruz 

ile (Deliler) e imdat etmelerini me
neylemeleri muktazi idi. Bir ordunun 
herhangi bir kısmı muharebeye tutu. 
şur tutuşmaz, aksamı sairesinin ya 

doğrudan doğruya meydanı muharebe 
ye koşmak veya düşmanın imdatları. 
nın muharebeye iştirakini menetmek 
suretiyle muavenet etmeleri kat'i ve 
layetegayyer bir kanundur. Fakat 
buna riayet olunmadı. Düşmanın ta
arruzu hakikiyi Miolna sırtlarından 

icrn eylemesi dolayısiyle biz de kuv

vetlerimizi oraya tah5it eylemiş ve o. 
rada düşmanı def etmiş olduğumuz-
dan yine oradan düşman topr~ğma 
doğru taarruz devam ctt.i. Bimıena. 

leyh plfı.nda fikri esasi taarruzun sağ 
cenahımı1Ja Bcydeğirmeni ve Klamas -. 
taraflarından krası merkezindeyken 
bidayette alınan miidafaa tertibatı 

ve vaknk.rın cereyanı bckl<'diğimiz ne. 
ticenin aksini verdi. Ve bu suretle 
düşmanın hattı rkatmı katetmek. 
kat'i bir: netice ihraz eylemek müm
kün olamadı. Diişman ricat etti. (Ni
sanın yirmi dördüncü gecesi) hudut 
muhareb<>tı bunuııla hitam buldu. 

Bu muharebelerde Yunanlılar tara
ôndan yapılan hareketler baştan aşa. 
ğı hatadır. Siyasi vaziyet harbe başla· 
mak initiativeni onların kararma bı. 
rakmıştı. İhtiyar ellerinde idi. Nere
den ve ne zaman isterlerse hareket 
edebileceklerdi. Biz onlara tabi olacak 
idik. Şu halde istedikleri gibi isabetli 
bir karara ula13mak taarruz edecekleri 
yere çok kuvvot ccmcylcmek kendileri 

için mümkün idi. Halbuki onlar bütün 
Mavro Mihali fırkasını atıl bir suret
te terkettikleri gibi Makri fırkasının 

bir livasını da parçalamışlar ve haki
ki taarruzlannı yaptıkları Mlonadetin 

bir liva bulundurmuşlardır ki bundan 
büyük hata olamaz. Diyebilirim ki 

Yunanlılar bu hareketlerile muzaffe
riyet ve muvaffakiyeti adeta bize ken 

di ellerile bahşettiler. (Deliler) mu
harebesinde onlar da sağ cenahlarmı 
münferit bıraktılar. Deliler mağlfıbi· 
yetinden sonr& Yunanhlarm Strt1t.fl!iik 
vaziyetleri cidden tehlikeli idi. Çünkü 
cepheleri gayet uzun olduğu gibi sağ 

cenahları da yekdlğerini müteakip du
çar olduğu mağUibiyetlerle rahnedar 

idi. Binaenaleyh prens Konstantin 
askeri toplamak üzere Yenişehire çe
kilmek emrini verdi. 

(Devamı var) 

Evlerdeli kafesler 
Polisçe kaldırtılıyor 

Şehrimizin bazı semtlerinde elin ev· 
!erde kafesler !durmaktadır. Bu halin 

ortadan kalkması için alakadar makam

lar Emniyet müdürlüğilne eınir ver
mişlerdir. 

Dünden itibaren polisler bu §ekilde 
kafesli evleri gezerek derhal bunların ı 
kaldırılması için tenbihat yapmışlardır. 

Aruz - "Yorgun, mütevekkil giai· 
yor bir yere kervan, - Bin derdi sil· 
rükler gibi yorgun ... nere kervan? -
Ah sanki o beyhude yolun yolcusu bir 
yol, - Yidetleri elleri ekler çok uzak 
ellere kervan.,. 

Hece - "Bir veremli kız gibi sararıP 
solar birgün, - Nasırlı ellerini uzatır 
ona toprak: - Yolcu gider ... ve aanl<i 
sulara hasta, ölgijn, - Birer veda b\J• 
sesi düşen her sarı yaprak ... ,, 

'ı;'.,,.., A.x.:ı. 'r.'--..:1- r_::.ı-•:- Ltc-·"' 

vezinlerle yazılmış bundan iyi parçalat1 
da var; fakat bir de şu parçayı okuyun: 
"Yarı gör, yarı •düşün, - O meyvaları .. • 
- Zayıf ve aciz bir toprakta yUkael· 
miş, - Büyük ve kuvvetli bir kiraz ~ 
ğacınm. - Dallarında bekliyen, -
tatlı ve kızıl meyvalan düşün! - ııa· 
yat niçin kızıl, ölüm niçin sarı? - O· 
danı gökyüzüne ekleyen, - Penceren· 
le bahçene bak!,,, 

Bunlar daha taze, daha güzel değil 
mi? 

O. Ferda Güley ... Bu adı yeni işit• 
tim, Kitabı hazan sinirlenerek, bazalt 
lakaydi ile, fakat bazan da alaka i~e 
okudum. Siz de okuyun. O. Ferda c;u• 
ley, belki bir gün çok seveceğimiz bir 
şair olur. ŞiJJ'idilik kendini arıyor .,e 
hazan bizi büyük ümitlere düşürecek 
sözler buluyor. 

Nun:llah ATAÇ 

Yorsun bqrn vuecefl it as olur. Ayal teYlerle •tl'afJll&k kadar luaııı 7oru lılr fll 
bulunma&. Ba )'lbtlie• olalY11cıulanmm ıııerıtnaı. atır dOtlbıeekrtadea .. ,.. """" 
ayırmak, keıulllerlaJ ...... ~rde oyalıllnak laUyonıL ltlnlzde yoruldu,..._ ~ 
ap.talakl euaJlprla ~ '81111Qa (lllbllDIL Görecıebinl& ki ala ... ........ ... 
t.en sonra tamandle ......... nlal ld_._kslnla. l!uallertml&ln bir kıanıma ,.re -,,. 
lr&fatlan da ftrtıcıellS- BlylellkJe lııem .,,..nlllft, hem mDkAtatlanmıt olatıa._.., 

ÖY~~.~~t ~!,:~:.p., .,.... l 
n blrtblrlle darbetttıtıü& zaman elde 

edeceğiniz huılı darp, bu adeUert ten çevt 
rerek darbettıtınlz zam&D• elde edece,mts 
haaılı darp ilk buılı dal'balda t&tnamııe tersi 
olsun. Darbedeceğlnlz adetlerden blrl tek <>" 

!ursa onun tersi de JUpbelllz ki ayni adettir. 
Biz, ayni neticeyi veren Uç darba rasU•· 

dık. Acaba bunları siz de bulabilir misiniz 1 
Bu sual mUkltaUıdJr. Doğru ha11edenler 

den dört kişiye muhtelit hediyeler vcrtıecek 
Ur. Ce\'ap!ann (ATllP .. çı) kaydile 25 maytS 
tarihine kadar ldarenanemize • gönderilmesi 
11.zımdır. Hal ıekUnl gene 2~ ınayı.s tarihli 
nilahamızda bulacakımız. 

Şekt»rlemeler 
Ahmet, kutudaki §Ckerlerln Uçte birini 

yemişti. İyi dU;ıUnUrseni& (kalan miktarın 
yarım) demek, umumı yekQnun Uçte biri 1 
demektir. 

Papağan ve terazi 
Pa;ıaıanm lUnekten fırladıt:I uda. -

nin kolu katealn l(Nl'lmdutu tarafa dOff" 
me)'l~er. Fakat paN&n lcafellnde uçıotl' 
batladıfı zaman, U.t taratındalıl bavanıll 1' 
pacaıı aksllllmel papağanın ıılkleUne ırı°" 
vı bir tazyikle kafealn alt kwnma çarpar .... ~ 
bundan eonra terazi gene tam :muvueae-
butur. 

BllmPcell ata sizleri 
1 - Artık mal göz çıkarmaz 
2 - lfııeyi evvel kendine IOllr& ~· 

batır. 

Haıiedenierden n1uhtelif hediyeler k..,,, 
dört kl§l §Unlardır: 

1 - Mustafa Kemal GUrer Hayda~ 
ll4eat 1367, 2 - Kemal Tekmen Orhanl~ 
3 - GUler Çlftehavuzlar 238, • - ıı. 
Kaaımpqa Bahriye caddesi 71. 





Yazan : Naciye izzet 
Her bakkt ablur Hadfyo'ye aftUr. Kaneer kurbanı: 
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Bu dü§ünceler ona çok nahoş l 

geldi ve i§tihasını kaçırdı. Hatta 
Bordoda Neclayı tanıyan kendi ar
kada~lanndan birisi yolda Neclaya 
testıdüf etmi§ ve davet etmiş olabil
mesi ihtimalini de düşündü.. Necla 
çok güzel fevkalade c~ipti. Keneli 
arkadaşlann<:ian herhangi birisi on· 
dan ho§lanabilir, gezinti, davet ede· 
bilirdi ... Hem de karısını arkadatla• 
rmdtın kaçıran Lem 'iye 't>öyle bir 
muziplik yaparak genç kocayı o gün 
can sıkıntısından çatlatmak zevki 
için de yapmış olabilirdi. Hülisa 
Nedanın o gün bulunmaınaıı genç 
adan1 üzerinde çok fena bir teeir hı· 
rakmııtı. 

O gün hemen acele ile kostümü
nü değiıtirdikten sonra salonpa ken 
disini bekli yen Lem 'inin yanına gel
di. Birlikte çay içeceklerdi. 

Salonun nihayetindeki yeşil pal 
miyelerle aynlmıı kısma doğru gir 
mek üzere iken palmiyelere ep:yce 

yakın bir yerde oturmuş olan koca· 
sının sesini duydu. KocaSlnın bu
rada hiç bir tanıdığı olmadığını bil
diği için merakla durdu. Palmiye-

lerin geniş yaprakları arasmdC\n 
Lem'iyi yan buçuk görebiliyordu. 

Kendisini göstermemek için yap 
raklar arasına saklanarak hlıktr. 

Tanımadığı iki erkekle konuşu· 
yordu. Bunlardan birisi: Fazla olarak ela bugüne kadar 

Jcaygusuz olan kalbinde kıskançlık 
tohumları da saçılınııtı. 

Cenç kadma gelince Lem'inin ıi· 
vesinden kızdığını anlıyarak ilk hissi 
göz göre göre bu haksızlığa karıı de· 
rin bir isyan hisaiydi: 

''Lcm'inin bana ve kendisine ait 
olan fikrindeki prensipler ikiye ay
rılıyor. İtte erkek hodbinliği 1.. Ne 
olar.ak hepsi kendi taraflarına yon· 
tarlar!,, 

Böyle söylüyordu. Fakat koca• 
sının telefondaki sert sesin·e kızma• 
mı§tı. Bilakis yüreği ferahlam11tı: 

"Darbe ~ok iyi olınu§tu. Küçük 
planı ıamamiyle muvaffak olmuıtu. 
Lem 'i onu bulamıyarak .kızmııtı. 
Demek ld onun mevcudiyetine çok 
ehemmiyet veriyordu.. Şu halde 
bo§ yere üzünmenin manası yoktu.,. 

Kocasından çok defalar kabaca 
ve istihfafkar muameleler gördüğü 
halde hiç olmazsa onun gene kendi .. 
sine ehemmiyet verdiğini diişündü .. 
Dcm~!c ki onu seviyordu .. 

Epeyce ilerledikten sonra sayfi· 
}1!ttlı1 §ık bir lokantasına . girdi. 
Lem'inin onu burada aramak aklına 
b!l·! gelmezdi. lıtiha ile yemeğini 
yedi. 

Güne~ .. Y eıil palmiyeler ve çi
çekler.. Jspanya hududundan son
ra Riviera ... Lem'i ile karısı en tık 
otellerden birine isimlerini kaydet· 
tirmi§lerdi. Burası güne§li körfez 
üzerindeydi. ihtiyar çam ağaçları 
arasındaki köıkler yeşilliklere bürün 
mü§ beyaz kanarya kafeslerini andı
rıyordu. Lem'i burada hiç bir arka
daşının bulunmadığını bildiği için 
Bordoda yaptığı gibi tenha bir köte· 
ye çekilmeği düşünmedi. Karı koca 
oraya geleli daha birkaç gün olmU§· 
tu. Mutatları olduğu üzere birçok 
yerleri dola§mışlardr. Evvela Monte
karloyu, Mantonu gezmişler sonra 
da fevkalade manzaralı tepelere çık· 
mıslardı. Bir gün öğleden sonra u
zu~ bir gezintiden dönmüşlerdi. 
Necla kocasının tercihlerinde gizli 
bir başkalık, bir orijinalite keıfetti. 

Otomobilde giydiği kostümü de
ğiştirmek, çok §Ik ve zarif bir rop 
gi~mek üzere odasına cıkmıştı. 
Lem'i Cote d'Azur ismi verilen §U 

yerlerde geçirecekleri günler için ka 
rısma Nis' ten son moda, f evkalide 
şık, hatta biraz da eksantrik tuvalet· 
ler .. ipari~ etmişti. 

Genç adam küçük karısını bir· 
denbire fevkalade koket yapmıştı. 
Onu elmaslara, muhte§em süvare 
elbiselerine, kıymetli kürklere gar
ketmişti. Karısının güzelliğini faz. 
lalar.tmıcak tuvaletleri en ince nok· 
tala~ma kadar tetkik ediyordu. Ka· 
rrnının saçlnrmı sarıya boyamasını 
ve cok modem olan düz, kücük buk-
1~!"~ yaptırmnsınr istedi. Nc~la buk
J .. ! re razı oldu. f' nkat parlak keata· 
ne renkli bu snr ! rı sarıya çevirmeği 
hiç istemiyordu. 

Gen .. kadın , Ü?.Üni.i u.özünü de 
boyamağa ba lamıştı. B~nu koca
sının hoşuna gitmek için yapıyordu. 
Yüzüne kırmızılık sürüyor, ducfak
larını mır rice~i renginde rujla bo
vu 'ordu. F cıkrıt bütün bunlar par
lak ve giil penbesi cildini bozmak· 
tan ba§ka bir şeye yaramıyordu. 

_...Evet azizim, diyordu. Lem'i
yi bugün son derece güzel bir kıı
dmla birlikte tık bir otomobilde gör
düm ! ... 

Lem'i ıükOnetle: 
- Evet, diye cevap verdi. Ka-

rım Necla. 

Şaııran gençlerden birisi: 
- Ne diyorsun karın mı} 
- Evet karım declim ya .. inan-

mamak için bir sebep göremiyorum. 

Neclamn kalbi göğsünde sevinç
ten kopacakmıı gibi çarptı, bu defa 
kocaıı onu inkar etmiyordu. 

Öteki gene devam etti: 

- Nuıl olur Lem'i} Henüz iki 
ay evvel ıeni Istanbulda gördüğüm 
vakit evlenmemiştin? Ne zaman ev 
lendin} Hiç birimiz duymadık. 

Lem'i kendisine bir çocuk safi· 
yeti veren tebessümiyle gülümsiye
rek cevap verdi : 

- Şimdi anlatacağım: Bu sizin 
zannettiğiniz gibi bizim ailede cari 
olan ananevi bir izdivaç olmadı .. 
Hayır ... Bu sadece bir aşk izdivacı 
oldu .. 

Necla bu sözleri derin bir saa
detle dinliyordu. Kocasının bu ke
limeleri çok sıcak, çok tatlıydı .. 

- Evet azizim bir aşk izdivacı .. 
Bir artistle evlendim. Sinema ve ti· 
yatro artisti .. Fevkalade güzel.. 

Neclanm yüreği birdenbire buz 
gibi oldu. Bir sinema artisti.. Bu 
söz karısını inkar etmekten daha 
beterdi. 

- Tabiidir ki §İmdi artık artist· 
)iği bır~•tı .. Zaten henüz yeni baş· 
lamıttı .. O kadar genç ki.. Adeta 
küçük bir çocuk gibi.. Fevkalade 
minyon bir tip ... 

Sonra daha başka şeyler konuş
mağa başladılar. Genç kadın zihni 
karmakarıtık palmiyeler arlcasında 
kala kalmı§tı. 

