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Avusturyanın . 
ilhakı kararı 

Berlinde verilmek üzeremi B u yıl geçen seneden 

15 nı i I y o n Fon Ribentrop bu iş tahakkuk 
ı ·1 r a faz 1 a e~.t~kl~n sonra Londraya gidecek 

Gorıng'ın nutku 
Ut l!üyUk Millet Meclisi kı5 tatili.nj .bf. ile birçok mühim kanun layihalarmı heyecan 
b erek dünden itibaren toplantılarına müzakere edecektir. 
başladı. Hazirana kadar devam edecek Hazırlanrnıı; olan 938 yılı :büt.çesi-
~lantı devresinde yeni yıl bi.itÇesi ..... Oe\•nmı 12 ınclde uyandırdı 

ispanyadaki · ecnebi 
tiinüllüler meselesi 
Sovyetler, lngilterenin tekl ifini 
esas itibariyle kabul ett:ıer 

illa l.ondra. 2 (A.A.) -tngiU.Z diplo • 
tat k rnahafilinde tasrih olunduğuna 

re, Sovyet bUyü~ elçisi Mayiskinin 
Yadaki gönlillülerin geri çekilme· 
· sin.: hükumetinin kabul ettiğine 

~ · rd Plimuta yaptığı bcya· 
~N:zknr projenin ve prensip itiba
~.~~lılUndcn ibarettir. İtalya ve 

l'ada mczkQr projeyi ancak esas 
1~5 bul etmişlcrdi.r. • 

eyh, muhariplik haklamıin 
~in ne kadar gönilllünUn acri 

icap ettiği meselesi hcntb: AAl,-_ -=-=""'----.__..,. 
~---,.--... ~ uıÇ":ıCJC::ıı UC-"'118-

buJunuyor. 
' ı nnko taraftarlar.mm 

~ ~ . ' . . 
lf ~~a:2 ı(A.A.) - Ademi müdaha
~\~~t~~n önümüZfdcki topl~tm 
~ ~.da nlyuz kronik! g:cetesi §Unla-

\ ktadır: 

Devamı 4 On<ildc 
Swyet'Leiin Londra cl,çi.;i Mays1."i':nin 

bir karikatrıriı ~ 
---------~~----........ --~~~~~-...-,----------------

8 u bayların terfii 
~kanunu değişiyor 
.ı~nunı h addin U~te biri müddetince kıta
~ hizmet etmlyenler terfi edemlyecekler 
~ıı:a, 3 - Subaylara mahsus t erfi bay mensup bulunduğu sınıf rütbesine 
~tın Unun bazı maddelerini dcğiıtiren ait mülddet:.n en az üçte biri kadar krta-
~~-i un bir.nci maddesinin değiştiril- da bilfiil hizmet etmedikçe terfi cdcmi-
~tcu hakkında hükumet tarafından yeccktir. Kadro mucibince rütbesinin 
t~~hbir kanun liyirux;ı vcrilmiıtir. mukabili 'J9blt bulunmıyan subayların 

adaki ı .. ı.: b. :.. esas ara gorc, ı~ç ır su- _.. Devamı .f üncüde 

ı 
...... 

··········· N .......................... ·-·- ··----·-----··---.. · ... --- ··= 
1 ~SER' in yeni tefrikası 1 
i - --- - - - - --.. 1 

Mc§lirkü~ ı 
dö 1 

~©mpaldlYIF 
Aşk, se/aı'iat ve macera ıomanı 

c...Yazan: Mişel Zevako 
1t~ll.ı .tenıizdc for .. :a ıtokHnle vermekte otduğumuz " Kahratl'.an Kız,, 
' t~~irkaç güne k:ıC'.-ır bitiyor. Onun yerine gene Miıel Zev~onun 
~il~. 

8 
eıe.-Ierinden "Mar4<iz &,; Pompador,, u tefrLa etrne~e ba§hya

t~l\Qrıd '~ ra:nan da forma şeldindc verilcıuk ve okuyuC1:lanmız tefrilm 
~Cl>lr-- ·~?ır kitap knzannu~ olacaklardır. Eserin güzellif,T. baklanda söz 
" • '"''1tuı ı·· ~idi uzunısuz buluyoruz. Mi.ıel Zevako okuyuculamnızın mesJıulü 
~~- r. Büyük L. • • L. • .3 . • F -'Qd macera roman<:ıSJ, on ueşıncı uı ucvn ranso.smı bu 
~ttıır~ f~kaJ~de heyc~nlı bir ~kilde canlandmnağa muvaffak ol-

''·· .. ::::::: P e k yakında ~ 1 ................. -................ ...,_ .. .;. ................ ,..... . ............... .:_.. .~ .. ~; 

Londra 3 (A . .i\.· - Havas ajansı 
m uhablrinden: 

Slyast muşnlıltler, Alıpnn Harici
ye nazırı fon Rlbbcntropun nnşlus 
(Alınnnyanın Avusturyayı ilhak etme 
si) tahakkuk etmeden evvel Londra 
yo. gelm!yeceği mUtnlcnsmı scrdet
mektedlrler . .Bu mUşahltlcr Bcrlinde 
ki İngiliz sefiri Sir Nevll Henderso
nun Alman mnkamntile yapmış ol. 
duğu son. görüşmelerin 1ng1liz - hal. 
yan mUzakeratlle nynı zamanda ln. 
glıtere ile Almanya arasında muza 
kereler icrasının imklı.nsızlığmı gös-

Dovnmr 12 fnc-tde 

Holivut sular 
al tında 

Bir çok sinema yıldız
ları evlerinde mahsur 

Losanjelos, 3 (A. A.) - Dört gün 
devrun eden e bilktr'"\.·c Holivt11 n et
"ıı.ıı ut: 8.ı<ıAın5tnJ kesen rsıauecli yağ-
murlardan sonra hasıl olan tuğyanlar 
neticesinde 16 kişi ölmÜ§tür. 7 ki§i 
kayıptır. 

Hasar miktarı 2,5 milyon dolar tah. 
min edilmektedir. 

Birçok meşhur sinema artistleri et
raf ile alakaları kesilmiş bir halde ev. 
lerinc kapalı kalmışlardır. 

Losanjeles istikametinde yapılmak
ta olan hava servisleri bugün inkıtaa 1 
uğramıştır. Otomobil münakalfltı dur. 
muş, telef on telleri harab olmuşur. 

Çocuk 
cinayetleri 
13 yaşında bir çocuk 
arkadaşını öldiirdü 

Diğer bir çocu k da 
ağır yaralı 

Sulta.nahmette Akbıyık mahallesin
de Keresteci Hakkı sokağında oturan 
Cemal oğlu Fevzi isminde bir çocuk 
All>oyacılnr sokao~da ~2 numaralı 
evde oturan Na.zmiyenin evine gitmiş. 
Nazmiyenin oğlu Mehmetle oyuna ba.5. 
lamışlardır. Bir müddet sonra iki ço
cuk arasında oyun yilzllnden bir kav
ga çıkmış, Mehmet eline geçirdiği es.. 
ki ve k~k bir bıçağı Fcvzinin mubtc
lif yerlerine saplamı§tır. Ağır surette 
yaralanan Fevzi hastaneye kaldırıl· 
mış, diğer çocuk yakalanmıştır. 
13 yaşmdak i katil 

Evvelki akşam Balatta bfr cinayet 
olmuş, küçlik bir çocuk arkndaşını 
öldilrmUştUr. 

Katil on Uç yaşındadır ve adı T~v. 
flkttr. Dalat cıvata fabrikasında. iş
çidir .. Vurduğu gene de on yedi ya_ 
şmda Faruktur. 

KilçUk katil dUn adliyeye getlrll
ınfş, işlediği cinayeti şöyle anlat. 
mıştır: ~ Ocvamı 4 OncOde 

Japon adaki 
ecnebiler 

Casus ve fesatçı 
teU\h ki edlUyor 

.-: :Yazısı 12 foclde 

Alman Hariciye Na::ın fon Ribcntrop N a::ır tayin edilen A miraZ Redtf' 

Sovye't Rusyadakl muhakeme 

Müddeiumumi 21 
idam kararı istedi 

Maznunlardan yalnız biri kaba
hatli olma cğını söyledi. 

Moskova, 2 (A. A.' - Havas mu- • 
ha biri bildiriyor: --~--~ 

21 Troçkist ve sağcının muhakeme. 
sine bugün öğle üzeri ba.:ılanmıştır. 
İthamnamenin kıraetinden sonra, 

reis lJlrih, 21 mahkfıma suçlarını ka
bul edip etmediklerini sormuştur. Bu. 
barin, Rikof ve :Yagoda, biribiri arka
sına ''evet" demişlerdir. Bundan son.. 
rn, sabık hariciye halk komiser mua
vini Krcstinski, ışiddetli bir heyecan 
uyandırarak, yerinden kalkmış ve e. 
nerji ile "hayır, ben Troçkist değilim, 
hayır, ben casus <leğilim, Leon Troç
kinin oğlu Sedov ile görü§melcrde bu_ 
lunmadım,, diye bağırmı5tır. 

_... De\'nmr 12 ine-ide D:vanıharb müddciumumt,i ViçiMKi 

Radyolu otomobiller kaza yapıyor! ... 

~ -, 

f 
~ 

' ' 

i$oför - Ali.ah .AllaJı, lnı parcı.-.."'it de nereden çıktı1 ... 
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AKŞAM 11'08TASI 
S•lı lU •• N.,riı•t lliitlir• 

Ha•an Re•lm ue 
I DAR E EV l ı lslanbul Ankara caddHI 
r.ı. .. , .. , lat...tıe! 114. Tftırnl -· lol•- •A81& 

Yazı işleri telefonu. 238 72 
idare •• .. : 2•370 
illin : 20335 

ABONE eAATLAAI 

llleneıııc 

• •v••• a •w••• 
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Siyasa 
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••••• • •••• •••• 

Pr ausu, ınglİlere, 
ltalya ve birkaç 

mesele 
Yaz3,1 : Şekip Gilndüı E lJEt\/'in ıaülaaından aonra tn. 
gilterenlıı ltalya ve Alma.nya

ya karşı daha müsamahalı bir konll§
ma tarzı kullanacağını aana.nla.ra mı 
lnanmalı; ·yoksa l.4'ransa dış siyasuı et
raf mda iki Uç gün evvel parlamento 
huzurunda başvekil C. Chautempa ta. 
rafından söylenen nutkun bu zannı 
tc;.zip için dayandığı delillere mi 1 

Bir hayli uzun sUren mUnakaplar
dan ve biribirlne zıd temayüllü birçok 
hatiplerin sert tenkidlerinden eonra 
lı~r!c~ye nazın ~lbo'nun yirmi aydan. 
bvrı ıdare ettiği dıı aıya.saya parll· 
mentodan ezici bir itimat koparan bu 
n~tuk, Eden'in istifasile İngiliz dış 
ııyasasınm Fransaca beğenilmiı ve 
tasvib edilmie olan esaa ve istikamet. 
lerinde asla bir defiıiklik bekleneml· 
Y.~cc~ini iddia etmlı bulunuyor. İtte 
e -nıze geçen tam metinden aldığmm 
bir iki parça: • 

''- lngiltereyle aramı.ıdaki doat. 
ıl'!ju ön pl4nd4 bulundurmaktayız. 
lı giliz kabines!'ndeki 80JI buhnına 
(Eden 1'6 arkada§lannın isti/asını 
krı.sdediyor) lngili:: ve Fransız kabi
nc!cri arasında belirmif bir ihtil4/ 
auretinde g6sttrrmek ve istillmar et. 
mek illtiyenlcr old!t. Sulhün kıymet
li 1:ııwetini a..:a1tmak demek olan bu 
iddiayı red.dr.dcrim. Çemberldyn tta 
Eden gibi, Franaanıw büyUk ue k 
Tc;r,i blr do~tudur. Gayet ciddi mef· 

gı•?:yetleri olduğu bu .qünlerde bıına 
b :r mesaj göndererek aramızdaki 
an7aşmay<J sadık bulundttğunu bil • 
dirdi ve erteai gUn de Avam Kama. 
Tasında mmnZeketimtz hakkında f~ 
1xı7ade iltifatlı bir dil kullandı. 

Frcmsayla lngiltere için mQ~terek 
emniyetlerinin en kıymetli müeyyi
desi o!an ahengi kurmak deva~lı 
bir menfaattir. ltalya Ue lngilt~ 
arasında cereyan edett mllzakereler 
Fransanın vaziyetini herhangl bir 
atırette aMk<:ıdar e~ lngiliz ka. 
b!nesi bu mll.mkerelerin ~'iri bi
:e mııntazaman bfldirinekfe .,., bi.ı 
cihan .ml1ıUne hizmet ecücek bir ytı· 
1mı.1•k kurulabUmedni temenm et. 
mekteyiz.,, 
Bu sözler iki tarafa da almabllfr. 

Yani "lngllterenln, Fransa ile yaptığı 
ezki anlaşmalar hududu dışına ~kına
dan İtalya Ue konu~uğu ve konuş
mal:ta devam edeceği,, manuma da 
alınabilir: "Frnnsanm İngiltere tara. 
fmdan ulaşılacak herhangi bir netice
yi kendi meı.faat'er!ne aykın olmadı
ğı takdirde olduğu gibi kabulde tered. 
dild etmtyeccği manasına da ... " 

O halde lngiltereyle ltatya arum· 
da yapılan ve yapılacak olan konuı· 

malarda mevzubahı olacak meselele. 
rin bir kısmfna Fransanm ehemmiyet 
vermekte o1du~ ve bir kısmıba kar
§t ise açıkra H\kayt bulunduğu netice
sine varılabilir ve ehemmiyet vermek. 
te olduğu kısmın istedlfi şe!de ulq. 
ması için lakayt bulunduğu kı111mdan 
ln'!ilterenln bol bol fedaklrlık yap
masında beis görmediği söylenebilir. 

Fransanın ehemmiyet verdiği me-
F,...1 .... "'""''°'., ~~,..,..;c:;., 

Cıı:ıu.em1ls'm numu ıçinde, bu su. 
ate cevab olarak gösterilebilecek la • 
sxm sanıyoruz ki şudur: 

"Son gfln1erde CCT61.JOfl eden baza 
hdd'sc1erin ve yine :ton gün 'erde ya
pılan ba..."'t l1eyaııatın ( Hit'lerin nut-
1:"nu. 7:astcd:or) bizi A lmamıa ile 
b'r a:-ı1r,~1a•ırı u1c.:tırabilecek bir 
1· "'"il w•ra$·r ncv:,•,.n olr.w.dı7:1.anm 

tC'es~· flc si;111r..,,,clic mc,.1>ı•rum. r:ı. 

n-ı•na1~1h haric:ye ttazmmızın 3/5z. 
.Zerin( teyfd ederek derim ki; Fran· 

! 

\' öpur ı;~f~rlerl 
K(l(lılroy:lnden sekizde kalkaca.1. 

olan vapur, lstanbuldan Kadıköyü.. 
ne memur, tüccar ve hatt4 talebe 
gibi bir~k insanı, sekize çeyrek ka. 

i la iskeleye çıkarmak 'Üzere gelir. 

I
İ K6prüden, i§ erbabı iç:n en müaait • 

tıoolte kalkan bu vapur, dalgakıra. ı•: 
nın önUnde en az beş jakika bekler. 1 

1 ÇUnkü, tam o sırada ame!manda bı'r 
1 j ada vapuru Kadıköyilne uğrar, ya- .. 
! na.,ır, Y.o'lcu alır 1'6 ~kilir gider. 15 
i Ua'lbukı bu bel dal;ika llClr/anda 1! 
i· 1:~prüde kimbilir kaç yolcu, bir da- fi 
H kıl;,alık gecikme yüzünden oopurıı !i n kaçırmı~tır. fi 
:j lrtıeıi, mahut vapurun, na.'1l o"lsa li 

l
:j deniz !'.~inde be1'1ediği dıi~ilnüle • !i 
1 

rek, kop1"ilden beş da1cfka geç hare. lf 

I
• ket ettirilmesi, hal1cın menfa.ati ba. ! 

iı kımıntlan daha malı."Ul ve mantı1d g 
iı r'eXH midir1.. • lı ................... -..... ıı .......................... ::::::::=::-.=::::::-.. -::::::::: 

Fransa da 
haydutlar 

Jandarma ite 
"muhart-bP,. ettiler 

Paris 3 (A.A.) - Bir lııbrikayı soyup 
otomobllle kaçan üç haydut ile onları se. 
ne otomobille takip eden jandarmalar ara
sında hakiki bir muharebe olmuştur. H<!r 
iki tarar da tilfek ve tabanca kullanmış 
lır. Bir Jandarma ölmüş •e iki jandarm; 
alır surelte yarlllanmışlır. Hs)'dutlardan 
biri ölmilş ve diğeri alır suretle yaralan. 
mıştır. Bunların ikisi de lspan)'oldur. Al. 
man olan ücfıncilsil yakalanmıştır. 

M orlcs Avrupanın tali ve muka<l· 
deratı ile alôkamnı kesmnez ve ken.. 
di.!ini Çelroal.ova1..1Jaya bcığlıyan ta. 
•hh.Utleri aal.a tftrkcd.emez. Fransa, 
yiM Mylece, diğer devletlerin is
panya iflerine müdahale:tini kabu.1 
etmemek kt.ırannı d.a oormı, bulu
nuyor. Fakat gUnUn birinde t1ri tCL 

'llJf 1 .tamfır;ı1zdiifı herhangi bir zaaf 
~en suretı11M tefsir edilmiyecek ve 
bızo minnet yül;lemiyerek bir an
~ya, iki taraf için de ~efli bir 
anZr:ı.'}maya ul~bilirse, MyZe bir 
anla.}mcs bizden daha iyi bir koruyu· 
cu bulamaz . .., 

Peki ama, Almanya ile bu Fı'&Ma 
nasıl anlaşabilir?.. Chautemps, nut
kunun bir yerinde de Sovyet • Fransız 
anlaşmasını feshetmeye asla temayül 
etmek niyetinde olmadığını da söyler. 
ken, Orta A vnıpada Almanyayı ser • 
best bırakmıyacağını ve Çekoslovak· 
yayı müdafaa edeceğin! tekrar edip 
dururken Hitlerle anlaşması nasıl ka. 
bil olacak? 

Bi7.e kalırsa, Fra.nsada hldi!eler eL 
rafında yalnız l!löz söyleniyor, asla 
.. . i ,,, 1 nıç n. ere ve '"nasıl?" tara cevab 
ve izah verl!miyor. • 

Fakat muhakkak gibi gözilken cihet 
şudur: 

İngiltere Almanyayı oyalıyarak t
talya ile pazarlığı ilerletiyor ve Al· 
manyayı bertaraf etmek için her feda. 

kA.rhğa razı olan Fransa da yapılan a. 
vanslara en uf ak bir itiraz.da bulun • 
mu yor. 

Londra bankalarından 30 milyon 
sterlinglik bir istikraz koparmaya ça· 
balıyan İtalya ise, kendisini yuvarlan. 
drğı ma 11 girdabdan kurtarabiJecek bf. 
rictk can kurtaran olan bu istikrazı 

başarmak için kulislerde dostu Alman· 
yayı satmaya karar vermif gibi bir 
tavır takmıyor. 

Velhasıl herkes bfribirinl aldatmaya 
çabalıyor, fakat ortada aldanmaya 
razı olan bulunamadığı için komedya 
devam ediyor. 

Acaba nihai bir anln~ma için icap 
eden mlihim fedaU.rhklan hangi taraf 
yapacak? 

Avrupa ve Uzak ~arkın siyasi hl.dt
seforl altında bunalan İngiltere mi? ı 
Yoksa her gUn be::-batıaı;an mali ve 
ikt·sadi z:ıruretler!n tekmesi altında.. 
ki İtalya mı? 

Bakalım. asalct'O l.t0rd Halifaks'm 
bu sahnede ı;östl!receği hüner ne ola. 
cak? 

$ekip GONDOZ 

Hııtırnlıtrını 11nl11ıaa 

CE\'MS soımnı :~~RfKA 
F.nlcllicens Servisin en mP$htıı •·Hu~l:ınn,,an 46 

Al~an zabiti hUshUlDn liotkuya dilşlü ı 
- J ebdlt altında iş ~örmcme lmliAn yo1'• 

çıldırmak lşltan değil ı ' 
- Kapırun 6nünde birkaç yliz k"şi 

var. ~n a~tığı belli d~ğ:ı ki .. Belli Ao~-Jifğe! 
olaa bıle tevkil edemeyiz, çünkü birkaç . · 
ldpden ibaretiz, halk biz: linç eder. c-..ı 1 .. ,..,.,... ,.... ... .., ""-"':.......;; •'-i.,... ,. 

tt.: k" 'di . ...,_ ı. ır.owta ı. ..,._~...,. _.. ı. ~ ~.,.~ • 
ru mantı ı ı , Bırkenhaym aea -ı.-tıı......,'fiıı•'.-liir~,.... 

çıkaramadı. _ • .....,.--~:-~:'ıııolııliW• ,Mi...,.. :'.· . 
• Matmazel fon Hr:ııymlerin cesedini ar,.,. •• .,, ,ı. ,.. ,... "' 1 • - ..,,. ,_ 11 _ ..- • 

ıpretle Elver.!e emretti. ..;.. .. t*ı ... - .• J!fNIL ·-lill. ..... - ra ..... ,. * 
Ş . d' • e.; -.ııııı.ııı. .... a...,.ıw..., 1 -.-.-ı..-.:ı. 

- unu ın ır n oradan! re-* ıoto: = -
Günl cHuı kadının mersiyesi i§te tı.ı ,•ltı.lll~Qo.llr.~a •• * • *,... 

bundan ibaret kaldı. •ıtıa •n.utrt,.,...._Getle!Sllllııııia ~·W•..,.llilk. 
tıin komik ve garlp tarafı merkeze /~tın• 'tılt t•M ~-" k ... •-',....._., *" 

d.. ::].. • .. .. ~ ............ ~ uhıaııl'llllılcş~·· • 
on ugumuz zaman fon Birkenhay- ~tl6.._ ' 

mm, mektupta &ayler.!len yerde, iki . .1ı1nıı.-...,....~!omıelln ~ k ~ l* ç 
bin markı bulması oldu. H•ılbuk,i hem 1 

J riı= ı.~• ""- ;.'lı..., ~ .... ,.._ 
oda kapm, hem de çekme kil tlj idi ve '.p;·~llıııtlli•~'1Hlttit * 
kili 1 ~-·•l'T,lWt... i'tııf ter sorlanmamı§tı. Parmak izi de ~-'M'fft • , 
görülmüyordu. O'tl9t • votn • qJllJl't .. -.. ........ 

Yüzbaıı köpürdü· t9'! ~a. qıdi ~ ~ıı,,... A;:, ~ 
' paya 1n borratr;-;a 41' f's. ~ 

- D:_mek ~~raya hana girer gibi ko. ta~?.\ • ı: u iM ft i Wt 
tayca F lebiliyor. Bana nöbetçiyi ça· Yı..-tn f:mmlg _ 
ğınn. 

Almanl1.Jnn, Belçikayı i.~gal ettikle. 
ri aam.an Bcl.çikalı'!4ra hitabB11 nqret
til:lcri beyannamelerden b;ri ... 

Nöbetçi olan kUçük zabit içeriye 
g:rı:li. Hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey 
iş'.tmem'ttl. Yüzbaıı bir sürü küfürii 
mütealr;ip zavallıya on glin bapiı ce· 
san verdi. rap.cağım? Böyle bir tı b:ç hoıwna git· 

Hiddetini böylece kısmen teskin et- mez. 
tikten sonra bana dönüp: Birgenhaym bağırdı: 

- Bu her.!.f, dedi, tehdidini yerine - Hoşunuza gitsin, ~tmesin ya-

getireb'lecek kabiliyettedir. pacaksınız •• 
- Hangi herif? Dahct. aa~in b'r sesle devı:m etti: 

- Hangi herif olacak canım, Ceyms - Cenaze merasimi burada yapıhr· 
Nobodi ! Tebd:dini ıimdiden unuttu- sa nümay:ııer olması, hatta b:lki ka-
nuz mu? rış.klıklar çıkm:Gı muhtemeldir. o za· 

- Unutur muyum hiç? Hep onu man ne yaparız?. 
dü§UnUyorum. Ceyma Nobo~ §İmdiye ttiru edemedim. Fakat cescr.llru be· 
kadar va:dlerini hep tuttu. Başınızın nim bulun:iuğum arabadan batka tir a· 
üstündeki tehlikeyi nasıl atlatacaksınız raba ile nakledilmeaini prt kogtum. 
bilmem ı Birgenhaym: 

Sözlerim Alman zabitini büsbütün - Tabii, tabii .• • dedi • Size bayle bir 
kcnkuya dUıürdU. Bir mUddet diltlln· vazife vermeğe mecbur kald:ğıma çok 
dükten eonra dedi 19: mUteessifim amma ne yapayım? Cenaze 

- Böyle bir tehdit altında benim i~n b!r kamyonet mündere .Serim 
f§ g6nneme imkan yuk. Çıhlınnak lf· s z: kendini.7. icin de otomohnl,.rl"""'-~ 

istediğın :zi ıeı;iniz. 
ten delili Bu ıebeple ı'ri Brilkaelc Sordum: 
göndermeğe karar verdim. 

- Brüksele mi? Niçin? - B.:üksclde cesedi ~·me teslim ede-
ceğim?. 

- F:oliyet mıntakanuzm tefi olan 
binbaıı Eberlinge vaziyeti anlatmanız - Binbaşı Fberling size söyler. E-
için.. Ona artık burada çalıpmayacağı sasen ben ona telefon edeceğim. 
mı söylersin"s. Saat l~açta yola çıkacağım? • 

- Ne diyorsunuz? Elinizde polis, - Size vereceğim raporlar hazır o-
jand:mna ve icabında ordu kuvvetl:ri hır olmaz:, yani öğleye doğru .. 
olduğu halde blr tek adamla baıa çıka
madığınızı, bili19ı ondan tirtir titre-
d' ğin' zi ona nasıl söyleyebilirim? Söy
leıem bile o bunlara inanır mı? 

- tster lnan!ın, ister in·:tnmasın 1 
Evet elimde o saydığınız kuvvetler 
var ama, bunlann hiçbiri §imdiye ka
dar Ceyms Nobodinin yaptığı itlere 
mani olamadı. 

Kararım kadı hemen Brüksele g!dip 
binbıtı Eb:rlinge vaziyeti anlat:ı::ak

smı.r. Bana meslekten zabıta memurla
n göndermezse, istifa etmek mecburi
yetinde kalacağımı kendisine söylcrs·· 
n~. Maiyetimd:ki becer:k:iztcrle be
n!m it görmeme imkAn yok • 

Emir katt ldi, itaat etmekten başka 
Çilre yoktu. Birkenhaym devam etti: 

- Diğer taraftan burada yeni hadi
seler cereyan etmesini hiç l&temediğim 
cihetle matmazel fon Haymler· n cese
dini de Brüksele göndereceğim. Siz bu 
nakit itine nezar.:t edeceksiniz • 

Şiddetle itiraz etf m: 
- Şimdi de cenaze nakliyle mi uğ-

Darüşşaf aka 
65 gaşında 

Yurdumuza yıllardanbcrl binlerce mü. 
nener yctiştirlircn kıym.?tll milessesemiz 
D:ırüşşeraka 65 yaşına basmış bulunuyor. 

Du münasebele Dnrüşşefaka mezunları 

kurumu blr bayram h:ızırlamıştır. Bu hay 
rnm 6/3/938 pazar l(Ünü mektep hin:ısın. 
da yapıla<'aklır. Bütiln Darüşşcfnkalılar 
bayrama dn,·et c?dilmcklcılir. 

Zenl(in bir proltJ'amla ınislc!nen bu b:ıy 
ram 1(0nünıte D:ırü5şcr:ık:ılılar ananevi 
D:ı ril~~e r:ıka sofrası n ela !opl:ı nııra 1• ın r, tıc. 
raherce yemek yiyecekler eski halmıl:ırını 
ann<'aklardır. 

Darilnera•·alıların bAyramını kutlulu • 
yor ve Darüşşerakaya nurlu yolunda daimt 
muvafraklyeUer diliyoruz. 

(Devamı var) 

:arup fabrikalarımız 
"enlşıetl 11)-or 

Son zamanlarda, Tllrk earaplan Av. 
rupıının muhtelif yerlerinde büyük bir 
rağbet kazanmıştır. 

Uç sen~denberi, Avnıpada açılan 

sergilere iştirak eden inhisarlar ic"l re
si, bilhassa şimal memleketlerile, .!d
çiknda yaptığı satış teşkiUitmd:ın son· 
ra A vrupaya şarab ihracatımız mun. 
tazam sure~tc artmaya başlamıştır. 
Tekirdağı fabrikasında yapılan ve 

sendcrdenberi girişilen tecrübeler ne. ı 

tlce:ıinde kendilerine mahsus olan ka
hte ve lipi bulan Türk şaraplarının Fi
listin, Suriye, frak gibi komşu memle· 
kctlcrc de ihracına baş1anmrştır. 

Dahili harb dolayısiyle ispanya şa. 
rap~ılığı, yarı yarıya faaliyetini kay. 
bettikten sonra Avruapda şarap!ariyle 
me~hur bir memleket olarak beıtibaşb 
bir Fr~msa kalmıştır. Fakat Fransa 
klering mil'jl:.ü1Atı yUzilnden iki eene
d~mberi faz1a ihracat yapamamakta 
dır. lyi ~arabı çabuk tutan Avrupa pi-

\ yasasında bu vaziyetten istifade et • 
mck üzere geniş mahiyette faaliyete 
gerilmesi kArarlaştırı1m1ştır. 

inhisarlar id:ıresi hariçte satış teş. 
kllatını takviye ve tevsi e1erken ~arap 
fabrikasını da işfn aldı~ yeni ehem· 
miyetle mütcnası:o bir hale getirmek 
karannı vermi~Ur. 

İdarenin mils!drat i~leri mUdilrll Ca· 
vid. yakmda Avrunaya l"'iderek ~aran 
sanavilnde en f'erl giden memle'·et· 
1Prde tet'ti'~atta btıhırıacalrt:r. MUs!<L 
rat i~!eri müdUrUnUn bu seyahatinden 
ımnra earab fabrikalanmızm tevsl ve 
ıslahı işine girişilecektir. - -
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Bir mecmua 
ve bir yazı 'f ~Nl çıkmağa bqlıyaıı Modern 

Qf1a 7'iir1dye Jlecmııaaı'm gördU. 
ta ~tı? _ Kırkını geçirmit kimselere 
~ederim: onu açar açmaz genç
du tatlı tatlı hatırlamak r.evklııi 
~· Yirmi yıldan fazla r.e... 
"ıQu beri latanbul'da böyle bir re. 
~ lllecmua çıkmamııt. Jlcxkm-Tür
Jeke Mecmuaaı, yirmi yıldan berimem. 
11Jt tiınizde mecmuacılık ve mabaacı
'1ı.ıa llab .. ındald gayretleri kale bile 
~Ytp her eeye yeniden ba§lım.11-
~takdire il.yık bir himmıt! ..• 
ta Gençlere, bilha88& mekteblilee de 
~Ye ederim: ea.kiden. yani atin 
l'e eri kabul edilmeden, yeni na.kL 
tıC ler a.luımactan bl.Me ne çeşit mecnua 

lrıldığnu öğtenirler. 
~i bir iki, nihayet üç aayuı bu 
da etı gönneğe kMidir. Yani yılan. 
~<>dem Türkiye Jlecmuaaı'nın, a
OIQı ki ''modern,. sif atına daha la!Jk 
~&anır, daha gençleşip daha ~l
taz.tı eatrıi temenni ederiz. tl~arnı 
ın ..... _llfUınua zaman: "Memleket ıir 
~ua daha kazanıyor,. diye ııevn
~; gUzelletip zenginleşmeai le 
~.bir daha sevindireceğini Umid ee. 

• • • 
~ '11ecrnuanm bu ilk sayısında ky 
hıQı Sa.fa "Modern Türk kızı"n:ı.n 

"blediyor. Daha doğrusu. bir 'zı 
::ıleatntn mukaddimesi oldu'hınuıa. 
b.ı_'lerdiği bu kü~Uk makale.:' m 
~ zihniyet ve harekl-ı ini 
~ tam~ etm~tğini bildmor. 
~ için: ... hakıkatte ne m<>!m 

' ile TlbirtUr ne de kı7.dır .. diyo 
~''1 Peyami Safa'nın bötle şid•tıe 
'il ~te mahkftm ettiği k!z• acebııa
'"rP~ teydlr. Kendisi şöyle anlator: 
~tıımlarda ökçelerin! takmta 
~ta, kollarmr sallaya salya, 

'Yllız ve yırtık bir eda ile yUıiken 
lJıı... hepimiz tesadUf etmlşi7.dir;·a -
~· trende, tramvayda, otollte, 
fes~ duyurmak istediği yükSE bir 
~ e kardeşine veya erkek arkaşı
~!. ~aç anlatrrken, mUnakagaan. 
~~ ,_, .. -Jı:.... '---- 11.a,.1 ... 

tan onu hepimiz görmUşüzdüı 

19 kat bu kusurlu - birer kur f. ha; ~lannm icabı şeyl~rdir • . ten 
"trıe eYanıi Safa da onlan böylecas. 
~ kalmıyor; daha sarih bir sette 
4.ı ~ edl-- • .. bir ürü' • • • l "' ldd .,vr. ... ı yenı ıo o. 
ltı.flrı~lan: Feminizm, sosyaliznko. 
~k ... Kız veya kadın depir, 
Cltıaı 11 erkekle bir olmak iddiını, 
~bilin gibel kalitelerini inklrtti-
~ lr §Uursuzluk derecesine taşnış-

"• 
~al lamayı, kommtlnlsınayı bir 
8't a btrakatmı; fakat bay Pe;ml 
-...:· femlııiamayı da, erkekle biol 
' &rıu veya lddiumı da onlar '1l. 