Bir artist!... Kocası acaba bu· 
nu nasıl bir fikir güderek söylemiş
ti? Böyle bir yalan atmaktansa ha
kikati o]duğu gibi söylemesi daha 
doğru değil miydi?.. Anadolunun 

bir kıyısından intihap ettiği sade, cid 
di, akıllı uslu küçük bir kızcağızı ba
basından istediğini acaba niçin saklı' 
yordu? 

Onlar sade, gösterişsiz yaşayış
ları daha müeasir değil miydi? 

Genç kadın artık salonun o kıa· 
mına gitmekten vazgeçti. Yavaşça 
çekilerek odasına çıktı. 

Böyle ağır bir darbe birdenbire 
onu serseme döndürmüştü. Demek 
ki Lem'i için bir tiyatro, bir sinema 
artistiyle evlenmek daha hoşa gide
cek bir ıeydi ~ Bir paşa zade için, 

bir B... oğlu Lem 'i beyefendi için 

bir tiyatro artistiyle evlenmek daha 
affedilebilir, hatta cok daha şık bir 
hareketti. Çünkü bu kadınlar ala· 
mud kadınlardı! 

· Bir kapıcının bile kızı olsa bir 
sahte artisti itiraf edilebilirdi. Fakat 
bir kahya kızı hatta akıllı, uslu, na· 

muslu, iyi bir tahsil de görmüş olsa 
ccne itiraf ~dilemezdi!.. .... 

Bu çok hazindi, bu pek müthiş-
ti. 

(Devamı var) 

AABER - J\1Cşam postası 

!Benim g&üşüfft: 
- _,,_ ....,.._, 1-' zt::wwwJ • ,,_ 

ZeıngDn 
coseydom 

DiFO&s mo 
edecektim? 

(Baş tarafı S f1ncüde) 
Rusyaya yollarmış .. Halbuki §İmdi 
bu ~nnf eserini gösteriyor! 

Diyeceksiniz ki: 
- Haydar Rifat, kendi gayre

tiyle bir ktitüphane yaratmağa uğ
raşıyor. Aldığı netice hakkında ma· 
lumatınız var mı~ 

Fakat bir elin akıttısı İşitilmez. 
SobayA atılan bir tek parC"tı kömür 
alev almnz. iyi bir istif ve fenni bir 
ate§lcme ı· :;ındır. Bunlar Babıali. 
de yok. Bilcikis. bizim kitapçılığımı7., 
yukarıda nnlattığım gibi, nasıl halka 
hitap etm("k yolunu bulamamış, kPn 
di \'azifcsini taş basmacılannın ha• 
l~flcrinc kAptırmışsa, mi..inevvere 
hitap e tmek yolunu da bulamamış· 
tır. Öyle s; .. ::ıa sapan ve kıymetsiz 
eserlerle vitrinlerini doldurmuthır 
ki, kitnbın kredisi miinevverin naza· 
nnda hiçe inmittir. "Okudum, oku
rlum, keçi boynuzu gibi şeyler 1 Biz
de iyi eser çıkmıyor. Bütün fi.kir ve 
sanat hareketlerini frenkçeden ta· 
kip etmekten ba§ka çare yok!., ka· 
naati umumileşmiştir. 

Onun için, Türkiyede bir Fran
sızca kitabın Türkçe kitaplara kıs
kançlık verecek miktard~ satıldığı 
ender vak(\Jardan değildir! 

Buna rağmen, gene söylüyo. 
rum: 

- Ah zengin olsaydım .•• 
- Ne yapardın? 
- Kitapcılık ... 
- Karlı bir iş midir? 
- Muhakkak! 
- Nereden emin oldun? lspa· 

tın, şahidin, vesikan nedir? 
- De1i1im §udur ki, Türk milJe. 

ti için muhalledat lazımdır, halk ki-

iÇERiDE: 
o\' Deledlye Çubuldudakl Hidfv klS§kllnU 

.11atm almı§tır. Fakat buradan ne eekllde ıstı 
!ade edeceğini henüz kararlB§tırmıı değildir. 

-\' SUrp Agop mezarlığında patrikhaneye 
ayrılacak ksımının ifrazına batlanmııtır. 

:t- Atatürk kliprUsUnUn bir tUrlQ atılamı-

yan ayakları hakkında tetkikat yapmak Uze 
re mUtehaS!lıa Glo bu sabah fehr1mlze gelmiş 
Ur. : 

• Hatay anayasasının Milletler cemiyetin I 
de tasdik edildiği gUn lskenderuna ilk Türk 
vapuru hareket eöecokUr. 

~ Muğla vallaJ Recai GUreı §ehrlmlze gel 
mlo ve dUn vUAyette bazı ziyaretler yapmıı 
tır. 

• Ayasofya mozalklerinı meydana çıkaran 
profesör Vltemur dUn lnglltereden tehrlmize 
gelmiştir. Birkaç gtlne kadar tekrar işe baş 
layacaktır. 

:t- Son gtınlerde kuduz vukuatı art&n Rami 
ve el\•armda köpeklerin imhası için emir ve 
rllmlıtır. 

• Ankara vali mua vlnl Türk eksperler 
hcyoUle Oenevrede bulunduğundan valf mu 
avinUgl var:lfcainf vckAleten Çankaya kayma 
!camı Hnluk ifa etmelttcdlr. 

• Vali - Hilscyln Cahlt davasına diln lz 
mitte devam cdllnılıJ !al<at sabıkalar hakkın 
da lııtanbuldan cevap gitmediğinden celse 
gelecek salıya talik edilmiştir. 

• I.Jso ve ortamcktep mUdUrlert imtihan 
Jarda bulunacak mUmeyyizlerl seçmek üzere 
dUn bir toplantı ynpmı§lardır. 

* Sana)icllerln muhtelif dilekleri Uzerlnde 
tcmaısta bulunmak Uzcre sanayi birliği umu 

1fllJl'liW TAMYfMİ 
..__. ..... ,! 

ÇARŞANBA 

MAYIS - 1037 
Hicri : 13.56 - RoblUlevveı: 8 

ICokulya fırtınası 

Va kıl 

f .o 2,51 1.2,10 16,0S 19,23 .21,U 2,33 

GF.CT.N Sl;:\'P; nooUN N1I: OLDTif 

A rn • ıt 11< Yu.,'ln 'lt~n lıud ·~u lt&lyan 
!ar tara!wJıın tahkim edilmektedir. 

.imtihan 
hazırlıkları 

Lfseler ,-e ortamek
tcplerde başlad ı 
Liıe ve ortamekteplerde bu ayın 26 

ıında ve ilkmekteplerde de 30 mayıs
da dersler kesilecektir. Bunun için ka
naat notlar atılmağa baıtanmı~tır. Bun
dan ıonra sözJil imtihanlar yapılacak
tır. 

Bu ıene ilkmekteplerde tatil bit ders 
kesimi mahiyetinde olacak. fdkaı tale· 
be umumiyetle ıünlerini mekteplerinde 
geçirebilecektir, talebe her mınt .. kada 
tesis edilmekte olan çocuk bahçelcı inde 
muıllitnlerinin nezareti altında oyun ve 
sporla meşgul olacaklardır Bu arada 
onların hayat bilg:leri de kuvvctlrştiri
lecektır. Bu suretle tatilde talehcnin 
dimağı yorulmadan onların lıedentıı ve 
fikren ıeli9melcri temin edilccektiı. 

Ayrıca taltbe haftanın ekseri ~iinle· 
rinde toplu olarak şehrin ya kın }'etler in 
de gczd'rilectk. görülecek yerleri gös. 
teriltcck ve temiz hava almaları için kır 
gezinti ve ellef\rl"!f'ri t•rtip edile-ektir 

De il ren bir Hdam 
Balatta Ali Rıza yokueunda 4 nu. 

maralı evde oturan 25 yaşında Reşad 
dUn birdenbire delirmio, eline geçiı. 
diği bir tabancayı evde şuraya bura. 
ya ateş etmiye başlamıştır. Reşad tu. 
tulmu§, müşahede altına alınmıştır. 

tabı Iazrnıdır. Bunların adanıakıllı· 
sınr çıkaran için : '' • s v:ır demek 
Türk milletinin zekasına. manevi 
kudretine inanmamak dem~ktir. 
Ben, böyle bir küstah değilim. Mil· 
!etimizin okumak ihtiyacında ve ik· 
tidarmda oldu~11na inanıyorum ve 
tekrarlryorum: Tiirkiyede kitapçı· 
Irk binnazariye pek karlı bir meslek· 
tiri 

(Va-Nu) 

mi kAtlbl Halit GWeryUz Ankaraya gltmlo 
Ur. 

• Eaııat dispanseri cuma gUnU saat 1 :5 de 
açılacaktır. 

~ Dahlllye \"Cklll ŞUkrtl Kaya mecıısın 
pcrtıembe (iinkU toplantısında TUrklyede 
kClytu ve köy meselesi hakkında izahat vere 
cektlr. 

4 Belediye aatm aldığı Yercbatan sarayın 
da tetkikler yaptırmafa başlamı~tır. 

• Ankar&da bulunan gtımrUk ba~mlldUr 
vekili Mustafa Nuri bu Mbah tehrimlze 
geımı,tır. 

:t- Oahlllye \'CkAleli şenlr lçiade kuilanııan 
ja.ndarmanın pofıı gibi muvazzaf olmasına 
dair bir kanun projesi baz.ırıanmaktadır. 
~ !stanbul mflddeiumumtsl Hikmet Onat 

bazı işler hakkında iaahat almak Uzere Ad 
llye vekAlell tarafından Anka.raya du·er e
dilmiştir. 

~ Bu sene adliye bUtçesınc. mahkQm o
lan çocuklan ıalah evlerine koyabllmek için, 
20 bin lira tahatsat konuımuttur. 

D I ŞARI DA : 
• Yunan kralı İngiltere kralı altıncı Cor 

ca kurtarıcı niıanının bUyUk rütbesini ver 

~ 19 MAYIS - 1937 

Tarih 
Kurumunun 
çahşmaları 

i ki mUhlm est'r 
hazırlanıyor 

-

Ti.irk tarıhı tetkik ve araştırma kil' 
rumu, Mahmut Gaznevinin vtzir• ~· 

şidcttln namına b!r heyeti ilmiye t6ıa1 P 

dan hazırlanan "Ciimiüttevarih.,i tur~· 

çcye çevirmeğe karar vermİitİr. 

Tarih cemiyeti bu tercüme işinı f\1f' 

tamonu liattıl muallimlerinden B 1 

Gölpınara vermişt ir. Bu büyil!c ·~ ıçırı 

Baki Gölpımtr simclilik Maarif VekAlt 1 

tarafından bil!mUddet mezun addtd I· 
miştir. 

Ayrıca büyük Mimar Sinanın O-r11ıı1' 
lı inıparatorlu~unun her tarafındar v~· 

cuda gctirdıği eserler de tetkik cı 1ıımt' 

t;e başlanmrttır. Bunun için bit eser va 
cuda !:Ctirmef!e Kasımpaşa ortamtlctt" 
bi F:debiyat muallimi Rıfkı Mc!Ul me

mur cdil:ni~ ve bu e&er bitinceye kadar 

kendisi mezu11 :ııi~e :Ft .... ·~·ir. 

Mlllf lhr ak m uddelerl 
hak " ıoda "onferan8 
u~ gündıir şehrimizde bulunan fktl' 

sat vekili Celal Bayar bugUn öglt ıre· 

nile Ankar.aya gitmektedir. 

Celal Bayar dUn ö~leden evvel vt so1' 

ra bir müddet iş bankasında me§gul ol· 
luktan sonra Eti bank umum müdUrJ 

ilhami Nafizle birlikte "milli ihrak mıd 
delerinin sulh ve harp ıanayiindeki rD' 

lü,. hakkırıda Belçikalı meşhur müht1'' 
dis Marcel Migeen tarafından vttrilell 

konferansta hazır bulunmuıtur. Konft" 
ranstan sonra İktisat vekili mührnd ti 

kabul ederek kendisile uzun boylu glY 
rüımüıtUr. 

mıı ve Dl§&n dUn Yunan \'ellabU taraıınd.0 
İngiliz kralma tevdi edilmiftfr. 

• Şimali Amerikanın Penatıvanya e)aıctı' 

de ölllm cezası 87 reye karşı ıoo reyle uJdl 
nlmrştır. 

:t- Lehlıtanda bir haham Yahudileri brifd 
yan malma boykota davet et tJğinden te' 1'lf 
olunmu§tur. 

• Sabık İngiliz kralı 3 haziranda evıeıı• 
cektır. 

• Bulgar kablnealnde ticaret nazınnın lf 
tlfaaından sonrn esaslı defl§lkllkler oıactf 
tltaı::ından sonra esaslı değişiklikler oıacıl' 
ce~ 11tıytenfyor. 

~ Llndbergln Atıu Ol<yanosunu geçıneSi 
nın l'IDuncu yıldönmU mUnaaebeUle 'l'rd" 
tara:mdan tertip edilen ha va yarışına /..f11' 
r1ka gtrmlyecektJr. 

• Mısır kralı Faruk ve anneaUe kardetl' 
rl Parlıteıı 1-ondray& gltmi§lerdir. 

• Romanya prenseslerinden Blbcska re•ısı: 
blr vazıte ile BUkrcşten Parlse hareket ' 
mlıtir. 

• İngiliz imparatorluk konferansı dUJI 
giZll bir celse yapmqtır. 

Ru 11 Dn T D R K sinemasında -
ING1L TERE KRALI VI. JORJ'un taç giyme töreni bütün tafıi· 

litiyle ve Şimdiye kadar gördüğünüz filmlerin en eğlencelisi 

Bayan General c Fransızca> 
RUBY KEEI ER - DICK POWELL ve yü~lerce ıenç ve güzel 
erkek ve kız havayen adalannın atk adetleri, ıevitmeler, Havayen 

clanılan, nefis müzik, zengin sahneler, llefe ve zevk. 

Ulu Önderimiz ATATURK'ün Anadolu topraklarına ayak bas· 
tıklan 19 MAYIS §enliği ile gençlik ve spor bayramı 

SAKARYA sineması 
Zengin ve muazzam bir proıraını. kutluyor: 

1 • 19 .MAVIS fltrnı 

2 

3 

1 ürkçe SIJzlü 
lNGlL TERE KRALI S. M. VI. ıncı JORJ ve Kraliçe EUZA· 
BET'in TAÇ GlYME !ORENt (bütün tafıilatiyle) 
Dün akf&lll, erkanı hük~met ve Kor • Diplomatiğin hazır bu· 
lundukları aala aüvaresınde büyük bir muvaffakıyet kaza· 

nan muhteşem 

;NGiL TERE TACININ iNCiLERi 
Film, 

... ·- _ _ .. J .. 



Kan emen 
hortlak 

y !erini göstermemi söyle. 
rını ıordu. er k O esnada. babamla, matmazel geldi. 

ler. Karmilayı istintaka. başladılar. 
Genç kız, nezaketle: 

- Tabii, hakkınız vardır. Sorunuz! 
• diyordu. 

Ve bütün anlattığr, sa.at ikide uyan· 
ıtuş, tuvalet odasına. geçmiş. Oradaki 
§ezlonga uznamış ve tatlr bir uykuya 
dalınış. Sabahleyin gözlerini açınca 
kendi od&.ınnın kapısının kırık oldu. 
hnu farketmiş. 

Bu hadiseye fazla. ehemmiyet ver. 
nıiyerek aynanın karşısına. geçmiş, 
ilaçlarını taramıya başlamı§. 

Babanı, merakla kendisine: 
- Sairifilmenam mısınız? - dlye 

soruyordu. 
- Çocukken evet. Ondan sonra far. 

kında değilim. Karmela. gülüyordu. O 
kadar güzelliği vardı ki, rengi pembe 
Pembeydi. Bizim §atonun havası her 
halde ona yaramış olacak ... 

Babam gtillimsiyerek: 
- Kızım! _ dedi. - Siz muhakkak 

tece 'uykuda çıktınız, üst katları do. 
laştınız. Şatoda öyle büyük ve içine 
kimsenin girmediği Oclalar var ki, on
ların birinde, bir kanapeye yatmış, u. 
Yu.tnuş olacaksınız. 

llen. lafa karı~tnn: 
- Peki ama, sonra, sabahleyin onu 

Od;ısmda nasıl bulduk? 
Babam: 
- Siz odayı muayene edip çıktık. 

lan sonra, o, yine, uyku halinde dön
lkıiiştür. 