1') \:~.O zaman dU§ilntlyoz: 
ttıik l>ehmı Saf a'nm böyle eidde 
~., ld ettlfi yalnız "yırtık edalı, az 
~~ h'1 . eden.. kıZlar deği~ kadm 
!-ttl' tlbı olduğu esaretten kurtulru 
~eıı. ondan kurtulduklanna sevin 
~ : lrrzta.rdır. BugUnkU TUrk kı 
~ enıinist olmasına hacet bile ye: 
faıje:DkU Tllrklye'de kadmla erk 
~l' kadrnm kocasına itaate m' 
l~)ett gibi bazı f arkl:ır istisna e. 
~l'lt lbllaavldir. Bay Peyami Sı 
' ~~ın kendisine ver!len hak\ 
"rıırı elerte ütihar etmesine de i 
'l'ıı;k tmlyor? Öyle ise "hakiki mOO. 
~ 1ttzııun vasıftannı,. anlatacı 
1': t!tl .. ~~erakla bekliyeceğiz. Mer
~:·-aq Otıun aokakta peçeli dol· 
~~ ~ mutfak ocaifı veya gerf 
~ti\ t!a dU!'an dilnktl kızdan ne fıı 
~hu kestirmek haylı mUşkUJ.r
~ ~tta tlsttlnlUğünU kabul tn 
\ı:.":. tızı.. Hayır, o dtlntln kızr. 
~defil 
~ Nurullah ATAÇ 

6bad11 sol cenatı 
~ 11 tenkil 
~~· 3 (A.A.) - Zabıta iar 
~h ?lan komploya akamete ğ
~ kifayet edecek miktarda n
..,, "hip olan sol cenah parıri 
~ ~ tenk'l tedbirlerini ter] -' . ~ ~e kadar 33 kiti tevkif ediit-
• idil de nezaret altına aııarı-

Şoförler cemiyeti 
Belediye ile elele 

hareket etti ? • 
mı 

Belediyeye çürük arabalann listesini 
ver drklerinl ispat edene 

Cemiyetin ikinci reisi otomo
bil:er:nden birini bağışlayor 

Otomobil sahipleri ve şoförler muhitJ 
heyecan verıcl bir haberin dedikodisllc 
çalkanınaktndır. Şoförlc?r ccıuiycll idare 
heyeti lthıım mahiyetinde olun bu heye. 
canlı habere bir de iddia kıırıştığın<lan et
rafındaki allıt.a dıı o nisbelte artmaktadır. 
Mesele şudur: Otomobil sahipleri \'e şo. 

förler cc?miyetinin Eminönü Halkevinde 
yapılan kongresinde aından birisi ortaya 
şöyle bir iddia almı,tır: 
"- Cemiyet ld:ıre heyeti taksi mahalle

rini gezerek se'.) riserer<ı? verilmek nzere bir 
liste? hazırladı. Bu listeye dahil olan araba 
tar muayenelerde kazanamadı. Halbuki o 
z:ınıan, belki şeraiti haiz olmayan bu tak. 
siler, biraz masraf ve himmetle iyi bir şek 
le sokulabilir ve kazanabilirlerdi. 

İşte heyecan uyandıran iddia kendi ce
miyetlerinin belediye ile elele vererek 
kendi unsurlarının aleyhine yürümesi key 
fiyetl<lir. 

Şoförler cemiyeti ikinci reisi bu iddiayı 
şiddetle reddederek sırf esnafa bir yardım 
olsun diye taksi mahallerini gezdiklerini 
halbuki böyle bir dedikodu çıkması üze
rine Beyoğlu tararım geımiyerek işi yan 
da bıraktıklarını söylemiştir. Fakat diler 
tarartan iddia sahibi cemiyet binasında 
bizzat birinci rdsle ikinci reisin kendisi
ne böyle bir tasa''''urlan olduğunu :söyli 
yerek hazırlanan çürük otomobiller liste. 
sini kendisine gösterdiklerini ve fakat 
bunu seyrhefere vermc?kten sarfı nazar 
elliklerini de ilAve etıllini söylemiştir. 

Şimdi bu iddia karşısında otomobilciler 
cemiyeti ikinci relııl Sadık dc?r iddia is. 
bat edebilir~e otomobillerinden birini is
hal ed~ne vereceiUnl biltün esnaf önfinde 
vaadetmittlr. Meı>elenln ne neticeye vara. 
caltı pek merak edilmektedir. 

Şoförler cemiyeti idare hc?yeti seçimi 
aelecek hafla yenlll"necektir. 

Posta vapurlarımız 
Pireye uğrayacak 

o:vrJki 
Demir madeni 

Hu sene içinde 
lşletllmlye başlayor 

Cevher, btstiyeye ihtiyaç 
göstermiyecek kadar temhdir 

Etlbank dünyanın en zengin de. 
mir madeni olan ve yeni keşfedilen 
"Dlvrlkl., demir madeninin işletil
mesi için l!zım gelen tesisatı vücuda 
getirmekle meşgul bulunmaktadır. 
Bu tesisat çok yakın bir zamanda 
ikmal edilerek TUrk demiri. dahlll 
piyasaya olduğu gibi, dünya pazar. 
!arına da bu sene içinde çıkarılmış 
bulunacaktır. 

Bu madenin demir yolundan ha
vai hatla mesafesi ancak yedi yilz 
metredir. 

Son lstikşafında on beş milyon 
ton demlrl havi bulunduğu anlaşıl. 
mıştır. Fakat bu istikşaf yalnız cev
herin dağrn UstUnde ve kabuk şek. 

llnde görülen kısma aittir. Damarrn 
dağ altındaki kısmı hakkında henüz 
tetklkatta bulunulmamıştır. ÇUnktl 
memleketimizde ilk demir ve çelik 
fabrikası Kara.bükte kurulduktan 
sonra bu fabrika memleket ihtiyacı
na göre sene de 300,00z ton lstlh. 
!Ak edecektir. Şu vaziyete nazaran 
yalnız bu yatağın serveti memleke-
timizin 30.40 senelik ihtiyacını kar 
şılayacak kadardır. Fakat bu demir 
madeninden ihracat da yapılması 
takarrür etmiştir. 

Yüıde 65 demfrf ihtiva eden bu 
cevher o kadar temizdir ki hiçbir 
tasfiye tesisatına lilzum gösterme
den ihraç edlJebllecektlr. 

Yen:den ve b~ se!er ln.giltereye Bir sene içinde 
On Vapur 5 parış edıJecek Kaç gazete ve kitap 

Denizbank umum müdürü Ziya ön Pireye uğramalarına karar veril- "Ik f ı · 
iş dUn lzmlrden şehrimize gelmiştir. mlştlr. " 
Umum mUdUr gazetecilere şunları Aym onunda idare mecltmtstmlzln Maarif VekA.letl basma yazı ve der. 
söylemiştir: toplantısında bulunmak Uzere tek. leme direktörlUğU her altı ayda bir 
- lstanbuldakl tetklklerlmlzl surat rar Ankaraya gideceğim... hazırlanan Tilr.kly.e blbliyoğrafyası. 

J- 11,Jn .. 1,,. ............... ~.- • •- ----.1- A lmDnv.suta donl- lnd.lr,11 __ ..,.. ..,.&A A27 eAnoq!nln Jklnol nHebaNIU da 
bulunan umum müdür muavini gel- yeni vapurumuzun kazanlan konul- çıkarmıştır. 
mlştir. rnı;er muavin Tahir Kevkep maktadır. Bu vapurlar yaza doğru Blbllyoğrafyaya nazaran 937 sene 
~ btrka~ gilne kadar gelecektir. Bir limanımıza geleceklerdir. On ay zar sinde memleketimizde 3203 kitap 
muavlnlfğe de Hamdi EmJn getlrll- fında on iki vapur tamamen gelmiş neşredilmiş ve 340 dergi yeniden 
mlştır. bulunacaktır. çıkarılmış veya neşrine devam edil 

Verilen haberlere göre yeniden on 
GelP.n mntehassıslarla birlikte ts. vapur daha inşası katı surette karar mlştlr. Geçen sene neşredielen gaıe 

tanbul tersanesinin kurulması işini ]aşmıştır. Bu vapurların İngfllz tez- teler adedi 253 dür. 
diğer vapurlarımızın inşasını tetkik gı\hlarma ısmarlanacağı söylenmek. Geçen sene çıkarılan kitapların 
edecek mOmesslllerle temasta bulu. tedlr. fstanhul tersanesinde tık ola- dokuzu umıımlyat. ikisi genel anstlı: 
nacağız. TUrk vapurlarının dost ve rak bescr bin tonluk iki vapur ya. lopedller, dördü felsefe, beşi pslko
miltteflk Yunnnfstanrn bilyUk limanı prlar.aktır. lojt, beşi ahltık , yirmtsl din sahasın 

lngiliz çocukları 
TUrklyen~n bilyUk 
şehlrlerl ha9' kında 
malOmat fstlyorlar 

tnglllz sefareti Ticaret odasına 
bir mektupla müracaatta bulunarak 
Türklyenln büyilk şehirleri hakkın. 
da coğrafi, lktısadt ve içtimai ba
kımdan matnmat istemiştir. Sefaret 
bo malOmatın istenmesine sebep ola 
rak şunu göstermektedir 

'lnglllz çocukları dost ve yeni 
TUrklyeye karşı bUyUk bir alAka 
göstermektedirler. Bu meyanda Bir 
mlngham Jrollejlerlnden biri de ta. 
lebelerl arasından modern Türkiye. 
nln bUyUk şehirleri hakkında bir an 
ket açmıştır. Kollej talebeleri de 
bize müra<'aat ederek matQmat isti. 
yorlar. Bu hususta tngtıfz çocukla
rına yardım edilmesini temenni ede. 

lÇERDE: 

• ON beş silndenberl Aydıa Hallcevln. 
de devam etmekte olan zeytincilik kurs-
ları bitmiş ve kurslara iştirak edenlerden 
yirmi yedi kişi usta ve on iki kişi çırak 
ehliyetnamesi almıştır. 

• AYDIN şehri içme suyu tesisatının 

yapılmasına başlanmıştır. Tesisatın sekiz 
ay sonra biteceli tahmin olunmaktadır. 

• BiR müddeıtenberi rahatsız bulunan 
fstanbul kumandanı general Halis lyllet
mlı,, diln valiyi ziyaret etmiştir. 

• BEl.EDlYE ve mahalli idareler elinde 
bulunan iskelelerden geçen kasaplık bay. 

vanlnrdan ahn:ın müruriye resminin in. 
dirildilUne dair Vekiller Heyeti kararı dün 1 
vilayete tebli# edilmiştir. 

• DCN gfimrfikte yeniden alınacak dak. 
tflolar için imtihan yapılmıştır. imtihana 
otu klıl lfrmlıUr. 

Zeytinyağı fabrika
ları hakkında bir 

karar 
Ankara, 2 (A.A.) - tktısat Vekile

tinden tebliğ olunmu§tur: 
935 ve 936 yıllannda zeytin mah

sulünün azlığından dolayı zeyuyağı 

ftörikalarından bir kısmının noksan 
çalııtrğı ve bir lmımının da hiç çalıı
madığı anlaıılmı§ ve bu fabrikalann 
mahsul azlığı dolayıs:yle yulıjanda ya
zılı yıllarda çır.!ıpnamalan mil::ıbir bir 
sebep olarak kabul edilmiı olduğun
dan zeytinyağı fabrikalannm muafiyet 
ruhsatnameleri ıınıfianrun bu yüzden 
tenzil ve yahut ruhsatnamelerinin ip
tt-1 edilmemesi takarrilr etm'ştir. 

rJz ... 
Ticaret odası şimdi bu ma16matı 

hazırlamaktadır. 

• DAXG hastalılı yildinden Mısır liman 

)arına karşı konulan tedbirler kaldırıl. 

mıştır. 

• BEYOGLU 29 uncu ilk mektepteki fa. 
kir çocuklar menfaatine bu ayın on ikinci 
cumartesi günil gecesi Garden barda bir 
danslı çay verilecektir. 

• DENIZDANK'a ballı gemi kurtarma 
şirketi mildfirlü#üne evvelce şirket idare 
meclisi nzasından Etem lız.et, idare mec. 
Jisl reiı.liAine de amiral Vasıf tayin edil. 
mişlerdir. 

• DERi fabrikatörleri dfin Ticaret oda.. 

sında lktısat Veklleti mQfettlşlerinln de 
lştlrakile bir toplantı yapmııslardır. 

• BU ay içinde Clç bily(lk lra.DsaUantik 

da yazılmıştır. fçtlmat ııtmler saha 
srnda yazılan eserlerin mecmuu do. 
kuz yUz kadardır. 

Bir sene içinde memlcketJmlzde 
tiyatroya ait 9 eser çıkmış, fakat şl. 
lre aft 49, eser meydana çıkarılmış. 
tır. 

Tfirk dili üzerinden neşredilen ki. 
taplarm mecmuu on tanedir. Ayrıca 
Türk edebiyatı üzerinde de iki eser 
neşredilmiştir. 

Memleketimiz hakkında nflşrolu -
nan eserlerin yek<tnu ise ı ı dlr. 

Fatf hin yarı 
kadastrosu yapıldı 
Kadastro müdUrlllğU Fatih kazası 

kadastrosunun en mühim kısmını 

ikmal etmlştlr. İdare dünden itiba-
ren Fatih kazasının da en geni' mın 
takası olan Klroiastı mahallesi ka. 
dastrosunu ele almıştır. Buradaki 
emlA.kin tahririne 4 nisandan ltlba. 
ren başlanacaktır. _____ _. ____ _. ___________________ ___ 

ile şehrimize bine yakın seyyah ıelecek. 
tir. 

• AKSARAY'da Horhor caddesinde ke. 
resteci dükktınının karşısındaki iki eski 
dükkilnı tutuşturmak isterken yakalanan 
Ahmet dün dördüncil istintak bakfmlilin 
ce tevkif olunmuştur. 

• MARSILYA YA kaçan katli ihsanın 

iadesi hakkındaki evrak Hariciye Veklle. 
tine ~nderllmiştir. 

• İKTiSAT Vekili Şakir Keseblr tedavi 

edilmekte olan oıtlunu aönnek nıere dün 
akşam Almanyaya ıitmlştlr. 

• YUMURTAl.ARIMIZ için Avusturya 
hükCımetinçe ayrılan kontenjanın mdddeti 
mart sonuna kadar uzatılmıştır, 

• HOLA?lı"DA n Danimarka önftmfizdeki 

sene memleketimizden mllhim miktarda 
f81'8P aatıa alacaklardal'ı. 

1 -
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TAN' (a 

Mücrim ana 

D VNKV ganteler ya:dılar: 16 yaşın 
da Halice blmli bir zavallı mini 

mini 11aoruıunıı Süleymaniyede bir kona 
ğın kapısına bırakmıı. onun alındıoını 
uzaktan 11örünce ortadan kaybolmuı. Şim. 
dl mahkemede bu ıurunun hesabını veri. 
11or. 

Bu hadise bu11i1nkü gazetelerde akiı 

uyandırmaktan u:ak kalmamıştır. 
Tanda Sabiha Zekeriya şö~le yazıyor: 
Bartınlı Haticenln kara toprağın üstun 

de, mavi göAün kubbesi nltında hic kım. 
sesi yoktur. Günlerden bir gün e\'ll, beş 
çocuklu bir adam karşısına çıkı) or, onu 
kandırıyor, 16 yaşında olmasına rağmen 
altıncı çocuiıuna ana olmak felaketini bu 
mini mini çocuğa yüklüyor. Hatice, anla. 
şıldığına göre. kocasının ortıığının toz~ ıkl 
altında çocutunu sokağa bıraktığı için 
adaletin .eline dilşüyor. Dokuz günlük lo. 
husa, san benizli, kansız dudakları, titrek 
bacaklarile hakimin önünde bir cürmun 
hesabını verl)·or. Hakimin, çocuğunu Da
rillAcezeye niçin vermedin, suııline Hr. 
diği ce\'ap, halli icap ~den içtimaı bir me
selenin bir kör düğümüdür. 

- Aklıma ıelmedl. Gelse de ornsı ana. 
lı çocukları almı)'Or. 

Çocuııunu sokağa atan ana mücrimdir. 
kanun cürmllnfin cezası olarak onu le,kif 
ediyor.,. 

,.Halice bakimin karşısına gelince)'ll 
kadar bir Takalar silsilesi var, üzerinde 
duralım. 

16 yaşında bir çoculu aldatmak da bir. 
cfirfimdür. Evli, beş çocuklu, Haticeyi nl. 
kAhlaması lmkAnı olmayan bir adam, ha 
cfirmil işler, onu cemiyet örflerinln mah
kum ettill metres hayalı yaşnmaya sed! 
ederse, kanunen cezası yok mudur? \'ar. 
sa, onu da suçlu sandalyesinde görelim. 
:Eler yoksa, hukukçuları. kanun yapanla
" düşündürecek bir mesele delil midırT 

Darfiltıceze analı çocukları almaz. Bu 
sebeple sık sık sokaAa bırakılmııs ya,·nı.. 
hın. Türktür. mllslümandır di>·e göAü~ 
lerlne yapıştırılmı' bir yafta ile, bekciniq 
polisin. bu milessese)'e taşıdığını görürüz. 
Netice itibarile yine bu müesseseye gide. 
cek olduktan sonra, yavruyu sokağa, ana. 

)'ı hakim karşısına tıkmaya mahktim eden 
bir memnuniyet kaldırmak daha mantık\, 
bir hareket delil midir? Darülliceze ka. 
pılarını analı çocuklara acar, bu anneleri 
çocuklanna faydalı olacak tekilde kullan 
mayı istihdaf ederse, bu cürümlerin dt. 
önüne geçUmit olur. 

Bartınlı Haticeyi hakimin önüne gelin
ceye kadar takip eden bu vakalar silsil.esl 
ölçillnrse. Hatkenin gfinahını derece de. 
rece bunlara da taksim edebiliriz. Ve bu 
adalete daha uyıun ıelmez mi?,, 

CUMHURI YET' de 

Ne ana, ne ana? 

A YNI hadlH "Cumhuriyet,. de il, 
Turhan Tanı da aldkadar etmiştir. 

On.un da bu f acla karıııında hlaleri gale-
11ana 11elml11ir. Fakat bakınız naul? 

Yeni bir lefrlkaır çıkar.a4ı zaman men.. 
arıp bulundu6u oautenln ll6nlarında 

'Edip,. olduğu da ileri ıürülen bu .zat eo. 
oeld bir a11ı hlkdueıl anlatıuor. 

,.Adımlarını keklik l:inde uürüuormrıı. 
casına avcı ahenglle,, atan bir arkada,r 
Yalooada dlHer iki avcı ile beraber bir auı 
vuruyor. il. Turhan Tan ''llikdytnin bura 
ua kadar olan kıımında bir. feııkalı'idtlik 
olmadı4ını., kemali ıhemmluellt kaydet. 
ilkten •onra ıö11le de110m edi11or: 

"Fakat Sabri bu basit hadiseytl bakınıı 
nasıl şiir katıoyr: 

Ayı YUruldu )"a. Avcılar nişancılık ze•. 
kinin ilk neşesini henüz göılcrlnde yaşa.. 
tırlarken inden maktulün eşi fırlıyor. Ya.. 
nanda da Oç mini mJnl yavru. Dağlı ve 
dört ayaklı mahH'ıklar içinde zekbile seç. 
kinleşen ayıların tehlike deminde duygu_ 
lan bilhassa keskinleşliğinden bu dişi hay 
van dı heyecan lçlndeymiıs. Ltıkin telıiı 
hallnde olmayıp ıslıraplı bir çırpınış şek
linde. Elif allmı, adım ilerideki cenazeye 
baktılh yok. Bütnn emeli yavrularını tch. 
llkelf mıntakadan uzaklaştırmoğ:ı, ormanın 
knytu bir yerine klçırma~a münhuır. Bu
nun için vncudunu ya"nıl:ırile a\·cıl:ır ara 
sında siper yapıyor ve elile onl:ın • şüplıı 
yok ki incitmeden • pataklayarak koştur, 
mağa savaşı)'Or.,. 

hisse,. 111 rıkarıuor. 
il. Turhan Tan neticede ırz "Kınadan 

hlııı .. ili cıkarıuor: 
DfinkQ Cumhuriyette de şö)·le bir fıkra 

Tardı: On altı yatında bayan Hatice bir 
delikanlıya tıl>nllf veriyor, onunla birlikte 
ya'ıyor Te ana oluyor, Fakat bir do~um 
evinde dünyaya getirdiltl y8\'nıyu o ev. 
den çıkar rıkmaı götürDyor, ıssız hlr so
ka~ bırakıyor. 

Bir bizim avcı arlı:adaşın anlattığı sah. 
neye, hlr de fU vakaya bakınca ana şcrt.a.. 
U denilen teYin • seyrek de olsa • insan 

-... lUlln •n•ıa ,n;n.uı · 
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Hatay seçimi 

Mu ralı.'lıas /arımız 
Bütün ıtalyanBar merakla bekllyorıar: 

Şair Danunçiyo'nun ~4J:tıı4 
Dftn Cenevreye 
hareket ettiler 

Cenevrede intihabat nizamname -
sini yeniden tanzim için 7 martta 
yapılacak olan komiS)·on müzakere. 
ıerlnde bulunmak Uzere Hariciye ge
nel sekrctP.ri Numan Rftat Menemen 
cioğht, yanında mUşavlr olarak, Ha. 
rtclye Vek~letlnden Cevdet, Tarık 
Emin, Adliye VekG.Ietlnden hukuk 
işleri mUdUrU Şinasi, hukuk profe
sörlerinden Etem Menomencloğlu. 
Dahiliye Veka.Ieti şube mildilrlerln. 
den 'Mehmet Ali "'e AntaJya. sayJavı 
Tayfur dfin akşamki ekspresle Ce
nevreye hareket etmiştir. 

Hariciye genel sekreterini lstas. 
yond Atına seflrlmlz Ruşen Eşref 
vall ve belediye reisi Muhiddin Us. 
tfindnğ, :Hataylı talebeler, dostları 
ve kala.balık bir halk kUtlesi uğurla. 
mrştır. 

Jiletle yüzü 
kes:ıen kadın 
Bir şoför dostunu 

yaraladı 
Çakmakçılarda., Valde hanmda otu

ran 19 yaşında. Muazzez, dün akşam 
üzeri Sirkecide Konya lokantasının 

yanındaki sokaktan geçerken, eski 
dostu rıoför Servet ansızın önüne çık-

mlj, jiletle Muazzezin y\lzünü birka'ç 
yerinden kesmiştir. Servet Muazzeze: 

- Oh, intikamımı aldım! YUzilnü 
artık bakılamaz bir hale getWim ! 

Vakti le Musoliniye gönderdiği 

Vasiy tnamesinde 
neler var? 

Meşhur ltalgan şairi bundan bir müddet evvel 
yazdığı mektupta "Bugünlerde öiümü 

bel(ligorum ! ,, digo, du 
Ölüm haberini verdiğimiz Gabricle dı: hasta yatarak veya.but ihtfyarlıy • 

D'Anunzio'nun hayatından evvelki rak aza.b içersindc ölmekten korkuyor-
gün kısaca bahsctmi§lik. İtalyan ~ai. du. Nihayet i~te. istediği oldu; ölüm 
ri, ltalyanın Pescaro §elırinde 13 mart onu yazı masası başında çalışırken ku-
1864 yılında dünyaya gelmiştir. İlk cakladı ve kuvvetli kollarıyla sardı. 
tahsilini doğduğu eehirde ikmal ettik· · Gelen doktorlar nezfi dimağiden öldU. 
ten sonra ebeveynleri kendisini Proto ğUnU t.e&bit ettiler. 
Nasyonal kollejine yerleştirmişlerdt 

Bu sırada G. Carducci tarafından neş
redilmiş olan Odi Barbare adlı eser 
Veristler ile idealistler arasında bü • 
)'Ük bir münakaşaya scbeb oluyordu. 

Danunçlyo bundan bir mfiddet evvel 
flltUrist §alı' Marinetti'ye yazmış ol • 
duğu bir mektupta "bugünlerde ölümü 
bekliyorum!u diyordu. EveL. Aradan 
aylar ~ti; Danunçiyo beklemekte 
olduğu öllime kavuştu. 

Danunçlyo, asrmı.ızm en orijinal oa· 
!rlerinden biriydi. Şimdi bUtün gözler, 
onun vaktiyle Duçeye göndermi3 oldu
ğu vuiyetnameeindedir. Bakalım, bü. 

yUk şa.lrln aon arzulan neler olacak? 
Bir.de Danunçiyonun eserlerinden bazı 
parçaları merhum mtıtercim Mehmet 

Danunçiyo, mektep sıralarından u. 
sanmıştı. Bilhassa. hesap dersini din· 
lemeye hiç tahamrnülil yoktu. Kendi· 
sine bir meslek intıhap etmek zamanı. 
nm yakla~ış olduğunu da idrak edi. 
yordu. Bilhassa edebiyat dersine gelen 
papasın her giln bıkmadan ve U$an • 
madan verdiği tahrir mevzuu "Termo
poli harbine i§tirak eden elli kişiden 

Dedikten aonra bir tramvaya atla. sağ dönen Uç kişi için dil§ündükleri. 
YJP kaçmıştır. Yaralının :feryadına za. niz?,. idi. Bu mevzu Danunçiyoyu ~ok 
brta memurları yeti:miş, Muazzez sıh· sxkıyordu. Bir gün, şair olmaya karar 
hl imdad otomobili ile Hruseki hasta. verdi. Eline kalem kağıdını alarak 

. Sabri tercO.me etml§tir. Son olarak 
lnnocente adlı eseri de Bay Nasuhi 
Baydar tarafından dilimize çevrilmiş.. 
tlr. 

nesine kaldırılmıştır. Şoför ~.rvet bu 
sabah yakalanmıştır. 

Bu da bir başkası 
Aksarayda Kilrkçübaşı mahallesin

de oturan Latifenin dUn akşam kapısı 

çalınmış, içeriye Latifenin eski dostu 
Ahmet girmi§tir. Ahmet, yenJden be

raber yaşamak teklifinde bulunmuı, 
Utife buı.ıu kabul etmeyince kadı-

nı döğmüş, kalın bir demirle b~m • 
dan yaralamı~hr. Yaralı hastaneye 
kaldırılmıştır· 

Subayların 
terfii 
_.. Bqtaraıı l lnclde 

~erfileri mafevklerinden alacakları sicil 
üıerine yapılacaktır. 

Harp akademisi ve yilksek levazım 
mektebi tahsilinde bulunan sub:ıylara 
kurmay ıtajiyerleıi subaylarının aka· 

<lem~yc ve yüksek levazım mektebine 
p.rece\lerin de bu mektebe &irmedcn ev
~ tahsil esnas11lida ve sonra memur e-

dilecekleri muhtelif muharip krta ko-
mutanlıklarında levazım sınıfı için kıta 
.ayılan yerlerdeki b.:.zmetleri de kıta 
hizmetıcr:nden sayılacaktır. 

AlelQnwm muavin smrf mensuplann
dan harp akademisini muvaffakıyetle 

bitirenler piyadeye geçebileceklerdir. 
Bu nakilden önce muav~ sznıf kıtalınn 
!da geçen hizmetleri 'kjıta hizmetindm 

sayıhmya:aktır. Mütehassıs, tabip, bay
tar ve kimyagerlerin hastanelerdeki 
hizmetleri kıta hizmeti olarak kabul e
dilecektir. 

Harita., harp sanayii smıflanna men· 

ıup subaylar sznıflanna a:t kadro da
hilinde mavefklerinden alacaı&.rı sicil 
üzerine terli cdecclderdir. 

Bulunmuş 

şahadetname 

birçok şeyler hazırladı. Bunları boş 

zamanlarında arkad~larına okuyup 
onların fikrini de alıyordu. Bir yaz ta. t 
tfü Pasca.ra'ya giderken biltün sene i
çerslnde yazdığı yazıları da yanma 
almış ve bunları basılmak Uzere bir ki
tapçıya vermişti. Kitabının ismi Pri. 
movero idi ve §11 cümle ile başlıyordu: 

''Mihi mu.sis et paHcis cımici.9.., Y<ı-

ni, (beni tanıyan pek az dostlarıma) ... 
O zamana kadar Danunçiyonun ne 

Carducci ve ne de Leopardi hakkında 
hiçbir malfunatı yoktu. Kendisine ara
da sırada ders veren edebiyat muallL 
mi profesör Chiarelli idi. Carduccl'nin 
Odi Ba.rbare adh eserinin ön s&Unde 
profesör Chiarelli'nin imzası olduğu 

için kendi yazdığı kitabı ona ithaf et

Gabriele D'anunzio 

lerdcn SO..'lra yorulm~tu. Vittoryale'. \ 
deki vlllasma çekilmi§, istirahat edi • 
yordu. Fakat gene bir gün geldi ki, 
İtalyan kültürü kendisine ihtiyaç duy
du: Marconi ölmUg, Marooni'deıı inhl-
1&1 eden kraliyet akademial reisliğini 
Duçe kendisine mUnasip görmU§tU. 
1937 yılının 20 ey1UIUnde İtalyan kra.: 
liyct akademisi reisi seçilmi§U. Danun. 
çiyo böyle bir mevkiin kendisine v~ 
rilmis olmwndan mU§teki idi. Çünkil 
memuriyetten hiç ho§lanmıyordu. Fa
kat pek sevdiği e5ki muhariplerle Şefi 
Duı:c bu vn~ifeyi teklif etmJş olduğu 
için kabul etmlıJti· 

Onun hiç arzu etmediği bir şey va"'. ( 
mit'i ve bir mektupla: 

"Profesörüm; bastırmış olduğum Snhun hırsıziorı 
§U kitabı size ithaf ediyorum.. Okuyu-
nuz ve §ayet ilerde §air olıbilcccksem y 8 k a I an d 1 
bana bildiriniz.,, demişti. Kurban bo.yra.mınm ikinci giini\ ge-

Bu ufak eserde Carducci'yi taklid cesi Tiltüngümrüğünde Saminin dük· 
ettiği görülüyordu. Pek çok güzel kanının kapısı kırılarak 12 çuval S.'!

mısralar da. vardı. İşte Danunçlyonnu bunu çalınmıştı. Zabıta tarafından 
bu mısraları vcrlstler ve idealistler a- yapılan tahkikat sona ermiş. Ali is • 
rMındaki mUnaka.şalnn önlemeye kM'i mindeki hırsız yakalanmıştır. Ali bu 
gelmişti. 1 i'ji Voda adındaki arkadaşı ile yaptı

Pek az bir zamanda Danunçil'On•m ğını itiraf etmiş, Voda aranmış. bu
şiirleri ltalyan yanmadasınm herbir nun iki gün evvel bir cUrmUıxıeşhud 
tarafına yayılmı§tı. Nihayet 1884 te yllzünden hapishaneye girdiği tesbit 
Roınaya davet edildi. Ve Romada Ca- edilmiştir. On ilci çuval sabwıu satı
pitnn Fracasso mahfelinde U.debadan ı nalan Ali ve Hulusi de yakalanmıı. 
Angelo Fra.scaroli ile birlikte çalıştı. 1 sa.bunlar meydana çıkanlnugtır. 

Danunçlyo gençliğinde çok yakışık· 
1
- f'I'-,-
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-
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lı bir delikıuılıvh. Romada kaldığı • ;aaw "'WI 
müddetçe. huzu; bulamadı: genç ihti- p Az ART ES 1 
yar hiçbir kadı.nın göı.Unden kaç,mı. 
yordu. Bundan dolayı Roma onu faz. 
la sıkmıştı. Çok sevdiği arkadaşların· 
dan birine yaunış olduğu bir mektu· 
bunda: 
"- Aşktan bı1..-tı~ onwı verdiği 

zevkten i.re usandım. Canım ne istiyor 
bı"liyor mtısunt Monte Corttdya yağan 
boZ icar gibi bir kar i.stiyor. Ke§l~ o 
karlar buralara yağsa da ben de yaya 
okırok uzun bir yolculuk yapıp geni§ 
bir nefes alsam!,, diyordu. 

akşamı 

SAKARYA' da 
SHIRLEY 1EMPLE 
Vıctor Mclaglen 

Danunçfyo'nun 80 parça eseri, bu 
:rılm başmda, İtalya kralı majeste 
Viktor Emıuıuel'in emrl ile Duçenin 
himayesinde İtalyan miW matbaası 

tarafmdan temi:a bir surette bastml
nııştrr. ~rlerinin içeninde kendtmne 
en fazla şlShret temin edenleri; cnk 
mtsralarım, Belki evet, belki hayır, 

Sığıntı, Beyaz elll kadm ve ilah .. ) adlı 
olanlardır. 

Şair daima eeerlerinde eski l!evirle
ri y~atmı§trr. 

üsltlbu. buluı ve düşünUşlerile lt&1. 
yan edebiyat tarihinde bUyUk izler bı. 
rakml§Ur. Ölümü büyük bir botluk 0-

llU'ak kalacaktır. Yalnız eserleri Vıtt
kan hükumeti tarafından hıristiyanla.. 
ra. yasak edilmiştir. y, 8. 

ispanyadaki 
gönüllüler 

_... Baştaratı ı tncld• 
General Franko'nun milttef klerl, 

milUyetpctverler isin deni3de muharib-
1.~k hakkının tanınmasını ve Fransız hu
dudunda da kontrolun tekrar teaisini 
temin etmek iatiyorlr.a Bu ınuhari~ 
hakkı mühim mıktarda ıönUllil çek:t
dilcten ıonra tanınacaktJ. Komitenin 
son toplantı11nda da, hudutların lı::ont
rolunun, yabancı muhariplerin llll}'ı•ıru 
tespite memur koo:Uyonlar ite betJa· 
dıktan bir kaç hafta sonra tesisi tek· 
lif edilmitti. Portek:z mümesaili, lr,ara 
hududu kontrolunun komisyon iıptn • 
yaya varır vannu tekrar meriyetc k<>
nulmaııını iıtemittl ve bu teklife ıelc· 
cek toplantıda Almanya ve ttalyaıµn il
tihtik etmeleri muhtemeldir. Fransa ve 
Sovyetler b'difinin bu teklifi kabul et
mesi ıüphelidir ve belki de yeni bir Lı
giliz fonntlltl aramak -ecabedece~tir. 