Ve, büyük bir neşeyle ilave etti: 
-- Ürktüğümüz büyük maceranın 

halli işte böyle basit! 
.. Babam, genç kızın sıhhatli yüzünü 

8Utdti. Sonra içini çekerek: 

idi. HUi ağrıyıp ağrımadr.ğınr ~~~a . 
. u· bir şey bıssetmedıgımı 

edıyordu. ı-.ııç 

söyledim • bda 
Yavaşça yakamı açtı ,,e ~am ~. t-

d.b' de babama bır yen ışare 
manmın ı ın 

ederek: 
_ İşte? • dedi. 
Babam, hayretle: 
_ Aman AIIahım ! . 

. . d ydim Merakla sordum. 
Korku ıçm e · . . ., 

• _ NeJdir? Ne var? Bir tehlıke mı. 
Doktor cevap verdi: . . 
- Yok canım .. iyileşt;~inız~. Bı_: şey 

. y l o acıyı işıtırken bogulur 
değı!.. aruz 
gibi oluyorsunuz. 

- Eveti .. - dedim. . 
eli rag~ırdılar. Benım 

Sonra rnatmaz :s b 
~ d bir dakika yalnız ıra. 

ayrf oldgum an . . 
z . ttig~ini iyice tenbıh ettı. 
kılmamam ıcap e 

ler. .. tü General Spilsdorf. o gün akşam us ~. . 
ıd. Ertesi gün gelecegını 

tan mektup ge ı. 
haber veriyordu. 

.. rniyeli on ay otmu§tU. Bu 
Onu gor d onu ne kadar 
.. ddet zarfında ke er 

mu kadar ihtiyarlatmıgtı. Ba • 
bozmuı, ne t kapalı olarak bah -
b ona mektup a d G am . eseleyi sor u. e. 
eettiği esrarengız m 

neral: I k . tl anlatırım, a at 
Memnunıye e 

- k' dedi. 
jnanınazsınız ı .... 

- Niçin?. b" l .. k" ekı;er insanlar oy e şey • 
- çun u . d d' 1 k gayretın e ır er. 

lere inanmama d b' ı·k 
k tug~ umuz sıra a, ır ı -

Böyle onuş b 
ğ kmış Karnste'in hara ele • 

te soka açı • 
rine doğru yilrUyorduk. 

ihtiyar dostumuz: . • 
- Harebclere doğru gıdıyoruz. de • 

ğ·ı ·:ı diye sordu •• Ben de buraya 
ı mı. • 

gitmek istiyordum, zaten.. . 
y.. .. sıldt, kaştan çatıldı. Çehresın. 

uzu a 
1 

• •. "}"' 
de öfke ve nefret alamet erı goru uyor. 

- Benim zavallı }\oracığmıın da 
tcngi böyle düzelse, daha. ne isterim? 
Zava llrcık son zamanlarda pek sol. 
bu! . dedi. .. ~ "'1-~ .... 
...4 n ıstarnı: a ragmen armila o a. n' k'katen burası çok enteresan • -na ı d' 

51nda kimsenin yatttğtnr istemiyordu. clı Satın mı almak istiyorsunuz?. de 1• 

!{apunun dı~mda bir hizmetçiyi beklet. rGeneral homurdanarak cevap verdi: 
tik. O gece sakin geçti. Ecrtesi sabah, _ llayır ı Kabirlerden bir kaçmrA eş. 
ıioktor beni muayeneye geldi. İhtiyar mek niyetindeyim. Bu suretle de .K~r~-
h~kime başımdan geçenleri anlattığım mizi bazı canavarlardan kurtarmu ıstı-
zaınan adamın yu·· zü asıldı. lldmiz de, yorum. 
Pencerenin önünde karşılıklı ayakta Babamın yüzüne bakarak ilave etti: 
duruyorduk .. Hikayem bittikten sonra _ Azizim! Size çok garip şeyler an. 
duvara dayandı ve beni dikkatle süzdü. l ... .... Fakat emin olunuz bunlara G atacagı. .. .. 

Özlerinde hafif bir korku alameti gö- birkaç zaman evvel ben de inanmaz -
?Üyordum. Bir saniye düşünd:.ikten son-
~ ~m. 

nıatmazele babamr görmek istediğini b m arkadaşının aklında eksiklik 
söyledi.Haber verildi. Babam odaya Bağ a a' kanaat getirmiş gibi yüzüne 
g . d'ğ oMu un . ır ı i zaman, gülerek, hekime hitaben: sonra izahat verdı: 

b • f l klı b ld d w ·ı baktı ve 'l · k b · .. - .:ocnı az a mera u unuz, egı Karnstein aı esı ço tan erı son • 
llıi? ... Evet biliyorum, çocuğumda bir -b.t jdİ. Bu aile yüz senedir mev. 
§c k mUır. ı m "' • h . Y yo , fakat yine de sizi rahatsız et. 'Sd w•l Satosu bır arabe halınde bu. 
tirn... cut egı · • 

B d k tunuyor... . . u sözler ağzında kal r. Do torun a. 
5 

.. lediklerınız doğru .. Ben, um • 
sık suratı karşısında ne§esi kaçtı. Ve te. -:: 

0~an fazla o aileyle ıueggul ol • 
la•ıa sordu·. dugunuz . h'k. . b :ı fakat durun sız~ ı a_~emı aş • 

- Ne var? dum. 
1 

t yırn ve sırasıyle .. olen zaval. 
liekim, ona yaınız konu§mak istedıği. tan ana a biliyordunuz, tanırdınız ... 

ni i'aret etti. Bir köşeye çekilerek ya. 1ı yavru~:trnağa, başladı: 
vaş yavaş fısıldaştılar. Nihayet babam Ve,;;~c:ıiyle bir baloya gitmişler .. 
baktr. Rengi uçmuştu. Dalgın bir hali - g t güzel bir genç kızla orta 
varde. Seslenerek: Orada gays~ne rastlamışlar. Kadın bir 

. - Noa 1 Buraya gel.. Matmazel! Size ya~lı :n:~larak, kızını bunlara davet et. 
1htiyacımız yok. bahan 'kinci bir bahaneyle kızı . . Sonra ı 

'Yanma doğru ilerledim • Son derece tırmış. d bırakıp kendi ortadan kay. 
haı · eraller e - ·· sız olmama rağmen kendimi hasta gen 0 zamandanberi kızcagız, gun. 
his tm• ı· bolrtıU~· . 1 se ıyordum. Babam bana e mi u. "ne erimıye baş amış .• 
zattı ve doktora bakarak: den gu 1 anlatırken, karşımızda 

'fam bun an . ,.;,ı,,) 1 
- Nora, kızım! Doktoru iyidir.le ye (Devamı 12 ınvltli<i 

bütün muhakemeni topla.. Tercüme eden: rHııtice SUrcyyal 

HABER - 'A'k§am poataaı 

Tonton 
anıca 
ve faDco 

Kızı I 
saca vak 

ÇeDDk v~ır=~~nın 
m~ ... c-_eıratrar-o 
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Yazan : Niyazi Atımet 

18 evvel bugfin sene -

1 
Osmanlı devleti, onun istiklali, padişah, halife, hükumet, bunların 1 

hepsi medlulü kalmamış bimana elfad'\n ib retti. 

lki gündür 1 B 
sene evvel bu 
günden bahsedi
yorum. lzmirin 
i~galini ve ondan 
sonra lstanbu
lun ve yurdun 
dü§tüğü elim va
ziyeti vesikalari . 
le gösterdim. 

Türk milleti, 
Tiirk gençliği bu 
haksızlığa isyan 
ediyor, Türk k.a
dını mitingler ya. 
pıyor, fakat me
deni milletlerin 
m Ü mes sil le ri 
kendilerine ıyı 
bir yem olacağı 
na kani oldukları 
Türkleri dinlemi 
yorlardı bile. 

Yurd korkulu 
günler geçırır · 
ken 18 sene ev· 
vel bu gün 19 
mayıs 191~ yılın 
da Bi.iyük Ata 
Samsuna, Ana · 
dolunun temiz 
toprağına ayak 
bastı. işte bu uyak bası tır ki,. Tiirk ı 
milletini layık olduğu mevkıe çı. 
kardığı gibi harikalarım bir daha bü
tün dünyaya gösterdi. 

Mustafa Kemal Samsuna çıktığı 
vakit yurdun ne halde bulunduğunu 
kendisi şöyle anlatıyor: 

"Osmanlı devletinin dahil bu
lunduğu grup, harbi umumide mağ· 
lup olmuş, Osmanlı ordusu her ta· 
rafta zedelenmiş, şeraiti ağır, bir 
mütarekename imzalanmış. Büyük 
harbin uzun seneleri zarfında millet 
yorgun ve fakir bir halde. Millet ve 
memleketi harbi umumiye sev· 
kedcnler, kendi hayatları endişesine 
düşerek, memleketten firar etmişler, 
saltanat ve hilafet mevkiinin işgal e
den Vahdettin, mütereddi, ışaheını ve 
yalnız tahtını temin edebileceğini 
tahayyül ettiği deni tedbirler araştır
makta. Damat Ferit pnşanın riya. 
setindeki kabine, aciz, haysiyetsiz, 
korkak yalnız padişahın idaresi
ne tabi ve onunla beraber şahıslarını 
vikaye edebilecek herhangi bir vazi
yete ra~ı .. , 

Ordunun elinden esliha ve cepha 
nesi alınmış ve alınmakta... İtilaf 
devletleri. mütareke ahkanuna ria· 
yete lüzum görmüyorlar. Birer vesile 
ile, itilaf donanmahrı ve askerleri 
fstanbulda, Adana vil;ıyeti Frnnsız
lar, Urfa, Maraş, Antep lngilizler 
tarafrndan işgal edilmiş. Antalya ve 
Konyada, İtalyan kıtaatı askeriyesi: 
Merzifon ve Samsunda lngiliz as
kerle.l".İ bulunuyor, her tarafta ecnebi 
zabit ve memurları ve hususi adam 
lan faaliyette, nihayet mebdei kelam 
kabul ettiğimiz tarih ten dört gün ev 

vel, 15 mayıs 335 de itilaf devletle· 
rinin muvafakatiyle Yunan ordusu 
lzmire ihraç ediliyor.,, 

Yurdun vaziyeti bu halde iken 
bircok hıristiyan teşekkiiller Türk· 
li.iğti bir an önce mnhvetnıek için 
seferber olmuşlardı. 

Bunların hepsi inanmıştı. Türk 
hakimiyetle kolayca yok edecek ve 
rahat ve yegane hakim olarak ken· 
dilerine verilecek yerlerde yaşıya
cnklnrdı. 

Bunlardan Mavri Mira adım a· 
lan ve bir patrikhanenin teşekkülü 
olan cemiyet vilayetlerde kurduğu 
çetelerle tazyikler yapıyor, tehdit 
ediyor vaadediyor ve muvaffak ol
mak için çalışıyordu. 

Trabzon, Samsun ve bütün Ka
radeniz sahillerinde kurulan Pontos 
cemiyeti aynı ate§ aynı heyecan ve 
ayni ülküyle çalışıyor. 

Bütün bunlar bazr münevverie
rimiz.i lngiltere himayesini veya A
m~ika mandasını istcmeğe sevketti. 
Fakat J\lustafa Kemal her ikisine 
muanzdr. O, bu iki noktayt da şöyle 
izah ediyor: "Ben bu kararların hiç 
birinde isabet görmedim. Çünkü, bu 
kararların istinat ettiği bütün delil
ler ve mantıklar çüri.iktü, esassızdr. 
Hakikatı halde, içinde bulunduğu
muz tarihte Osmanlı saltanatının 
temelleri çökmüş, ömri.i tamam ol· 
muştu. Oamanlı memleketleri la· 
mamcn parçalanmıstr. Ortada bir 
avuç Türki.in banndığr bir Ata yur
du kalmıştı. Son mesele, Bunun 
dn taksimini teminle uğrasılmaktan 
ibaretti. Osmanlı devleti,~ onun is-

(Dcoomı 113 incide) 
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6 ' .4 HA""BER = ~§am postası 
Genç ı j k B ay r am 1 1 Hatay işi üzerinde 

.,. ..... ,." ...... ,.., ,,.,..,rl '""P ,.,. 'Cenevre müzaker e le-(Bag tarafı 1 incide) 
ca karanlığında sokağa dökülmü§lerdi. 
Hummalı faaliyetin merkezini mektep· 
ler spor klüpleri teşkil ediyordu. 

Saat sekizden itibaren her taraftan 
tertemiz kıyafetleri ile gençler toplan
tı yerlerine gitmeğe ba§lamıştt. Dimdik 
vücutlu, çelik adımlı gençlerin munta
zam geçişlerini İstanbullular iftiharla 
seyrediyor ve yeryer alkı§hyordu. 

Taksim stadrnda resmi~eçirde iştirak 
edecek üniversite ve yüksek okullar ta· 
lcbesi Tepebaşında halk bahçesinde, 
Taksim stadındaki merasime iştirak e
decek lise ve orta derece okullardan 
kızlar Galatasaray lisesinden, erkek
ler Tozkoparanda, sporcular Beyoğlu 
halkevinde toplanmışlardı. 

Saat tam 8,50 de üniversite ve yük
sek mektepler talebesi önlerinde şehir 
bandosu olduğu halde Tepebaıı bahçe· 
ııirden ha~eket ettiler ve bunu Taş kış· 
la bandosu başta olmak üzere diğer kız, 
erkek mektepleri ve saat 9,30 da uçak 
talebesi Taksim stadına doğru ilerleme 
ie baılanuılardır. Bu esnada Taksim 
atadı mahıeri bir manzara arzediyordu. 

Saat ona gelirken biltün gençler Tak· 
ıim stadında yer almıılar ve stadın mey 
(lanı etrafına muntazam bir tekilde 11· 

ralanmı§lardı. Bu ırrada vali, İstanbul 
kumandan vekili, Universite rektörü, 
Maarif müdürü Taksime gelmitlerdi. 
Burada teftiı merasimi baıladı Göğüs
leri ileride 

0

çelik gibi vücutlu gençlik 
selam veriyordu: · 

Vali: - Bayramınız kutlu olsun de
dikçe, binlerce genç iman: - Varol ... 
diye bağırıyordu. 

Teftiıten sonra bayrak merasimi baş· 
Jadı. Sahaya gelen yilzlerce genç ve sa
hanın etrafını çevreliyen on binlerce 
ses istiklal marııru söylerken Galatasa. 
ray izcileri direğe Türk bayrağını ç_ek
tilcr. 

Nutuklar 
Bundan sonra vali Muhiddin ttıtün· 

dağ bir nutuk söyliyerek merasimi açtı. 
Vali nutkunda ıöyle dedi: 

"Bayanlar, Baylar, 
Spor ve gençlik bayramrnm İstanbul 

şenliklerini açıyorum. Şimdiye kadar ta· 
§tdığı büyük önemle yürütülen bu bay
ram bu milli tarihimize dayandığı geni! 
ve miıhim hakkı ile münaıip bir hızla 
hamle alıyor. 

Çünkü artık onun asıl ve asil kay· 
nağı r hlarımızıda ve kafalarımızda la
yık olduğu açıklık ve berraklığın yeri· 
ni ve manasını almış bulunuyor. 

Bundan tam on sekiz yıl önce Türk 
ulusunun ve Türk yurdunun varlığına 
ölüm ve yokluk uğursuzluğu, çöker· 
kcn izmire düıman orduları çıktıktan 
dört gün sonra İstanbuldan ayrılan Ata
türk 19 mayısta Samsuna ayak basmıı, 

fedakar, şefkatli ve yiğit gözlerile ve 
demir eliyle Türk milletini tutarak ona 
varlık ve hayat zaruretini haykırmıştır. 

Destanlarını hepimizin bildiğimiz yok 
luk ve varlık savaıında Atatürkü., sesi 
üstün gelmi§, Atatürkün kudreti zaferi 
kazanmııtır.,, 

Talebenin nutku 
Valinin nutkunu kız muallim mekte .. 

bi talebesinden Muzafferin coıkun bir 
sesle söylediği aıağıdaki nutuk takip 
etti: 

"19 mayıı 1919, ölümle hayat arasın 
da, geçen bir alemle, doian bir Üem 
araarncla albn bir çizsidir. 18 sene ön
c;e bupodü ki Muıllıfa Kemal Samauna 
ayak baıb. Ve itte 'bu adımdır ki Türk 
tarihinin ölümlere Jiden .k:ıtını yeniden 
hayata, yeniden aydınlık ufuklara çevir
di. 

Umumi harp ıonunda, Oımanb impa 
ratorluğu çabr, çabr yıkılırken tarihe 
iki büyük varlık, bir olan iki büyük var· 
Jık doimuftu. Dahi, bir genç kuımndan 
ve Türkçü· yiğit bir gençlik. 

t ~te bu ıüneı batlı senç kumandan, 
kendiıile beraber doian Tü~çü ıenç
likle ölümler ortaaında yepyeni bir alem 
yaratacaktır. Ve hep biliyoruz, bütün 
dünyayı fqırtacak ıibi yarattı. itte 19 
mayıs 1919 fU ıaıırtıcı 'doiuıun ilk te· 
ıidir; bugün yeni Türk hayatının do
ğum bayrwmdır. Ayni zamanda Türk 
ıençliğinin ıpor bayramı. 

Spor ... Kuvvet, disiplin, beraberlik, 
güzellik ve faDlet demektir. Bunlanız 
hangi ülkü Yoluna ıirebilir? Atatürlle 
onun üHc:üıüne Jidet.ilmek için gençli· 
iin h anlmnda sporcu olma11 ilk ,-rt· 
trr. 

:Yeni Tün hayatmm doium ha)'l'am,1 

bunun için ayni zamanda Türk gençli· 
ğinin ıpor bayramıdır. 

Nesillerce C:aiga, dalga gelip geçecek 
Türk gençlikleri, ardı arkası kesilmez 
ıtıktan bir koıu olarak daiıne Atatürkün 
ülküsüne doğru akıp gideceklerdir ... 

Varol Ulu yaraba ... 
Yatasın Türk gençliği ... 
Çok alkışlanan bu nutuktan sonra 

kız; talebe tarafından jimnastik hareket· 
Jeri başladr. Büyük bir ahenk içinde ya· 
pılan bu hareketler halkı fevkalooe 
heyecana düşürüyor ve her hareketi 
bir alkış tufanı takip ve Bayan Miibcc· 
ccl harekatı büyük bir kudretle idare 
ediyordu. 

Bundan sonra erkek talebe Hamdinin 
kumandasında sahaya gelip harekata 
b:ıışladılar. Jimnastik şenliklerimlen son 
ra gençlik ba~ta kayakçılar, tlniversite 
ve bunu takiben mektepler, arkasından 
sporcular ve uçak talebesi olduğu halde 
muntazam bir şekilde geçit resmine 
başladılar. Sporcuların geçit resminde 
her spor klübü futbolcuları, güreşçileri 
vesairesi temsili şekiller alarak yürüyor 
lardr. 

Vali Muhiddin Üstündağ şapkasile 
gençlik selamlıyor, halk mütemadiyen 
alkışlıyordu. 

Fener stadında 
Kadıköy tarafındaki mekteplerde ay

ni saatlerde ve ayni §ekilde spor bay· 
ramını kuthıladılar, bu merasimin yapıl 
dığı Fener stadı da fevkalade kalabalık· 
tı. 

Tayyarelerimiz 
Bu sabah saat sekizden itibaren üç 

tayyaremiz 'ehrin üzerinde uçarak Cum 
huriyet Halk partisi genel sekreterliği 
tarafrndan hazırlanan vecizeleri, şehrin 
her tarafırida. atmışlardır. Bu vecizeler 
den birisinde: 

(Gençlikten ihtiyarlığa sağlık sakla
malıdır) yazılıydr. 

Radyoda 
Ankara ve İstanbul radyoları merasi

min batından itibaren bütün tezahüratı 
nakledecektir. 

Saat 15 te Dahiliye vekili ve Parti 
Genel sekr.eter{.Şükrü Kaya ve ondan 
ıonra Bolu mebusu Cev4t Abbas Gürer 
birer nutuk söyliyeceklerdir. 

Öğleden sonra 
Bugünkü spor ve gençlik bayramı 

için hazırlanan resmi proğramın öğle
den sonraya ait kısmını ldercediyoruz: 

m - Öfleden sonra aaat tam 14 tc lsta.n 
bul Spor Kurumu tarafından hazırlanan 

ve komitece onaylanan programa göre Tak 
sim \'e Fenerbahçe stadyumıannda. muhtell! 
takımlar arasında .futbol maçı yapılacaktır. 

IV - Taİuılın stadında saat 16 dan ltlba 
ren Beyoğlu halkevt spor §Ubesl tarafından 
komitece onaylanan programa. göre, mUzikle 
cımnuUk, ritmik clmnaatlk, bedii danslar ve 

Feııerbahçe stadında Kadıköy halkevl spor. 
culan tarafından hazırlanan ve komitece o
naylanan programa göre spor hareketleri ya. 
pılacaktır. 

V - Öğleden ııonra saat ı:s te BakırJr.öy 
Şemaipaşa, Şeref, ünlvenıite ve 'fopkapr, 
Şlııt ve Beyotıu spor sahalarında balkevlcrl 
tarafından yapılacak tören §Öyle olacaktır: 

&) Ö#leden ııonra sa.at 15 te törene iştirak 
edecek H&lkevinln apor kolları sahalarda 
toplanmıı bulunacaklardır. Halkevleri spor 
culart derli toplu ve müzik refakatinde milli 
mar~larr çalmarak sa.haya geleceklerdir. 

b) Törene btik!AI ın&l'fl ile batlanacak ve 
Halkevleri tara:mdan ııeçllen bir .sporcu ve 
ya bir zat 19 mayıs gilnUnUn taıihl kıymeti 
nt ve sporun bir uımıun beden kablllyetlnl 

ve karakterini yilkscıtmek hususunda ve 
yurt aavgasında oynanacağı rolü tebarüz et• 
Urccek ve bir söylev vereceklerdir. 

c) Bundan sonra Halkevlerl tarafından 

hazırlanan; komitece onaylanan ve bağlı 
olarak gönderilen programa göre Halkevleri 
spor kolları ve federe olmryan klüpler tara 
tından spor ıenllklerf yapılacaktır. 

VI - Taksim stadında saat 18 de spor 
mlikA.!aUan dağıtılacaktır. 

VIl - 19 mayıs gecesi Halkevlerl spor 
§Ubeleri tarafmdan laU!adcli ve eğlenceli top 
lantııar yapılacaktır. 

VIII - TOrkku,u bu bayramı hararetli 
bir surette kutıulamak için mUmkUn olan 
tertibatı alacaktır. 

ıx - İstanbul komutanlığının vereceği 

lki uçak, tam ıaat 8 de ıehrln üzerinde dola 
ıarak Cumhuriyet Halk :Partisi Genel Sek 

rctcrllğlnden gelen vecitclerl §ehrin muhtelif 
aemtıerine atacaklardır. 

X - 19 mayıs günU bUtUn şehir bay raklar 
la donatılacaktır. 

XI - Mağaza vltrinlerlnln 19 mayıs ı;U
nUniln manasına göre sl'ıılenmcsinl Ticaret 
odası temin edecekUr. 

XIl - VUAyet posta ve telgrar mUdilrlU!:'\i 
halkın spor ve gmc;llk bayram ve merasimini 
radyo ile takip etmesini temin edecektir. 

XIV - Tilrk Spor Kurumu ile Halkevlert 
nln spor kolları törene bizzat gclmlyccck lh 

ceklerdir. 

XV - Talebe ve sporcular tarafından ya • d • k • 1 
pılacak tören ı,;öyle idare edilecekUr.: r 1 n e 1 1 m ese e 