Frankocularm bir tekzibi 

tJ'. 
• FRANSIZ halk cephe.sin" nteıısU~ .... 

:ıı mebuslar Darselona giunlşJerdil'· 
telif cepheleri ziyaret edeceklerdir. ııdtt'" 

• ESKİ Habeş imparatoru dilıı LO g.., 
da Hariciye nezarelina giderek ıord 
Ufaks il• ıörilşml\ştür. 1tktl' 

• AJ2ı1ANY ADA 1 ay hapse 1111 llli'
olan ra)lp .Niemüller. bu cezaYJ çek abkt 
den serbest bırakılacaktır. Rabiblll ~C• 
miyeti herhan3•i bir kilise adamını olJıl,._ 
si esnaıınd11 devlet işlerile ıneşgul_,..t ...
tan mınaden ceza kanununun bus~ 
desine istinat etmektedir. arfc:J1t 

• \".YANA.YA giden Macar JI~ 
naıırı öAleden sonra BaşnUlete 51D1tcl 
Başvetll ŞUŞnlg ve Hariciye naı.ırl 
ile u~o uzadıya görüşmüştür. -"t_.ı 

Bu;tın Budapeşt!'ye dlSnmesi dllW 

dir. dl• 
• RLANDA BaşveldJf de v.ıara __ .._ 

akşaD Londraya dönmüştür. m~P
re b·bün tekrar devam olunacaktı?'· tıs. 

• XGflJZ dlploma!ik mahafili, .bl~,,
ıiliı ıaı:etesJnln Edenin Vaşington b ~ 
elçılijine yakında tayin edilebUeeali •• 
kırdn verdltl haberin uassıı o!ctaJll 
biUinnektec.lir. fi' 

' lilBlK Amerika Birleşik devıetı-!_ .. 
isi IJuv~r dün sabah Vlyanaya vasıl oau-
tuı oJjl 

BU ak3am toplanması mukarrer ıs1lo 
bllilk faşizm konseyi, Gabricle Dtl11~ ..... 
zlaun ölümü münasebettile, 10 ..-
tak edilmiştir. 

' AMERlKADA'kl i,siz adedi b .... 
1,:12,000 dir. 71 

'KAYIN pederi İsveç prensi Şarllll ,,-,,. 
ine yıldöniimünü tesit etmc?k ftzere -~~.11 
ho~ aitmiş olan Belçika kralı Brua
avd etmiştir. tJ,. 

~~.llmlKA'nın yenl Loodra bllJilk rssıJf 
çlslJozef Kennedi diln Loudraf& TII 

tır. ,00 
• ~tı.tSTt1'"de Jakalanınası için bit 

f np lirası mDkAlat •aadcdllmfş olaO çt
Ara:çete reisi dün yakalanmıştır. Bd,..,.. 
te o beş tnıili:ı ı:ıhilini öldıtrıııea--
suçJhır. • 

• ~Gtı.tz B:ışnkflf Çemberl8'11 A-: 
Kan:-asında bir suale nrdill ceya:.. 
HiUca nutkunda ileri ırurmfiş oıan ııs .. 
temle talepleri hakkında Alman tııtk 
melin lnl{iltereye hi~bir tebligatta :; 
lıınrr,lı~ını ve İnıtillerenin Berlind•0 

hat 'emerliğlnl ıs5)Jemlştlr. f.-
• lUSTURYA Dahiliy~ nazın Se1' ti 

kura5raıda nasyonal 50S:\'81fst erk~~ 
kabuederck kendlJerlle milzake~·
btılu•uıtU1'. 

• 1GOSl.A VY A BaşYelı::ll Ye Ha~ 
nanfttoyaıiinovfc dün u•• ~1 •5 J# 
lfl'aalönm Dştnr. -1 
oı:: .. n3ç<~~-~u'!!!~.~ 

lratl:e Clano, Staraoe, AlfierJ, -.Jd 
ve bust kltlbi Sebastianl olcıN~ 
hald husus! trenle Rivierada G.ı'· 
ne'yaareket etmi§tir. 

Oitlerfn taziyesi _. 
Sin, 3 (A. A.) - Hitler o-Si fiil" 

çlyon 6lümn dolayısiyle M\JllOİ 
ye b taziyet telgrafı gönderrnp 

Ati na 
ütivers:tesind6 
ı·rk edebiyatı 110t" 
ssO ihdas edlll_Y~~ 
;ina, 3 (A.A.) - Atına &J&ıl 

cli•or: ~ 
uetelcr. Atina ünivertitedn~., 

'I IE edel::tyatı kilrıüsU ve !ataJI ~ 
n,irsitesinde bir Grek edebiyatı '$'1' 
ıU ihdasını alkıJ1amakta •e b~~ 
fitin iki memleket aruında '1 ~ . ~) ıa V'"" 
aıııaca~ olan kültürel bıa~. ~ 
yjım cdeceiini tebarü cttit111 
di. ____..< 

ocu k clnayetle~~ 
_.. &ştaralı 1 '0•;.,t' 

Fabrikada çalışan HulC9 .ı~ 
deblr arkadaştan on ııur';Sı re~ 
tuurdı. Alacağıma mull• rtııl 
olak kendhdnlden cep feı:.: •'°" 
dıı Pa.rayı vermezse tene_~11.cJJd'' slulade etmlyeceğlmi de .,.., MJJı 
Hml de cevaben: bili~ 

·Ben senden almuuıt .eti -_ _. 
de< Aradan birka.ç gtln 1 oaJ......, 
ak~ saat oa sekizde ıoıeo rat>rt• 0 
evh gidiyordum. Hulüsl, 1oı-.PP 

D:ıvudpa,a orta mektebinden nlrlığıın 
405 numaralı şelındctn:ımeyl buldum. 
11An edl'rim. (V. P. 10777) 

Danunçiyonun genç1ik hayatı hep 
knlem oYı:ıatmakla geçmişti. Nctekim 
§imdiye kadar yazmış olduğu eserle . 
rin adedi seksen cilttir. Askerlik hiz. 
metine nefcrlikle başlamış ve tt:nlyan 

Nazar 
Boncuğu 

Londra, 2 (A. A.) - General Fran· 
konun Londra ajmı dtın Dalbe bugUn 
haıic:iye nezaretine giderek, general de 

Lanoıın gUya radyoda "Cebelüttank bir 
korsan yatağıdır. Fakat çok tUkUr bu 
•dnha uzun müddet ailrmiyecektit'' de

diğine dair ıuetelerde çıkan haberle· 
ri tcknö eden bir nota vermiıtir. 

ark'.aşlarından Farukla t 
keaor: c1ectl1' '. 

-l"enerI ver bakalrtll• e~ 
llikmel Yener 

Sinemasmdııt iki fe"fblade fibn: -.................... & ", zıı111•........,..ıım havacıhğmn değerli bir uzuv olmuş· 
:rüreklcrinden uı;up h:ı)-v:ın kalplerine sı-

~ndığına hOkmetmet ıstıran hasıl olu. ~-921 de Triyesteyi bomlY>...rdmıı:ın e-
yor. Gelin de siz, ~ avnıl:ırın ı orilm(l~n 
kurtarmak için nefsini fcda1-a h:ızırlnnnn deken sol göziinll knybetmişti. Fiyu. 
87JYI • .ıtq hlaettlren bir m:ına Ue • nl' meyi ltalyaya ilhan eden de o olmuş. 

•-TCRK 
MACERA AOAMI 
VJCTO:a FRANCEN 

BLANCHE MONTEL 
Baştan başa meraklı, heyecanlı 

nefis a§k filini 

BeDveJkl slızlerlmf tekrar JP -J'~ 
Bun üzerine ansızın nzeri sııeı;. 
Iıp ~ak atmaya başladııarifot•~,. 
denurtulup kaçamadnll· JP ~.J 

1 
PARIS EGLENIVOR dlyfli11e, yumruk yfyord0rt~~f" 

nım. bir kama vardı. 1''\o• ,.. 
LUCIEN BARROUX - JULES ichıamayı Faruğun kaı11 ıfl! 
BERRY - DANlELLE PAROLA ladı Sonrasını bllmlyoro;;~ı-~ 
Par~ıin zevk ve eğlence muhiti, iki Fuk hastahaneye kıılşttıt· ~, 1 saat durmadan kahkaha da t mUdclet sonra tsıaıO ~ıı'"rf ~ ••• nı ana demeyin. Sonra da aynı s6zl1, tur. Caporetto sn-t:lanndald bava sa-

fabt manasını değiştirerek • b:ıyan H:ıtl- \"aşln.rtndan ttnlyan havacılık tarihi 
ce için 13yleme)iD !,, bahsed 

Ne tnsafıı:ca ve ne acele ile verllmiı pek parlak bir surette er. -
/Jir MHm delil ınl1. Danunsiyo bUtfuı bu siyasi faaliyet.. 

••••••lll••• ktıu mUddelnmuml mu~uçUI' 1 den \hml el koymuştur. 
' uı teu edllmiftir. / 



~E:ntN TARlHl TEFRİKASI: 13 
Vazan ı 
A. Cim 

Vesikaları veren: Donanma Komodorh.ılu Ilatkltibi Binbaşı İhsan 

Seır<dlltlımen Adeta yalvardı: 
..... Beylb>aba, emret ıstedD~ln 

~•rre gldeBlm, fakat gemiye glt0 

··••veuum ı 
~ kendilerıni teselli ettiler: 1 Bu dütüncenin tesiri &ltmda kalan 
~ Adam sende, kim gelipt.e ala· aUvari aerdUmene IOl'du: 
dl Ollları ! lnsan böyle zamanda ken- - · Peki, bundan bize ne? 
~etinden başka kimseden kork. - Efendim, biz evlatların seni ken. 

\' dır!... dl göztımtız gıbi severiz! Buna sizin de 
iaıf Bey dUdliğünU çalarak biraz ıüpheniz yoktur. Hap ki bir.den size, 

~duran Hamidiyeden vasıta iste. kılııma zerre kadar hata gelsin! Yal
~ - Knıvazörden hemen deni7.e in- ıuz! .•• 
a-ıdi.en 6 çüte kik sulan yara yara &rdllmen aözllniln burasmda durdu. 
'Yanaştı; Vasıf kaptan arkada§- Yutkundu; tereddUd etti. 

• Veda etti; ve kike atladı.. - E, yalnız? 
'-d SUvanyi selamlar gibi küreklerini - Yalnız efendim, biraz evvel Ka.. 
lleıi1Q keamiı bulunan hamleciler kilP bu1l bek kaptanı götüren istimbot bi
~ı .. ~~tilrmiyorlar, kürekleri almı- zim gemiye de geldL 

<41.CW. - Bizim gemiye de mi geldi? 
~lalf Bey bu hareketten şüphelenir - Evet! .. 

Oldu; sordu: - Niç..ln gelmiş? 
--~ Haydi, çekseni~, gemiye gide • - Sizi sordular efendim; yok bura-

da dedik; çıktılar, aradılar; bulamadı
k_~ bu babaca, babacanca sor. lar. içindeki hainler (ki, Camlaltı ka. 
~eri çok daldırmadılar! Siivari çaklarmdan vıe serseri güruhu hamle-
~l tekrarladı: cilerinden ibaretti) efrada: • 
..;;., Size söylUyonım, duymuyor mu- - Siz ne duruyorsunuz? Din ve 

lfıı - çekin bakalım gemiye!... devlet elden giderken, şer'işerife kar-
~kler yine suya dalmadı.Kıçta o gı kasıt yapılırken böyle miskin mis
)L_-.. serdümen ayağa kalktı; Vuıf kin oturmak da sizin gibi erlere yakı. 
"""" döndU; ağır ve istirhamkir bir şır mı? Kırın cephanelikleri, ac;m si-
' Vaaıt kaptana yalvardı: 19.h depolarını, lluşanm fişeklikleri; 
a.~ Beybaba! Gemiye gitmiyelim! arkadaşlarınızın isyanına koşun .. Va -
~ istiyorsan emret istediğin ~ tan ve millet bugUn sizden himıet bek-
~Jiml liyor. Padi§ah hainlerinin başlannı 

''-lf Bey birdenbire tepeden qağı koparmak için işte meydan; daha ne 
~ lroVa sıcak su dökülmllş gibi bir duruyonunuz? Analannız bugün için 
~'1dı. Demek? .. Kendi mUretteba - doğurdu sizi ... kılıklı daha buna. ben -
~da bazı uygunsuzluklar mey. zer bir sUrU he7.eyan sawrdular. 1 -
...,. ~. elmişti. Yalvaran serd.Umene kincimiz: 
:"1Qı - Ne yapıyorsunuz siz? 
~ı~e var? Ne oldu? Ni~ gemiye Diyecek oldu. Ona da hakaret etti-aua m- ıınınııryu11)Uil ~ ıer. • 
~ Viııin bu babaca,ba.bacanca sor· - Otur oturduğun yerde, emir bek-
'tm .. _~Umenin gözlerini yap.rttı. le. Sen etliye sütlüye karı§ma, canın
~~ yanında hizmet gördilğU ku. dan mı bıktın, kellenden mi geçtin? 
~ muhabbetten başka bir his Dediler. O zavallı da korktu; sesini 
~ nıeyen temiz asker kekeler gibi çıkaramadL Biz birazdan tekrar gele -

lnı etti: ceğiz tenbihini yaptıktan sonra defo-
~ lıfühlın bir şey yokl Faka.t git· lup gittiler. Onun için Bizin gemiye 

fz daha iyi!... gitmenize razı değiliz bey baba! 
~~~en oğlum? Benim evl8.dlarmı- Bu sözler kar§ısmda artık gemiye 
~Ckınecek bir şeyim yok. gitmekte ısrardan vazgeçen Vasıf ooy: 

~~~rdan terbiyesi1Jik, ahlfiltsızlık, - Peki, dedi. Çekin öyleyse Peyke, 
~ b hlc ve hainlik de ummam! Söy- orada kalacağım ben! 
S:k~~n:n ne var? Kilrelder suyu gilrtlltulil hamleler-

~: ?'durnen titreyen bir dille ilave et- le çalkalarken süvari kendi kendine 

....... a· 
~ ıraz evvel ~rrtevfike ya-
~ ~ezarete ait istimbot Ali Kabuli 
' tı...1~tanı aldı: (Vatan hairıi, ıert. 
~·~ah haini, nankör) diye baka
~ ~~k karaya götürdü ... Ali Kabu't n ne olduğunu bilmeyoruz. Fa
~ bu hakaret şekline bakılırsa her. 'i iyi bir yere, iyilik lçin götUrUL 

\t ttir. 
\ .. '-tt Beyin rengi kül gibi olmuş
~rnek biraz evvel Arif ve Rauf 
"-._'""llarla birlikte Pcyıdşevketin 
,~inden gördükleri istimpot Asi
\ ~it tdf; As!ntevfike yanaşma!! 
" l1tf t(abuli Beyi almak ve ... meçhul 
,\._.abete götürmek için hain bir 
~ ~ mUsteniddi . 
~ ': &y maiyetine korkar görün
' ~trtiyordu ..• Kendisinin terte • 
~-~n hayatında ufacık bir pUrii
~· '.\"oktu. Niçin korkacaktı? Fa
~ bl8ir şimşek hıziyle beynini do
~ .... ~.hakikat ona kararmı verdir-
~ "'lli geldi. 
~~ada ittihatçılığın mümessili 
~ tanıtanların biri belki birincisi 
~ 1ttiydi? 

~de? 
~ ;Y~ti mukaddese" ismini ver • 
~ ttıhat ve Terakkiye. onun 
~dan zorla istird.ad ettiği meş. 
~ ~ karşı yapılan bu ihtilllde a
~ l.ttt tıdlslnJ de ihmal etmiyecekler. 
~1'al hı kendi rnUrettebatmm sUvarl\ --:llhaf aza edememeleri de bir 

\ lam az mıvdı? Hem daha orta-
~~Bfııl t~hdit eden açık bir hL 

0kken buna ne lilzum vardı? 

söylendi: 
- Demek, bir genılyi idare eden mü

rettebatım, süvarilerinin canını koru
maktan ici:mıişlerl .. 

Hafif IÖyleneıı bu aözleri serdümen 
i§itmlşti. Terbiye ve tazim vaziyetini 
bozmadan sn varisine cevab verdi: 

- Hayır bey baba! EvIAtları. seni 
korumaktan Aciz değildirler; yalnı~ i
şin bayle halli mUmkünken bir patır
tıya meydan vermek, kan dökUlmesi
ne ısebeb olmak doğru bir şey değil 

gibi gelir de bir.e ondan!... inşallah ya
rm öbür gün bu iş mayna olur, nasrl 
ola Asner perişan edileceklerdir. O 
zaman bu hıyanetlerinin hesabını seh
pada verirler! .. 

V astf bey artık bir şey söyliyeme -
di; tekrar Peykin merdivenine yana
şan kikten çıktı. 

- Allaha.nnnarladık !;OCUklar! 
Dedikten sonra ağır adımlarla Rauf 

kaptanm kamarasına doğru y{lrüdll ... 
Rauf bey, Vasıf beyin geri dönUşft

nU hayretle karşıladı. Daha kamaraya 
girmeden teıaşıa eordu: · 

- Hayrola Vasıf bey, bir şey mi 
Yar? 

Vasıf bey sesini çıkarmadı. Ağır a
ğır başını aalladı, gözlerini kırptı. Ar
kada.şmm bu halinden mUhim bir şey 
oldu~nu i8tidli1 eden Peyk süvarisi, 
hızlı adımlarla onu kama.rMma götür
dil. Kapıyı kapadıktan sonra meraktan 
irileşen g<Szlerle acele acele sordu: 

- Çabuk söyle birader, meraktan 
çatlıyacağım, vallahi, ne var? 

Vasıf kaptan serdOmenle konuştuk
lanm anlattı; arkadaşının söyledikle- J 

1 Gilnün meselesi 1 ---------
Et fiatlarının indirilmesi 
karşısında 

kasaplar 
ve halk 

Ne 
düşünüyorlar? 

y 6"' fM'.ldaK aollnJ 7maap 
Et işi, tam manaaiyle bugtiniln me. 

selesi oldu ... 
Ayın birinden itibaren tıpkı ekmek 

gibi ete de narh konması ve kasapla. 
rm bası k&yrtlara Ubi tutnlmaıan işi. 
le şimdi hemen hemen btltUn 1stanbul 
meşgul olmaktadır. 

Dün yeni nizamın nasıl tatbik edil .. 
diğini ve kasapla.nn bu iş hakkında ne 
dili\bıdüklerini bir kere de kendim gör 
--'- .:..:- __ ,..._ lW -·tıflı: ı.o. ~ 

ti yaptım. &iindiğim intibaları aöyle 
sıralıyabilirim: 

* Et, benim dolqtığmı yerlerin hep
sinde ~ narhın azami fiatiyla satılı
yordu. Ekmekte olduğu gibi bazı dük. 
kanların narhtan daha ucuz fia.tla mal 
sattıklanna hiç rasgelmedim. 

"' Vaktiyle halle kasaptan istediği 
şekilde. istediği miktarda, - mesel! 
bud tarafından, pirzola tarafından 250 
gram, yanın kilo - et alabilirken, yeni 
vaziyet karşısında kasapların çoğu, 
bir kilodan aşağı et satmak istemiyor. 
lar, ve mallarını mUşterinln istediği 
yerden değil, kendi istedikleri kmım. 
lardan kesip veriyorlardı ..• 

Bunun sebebini araştırdığnn zaman, 
vardığım netice şu oldu: kasaplar et 
istihIAkini fzlalaştırmak ve ualan kar
lannı böylece kabartmak maksadın -
dadırlar-. 

Etleri mUşterinin latediği yerden 
vermemek meeeleal de, belediyenin, 
parça et satılmaması yolundaki emrin
den ileri geliyor ..• 

Bu son ııekil, bugUn halkın aleyhin. 
de olmasına rağmen. bazı muhtekir ka-

rinden bir kelime kaçırmadan dinli -
yen Rauf bey: 

- İyi ya efendim, burada kal. Va
ziyet vuzuh kespedinceye kadar bera
ber bulunuruz. Hem iklmisin bir ara • 
da bulunması nUfuzlu bir otorite tesi
sine medar olur. 

- Zııten öyle yapacağmı. Yalnız Ra
uf, bir noktaya nazan dikkatini cel
bederim. 

- Hangi nokta o? 
- Arif de buradayken neler söyltı-

yordun. Onuıı "milretteba.tmıa itima. 
dım yok,, demeeine mukabil sen ve ben 
övUnmUştük değil mi? görüyorsun ya 
birader. Arifin yerden göke kadar hak 
kı varmış! 

- Aldırma caımn! Bu tabi! böyle 
devam etmiyecek ! yalnız. •• 

- Ey yalnız? 
- Şimdi, Sellniğe firar Işinde de -

mek Arif kaptanla benim gemi kulla
nılacak, bu hesaba ~ Hamldiye 
artık kaldı demektir. 

(Deucımı vm") 

diıkkanlarından bir1«ıçnm vitrini 

Aldanmadan et a1mcı'k içitı, ma1ı 

mut'laT-.·a bütün biUfüı kcstirme1: en iyi 
yo'ülur. 

sapların, muhtelif neviden fena etleri 
parça parça edip cinsi a laşılaıruya -
cak §ekle soktul·tnn sonra çengellere 
asması ve zcıvallı müşterilerin birço. 
ğuna iyi et diye bu mallardan sokuş. 
turmalannın önünü alacağından, h"-; 
§Üphe yok ki, zaro.rmdan fnzla fayda~ 
sı olacak bir gekildir. 

Parça et usulilniln menedilmesi ile, 
kasaplar için, halis kıvırcık diye, ke
çi, mükemmel sığır diye manda sat • 
mak ihtimali oldukça aza.lmı§ltr dene. 
bilir ... 

DUkk!n dUkkA.n dolatıbğnn Sil'adn 
kasaplann mUfjteriı.!en fazla para çek
mek için buldukları başka bir usule 
rMgeldim. Bazı kasaplar, içeri giren 
mU~terlnin hıtl ve vakti yerindeyse 
kendisine şöyle soruyorlar: 

- Efendim, kemikli et mi istiyor • 
sunuz, kemiksiz mi? 

Müşteri, tabii: 
- Kemiksiz, diyor. O zaman da ki. 

lo başına 15-20 kuru~ fnzla para ver. 
meye mecbur tutuluyor. Bu işte ka • 
saplar kendilerini haklı bulu"yorlar. 
Çllnkü onların fikrince, belediyen·n 

narhı yalnız, kemikli et ü1..erinedir. 
Fakat. bana sorarsanız, et mese1Psi • 
nJn en mühim tarafı halledilmemiştir. 
diyeceğim. ÇünkU halkın et cinsleri ü. 
zerinde kasaplar tarafından ald:ı..t.ıl • 
muı ihtimali el!\n bakidir. 

Kmnm damga. mavi damga bn işi 
halletmekten çok uzak bir çaredir. 

Benim ve kasap'ardan alışveriş e • 
denlerin hemen hepsinin fikri ayni 
merker.dedir. 

Etlerin Uzerine ve muhtelif yerleri
ne, o malm cirulinl sarahaten gösterir 

yazılı dnmgalar vurulmalıdır. Ve par. 
ça et satılmaması usulüne de devam e. 
dilmelidir. Halkın :ıldaııma.smm 5. 
nilne kat'i olarak o zaman geçilı:nJ§ o. 
hır. 

Doğru iş yapmak istiyen kasaplar. 
dan mühim bir kısmı bana e()yle dert 
yandılar: 

- Şimdi en bUyük a.mımuz, keçi 
ve manda gibi etler satan dükkSnlarm 

ayrı olması hakkında bir karar veril-

mesidir. Emin olun ki, bu bizi çok 
memnu"l edecektir. Ucuz mal almak 
istiyen müşteriler, girer, o dükkan • 

lardan et alırlar ... Belediye bunu yap. 
m:ı.k yolunu tutmazsa, hiç olmazsa. 

dükki\nına keçi ve manda sokan ka • 
sapların, kapılarına birer levha u • 
malarmı mecburi tutmalıdır ..• 

Şimdi bu kadar dedikodu karpsm. 
da, bızler nekadar dürüst hareket eder 
sek edelim, müşteri dalına aldanaca • 
ğından l.orkma.kta. hiçbir kasaba iti. 
mat edememektedir ... 
Yazımı bitirmeden evvel bir nokta

ya daha i§aret etmek isterim. Bence, 

bugün et meselesine balledilmi§ naza. 
riyle bakılamaz. Fiatlar zaten pek far. 
la inmemiştir ve bu kadar tenzilatın 

et istihlaki Uzerlnde büyük tesiri ol&· 
mıyacağından eski kirmı cirodan da 

çıka.nr..1'1'\tyacak olan kasaplardan çoğu, 
öyle ~:~tıer yapmıya çalışacaklar. 

dır ki, belediye kasaplarla daimt bir 
mücadele halinde kalacaktır. 
Hayatı ucuzlatmak yolunda atılan 

bu adımın daha ileri gitmesi, et fiat. 
ların memleketin birçok yerlc:iıı. 

de olduğu gibi, bir hayli indirilmesi lL 
zımdır. 

HABERCi 

ıstanbul radyosu 
3 MART - 1938 PERŞEMBE 

18,30 cocuk tiyatrosu (Koca serçecik)) 
19 Radife ve arkadaşlan tarafından Ttlrt 
musıkisi TC halk <Şarkıları, 19,30 spor mu-

snhobelcri, Eşref Şefik tarafından, 19~ 
tıorsn hal1crlcri, 20 Cemal KAmil ve arka
da~lnrı tarafından Türk musikisi ve halk 
ş:ırkılnrı, 21),30 hava raporu. 20,33 Öm.1r 
llıza tarafından orapça sl>ylev, 20,45 Bi
men Şen ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi 'e hnlk şarkılnrı, (saat ayarı,}1 
20,45 Tahsin ve arkadaştan tarafından 
1 ürk musikisi ve halk ş:ırkılan, 21,50 
Ilcdritc Tü:ıün, S:ın orkestra refakatilc, 
22,20 orkr-.ırn, 22,45 nJans haberleri, 23 
pUkln sololrır, opera ve operet parcalan. 
23,20 son haberler ve ertesi günün proı
ramı, 23,30 son. 

DlJKREŞ: 
18 cnı.bnnt, 20,05 ltal}ıınca şarkılar, 21, 

15 senfonik konser, 23 pJAkla hafif mOzlk, 
RUDAPBŞ1'E: 

18,30 askeri müziluı, 20 sfgnn orkestra
sı, 22,15 Bcethoveni nHerleri, 23,05 eu
hnnt 24 Budapcı~te konser orkestrası. 
llEJlUN: 

ıs HomnnUk program, 19 hafif münk. 
20,1 O OJH'rll plnklnrı, 21 cazbant, 23,36 halt 
hn,al:ın, 

ROMA. 
1~. 5 Riyo dö Janeyrodan konser nakli. 

20,30 orkestra, 22 Pucclnlnln "Labohem,. 
opcrnsının temsili. 
/>RAG: 

20,15 müzik, 20,40 operet, ~ film mft
zlği, 23.35 şarkını konser, 
VMlŞ0\1A: 

18,15 şarkılı konser, 20, Temsil. 21,35 
üç kişilik or ·estra, 23 Fransız ulon miizi
~L 
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Marlen Ditrih'in tali· 
ine kin besliyen kadın 

• -4-
Bir sabah bir telgraf getirdiler. An.. 

nem ağlamaya başladı. Bir saat sonra 
ikimiz de hareket ~tik. Yaralılarla ve 
askerlerle hınca hınç dolu bir trende 
bir gün ve bir gece yolculuk ettik. 
Sonra, bir otomobil, karla örtülü, yı
kılnıı3 ağaçlar ve evlerle dolu yollar. 
dan bizi bir yerlere götürdü. Ve niha. 
yet bu korkunç yo1culuktan sonra, ar. 
tık ayakta dııramıyacak bir hale gel. 
diğim ve gözlerimizde akıtacak bir tek 
daml~ gözyaşı kalmadığı zaman, bizi 
çığlık ve iniltilerle dolu, eter ve hum
ma kokan bir koğuşa ittiler. Bir ya
tağın Ur.erinde, ölü babam yatıyordu. 
lki gün evvel bir obüs, bacağını ko. 
parmıştı. Doktor, ilaç, hulasa hiçbir 
§ey bulunmadığı için, bu imdad posta. 
smda ölUp gitmiştL 

Annem dil:.cıecek gi~i sendeliyorou. 
Ben de onun etekliklerine yapışıyor • 
dum. HenUz on yaşımda değildim. Ta
liimi kıskanan kadın, herhalde hayata 
böyle b~lamamıştır. 

Bu tren, bir film trenine, bir senar
şo dekoruna benziyor. Biraz hUsnUni. 
yetle, burada, bir dramın bütün atmos. 
ferini, muhayyilesini bulmak kabildir. 

Yandaki kabinede, büyük yıldız her 
halde tuvaletini ikmal etmektedir. Bü. 
tün tren onu dUşünUyor, herkes, on i
ki saattcnberi doğan bir ihtiras, kıs • 
kançlık, peresti~ ve gurur bağlarıyla 
ona bağhdrr. Dört gün için Marlen 
Ditrihle beraber ayni yerde bulunan, 
bir gün evvel bu trene binmek taliine 
uğnyanlann hepsini heyecan içinde bı. 
rakryor. 

Kendi dairesinde hilmmalı bir faa. 
1 yetle çah5an berber, müşterilerinden 
herbirisine, yıldrzm trendeki hayatın. 
dan bahsediyor ve onların hayret dolu 
nidalarmı kompreslerle ağızlarına tı
kıyor. 

Metr d'Otel, bir istasyonda alel5.ce
le satınaldığı çiçekleri masaya yerleş. 
tiriyor. Vagonumuzun kontrolörü zen. 
ci, koridorda. bUy:ük bir gurur ve aza. 
metle duruyor. Arizonalı genç karı ko
ca da, hep suvarelik elbiseleriyle, bü
yük bir heyecan içinde meşhur ve meş_ 
um kadının içeriye girmesini bekliyor., 
lar. Yalnız, mUşterek vagonun bir kö. 1 
şesinde oturan kırmıu mantolu meç
hul kadın bu karşılaşmanın taham -

' 
mUlsüz olduğunu dUşUnüyor. 

Bölmenin arkasında keskin bir kah. 
kaha duyuyorum. Bana öyle geliyor 
iki, bu kahkaha, gürültülere rağmen, 

bu trende bulunan, dinliyen ve ne 
lbeklediklerlni pek de bilmiyen herke. 
sin kalbine işlemiştir. 

Dünden itibaren Nevyork eyaletin\, 
Pansilvanyayı, Ohyoyu katederek bizi 
Ralifomiyava götilren tren. lndyana. 
ôan çıkarak, lllinuaya, Şikagoya giri
yor. 

Şikagoda 
Burada dört saat beklemek l~ -

oır. Hoş bir ilkbahar havası var. Şika. 
gcıırnn bütün satıcı kızlan dudakları. 
na boya sürerek mağazalanndan çıkı. 
yor ve uzun boylu, alaycı delikanhla
nn kollarına. giriyorlar. İçlerinden hiç 
birisi, onlar gibi uzun boylu bir deli
kanlının koluna girmiş olan bu kahve 
rengi elbiseli ince kadını tanımıyor ve 
ona bakmayı bile aklından geçirmiyor. 

Marlen büyük bir neşe içinde bana 
şöyle diyor: 

- Uzun zaman var ki, kendimi bu 
kadar hür hissetmedim. Senelerden • 
beri ilk defadır bir şehirde meçhul, 
yabancı bir kadın gibi dÔlaşıyonım. 
Sokaklarda serseriyane dolaşmak, bir 
vitrin önünde durmak, iri bir ekmek 
parçasmm içinde sıcak sucuklar ala. 
bilmek. ve bUtiln bunlan yaparken ta. 
kip edilmekten. fotoğraf çılarm hUcum
larma. maruz kalmaktan korkmamak 
cidden hoı:.nıma l"idivor. Zevk ve sevin
cimden sarho~ bir haldeyim. 
DüştlnUn kf Amerika.da ve bilhassa 

Holivudda, na.zarı dikkati celbetme • 
den bir tek adun atamıyorum. Avru . 

• 

pada daha fena. Bu yaz Salzburgda 
otelim muhasara edilmişti. Vened.ik • 
te, benden im1.a istiyen ve mantomdan 
çeken CO§kun bir kalabalık tarafın
dan koğa.la.na.rak dar sokaklarda ko
şuyordum. Bir ikindi Uzeri Tintoretto 
~rgisine girmek suretiyle kaçmaya 
muvaffak oldum. Duhuliye onliretti, 
perestişkarlanm kapıda kaldılar. Ser. 
gide hemen hemen ziyaretçi yoktu, sa. 
rayın serin salonlan tatlı bir ışıkla 

doluydu. Bir köşeye oturdum, üç sa. 
at orada kalarak inziva, istirahat ve 
silkfuıu doya doya tattım. Hatta öy
le zannediyorum ki, biraz uyukladım. 
Tintoretto beni affetsin. 

Yürüyordu. Şikagonun kalbi olan 
"Sloop" a dönüyorduk. Marlen 'in söz
lerinden, biraz endişeye cF~müştüm. 

- Sizin hakikaten. bu kaldmm üze. 
rinde, ekmek parçası içinde sıcak su. 
cuk yemeye mt niyetiniz var? 
Ateş ve heyecanı birdenbire kesil 

miş olduğu halde durdu. Hiç ses çı • 
karmadan, görünüşte iyi bir lokanta
nın üzerindeki ismi gösterdim. 

- "Eski Haydelberg,,. Alman bira. 
hanesi. Kendinizi orada muhakkak ki 
iyi hissedeceksiniz. 