a) Taksim sladyomunda öğleden evci yapı , 

~~~~~~ç~ G~~l:r~~;~::e:;:~~a~s~~r:~; h e n u·. z h a 11 e d ı· ı e m e d ,. Beyoğltı Halkcvi ve Türk Spor kurumu 

başkanları. 

b) Fencrbahçc stadyomunda öğleden evvel 
yapılacak töreni Ercnköy kız lisesi dlrektörli 
Mahır U:ı:, öğleden sonraki merasimi Türk 
spor kurumu ve Kadıköy halkevl ba§l<anları. 

c) Diğer spor sahalarında ve Halkevlcrin 
de yapılacak töreni de allikadar Halkcvlcrl 
ba§kanları. 

d) Bakırköy sahasındaki §Cnllklerl. Bakır 
köy llçesl cumhuriyet Ha'k I'artisJ başkanı 
tarafından idare edilecektir. 

e) Taksim ve Fenerbahc;e atadlannda ve 
diğer spor' sahalarında §enliklerln tam bir 
ıntızanıla yapılması kapılarda giri~ ve çıkıt 
tarda izdiham ve karışıklı~& meydan verilme 
mesi 1lçebaylar tarafından temin olunacal<• 
tır. 

Hun lar hazırlanan r aporda açık bırakıldh 
.konsey Jçtlmaında Hariciye Veklllmlzl rı 

lşllraklle JlÖrUşUlecek 
Ccnc\TC, 19 (Hususi) - Mesaisini 'fürkiyc arasında bitaraf bir mıııtak 

bitiren Hatay meselesi eksperler ko· tesisi işi açık bırakılmı§tır. 

rnitcsi ayın 24 Unde toplanacak Mil. Rarti grupunda 
J\• !etler Cemiyeti konseyine takdim edil- Ankara, 18 (A. A.) - C. H. P. 

mutay grupu bugün öğleden sonr• 
Antalya saylavı doktor Cemal Tunc3' 
nm reisliğinde topalndı. 

mek üzere mufassal bir rapor. hazır

lamıştır. Raporda konsey tarafından 

halledilmek üzere lisan ve Suriye ile Hariciye vekil vekili SaracoğJuntı# 
Hatay meselesinin son durumu ve Cl· 
nevrcde cereyan eden rnüzakefelerl' 
bugUnkü safhası hakkında verdiği ı· 

Borca dair •• \ 
zahat Parti Grupunca ittifakla taS'1b 
edildi. 

Hariciye Vekilimizin beyanatı 
Bükreş, 18 (A. A.) - Havas ajan" 

muhabiri bildiriyor: Borç bir tefeciden, yani ödünç 
para vermeği kendisine meslek edin 
miş bir adamdan alınabilir. Ancak, 
bu şayanı tavsiye değildir; çünkü 
zor bir iştir: mukabilinde faiz ister. 
Öyle karışık hesaplı bir faiz ki, ka: 
racümlesi kuvvetli bir muhasebecı 
bile bunun ne miktar tutabileceğini 
kolay kolay anlıyamaz 1 

Tefeci bu iş için yatırmış olduğu 
sermayeyi korumak endişesindedir. 
Bunun için de ayrıca şartları vardır. 
Muameleden doğan kar yalnızken
disinindir. Velhasıl bu iş büsbütün 
tek taraflıdır. Bütün kazanç tefeci· 
ye gider. 

Hususi bir kaynaktan ödünç al
mak daha iyidir ; yani borç vermek 

adetinde olmıyan ve esasen bu gibi 
şeyleri aklından bile geçirmiyen bir 
adamdan ... 

Bu adam çok dikkat,,.. itin .. ;;1 .. 
seçilmelidir. Şişman adamlar, zayıf
lardan daha vergilidir ve dikkatsiz. 
dirler. Bütün taksi şoförleri ve ba
zı ruhiyat mütehassısları bu iddia
mızı tasdik ederler. Arada biraz 
tanışıklık da olm:uı lazımdır. Ru ta
nışıklık ne kadar zayıf olursa olsun, 
karş tarafta bunun gerçekten pek 
samimi olduğu kannati uyandırıl· 
malıdır. 

Ödünç para verenin, istenecek 
parayı verebilecek kadar zengin ol
masına dikkat edilmelidir. Ancak, 
çok zengin bir adama baş vurmak· 
tan çekinmelidir. Çünki.i parası 
bol olan adam, borç vermemek esa
sını kendine prensip edinmiştir. 

Ödüne istenecek paranın mikta
rı hakkında umumi kaide yirmi beş 
liradır. Bu miktardan fazlası karşı
dakini düşünceye vardırır. Husu
si kaynağınızı, daha dogrusu atla
tacağınız adamı seçdiniz mi söze 
şöyle başlarsınız: 

- Sorma azizim, sanki bütün 
felaketler beni takip ediyor. Evdeki 
hastalık o kadar uzun sürdü ki elde 
ve cepte ne varsa doktor ve ilaç hep 
sini sildi süpürdü! Para istemek hiç 
adetim değildir; hatta bundan nef-

ret ederim. Ne yapayım? Çok muz
tar kaldım. Zannederim, bir iki 
haf taya kadar vaziyetim düzelecek
tir. O vakte kadar bana ödünç, yiı:.
mi bes lira kadar verebilir misiniz? 

B~ sekil en makbul istemek tar· 
zıdır. Amatör bir dolandırıcı bile 
bundan iyisini bulamaz 1 

Hiç şüphesiz ki: "Bana on lira 
versene!,. sözü daha sadedir. Ancak 
istiyende de izzeti nefsi gözetmek 
lazım olduğunu kabul edersiniz ya! 

Bakın bu tarz, size ne faydalar 

temin eder: Hususi mcnbaınız -
şunu Türkçe söyliyelim enayiniz -
kendisinden aldığınız borcu hiç kim 

seyc söylemiyecektir. Böylece kre
diniz hiç bir tehlikeye maruz kal· 
maz. Verdiği para için sizden faiz 

de İstemiyecektir. Kendisine bir se· 
net bile vermiş olsanız, kaybedeceği 
,,üzde doksan muhakkaktır. 

iki ay sonra kendisini gördüğü. 
nüz zaman çok müteellim bir eda 

ile borçtan bahseder ve pek az son; 
ra ödiyeceğinizden dem vurursu· 
nuz. Dört ay sonra ise bunu unut
tuğunu ve yahut her nasılsa borcun 
sizin aklınızdan çıkmış olduğunu 
di..işüniirsünüz, amda hiç bir mesele 
kalmaz. 

Hakikatte ise, ne siz ne de o, U· 

nutmamıştır. Yalnız siz yirmi beş 
lirayı sefayı hatırla yemiş olursu· 
nuzl 

Tefeci nazariyesinde olduğu gi· 
bi bu muamele de tek taraflıdır .. Ya 

ni bütiin kazanç bir kişiye münhasır 
kalır. Fakat burada kar eden adam, 
borçlu olamaz. 

Arkadaşlarından borç alıp da pa 
rayı iade edenlerin ismine tarihte 
pek tesadüf edilmez. Yalnız on se· 

kizinci asırda bir tek vaka zikreder
ler. On dokuzuncu asırda da iki 
ı,.;~;J,;u >oıul .ı,Oyleuhoc::: Üc::: uuuLıuUct.U 

biri pek mevsuk değildir. Herhalde 

böyle hesapsız hareket için borçlu· 
nun pek adbal olması lazımdır.! 

Vermek ve ikraz etmek sözleri 
hemen hemen ayni hareketi ifade 
ettiklerinden yerleri .kolayca değiş-

tirilebilir. F arzedelim ki elbisenizin 
bir yerine ani bir felaket geldi ve her 
hangi bir şahıstan bir toplu iğne Ö· 
dünç istediniz ve aldınız. Bu toplu 

iğneyi geri vermek aklınızdan geç-

me7, hatta iğneyi veren adam bu. 
nun idae olunacağım düşünmez 
bile ... 

Bunun gibi misaller pek çoktur: 
Mesela bir aksam misafir bastırmı§, 
i!:lerinden birisi şöyle biraz çakıntı 
yaprnak istiyor. Koşmuların birin-

den bir şişe rakıyı ödünç alırsınız. 
İadesinde büyük mahzur yoksa da 

şişeyi istemekten komşu herhalde 
utanır. 

Okumak için ödünç olarak bir 
kitap alırsınız. Kitabı vermek safh. 
ğında bulunan adam herhalpe bunu 

defterinden silmelidir. Çünkü kita· 

hı ödünç vermek onu gözden çıkar· 
mak demektir. 

Hayatta tecrübesi olan bir ad~m 
tanımıyorum ki kitabmr iare etsın ! o .... 

~ .......................................... . ··············· 
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Cenevreye hareket eden '!'c,·fıı 
Rüştü Aras evvelki gün Tatareskb 11' 
mühim bir görilşmede bulunmuştur. 

Rüştü Aras, gazetecilere beyanattl 
bulunarak ezcümle demiştir ki: 
"- Türkiye ile Sovyetler Birliği"' 

rasındaki milkemmel milnasebat, su!, 
eserine yardım eder mahiyettedir. ~il· 
letıer cemiyeti bir mecburivettir. :atıl· 
gar • Yugoslav paktı tabii bir şeydif• 
İtalyan. Yugoslav paktı kat'iyyen ~ 
kan paktına dokunmamaktadır. lsJ<tO 
derun Sancağı, meselesinin önümür.dt' 
ki Cene\Te toplantısı esnasında kat1 

surette halledileceğini zannediyoruJll' 
Bu suretle Fransız • Türk dostlukll' 
rı sıkılaştırılmış olacaktır.,, 

Doktor Tevfik Rüştü Aras, Ccne''' 
reden dönüşünde, Bağdada, Tahraıı' 
ve Moskovaya gidecektir. 

~&lıı.. li&IDcU\l 

Tevfik RüştU Aras Cenevre dö.ııll
şilnde Bağdada gittiği zaman evveıı 
Iran ile Irak arasındaki hudut ihtili
fı üzerinde hakemlik ederek bu jbtİ· 
lafı halledecek, daha sonra Tahraıı• 
gidecek ve o zaman şark misakını iııt' 
zalamak safhaası başlıyacaktır. 

Hazırlanan projenin esasları 
Cenevre, 19 (A.A.) - "Journal dt• 

Nations,. Hatay meselesini tetkik eoe1' 

mütehassıslar komitesinin mesaisiııİ 
mevzuu bahsederek diyor ki: . 

"Komite Milletler cemiyeti konse>'1' 

nin geçen 27 kanunusani tarihli kar'' 
rında zikredilen prensiplere uygun ol•' 

rak Hatayın statüsü ve ana yasası pr~ 
jelerini hazırlamıştır. Statü projesi f 11 

fasılları ihtiva etmektedir: Umumi alı' 
kam, irtibat, harici işler, vatandatlı~ 
sıfatı, Milletler cemiyeti konseyinin ıl' 
mumi kontrolü, Hatayın, askerHktell 

tecridi, Türkiye ve Franııanın te~ri~ 
mesaisi, Milletler cemiyeti konsc}'İl1111 

karar ve tavsiyeleri, ekalliyetler, giiııı' 
rük idaresi, ekalliyetlerin idaresi, fs1'cl' 
derun limanı, posta ve tel münakaıi" 
meriyete girme tarihi. 

Ana yasa projesine gelince, bu da t~ 
noktaları ihtiva eylemektedir: uınııfll: 
a~kam,kuvvetlcrinin te§kili, teşri ku"~ 
tı, icra kuvveti.adliye kuvveti, hulııJ 

esasiye.bir de bunlara dil meselesitıirı :~ 
tahd:di hududun ilavesi Jazımgelı11' 

tcdir. Burada dönen şayialara göre rd~ 
nemencioğlu Hatayda Türk dilini-ı rrı~. 
tcfevvik bir lisan olması Mi11etler ' 

rniyeti kararının muktezasından oldLl~ 
nu ileri sürerek Türk ve Arap lisarı1atl 

1 ·sııı · ra&rnda gayri tabii b:r müsavat tesı ~· 
rcddetmittir. Mesele konseyin 27 İ' 
nunuııani tarihli kararının tefsiri 111•" 
Yetinde olarak bu defa konsey tarafııt' 
~n halledilmek lizrmgelmektedi~ 

l<VRlJN doktoru 
Necaettln Ataaagu 1 ~ 

Her gün 16,30 dan 20 ye k• ,r' 
Lalelide Tayyare apartımanlarında dld" 
2 numara 3 de hastalarını kabul e 4f 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ııı 
muayene parasızdır. 
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Taksim stadı~da 19 mayıs 
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Tarihi macera ve aşk romam - 70 - Yazan: (Va· Nu) 

Zincirlere bağh zenci : " Senin nişanhnın 
çocuğu, benim evladımdır. Onu sana 
ediyorum . Ben ölürsem sen bak ! ,, 

vasiyet 
diyerek 

son sözlerini söyledi 
Geçen kısnnlarm hülisası 

Hıristiyan korsanlar, altı gemi ile 
bizim iki gemimizi ve 'kayıldannıı

zı muh.asara etti. Kayılclarınıı::ı ba
tırdı. Bir gemimize de ateş etti.. Ar. 
tık 1nııharebc ba§lamı§ttr. Falcat bir 
türlü bizim gemiye ate§ ctmiyorlar
Bunıın selx:bi acaba, bıt gertı.ide, 

Silnbül ağanın hazinesinin bulun
ması mıdırt Yoksa bizzat Sünbül a
ğanın ve Küçilk Osmanla annesinin 
bıılunnıası. mı1 Zira, Sünbül, sadık 
bir adamı olduğum için, bana, kn.to. 
Ziklerin aaraydald adamı olduğunu 
itiraf etmiştir. 

• • • 
Böyle haykıracaktım. 
LA.kin kendimi tuttum. 
SilnbUI, eliyle işaret etti; ya'klaş. 

mamı bildirdi. Gözlerimin içine hü
zünle bakarak: 

- Öyle zannediyorum ki beni sağ 
koymıyacaklar ... Ne dersin? ... _ dedi. 

Yine eski medyunluğum tepreşti; 
ne de olsa bana iyilik etmek istiyen 
ve beni en kötü zamanımda elimden 
tutarak ondan sonra sarayın refahı 
içinde, istisnai şartlarla koruyan bu 
adama karşı bahusus, böyle feci bir 
dakikasında acıdım. 

- Elimden geldiği kadar sana hiz.. 
emt edeceğim ... - declina

- Nasıl? 

- Nasıl istersen. 
- Beni buradan kaçırabilir misin? 
- Bunu ~ok isterim ..• 
-1sterso, ~-
- 'Mümkün mü? 
- Tecrübesi mümkün. 
- Siz şeklini gösterin. Ben yapa-

yım. 

- Zincirlerimin ucunu görüyor mu. 
sun? Çöz §unları. 

- Çözülmez... Kilitli... Kerpetenle 
filin kırmak lazım ... 
-Kır: 

- Görürler ... 
- Yerde, ta ayaklarımın dibinde 

bir mahzen ağzı var. Görüyor musun? 
Baktım: hakikaten bir karış eninde 

bir delik, güvertenin üzerinde açıldı. 
- Bu mu? - dedim. 
- Evet ... Sen aşağı in. Mahzenin 

içine gir. Bir kerpeten filin teadrik et. 
Ben de zincirin o tarafını aşağıya sar_ 
kıtaynn. Kesersin. Sonra yukarı çıkıp 
zincirlerimi büsbütün gevşetmek ko. 
lay olur. Haydi, Mustafa ... Senden bu 
dostluğu bekliyorum. 

- Sonra ne yapacağız? 
- Sonra kaçacağız. .. Yüzmesini bi-

liyorsun, değil mi? 
- Yalı uşağıyım ... 
- Eh, öyleyse ala işte ... Birlikte ka 

çanz... Şuradan hemen denize atla
rız... Ben, bir nara atarım. Karşı ta. 
raf tan görecekler, kurtaracaklardır. 
Buna emin ol... Sen de kaçacaksın ... 
Beni rengimden anlayıp gelip kurtar
malan Uzerine, senin sularda boğul
mana göz yummıyacağıma emin ola
bilirsin. 

· - Eminim... Bırakmazsınız... A
damlarınızı çok kayırırsınız. .. Esasen 
bu hususiyetiniz değil midir ki, sizin 
bizim imanımıza, kanaatimize aykır; 
§:yler yapmanıza rağmen hfüa peşi
nizden aynlmamamıza sebep oluyor. 

Sünbül: 

- Ben, casusluğu Türklere ve müs
lümanlara hıyanet için değil, iki mil
letin arasını bulmak için yaptım! • 
yavesini tekrarladı 

Sonra: 
- Haydi, Mustafa: - dedi. - Mahze

ne in. Söylediklerimi yap. Fakat on
dan evvel, helfı.llaşalım. 

- Hakkım hchil olsun ... Hatta ba
şıma istemiyerek getirdiğiniz hadım
lık felAketfnden dolayı dn sizi aff e
diyorum ... Ayşedcn dolayı da ... 

Sünbül §aşırdı: 

- Ay§eden doalyı da mı? 
Bunu o heyecanlı dakikada ağzım. 

dan kaçırmıştım. Halbuki, Ayşenin 

benim nişanlım olduğunu daima bir 
sır halinde muhafaza etmiştim .•• 
Sünbül ağa, ondan hiçbir cihetçe şüp
helenmiyor, Osmanm annesini, pazar
dan gelişigüzel satmalmmış bir cari
ye telakki ediyordu. 

- Ayşeyle senin aranda ne müna. 
sebet olabilir. 

Artık, itiraflarım çorab söküğü gi-
bi biribirini takip elti: 

- Ayşe benim nişanlımdı. 
- Ne diyorsun Mustafa? ... 
- Evet, hakikat budur. 

Şüpheli şüpheli yüzüme baktı: 
- Fakat bu sadece bir tesadüf ese

ri olamaz! Yoks~ seni de, onu da be
nim yanıma mı koydular? ... Onlar, öy 
le mi? ..• 

O esnada Türk casuslarına sırlarını 
muhafaza etmek hususunda ettiğim 

büyük yemin aklıma geldi. 

- Efendim! Velinimetim! • dedinı. 
Benim bildiğim bir şey varım, Ayşe 