Bu, tam manasiyle bir Alman Jo. 
kant.asıydı. Burada matru~ kafalarla, 
yağlı ve semiz enselerden, ince altın 
gözlüklerden, yüksek, kolalı yakalar. 
dan başka bir şey görünmüyordu. He
nllz masa başına oturmUJi, henüz ye
mekleri ısmarlamıştı ki, parmakları 

arasındaki Ren şarabıyla dolu barda. 
ğın içinde, memleket semasının ziya 
aksini bulmuş gibi, tekrar yüksek ses. 
le, hulyalara daldı. 

Bu sabah her şey ona tatlı bir he. 
yecan veriyordu. Biraz evvel satıcı 

kızlar arasında, onların taliini kıs -
kanıyordu. Şimdi, mazinin dekoru i · 
çlnde, hazin maziyi yadediyordu: 

- Bıı.bam Rus hududunda öldükten 
sonra, ben ve annem Vayman terkede. 
rek akrabalarımızın bulundukları Ber. 
line gidiyoruz. Sefalet ve ıstırap dolu 
üç sene geçiyor. Arlık ekmek yok, hiç 
bir şey yok. Şöyle böyle gıda alan yal. 
nız siperlerdeki aslCerlerdir; ve bun • 
lar, mezunen gelirlerken, ailelerine 
konserveler getiriyorlar. Sonra muta. 
reke ve ihtilfil vukubuluyor. Kurfurs. 
tcndam'da pathyan mitralyözler evi • 
mizden duyuluyor. Dehşet içinde ka. 
lan annem, beni tekrar, siyasi keşme
keşlcre sahne olmıyan Vaymara götü
rüyor. Berline, ancak birkaç sene son.. 
ra dönUyoruz. 

Çocukluğum 
nerede? 

Bütün bunların içinde, tatlı hatıra. 
larla. dolu olan, masum, mes'ut ve a. 
dına. çocukluk denilen devre nerede? 
Çiçeklerle dolu bir evde bir anne kah
kahasının, Avrupa U7.erinde bir ilkba
harın ne olduğunu bilmiyorum. Hul. 
ya perilcrimin gözleri, ağlamaktan 
daima kıpkırmızıydı, peri padiı;!ahla -
rmın oğullan iee sakallı, hUmmalı 
gözlü ve demir miğferliydi. Hassasi • 
yet ve istidadın uyandığı, insanın o
kumağa, sevmeye başladığı tatlı ve a
teşli gUnlerin hatırası olarak korkunç 
ve siyah uçurumdan başka bir şeyim 
yok. Ancak küçilk ve yaslı bir kız, son. 
ra da zayıf ve muztarip bir genç kız 
olduğumu hatırlıyorum. Mazinin bana 
yegane hediyesi, Madlayn van Loş'un 
çehresindeki • Marlen Ditrih'in yüzü. 
niln şöhretini temin eden • muztarip 
ve elemli nişaneyi ebediyyen bırak • 
mış olmasıdtr. Tebessümümün esra -
rengiz ve dokunaklı olu~. belki de, 
yirmi yaşımda gülmeyi öğrendiğim • 
den ileri geliyor. Eğer me.s'ut bir ço. 
cuk. her arzusu yerine gelmiş bir genç 
kız olsaydım, bugün sadece, dolgun 
yan:ıklı, tok gülü~lü Vaymarlı bir 
burjuva olurdum. Marelnin mi, yoksa 
Madlayn'm mı mukadderatını tercih 
ettiğimi ise bilmiyorum ... ~ 

(Devamı var) 

Aydında 

Köylüye 3 
milyon lira 

Dağılıldı. İlk bahar ekimi 
için de tedbirler ulmıyor 
Aydın (Hususi) - Aydın Ziraat 

bankası çiftçilere tohumluk veea:r ih
tiyaçlarını karplamak üzere 3 milyon 
lira yardımda bulunmuştur. Bu yılki 
yardım, geçen yıllardan çok fazladır. 

Bu paranın yansından fazkıGı zirat 
kredi kooperatifleri ortaklarına, kala
ıud.a kooperat.:f e girmemi§ müstahsiUe 
re dağıtılmıgtır . 

Banka, kreıdi açarak para dağıtırken 
en z:yade müstahsilin hakilı;i ihtiyacı

nı dikkate almaktadır. Bu itibaırla 
kredinin yükselmesi ziraat sahasınır. 
gen:ş~=ğine bir delil sayılabilir. 

Banka Sontegrin ve ilkkanun ayla
rında da kredi dağıtnrakta devam et
miştir. Önümüzdeki ilkbaharda batla
yacalr; olan zirai faaliyet için de şimdi
den teı:Jbirler alınmı!\tır. . 

Arıc1aık için 
fraiiyadan dört Renç 
Pe şteye p;lfnderllecek 

Edirne (Hususi) - Trakya genç 
nalbant ustalarının ikinci devre kursu 
da açıldı. Kursu tamamlayan birinci 
devre mezunları köylerinin fenni nal
bant ustası oklu ve bu hareket köylü
leri sevindirdi. 

Ancılık kursu da ilk olarak Te'J9r
dağ vilayetinde baglıyor. Kongre kara
rile ilk baharda dört genç an ustası 
dört ay kurs görmek üzere Peştenin 
meşhur orı çif tI.:kterine gönderilecek
tir. 

Boluda köycDIUk 
konı;?resl toplandı 

• Bolu, (Hususi) - Umumi mecl~• 
salonunda viUlyetin köycüliik kongre
si açılmııtır. Kongreye kaza kayma• 
kamları ve n!11Uye mildUrleıi, da:re mü
dürleri ve içtima halinlde bulunan umu
mi meclis azalan iştirak etmişlerdir. 

Kongre tlbay ve parti başkanı ~ 
Gündoğanın reisliğiyle açılmıştır. 

Kongre beş gün devam edecektir. 

Sivas mektubu 

Orta Anadolunun 
"Heybeliada,, sı !· 

Kaylthfsar, güzel havası, ne.fls suları ve 
fevkaJAee mbnzeraslle bir sanatoryom1tıt 

merkezi olabilir 

Y ~lliklere bürünmQ§ ol.an 

Sivas, (Husuat) - Bu mektubumla 
Haber okuyucularına vilayetimin • gü
zel ve tarihi bir kazası olan Kaylihisar'ı 
tanıtmak istiyorum. 

Kaylihisar, etrafı çam ormanlariyle 
çevriJmiJ bir kıtaza merkez.idir. Havası 
ve bilhassa auyu pek nefistir. Etrafında 
çamlarla çevrilmit müteaddit yayla
lar vardır. 

Keltik ırmağı kaza budutlan içinde 
51 kilometrelik bir mesafdde uzan. 
maktadır. 

Umumi r.üfusu 23576 dır. İki bin ki

lometre murobaaı mesahei sathiycainde 

bulunan 1ı;aza mıntakaamda 76 köy var
dır. 

Bu arazinin üçte dt'.sini fundalık ve 
ormanlıklar teşkil etmektedir. Kaza 

merkezinde 510 ev ve 2500 nüfus var· 
dır. 

imar işleri •e. yo'lar 
Kaza merkezini dört taraftan civar 

kasabalaar bağlıyta goselerin miktan 

115 kilometredir. Bu yollar üzer:nde 

bulunan Kelk:t ırmağına~ yeni beton 

köprü kurulması kararla1mıştır. Yollar 
oldukça düzgündür. 

Tamirırt igleri her sene muntazaman 

başanlmaktaJ:Jır. Kasabada yeni bir hü
kQmet konağı yapılmaktadır. 

K~lihi.!ara uzaktan bir 'bakı§ .. 

K illtfir vaziyeti 
Kasabada beş &nıilı bir ilk trıeıcte~ 

vardır. Fak:ıt bu mektebin binası gaYts 
müsait olduğundan tahsil çağında bil' .. e 
lunana bUtün ysaba çocuklarını !çıtı 
alamamaktadır. Köylerin bir kısın~ 
üçer sınıflı mektepler vıırdır, d · ğer ı.cı•· 

mında da mektep binaları yapılmaktııclıf· 
Şimdilik kazanın en mühim ihtiracı 
mektep biiıalannadır. 
istihsal vaziyeti 

Köylerde umumiyetle köy kanu~ıı 
tatbik edilmekte ve bilhassa sağlı1' ır 
leri üzerinde sıkı tir çalıbma göze çatı' 
maktadır. 

Kasabada ve köylerinde her türl~ 
meyva bol olarak yet şmektedir, falc' 
bakım usulleri pek iptidai bir şekiıki' 
olduğu için bu bol mahsulden lll.> ııdY1e 
istifade edilmemektedir. Kasa~ııaı 
h:lhma armudu meşhurdur ve her yer
de büyük. bir rağbet görmektedir. ~~· 

,.. ,.,,,.,, .... ı: .. · --....... :;.. ··- \..-1 : ... 2\.. --•"" 

tde tanınmıştır. . . 
Havasının ve suyunun fevkaladelıti' 

muhitin güzel manzaraları ve çarrı ~ 
manlariyle çevrilmiş olması burad' ~, 

• tı•' sanatoryom kurulmasına çok mü'!aıt u•· Buraya orta Anadolunun "Heybe 
da,, aı denilse hlç te mübalSğa ed'I~; 
mi golur. Yalnız bu~da den'z yrı1 t' 
gümü§ kıvnmlrla parlıyan ırmak ~11 

dır • 

Geçen yılda toplanan bu kongrenin ver
diği kararlara göre bir yıl içinde yapı· 
lan işler hakkında her kaza kaymakamı 
ve nahiye müdürleri raporlanru okuya
caklaI1dır. Gelecek yıl içinde yapılacak 
itlerin çalışmalarına a:t raporlar tan
zim ve mahalli işlerden vilayet bütçe· 
sini alakadar edecek olanlar görüşüle
cek, umumi meclisten temenni edile
cektir. Bu toplantı muhitte iyi bir ala
ka ile karşılanmıştır. 

Konyada bir yız 
iki bin liraya ! 

Fuzuli düğün masrafları yapanlar ve i018oJ 

1 
Yurddan 1 n1kAhlle lklnel defa evlenenler de var ti· 

. ____ K_U_ç_Uk Haberler Konya (Hususi) _ Meni israfat karşılayacak surette vasıta!~ ve te 

• Geçen .!ki yıl içinde Trakyada mu- kanunu varken buracbki düğünlerde satı ihtiva etmiş bulunacaktır. . cletl 
zır hayvanlara karşı açılan mücadele hın f~zuli ma;raflar yapıldığı görülü- ' Konyanın böyle bir tesise cı~oıı· 
neticesinde 9559 domuz, 557 kurt, 17 yor ve işitil'yor. Düğünlerde on beş, pek iht.:yacı vardır. Kültürpark el' 

k O k. · 11 b k d" · 44 · 'h" &'.b'd 1 · yanıtı · porsu ' 1 ırpı, ya an e ısı, y.:rmi arabamn ardı ardına sıralanarak. yarun eskı ve tarı ı " e erı ğer!J 
çakal, 907 tilki, 8650 lçarga ve 28481 cadde sokak gelin ••layını dolaştırdık· Cumhuriyetin güzel, mana!ı ve de 
karga yumurtası öldürülmÜ§ ve imha lan aık sık göze çarpan tezahürlerden bir eseri olarak yükselecektir. 'f'' 
edilmişt:r . lciir. Bu yeni eser aym zamanda l{o~t· 

• Bursa Belediyesi, kuruluş tariJ.in- Diğer taraftan _ikinci defaf evlenen- nın yeni çehresinde ilk ve esaslı ıJİ' 
den bu zamana kadar cerey<:a eden ha- ler bulunduğu da söyleniyor. Medeni tını da çizm"ş olacaktır. Parkın k~,s 
diseleri ve belediye te§kilatımn geçir- kanunun çerçevesi dışında, mahalle masına mevsim mUsaade eder e "' 
dlği istihaleleri ve eski reis ve azala- nikahı ile e,·ıendikleri anlaşılan bu geri hemen başL.-.:ıacaktır. M linevverl~ ~ 
nn 'simlerile yaptıktan hizmetleri top düşUnceliler t:•'.tibe uğradıklarında gen~ler, 1. :.ı yeni eserin biran e'l'V 
layarak bir kitap teklinde bastırmağa ''metresim:Jfr veya metreliyim,. diye- cuda getirilmesini diliyorlar :_.-/ 
karor vermiştir. rek i§in içinden sıynlıyorlarmış. 

* Akçeşehirde müthiş b:r fırtına ol- Konyada belli başlı bir a'le kızı al-
muş, birçok meyveli ve meyvesiz ~ğaç mak için, iki bin lirayı gözden çıkar-
köklerinden sökülmü§, bir ev yıkılmı§, mak lazımdır. Çok mac':ji düşünen ba-
bazı evlerin de çatıları uçmuştur. zıları: 

$ İzfl".fr muallimleri aralamıl:ia bir _ Hiç olmazsa benim yaptıklarımın 
yardım sandığı teş~il etmişlerdir. Bu trıktıklanmın yarısını yapal:Hmeli ki 
sandık, evlenenlere, bas~.lananlara ve bir §ey anlaşılsın .. demektedirler .. 
diğer icap eden vaziyetlerde meslek
taş1ara yardım edecektir. 

• inhisarlar ~:faresi tzmirde Bayrak 
hda modern bir şarap fabrikası kurma 
ğ:. karar vermiştir. Yakında in?ata 
lJaslanacaktır • 

• Irn:frde Cumaovası nahiyes!nde 
b!r tarlada define mevcut buluncucu 
ihbar edilmi§ ve yapılan araştırma ne
ticesinde ancak 24 altın lira bulunmuş 
tur. 

Killlür park 
Şehrin doğusuna düşen z:ndankale 

harabelerinin bulunduğu sahada, bazı 
arsalar da istimlak edilerek bir Kültür 
park vücucb getirilecek.. Bunun için 
1imdiden haımlıklar yapılıyor. Kültür 
parkı T. S. kurumu vilayet ve beledi
yen:n para yardım:le vüctida getirile
cek'ir. Park dört be§ sene sonra §Chir. 
balkının soaYat, 'kjilltUrel ihtiyaçlamıı 

Trak a a 
Yeni it öprH ler ~e 
yollar yapıhyor bu-

Edirne, (Hususi) - Traky::C"lırı 
111

el'· 
tün yolları yapılmakta, köprU ve 1oJ 
fezlen: de onarılmaktadır. Asfalt lı'f' 
üzerinde onarılan eskJ, köprülerd.:fl fiile' 
ka diğer yolla~ da büyük koP 

yapılmaktadır. · . i'' 
B•• ük' TT·-· k k" .... de bıtflll _,ıUy n.Zıva oprusu ~P' 

Havza ile Uzuköprü arasında >:...,. 
"fi ,,..,. 

makta olan betonarme köprünU 
01

,. 
sına hararetle devam olunmakta ril'O 

Bu köprüye "Kazım Dirlk,, l\Ö .. 
1 

J)f' 
denilmesi vilayetçe kararlaitıtıldıi 
her alıamııtı.r~ 



Peçeye dair 

Peçe ve 
~ YUılan yumakla şöhret ka
' '-lr t'raneız yazıcm, peçenin ta. 
..... ~enrnek istemlo. Fakat beyhu· 
~rt ttlpbanelerl dolqmış. eski e. 
'ka.rıttrrmış, hiçbirinde peçeye, 
~ ..__ 8'hna. meneelne dair bir ı;.atır 
11.~~t~rnamıı. 
~ o, uırlardanberi kadınla • 

~ 
-. ~tı 5rt8yoT, tabif gUzellikl<'rL 

lto 1Yor. 

bir masal 

Havva 

~~ar. akşamları 1<>kağa çıktık
~ ince tüllerle yllzferini ör • 
tt \-ıaıı l Ottaçağtn blltUn kadınlan pe
~1 lrırrlardı. Muharrir, ~nin ta. 
lıtk.

1 

lraştırırken, eski bir eserde şu du. 
~~ teu.dtıf etmtı, töyle nak. Havvanm aynası yoktu Bunun için 

'll; · dere kenarına giderdi. Bir gün yine 
~ gijn, Havva anamız. yalruz gez. gitti. Suya doğru tğUdi. Ne görse be. 
1it\ _:~ıştı. Adem. kendisini, late- ieniraiııla? Güzel. parlak ve eevimli 
~;q çıkmakta. lırtedıfl yett gidip bir yQz... 
:l ııı ~ 9erbest bıra kmlştL Bu ttima. Daha ziyade lğildt. Derenin kena • 
foc~~/"lllaine pek rıaha1ıya mal olabt- nndakl otlarm gttmUş telleri arkasın. 
'tıiştt. 1li lklına getirmemlıı. dt1ftlnme. dan çehresinin daha gilzel göründü· 

ğtlnü far ketti. 
~a"ızı ı - . - o- • • - :-"--4--'--' ~":ı-- .. tror. 
~1 ceplerini boşatlan tuhaf;ye ma. ken, yUzUne, ~u otlardan yapılmış bır 
' ıtıı Yoktu. Havva. silslenme1r t • till koymaya baş1adı. Aradan nice yüz ':llp Yolun kenanndakl gOJler. yıllar geçti. Fakat, kadınlar ilk ana
' lrOllca kopararak, uçlarma lannın peçesini taklid etmekten de çe. 

l~b~!!~;r ~.;A-;-;---·-.. -ı 
.. l{,l'b~ .. ---·--- ... 1 _ ....... ·--·--·----·- ! ,..,~ &ngı bir s~frad.ı yewelL ye- den ve perhizden bahsetm<'yinlz . .l!Jk· 
~-~,''dece kaşık, c;atal ve b1<;.ağı serlya ev sahlhlnlzl kırablllrslniı. 
\ıb'lı~le kullanmak de~lldlr. Ka- E~er tnba·"l; rnıza hindi, tavuk, ve-

"tak C:a blr yerde yemek yerken ya pirzola ~lbl bir şey konmuşsa \'e 
Ilı l'9._ lloktatara dikkat eiltlmelldlr. alı de etleri kemiklerden kolaylıkla 
ı..1''1 "b oturdu~unuz vakit ıznn- avıktayarnıyorsamz ayıltlayablldl • 
.... '-1llıt •e zlhnt mcşgalelertnlzl ~iniz kadarıtc iktifa ediniz. Çatal. 
~ "'tl~fa bırakınız. Sofrada asık hıçnk patrrdıın c;ıkartmamağa çalı
\' lıQt bonıurtuJu, neışeslz bir ada- "ın•'!. 

lhı..::-·unuşu dlterıertnln tıştlbası Yemeklerde mnztk ho" htr $evdir 
~~ lıertne derhal tesir eder. fakat bu a~ız ,rıp11:tısınflım hasıl ol-
-.-:"-ııa'°frada bot «örllnmek leli- ma bir mil1lk olmamahdır. YemPtl-
-~llıa lılc:blr zaman sofraya aban· nlzl sr-sslz ve a~ırntz kflpah olarak 
"-'"" )e• nur oturunuz ve ayakları- yeylnlz. A~P:I yemf"klP dolu oldu~ 
-.~,., l'd~ olmuına dikkat ediniz. ha.Me konuı,mak lstlyenler ~ok ff>na 
~ Olul' il@ ı>ek valun nA de pek u- bl rmanzua arzerterler. Muhatabı-
\,'\ , .. uırnl\msılıdrr. Gö~sUnUzlA nız yrme"'1 tam a~zmll ~~tUMlrken 
~- a.aınd 2 k d bt veva htr loltmnvı vntmıtk tlz('re iken 
~e b a O santim n ar r nna fmat tevrnı .et~eylnlz. nu da ne

--~ ... k Ulunrnalıdır. 
~~il l@rlntıt çok ac:ınayrnız. Dtr- za'l{et kPfrtPlertne muhaliftir. 
~·-""· tJ"'Dcuda yamııık olmflsı J!- Yemekte fazla. tttnrıh davrananlar 
1;" -.-.n''tina:nnız ki dhseklerin bile ararta f'ırada ufak tefek kazalar 
l._\~~\ttıı ~11 lıerl de~lldlr. Yt>mek- :vapnrlar. ~PRelA yere catalrnızı veS''" -.. 1•rlnlzl yanınızdakine ya pe~etpnızı dllşUrmURsPnh lrerl 
"' l\QG':"l'llle)'fn Aofra sfthbettnlze hh:mPtC:l ı kız veya 11Mk drlnreye ki\· 
"'~" -~ • •k"nı'lal. yahud da pf>k ~Rr nnn vPr"en katı'hrma"'A. teşP.bhOııı 
S';' "'~l~nn Yeri yoktur. Sof- etmoyfntz. Hlzmt>tc:lye osulra yP.rde
't "\ ltae ' '• da edtlmt:ur•elldlr. kini atmaııımı söylersiniz. Tabii her 
~"ner -.9111'lrı fl~l.-ncell mUtenev- ıııeydP oldultJ ~tbt bu ~ibl ışeylelld.e 
"' "1't~~taahd1r. A,.unıza vemek de kafayı kullanmak J~zırndır. Et.er 
~~'11 k .hafı 1Ulmftnlar ellPrlnl- RörOnllrterde hlzmetc:l yoksa ve dU.-
~~.,:ca..._,,.chr. Onlan orada ROrdU~ntızU. kimseyi rahatsız etme

~-!!'«• ~a eok dikkat edlnlı den yerden alabilirseniz bunu kabil :-;. ta,,.,. koaueu1an1an ~an llula- oldu~u k.adar helll etmeden yapınız. 
S ~ .. k lllı •e 11ra11nda mabave- Kibar bir ev anhlh~at misafirine ay
'!\~-... •dfntı. l!lv 11ablbenlı bun nl yemekten toltrar tkrnrn ederken 
~ -~ ll~e kal'l)ı bir minnettar- hiçbir zaman "biraz dnha ahr mısı
tt; ~:'9\, bOtQn misafirler siz- nız .. demez. Sadece alır mısmız der. '1 "•t1etıe bahsedecekler- Gayri reımt zlyaf P.tlerde, davet111er 
~ ~ t de iki ne: kişiden f~zla de~llse. ayni 
't '8.~•.:'•lar ikram Adilen ea- yemekten bir defa daha ahnahillr. 
~l"'~la •e1a eorb1tnın dere- Maamaflh yemet.ln seyrini t~k!J et
~\~· 4'e-.c;ıaun hemen lçthneslne tllttnl de hatırdan cıltarrnamatrdır. 
"""''":-~~ cHr. ll'akat onn Qftlye- ikinci bir ikramı kabul etmemek 
ı. "t '"'b" ?•tı da aJ11)t1r. Tath bir kat'lyyen ayıp de~ldlT. 
~"'~' •alt-;;-•nt ""'nts "'" bftflflllk· Reemt ziyafetlerde ayni yemekten 
'•tıı., tf)"h~ "~rtnhı. O Zftmana iki defa almak dofru def.ildir, Böy
~ )..: aı11 .. 11'• •e)'a ca1ınıı da IO- le bir ztyafetcıt davetli iseniz ve geç 
._'_1-ı~~ "\ d~~ trltmt"sfllnlz o 111rada ne yeniyorsa on 
_""q~ ~d · hrten heTIUttld bir dan baelamahsınıs. Ev ıııahlbeıalnln 
'~ ~~11 et"'"Ylntl.Oa11 tıeTmeee- 8'zt btrlnrl YflmPlften ba~tııtRra1' dl-

--.._;: btr pa~ 79Jfnlı. Te- l•P mlaaftrlerlal bekletmeat doğru 
le•dlltnla remekler- olmaz. 

'Hurafelerin boyunduruQundan kurtulmak için 1,, 

Açık film 
çeviriyorlar ' • Glzll stüdyolarda, gPzDI çevrnıen bu açık sa~ık 
fllmıerın kadın yıldızı neler anlatıyor ? 

Bir Frauıa gueteaiftde glJrdüğU. • 
müz bu ycuı, A vri.panın ba.ıı yerlerin
de, ba:ı sinema t'rketleriniıa, halka 
g6aterdikleri filmlerdeıa bafka, gizli 
w, ı!Wk amatörlerine maA.n&a filmler 
de yaptıklarım anlatıyor. 

nu filmler, husım olarak g68ten1ir. 
tnı.f. BuralartJ girebilmek giiçmflf. 
Mutlalwa tanalmıı biriai tarafınd4n t11k. 
-t:m edil,,.if olunmak, parolcuını b4l • 
mek ldıımınıf ••• 

Bil gizli aiMmalan11 da aerınaye • 
tlarlan, aahne uazııan, yıldıılan t10r
m14. Bır FraMU: gt1Z6leat, h yıldız • 
Zardc.ın birinin gidi ainema h4kkuı • 
r.kıkL ~ itil"G/Jannı 1'e§"cdiyor: 

"Ben Alm&DIJll, daha doğrwnı Bav
yoralıyım. Blrc;ok gene; kızlar gibi sine. 
ma yıldızı olmayı tahayyül ediyordum. 

18 ya.şmda ve yalnıf.dnn. Dünyada 
ltinısem yoktu, yalnızdll!l. Genç bir 
n.us arkadaşım vardi: Magda. •• 

O da. benim gibi UttlcUlUk yapıyor
rıU: Fakat, benden on yae daha bUyUk. 
tü. 

Bir cumartesi gUnll akşamı, biraz 
1tezmek, eğlenmek tatec\ik. iki gen~ 
kız, Berlin gıbl bir yerde eğlenmek is. 
tense nereye gider, ıtıpheaiz dansing• 
terden birine .•• 
Bız de, biraz dolqtık, IODft 1l'red. 

rtkstruede (Rela) barma girdik. Bu
rası, ~rllnJn en kibar yerlerinden bl. 
ridir. Sonra, bir de hususiyeti vardır: 
masalann hepsinin UstUnde bir tele.. 
fon ~tdi bulunur. Masada oturanlar 
.., •• ~'t»t.11:. tr.Wımla ~gl\ldNJ~
nJ~trlar. ·dans ederler, eğfentrfer. v-._·-----···-
sıtaya, prezantaya ha<-et kalmaz. 

Buraya, açıkçuı bir (sevda acen
tes:) demek daha doğrudur. ~nkil, 
(Rela l m mUttertlerlnden dörtte Dçtl 
macera anvan dellkanblardan, kmlar. 
dPn ibarettir. 
a rall'n'z Vıtfla hemen 1Dg&j8 

olabilirsiniz,, 
Geceyann otuz kadın ve erkek kal

mıştı. Birdenbire masamızdaki telefon 
zili çalmaya başladı. Bizimle görti!J • 
mek lıtiyorlardı. Btıtlln bunlar. benim 
için yeni ve eğlenceli aeylerdl. 
Geceyanıı, gitmeye hamlanırken 

telef on zili yeniden çalmaya başladı. 
Magda, ayağa kalkmıştı. Şapkasını 

dl17.e1tiyordu. Reseptörü aldım: 
- Siz, gil.zel l&l'llin... Ah! Siz misi. 

niz matmazel! •• Pek All. •• Yarın sa • 
bah, saat on birde Gamma sinema glr. 
keti sahne vazımı te'efonla l!ltfen ara
yınız. Taliiniz varsa hemen angaje o • 
lunabilininiz. 

Hııyretle sordum: 
- Nasıl? Nasıl? Kim o T Siz, siz kim 

siniz. .. 
Yabancı eevab vermedi, telefonu ka

padı. 

Magda, birdenbire c;ıldırdıfmıa hUk. 
metm!ştl. Hayretle yUzilme bakıyor -
du. Santrala 1<>rdum. Fakat. bana te 
lef on edenin kim olduğunu anlıyama • 
dım. 

18 yaşmda olduğumu aöy!emiştim. 
Çok, pek çok gUzeldim. Boylu boslu, 
erkekleri çileden c:ıkaracak iri. bay • 
gm ~özlerim vardı. Fakat, o vakte ka
dar blr erkeğe gönül vermemiştim 
Elime blr f"rkek eli dokunmamıştL 

Gil7rldim. bıpıu biliyordum. Fakat 
bir s:ıhne vazımm bl..nu söylemesi bU
yUk blr ,eydi. 

ErtP.Si gllıı saat onda Gamma stud. 
yosuna telef on ettim. Sahne vazmıı is
tedim. 
Kısa bir intizardan 1<>nra: 
- Allo, siz misiniz matmazel? Bu 

ak .. am aaat yediyle sekiz arasında Fre
drik BC"ka.ımıdakl yazıhaneme gelh' mi. 
aintz? L,intz f ~ln uzun uzun görftşilrtıs. 

Bu söaleri bina lmirane IGylemio 

) t 1 1 * 
n .. f sör: 
- Sıkılma, ıo

yon • diyordu • 
J dUşnu ki b'z fi ~ 

l 
ledmlzi t n ı 11 n t 
bir maksatla ha

...... zır:ıyoruz. 

ve telef onu kapamıe~ı. Fakat, bana ka- ı yt yudum yudum lcfyordum. Biraz b. 
naat gelmi§ti· Muayyen saatte studyo. zararak, kekellyerek kimsesiz olduı. 
ya gittim. mu, tıtllcllltlk yaptıfmu anlattım. ı 

'fecı Obe filmi Maksadımız insaniyete 
- Gamma studyosu? Sağdaki mer- h zmettir! 

diveo, beşinci kat... Doktor l§tayner, uzun mUddet beni 
Asansörden çıkınca, bUyUk blr ka. süzdükten IODI'&: 

pmın kenarında parlak bir levha gözü- - Doğru, dedi. Bu, size llyık blr it 
me çarptı. Hayretle okudum: değil. Size açıkça söylllyorum. Çehre-

Gam ma ttudyon; tena.tüli ve ma. niz çok fotojenik. Dün ak§&Dl barda 
rui tetkikler linema firketL sizi bana gösteren operatörUm de bu 

Bundt.11 bir feY anlıyamadmı. Tena· fikirde ... 
sUtl, marv.t kelimeleri benim için bUa. - Yıldız olabileceğimi annediyor 
blltib yabancıydı. Ne demek oldutunu musunuz! 
bilmi7ordum. Yazıhaneden içeri girin- - Bin fotojenik kacfmclan ancak bi-
ce blr levha gördll.m: riai yıldız olabilir. Yalmz çalıtmak, 
Al"'4nyayı lıun1felerin boyundunı. sebat etmek lbım. Bana tesadüf etti. 
ğundan kurtarmak i8ti!loru.& ğiniz için doğrun taliinlı. varmıı. 
Blr kadın beni karşıladı. Ve: Bu sözleri bOyllk bir dikkaUe dlnlt-
- Biliyorum. dedi. Mösyö İ§tayner yordum. lştayner bir sigara yaktı: 

sizi bekliyor. 
BE-ş dakika 1<>nra gayet şık blr yazı- - Kapıdaki levhayı okudunuz, ete. 

hanede bulunuyordum. Otuz yaşların. tD mi?. 
da kadar yakı~ıklı blr adam beni ka- - Evel. 
bul etti ve gUlerek: - B~ bun.da muhtelif gekfllerde 

- Do,ttor Hana Ştayner.. çaheınz. Gamma eirketl iki ttlrlil film 
Dedi. Sa.dasını dP.rhal tanıdım. Tele. çıkarır: Bir kmmı umuma mahsustur. 

fonla ~örilştilğUm adam... BUtUn dUnya sinemalarmda gösterilir. 
- Evet, benim ... L!ltf en oturunuz, Aıtistlerimizin beynelmilel töhretleri 

sıkılmaymız. Her §eyden evvel söyle- vardır. Blr kısmı da lnsanJ bir mat • 
yln!z bana ..• Siz kimsiniz? Ne itle satla yapılan filmlerdir. BunlardP. iL 
rne4'~n1ırllnl1z!.. Bir sf~ı:a içer misi. sin gibi genç 1az1ar kuJlumm. 1 .. ı.k • 
niz? Bir viski. yahut da bir koktevl ?.. eadımı~ yeni yıldızl&r yetlftlrmektir. 

Sanki hlpnotlzme oımd,tum. Viald· - ~ DeTaau u lndde • 



Zamanın atletleri fennin inceliklerL 
ni nefislerinde tatbik etmesini biliyor. 
Iar. 

Sokakta gördUğilnUz en uzun boylu 
adamın başının üstünden, onun şap • 
kaşını bile düşürmeden atııyabilmeyi 
tasavvur edin. Ancak o zaman ge<:en 
Ağustos Ohio Universitesi talebesin -
den Meloyn Valker'in tesis ettiği 2,09 
metro yüksek atlama rekorunun aza
metini takdir edPbilirsinlz. 

Nevyork at' ,.. ':lübünden Soeenly 
2 metrodan aş~ı ,ı vakit 1895 senesinin 
spor'kritikleri, bu rekorun beşer vüs
ünün gayesi olduğunu ve artık kırıla. 
mıyacağmı iddia etmişlerdi. 

O zaman tatbik edilen usullere gö. 
re o, hakikaten şayanı hayret bir re
kordu. O zam::ı.ndanberi vukua gelen 
hadiseler göstermiştir ki, dünyada sev. 
kitabii ile atlamasını bilen tek bir a. 
dam yoktur. Atlama işi balistik fenni • 
ile halli rnznngelen bir meseledir. Çün. 
kU insan da yerden fırladığı zaman 
top ağzından fırlıyan bir merminin 
tabi olduğu gibi tabii kanunlara ta. 
bidir. Bu nazariyeyi ilk bulup tatbik 
sahasına koyan da George Horine a -
dmdaki atlettir. Bu atlet. 1912 sene
sinde ilk olarak çıtanın üzerinden dö. 
nük geçmeyi muvaffakıyetle tatbik e. 
den adamdır. Bu tarz atlamada atlet 
çıtaya 37 derecelik bir zaviyeden yak
laşır, toprağı terkettiği sırada ay~ğı
na, ba.~ına verdiği hızın bir misli faz
la hız verir ve havada yaptığı birta. 
1nm kıvrılmn!arla çrtnnm üzerinden 
yuvarlanmak suretiyle ve ona muvazi l 
bir vaziyette qar. 

Bir tenis ağı ~rinden atlıyabilen 
herhang-i bir kimse kendini çevik ad. 
deder. Bir kere de 120 yardalık bir ya
rışta herbiri tenis ağı yüksekliğinde 
on tane mııniadan aşmayı düşünUn. O 
zaman yUzbaşı Robert D. Osgovol'ün 
geçen sene tesis ettiği 14 saniyelik re
korun dehşetini gözünüzde canlandı . 
rm. 

Osgovol bu muvaffakıyeti nasıl mı 
elde etti diyeceksiniz? Bakınız anla. 
talım: 

O, mania koşusunu fen kaidelerine 
tatbik ederek insanın yerde havada 
gittiğinden daha hızlı gittiğini öğren
miştir. Bunun Uzerine manialann üze.. 
rinden aşarken havada mümkUn mer. 
tebe az kalmak çarelerini aramaya 
başlamıştır. Daha evvelleri mania ko. 
suı::lulan maniaların üzerinden daha 
büyük ve güzel kavisder çizerek aşar-
lardı. Bu heme kadar seyircilerin gö
zt\ne hoş görUnürse de. koşucular her 
maniayı aşarken, havada saniyenin bir 
1-Prsini kaybederlerdi. Bu gün mania 
koşucuları manianın üzerinden kısa 
kavisler Gizerek ve düz bacakla atlı. 
yorlar. Ark:ı.daki bacaklarını mania • 
nm üzerinden yıldırım sfüatiyle çe!{e
rek bir nn evvel tekrar yere de~mcyc 
çalışıyorlar. Yeni rekorlar işte bu bu. 
luşun neticesidir. 
Şimdi yüzmeyi ele alalım: bundan 

üç sene evvel Miamili on yedi ya..cıında. 
kı Rolph Flanagan antrenörünün icad 
,..tti.:Yi ve>ıi bir viizme tarzını tR1ime 
b:.ı~ladı Bu ,,yeni kulacı kullandı!!nım 
ilk Uç ayında tamam 25 muhtelif sil-

·~ 

Dünya sırıkla atlama aşmpiyonu Erole 
Veadmrs sehpanın en sonundan 

afLarken 

yanlış bir esastan başlıyorlar. Fransa 
Ski federasyonu ta.rafından resmen ka
bul edilen Em.ille Allais'in ortaya koy. 
duğu yeni esasa nazaran meşhur 

"Telemark" dönüşü kayakçılıkta öğ
renilmesi lilzumsuz ve faydasız bir 
döniiştür. Acemiler için şampiyon 

yalnız "Christiana,, yı tavsiye ediyor. 
Allais'in iddiası kayak sporu mütehas. 
sısları arasında birçok münakaşalara 
yol açmıştır. Şampiyon iddialarında 

haklı ~ıkarsa, bu kayak sporunun e. 
saslarmda ve binnetice elde edilen de
recelerde mühim değişiklikler meyda. 
na getirecektir. 

Fen sade spor tekniğinin mükem
. melleşmesine yardım etmemiş, spor 
malzemesinin de tekamUlüne hadim 
olmuştur. 

Mesela diskler eskiden o tarzda ke. 
silirdi ki, tahtanın elyafı disk sathına 
nazaran amud dururdu, Son zaman • 
larda mütehassıslar elyafı sathına uf
ki girecek ı;ekilde kesilen disklerin da. 
ha uzağa atılabildiğini görmüşler ve 
diskleri ona göre yapmıya başlamış -
lardır. 

1908 olimpiyatlarında dünya cirid 
atma rekoru 180 kademden azdı. O sı. 
ralarda kapili inhina ciridlerin havada 
ihtizaz yaptığı ve bu yüzden yolun • 
dan ka:v~ttiiTi keşfedildi ve bu cirid-

1crin yerine Finlan1iya kayın ağa.cm. 
dan yapılma bükülmez, sert ciridler 
kaim oldu. Bu yeni ciridlerin orta.ya 

A tletle.rimiZ 
Bu sene nasll çahşacaklar • 
Atletizm federasyonu rstanbul bölgesl t••• fi 
açık hava programıdıra ' 

27 Şubattan itibaren İstanbul atletleri aşağıda yazılı programda.il jStili' 
deceklerdir. 

Salı ve Cuma ~ünleri Kadıköy stadında, Pazartesi, Çıırşa,mba, v~ 
günleri Taksim st~mda çalışılacaktır. " 

Martta, bu çahşmo.lar KadıköyUnde saat 15,30 dan 17,30 a kadar, 
16 dan 18 e kadar, Nisanda Kadıköyünde 15,30 dan 18,30 a kadar, 
dan 18,30 a kadar, Mayısta Kadıköyünde 15,30 dan 18 30 a kadar, 
16 dan 19 a kadar ve Haziranda her iki sahada 1'7 den İtibaren· ofthcnlllA~.I 

Ayriyeten bazı hususi vaziyetlerin poğuracağı ihtiyaçlar mu 
bahlardan, Cumartesi ve Pazar günlerin den istifade edilecektir. 

MOSABAKA PROGRAMI 
6 Mart Pazar: İstanbul kros bfrincjllği. (Şi§lide). 
Bu müsabaka 3000 ve 6000 metro ol arak iki kategori U?.erinde yapı 
Mart 1! Cumartesi: Onurlama töreni: (Eminönü Halkevinde) 
Mart !O Pazar: llk müsabaka. · 
Dört kategori üzerinde yapılacaktır. 
Mart !7 Pazar: Türkiye kros birinciliği ( Ankarad,a). 
Istanbulun temsili takımı iştirak edecektir. 
Nisan 3 Pazar: 20 kilometre Maraton hazırlığı koşusu. 
Nisan 6 Çar,amba: Dekatlon (Taksim stadında). 
1ki kategori üzerinde yapılacaktır. 
100 m. uzun atlama, gillle atma, yilk sek atlama, 400 m. 
Nisan 7 Per~e: Dekatlona devam (Taksim stadında}. 
110 metre mania, Disk atma, sınkla atlama, cirit, 1500 metre.· 
Niacın 10 Pazar: tıkbahar müsabaka lan (Taksim stadında). 
Dört kategori üzerinde yapılacaktır. 

Niactn 17 P<WZr: Topkapı - Florya • Topkapı takım yürüyüşü. 
Nisan ~4 PaMr: İstanbul atletizm bayramı seçmeleri. 
M(J,yı8 8 Pazar: İstanbul atletizm ba yramr. 
Mayıs 19 Per~embe: Üç şehir birinrliği (An.karada)'.. 
İstanbul un temsili takımı iştirak edecektir. · 
Mayıs !9 Pazcr: Türkiye - Roman atletizm müsabakala~ (Anıtarad8.)ı 
Haziran 19 Pazar: GUI kupası müsabakalan (Kadıköyünde). 
Haziran ~ Pruıcırtesi: Pentatlon (Kadıköy stadında). 
İki kategori üzerinde yapılacaktır. 
Uzun atalına, cirid atma, 200 m. disk atma, 1500 m. 
Temmuz 3 Pazo.r: Maraton denemesi 35 kilometre. 
Temmuz 10 Pazar: İstanbul. Bursa (Bursada). 
Temmuz 11 Pazar: Rekor denemeleri (Taksim stadmda)'.
Dört kategori üzerinde yapılacaktır. 
!7\;tn,,,,-"'".iıııt (;o c-.......... - . ... ..,,. •-~-ı1.1l.U uu ....... "".ı..u.~..,, ... J. .ıı.;n,,..~""" ....... ......., •• 

Temmuz 31 PaMr: ıstanbul birindlikleri. 
(Kayıt, mUsabakalara sekiz gtln kala kapanır.} 

===A=ğu==st=os==v=e=E==yl=ft=l =a=y=la.rr===i5=in==h=u=su=s=t=p=r=ogram=====ç=ık=a=ca==kt=ır=.====_4::: ~ 
şebbUslerini mümkün mertebB "/ 

Ustüvaya yakın bir yerde ya~' 
ve gillleyi şarka doğru atnıa~ 
ya o istikamete doğru atl ~ 

çıkmasiyle rekor de. 250 kademi aş
mıştır. 

Sırık atlayıcılar bir vakitler sırık
lannı dışbudaktan yaptırırlardı. Fa • 
kat bu ~ı·ıklar o kadar ağırdı ki, at
letler daha yoldaylrıen yorulurlar, ve 
kuvvetlerinin hepsini atlamaya tahsis 
edemez.terdi. Amerikalılar bambo ka.. 
mışım kullanmaya başladılar ve re -
korlar hemen yükseldi. 

Fen ilerledikçe spor rekorlarmm da 
değişeceğine hiç şttphe edilmemelidir. 

Nevyork Unlversitesinde yapılan bir 
tecrübe çok garib bir netice vermiş. 
tir .Hususi surette yapılmış bir rUzga.t
tUneline asılan bir diskle yapılan tec.. 
rübeler göstermiştir ki, disk rUzgara 
karşı atıldığı vakit rüzgar istikameti-
ne atıldığından daha uzağa ~tmekte. 
dir. Saatte yedi, sekiz mil bir süratle 
esen rUzgA.ra karşı atılan dist havada 
vücuda getirdiği bo§luğa bu rllzgtr ta
rafından itilmekte ve böylece daha 

tavsiye ediyor. Hattıüstüvad& ~ 1 
arz caz~besine ktirenin döDJll ~ 
siri de il~ve edilince, profesl>t 'JIJ1'' 
da mahsus bir fark oıacağIDl 
diyor. eti., 

Spor teknik ve maherneSi ~ ı;/ 
ıslah edilmektedir. Öyle ki, 1~' 
si atletlerinin kendilerinden - .~ I; 
!erden daha az kuvvet earf~~ 
retile daha §ayanı hayret reJ'P'~ 
de ettiklerini göreceğiz.. 

fazla yol almaktadır. . ~~· Cii\iii 
Amerikada Stanford üniversitesi fL' • 

zik profesörü Paul Kirkpatrick gUlle 
atma.ia veya uzun atlamada dünya re.. 
kbru tesis etmek istiyenlerin bu te · 

Meşhur J esse OıceM uzun atla~ 
bu stil ile dünya rekorunu klrmt§tı 

.. 
. t ... 
• .... -
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l:>ilenciliğin tarihi1 

ve nevileri 
VaktDBe DGıl'tDyar ıKocaıDarıno 115 

mecndDye ayDokOa ~aırava 
veren kadanoaır da ~aırgJu 

................................................................................................................ : 
lskat,..ılar zenain cenazelerinde kollarına renkleri başka e 
ı.. y , o • 

vaşka kolluk tukarlardı. Kalabalığın arasından, para ~ 
d11ğıtan adama evvela sağ kollarını gösterir, verilen i 
Paravı atır sonra öteden do aşıp tekrar sokularak başka ~ .. ' renk lrnlluk taşıyan kollarını uzatırlardı 1 

"'······ ........................ - ........................................ 1 ..................................... --
llı.t~llıııenı sız o de'1rlerc yetiştiniz 
dtı' 0enını çocukluğumda 1stanbulda 
'1 encııııt çok ince blr sanat halini 
ıı~'Ştı. Çeşit çeşit dllencller vardı. 
let~lar, halkın insani ve ahlAkt his
ltııı ııı tahrik ederek, para koparmak 
Ilı lUrıu tUrlU usuller kullanıyorlar 
'ıfeşıt ceşlt dilenme tnrzları vardı. 

~r atırııııda. kalanlardan bazılarını 
~lıYorum: 

~er ' Mezarlık mezarlık dolaşan, 
~~eıııttcki cenazelere yetişen mor 
4ag_1 er, kulağı delik, sanatlarının 
~ lı:atcın eri tnsnnlardı. 

htt asıı da duyarlardı?. UskUdarcla 
lt~ı~aşa, ErenköyUndo ricalden bl
bt!)~ eşı, BUyUkderede zengin blr 
lar Oğlu ölse hemen haber alır
~ .~ • k 
·Olıı~· topal, kolsuz, kadın, erke , 

<lJJell ~ocuk, ihtiyar genç bir sUrü 
la Cıkcı, daha tanyert ağarmadan yo- \ 
~r. 'tr~~r. BUyUkdereye yaya gider 
-n aara. 

~e c olmuşa bir adam! 
İtö~ı:erlerdi. 
raı ler, şimendifer vagonları gibi 

hır t a:arak elele tutuşurlar. en öne 
~eltı e gözlU geçer, bu katar halin 
tl<tıı ktıru bir lokomotif gibi çeker, 

~ ~ek Yere götUrUrdU. 
1at, 111 Hasta, sakat dtlencller .. Bun 
1'larısanınrm merhametini hasta
~lııı rıle tnhrlko calışırlardı. Duvar 
~I'! l.ız ne Cömelerelt, yolun orta yeri 
"lıtdannrnk, caddenin en işlek bir 

lt!t, .e oturarak, pis çnrpuk cur
:ıl' lt~saralnrı çUrUmtiş vücutlarının 
~rıte1r tnını açarlar, ağlayarak, lnll-

1. ' l'nlvnrarak, sadaka tsterler-
a 

lııııayy llusust dilenciler.. Bunlar, 
l'e \ı ~en gUıılerde, muayyen mahal 

, 'tte:;arıardı: Cuma Beyazıt. cu
b tılt s 1 ll'atıh, pazar Aksaray ve llfıh 
1
• tıtr eınt dolaşırlar, çalmadık ka
'ta1ı:nıaınadık dUkkdn, tekye, zaviye 
lal'da. ~Zlardı. Tokmakladıkları ka

t 'c · 
~ g~~~ dilencisi, cumartesi fuka.
~ 4Jfy ı. 

"()r~1'Z 1Yaretıorlni bildirirler, ade
• ..... ){ Sibl aadnkn alırlnrdr. 

~ ~l <lıı abakcı zenciler.. Bunlar, 
:ı tıa. encııor gibi, ol açarak, hor 

1 
~t. Ai ederek sadaka toplnmaz

~11tı. lrab dıklnrı parayı hak etmek 
ar ne ?k Çalarlar, tuhaf tuhaf şar 

\ 1 cıl-°lla~ lerlerdl; kaşlarını, gözlerl
'~•tı 0 a OYnta, sarkık dudakları
lUrıu eraz dişlerini göstere göste 

lJ111!°nskaralrklar yaparlar. 
tı 11.l'a.tıı ıtln knhnk dfngnln ! 
tı' ı.:ocu e Söbek atarlardı; hanım-
> lrı:rıkları, pencerelere, beyleri, 

11 ı uınu a.şı:ıları, uşakları etrafla
~! ·r, rUrler. gUldUrürlcr, eğlcn
l3 t001 sonra külfi.hlarrnı ac;ınrak 
tını nrınrclı. 

. ı. <ltın l 
) "'a.l"tı.tı e rnerisi Sudanlı, zenci 
lrıl ll.bak~ını, boyunlarına taktık 

"dr. 11 n sazı çalmakla kaza
~ lal{3.e .-nşınrındakt beyaz kUl5.
>11.htr 80~h1 Uzcrinc tilki kuyruğun 
itil~ cltzıı.:;1ç takarlar. ayaklarına 
~ '°e l' er ~eçirlrler, sırtlarına 
tıll~lard~n1t11 bir hırkn giyerler, 
~ dı. • sayfiyelerde böyle dola 

"t~~ba'lrcr 
tı ~ ~ ... ln zcnctıerln şairlikleri de >'t llt'ti){ :fendlsindmı, hanımm
~tıı <llc a~. e:vınden. damattan baş. 
lıt' baılcı:ıın, nrabacı bnşmın,aş-

1~ ltıı.<h anın, harem nl;nsının. 
l~ı0 1nın, siitııinenin. bncınm, 

• > hçac-ı lrndmnı üzerlne 

beyitler uydurup, taklidlerlnl ya.par, 
manidar IAflar savurur, bunları, tut 
turduğu bir havanın nağmelerine 
uydurarak okumaya başlardı: 

ntzim bacı dolma yemez 
DlngnlB kabak dlngala! 
Yanmış ''erir, iyisini yutar 
Dlnı;rnla ka.bnk din~ala! 

5 - Dilencilerin en yilzsUzü, en 
cdebslzi bunlardı. Hepsi aygır gibi 
gUçlU kuvvetli, etli, canlı, sapasağ
lam oldukları halde hizmetclliğe, 
çamaşıra gitmezler,. yoldan geçen
leri pis ellerlle tutarlardı: 

- Valdc .. Ilir adakncık .. Küçük 
bey •• Raşm tc:ln .• Muradın için .• KU
c;llk hanım •• Allah muradına crclir
sln .. Allnh keder ,·ermesin.. Allah 
kara gözlüno bağ'ışlac;m, bir sa.<lnkn .• 
Dürük hanrm; Allah iki cihanda 
aziz ct~tn, bir etmek parası hJmmct 
et .. 

ad&k~'51'ar.onlor:e dun. '1Uı\klerl aı:l
bl, vermtyenlere de: 

- Boyun bosun devrilsin.. Allah 
belA.nı versin. 

Diye beddua ederlerdi. 
6 - Bazı dilenciler şarkı söyliye

rek, gazel, ilt.ıht okuyarak, yahut 
(Kısası Enbiya) dnn bir parçayı 
ahenkle söyliyerek dilcnlrlerdl. Bun 
ların ekserisi :Medineli Araplardı. 
lçlcrlnde hakikaten güzel sesli olan 
Iar da varrlı. Mahallenin derin sUku
nctini, Uz blr perdeden başladtkları: 

Ronlın işim yalap ~-nlnp 
GUzcl eyler ulu çalap 

ilA.htsile noktalarlardr. O zaman ka
fesler sürUIUr, kapılar açılır, güzel 
sesll dllencilorln çanakları metelik
lerlc, kuruşlarla dolardı. 
Bunların vücutça hiçbir arızaları 

yoktu. Mnhalleden mahalleye dolaş 
ma faslını bitirdikten sonra, cami 
avlularında mendil açarlar, ya Ku
randan i\yet, süre okurlar, yahut da 
mukaddes tarih vakalarını nağme
ler uydurarak yUksek sesle anlatır
lardı. 

7 - Dilenciler arasında, her zaman 
dilenmiyenler de vardı. Bu kısım di
lenciler, yalnız bayramlarda, dint 
gilnlerdo, mevınd, Kadir gecelerln
de, bUyUk camilerde, bir köşeye çeki 
lerek, top kandilin altına oturarak: 

- H~an kJ, 'Yunus aleyhisclAm 
bah~n karnm<ln ikameti gUzin olnr 
kcn .. 

Bnşlangıcllo, etrafına toplanan 
askerlere, hamallara, ihtiyarlara 
vaiz ederler, isl!m tarihinden men
kıbeler anlatırlar, sonra mendlllerl 
nl yere sererek sadaka toplarlardı. 

8 - Sossiz dilenciler, dilenci sı
nıfı icindo büsbütün başka bir tipti. 
Temiz, pft.k giyinirlerdi. Kendilerini 
vaktile giln görmUş, fakat sonradan 
dUşmUş insanlar glbi gösterirlerdi. 
kahrnlerde. gazinolarda masa baş
lramn dikilerek, dakikalarca bir 
söz. tek bir Jcellnıe söylemeden du
rqrlar, para verirseniz dudaklarını 
hafif hafit kıpırdatarak işitilmez bir 
sesle dua ederlerdi. Bir şey verme
diniz mi, ters, kinli, haşin l.ıir bakış 
la yUzUnUze balrnrlar, mırıldana mı
rıldana uzaklaşıp giderlerdi. 

9 - Keman. mandolin çalarak 
dileıımek usulilnil, ekseriya kör 
Rum dllencflerl tatbik ederlerdi. 
Kör yanma çocuğunu, karısını, ya.
h ut gllndellklo tuttuğu başka bir 
ı;:ocuğu, bir kndınt, bir .adamı Ye eli
ne de kemanını nlarak sokak sokak 

dolaşır, her clUkkftcna girer çıkar, 
meyhanelere uğrar, günün en geçer 
akçe şarkısını çalar, söyler, dilenir 
lcrdl. Mahalle aralarında ekseriyet 
le elemll, içli, acıklı havalar çalar
lar, bu suretlo balkın merhametini 
uyandırıp dilenlrlerdl. (Mtitareke 
yıllarında bu şekilde dilencilik, so
kak arnları~da Bcyoğlunun, lstan
bulun en işlek caddelerine kadar 
çıktı. Bir takım }{Ör Ruslar, borazan 
keman, kltara, davul çalarak, milş.. 
terek konser vermek suretlle dlle
nlrlerdl). 

10 - Bazı dilenciler de, ellerine 
bir iki gazete, kartpostal, kurşun 
kalemi, kibrit, sigara k~ğıdı alarak 
dilenirler, beş para, on para değc
rJnd• -olan bu şya)"I, bir, iki .kuru. 
şa satmak suretlle bir kAr isterler
di. Bunlara hiçbir satışa karşılık 
olmadan para verenler de çoktu. 
(Şimdi bu usulil kUçllk kız ve erkek 
çocukları karamelft., bisküvi satar 
gibi görünerek tatbik ediyorlar). 

11 - Mektupla dilenenlerin sayısı 
da epeyce idi. Bunların yüzde sekse
ni taşralı idi. Kahvede, kıraathanede 
sokakta gözlerine kestirdikleri kim
selerin yanına sokularak, ellerinde
ki kdğıdı sunarlar, mahcup ve acık 
it bir tavırla yere bakarak cevap 
beklerlerdi. Mektuplar hep birbirl
nG benzer, "Merhametli erendim!,, 
diye başlayarak şöylece devam eder 
dl: 

"Ta, rncln.n gcl<lim, bir iş tutama. 
dun, birkaç param vardı, bitti. Uç 
çocuk bııbrun~·rm. U:a.rnn sefalete da
yanamadı, öldil.: Yetimlerim aç, mer
hrunetinlzc iltica ediyorum, bir ek
mek parası lütfedin.,, 

Mektuplu dilenciler arasında 
kadınlar da vardı. Bunlar da kOC{l
larının öldill:-Unden, yahut ayrıldık
larından, yetimlerinden, açlıkların • 
dan bahsederler, erkek dilenciler
den daha fazla sırnaşırlar.. Bu şc. 
kilde, karılı, kocalı ve çocuklu dile
nenler de çoktu. 

12 - Bazı kenar mahalle kadın
ları: 

- Her snnnt yaşa göredir, <lilcn
dlik ihtiynrhkta para getirir. 

Diyerek süt gibi beyaz sakalı gö
beğine kadar inen ihtiyar bilyilk ba
balarmr, pinpon kocalarını, altları -
na siyah bir koyun postu sererek 
mahallenin en işlek bir köşesine, 
sebilin yanı başına oturturlar, akşa. 
ma kadar el açmaya mecbur ederler 
dl. 

Bunlara eski bir kibar hali ver
mek için ıral:lyeslnin Uzerine yeşil 
bir sarık sararlar, kör zannetsinler 
diye gözlerine bir gözllik takarlardı. 
Sakat g<lzükmek için, sağ kolunu bir 
bez parçasile boynuna asarlardı. 

Bıınlar zahmetsiz para toplarlar. 
dı. nudaklnrı bile kımıldanmadan, 
onluklar önlcrlno yağmur gibi ya. 
ğardı. Fakat, bunların kazançlarını 
çekcmfyen, kıskanan insanlar da 
vardı: 

Sebil mütevellileri!. 
Mütevelliler: 
- Burası şerefll bir yerdir. Sebi

lin önüne dllencl oturtmnm! diye 
mani olurlar. Ynlancı körün koltu

_.. Dcvnmı 15 incirle 

~ekoır 
Meslıur şampiyon hastalanmıştı. 

Çağırıları doktor, derecesini alınca ü. 
mitsiı.ce b~ını salla},p söylendi: 

- 40 santigrad 3 diziyem ! 
Hasta bunu duymuştu, sordu: 
- Peki, dünya rekoru nedir? 

NDkbllrilDDk 
- &m istediğin kadar söylen, ben 

bu işte çok nikbinim. 
- Mademki öyle, ne diye böyle dil. 

şüncelisin? 

- Düşünceliyim, çünkü nikbin ol -
makta haklı olduğuma emin değilim. 

- Şu iskcmı1.eyi alacağım. 

Aşkun ktYvve'ltl 
- Efendim, kızmw .seviyorum. O. 

nunla cvlcwneme müsaaden.izi rica e
diyorum. 

- Karımı gördünüz mü? Bu işe ... 
- Gördilm efendim, onu görmeme 

rağmen fikrimde ısrar ediyorum. Çün. 
kil kızınızı seviyorum. 

- tlzülmeyin canım. Otel sahibi ol. 
madan evvel bc11 de garsondum. 

- FaT.-at garsoıı olmadan evvel o. 
tel sahibiydim. 

- İtalyan karikatürü -

Ev lhlannmo 
Bayan, eski ahçısına tesadüf etmiş. 

ti, hatırını sordu: 
- Nasılsın bakalım? Yeni yerinden 

memnun musun? 1yi kazanıyor mu -
sun? 

Ahçı kadın içini ~ekerek ccvab ver. 
di: 

- Artık kazanmıyorum, bcda\'a ça. 
lışıyorum. 

- Neden? 
- E\•lendim. Ev hanımı oldum. 

GtYıveDeırln taonn 
- Anne. ben güvelere pek acıyo. 

rum. 
- Neden yavrum? 
- ÇilnkU bfitiln yaz sıcağını kürk· 

ler icir.de geçirdikleri halde kışın ken. 
dılerine mayolardan başka bir şey bu. 
lamıyorlar! 

- ·-

- O ne hal k-ızım1 Çıi."ar ba.,ındaki 
biçimsiz kiUahı! 

ŞaşlkanDık 
İspanyada cumhuriyet krt'alarm .. 

dan birinde nefer çavuşa: 
- Kurşun kalmadı. 

- Bir tek dahi kUI'§un kalmadı mı? 
- Evet, bir tane bile yok. 
- Ya? öyleyse ateşi kesin' 

Sual 
Beş y~mdaydr, o kadar çok sormut

tu ki, o akşam babası cevab vermek· 
ten aciz kaldı ve: 

- Oğlum, dedi, çok sual sorma. .• 
Bir ~ocuk bilirim ki, senin gibi çok su.. 
al sorduğu için sual işş.reti şekline gi· 
riverdi. • 

Çocuk sordu: 
- SutJ i§areti gibi Kıvrılmasını an. 

lndnn ama, noktasr boşlukta. nwl du. 
rıbildi? 

- :Amcamın Kurban bayramtmnr 
verdiği davulll patlattım. 

- Baban döğdU müt 
- Hayır. On ku~ verdi. 

KömürcQnOn 
karısı 

Mahallenin kömürcüsü evleniyordu. 
Sordu: 

- Tebrik ederiz, evleniyormupun. 
Nişanlın san§m mı, esmer mi? 

- Esmer efendim. Bizim .zenaatı. 
sarışın doğru değil, çok kir tutar. 

Aırasıra •• 
Kiracı geziyordu. Ev sahibine 90r. 

du: 
- Tavan böyle daima akar mı? 
- Hayır efendim. Yalıuz yağmu.r-

yağdığt zaman. .. 

Patron - Da1...ti'lo-m için de bir da'J.· .. 
tilo tıdmalc ltizınıgclccc'k galiba! 

lngilir. karlkatUrU-
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HiKAVE 
L Ul TESl\'E, Pnris barosunun en ileri 

gel.:n O\'Ukatlarından biridir. Mühim 
hır Java oldu ıııu hemen bana teJdoııJa 
h:ılıcr \'erir: gider, müdaraaaını dinle
rim. Müdnfaıılnrı çok şiddellidır. Hakim
lerı, jüri he) elini derin bir teessür için· 
de bır:ıkır.,, 

Bir gece: kendisini ziyarete gittim. Çok 
diışüııcclı.rıtı • .Merakla sebebini sordum. 

- Fikrım lıuşka di)·arlarda doloşı)'or, 
dedi, bugün. Cenuht Amerikadon bir mek· 
tup ııldırn ve çok eski hır cinayeti batır
l:ıdun ... 

- Aman, rica ederim, anlat tunu- Ben 
de ynrın icın bir hikiıye mevıuu vıyor 
dum". 

- o hald• ıeııren 111 ku'Pkl raftu 42 
num:ırah dQs,>a)'J alıver .. 

• • • 
HUKUKU bitirdikten sonn A- baro

suna k:ıydolnıuşlum. Baham nulerıli. 
Bu l,Uçük şehirdeki davalaran ekserisi a
larak, verecek gibi ebemmiyelsb pyler· 
den i h:ırclli. 

Bir gun, mühim bir Yaka oldu. Hlmoyc:ı 
elf.ılııı so!:nkta bulup büyütıüQü bir çocuk 
)':ınıııda çnlıştığı bir çirtllk aahibiniı. 500 
franl,ını ~·nlınnğa ve kendisine öldQrmeAe 
teşclıhüs etmişti. 

Du küçük serseri henOz on sekiz ya,ıa 
rındl idi. Mürlofııasını hona hu,·ale elli· 
ler. E\·r:ıkını göıden geı;irdiın, mazisini 
nr:ışlırılırn. Mcırük bir çocuk bir piç.~ 
Dof!•luklıın iki ~ün sonra bır klll!iie kapı· 
sına bırakılmış. Hinıayei etraı almış. b6-
l·üıınü,; on üç yaşına gelinre bir çlfUık 
s:ıhiblııln yanına uşak verilmiş .. 

Çocuk, on :sekiz yaşına kadar bu çlrlllk· 
te k:ılıvor, sabahlan akşama kaılar dur· 
m:ıd:ın çalışıyor. Buna mukabil, kazandı· 
61 a) d:ı oluı frııngı geçmiyor- Hakimlerin 
nıerhamclini <'.llıecl~cck, j!lri heyetini t• 
essüre düşürecek bir müdaraa bıızırlamak 
işlen dl'~il .. 

Tc,·kırh:ıneye gltılm. Rendl~lnl Rllrftnc-e 
ş:ışırdım. Bu, çi(llik uşağına hiç de ben· 
ı<!mİ)'Ordu. IJ:ıli::tde Ye lavrınıla bir başka 
lık, bır incclık, naıul anlalayıın ıııze, hır•· 
s:ılel varıl ı. Elleri, çapa kullandıJlı halıle 
zarnfclini muhnfoza ediyordu. Babasının. 
anasının kim olrluAunu bilmiyordu. Çlrıtık 
uşakl ·~ını kcndisıne !Ayık görmediAini, 
in~ıınl:ıra kıırşı derin hir nerreı duydultu· 
nu söyledi. Beş yüz frangı çalmak isteme· 
.sin.: gelince ... Bunun sebebi 4uydu: Cirl· 
lilıtcn kaçmak, başka bir yerde başka bir 
işe girerek ıalllni denemek.. 

- IJü#inıinüz bir bre, Ra11 avalral, df
uord11. Ana 11ok, baha yok... Sl:I ıcven, 
meu11s dal.'il:alarda lcıclll eden, t'tıarct 
ve iınıll veren kimse 11ok. Köpek uavruıu 
gibi ırol:aörı bıra/.:ılıvermck ne bü11Qk it· 
ldl:ellir, bilmnsiniz... llimayd elf al alır, 
lıüyu'iır, ıonra bir rlllliöe verir. Bumda, , 
tabiri nıa:ur görünı1z. il 11lbl ralışırıınıı. 
Kı11melinl: bilinmu. Sonra pazarı gok, 
tnfili yok. Ku:ancınıı ne? AJJda nihn11rl o
tu: frnnk! .. Ru bır ıtu delil. Ya 11ördüQil· 
nü: lıakaret ... 

" za,·allı I haklıydı. Fakat, şahlller hep 
aleyhinde. Bunların ekseriı1i kıskıınçlık 
hls:o.ilc oleyhlnde s6~·1üyorlardı. Çünkü o, 
köy kızlarının sevgilisi idi. 

MOdddumumt ile aromızdı bir mOnaka· 
şn çıktı. O, lddinnnme!llnde şl)yle diyor· 
<lu: " Crmiyt.I, sokakla brmkrlmrş bir ro • 
cuk bıılurıor: ona acıyor, hima11eırlnt alı· 

yor. Senr.lcrrt bakruor, büyülü11or. ı•e lı 
sahibi edf11or. Fakat, lın melr~k çor.uk, bu l 
piç, r.r.nıi11dt karşı le~r.kkDr rdurk ur.rdr. 
lıırsı:lı§a, adam vldıir;meğe leşebbüı edi· 

gor. Em.falint ibreti müeuire olmak üze
re .... llh ... 

Ona verdillm cev:ıpta, cc?miyelin ma· 
neviyalıt değil, moddiyola ehemmiyet \·er· 
dillini, yalnız vücutla meşgul olduğunu, 

knllıe ehemmiyet vermecliğinl, aslı belir· 
siz olan bu meırClk çocuğun ağır ışleri ya 
pumıyacnQını dikkat nazara almadıAını 

IÖyledim. 
l\lüdafoam, JOrl heyeti Ozerinde büyük 

bir tesir husule gelirdi. Allı ay ceza \'er
diler v~ cezayı ela leci! elliler. 

l\lalıkemeılen çıktıktan sonra Dömer ba-
na leşekküre bile lüzum görmedi. Yalnız 
sözlerini giblerime dikti: 

- Siz, yslnıı siz heni anladınız .. 
Deıli. Kendisine Arrikaya 11ilmesinl, ec· 

nehl alayına gönüllü yazılmasını tavsiye 
eltim. 
Söı0m6 dinledi. Birkaç san sonra Mar 

allyaJan vapura bindi. 

••• 
1 Kf SENE «ttll. Kenrlislnden bir kart 

poslal aldım. üzerine, gaıelelerin 
birinden ke~ilmlş küçiil' bir parça yapış· 

tırılmıştı. Mer:ıkla okudum: 
"l'enl fırka kıınıarıdnnı ıcrtflne yapr

lan geril ,,.,minden ıonra madalytler tev
zi olunmıışlur: 

"Rirlnel A. R. taburunda onbaşı Franıua 
IJomere, Faa harekatında nliıtr.r<li(Jl fro
kalttde hi:mrt ve uararlıklurrna mü/;'1fa· 
len gıimiiş liyakat madnl11ul ..... 