de, ben de sizi satmış değiliz. .. Bunu 

şimdi size, emirlerinizi yerine getir
mekle, yani zincirinızi keserek sizi bu 
radan kaçırmakla ispat edeceğim ... 
Eğer bunu yaparsam ... 

- Evet, ancak bunu yaptığın tak
dirde sadakatine kanaat getirece}im .. 

- Ben de yapacağım ... 

- Fakat, bir de vasiyet edeyim, 
Mustafa! Dünya hali bu ... Görüyorsun 
ki, ikimiz de muhataradayız... Sana 
Osmanı vasiyet ediyorum ... O, senin 
nişanlının oğlu ise, ayni zamanda be
nim de oğlumdur. 

Başımı önüme iğdim. Gözlerim su. 
landı. 

- Ayşenin o Ayşe olduğunu bilmi
yordum, Mustafa ... Bilseydim, emin 
ol el sürmezdim. Fakat, olan oldu bir 
kere ... Osman benim evladımdır. Onu 
sana vasiyet ediyorum. Kabul mil? ... 

(Devamı var) 

Bizt Joranuz,/izt C'tvap Vtrılim ... 
Bu ·kızın göğsündeki kılları 
evvela bir doktora gösteriniz 

( G. E.) imzaaiyle aldığmuz bir 
mektupta töyle deniyor: 

••Sevdiğim bir genç kızla altı ay
clanberi nişanlıyım. Yalunda evlen
mek üzere idik. Fakat birdenbire 
garip bir vaziyet ile karşılaştım. B,ir 

gün her nasılsa kızın göğsü açılmış 
bulundu. Bir de ne bakayım: Bütün 
göğsü sert, sık ve simsiyah uzun kıl 

larla kaplı! Bir kadın göğsünde pek 
çirkin olan bu manu.!'a beni tiksin
dirdi. Tamamen soğudum. Nişanı 
boz~rak ayrılmak istiyorum. Çünkü 
bu halde bir kızla mesut olmanın 
imkanı yoktur. Siz ne dersiniz?,, 

CEVABIMIZ: 
Bazı kadınların bacaklarında ve 

kollarında kıllar olabilir. Fakat bun
lar zamanla düşer ve seyrektirler. 

Halbuki siz nişanlınızın göğsünde, 
sık, sert ve simsiy::ıh. gür kıllardan 
bahsediyorsunuz. Bu vaziyette iste
ğinizde sizi haklı görmemek müm-

kün değildir. Maamafih bu kılla
rın elektrikle yok edilmesi kabildir • 
sanıyoruz. Ancak her şeyden evvel 

mütehassıs bir doktorun muayenesi 
lazımdır. 

Zorla güzellik olmaz 
Ankaradan (G. 1.) imzasiyle al

dığmuz bir mektupta §Öyle denili
yor: 

"Semahat isminde bir talebe ba
yanı beş senedenberi seviyorum. 
Ben de talebelikten bu sene memu-

riyet hayatına atıldım. Yaşım yirmi 
bir, oldukr..a muntazam giyinir, ken 
dime her 1- ' ·usta itina ile bakarım. 

Fakat bayanın bana lakayt bu
lunmasındaki sebebi bir türlü anlıya 
mıyorum. Başkalariyle alakadar 
olduğuna kanaatim vardır, ne çare 

ki kendimi vazgeçirebilecek her ça
reye başvurdumsa da unutamadım. 
Vaziyetim şu ııünlerde çok fenalaş
tı, onu görmediğim - günler adeta 
hasta oluyorum. Ailesinden iste- ı 
mek niyetindeyim. Fakat vermiye
ceklerini düşünerek bir fenalığa te
mayülümden çekiniyorum. Bayan· 
la konuşabilmek cesaretini kendim
de göremiyorum, çünkü çok sıkıl
ganlık geliyor, bir şey söyliyemiyo
rum, bu hareketim yalnız <•ıun kar
şısında oluyor. Onsuz yaşıyamıyaca 

ğım, bu hususta nüsbet fikirlerinizi 
saygı ve selamlarımla bekliyorum.,. 

CEVABIMlZ: 
Bütün cesaretsizlikler nefse iti

matsızlıktan gelir. Siz böyle devam 
ederseniz hiç bir vakit muvaffakıyet 
elde edemezsiniz. Beş senedenbe
ri sevdiğiniz bu kızın sizinle hiç ala
kadar olmamış bulunması mümkün 

değildir. Çiinkü her kız veya kadın 
kendisine gösterilen alakadan az 
çok mütehassis olmamak kabil değil 
dir. Alak:adar olmuştur, fakat his-

lerini size sezdirmemiştir. 
Bunun için aranızda ailt itibariy 

le içtimai mevki farkları pek büyük 

değilse bu küçük bayanla evlenme
ğe talip olunuz. O zaman size karşı 
daha alakalı görünecektir. Fakat şu 
şartla ki bu bayan başka bir genci 

sevmiyorsa.. Bu takdirde sizin için 
onu unutmaktan başka çare yoktur. 
Zorla güzellik olmaz. Bir sevgi uğ
runda tehlikeli teşebbüslere ve ma-

ceralara atılmak ruhi ve ahlaki za
af ve düşkünlüğe delalet eder. Böy 
le bir akıbetten sakınmanızı tavsiye 
ederiz. Hem daha çok gençsiniz. 

Bugün size unutamıyacağınız kadar 
kuvvetli ve köklü görünen sevgini
zin basit ve gelip geçici bir hevesten 

ibaret oluduğunu bir gün anlıyacak 
ve kendinize güleceksiniz. 

Çocuklarına mektep 
arayan bayana 

Koca Muıtafapapda Ramazan 
efendi Dağıstan çıkmazında 1 O nu
marada Cemile imzaaiyle mektup 
gönderen ve çocuklannı yatıh mek
tebe yerleştinnek istiyen okuyucu
muza: 

Çocuklarınızın ilk tahsillerini bi
tirip bitirmediğini bildirmiyorsunuz. 
Eğer bunlar ilk tahsillerini bitirme
miş iseler, fakir ve çalışmağa mec
bur olduğunuzu çocuklahnızm kim 
sesiz kaldıklarını mahallenizin ka. 
rakolundan yapılacak tahkikatla 
tevsik ettirerek 1stanbul vilayetine 

istida ile müracaat ediniz ve çocuk
larınızın şehir yatı mekteplerinden 
birine alınmasını isteyiniz. Çocukla
rınız ve vaziyetiniz müsait göriilür-

se dileğiniz yerine getirilir, sanıyo
ruz. 
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- Evvela dütündüm. Neden amiralin 1 
cesedi sandala konmuıtu ve sandalda 
bırakdmıttı.? Eğer maksat onu imha et
mek idiyse, madeaıki elde bir aandal 
me~vcuttur, denize açılıp ayağma bir taş 
baglayarak atmak kifi değil miydi? o 
halde, cesedi sandala bırakmanın bir tek 
sebebi kalıyordu. Yanlıt bir iz bırak
mak. Bu sahte iz fU olabilirdi. Herkes, 
sarı.:lalın akıntı ile denize doğru gidece
ğini sanıyordu. Mak1at da buydu esa
sen. Daha açıkçası, cinayeti herkes Lu
ighamdan yukarı bir yerde yapıldı zan
nediyordu. Hakikatte, tamamen aksi bir 
istikamette, yani Vinmutta yapılmış. 

Polis müdürü müdahale etti: 
- Peki ama bu pek zayıf bir sebe~ 
- Evet~ Ben de öyle düşündüm. Ve 

bunun için batka bir sebep ıdaha ara
dım. Şimdi sebebi buldum zannediyo
rum. Bunu aklıma getiren de Neddi Var 
oldu. i~tiyar gemicinin, Amirali kimin 
öldürdüğünü bildiğine kaniim. Neddi 
Var bana, hadisenin bir cinayet oldu
ğunu nereden ve naaıl öğrendiğimi sor
du. 

- .Ay! .. Bunun bir cinayet olmadığı 
nı mı iddia ediyor yoksa ı 

- iddia ediyor demedim. Sadece bir 
cinayet olmatdığını zannediyor dtdim. 
Hoı biz 1de henüz cinayet olup olmadığı 
nı kat'iyetle bilmiyoruz. Yalnız, size 

bir cinayetin suç ortaklığını kat'iyyen 
kabul edecek yaradılııta değildir. Bu i
tibarla, cesedin denize atılmasına onun 
mani olduğunu hemen hemen iddia ede
bilirim, ve cesedin sanıdala bırakılması 
fikri muhakkak onundur. 

Muavin: 
- İddia ile, zan ile it olmaz, dedi, 

isbat ve delil lazım. Var mı? 
- Yok. Bunları sadece ıahsi kanaa

tim ve fikrim olarak ileri sürüyorum. 
Ve şayet doğru çıkana netice üztrinde 
pek müessir olacaktır. 

- Buna imkan yok, 
Mu-.vJıı, dnateı ~~rtaya a

tan kendi oldufu için aninin iddia e
dilmesine tahammül edemiyordu. Polis 
müdürü de: 

- Şimdilik, dedi, biz ortada bir cina
yet varmış gibi hareket etmek mf'cbu
riyetindeyiz .. 

Müfettit tasvip etti: 
- Benim bir itirazım yoıc. ı:.saıen, 

izahatı ona göre vereceğim. Şimdi, ci-

nayet akıamına dönelim. Amiralin. san
dalla Vinmuta, Neddi Var tarafından 
götürüldüğünü biliyoruz. Gazeteci sıfa
tile hareket ede~ Valter 'Cle, papazın aan 
dalını alıyor, madam Munt ile bf'rabeı' 
biniyorlar ve bir saat kadar sonra Yola 
çıkıyorlar. 

Muavin: 
- Ne, dedi, bunları da nereden çıkar 

dıruz? 

- Sarih. Madam Muntun papazın 

evine otomobille saat on birde geldiğini 
biliyoruz. Sonra, papjlzın. karısını gece 
yarısından sonra göre bi!diğini de bili
yoruz. Daha sonra, o gcct;, papazm san
dalının da alındığını biliyoruz. Valterin 
burada olduğu da muhakkak. Diğer ta
raftan Valterin madam Muntun aşıkı 
olduğunu da teıbit ettik. Artık bu ka
dar malQmdan bir mech(Uü çık:aramaz
sak ne diye poliaJik ediyoruz. Bir baş
ka ıey daha var. Madam Muntun o ge
ce, papazın evine gelerek talak iıtiyece
ğini Valter biliyordu. Onu orada bekle
miş olması, saat onbirde gelince, bera
·oerinde görüşmek ibere çardağın altına 
götürmesi tabiiydi. Orada, madam M un 

ta !lmiralle görütilrlerae iyi olacağını 

söylediğini ve buna onu ikna ettiğini 

tasavvur tela mtitkül detfl. Valterin dayı 
sile randevusu olduğunu da kabul zaru
retindeyiz. Sonra, Valter sandala bini
yor. Madam Muntu da biı\diriyor. Ora
da papazrn ıapkası vardır. ,Valter bunu 
la göı•:llürsc onu kimse tefhis edemez. 
Bu, iyi bir tedbinlir. San<lala binince, 
Valter ipi çözmeğe teşebbüs ediyor. fa 
kat sular alçaldıiı için dü~üm sıkışmış
tır., çözemiyor. Tekrar çıkıp, çardağın 
altında duran çocukların bıçağını alı-

yor, ipi kesiyor. 
- Bu kadarını nereden biliyorsunuz? 

Mesela bıçaiı evvelden yanıtUI almıı 

olabilir? 
Muavinin bu itirazına, müfcttiJ ıükü

netle cevap verdi: 

- Bu kadarını bilitim, gözümün gö 
düğünden veya bizzat orada bulunan 
lardan birinin söyleyiıinden değil. Yal 
ruz, böyle olması lazımdır. Bund• 
baıka, bu, ertesi gün, papazın bahçe-

sini, güneıin altında, ve acemi ace 
sulamasını da izah ediyor. PapH orada 
ki izleri ortadan kaldırmak içiin bahS"' 
yi suladı. 

Muavin boynunu büktü: 
- Kabil, -dedi, farzedelim öyledir· 

Devam ediniz. 
- Şimdi. sandalda Valter ile madanl 

Munt var. Bunlar, bir saat veya krrlr 
dakika sonra Vinmuta geliyorlar tıt• 

burada ne olduğunu bir türlü bulama• 
dım. Ortada on beş, yirmi dakikalık bit 
Z&Dl4ln var ki, amiral bu müddet esnasın 
da öldürülmüştür. Ceset getiriliyor, pa· 
pazın sandalına konuluyor. Sonra bd 
sandal, amiqılin kendi sandalına baila• 
nıyor. Cesedi sandalla kim getiriyor? 
Bilmem. Herhalde Valter değil. Onun 
vakti olmaması lizımgelir. Zira, on\lı 
geceyarısından biraz sonra Rundcl 
Kroftda, amirıtlin yazı odasında göril 

yoruz. Madam Munt da olamaz. Çünkil 
hemen ayni saatte, o da papazın evind~ 
dir. 

- O halde Neddi Var. 
- Evet. Neddi Var. Ve ihtiyar ge-

mici, amiralin sandalında kürek çeke
rek, papazın sandalı yedeğinde, amira• 

lin evinin önüne gelince, bağlı sandalın 
ipini, papazın çocuklarının bıçağından 
daha az keskin olan kendi bıçaiı ile kc• 
si yor. 

Muavin itiraz etti: 
- Peki, ama, eski bir gemici hiç dil• 

ğümü çözemez de, ipi keser olur mu? 
-Ya düğümü yapan bir gemici değil 

de acemi birisi idiyse ! Bu acem:ce ya 
pılmıı düğüm, yolda büsbütün aıkıtU 
iıe! Herhalde Neddi Varın nekadar de
nizci olursa olsun, düğüm çazecek vak• 
ti yoktut 

- Bu da gtlzel. Devam eainiz.. 
- Valter herhalde, madam Muntll 

beraber döndii, otomobille dönmüt otıal 
sı lazım. Madam Muntu da papazın e.I 
ne bıraktı. Sonra, amiralin evine ıide
bilmek için otomobilini bir yere koydll• 

Bu otomobil meselesi bizi hayli ıa11rttı
Valter amiralin evinde otduiu için, "' 
tomobili hep nehrin o sahilinde aradırO 
bir türlil izini bulamadım. Halbuki ap 
pleton vasıtasile yaptırdığım tahlri~t 
neticesinde, otomobilin karşı sahilde pi" 

pazın evi civarında bir yere bıralatroıt 
olduğunu öğrendim. tki kiti cörmÜt· 

- Nasıl gönnüıler? 

- Nasıl görmüşler bilmem, fakat "" 
tomobili, papazın bahçesinde görmUtlet• 

- Peki Valter amiralin evine nasıl 
celdi? 

- Herhalde yüzerek. Nehir orada 
pek genit değil. Kırk kadem var yok· 
Valter elbiselerini çıkarıp kaT§l aahil• 
atmı1 olabilir. Sonra. eve geJince, kıl 
kardeşinin yardımı ile içeri cirdi ve " 
dosyasını aramağa başladı. Ukin bit• 
denbire ortaya Holland çıkınca ptırdı• 
tar. Bununla beraber Valter, ytUü k'
ranlıkta kalacak vaziyette durdu, .,c 
Hollanda evvelce kendi yuı makinetiJI 
de yazıp hazırlanmıı olan izdivaç m~ 
fakatnameıini verince, atık ıevincinddlt 
karıısındaki amiralin, bu akpm, bird.., 
bire gençleıiverdiğini farkcdemedi. Jıl&ı
vafakatnameyi alıp döndü. Valter dit 
kız karde1ile beraber yukarı kata çıktJt 
tuvalet odaaında sakalını traı etti d6-
nüp madam Muntu aldı. Otomobille 6flO 
diller. Nereye? Bilmiyorum. Herbaıd' 
LondrayaJ 

- O halde Holland amirali gördibl' 
dediği zaman yalan söylemiyordu, ' 
mi miydi. 

- Zannederim. Yalnız hakikati tid!" 
di biliyor zannediyorum. Fakat o aaıd
kada bilmiyordu. 

- Demek bilvasıta suç ortalı. ..111 
- Evet. Lakin belki ona da Neou"' 

Vara anlattıkları masalı anlatmıflardd'' 
Yani amiralin bir cinayete kurban ~ 
mediğini !. Madam Hollanda da •7,... 
suretle anlatmıı olacaklar ki, dayı.,osst 
öldüğü haberini verdiğim zaman pek fW' 
tırmadı. Fakat katledildiğini aöyleyiJıcl 
mütbit heyecana düttü. 

(Devamı var) 
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Mazon 
~ 

M~DE ve BARSAKLARI kolaylıkla boşaltır. lNKIBAZI ve ondan mütev~llit baş ağrılarım defeder. Son deıcce teksif edilmi§ bir tuz olup 

MÜMASiL ~ÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY ve DAHA KATI tc,,ir eder. Yemeklerden sonra alınırsa HA

ZIMSIZLICI, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINI giderir. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağrıdaki kokuyu ve tatsızlığı 
defeder. MAZON isim ve HOROS marl;aema dikkat . 

MEVVA TUZU 

RADYO 
İSTANBUL: 

18,30: plAkla dana mu!lkıat, 10,20 mazıdo 
Jfıı konaerf, Berk ve arkadqlan, 19.43 kon 
!eranıı, c. H. parUat namına: Ac&h 8ım 
(Sporun !evafdi h&kkında),20 Nezihe ve arka 
dqlan tara!mdaıı Ttlrk muaikflf ve halk 
prkıtarı, 20.ao Ömer Rıza tara!mdan ara 
ça söylev, 20,45 Blmen Şen ve arkadqıa:: 
taralmdan Türk muafkfai ve halk ıarJalan, 
saat ayan, 21,l:S orkestra, 22,1:5 ajana ve 
borsa haberleri, ve ertesi gQnlln programı 
22,30 PIAkla sololar, opera ve operet parç~ 