Şıınu hnlırlalalım ki "Ayni Krmnli,. de 
nallule tıuk11bıılnn mü~nrfemr.rfe lnl>ur ku· 
mandanı 11t baırauuı a6ır bir auretltı ua· 
rnlanmrı. taburun riral hnflr keıilmişll. 
Onbaşı f>Omtr bıi11i1k bir ccsarellt adlerin 
haltını uararat..· krnılllrrinl firara mecbur 
elmiş ve taburu aalimen kıırargülıa oelir· 
meye muım{fak olmuıtu . .,, 

DofruRa bu kartı okuyunca '°" derece 
memnun olıhım. iki 1ıün sonra bir mek· 
IUJ> aldım. fcinrle ı·üz fnınklık bir bank
not vardı. Hır de küçük kı'ığıl. Krııtıı üze· 
rinde şu ciiınle yazılı idi: "Onbaşı 1-'ran· 
sua Dünıerr gönclerilmeıi rkaıilc .... 

.ı\llmış bin nürusluk bir memleketle bu 
kllğıdı ve parayı gönderenın kim oldu· 
itunu anlamak imkllnsızdı. Fakat, bunda 
bir racia olduğunu hissediyordum. Çünkü 
mcklup A •.• dan postaya atılınışlı. l>ömer 
de bu şehirde lerkolunrııuşıu. Sonra yazı, 
hlr kadın yaım ıdi. Belki kenılısini terke· 
dr.n Rnasııı larafınılnn gönılerilmişli Dö· 
ınerin munnsebeıte lıulunıiuğu zevk kadın 
tarından hiçbirinin böyld lılr semahalle 
buhınamı)·a~:ıA\ tabiiydi. Yüz Cransı ken 
disine gönderdim. 

• • • 
ON SENF. Retti. Dömerıten bir haber 

almamakla b.eraber, bilmem niçin, 
hiç aklıındon çıkmıyordu. Daima kendi~I· 
ni dilşünllyordum. Bu melrök çocuk her 
ıaınnn zihnimi iştıal ediyordu. 

Bir sabah ıazeıeml elime aldııtım za. 
man, kocaman harnerle yazılmış bir baş
lık d ık kot nnzarımı çekti: "Şurantda mül
hlı. tüııltr llrpnlfrl bir rlnautll .. FNın
-ua fJonıer adlı bir aalııkalı bir rlflriul. 
karııııtır ve kr:ının nişarılııunı balla lle iSi· 
rtiJrmıl~! ... l<rrlll /Jtlfmlrınnıış. ve rürmünD 
ıonıık kanlılıkla itiraf elnıişlir ..... 

Simdi ,ann, gn1ele muhnhirlerinln yaz· 
tfıklıırını, llonra r>ömerin ,on on llenellk 
hny:ıtına dair bizzat bana söylediklerini 
anlnlayım: 

Göniillfı yaıılıtıAı al:ı)·rla arknıta5lar1 

arnoıı:ınıfa temnyüz ediyor. En tehlikeli 
müoıı:aılemelerde ön 'iarta hulıınuyor. Ku
nıanıtanlarının lakıtirini ve ıev .. t"cühünD 
kazanıyor. f)/lrl !lene ı1onra ça\"uş olu
yor. Mtiıiılr.tl bith•or, yenid/n beş ı1ene I· 
çin tazeli:\'or. 7.ihnen hlr karar vermiş: 
Rlru p:ırn 'i:ohibi olmnk: Frano;oya ılönün· 
t'e bir çiftlik salın ııl:ırnk çnlı~mnk. Tıı· 

hur kumnnıtanı, beş !lene daha R"\kerllk 
yanar'la hizm.ıll on be' :o1ene olıırııjtını n 
tekaüt mnn$ına hnk knııınnrnıtını söylnyor. 
Oömı-r knhul etmiyor. lerhi'lini ı ... ıiyor. 
On sr.nt Fnııla n.~/;trlik ımrımak, memlt· 
1.·t'tfml nlirmrden 11a~nmak kı1ficlir. rliyor. 

nu müılrlet zarrında blriklirdljtl oluz 
hin frank knıtar hlr pnra ile A ... ya ıreli· 
yor. Küt>ıik bir çiftlik alıyor, çalışıyor, 

ve sakin bir ömür ı1ürüyor. Rir ırün. klly 
şenll'· lerl e~nnoıı:ınıta, lnnımnı'lılh bir kıza 
fe<;:ııliH eclİ\·or, nralnrınıla mfınııoıı:c-het hn~

lıyor. ~cıt~n "'onra hu kmn, l\lı1ürme~e 
ıe~ı-hhüoıı: ellilti eı;l<I n:ıtronıın km Jnl<lin 
olıtu~ınıı öjtreni~·or, ve hayretıen ktndlni 
Rlıımıvor. 

<ienrJer. hlrihirlerlnl ırörQyorl:ır, biri· 
hirlcrlndcn hooıı:Janıyorlnr. s~vişlyorlıır. 1 
J:ıldln hnbaoıı:ının, nn.11'111 hllftrınn kenıtl:o1lnf 1 
1enf:{in hir çi(tçinin nAluno vermek iste· 
diğinl söylQyor, ağlıyor. 1 

Tamam bir sene iki Sc!\'dnlı, fırsat bul· 
dukça gizlice birleşiyorJ:ır. l\ihnyet Jnk· 
linin duğün günü tayın olunuyor, lıag Lıu 
.ıumu sonunda ... 

Fransua birçok tereddütten sonra kızın 
b:ıbosına rnüracaate kanır veriyor. Çirılığe 1 
gidıyor. Çirlçi. kendisini baridnne kal.ıuJ 

ediyor, mazideki halasını yüzüne çarpı· 

yor. Dömer gpsarı oluyor: 
- llnlamın crıaıını fazlaıilt reklim. lı· 

lahı hal eltim. Ve ai:c. l.·ı:rnı:ın l:diı1ac-ını 
laltp clmeyt 11rldim. Param var, rlflliğim 
ı1C1r, ralrşı11or11m ... ,, 

Diyor. İhtiyar çirtçi evvelA kahkaha ile 
gülü) or, sonra hlddelle: 

- Kı:ım raıı rtlıa lıilt ben hnuatta lbn 
orıu smırr ıınnıl11crrğinı. Kı:rmı, heni Öl· 
dllrmek fıliutn bir ndnnıa vrrmtk hat .. 
llllnhr nt!f11r.tmi1! .. Sen b11 dolmaları f'aıla
ki vahıllere yultıır. llnydl, defol .. Bir daha 
buraua a11ak ba~ma! Piri katil .. 

Dömer dişJerlnl sıkıyor, kendini zaple· 
diyor, bir <'evap vermed.en çıkıp glrliyor. 

İhtiyar hak5ıZ mı? Söy~ecliği yalan mı? 
Kendisi aıılı ve nesli belirsiz mel~k hlr 
çocuk, daha doArusu bir piç de#il mi? .. 
Fakat, Jııklinl ııeviyor. O da, onu sevıyor. 

Sonra, on Rnt-llk nıü'llemlekecle yakıcı 
bir Jrilnc:ş allınıla kum ctiyarlorında .ıös

terrliAI yararlık bu lekeyi silıniye kiıri 
ıelmiyor mu>·ıluT Gençlik ve te<'rllbeı;i7:Jik 
sebeblle yaplılı bir halay1 hu hl:ımelile Ö· 

demi' olmuyor muydu' Evet, bir kıfüe 
kapıııına bırakılmış bir çocuk, bir piçti. 
Bunu acı bir surette? anlıyordu. Fakat, 
bunda onun ne lııkı;iratı, ne günahı vardı? 

Jaklini f{Ördü!lü zaman, hıılın:otının verrli
AI cevabı :o.öylilyor, saatlerce beraber altlı· 
yorlar. Kız: 

- Fran:ııı•va, diyor, ıevl~fiğlmlzl lıalıa
nıa ilıtrrf clflm. /J/nltmrk bile lılrmnll. 

Seni ıtvdiğimi, 11tnden başkusile evltn· 
"'ek ar:usıında olmndılJrmı ıöylrdim. Kız 
dı, ~·ISpllrdıi cır: "Omın krrrı:ııı olaenğrna 

oehrr. yerin dllıint gir .. ,, diye bn{jırılı. 

Ah! Framıırı .. Ynrın cııcJr nikah k1111la-
rrık!" Al beni. ntrtflt glifürürsrn giiliir. 
Rülün ruhumla, mrı•rudiuellmle ır.nin 
nlmnk iıliyorum. Nişanlıfttdan ne/ret edl· 
yorum.,. 

ERTESf gDn D6mer, her nkilkl Rihi 
şafakla beraber kalkıyor, yeni salın 

aldığı ormanıı odun kesmeye gldi)·or. Bil· 
tün gün durmndan, dinlenmcılen çalı'jı)'or. 
Kocaman a~açları bir iki baltada )'ere d.ı· 
viriyor. Yanıatı, bunları hu iri kiıtfıklerı 

kaldırıp yılın yapmakla (l0çlük çekiyor. 
Artık akşam oluyor, hava korarıyor. el· 

rafa bir hüzun çöküyor. Ağaçlar, birer ha· 
yal gibi göriinüyor. 

Dönıer. b:ıllaı11nı omuıuna alıyor, yo 
vaş yavaş )'Ürüyor. Cıılılorn, dıkenlerc e· 
hemmiyel vermiyor. Karanlık Rillikı;e ar· 
tıyor. Uzaktan bir ışıAın parlaılıAını gö 
rÜ)'or. Köye yaklıışlıltı nı anlı yor. Ounı) ur, 
uzun uzun düşünll)·or. Sonra, bır şeye 
karar v.ırmiş gibi llÖrünü~or. Ve hızlı a· 
dımlnrla yürümeye b:ışlıyor. ÇirıliAın el 
rarınıl:ıki çili allıyor, kapıyı ıtiyor ve ı~erı 
giriyor. 

Hepsi oradadır. NikAhı kıyaenk olıın no
ter, Komon ailesi, kız larafı .. Jaklin, malı· 
zun mnhzun otunıyor. Masonın Ozerlnıle 

billCır bardaklor ve şampanya şişeleri vnr. 
Hunların .ıörünce çileden çıkıyor, divane
ye dönüyor. 

- Nlrin geldin? i#n ne burada? .. 
Dömer rcvap vermiyor. Çiflçiyi f!ÖJls!in 

den şlılılclle itiyor. Noterin önündeki kA· 
ğıllnrı Rlın ateşe atıyor. Jn'·linin yÜlii sııp· 
ııarıdır. Hayret ve korku ile sevgilisine 
bokıyor. 

- Vau. rı1rclk6r katil .. Dur, ben şimdi 
sana haddini bildiririm .. 

İhtiyar bu sözü söy!~dikten sonra d'u· 
varda Hılı av tllfe{tlni almnk istiyor. 

Katil! .. Hu kelime bir kırbaç tesiri f{Ös· 
teriyor. Sonra, ihtiyar tüfeğe sarılı)or. 

Dömerln gözleri bulanıyor. nnllnyı tuınn 

kuvvelll eli kıılloyor. Sanki bir meşe alta· 
cım devirmek istiyormuş gihi şiıiılt'lle in 
ıllrlyor. ilk c!V\•el çiftçiyi, sonra kıırı~ını 
yere ~eriyor. Hnzır hıılıınanlnr. hn~rı'.$n 

rak kııçmnAıı haşlı~·orlar. Arkolnrınıian 

koşuror: nihn'.\·eıtekine de bir hnlln inıli· 

rlyor. Joldinin ni~anlı~ı. karası lkiyl' ny
rılarnk yere yuvnrl:ınıvor. za,·:ıllı kızr:ı 

•ıı brwılmı,, O<'ağın yanına dfüımQşlOr 

Dömt'r, onu kollar1nın araoıı:ına ıılıyor, yıı. 

Ta,ça yatııjtın 07.erlne bır:ılcı'.\·or l"e ~onrn 
çıkıyor • .ı\ilır adımlarla çiftliğine dönüyor. 

Jandnrmalor. kendisini tc:vklre ıeldikle
ri ıwııı:ın onu bir masanın önünde, Lıaşı 
elleri ar:ısında ağlar buluyorlar. Hiı:bır 
şey sö~ leını)·or, ıııukavemeı göstermiyor, 
Ellcrinı kelepçeye uzatıyor. 

Sorgu h6kinıinin huzurunda bir şey in 
kAr etmiyor. Vukayı olduğu 11ihl anlulıyor. 
Müıtaraa için hangi avukalı lstedili so
rulunca bc?nim iımıimt •erıyor-

- A ... da boylc bir avukat 11ok. Bu l•im 
de 11alnı: bir noter uar-

Diyorlar. Zabıt k61ibl, lK>flOI hAkimine 
benim Parisle olduğumu hatırlnlıyor. Dır 
lelgrafla, Oöınerin milıiafaasını kabul •· 
dip eııniyeceğimi .sordular. 

• • • 
THEXE ıılladım. A ... ya giıtim. RO)•ilk 

bir heye<'an içindeydim. Tevkirlıa· 
n.ınin kapıMnda biriken hnlk bağırıyor
du: "Kahrolsun! .. ,. efkôrı uınumiyenin 
tam:ımile aleyhinde oldu#unu anladım ve 
kendisini nasıl müdaraa edelJllecetiml dO 
şünrne~c h:ışl:ıdıın. 
Aşk yüziinılen mi? Peki, fakat ya eski· 1 

den yapılan hırsızlık ve ölüme: teşelıl.ıüııl. 

Müclıleiıımunılııin lıuna: "fluyırl Bu C'lna· 
yel kusdile yupılmı,tır... mukahelesinde 
bulıınac:ığı muhakkak. Herhnlıle maznunu 
1ıörıııcyi \'e ıııüılafoamı ons göre hazırla 
nıııyı ıııuvahk buldum. 

Jliicrcsine 11iı-diAiın zaman Fran!lua Dö
ıner çılgın gibi yerinden rırladı, dll'riıne 
sarılılı. Bulanık 11özlerini yüzüme dikli 
Rir şey söylemiyordu. Bu, tanıdığım deli
kanlı değildi. Diisbülün deAişmişlı. Doy· 
lanmış, aılm ve irade sahibi bir adam ol 
mu~ıu. Çehresinde bir katli, hir şerir halı 
yoklu. Bnna clnnyeti ve ubeblerini lama· 
mile nnlatıı. J!.<iini, başka birisinin karısı 
ı;örııı iye tahnnıınül edemiyecck derecede 
~e\'ıliiii ni sö~·Jeıll: 
"- Rurada bulunmadı/1rnı:ı bllııeyd;m 

111:1 rcılıalıız elmt:dlm. Fakat, ıi:i bir da
ha oörmek ar:m111mlan kendimi alama· 
dım. ı'aklfle. on ıir ıtne tııııel bana knrır 
pek allruıab clmıranmışlını:. Orada, ek· 
seriyelle siıi halırlıuorclum. l.iyakat ma
dalursile taltif olunclıı{Jum :amnn b11nun 
sf:I memnun tdn:r.binl dıişılndüm ve o 
nn:ele porraıırnı krııip nondurllm. R11nu 
ihtimal c:ocukra lıir gurura hamlellinlı. 

lla11ırl lllr dt Mi11le değil .. Ru, ıl:t' korıı 
hiıulllljim hürmet, lrvecrüh vr m11hnbbcl 
len ileri gt'lml,llr. şnphulı, vakfllt Mr ka 
lfl n11m:rdl, bııniJn ile hul.'lkf """' ttlnn 
bir aılan11n bıı m11 ıilbbell ıi:t ıertf tltl"t· 
rek şeulurlrn <fer/ildir. Faknl .. ., 

Dömcrin lı!hinde ,ntınıteı ederek bir iki 
kişi bulmaya çnlışlım. llu hıı~usıa çok milş 
kiıl ıit çektim. Dömerin Afrikn töllerinıle· 

ki hizıneli tukclir olunmuyor clcltildi. Fokııt 
<'İna)eli herkesin lüylerinı ürperti)ordu. 
Tc:yzesinin evincle hasla yalan Jaklini 
ziyaret eltim. Kııcnğız, hıçkıra hıçkıra ağ 
lıyordu. Bir :ırolık teyze<;i dı~:ırı çıkınca 

bana, her şeye rn/!men Dönıeri ~evdiltinl, 
sevmekle ıle\•ıını edeceğini Vd onu bekliye 
ccf(ini söyledi. 

Uıı sözlerı Uömere nnklelliğim zaman 
ncı arı gfıhlil: 

- IJerıi mi btldlyecek1 dtdl. Nerede? 
Öfr!.-ı tlı11111rrc/a mı? •• 

Allı ay ımnra, A .. ya bihilk hlr kalııba· 
lık tııplnnmnva başlnılı. Pari~len ve vllA 
yetl<•rılen gcll'n Jıazeh.• mııhnbirleri kalı 

veleri ıJolıiııru.rordu. Aıllıy.e hinasına bu 
susl telefon hıııtnrı konıılııyorıhı. 

Döm~r Vd hen tok mO,kül bir val)·ele 
Retmiştik. tBordo>ılan yeni bir müıl· 
ılelurnııml fll"lınişti. Eski miiddeıuınuıııt 

lı:ı~ka hir yere tayin .. ıtılmıştl. 
Herhnlıle yeni'iinin kenıll~inl göı1termek 

btiycrcAi iılıliıınnnıesinin bıroı ~iddctli 

ol:ıı•nAı nııııınkkaklı. 

Veni miiılıleiıınıuf, rlli beş )'a~lnrıncta 
ı-e aıllh·enin pek müıntuz nıcınurlarınt.lun 
blrisi.rdi. 

Döıııc:r, heni her .ıörü$1t' elime ~rılıyor: 
- Aman ü.,fad, diuordu. Ra,mıı fil110-

lindtn kurlar. Başka bir ıc11 iılemtm Gu· 
11ana gitiinrt kurtulmrının rareltrlnl lıcn 
bilirim. Jn!.lin ele. emlô/.:lni paraya et· 
virir, grlir. beni bıılrır. 

Oenim de ıı.leılı[ıiın huyıfu. Fakat hiç 
lımil etmiyordum. Çünkü yeni nıüıldc:lu· 
munıt çok 11erl, tok kalı yürekli ve ciddi 
hir aıl,ımdı. ller şe}'l' müılıı~ale ediyordu. 
~:ıhiıllcrt: !'öllal o;ormnma hile mn~aaıle el 
miyorılu. D:ıhn ilk <'ebrde hlrilılrimizc: A· 
rieln hao;ım olmuştuk. •lfJıına ılikdik bakı 

yorJt1. 
J:lklin m:ıhkemeye ıteJmrdl. VatRktan 

kal'rnını~:ıcnk dercrcıle h:ısla olduğuna 

dair tnhib raporıle tahriri ifadesi okun 
du. 
MOdıleiumumt. hftklm, Jftrl heyeti hattll 

dlnlcyi<'il.ır bile Dömere hain hoin bakı 
yorl:ırdı. 

Karar erle!ll ırllne hırakılrh . Miiıfctehımu 

m1, y:ınımıfon geçerken sellim bile verme 
r11. llnllyle: 

.. nn11le bir rnnnıırrrı mndrı'rrnrrn ralıımal. 
rryınlır! .. ,. ılemek illliyor .ıihl~ rll. 

Vorımn ,.t': ümllsi1 hlr halıle o!\'e Jrf'iı1im 
\'eme':len sonnı oılıımıı çelcllıllm. Dömerı 

irfnmd:ın kıırlnrmak i~tlvorılıım. Fakat hu 
kııhil ıld!ilıH. f ç kiştvl ölrlOrmo, •e rfir· 
mnnn ınmamlle ltirar etmişti. Tııhibinıltl 
rıınonı ıiıı nlcyhindrydl. Kf!ndisfnl kurtar· 
mak için bir mucize lhımdı. 

ktu1' tef' 
6u mucize, bnna bir deste mc? dil· fr 

lını eden bir kaılın şeklınde görun ı<• 
kal, bu mucizeden istiradc cdeıııeıdıtll· dal 

dil ·· ncoe 
dın, çekilip gitlıklen sonra şu "1111ıa 
dım ve gecenin büyük bir kısmını bil rıııı• 
ıeçirılinı. N!hayet, sabaha karşı kt7c11ıı" 
verdim: Fransua Dömer ihtımal d• kel" 
nıahktim olacak, rakal ben, berbal 
lesini kurıuracaAım .. 

" ( . 
E ATESi GON, mOıfdeiumumt ld~ 

meı;lnl okudu. Huyatımd~ bll ~ 
şiddetli bir iddianame işiımetlım -"' 
t'Oiı: "Bu oe emsali ulbi dtOtrsiı diyot' 
lüklara J..·ar,ı adulel bianıandırJ .... .,1,.,,,, du. Nıhayel jüri heyeline dönclll: ,,,avdl 
lıiJa zararclan baıka bir faudu" ol I ,.dit 
bu pirin idamtnr isterim"" dl~e b~ı;riol 

Dinleyiciler bra•o! Bravo! dıye e _. 
rırpnıaya başladılar. Jüri heyeli yarı~ıil 
at mi\uıkereden sonra kararını te 
elli: idam!.. ,..od-

Dlnleyi<'iler bu kararı alkı.şlarken rd• 
deiunıııml mfüılchıiyane ban• bakı)'O bel' 
u~n de manidar bir lel>essümle rııuk• 
eltim. .141-. 

Dömer sandotyeslne y1kılmıştı. El1 
jJt)

yavn.şça: ''Ceımrcl, drtllnı. Cezanı 111 .,,,,.. 

bet karene tahvil clllrttrglm. S6ı 
yorum suna.... efl' 

Yemek sanlindc:, müdcleiumu.mtnln ıırıt• 
ne gillim. Knpıyı atnn lııı:nıe1çıye 1"''jıııal 
verclım ve kendisini ~örmek istedi 
s6yleılim. Hızmelçl, az sonra geldi.: dl-

- Mluldeiumuml, bir yerde d•'' 
Bu sebeble slli.. .,, 

- Haydi, git s6yle .. Şimdi mutlak 
dlı1lni görmek lııtıyorum.. ..,oıl' 

Hı:ı:metçi, aes çıkarmadı, glltf ~ k..,., 
delumumlnin iki dakika kadar t>eıt• 
le mm·afakat elliıti cevohını ıetirdL ,.,,. 

Odaya girdiğim zaman kendısıııı. dıt.., 
masasının yunınıla ve ayakta bul "' 
Arkasında ~mokin vardı. Elimi ııkıı>• 
bir sonılalye gösterdi: 

- Bir emriniz mi var, ilstaıH-: ~~ 
- T <brik ederlru, iddiananıenıı el 

yüksek ti. 
811

,.. 
- Rica eıterim lalifeyl bırakınıs. 

ya nıçin geldiniz, onu söyleyiniz.· bt.,ı. 
- fa·et, doflru .. Uurnya geJişiınin tA y.r 

mııhktimun kellesınl kurtarmak 1~11 

dımınızı rica elmekllr. "' 
Bu "6&, karasına indlrilmt, hfr ":1d ... 

ıuwı yanlı. YüzO kıpkırmızı 0191ı,1,!f \\.\ 
le ynmru~unu mnsntun f\zetinf'..,,.,~.;,;;.;.ıJMP"" 

..;f ftıııntt.•<teıll: hen, nlnya ftl~ 11ıJI 
na, en hoşlanmndıAım . ıse~·dir. fn-ctrrııo• 
1ent, menfur bir malılCıklon kurtıı ııtd' 
islemek, huna ralışmokl:ı vozıreml )'flr 11.,,. 
Buna vlrılnnı-n kıınlim. Bu cıınııvorı rtJfl' 
lanırak bir kuvvet ta!'IOn·ur edernl);:_re.
Hc!rhalıle yaptıklarının reza!'ını tA 

1 
ı# 

tir. Siz de Jıelmlş, benden dt'llllell~# 
yorsunuz .. Zira, hlliyot"iunuz ki ki 
adliye mlhleşarıdır- ~ 

- F.veı, muhterem m0ıldelumu"11" ııı4" 
dıl,ünerek ırelclim. 1-'akal, uat>i)•etlt";ırılsf 
et.? ilen bir şey çıkmaı. lk iılt' bir sıı~eroııtl 
h:ıkmava d:ı l!lııım yok. ı.öıren ~ti 1~11,; 
olınıı, dnveth olılıı~unuz yere nı'1• yıııil' 
ıtıııtunuzu, .ıelt"miytteAınlzl a6Y1' 
Sonra 1rl>rii'.$elim.. nt tır 

Bu ~özleri o karlar ciılıll ve Arnlr~ıırt"': 
l11vırla 11fiylemi,tim ki hiç Re!' (I ~ 
ıtRn ıleıliAlml yaptı. Sonra ban• bir 
rc:rcti. Ve kihrili yakatkt'n: ıtıtıfl~ 

- Buyurunuz, üslad, dedi, ılıl 
rum... dl ,tt' 

- f,temı, oloıı:ayıtım, "°" daklk:11ııo-: 
me ııreçen lıuzı veııolk ııa~·eslnde ın ,ısı 
ııln ııııl:ı n k urlnralı ili rd im. l\I üılafıııı"'~11ııt" 
lddlonnnıenlz' hllkümsOz hırakırd•· "'"' 
nmlıı mı, iılıliannmt'nizde bıına fd 
le hitııb eılıllyordunuz: ,,,al.' 

"flir dul /;adını, urlim "orukl~~I tlf 
laa elmtk bı111ük bir ıertf tir. f 
c-an"varı, bir piri .. ,, rın~ 

Ben de ~ize, anası, babası t•~d•": 
terk olunan bir çocuğun hare1'All ;,et_111 
ziyade onlıırın mesut olnıatorı IA~~ iP"' 
liııl söylı!yeblllrılim. Ve ıncsel~~dl· _J 
bil) Ok bir reznlcte meydan ,•er dllr tr" 

o fiil '"' ilk celsede mnlıki'ııııa karşı . ·ni fili 6' 
tuııııelsiz t.lııvrnnclınıı ki kendıııı e"iıt1 "'°' 
rabilınek ümıdini kestim. Gece.ı>orJ; 
ılüşünüyorduın: buna bir cııre ~;.tJıı' " 
Kopı ralınılı; tcillim, açtım •. 5 Y'şıfl1~t
yinmı,, )'Üzü sopsan ve sııın ııiılL,,, 
bir kadın .celmişll. Kocasınd~:cı z,Jr 
diAıni söyledi. Ve bana, pek ofJ' 
cern anlullı: 1 ali "'ı.ııJ 

"Otuz iki, oluz De ııene c?•~~~ aııt 1' 
terem mfitldeiuınumt bu ,eh• sıreO"" , 
rler:otlerinl lak ip ediyordunuı. eu"ıa"ııııl" 
zel kıılnrla 11örüşüyordunu1od rl1 rıı~ • 
ras111üa en ziyade Galeri ~o e~~ 

(Devamı 11 
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ti;- ~rlte hanımın bir gUn evel 1 
lllestnı istiyorsun değil ml? 

di~ern:ıın biraz kızararak cevapver 

.ı - Doğrusu ondan pek hoşlanana
\lllll. 

Paşa da söze karıştı: 
h - ııakkınız var. Fikirleri bir.7. 
,1avaı otan bir kadın. Ben de gitmı-
0:deıı memnun olacağım. Faka 
Ilı a karşı başka türlü hareket edc-
eıdlk 11' • 

lı:a erıt sigarasını tablaya bırakara~ 
ın;ısına. yaklaştı. Elini Nermlnln o-
~una koyarak: 

dltı:ı Sizin UzUlmenlzl hlç lstemez
ltıı · Şerife hanımın söylediğine ba
tec'l't!a şu birkaç gUn içinde işler bi
Olaekı:nış. Ben de o zaman memnun 
illi Ca#;ıı:n . Onun hiçbir halin\ beğcn-

Yorunı. 

lbl~erının onun gizlice kendisini te
tlıe etmek istediğini anlıyordu. He
~ cevap verdi : 

le O .•• Böyle bir şey hatırıma bl

- Nermin .. Benim zavallı Nermt
nlm ! 
Amcasının cesedini aile kabrista

nına götürmüşlerdi. Odaya çiçek ko
kuları sinmişti. Ferit pancurları aça
rak pencerenin önUnde durdu. Dışa
rının soğuk havası yüzüne çarptı. 

Ferit, amcasından kendisine kalan 
bu daireyi oğluna verecekti. Acaba 
Allah ona böyle bir 10.tufta buluna
cak mıydı? Birkaç aya kadar bir ço
cuğu dahn. dünyaya gelecekt. Ner
min hareketinden önce ona bu güzel 
haberi \·ermişti. Hiç olmazsa bu ya
şayabilseydi! 

Bir kış gUnU yapraksız kalan a
~açları. budnnmış dalları, güneşin 
canım: ziyaları aydınlatıyordu. İhti
yar amca. her şeyi bırakarak çekll
mlştf . Feride: "Benden sonra sen ne 
fstersen öyle yap. Ben bunları dü
şünerek kendimi yormıyayım.,, de
mişti. Feridf çok çok fazla severdi. 
Kardeşinin bir tane o~lu olduğu için 
her şeyini ona vermişti. ~etırnıemıştlm. 

~a Pencerenin kenarına dayanmış, 
ıaın zlerını Nermine kaldırdı. Her- elinde Nermlnin mektubu olduğu 
hab:nkı gibi clddt, parlak ve mu- halde düşünUyordu . Ferideyi hatırla
lııan:tle dolu ldl. Ferit de her za- mak bir knç ay evvel yaptığı gibi o
~er 1 gibi gözlerini çevirdi. Artık 
d, .. lllln onun bu sahte ltıkaytli~ln- nunla geçirdiği gilzel günleri yaşa-
"ll tıl mak istiyordu. Fakat fikrini yalnız 

hıra 1: llzUimllyordu. Onun alnına 
dı 

0 
ktıgı busenin tesirini hAll hisse· ?'\ermin meşgul ediyordu. Feride u-

,ı,:ıdu. Nermin eevildl~inl biliyor, zaklardad kalıyor, ona hiçbir tesir ya
Vı k Ye kadar ettl~l mUcndeleye kar pamıyor u. 

t>eııdtsını çok kuvvetll buluyordu. Kederini, ümitsiz geçen gUnlerlnl, 
'ttıcfltun.den r.rnra Ferit lzmitteki Ferirleye alt bütUn hatıralarını unut
"' asının dl • d h t landı""ı muştu. Yalnız Nermin\, ölUye karşı 
" 1 h b ıı ı L[~ın nn as a b • 11 1 b k d bili d '' llıet a er veren bir telgraf aldı. Hik- ga P ge en u a mı yor u . .1. a-
~ı g~aşa Zade hemen hareket etti. vaşça s6ylcndl: 
ca. nra gelen lkin.cl bir telgraf am- - F eride, Feride, beni affet! Btı
ba~:;n \'efatım haber veriyordu. Bu ttın manaslle sana yahut ona ihanet 
lııanı kendisini görmemiş ve tanı- etmem 111.zım. Sen bulunduğun mev
bır tetı Olan Nermin üzerinde bam kide bu hareketimden mUteesslr ol
tllbte sır Yaptı. Genç kadın ?.aten bu- mazsm. Orada benim beşert aşkım
Se"ı.;,de hali gitgide vahtm olan dan çok yüksek şeylere mallksln. 
"a111 lt e 'Pek meşguldü. "Onun za- Fakat ona borçluyum. Nasıl ki sen 
h11.1ırı611<:Uk vUcudu bugünlerde kadld hayatta iken her arzunu yapmağa 
lla ,.,ı. l{elmlşU.,, tablrlerile kocası- hazırdım. 
L "~~ordu. Birden kapı açıldı. Ferit arkasma 
11' lccJI~ artık bize llmlt Terecek bile bakmamıştı. Bir ses hürmetle : 
~/çı~ !Qe bile SÖ1IemJyor· Sanki hl· - AffedArslnlz efendim dedi. Size 

\'ıılli\teiJ~zırlamak Jstb'or ıiblv btr 1~~g'$t1rdtlor •• 
.._h ctf\:uk Jmroeştm ! o kadnr 
81 llrlq 0 kada Ut h Titredi, elini uzatarak telgrafı al-
Q ~ı tok Rö r m 0 ammU kl dı, a~tı ve okudu: 
"~l kt. ,, !'inek lsttror. Dün bam "- SeYI m çok hastadır. Sizi isti-
.. •~ ... • Birdenbire çok rahatsızla y 
v) .... enı"- or ... 
,1 rtııtı_~ "'""rne telgraf çekinJz. H 
\'l l\t bltt buracıa bulun~nn .. 0 cttml 
h 4!rtıe1c 1l'rrıe<ıı ! Fakat ben on un ıı 
)'ile: ~el stedJğjnJ IJi anladım! "Ç: 
t e berıırnrneğe ala)·ret ediniz. se,·ı 
11°\ se,.1 

1~ln muhakkak geliniz. Si 
tll>le Yol' vo biran cn·cı muhabh 

l' ~etnı~elıt olmak L~tiyorum.,. 
) &.\ 

8 
n ona 1 ı k d e f a ol 

)' 
0rd 11 'F' 6 

" g 1 s t n l itiraf er 
\ ll\ıa6tırerıt mektubu dudakları\ 
lt% ı arak gUzel ve zarif yazıS) 

"Nermin .. 
Ferit köşke geldiği zaman gece 

olmuştu. PardesUsUnU alan uşağa: 
- Sevim nasıl? diy~ sordu. 
- Çok fena efendim. Bu sabah 

muayene ettiler. Bu geceyi geçirece
ği şüpheli imiş. 

Ferit koşarak merdivenleri çıktı. 
Yukarıda Nermin b,ekllyordu. 1 

- Tam vaktinde geldiniz .. 
- Benim zavallı karım. 

(Devamı var) -)J lllıasını öptu. 