Jan, 23 aon. 
BERLlN: 

18,015 orkeatra koııaerl, 19,05 gramofon, 
20,05 mwdJd, 20,4:S gtlııUn akisleri, haberler 
21,1:5 orkeatra koııaerl, 22,05 konaer, 28,0:5 
haberler, b4va, spor, 23,85 eğleııcell mumld 
ve dana havaıan, 
PEŞTE: 

18,S:S orkestra koııaerl, 19,40 plyeı, 20,30 
çingene orkeatruı, 21 haberler, 22,35 open 
yayım, SJ~. -23,4:5 haberler, 23,CIO dans 
orkeatraaı, lltlnıhaUerde haberler, ı,ıo eon 
haberler. 
BCKREŞ: 

18,015 eğlenceli kon.er, 20,15 koro korıaerf 
21,l:S ,koııteraıı., 21,315 piyano konseri, 22,10 
ıan konaerf, 22.315 bava, haberler, spor, 22.:SO 
gece koııaert, 23,CIO !raıwzca ve almanca ha 
berlıır, 24 son haberler.~ 
LONDRA: 

18,015 çocukıarm zamanı, 19,015 piyano 
konseri, 19,40 dana orkeatrur, 20,015 haberler 
bava, 20,35 ha!ıt mU8ikl, 21,05 konu§ma, 21, 
30 opera yayını, don Glvaıınl, 24,85 haberler 
hava veııalre, 24,415 gramofon. 
ROMA: 

18,25 keman koııaerf, 18,155 haberler, ve 
ııalre, 21,45 k&rl§lk musiki, 22,015 M.llA.nodakl 
Sca1a tlyatroaundaıı naklen (BOyUk muafkl 
yaymr.1 lsUrahaUerde haberler, hava. 

NUbetçl eczahaneler 
:&u akıam gıcbrln muhtelit 1emUerlııde

nöbetçl olan eczaneler fllll}ardır: 
lataııbul cihetıııdekUer: 
Emln6nUnde (Mehmet Klznn), Beyantta 

(Aaador), KUçUltpaza.rd& (NecaU Ahmet), 
F.)1lpte (Mustafa Ari!), Şr.hremlnlnde (Ham 
dl), KaragUrnrUkte (Arif), S&matyada (Ero 
fllos), Şehzadeba~mda (Hamdi), Akaarayı!a 
{Merkez), 
Beyoğlu clheUndeldler: 
Galatuarayda (Ahmet Cevat), Boataııba• 

tmd& (Garlh), Galat&da Topçulrd (Hldyet), 
Takllmde (Kemal Rebül), Kurtulutta (Galo 
pulo), Kaçkada (Maçka), Kuımpqada ('MU 
eyyet), Huköyde (Nelim Aleo), Bqlktqta 
(Nail Halit), suıyerde (Omıaıı), 

Ualcüdard& (İmrahor), K&dıldSyde MğOtlU 
cetmede (Arman HulQal), BUyUkadada CŞI 
nut :Rısa). ~eybellde (Halk), 

.llll!ll~!!lll~m1:1111:11ımn:ammm--111 

altnk ev aranıyor 
Feneryolundan Boıtancıya kadar o· 
lan aahada 3.4 odalı ve bahçeli maz. 
but satılık bir ev aranıyor. Son fia
tile eve dair iıahatm htanbul ~1 
No. lu po11ta kutu1u?1& mektupla 
mUracaa.tı. 

.. -•11111nıı:ıııı:ıımmnnnı11 .... 111 

TASHiH 
6 Mayıs 937 tarihli nllshamızın on 

betine! aayf uında. latanbul dördüncü 
icra adm& yazılı Ui.nm bir 111.brı Jıeh. 
ven yazılmamıetır. llıln aeağıdaki ee
kilde taahih olunur: 

(Bir heli., zemini çimento ve maltız 
ocaklı bir mutbak arkada içinde bir 
Jiuyu ve bir teftali ağacı olan bir bah 
ge, bahçenin arka kısmında içinde he. 
lbı ve b!r ocafı olan aheap bir oda.) 

1-:tABER 
AKSAM POSTASI . . . 

iDARE EVi 

lsta'!.bul i ~'!~ara Caddesi 
Poata kutusu ı · lstaabul 21' 

Telgrat.ecsresı r ıstanbul HABER 
, Vazı ısıerı teıoronu . UR71 

}el.ere ve ııan .. ı US7.9 

, ABONE ŞARTLARI 
sene ille 
• avıııc 
> •v•ııc 
t ·-..,. ... 

• Tiirlıı,. Eu•ltı ••oo Mr :1'700 Kr. 
730ı.. •490 .. 
400 .. 800 .. 
t50 .. ~ .. 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
MM 1' ı Kral 8 mcr Corcurı tac 

giyme merulmJ renkli 
!ilmJ 

1'0U ı Bayan "ener&l ve Kral 
Corcuıı tac giyme tör~I 

MJ:La ı lllk llııelerl cemiyetinin 
mllaaınereai ve ?J:Unlr Nu 
reddin kO!l8erl 

lPa 1 lngtltere kralının tac giy 
me meraalml. l 9 mayıı 
!UmJ 

ILUlA.a1'A 19 mayıs filmi: İngilte 
re tacmm lncllert. Altıncı 
Corcun tac giyme töreni 

YlLl>IZ 1'1azurka 
ıarkıl!lı 

15CllEH ı Kral altıncı Corcuıı tac 
giyme t6renl renkli fllml. 
Glzll vesika. San kaya 

4LKAZA• ı Programını bfldlrmemıı~r 
f AN ı Tamara. Marlııella 
•• ı Bir yıldız doğUyor. Ma. 

yerllrıg. 

ŞAU • Slngapur post.ut. Altın 
toplayan kızlar. 1936 AU. 
na Balkan ollmplyaUan 

48111 ı Macar romansı. Kızıl ça· 
yır 

SANOAK 1 Atk gUneıt. Katil karga 
( r.ld " ııtorya) 
CUllUBITl:T ı GökyUzU atqler içinde. 

Cesur adam 

ISTANBUL 
ı KUçUk prenl!lea. Valışilere 

karw1 
ı Romeo ve Julyet. Rln • 

tin • Un 
ı Batdat bWbUIU. Kim rn

dUrdU 
&.us 1 Dl!llll!llar devam ediyor 

(Premler) ve Pepo 
&LZMDO ı O uncu seıı!onl. Kahraman 

haydut 
BALK ı Mumyalar aerveU. Yılmaz 

(!:iki Kemalbey) tayyareci 

KADI KOY 
BALm t Patronum. Kocam hortlak 

OSKUDAR 
RAU ı ıaeopatra 

BAKIRKÖY 
MtLTtl'ADI ı Brodvay melodi 

[::ı~--."~. ··r···s·· 1\~ı~- ı·ı·,~-- , ·"' .• c~ . , • : .. -- ı:;, ı 
• > • .. ~ :.\, ' ı ' - - ,,,,,, 

ı • . ıl • . ,. r;A.! 
' . • r. , . A.~--=ı• ~ 

eaş a~rıoaro 
ve sabeplern 
Bat ağrıları muhtelif birçok se· 

beplerden ileri gelebilir; bu sebeple· 
rin bazısı ehemmiyetsiz bir kısmı da 
çok ciddi olabilir. inatçı baı ağrısı· 
nm en büyük sebeplerinden biri göz 
yorgunluğu ve görme kudretinin bo 
zukluğudur. 

Bu gibi vakalarda ağn doğru
dan doğruya göıJerin üstünde his· 
eedilmekle beraber, batın arka tara· 
fına da tesir edebilir. Göz doktorun
dan alınacak elveritli bir gözlük takı 
lır takılm-z bu bat ağrılan hemen 
kesilir. 

Baı .ağrılannm diğer 11ebcpleri 
arasında fazla yemek, mide bozuk· 
luğu ve kabız, açlık, yorgunluk, faz
la üzüntü ve ruh ıstırabı, nevraste· 
ni. kansızlık ve takatsizlik; fazla ci· 
ıara, kahve, çay ve müskirat kul
lanmak, nihayet daimi nezle dolayı
ıiyle burun yollarında olan engel· 
ler, fazla etler yahut sinüzit hastalı· 
it da vardır. 

Bütün bu vakalarda baş ağrıla
n yaygın bir tabiatte olur ve ekseri
ya batın tepesinde kümelenir. Söy
lediğimiz sebeplerden ileri gelen baş 
ağrılan, muhakkak hastalığın kay
nağına delalet eden diğer amareler
le birlikte kendini gösterir. 

Uzun süren, çok inatçı ayni za. 
manda gözlerin görme kabiliyeti 
ni bozan ve kendisiyle birlikte diğer 
hastalık izleri de hissettiren baş ağ· 
nlan beyinde bir tümür yani ur bu· 
lunmaemdan ileri gelmektedir. Bu 
hal için ameliyattan başka çare 
yoktur. Demek ki sebebini izale e· 
decek birçok ilarlar alındığı halde 
geçmiyen bat ağrılan için derhal 
mütehaeeıa bir doktora koşmak la· 
zandır. Doktor i 
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Gllnll gUnUna tarih 1 $eAie Htesehtui 
Mustafa Kemal E .. 1 .. 1 k I d 

Samsuna yup U er aza arın 8 
aya~Bq~!.~i!!m.ı 'Halkevi istiyorlar 

tiklali, padişah, halife, hükumet, Eyüpte bir Halk evi binası ku-
bunlann hepsi, medlulü kalmamı§ rulacağını geçenlerde gazeteler yaz 
bimana elfazdan izaretti. mı§lardı. Eyüp ki bu gün ııahiyelik-

f'!.tnin ve kimin masuniyeti için ten kazalığa çıkını§ ve bir kaç gün 
kimden ve ne muavenet talep olun- öncede burada Belediye t.!Şkilatı ya
mak isteniyordu. pılmak için bütün Istanbulda bir re-

0 halde ciddi ve hakiki karar ne yiam yapılmııtı. 
olabilirdi? Nufusu gittik<;e kalabalıklaşan 

Efendiler, bu vaziyet karıısmda ve ta Kemer burğazmı da sınırları 
bir tek karar vardı. O da hakimiyeti içine almış olan Eyüp kazası bu gün 
milliyeye miistenit, bila kaydü §art lstanbulun en büyük ve en kalaba
müstakil yeni bir Türk dev.leti tesis lık kazalarından biri olmu§tur. 
etmek... Bu kazada fabrika bolluğu da 

İşte, daha, 1stanbuldan çıkma- caba t Böyle olduğu halde bu kosko· 
dan evvel düşündüğümüz ve Sam· ca kazada halkı bu günün icaplarına 
sunda Anadolu topraklarına ayak göre faydalı ve güzel §eylerle oyalr 
basar basmaz tatbikatına ba§ladığı. yacak, kültürel bir müc,,sese yok 
miz karar, bu karar olmuştur.,, gibidir. 

Bugün Türk gençliği bu büyük Şehrin her tarafında olduğu gi· 
günün bayramını yapıyor. Bugünü bi Eyüp halkının da spor, tiyatro, 
kendisi ne bayram yapmış bulunu- musiki, kütüphane, konferans filan 
yor. gibi §eylere çok ihtiyacı vardır. Hat-

• ll..J1 n n... A u~ ta Eyübün bu gibi olan ihtiyacı 
ını 11'«:8 W' lfW' belki de baıka semtlerden daha faz. 

ladır. Halbuki koca Eyüpte biri fede 

K an em en re biri gayri federe iki foıbo1 kulu· 
bünden baıka sporla oğraşan bir le· 

-
h O r t 1 a k ıekkül olmadığı gibi tiyatro namına 

da aradaki sinema binasına araaıra 
uğrayan bazı tuluatcılardan baıka(Ba.ş tarafı 5 incide) 

Karmill çıkıverdi. Ve generali ıöriln • 
ce afaUadı. ihtiyar, son derece hiddet • 
lendi. Orada, bir ağaca dayalı duran bir 
baltayı kavrıyarak, arkadaıımın Uzerin-c 
yürüdü. 

Genç kız, yerinden hopladı. Yüzünün 
bütün ifadesi tamamiyle deği~ti. pek 
korkunç bir hal aldı. ihtiyar dostumuz 
bütün hıziyle baltayı Karmila'ya indir. 
diği zaman kızın bağırdığını duydum. 

O an içinde görülmez oldu. Fakat ıon • 
ra, yine, hiç bir yerinde bir noksaıı ol • 
madan belirdi ve kuvvetle ,ihtiyar doı. 
tumuzun bileğini sıktı. 
Adamcağız, bir an onunla mücadele 

etti. Fakat yenildi. Yavaı yavaı eli açıl • 

dı. Balta yere dü§tÜ. Ve KarJJ?ila yine 
birdenbire ortadan yok oldu. General 
sendeledi. Ağaca yaslandı. Beyaz saç . 
Jarı baıına diken diken olmuıtu. Yü
zünden ter damlaları akıyor1Clu. 

Bu feci sahne bir ıaniye sUrmüıtU. 
O esnada matmazel Lafontaine'in bize 
doğru gelerek: 

- Matmazel Karmila nerede? diye 
sorduğunu duydum; cevap verdim: 

- Bilmem.. Bu tarafa doğru gitti 

aını Eyüplüler pek göremezler. Kıt 
geceleri Eyiibün bozuk kaldırımlı 
sokaklarından kalkıp ta Tepe batı· 
na, tehir tiyatrosuna gitmek sonra 
ôradan gece yarısı dönüp tekrar E
yübc gelmek her baba yiğitin İ§İ 
değildir. 

Musiki meselesi de aynendir. E· 
yüp hala ekıeriyetle ince saz devri
ni atlıyamamı§tır. Bando, orkestra 
falan gibi şeylerin yüzünü de Eyüp· 
lüler ancak bayramlarda, seyranlar 
da ve o da fstanbulun Eyübe çok u·' 
zak semtlerind~ görmekte ve duy
maktadırlar. 

Kütüphane, kitap falan gibi şey
leri de Eyüplüler içindeki meraklılar, 
ancak ayda yılda bir kendi semtleri· 
ne çok uzak yerlerde görebilmekte· 
dirler. 

Halkı tenvir için lstanbulun öte· 
ki semtlerinde sık ark verilen ilmi, 
felsefi, edebi, içtimai konfranslar 
dan iae Eyüplüler kendi muhitlerin· 
de hemen hemen büs bütün mah· 
rumdurlar. 

Her hangi bir gece, hele yağmur 
lu, çamurlu gecelerde Eyüp kalkıp 
lstanbulun veya Beyog"lunun her zannederim. h 
angi bir yerinde verilen bir konf-

Göıterdiğim taraf tam matmaıelin b 
ransa, ir konsere 5liclip gelmeinin 

gd:iiği yerdi. O, hayretle: ne kadar güç ve külfetli olduğunu 
- Ben kimseye rastlamadım! dedi; burada u~un uzudıya yazmaya ha-

ve yüksek sesle: cet yoktur "'nınm. 
- Karmila ! Karmila .• diye haykır • 

mıya ba§ladı .. 
General sordu: 
- Demek şimdi de ismini böyle 

koymuş, halbuki bizde misafirken Mil. 
lorka idi. Ayni insan 1 Artık onu burada 
bulamazsınız ! 

Ertesi sabah papasla pirlikte Karnı. 
tein ailesinin kabirlerini dolaştık. Hepsi 

ni birer birer açıp muayene ettiler. Kon
tes Mirkala'nın mezannı da ayni tefti. 

şe maruz bıraktığımız zaman, o, tabu • 
tunun için:ie uyur gibi bulundu. Ne bir 

ölü kokusu, ne bir ceset hali vardı. Bil. 
akis yanağında renk •.. Gözleri i\çık .. Be. 

rabcrimizde olan doktor, hafifçe. gayet 
hafif, kalbinin çarptıfrnı söyledi. Tabu. 
tun içinde on santimetre yükıeklifindc -

' 

kan vardı. Ceıet bu kırmızı mayi de yil· 
züyordu. 

Eski usul üzere vücudu kaldırdılar. 
Kalbine uzun bir ifne ıokulı:fu. O anda 
hortlaiın açı bir feryat kopardığını her. 
kes duydu. Sonra başını gövdeden ayır. 
dılar. Oluk oluk kan aktı. Başla vücu . 
du hazırlanmış bir ateı üzerine koyup 
yaktılar ve küllerini etrafa savurrlular. 

VamJıir, bu suretle mahvolmuştu. Şu
nu da ilave edeyim ki, hortlaklarr'l en 
büyilk kuvveti bileklerindedir. İki azı 
ditleri dt bir iğne gibi sivridir. fnsa • 
nrn kanını emmek çin boynuna hatır • 
dıkları bu sivri dişlerdir. 

Tercüme eden: ıHaUce Süreyya) 

-SON-

l§te bütün bunlar göz önüne ge" 
tirilecek olursa içinde spor, musiki. 
tiyatro ve diğer ilimsel ve kültürel 
hareketleri ve kütüphanesiyle Eyüp 
de açılacak bir Halkevi, orası içiıı 
dört gözle beklenilen nimetlerden 
biri olacaktır. 

Sonra Eyüp kazası bu gün lstan
bulun kazalarının içinde en çok kö
yü olan bir kazadır. Bu köylerde ite 
yukarıda saydığım spor, musiki, ti .. 
Yatro, kitap İ§i gibi hareketlerden 
hiç birinin zerresi yoktur. 

Eyüpte kurulacak bir Halk evi .. 
nin tabii bu köylere kar§ı da bir hay" 
lı İr§at vazifesi olacaktır. Eyüpte 
hala kı§ geceleri evlerde (bir :varını~ 
bir yokmu§) diye karşılıklı masallar 
la, yahut: (Çat çatan ağacı pat pa .. 
tan ağacı, kırmızı lale kılapıdan ağa .. 
cı 1) diye c,,ki bilmecelerle bedii 
zevklerini tatmine uğra§an insanlat 
vardır. 

Bereket versin, §İmdi Eyüptekİ 
parti merkezine bağlı bazı heveıli 
ve gayretli gençler arasıra oradaki 
Defterdar ocağı binasının küdi1' 
temsil salonunda yeni yeni piyesler 
temsil etmekte ve hazan da bu teıtı• 
siller arasında halka faideli konfran• 
lar fa1an da tertip ettirmektedirler. 
Hülisa, lstanbulda dört gözle bir 
halevi binası ve halkevi teıkilatı 
ile birlikte onun halka saçacağı yeni 
ıııklan dört gözle bekliyen bir yer 
varsa orası da Eyüptür. 

0.man Cemal KAYGILI 
ııııı11111111ııınııııı1111111ırı111nııı111uıııııııı-.a:w n ıai1' 

Çocuk 
müsabakamız 

ikinci kısım 28 
mayısta yBpıhyor 
Gazetemizin tertip etmiı olduğu ıil'" 

zel ve ıürbUz çocuk mUsabakaaınrn Uf 
-on Uç yaıındakiltr arıaında ıeçfılll 
evvelce yıpılmııtr. 

3 yaırndın kilçükler milııbakısıııtıl 
23 mayıs pazar ıünU yapılıuaı takarrilt 