· HStTıl RIA 1 ,y E F 4C A ,ROMA N 1I ~ ~11.ç lmml!l0i:I 
~~ken ka~n. oturduğu koltukta ~le dalgın ve hareket.siz 
\....lblllt g' ~enbire garib bir sıknyla ürperdi. Bu sıkıntı 
~lttnıyenışJctiyor, ciğerlerini sıkıy ve nefes almasına imkan 
~ Ubtı~rd~ Boğulur gibi oldu. endisini saran kabustan 
~atı, lto 

1 
lçın silkindi. Fakat bir tkınk tufaniyle ..• Odadan 

btr su~~Orlarda ko!ian, genç kat'll sarsan bir hıçkırık. Ve 
b. ~abih t ..• 

PiÇ 
,.- Başt11rafı 10 uncuda 

sında çalışan güzel bir kız hoşunuza gidi· 
yordu. Bununla, birkaç oy çılgın bir s~v· 
da hay:ıtı geçirdiniz.. • 
- Mimi Delesal .. Ev~t .. ,Fokat ne demek is· 

tlyorsuıı uz? .. 
- Ent, ta kendisi .• Sizinle evleneceğini 

ümit ediyordu. Siz yeni diploma almıştı· 

nı:ı:. G.:nçlik efilenccsi telakki ettiainiz bu 
münoschcte nihayet vermek istiyordunuz. 
~Iüstemlekelerin birinde bir memuriyete 
tayininizi istediniz. Bu suretJa kendisin· 
den kurtulacaAınızı düşünüyordunuz. Mc" \ 
ki sahibi olmadıkça ailenizin bu izdh·oco 
rıza ııöstcrmiyeceğini söylediniz. "Ciıd c· 

yim, birkaç sene para biriktireyim. Cielc· 
yim, evl<!nelim,. dediniz .• 

- Sonrn, sonra? •• 
- Sonro ... giıtinlz, kendisine yanlış bir 

ndrec; bıraktınız .• Afrikny:ı gittiğiniz holıle 
Hind i Çiniye gfrllyorum, dediniz. Zavnllı 
kız! \"rrdiğiniz adrese gönderdiği mek· 
tupl:ı r: "Burada höyle bir kimc;e yoktur. 
~lilrsiline inde., va lmznsile geri geldi. 
İşle, bakınız .. Geri gönderilen tamam otuz. 
iki tone \'ar .• 

- Peki .• Fakat maksat ne? Şantaz mı?. 
- Hayır! deAil ... Siz de bilirsiniz ki ora· 

da müruru zaman var- Müsaade ediniz, 
sözümü bitireyim. Matmazel Delesal'ın ıs· 

rarı üzerine bu mektuplardan üçüncfüünü 
açtım, okudum. Sizin ayrılışını7:d:ın bir a~ 
sonra y11zılmış ... Alınız, okuyunuz .. 1'e ka· 
dar büyük bir sevinçle sizden hamllc imi· 
dı~ını hnher veriyor. Bunu takip erlen 
yirmi c;eklz mektup da sizi yanına çnRı · 

rıyor. Halbuki hiçbirisine ce\'op alamı· 

yor .. 
Vilfty~llerdekl hayatı bilirsiniz. Bu gibi 

şeyler derhal dikkat nazarı çeker, bÜ)'Ük 
dedikodulara sebebiyet verir. Matmazel 
Delesal kendisini seven arkadıı-:Jarındnn 

birinin ch·ardaki sayfiyesln" gidiyor, ora· 
da bir ol?l11p çocuk doıturuyor. Arkrdaşı, 
çor.uitua ~ö~~üne Fransua Dömer yazılı 
bir ktığıt iğneliyor ve kilise knpı~ına bı

rakıyor. Frasuo, ıılzin küçük adınız değil 
mi? .• 

Müddeiumumi Lömvanm renRf mosmor 
olmuştu, sözleri yerlndtn fırlnmış gibiy
di. Yerinden doArulrlu: 

- O mu'l O mu? Fransua Dömer ml'l .• 
Hayır o cfe{tildlyin ! .. Söyle ne duruyorı;un '1 

- Heyhat! Muhterem müddeiumumt .. 
İdama mahktimeltlrdiğiniz Dömer sizin 
oğlunıı:r.rfur! .• 

- Hayır! Jlfnmkfin delJil.- Olomnı: .. 
Hem bu çocultun benden olduğunu nere· 
den hlllyor?.. • 

- SözümQ kestiniz, tamamlamaya bı· 
rakmarlınıı ki .. Matm11r.el Delesal az sonra 
maaaıadakl işine de\'ama başlı yor. Fakat, 
hlmayeictfot tarafından hü:rfilülen t ocu
lftınu dıtfma uı:oktnn takip ediyor. Siı:dcn 
ümidi kesince küçük bir dükk~n :o1ahfbi ile 
e\·leniyor. Ve o zamnnıfanberi l(eı;en yirmi 
beş ~ene klnıfa başka çocuftu da olmuyor. 
Bu çocuk sizindir. Mektupların tarihini, 
hlmayeielfolin fişlerini tetkik ederseniz 
kanaat şıetirlrslniı. 

- Niı,;ln hunu karardan cvnl bana ha· 
ber vermediniz? •• 

- Fayda~ız buldum. Daha isfintaktn Dö
merin knrnsr omıızlnrı üurinıfe sallıınnın· 
#a b:ışlnmıştı. Size hııher vermek, bir pıı
zarlık kapısı açmak gibi olacaktı. ŞontaJ 
gibi telftkkf etmeniz ihtimnli de vıırdı.Çı 
kacnk rez:ıletin si?:in mevkinizi sar~ac:ı· 
ğı şüphesizdi. Emin olunuz her ihllm11li 
hesap ettim. İdama mahktim oltluktan son· 
ra cezasının müebbcd 1'ürelte tahvilinin 

,\Jmnn devlet reisi Rltlerln mnyısm tık ;ran~mda Romnyı zlynrct cdeco. 
ğinl hnbcr ,·crınl~tik. Hitler. tıoına da kaldığı müddetçe l\:riminnl sara -
,tında oturacnktır. Yukarıdaki resimde bu sarayın muhteşem bir :;nlonu-
nu g()rüyorsunuz. 

dah:ı kolay ol:ıc11ğını düşündüm ve Ö)le 
hareket ettim'" 

- Teşekkür ederim, fü;tad .. Bu lfıtfunu
zu linırüm oldukça unutnnıı:racoRım .• E
~er, sözlerimle sizi incittiysem beni orfe· 
diniz. Ozür diliyorum sizden .. 

• • ııı 

BİR SAAT sonra ayrılırken a~ır bir 
yük altından kalkmış gibi bir hafif

lik hissediyoı11um. 
Ertesi gün Jııklinl ve Dömeri temin et

tıkten sonrn Parise Jönılüm. Ve cumhurre
lslnden bir mfiltıkot talcb ettim. Müddei
umumi de, kardeşi vasıla!iile Ulzımgtlen 

teşebbüste lmlıınmuştu. Cumhurrei•d, mii
dafanmı dlkkotlc dinlcdlklen sonra ötılm 
eczasını müebbeti küreğe lııh\•il etti. Dö
mer ölümden kurluldu I.. Ayni gün de, 
milddeiumuml l.ömuan i~tifa etti .. 

- Ne güzel bir roman mevzuu! .• 
- Dur. Sabret. Daha bitmedi. Muhıı-

Jremcni n neti esinden on.,eDn sonr,a llö
mcr birçok mahkOml:ırla beraber fıüyun 
adasına l![Önclerildi. Aradan tamam üç st
ne setti. Bu akşam beni düşünrlüren ne 
biliyor musun? •• Al, bak, şu mektubu ken· 
din oku .• f:ıcianın sonunu anlarsın .. ,, 

Mektubu aldım ve okumaya ba,ladım: 
"/lkkcinun l'erıe:üella, 
"Muhterem üstad! l'e sevgili dostum .• 

l.ütfıınıı:u e16n İınutmadrm. Si:i dalma 
hürnır.llt anıyorum. istifamı verdikten son 
ra enılô.kiml sallım, paraya lahııil ettim. 
Bir mllyorı sel:!: yıl: bin (frank kadar blr 
~ey tuttu. Jaklini gördıim, kendisine haki
kati anlattım. O ~ırada bir (OC'uk dünyaya 
aetlrıli. Oğlumun (OC'uğu ... Birlikte Bordo
dan vapura bindik Gü11an adasına geldik. 
l'arl.~ten ayrılmadan liıı/ığım lav.~l11elerle 

1 
Dömul, hapisharıe vekilharcının maiye
tine vudirdlm. Bu sayede ara sıra dışarı 
rıkabllmeslnl temin dtlm. Diocr taraftan 
da l'ene:ıiellaya karabllme rarelerini araş
tırmaya başladım. Malôm a, para her şeyi 
yapar. Bir rl11li kaptan buldum. 100 bin 
f ranka pa:arlık ettik. 

Bir gece Dömeri evime rafiırdım. Ona 
da hakikalf, yani babası oldıığıımu anlat
tım. Boynuma sarıldı, ağladı, bcrı d e ağ

ladım. Saatlerce beraber aıiladık. Kaç
maaa ra:ı oldu. Fakat : l 'a Jaklin dedi, o ne 
olacak? 

Arlık fa:la dayanamadım, seslendim. 
Jaklln, kuC'ai'jınc/a rocuuilc beraber ircri 
girdi. Ahi A:l:im, bu man:arauı bir oür
mel/11dln .• 

iki gün sonr,a limandan hususi bir oe· 
nıiye bindik. Güyanc/an ayrıldık. llô.dise.
alı Vtne:i1ella11a geldik. 
Artık oğlum btnlm ismimi taşıyor. Jak 
linlt de meırn blr surette cvll. Burada 
oü::el bir rifllik ıatın aldık. Bir de kürük 
kö~kümü: var. At. koyun, sığır, ilh .. ue fi1· 
tiriuoru:. Tarlalarımı:ı ektirluoru:. Tam 
bir çlftrl ha11atı oerfriuoru: .. işlerimi: de 
yolunda gidiyor. Oğlum ve oelinfm ba:an 
atlara biniyorlar, kırlara oe:nıeye rıl>ı· 
yarlar. Vt ben köşkle torıınızmla beraber 
ı •akif qcrirlyorum. lleplml: mesudu: .• 

"Eber bir gün .matma:el Defrsali göre
cek olur.~anı:, bu mektıı b11 kendisine oku
yunıı:, ve lııır.nda kendisi irin daima bir 
bo, yer bulunduğunıı söyleyini: .• 

F. T.ömııan 
Not: l\tektııhumıı 11o~toya ,.ermeden ge

linimin bir çocu~ dalıo olılıı. Aziz ü~tnd l 
J.6trunu1..n bir şükran nişnndi olarak bu 
yeni do~an çocu~:ı sizin isminizi verdik. 
Buna darılm:ızsınız değil mi? .. ,. 

YA BIA N 'Cll l •!D 1 I!mEı•:ım11W:a313r.ı;:ıamramEZmırm~ 
- Fatma abla, - dedi - annem yine mi ağlıyor? 
- Evet Ferıd ... Gir bakalım ... 
- Az sonra ... Azıcık içini boşaltsın da. .. 

HABERİN EDEBi TEFR1KASI: & 

Ferid, iç boş!lltmanm ne olduğunu biliyordu. in.san ağladık.. 
ça ferahlar, ferahladıkça açılırdı. Göz yaşlarını vakitsiz boğ· 
maya çalışmanın insanı büsbütün sarstığını kendi tecrübeleriy
le oğrenmı.,ti. 

~ı ~1~ l!esinin, duyulmasından ftmUş gibi şimdi hıçkırık
~calt e "Vuramıyor, kalbine akrtordu, Bu, onu büsbütün 
~ l'lokuı r ?aı: koYlD~tu İki bü.ktndil.Saçları dizlerinin üs
lq 'U-asın~~ü.Istıraptan sinirlerferilen sağ elinin parmak
~. l>~1 i kağıt buruşmuştu. >1 eliyle koltuğun kumaşı. 

l 1azan: Hasan Rasrm Us 
Fatmayla birlikte, mevcudiyetlerini belli etmemeye çalışa.. 

rak bir mtiddet beklediler. Hıçkırıkların f a.sılı:ı.la.ra inhisar et
tiği bır sırada önde Ferid, arkada Fatma içeriye girdiler. 

florı ...... Yacaknu!il gibi kavnyordı Bir milddet böylece kal\> ~a Zor}' 
~ı., anakı 1Yarak başını kaldırdı. 
tc~ll tı atı kızarmıştı. GöılerincJ akan yaşlar bu ıslak ya. 
\lt etj daJt atlat~ordu. Şimdi, ·e1ncık kemikleri daha (ıkık, 
)ot dıı.du1~ derın ve daha gölgeJi~ı. Tekrar hıçkırmamak için 
~liu. }\~ l§ıldıyan bembeyaz dleri arasında ısırıyor, ısm-
~ kollu :n sonra saçlarını ge~ attı ve derin bir iç çekişi 

~:ı. lindek~ arkalığına dilşürd 
~-' Çabuk 

1 buruŞmuş mektubu ,·tmak istiyordu. Fakat bun-
-~lt Va • 
' • ltend· z~eçti. Bunu ortadl kaldırmakla Suadi hatırla-
~ı:r~ oıabuı.aını ıstıraptan ıstıral sürükliyecek hatıraları yok 
\~ lilı turıı;:ek ~iydi? Onu urtabilmek ancak ve ancak gö. 

l 01abiljl'd~· ehn.in tuttuğu h• her şeyi mahvetmekle müm. 
~ç Çeıcnı ı ... Bu kabil miydi· t' ~ da~ler; Yeniden sıklaşt Şimdi ilkinden daha coşkun, 
~lı~ a lutuı a acı, insan kalbini arçalıyan yeni bir hıçkırık tu
~~~· lta1b?1~ştu. Artık, kinenin sesini işitmesinden kork
• -·Qıt. ~ın acısını, göz yalln halinde, yanaklarından akı-

~· 
• 

> il.Mı. 
. "'fl'ıı 
~~ Ctııl!l .,_:ı bıçkınk1arı, açııBuran pencereden t:ı13mı~. ceviz 

dlıu~ npraklan arasıfan slizülerek, şezlongunda kcn. 
ll"e.rtdin kulaklara ulaşmıştı. Ferid. bu hıçkırık. 

larm yabancısı değildi: yine annesi ağlıyordu. Hemen yerin
den doğruldu. Ayağa kalkarak, cılız bacaklarından uınulmıya
cak bir çeviklikle mermer merdivenlerden aşarak salonu geçti. 
Yayvan merdiveni tırmarunca kendisini annesinin oda kapısı 
önünde buldu. Orada, annesini bütiln ev halkından fazla seven 
Fatmayla karşılaştı. Fatma, ev hizmetine bakan genç bir kızdı. 
Mavi gözleri gülen bir kız ... 

Daima, dolgun vücudunu 51kı sıkıya saran önlüğüyle dola· 
şan bu kızın en büyük üzilntüsü,küçük hannnmı-kiSabihaya dai
ma böyle söylerdi - ağlar görmesiydi. O zaman gUlen mavi göz. 
lerinde bir keder bulutu toplanır, şaşırır, ne yapacağını bile
mez bir hale gclird\. Şimdi de öyleydi. 

Sabihanrn hıçkırıklarını o da, Ferid gibi İ§iterek koşup geL 
mişti. Fakat, içeriye girip girmemekte tereddild gösteriyor. 
du. Feridin görünmesi cesaretini arttırdı. Şimdi onunla birlik
te içeri girebilir, küçük hanımının göz yaşlarını dindirmeye ça.
lışabılirdi. 

Fatma, Sabihanrn her şeyiydi. Çok zaman, şehirde doğ
muş bu köylü kızını karşU!ma alan genç kadın, onunla saatler. 
ce konuşur, temiz, en küçük bir keder izi taşımıyan saf bakış. 
larına, konuşuşuna kendisini vererek bir an için acısını unu
turdu. Fatma bunu bildiği içindir ki, kilçük hanımının, pek iyi 
arJadığı derdine kat'iyyen dokunmıyarak saatlerce onu oyala
maktan zevk duyardı. Hatta bu yüzden işleri geri bile kalsa 
geceleri uykusundan feda eder, tamamlamaya ujraşırdı. 

Ferid: 

Sabiha kapı gıcırtısıyla kendisini topladı. Biraz da ürktü.. 
Gelenin, Paşa babasıyla, Safinaz hanımdan bin old~öı.ınu san. 
mıştı. Karşısında Ferid'Je Fatmayı görünce gözyaşlarıyla pı
rıldıyan siyah gözlerinde zoraki bir gülümseme belirdi. 

- Siz misiniz? - derken - başını açık pencereden yı:ı.na .ı:evi. 
rerek ıslak gözlerini siidl. 

- Anne niçin ağlıyorsun? Seni üzdüm mü! 

Fatma yerine Ferid cevap verdi: 
- Hayır yavrum ... Anne anneni hatırladım da.. .. 
Ftı.tma su5uyor, küçük hanımının, yalanını ne bUyük bir 

güçlilkle söylediğine bakıyordu. Onun, iki sene önce ölen an. 
nesine değil, daha eski bir aşka, altı senedenberi gömülemi
yen, unutulamıyan bir aşka ağladığı açıkça•göriilüyordu. 

Sabiha kızarmış gözlerini Feride çevirdi. Onu doktorun te
minatrna rağmen her günkilndcn daha solgun gördü ... Ayağa 
kalkarak yanına yaklaştı. Uzun parmaklarını çocuğunun b:ı. 

§ınd:ı gezdirdı. Kumral ve uzun saçlarını parmaklan arasmda.n 
geçirdi. Sonra Fatmaya döndü. Halıi kendisine acıyan gözler
le dalgın bakan bu iyi kalpli kıza soracak bir şey düşilndU. O,, 
kendisini harap eden bu silkütu yırtmak, başka ~eylerle oyalan
mak ihtiyacını duyuyordu. 

- Daha Selim gelmedi mi Fatma T 
Fatma yerme Ferid cevab verdi: 
- Babam daha zelm.edi anne. SimdiYe kadar bahçedeydim. 

(Devamı var) 
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lngiliz. · silihlanması 
9 milyar Türk 

lirasına mal olacak! 
Yalnız bu sene içinde 60 harp 

gemisi hizmete başlayacak 
Londrıa, 2 (A.A.) - Bu akıam mil- r 

U müdafaa hakkında neırolunan beyaz 
kitaba göre, tngilterenin milli müdafaa 
i~in 1937 - 941 seneleri için yapaczoiı 
masraflar bir m~lyar ~yüz milyon İn
giliz lirasını hayli g~ecektir. 

Baş döndürücü rakamlar 
Londra, 2 (A.A.) - Milli müdfaa 

programı hakkında bu ~şam neşredi
len beyaz kitapta mezk.t\r programın 
tatbikında umumiyetle terakkiler / elde 
edilmiş olduğu kayıded.:Jdikten sonra 
bazı mü§küUta tesadüf edildiği ve fa
kat bunlann da izale olunduğ bildiril
mektedir. 

Millt mUdafatcıın her üç nezareti için 
tahm'.n od.ilen masraflar 1937 - 1938 
senesinde 278.250.000 ve 1938 - 1939 
senesinde 343.250.000 sterling olacak
tır. 

Elde mevcut pUna göre, 1934 -
1939 masraflaınndan daha fazla olacak
tır. 

Şunu da gözden kaçırmama~ lazım

Chr ki derpig olunan masraflar, İngilte
renin umumi gerginliği iz:ıle için S<!lr

fetti~ gayretlerin muvaffakıyetine bağ
lıdır. 

Bugünkü enternasyonal şartlar için
de milli müdafaooın masraflarının 1937 
-1941 senelerinde bir milyar 500 mil
yon sterlingten yukarı olması beklen
melidir. 

Donanmadaki tezayüt şu rakamları 

ifade ede lilir: 
1937 kanunusanisinde tezgahta 

139,345 tonilato bulunurken bu rakam 
1936 da 281.925, 1937 de 375.740 ve 
1938 de 547014 tonilitoya çıkmıştır. 

Nisanlda başlıyau~ olan önümüzdeki 
malt sene içinde 130 bin tonilato tutı ın 
60 muhtelif harp gemiSı'.. hizmete gire

cektir. 1938 de tezgaha yeniden kona

caklar iki dretnot, bir tayare gemisi. 4 
büyük ve üç küçük kruV1<.t?ör ve bir çok 
ta diğer küçük harp gemilerin;. ihtiva 
eylemektedir. 

Beyaz lçitapta milli müdafaa planmm 
tatbikmda elde ddilen terakkiler göz

den g~irilcrek 1940 senesinde bzılıriye 
mensuplarının yüzde Y.:rmi beş artmış 
olacağı, pilotluk kurslarına 4500 kişinin 
kabul olunduğu ve bundan ~ka 1000 

de ihtiyat pilot kyddclildiği tasrih olun
maktadır. 

Müdafaa 
bütçemiz 

Bu yıl geçen seneden 
15 milyon ltra fazla 

j t:'la>"'"' Başta.rab ı incide 

filiiYeıtb.u 248.300.000 liradır. Yeni se
ne bütçesi ile 937 senesi bütçesi mu
kayeseli olarak şöyledir: 

1938 1937 l 
3,627,064 

404,!160 
602,03! 

1,302,165 
236,914 

BüYük Millet 
Meclisi 
Riyaseti cumhur 
Divanı mubasebnt 
BaşvekA.let 

ŞQroyı devlet 
lstalistik umum 
mildürlüğü 

Devlet Meteoroloji 
U. Müdürlülfü 
Diyanet işleri 
Reisliği 

Maliye Vckılleti 
Düyuna umumiye 
Tapu ve Kadastro 
Gümrük ve lnhL 
sarlar Vekaleti 
Dahiliye Vekaleti 
Emniyet Umum 
MUdDrlüğü 
Matbuat Umum 
Müdilrlüğü 
J'ıındarma Umum 

4,002,061 
404,960 
602,034 

1,294,992 
250,914 

238,324 

617,085 

317,591 

517,085 

608,241 608,241 
20,851,565 20,251,749 
51,659,488 49,149,275 

1.370,222 1,370,222 

5,644,160 5,643,976 
5,031,198 4,856,198 

8,916,967 5,666,967 

186,00!l 186,009 

Kumandanlı#ı 10,469,300 10,210,300 
Harici)•e VekAfoti 3,555,925 3,305,925 
Sıhhat ve İctimal 
Muavenet Vekil. 7,896,737 6,498,737 
:Adliye VekAleti IJ,541'i,003 9,246,G03 
Maarif Vekateti 14,540,371 12,2~2,371 
Nafia Vekiıleli 17,767,607 15,780,108 
lktısat VekAleti 5,466.316 5,668,316 
Ziraat VekAleti 7,153,!162 6,112,962 

Milli Müdafaanın kara, deniz, hava 
kısımlarına, Askeri fabrikalar ve ha.. 
rita umum müdiirlüklerine bu sene 
cem'an yekfuı 82,232,004 lira tahsiS e
dilmiştir. 

Meclisin diiokn mfizakereleri 

Meclisin, Fikret Sılay'ın başkanlı

ğında yapılan dünkU içtimamda mü. 
zakereye geçilmeden önce, Brüksel el. 

çiliğine tayin edilmiş olan Cemal Hils
nil Taray'm Bolu mebusluğundan is
tif asma. ait takriri ve bunu takiben de 

Doktor Galib üstün (Sinop), Sabri 
Toprak (Manisa), ve Rasi:n Aktar 
(Ankara) nm vefat etmiş olduklarını 
blldirm başvek!tet tezkereleri okun -

muştur. 1 
Bundan sonra ruznamcde bulunan 

maddelerin müzakeresine geçilerek ev-

kaf genel direktörlüğü 1933 mali yılı 
lıesabatı hakkındaki mazbata tasvib 
edilmiştir. Arzuhal encUmeni karar 

cetvelindel:i, Receb Toroğlu'na ait ka
rarın BUyük Millet Meclisi heyeti u
mumiyesinde müzakere edilmesi hak
kındaki takririn mUza.keresinde, tak_ 
rir sahibi Refik İnce (Manisa)' Receb 
Toroğlunun askerlikten tekaüde sevk 
ve bilahare tayin edilmiş olduğu A-

dapazarı orta mektep muallimliğinden 
ihraç edilmesinde milli müdafaa ·ve 
killtilr bakanlıkları tarafından alın • 
mış olan kararlar etraf mdaki noktai 
naza.rmı izah eylemiş ve meclis heyeti 
umumiyesinin hakemliğine müracaat 
etmiştir. 

Meclis bu meselenin milll müdafaa 
vekilinin huzuru ile görüşmesine ka. • 
rar vermiştir. 

Büyük Millet Meclisi yine dilnkü 
toplantısında memurin kanununun 84 
ve 85 inci maddeleri hükümlerinin de
ğiştirilmesine ait kanunun birinci mü
zakeresini yaparak tasvib etmiştir. 

Bu yeni htikümlere nazaran: 
''7 inci ve ondan aşağı derecelerde 

bulunan memurlardan ''kadro dolayı
sile açıkta kalan memurlar dahil., 
memleket dı.ı.lıilindeki resmi ve husu. 

st müessesatı sıhhiyede tedavileri ıU: 
zumu f ennen sabit olanların tedavi ve 
yol masrafı ve devletçe tedavi ettiril
mekteyken vefat edenlerin cenaze mas_ 
rafı mensub oldukları daire bütçesin
den verilir. 

Memuriyetinin ilgası dolayısiyle a
çıkta kalan memurların, ilganın vu
kubulduğu ay ile onu müteakip olan 
ay zarfında maa..5lar1 tam olarak ve bu 

müddetin hitamında tekrar hizmete 
tayin kılrnmamı~lar yeni memuriye
te tayinlerine kadar, fiili hizmet müd. 
deti yedi seneye kadar olanlara dörtte 
bir, on beş seneye kadar olanlara Uçte 
bir, on beş seneden faı;la olanlara ya.. 
rım nisnetinde acık maaf:!I verilir. 
Mesle~i memuriyet olan mebuslar, 
müddetleri bittikten sonra tekrar in
tihab edilmezlerse mebu~lukbın evvel
ki memurivetlerine nazaran hakların. 
da bu madde tatbik olunur.,, 

Japon yadaki 
ecnebiler 

Tokyo, 3 (A. A.) - Nişnişi gaz.ete_ 
si, yazıyor: 

"Hariciye nazırı, bilir bilmez blrta
kon haberler nC§retmenin tehlike ol. 
duğunu, Japon halkına. ihtar etmia ve 
casusluk aleyhindeki mücadeleye faal 
bir surette iştirak lüzumuna işaret ey
lemiştir. 

Hariciye nazırı, bilhassa ecnebi a. 
janlann boşboğazlıklara sebebiyet 
vermek için başvurdukları çare ve va.
sıtalar üzerinde mrar etmiştir. 
Diğer taraftan, Tokyo ve Oz.a.ka'nm 

büyük mağaza.lan komünizm ve ca • 
susluk aleyhinde birtaknn sergiler ter
tib etmektedirler. Bu mağn.7.3.J.ar, Ja
ponyada mukim olan bütün ecnebileri 
ve Japonyaya gelen bütün turistleri 
bilkuvve casus ve Japonyayı da cı -
handa yapılan fesat hareketlerinin 
kurbanı gibi göstermekte ve bu fesat 
hareketlerine Röyter ve Havas ajans.. 
18.rınru da ietlrak etmiş olduğundan 

bahsetmektedirler. 
Geçenlerde Tokyo yakmmda kuv • 

vetli bir telsiz istasyonunun kilşat res.. 
mi ynpılmı§t.ır. Bu istasyon umk şar
kın en büyük istasyonu olup Japon 
propagandası yapacaktır.,. 

Harp vaziyeti 
Hankeu, 2 (A .A.) - Çin telgraf 

ajansı tebliğ etmiştir: 

Çin kıtaatı Linşih 'in şimalinde Stra.. 
tejik noktalar olan Çi.nshengçen ve Ll
angtuçen'i geri almışlardır. Japonlar 
şimdi Taokov • Çingua demiryolunu 
tamamen işgal etmektedirler· Honan.. 
m şimalinde, Çiyuan yakınlarında mü
him muharebeler cereyan etmektedir. 
İsimpu ve Vuhu cephelerinde mu

hasamat devam etmekteyse de kayda 
değer değişiklikler yoktur. 

Bayan Çankayşekio istifası 
Hankeu, 2 (A. A.) - Bayan Çan. 

kay~ek, milli hükfunet havacılık ko • 
misyonu reisliğinden istifa etmiş ve 
yerine kardeşi Song tayin olunmuştu?'. 

Eden'in • 
annesı 

Oğlu hakkında bir 
makale yaz ı 

Eden -:ocnkluğun da asker 
oyuncak larıy le oynamaktan 

zevk alıyordu 
Bir İtalyan gazetesi geçenlerde 

istifnsmı ,·ererek İngiliz kabinesJnin 
Hn.rklyo n:ızırlığmdan çekilen Ede
nin htıısnsi hayatına dair bir yazı 
ncşretm.i~tir. Bu yazıyı kismen oku. 
culal'nntza naklediyoruz: 

Edenin babası, orijinal eksantrik 
bir tıp olmakla beraber çok garip 
bir şekilde giyinmekten hoşlanan 
btr adammış. Onu tanıyanlar, çok 
defa. siyah kadife panta.lon nzerlne 
siyah ipek ceket giydiğini hatırla
maktad ırla r. Yaradılışından haşin 
olan bu babadan, ailesi efradı kork 
tuğu gibi bütün malikft.nesinde çall_ 
şan adamlar da. titriyorlardı. Bütün 
bunlara rağmen, mahir bir avcı, iyi 
bir binici ve fevkalade bir ressamdı. 

BugUn yılların ağırlığını sırtında 
taşıyan Edenin annesi Lady Sybll, 
Fessyhil yakınlarındaki Ntndlerston 
malika.nesinde oturmaktadır. Onu 
son gilnlerde ziyaret edenler, bütiln 
yevmi gazetelerde onun hakkında 
çıkan yazıları kesip, albümüne yapış 
tırmakla uğraştığını söylilyorlar. 

Lady Sybil, pek sevdiği oğlu lçln 
geçenlerde bir makale ya.ımıştır. 
Hepimiz btliyoruz ki, Eden Brit:::ı.n)·a 
hükumetinin en genç nazır.ı: idi. Fa
kat, annesinin yazmış olduğu nıaJra 
le, Edeni bize daha. genç olarak ta.. 
nıtmaktadır. 

Lady Sybil oğlu için şunlan ya-
zıyor: · 

"Antoni Eden mektebin en çalı • 
kan talebesi idi. Her eve geltşlndo 
muhakkak bir mükA.fatla gelirdi. 
İntizamı çok severdi. Mektepte en 
fazla sevdiği dersler tarih ve din 
doktrinleri ldl. Nitekim bunlara. ver
diği ehemmiyetten ötürü Brinkam ve 
Eton mültA.fatıarrnı da kazanmıştı. 

Çocuk iken pul kolleksiyonunn. 
çok merakı vardı. BııgUn de bu me. 
rakı ifrat derecesini bulmaktadır. 
Mektebe y:ılurz gltmeği sevmezdi. O
nu birkaç sene a~abeysi Sir Timoty 
vo birkaç ny da Slr Austln Çember. 
lnyn mektebe götürüp getirmişler -
dir. 
Oğlumun babasından tevarUs et. 

miş c.ıldıığu yeg!ine bir şey varsa, 
o da resim sauatıd.ır. Müziği hiç sev
mezdi. Hatta, aile efradımız arasın. 
ela baznn ufak duettolar söylenirken 
hlddetıe yerinden sıçrar ve: 

- Allah aşkına bitirin artık şu 

, 3 MART - 1938 , 
_::z:-=% 

A vusturyaoın 
ilhakı kaı·arı? 

. fJJldad 
-- Baştarafı 1 fncide r ma. tein yanındakiler tar& ttarıırt 

termfş olduğunu beyan etmektedir- dalı. 48 saat evvel verilen tııı 
ler. Fon Rlbbentrop, vedanamesint tasiu etmemiştir. Bu taarruz en eill" 
takd.Jm etmek Uzere Londraya gel. la tr iki hafta zarfında yeni bir .k:tıtı 
mesinden billstlfade müstemlekeler ri uki yapmağa matuf oıa.ca GÖ• 
meselesini bir kere daha ortaya. at· YeJI bir uıtlmatom verllecel!:tir. dır• 
m .. k arzusundadır. Fa:kat İnglUz eks rinln nutku bunun başiangıcıde• 
perlerl henllz böyle bir meseleye mU- Buıun graç karışıklıkları ııe\ffn fl~· 
tealllk hicbir proje bazırlamamışlar ve akat bu sefer Vlyanada karı J 

dır. lıkar tı:.kfp edecekeir. 

Görio'p:in nutku ve lnil;iltere Amnn dip!omasisiode yeni 
Londra 2 (A.A.) - Datıy Herald br usul 

gazetesine göre, Gi5rlngin, Alman ! • .ıJI 
hava ordusunun Alman hudutları B~rlin, 2 (A. A.) - Ha.VSS ar 
haricinde bulunan on milyon Alma.. Jildiriyor: 
nın menfaatlerini korumağa memur Hitler tarafmdan 20 şubatta bildltl
edileblleceğtni bildiren nutku dtplo. lm v b d bö 1 di 1 tik~ 
matik teşebbilslere mevzu teşkil ede- el ~ un an Ye P 0~ suret11' 
bilecektir. n en.n yalnız nota teatisı ıl 

Henüz hiçbir karar verllmemişttr. yapılacağına dair olan karan, ~~ıı 
Zira. nutkun tam metni henUz Lon. diplomatik mahfellerine göre, gır
draya gelmemiştir. Fakat İngiltere· diplomasi usulUne avdet etmektir· 
ntn Berlln sefiri Slr Nevtl Hender- · Berll.rıde b k 'zll oı.a.rak ~ 
sonun böyle bir hamlenin intaç ede. u arar, gı edel>i
blleeeğl fena. neticeler hakkında Al· ha faydalı bir surette cereyan .. 1.,. 
man hllkftmetinin dostane dikka.tlllt lecek müzakerelere gazetecileri ~' 
çekmesi muhtemeldir. karıştıran demokrasi usulünün i 

Büyük elçi keza, mareşalrn sözleri dl mahiyetinde tefsir edi1.tnektedit· 
hakkında izahat verl!mesini de isti- Kabı"ne e 1 kerter 
yecekUr. Y a mao as ~ 
Avusturya meselesi Berlin, 3 (A .A.) - Hitıer n ~ 

Parla 2 (A.A.) - Bazı Paris gaze ği bir emirname ile kara ordula.rl da' 
telerl Avrupa "faziyetinl, Görtngtn mandam general von Branhiç ııe Dl' 
yeni nutku zaviyesinden tetkik et. nanma lmmandanı amiral Redete , 
mektedirler: m- unvanını tevcih etmiştir. BU Sil 

Ovr gazetesinde bayan Tabula ya- :-etle bu iki kumandan da ha.va. ~ 
zıyor: ııııti' 

"Berl!nde bulunan bllyilk dlplo. an kumandam ve ha.va nazırı ~ 
matlar blllrler ki, Bitler, Avusturya ıaI Göring gibi kabine topıantıl 
Uzer!ne yeni bir taarruzda bulun- ştirak edebileceklerdir. ~ 

Sovvet RusyadU<I mlYIDııaO<eırn• .......................................... 11111!............... .-. -Müddeiunumi 21 
idam karırı istedi ..,, 

Maznunlardan yılnız biri kab8-' 
halli olmadı!ını söyledi .. 

,ohaçevski ile Uboreviç''ın So~~ 1' 
ln Berlirıdekl sefirlle na.zi Udetloı~ 
ilhassa Rozenberg arumda cere~ 
:.miş olan gizli mtizakerelere ıııtJ 
duklarmı söylemiştir. ,.-, 
Bunun üzerine davaya. Jkl ..,.t V"/ 

.- Baştarafı l incide 
Reis, sa.bıtlarda. mwsa.rra.h itirafla,.. 

rml hatırlatarnk Krerıstinskinin Eesl
ni kesmi§tir. tin.ski; ·haya, suçlu 
değilim,, diye tekrar etmiştir. Diğer 

bütün suçlular, suçlannı kabul etmia
lerdir. 

l . ' t , l ' • • , , 4 .... 

\ .verilmi§tlr~ . ' 

(zll celsede sByteneeek tı!O' 1 biger-·ceıseıerile' 

Moskova, 3 (A. A.) - DUn Buharin 
Krestinski ve saire davasında Kres • 
tinskl kendisinin 1927 tarihine kadar 
Troçki taraftarI olduğunu itiraf etmiş 
ve fakat o tarihte Troçkizmi terket .. 
mlş olduğunu ilbe etmiştir. 

Müteakiben Besonof söz a.1.m.ıştır. 
Mumaileyh Krestinskinin inkarlarına 
rağmen beyana.tını teyid etmiştir. 

Besonof, Sovyet rejimini devirmek 
için bir çare bulmak maksadile Kres.. 

tinskt ile görüşmeler yapmış olduğu
nu beyan eylemiştir. 

Besonof, Krestinski'nln 1933 sene • 
sinde İtalyan Ti.rolünde ~kiye mtl· 
llki olmuş olduğunu ve bizzat kendi. 
sinin de Gorkinin katli için t.ertiba.t 
alınak mıı.ksadlle Pa.rlste Troçki ile 
görüşmüş bulunduğunu söylemiştir. 
Maznun 1937 de idam edilmiş olan 

gilrUltilyli 
Diye yalvarırdı. 
Ufak yaştayken inzivaya çektlip, 

kurşundan dökme askerlerlle oyna. 
maktan çok büyük. bir zevk alırdı. 
Bütnn Eden'ler gibi Toni de cesare
tini mUteaddit defalar isbat etmiştir. 
Bir giln Durkam'a gelirken yolda bir 
arabacının beyglni kırbaçladığını 
görmUş, zavallı hayvana yapılan bu 
işkenceden şiddetle asabileşmiş ve 
arabaya atlayarak ara.bacıyı kendi 
kırbacı He dövmUştllr. 

Trenle seyahat ettiğjmlz vakit ka.
tlyen oformazdı. Pencereden başını 
sarkıtarak bakar ve bana mütema. 
diyen koUejdekl mümessilln iyili
ğinden zevkle bahsederdi. 

BugUn tngnterenln en şık adamı 
sayılan oğlum gençlik ı;ağmda ka. 
tiyen glylnmeğe ehemmiyet vermi
yordu.,, 

Eden Umumi Harpte aı;kerlik va. 
ztfeslnl her f~rd gibi lstihka.mlarda 

yapmak suretlle bitirmiştir. BllA.hare 
Oksford üniversitesine devam ede
rek, orada Arapça ve Farsça lisan. 
larrnr öğrenmiş, bn sahalarda mU
him numuneler vermiştir~ 

~ 
c!oskova., 3 (A. A.) - Da.va~ 

r. başlanılır başlanmaz, eski eJJ<li,t' 
kıiseri Grinko, Ukrayna.da. k , 

n:de mensub bulunduğu •4].f.illl ~~ 
tdıatı,, hakkında ve AlınaJl f "et' 
l~ olan mUna.sobata dair ~at~ 
ın:ir, Mumaileyh KresünskiJıiıl ~ 
diı.i Moskovada bulunan ın~ş j 
ecbt şahsiyet ile tema.sa getiı1111 
dunu beyan etmiştir. Jil1' 

:-estinski, bu iddia.ya kant 
daulunmuştur. . :/ 

lhkeme reisi. bu şahSiyetiJ' ~ 
mlı ortaya atılmasına karsı" ~Oit11" 
tir3u isim, ha.fi celselerde bil 
ce~r. 

• • • _u) 
l sabahki Cumburiye~ ~· ~ P 

m&emenin karar verdi~~~ 
maundan yirmisinin idaJJla ııı: rıııe'f' 
oldıunu yazmı~a da bu~. ]lJ~ 
k:.ıd bunu teyid eden hic;ıbit ~ 
gel.nniştir. Berlin radyosuııtıll pil) rl 
ği 1: habCi're göre, nıuhake?' 
va.mgelecek çarşamba.ya. k 
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""""'h1•1t;- Leman Karamanogıu 

tU~ iri gözleri, dimdik duran 1 
l>ek • ~ kulakları, pırıl pırıl yanan i. 
tehııg~bı hareli gri tüyleri ile, dünyaya 
idL \'e gele~k sıpaların en güz.eli 

'l'on 
'af· guz, onu babasıyla beraber mL 
ııın; ~ttiklcri çiftliğin avlusunda gör· 
!ar ı.U. EVin çocukin.n etrafını sarmış. 
~~~nu tutmak istiyorlardı. Fakat, 
ler sıpa ,nn..rin bacakları ile tekme
l'a ~VUrarak, zıplıyarnk oradan ora. 
taıı 1Yor, çiftli .:ın avlusu, ince kah _ 