etmiı olduğundan müsabakamızı itti/ 
rak etmiı olanların o ıün, ıabah s11t atı 
dı Eminönü balkevi salonuna ıeJmetcri 
llz~mdır. Uç ve daha küçük yaıtalcile~ 
ıeçımf de büyüklerinki teklinde yapıl• .. 
cık ve birincUiii. ikinciliği, UçUncutUJU 
kazanan yavrulara evvelce vaıdetnıit ol 
du~umuz ikramiyeler verilecektir. 

1111ııııııııı111111111ıııııııı11ıınuııııııııı1111111111ııınıı1111nııınııı~ 
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- Haydi o&lunf, dedi. Gidin, istira· 
hat edin, buna bir hayli ihtiyacınız olsa - Fakat monsenyör, manastırın sa· 

hibesi, Klodin Boviyeyi istihlaf ettiği 
zaman bu definenin Faustaya ait ol· . . 
duğunu tasdik ettiği hususunda bir ev· 
rak imzatamııtır ve defineyi, bunun 
nerede saklı bulunduğunu işaret edene 
ve ayni zamanda Faustanın ~emir yU· 
züğünil gösterene teslim edeceğini taah 

bilt etmlıtir. 
- Buna mukabil ona da iki yü.ı bin 

lira verilecektir. Fakat yirmi seneden· 
beri beklediği halde kimle geımemiıtir. 
Fakat Pardayan bunu biliyor. Bunu. 
ispanyadan dCSndülrten sonra. yani yir· 
mi sene evvel öğrendi .. Ve pyan bay· 
ret olan cihet şudur ki, fakir olan b~ ~
.U insan hiçbir zaman, bu ıervettefl ııtı· 
fade etmeği ıclilıünmcdi. Halbuki bu ser· 
vet biraz da ona aittir. Çünkil oğlunun· 

bumu· 
dur. Uzun zaman, onun nihayet t 

• "be • ukaveıııe 
azzam servetin cazı aıne m t"kl 
edemiyeceğini ümit ettim.. BöY1~1•• e 
ben de y~rini öğrenmiş olacaktını.·. ~:: 
kil ozamandanberi manastırı sıkı bır . 

tnkısa· 
zaret altında bulunduruyorulfl· .. rulutt 1 
n hayale uğradım. Bu adaın dog 
ve şeref in timsalidir. 

. k d "" .. ye daldı. 
Akuavıva te rar uıunce 1 kla 

Belki de, fakirliğine rağınen. ko~Y 1 
•• 

ele geçirebileceği servete teneız . etrıld~ t kdtr e ı
yen bu müthiş adamı içten a 
yordu. Sonra devam etti: ... .1 - Bugün vaziyet bir hayli degışmı • 
tir. Ergcç - gecikirse ona ben yar:ın 
edeceğim - Pardayan, yiğit J:nı~ ... en 
di oğlu, Faustanın oğlu olduğunu ogre-

:1 .. .. .. sefl ha· 
necektir. Delikanlının sil=' ugu . 
yat muhakkak ki babasını ınüttes~ı~ 
edecektir. O da, ona definenin yerını 
gösterecek ve bunun, annesi tarafından 
kendisine verildiğini söyliyecektir. tşte 
o zaman biz orada olacağu: f .. 

Akuaviva bu sözleri söyledikten son· 

gerek. 
Beş dakika sonra, Parfc Gulir, ya• 

va§ça dönmilı olduğu küçilk odadaki 
dar karyolada, derin bir uykuya dalmıt· 
tı. 

XIX 

l(açınlan Sertiyi hamil olan araba 
uzaklaşınca Kollin Kol etrafı seyre~ek 
uzere çıkm§ı olduğu iskemleden indi. 
g

0
nçiniyle kızın arasında cereyan eden 

ınükalemeyi iyice duymuştu. Vaziyet· 
ten pek de memnun olmadığı anlatılı· 
yordu. ÇUnkü suratı bir ıaıkınbk ifade 

ediyordu. 
- Ne yazık ki, zayıf bir kadından 

başka bir ıey değilim, dedi, yo~sa ara· 

t kı'p ederdim ve küçük kıracınun 
bayı a • . 

erede olduğunu öğrenırdım. 
n Kırılan pencereyi birkaç tahta parça· 
.
1 

.. 
1 

bo'"yle kapadı. Bir uraftan bu 
Si e §OY e 'h işle meHutken diğer taraftan da zı • 

nen meşgul oluyordu. . • . 

B 
.2-- muhakkak ki ecnebıdır 

- u aUAU' iki ı 
· · · du""•ünüyordu - be • _ Konçınıyı :ır 

ta\yan, belki de tspanyol. . 
. di ve caınlarıle çerçevele· . 

Odaıına gır' 
ri kırılmıt olan kapıyı ihtimam~a kapa· 

. . . yere atmış oldugu altın· 
dı. Konçınının . . 

.. dil ve gözlerinde vahşı hır 
tarı gor . • . . 
ıevinç ve memnuniyet ıfadesı behrdı. 
Mukaddes bir ıeyin karşısında bulunu-
orınuş gibi, ellerini göğsünde kavuştu· 

y ' " d 1..2d• rarak vecd ıçın e mınııuan ı. 
_Ne gil%el ıeyler yarabbim! .. Ne de 

parlıyor! .. Hem ısıtıyor da! .. Adeta bi· 

rer küçük güneş parçası. 
Birdenbire yere çöktü ve paralan a· 

vuçları içine alarak şıkırdatmağa ba§• 

tadı. 

... 
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vaki olmasaydı mesele gimdi halledilmiş 
olacaktı. 

Akuaviva heyecan ve merak duydu 
fakat bunu yüzünden belli etmed~ sa
kin tavrile sordu: 

- Naaıl tesadüf? 
- Kıskançlıiını tahrik etmig oldu-

ğum Ravayak genç kızın evi önUne gel
diği zaman basamakların üzerinde bir 
adam gördü. Bunun kral olduğunu zan
netti. Darbeyi indirdi. Halbuki bu a:dam 
kral defildi ve ölilmden tam kama sırtı· 
na saplanacağı sırada yaptığı bir hare· 
ketle kurtuldu. Kama tag basamağın 

üzerinde parçalan~ 
- Bu adam kimdir P 
-Ylfit Jan • 
- Fauıtanm oflu t.. Orada ne iti var-

dı? .. Ya kral? Kral oraya ıelmedi mi?. 
- Jan ıenç kıza ltrktır. Bunun için 

balkon.unun altında bulunuyotdu. Kra
lın gelip gelmediğini bilmiyorum. Müm 
kiln olduğu kadar hldlse yerinden uzak 
ta bulunmam huıuaunda emir aldığım 
için, o aralık Sentantuan sokağında bu· 
lunuyordum. Bilihare, gördüğüm Rava
yak 'Cla bu hususta hiçbir izahat vereme
di. 

Akuaviva baıiyle taldik etti ve: 
B irdenbire baıını doğrulttu ve: 

- Bunda gizli bir it var, dedi. Hcr
)ıalde alacağım raporlardan bunun iç 
yüzü anlaşılacaktır. Ravayak hep ayni 
maksatları güdüyor? 

- Ben onu yola getiririm. 
- Pekala, ona bir Muse•i rahıbine 

tfaşatta bulunmasını telkin ediniz, mese 
la peder d'Obini'ye 

- Bu kolay 
- d'Obini bu hususta talimat ala-

caktır. Fakat size ıunu söyliyeyim ki, 
d'Obini'nin nasihatleri sizin telkinatı-

oızla kat'iyyen tetabuk ctmiyecektir. 

~nlıyorsunuz ya? l 

- Evet monsenyör. istiyorsunuz 
ki, §Üpheler uyandığı takdirde Mu-
sevil~rin, bedbaht adaml caniya~e çıl
gınlıgmdan vaz&eçirtmeğe çalıgtıkları

m i•bat etmek iıtiyonunuz. Parfc Gu· 
lara, gelince o Muıevi delildir. ilstelik 
de, itimada ıayan :yil% phit, onun dai

ma katile memleketine dönerek sakin 
ve müsterih bir hayat ıeçirmcai husu· 
sunda tavsiyelerde bulunduklarını aöy· 

liyeceklerdir. 
Ak1.1vaviva batiyle taadik etti ve: 
- Tahqıin ediyorum ki, dedi, bana 

aöyliy~lerinia bundan ibaret değil

di&". 
.....: Filhakika monaenyôr, bagka bir 

gey daha var. Fauıtanın oğlu bu gece 
dük d'Andiyi'nin evinde babası şövalya 
dö Pardayanla kartılagtı. 

Akuavivanm Pardayanın isminı du
yunca birdenbire baıını kaldırmaaı ve 
sualleri heyecanla sormam bu havadise 

büyük bir ehemmiyet atfetttiğini pekala 
gösteriyordu. 

- Bundan emin misiniz? diye sordu. 
Bunu nereden biliyorsunuz? .. 

Bütün bildiklerinizi en ince tefer-
rüatına kadar anlatınız. 

- Bunu tesadüfen öğrendim, mon-
senyör. Büyük bir teessüre kapılarak 

kendisini köprüden nehire atacağını 

söyliyen Ravayakı teselli edere': evine 
götürüyordum. 

- Ravayakın bu Umitsizliğine sebep 
ne? 

. - Onun çok garip ve alıngan bir ta· 
b!atı var. Kral zannederek öldürmek 
istediği yiğit Jana son derece muhab-

bet besliyormuş ve ona karp yaptığı 
bu hareketi canilik addediyormuı. 

- Bu dostluğun sebebi ne? 
- Bunu öirenemed.im monıenyörJ 1 
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----------------------------------·---------------------------------Bana bazı iyiliklerind:!n bahsetti. Fazla 
bir şey öğrenmek imkanı hasıl olmadı. 

Akuviva önünde duran küçük kara 
tahtaya bazı şeyler karaladr ve sordu: 

- Onun tekrar intihara kalkı§mıya-
cağma emin misiniz? 

- Onu ikna ettiğimi zannediyorum. 

- Fakat emin değilsiniz. 
Akuaviva gene bir şeyler çizdi ve 

izah etti: 

- Ben onu yola getirmesini bilirim. 
- Ravayaktan ayrıldıktan sonra, genç 

bir kadını tahtı muhafazalanna alan 
küçük bir grupa rastladım. ~anla, ona 
bütün mevcudiyetlerile sadık olan üç 
külhanbeyini hemen tanıdım. 

· - Ya genç kadın? 

- Onu iyice görmeğe imkan olmaıdı. 
Evvela onları hiç görmemiş gibi yanla
rından geçtim. Sonra geriye dönerek 
peşlerine takıldım. Janla genç kadın 

dükün evine girdiler. Ben de oralarını 
tetkike koyuldum. Mösyö dö Pardaya
nm ve daha sonra Janın çıktıklarını 

gördüm. Genç kadın evde kaldı. 
- Mademki beraber çıkmadılar, şö· 

valye dö Pardayanm, oğlunu tanıma· 

dığı tahmin edilebilir. 

Parfe Gular şüpheli bir tavırla başım 
ealladr: 

- Bir hadise cereyan etti ki, doğrusu 
ben de büyük bir merak uyandırıyor. 

İşte şu hadise: Jan uzun müddet dükün 

kapısı önünde taşa çökerek, hıçkırdı. 

Halbuki bu delikanlı demirden bir mi· 
zaca maliktir. Böyle bir adamın ağla
ması için fevkalbeşer bir acı ve yeise 
•üşmesi lazımdır. 

- Arbr - Sek sokağındaki genıs kı
sa aJık olduğunu bana söylememi' miy
d iniz? 

' - Filhakika öyle, monsenyör. 
- Ya, gördünüz mü.. Sonra. genç 

kızın ona karşı beslediği hisleri •de bil· 
mek lazım? 

- O, belki de farkında olmadan ona 
pre~tiş ediyor. 

- Mükemmel işte! Bu gen~ kızın 
bala Arbr Sek sokağındaki evde olup 
olmadığını öğrenmek lazım. Eğer ora
da değilse, Janla gördüğünüz kadının 
o olduğu muhakkaktır. 

- Öyleyse bugün ev sahibesi Kollin 
Kole gider, ondan bunu öğrenirim. 

Akuaviva biran ıclerin bir düşünceye 
daldıktan sonra: 

- Eğer bu genç kız oysa, Faustanın 
oğlu tarafından dökülen gözyaşlarının 
sebebi anlaşılıyor: İki genç biribirlerine 
aşklarım itiraf etmişlerdir. Acıya karşı 
lakayt kalan birçok tabiatlar vardır ki, 
şiddetli bir sevinç kervdilerini altüst e
der. Bu delikanh böyle tabiatte bir in-

•san olsa gerek. 
Biran daha düşündü. 

- Bundan başka, dedi, ben belki de 
bu genç kızı şimdiye ka.dar ihma 1 et· 
mekle büyük bir hata işledim . Bu ço
cuk, yakından takip etmemiz icap eden 
birçok mühim şahsiyetlerle temastadır. 
Onu iyice tanımak mecburiyeti vardır. 
Binaenaleyh onun hakkında sıkı bir tah 

kikat yapın ve malfımaat alın! Onun 
kim olduğunu hangi aileye mensup ol
duğunu, nereden geldiğini . öğrenmek 
lazımdır. Hiçbir teferrüatı kaçırmayın. 

- öğrenilmesi icap eden şeyleri Kot. 
tin Kol'den öğreneceğimi zannediyo· 

rum. 

- Pekala. Bir netice elde edince. ba
na haber verin. Bu işle iyice meşgul o
lun. Bu çocukla yakından alakadar ol· 
nıak hususunda bir hayli geç kalclık . 

Parfe Gular itaat makamında hür· 
metle eğildi. 

Akuaviva ayağa kalktı ve düşünce-
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li bir vaziyette odada dolaşmağa başla· 
clr. Sonra Gulann önünde durarak tat
lı bir sesle: 

- Hedefimize yaklaşıyoruz, oğlum, 
dedi. Bu hedef ki, yirmi senedenbcri 1 

büyük bir azim ve sebatla takip ~ttik! 
I 

Bir parça daha gayret ve bunca insa· ' 
nın göz diktiği milyonlar, Faustanın 

milyonları bizim olacaktır. Bir parça 
gayret rdaha ve siz, size acı geldiği mu
hakkak olan bu maskara rolünüzden 
kurtulacaksınız. 

Guların bir şeyler söylemek üzere 
olduğunu görünce, ilave etti: 

- Aksini iddia etmeyin bu vazifenin 
hoşa gitmemesi kadar tabii bir şey ola
maz. Biz size birçok şeyler borçluyuz 
oğlum. Uzun seneler büyük bir gayret 
ve fedakarlık icap ettiren bir çok işle

ri bu on milyonluk muazzam servet 
sayesinde en kısa bir zamanda başara
cağız ve bu servetin ele geçirilmesini 
de biz size borc;lu olacağız. Ben tama
mile ümi::limi kestiğim bir sırada, siz 
J anın, Faustanrn oğlu olduğunu mey· 
dana çıkardınız . Halbuki biz onun ar
tık öldüğünü zannediyorduk. 

- Bu bir tesadüf eseriydi monsen
yör. 

- Evet ama, Fransadaki bütüıı ser· 
serilerin günahlarını çıkarmak hueusun 
daki buluşunuz da tesadüf eseri değil 
ya. Sırf bu buluş sayesinıdedir ki, Saet
ta size hakik!!ti ifşa etti. Diğer taraftan, 

altı haftadanberi her tarafta aratıp bu· 
lamadığım mösyö dö Pardayam da siz 
b · ıldunuz . Pekala biliyorsunuz ki , tesa
düf ancak onu yaratmasını bilenlere 
güler yüz gösterir. 

A~r ağır yürüyüşüne devamla, izah 
etti: 

- Bu andan itib:ucn , Pa rclayanla oğ
!:.ı sıkı bir nezaret altında bulundurula-

caklardır. Bu iki adamın en küçük ha· 
reketlerini bile bilmem lazım.. l\ıf aa tte
essüf, onlara karşı ancak bunu yapabi· 
liriz •. Bilhassa baba ... Onun düşün": ele
rini ve maksatlanm öğrenmek imkan
sızdır. O bir papaza ifşaatta bulunacak 
adamlardan eleği! . 

Gular adeta müteessir bir tavırla te· 
min etti: 

- Bu cihetten o~lu da tamamile ba
basma çekmiş. 

- Yazık! Bereket ki harici jestler, 
bir insanın düşüncelerini meydana cı ka

rabilir. Şimdi Pardaya lla doğn:ı:lan 
doğruya mücadeleye girişiyoruz. Bu 
mühim ve güç, çok güç bir iştir •. Bu-
güne kadar yaptığımız işler, b·mdan 

sonra yapacaklarımıza nazaran hiçbir 
şey değil. Adeta yenilmesi imkf nsız 
müşkülatla karşılaşacağız, çünkü kar§ı· 
mızda Pardayan vardır. 

Akuaviva bir müddet düşüncey" dal
dı. Sonra başını kaldırdı. Gözlrrinde 
müthiş bir ifade belirmişti, ayni derı-ce 
korkunç bir sesle: 

- Fakat her şeye rağmen bunu ba
şaracağız, dedi. Bu, İsanın zafrri için 
elzemdir. • 

ihtiyar rahip bu sözleri söylcd iktr n 
sonra tekrar mutat mülayim tavrını 

takındı, koltuğuna oturdu ve izah ttti: 

- Padayanrn bu servetten haberdar 
olmamasına imkan yoktur. Hatta diye
bilirim ki., Faustadan ve ölen Mirtistcn 
başka, bu servetin nerede saklı oldu· 

ğunu bilen yegane insan Pardayandır. 
Monmartr manastırının sahibesi de her
kes gibi, bu servetin topraklannın h~n· 

gi noktasında saklı olduğunu bilmiyor. 
Onu idare eden peder Koton. onun bu 
servetin mevcudiyetine bile pek de inan 
mağadığım temin cdi)"Or. 



15 

.. . . 
~runmeııın yenı 

....... 



·Taksim stadında 19 mayıs 

-