Hayvan, çocuğun en sevdiği oyuncağı 
ve arkadaşı olmuştu. 

Sıpa, Tonguzun hayatmın adeta na
zmu oldu. "Sıpa ~emek yiyor, haydi 
Tunguz sen do yemeğe gel.,, dedikleri 
zaman çocuk hemen yemeğe oturuyor. 
Uyurken uyuyor, oynarken oynuyor . 
du. 

Hayvancık bilmeden. çocufta dadı -
smdan daha iyi tesir etmeye başlamış. 
tı. O da, arkada.~ına çok alışmıştı. Ba. 
zan gelir, şipşirin, dık kul:ıklı kafası
nı, çocuğun omuzuna dayar ve durur. 
du. İşte o 7.nman Ton3uz iki kollarını 
hayvanın boyııunn dolar \'C', ikisi bir 
an öylece kalrr-Iı. Bu manzarayı gör -
mek için ev hnllu. biribirine haber ve. 
rir. Tarlanın ortasmda, biribirine sa. 
nlı duran, ÇCX'uk'-ı hayvam: büyük an
neye varıncaya kadar herk"s ~eyrct. 
meye koşardı. 

Tonguzun iri gözleri bahçıvana hay
retle baktı. 
-.Mlııkanm su~ benim kilçük bar. 

dıığımdaki, sudan da.ha tatlı, Ahmet 
ağa .. - dC'di, ben artık bardağımı is.. 
temiyorum. Hep Minkanm kovasından 
su jçcccğim. 

O güııden sonra, Tonguzun, eşekle 
beraber su içmemesi için herkes göz 
kesildi. Fnltat, yine gizlice kaçrp, dos.. 
tu ile beraber su içmek fırsatını elde 
ediyordu. Evde, bu yüzden her gün 
münakaşalar zuhur ediyordu. Hiç bir 
hail tnnınıman. bağıran, ağlıyan, isyan 
ccl n çocuğıın aşkr, ailenin yegfuıe der
di olmuştu artık. 

Eirknç kere hayvanı uzaklaştırma. 
ya kalktılar. Fakat onu, yarım saat 
bile görmemeye tahammül edemiyen 
çocuğu namı nvutaca.klardı ... 

'talar, fery 'larla çınlıyordu. 
~tillz r:tı yaşmda, afacan ..zeki bir 
ııı .. ~ 1~· _?arı larda böğürtle~ topla -
t· ıa:..ktiçuk köpeklerle, kuzu, keçi yav. 
la.tı ılc oynamo.lt, ı·· .. mesteki tavşan
teıil kUtmek, rençberlere ardı arası 
a~ş llllycn bir silrü sualler sormakla 
~ı .c~erı rcU. Babası: "Haydi Ton. 
lııaıı ~dıyol"' ...... dediği zaman. koca. 
l'trıı gozıerinde yaşlarla bu eğlenceli 
ele en ayrılırdı. O gün, arabadan inip 

'a"ka.:ı 
~ın <ı.\.las!:ırının arasına karıştığı 
l'aıı ~n, sıpayı gönnüş. bir müddet hay
~ k aYran hayvanı seyrettikkn son. 
lııı§tı~hkahalar atarak, sıpaya saldır-

Bir gUn, Tonguz ona. bir de isim tak
tı: "Mink:ı!" O gil!!dcn sonra, Tonguz. 
la, Mınka biribirinden ayrılmaz iki i. 
ı;im oldu. Gelen misafirler bile, Ton-

Bir sabah, bahçıvan, ahırın kapısı. 
nı açtığı zaman, kilçük sıpayı davul 
gibi §işmiş buldu. Süzgün gözleri cam
laşmış, küçücük bacakları gerilmiş, a. 
hırm ortusmdo. yatıyordu. 

b:ıhc;eye çıkan çocuk, tarlada küçük 
bir sıpa buldu. .. 

dinlıyerek uyumayı adet edindi. Gün
ler ge~ yordu. Bir gün Tonguz, hasta. 
landı. Boğazı kızarmıştı. Gelen dok • 
tor, muayeneden sonra, düşünceli bir 
tarzda bnşnu sallıynrak "difteri,, ib. 

timnlınden bahsetti. Hakikaten birknç 
gün sonra, boğazda, iltihap ba.5}adı ... 
Ateş kırkı geçti. Küçük beyaz karyo. 
lada. yatnn çocuk, bUtUn gayretlere 

0 g\in 
tan~ akşama lmdnr Tongu.zun ye. 
tı bu(lencesi küçük sıpa oldu. Baba. 
ıııı ~Un tatlı sözlerine rağmen oğlu
ler, tek ~avrusundan ayıramadı. Vaid. 
t~ h~ıtler para etmiyordu. Tonguz 
~! et ~~niyetiyle derhal kendi ine 
~~lgi hayvanın boynuna sıkı, sıkı 
disıe ş, '<'llen sıpamdan ayrılmam!,, 
ı-a~Ykrnyordu. Hnkikaten de ayı
't'cı~ar. Ve, çifUik sahibi sıpayı 
~S hediye etmekten başka çare 
l~le ıı..~· Uzun arab:ınm arkasına bir 
~e ~landıktan sonra, çocuk gitme. 
l'a \ı\it 

1 
<>ldu. Ve, evde, o günden son. 

guzun s:hhalinı somrkcn, Uinkayı da 
sormağı unutmamağa baçladılar. 

Bir sabah bahr.ıvan tuhaf bir man. 
zara J.?Ördü. Minka ile Ton!?llz, baş ba
şa ayni kaptan su içiyorlardı. Çocuk 
yere diz ~ökmU~. bir eli ile sıpanın 
boynunu tutmuş, başını da kovanın i. 

Sıpanın ölümil, evde, bir insan ölü
mü kadar tesir yaptı. Tonguzun hesa. 
bma ev halkı ağladı ... 

Fakat, Tonguzun, ftteşin zekası, bu. 
nun yalancı bir "Miı..ka,, olduğunu sez
di. Mütemadiyen kaçmıya çabalıyan 

hayvanın yUzUnc b!le bakmaüan, içi 
bo~ knlmı§, küçük kırmızı kovayı sırL 
!adı ve, içeri !taçtı ... 

çine daldırmış, ağzını ~prrdata, şa -
pırdata su içiyordu. Bahçıvanın ayak 
seslerini işitince, kabahat işlerken ya-

Bu kara haberi işitmemesi için ço. 
cuğu evde oyalamak istediler. Fakat 
tıütiln gayı-etlere rağmen, zaptetmek 
mümkün olmadı. Bir aralık bahçeye 
fırladı. Dostunu her vakitki yerinde 
bulnmayıncn, bahçenin her köşesini a
radı. Tnflanlnrın urasma, Çomarın kll
lilbesine kadar baktı. Ve ''Minka! .. 
Minka ! .. " diye bağırarak, Tongıızun 
kısılmış sesi geceynnsma kadar sus
madı. 

- Yalancı ''M{nka" ya bu kovad n 
su içirmem, benim ''Minka" gelinceye 
kadar saklayucağnn! .•• - diye ağlıyor • 
du ... 

Tonguz, bahçeye çıkmaz, oyn.a.mnz 
oldu. Eksuiya odasında oturuyor, kar. 

yola.sının yunıbaşında duran kırmızı 

kovayı alarak, kendi l:endinc "Min.ka.
hk,, oynuyordu. 

rağmen her gUn biraz daha fenalaşı
yordu. Baza.n hararetten, içi damar, 
1amar kanlanmış gözlerini açıyor, an. 
nesine bakarak bir ne.fes halinde mı-
1".ıldımıyo:'"du: kalanmış, çocukların şnşkmhğı ile ba.. 

şmı kaldırdı. KUçUcUk kızarmış ya -
naklanndan, çenesinden, sular damlı. 
yordu. Bahçıvan: 

- "Mink " nm masalını eöylc, a.n
rıe! ... 

Ve, annesi, göz yaşlarım silerek, 
ba§lıyordu: 

tı omınr-ılr1ıı.r. h:r hı .. :ıfo :ıhlrlı. 

- Ne yapıyorsun, Tonguz? ..•• de -
dl • Hiç eşekle bir kaptan su içilir mi? 
Hasta olursun ... 

Yegfine çare, sıpanın bir eşini bul. 
makta. F.rtesi giinü. §İf5IDİŞ gözlerle 

61Minka" nm döneceği günün hik§.. 
yesi, çocuk için, yavaş yavaş bir ma. 
sal ~aline fTcı'cti. V Mi"k mn mn alını 

- ''M.inka" varın g-elecek, çayırda, 
(LUtfen snyf ayı çeviriniz) 
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1 - onsenyön bu kadın. bıızat f,C-
crck d"" . . }"ak • ort asır..:n nerede ve ne suretle 

t 
alanabileceklerini size anlatacak· 

ır. 

tı• au &özler üzerine Korinyan mezu-
1Yct 1 b· a dı ve dışarıya fırlayınca, der:n 

~ır nefes ~dı. Sonra, kenıdi.sini bir ıo
~ğrn k.öşesinde bek'!yen Brigite doğ-
.Ak~a~ak ,meseleyi anlattı. 

~ ffcdıleceğinden emin olan Korin-
lltı ''Ük k .. 

11111da°' se ten atıp tuttu ve soz ara-
lic . • zekasını da methüsena etmekten 
r:··rı. kalmadı. İki bin altın, Brigitin 
1oOılcrini •. 
~ . oyle kamaştırdı 'Ç, Korinya-
~i. ıçki parası olarak yarım altın ver-

~i§l' .. 
Ilı ıyo, peder Jozefle bşbaşa ka1-

1§tı. 

-Ev lcd· ger bu sefil rahip hakikati söy-
ıyc, ınuzc.fferiyet:miz tam olacal:tır. 
-nov he gruyu söylediğinde asla şüp-

tcı etmeyin. Aksi takdirde, buraya 
~ek suretile lıjcllesini tehlik<'y koy
\>' dı. 

c d'• . • 
~,· 1. Uşünceli, aynı zamanda o!raz en

:ı:C l g .... 
_ orunen peder Jozcf ilave etti: 

~il Evet, bu z:ıferi itmam edecektir. 
tuy Cskıinı mu'-'Hici beni ~a korku· 
Şc~:· Annais dö Lespar Düşes dö 
dır 02

dcn daha tehlikeli bir düşman-. k. 
tııııh atıyen iskandal yapmaıdan ve 
lıl1t~keıneJcrfai görmeden bu iki rnah 
il., t rı ~urtulmamız lazımdır. Onları 
tııak ı~e götUnneli ve gizli tedbirler al
d~ıı.. uausundaki haklannıza istina-

b~~f er J ozefl: 1-ardinal, birbirlerine. 
li:ld : '1r .. Rı liyö bojtuk bir sesle şöyle 

~ı.ı;: llu gece, B::ıstiyd: bir darağacı 
ac ktır .. 

~ısa b" 
)attı, ır süku~tan sonra k:ı:-dinal de-

ttti: 

\to~,nurııar üç !:1.şidir! Trankavel, 
blıtı.dan "c c laim kalfası Montaryol; 

baııka mükcmmcl kılı~ kulla-

.... n Annaisle, bana hiyanet eden ve 
bunun için de kellesini sonunb kadar 
büyük b'r enerjile mükiafaa edecek 
olan Raskas var. &:nacnaleyh ,hakikat 
te bunlar beş ve belki de altı ki~i<iir. 

Peder Jozef titre~ bi rsesle cevap 
verdi: 

- Bunlar beş altı değil, yüz kigMir, 
çünkü aralarmdEJ Trankavel var Van
domun tevkifinden daha tehl:keli olan 
bu tevkH işini kime havale edeceksi
niz? .. Artık Sen Priyak yok. Tedbirli, 
zeki, emin bir adama ihtiyaç var. Bu 
ak§am saat on birde her şeyin ve bu 
son korkulu rüyanın da ebediyen yok 
olması Hizımdır. Bu tevkif~ gilrültilsüz 
ce yaparak, onlan iskandalsız, Ba"tiy
deki darağacına götürecek emin bir 
adamınız var mı? 

- Eveti 
- Kim bu aıdam? 
- Ben. 

Ak~am üzeri, saat 9 da, çifte ve gayet 
saıde düğün ve mcra~~ .. ıierinden son
ra, Tranl:avcllc, Molüs. evlerine dön· 
dülcr: Molüs, Ktr - 1'".:s sokağındaki 

ikametgahına döndü ve Roz buraya, 
katiyen heyecan eseri göstermoden ve 
şüphesiz, içinde c;oktanberi bu evin sa
hibesi bulunduğu düşüncesile girdi. 

Bu gar.:p ve sevimli çift, Pariste üç 
ay kı:·1dıktan sonra, Anjuya g"dip, ora
da, eşyalara ve hayvanlara mümkün 

olduğu kadar yakın, ooyat için e~di 
mücadelelerinde, birer yırtıcı hayvan 
haline gelen in&mlardan mümkün ol
duğu l:adar uzak, saadet ve inziva için 
de yaşamağn karar verd,'.ler. Bu karar 
.:Osanlardan, beşeriyetten nefreti mi 
ih~e ediyordu? Hayır. Molüs bunu 
bir gün ir:-.:1 etmişti. O, beşeriyetten 
nefret etmiyortdu, fakat onu seve:e~ 

bir kalbe malik olmadığını hissed"yor
du. Münikün olduğu kadar kendi .. t için 
ve kendis'le yaşamak, onun felsefesiy
di. Bir insanın oynayabJeceği içtimai 
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Raskas, büyük bir ciddiyetle Korin
yana doğru ilerledi ve bir tabip dik)m
tiyle onun yüzünü muayene etti. Sonra 
da şöyle !dedi: 

- Evet, olduğu gibi duruyor. Bil· 
mok istedi~im bundan ibarctt:. Eh tek
rar görüşeli~ cübbeli, unutmayın ki 
bana yedi d:! borçlusunuz. 

Raskas, her ikisini de selamladıktan 

sonra, rığır ağır dışarıya çıktı. Hayre
tin:3en dona ~an Korinyan onun pe~,in 
den atılmak isted.:yse de Brigit onu ko
lundan yakalayarak: 

- Deme~ dedi, şimdi de, sağa sola 
borcunuz var, öyle mi? 

Korinyan ulur gibi bağırdı: 
- Borç mu? .. Ne borçlan ?. 
- Dostumuz mösyö Raskas, ken-

disine ...• 
- Mi':leye yedi kc:ıfa darbesinden 

bahsediyor. Bu borcumu ona ödeyece
ğim .. Görür bacaksız 1 Onu ast1raca
ğım .. Çünkü Trankavel ve nsil aşifteyle 
b!rl:k oldu . 

Bu sözler, Brigiti hakikate rücu et
tirdi. Sekteye uğrayan servet ve istik
balini düşündü ve bunların tahakku~u 
için Korinyana ihtiyacı olduğunu anla
dr .. 

- Dinley.!n, dedi, karı.linal Pari~e 

ldönünce onu haberdar etmek vazifesini 
üzer:nize alryor musunuz? Size söyli • 
yeceğim sözleri ona aynen tekrarlıyaca
ğınıza söz veriyor musunuz?. 

- Tabii .. Bütün bu işleri bana bıra
kın, istediğim zaman ben çok zeki. bir 
ins:clım .. 

- Şuhalde, bugünkünden daha zeki 
olmağa çalışın .. O zamana kadar bura
dan krmıl:lamayın ve, bilhassa, Tranka
velin odasınd-;}9 pencereden kendinizi 
kat'iyycn gÖ3termeyin .. 

Bu sözler üzerine, Brigit, yukarıya 

.!&ıkarak, tarassut mevlf.:Oe lruruldu. l 
Tavan arasındaki odanın pencere ara-

h..;ınd:.n Annaisi gözetliyen ~ehre işte 
· onun çehresiydi .• 

Anna:sin istemiş olduğu on beş gün
lük mühlet bitmişti. On beşinci günün 
akş:ı:ıu, genç kız, lir hademesini gön
dererek Trank:avelle kont dö Molüsti 
davet etti. Kendisi de, başpis~oposun 

yarunia, büyük salonda onları bekledi. 
Molüsle eskriı.1 üstadı biraz sonra içe
riye g"ıidiler. 

Molüs her zamanki gibi sakindi, 
Trankavelin çehreli ise bir ölü çehresi· 
ni andırıyordu. Annais ~et metin gö
rünüyordu. Göğsünün, her zamankin
den daha büyük bir sür'etle inip çıktı
ğı güçliikle farkediliyordu. 

- Mösyö 1ö kartdinal, dedi ve siz 
mö3yö lö kont, sizi sırf mösyö Tranka
vele söyJ.~ycceklcrimi duymanız için bu
raya topladım. Mösyö Tranlravel, siz, 
annemin hazin ~ernsını bir tesadüf 
neticesinde öğrendiniz.,. 

Trankavel endişeyle kekeledi: 
- Bana öyle gelmişti ki .. 

- Bırakın sözümü bitireyim.. Ma-
nastırın en tenha b:r köşer.:.nde, doğu
şumı:n esrarını öğrendiğiniz için, ba
bam olm-ıjığını da biliyorsunuz .. 

Trankavel ürperdi: 
- Ma~mazel ! .. 
Genç kız daha acı bir elem1e tekrar 

ladı: 

- Babam yok! Binaenaleyh isrrlm 
de yok .. Annemin isminden başka is
mim yok .. Mösyö Trankavcl, bana ken
di isminizi vermek ister misiniz?. 

- Beni .. Ne?. 
Ann-is, elini dizleri üzerine düşen 

Tranı.avele uzattı, her zaman gülmesini 
seven Trankavcl de, hayaunda ilk ldef a 
olarak, bu elin üzerine yakıcı gözyaş· 

lan do~ü. 

"Kral akademisi eskrim kalfıooı ve 
Bonsanfon akademi i eskrim muallimi 
Jan Montaryol,, ün hatıra defterinden 
alınan notlara göre, Trankavelle An· 
nais dö Les~ar·ın düğün ıneresimlere 
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Anahtarı an 
aydınlatlnız 

Ge<:e, otomobilim

zin yahud evinizin 

kapısını açacak

sınız. İşte size kü

çüJc bir lamba. A-

nahtar çantanıza 

yapxştmrsmız. Ve 

deri bir kılıf içinde 

muhafaza edersiniz. 

* Cigara tirya

kileri pekala bi
lirler ki, kibritle 

yak;ılan cigc:rrala -
ra hafif bir koku 

S.:ner. Bu bakım

ıdan, elektrikli 

yakxcılar b:r ide
aldir. Gayet kulla

nışlıdır. Bu, mih
veri üzerinde dö-

nen nısıf bir kü
reden ibarettir. Duvardaki prize takılır. 
Küçük bir düğmenin üzerine basar, cı
ğaranızx y-c.ıklaştınr, yakarsınız;. 

-lll1111wı1J1ırıcıııtuı1111111~111nı11tı1u1uınımmıuıu 
Tonguzla beraber, küçük kovadan su 
içecekler... Sonra ... 

Bir akşam üstü, Minkanın masalını 

dinlerken, Tonguzun küçücük kalbi, 
duruı1erdi. 

Tonguzun oyuncaklarını, fakir ço . 
cuklara dağıttılar ... 

Seneler geçti. Fakat, .boş bir odada, 
küçük kırmızı koğa ile, küçilk beyaz 
karyola haia :van yana duruyorlar. 

J; 

Elektrikli 
termoplazm 

Kış geLdi mi arka 
smdan nezle, bron 
şit, gTip, nevraW, 
yan ağrıları, roma
tizma da berabcı 

gelir. 
Bütün bu sancılar 

ve buna benzerleri 
yani ekzaına, bar· 
sak ve mide iltihap
lan gibi hastalıklar 
için, mevzii ve suni 
bir hararet ağrrla.-ı 
teskin eder. 

Elektrikli Termoplazm, eskidenberi 

yapılan pis lapalardan her Lwde daha te
miz ve daha faydalıdır. 

Bu l!ıir çok parçalardan mürekkeptir. 

Dışmda yıkanır kumaştan iki örtü var· 
dır. Sonra muşamba bir muhafaza ve ısı-

nan kumaş vardır. Harareti arttıran ve 
eksilten otomatik iki regülatör mevı.;ud
dur. 

Termoplazrru ağrıyan yere koymak, 
ve telini prize takmak kafidir. 

Yeni 
cep 

ıambalara 

1 

Elektrikli cep lam-

balarının sistemi 

çok değişmiştir. 

Resmini gördüğü

nüz bu lamba, elde 

kullanıldığı gibi 

her hangi bir şeyin 

üzerine konularak 

portatif bir lamba 

gibi de kullanılabilir. 

HARER -1\k~am oostı111 

Ceavpları veren 
Profesör Sanerk 
Grafo"ojı ve Grafo:netri 

mütehassısı 

- 'ioJ

Aııkara - Yüksel • A: 
Yazılnrım hakkındaki teveccühilnüz ve 

şahsım için esirgemediğiniz iltifatlarınız
tlan dolayı teşekkür ederim. Haber sü
tunlarında lime dayanan tahlillerle yap
mağa çalıştıAımız her türlü menfaat endi
şesinden uzak hizmetler, gazetenin her 
taraftaki okuyucuları tarafından memnu
niyetle karşılanmaktadır. Ve alUka ile ta
kip ve teşci olunmaktadır. Hayatınızda da 
ha muıedil yaşamak kararınızı ve içkiyi 
azaltmak hususundaki azminizi tebrik ede
rim. Bunun yanında ıutumlu olmağa da 
dikkatiniıi hilhassa tavsiye ederim. 

Yeni neşriyat 
Türkçe ve Fransızca olarak Cevat Hak. 

kı Özhey tarafından dört senedenberi kıy 
metli hukukçuların ve profesörlerin es<!r
lerile nrşredilmekle olan Hukuk Gazetesi. 
nin ikinci cildinin 27-28 inci nüshaları 

intişar etmiştir. 

Değerli zevatın makalelerini ve tatbi_ 
kat kıı:;mında da islifadeli içtfhad ve ka. 
rarları ihtiva eden bu ilim gazetesini ala. 
kadarlara lavsiye ederiz. 

l.Jç hişi arasında 
Vedat Nedim Törün, evvelce Şehir ti

yatrosunda oynanan (Üç kişi arasmda} 

adlı dramı kitap halinde basılmıştır. 
Fizyolojik bir hadisenin psikolojik te. 

sirlerinl froydist bir görüşle tahlil eden 
bu eser Ahmet Halit kitapevinde 30 kuru
şa satılmaktadır. 

Pertevntyal ııecesl 
Pcrtevniyal lisesinden yetişenler kuru

mu, 19 mart cumartesi günü akşamı Ün. J 
yon Fran~ez salonlarında bütün Pertevni-' 
yal mezunları ve hocaları arasında sabaha 
kadar devam etmek üzere bir (P~rtevni. 
yal ~ecesi) tertip etmiştir. MemlekeUn 
kültür hayalında değerli muvaffakiyetler 
gö-;tcr~n Pcrlevnfyal mezunlarının bu ge
cesinin ı:ok j{Üzel olnc-ağ ı tahmin eclilirnr. 

•rn 
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27 Agu~to3 1626 akşamı saat sekizde, 
Liyon başpiskoposu ve karoinali tara
fından Sen - Marten kilisesinde yapıl
dı ve bu merasimde, kont dö Molüs, is
mi geçen mösyö Montaryol ,baron dö 
Voje ve kont dö Püysö hazır bulundu-
lar. · 

Gene ayni notlc:.ra nazaran, ayni ze
vat kont dö Molüsle matmazel Roz 
Hudar'ın :Jüğünlen:nde de hazır bulun

' dular. 
Adeta gizli bir §ekilde tesit edilen bu 

çifte düğünün arefesinden bir gün ev
vel, Fransa kralı büyük bir debdebe ve 
tantanayla Luvr'a, Rişlyö de ayni şe

kiJ:le, kendi sarayına g.:rdi. 

LVI 

VERDUR DELiKTEN 
KURTULUYOR 

Bundan iki gün ı;onra, yani Annais 
dö Lespar'rn sergüzeştlerine nihayet 
veren düğünün te3'it edildiği gün, kar· 
dinal dö Riş\~yö, gene peder Jozefin 
.ziyaret'ni bekliyordu. Fakat peder Jo
zef, yalnız beklemesini bilen değil, ayni 
zamanda bekletmesini de bilen adam-

. kırdandı. 
Rişilyö, ona muzaffer~yetini anlat

mak ve belki de h~asını hayrette bırak
mak iç"n sabırsızlanıyordu, O sabah, 
peder J ozef kardinal sarayına geldi. Da
ha ziy:de bir harp seferi olan bu seya
hatte cereyan eden hadiselerln hepsini 
biliyordu. FL-l--.:ıt bilmiyor gih! davrnn
mayı terc"h ediyordu. 

- Neler yaptınız?. 

Diye sordu. Rişliyö de mağrur bir 
S:!Vinçle bağırdı: 

- Muzaffer oldum: Kraliçe mağHlp 
olmuştu?', •düşes dö Şevröz, bir tek 
hareket yapamay<:ı:ak bir hale getiril
mJ,tfr. Şale idam edilmiş, Vanıdomla 

karde~i Burbon hap:shanddeler, diğer
leri de dehşet içinde kaçmışlardır. lş
te bu birkaç ~ünün eseri. ı 

ı 1 

Peıder Jozet sakin bir sesle: 
- Filhakika öyle, dedi, bu cidden 

tir muzafferiyettir. Sizin hükürr.dmlı

ğıruz bugün başlıyor .. 
Rişliyö heyecan içinde ürpererek 

sordu: 

- Sizin hükümdarlığınız veyahut 
da. Daha doğrusu bizim hü~ümdarlı

ğımız. Vaziy.;:ti iy:ce tasrih edelim, 
siz ortalığı süpürmekten başka, henüz 
bir şey yapmış değilsiniz, ~~mdi binayı 

dikmek laZTm. Bunun için bir mimara 
ihtiy-oJCınız var ve bu mimar ben ola
cağım. Aksi takdirde bina dik.:.lemez. 
Asiller yola geldikten sonra, şimdi de 
protestanları yoketmek lazımdır, Fran 

sa ancak bu şekilde kuvvetli olabilir. 
o :ni sükundan sonra Avrupayı da avu 
cumuz içine almamız lazım. ş·mdi, iş 

b:ışına 1 Boş isyanlara lüzum yok, oğ
lum. Bundan kısa bir müddet evvel, 
madam dö Jvreyin boş bir sözü üzeri
ne, betbaht bir casusun tavsiyeleri üze
rine hala gözümün önünde canlanan 
korkunç bir mektup yazdınız. Eğer bu 
mektubun metni krala tekrar edilirse, 
düşünün k.~ s:z, Omanonun, Vandom 
ve Burbonun akibetine uğrarsınız, 

belki de tecrübesiz bir cellat, otuz 
b~ta darbesi bahasına olarak, bir asi 
~ellesinin nasıl uçurulduğunu sizin 
üzetinizıde öğren'.r .. 

Peder J ozef sesirl yükseltmişti.. 
Çehresi sapsan kesilmi§ olan Riş

liyö, sendeleyerek onun kolunu yaka
ladı ve kekeledi: 

- Beni mahvetmek mi istiyorsu
nuz. 

Peder J ozef saktn ve amirone bir 
sesle: 

- Endişe etmeyin, ıdedi, bu mektu
bun metni krala tekrar edilemez, çün
kü onu yalnız ben okudum ve çünkü 
mektubu ele geçirmiş olan adam Sen 
Pr!yak tarafından öldürülmüştü. 

Ve peder Jozef, Riıliyönün kiehşet 

· içinde soluduğunu görünce sert bir 
tavırla iUve etli.: 

- Mutabık mıyız? Kuracağınız "bi
n.;:r.un mimarı ben m:yim, değil mi
yim?. Cevap verin! 

Rişliyö hiddetle ve boğuk bir sesle 
yavaşça cevap verdi: 
, - Siz benim hocamsınız. 

Tam bu sırada, kapıcı, rahip Korin- • 
yarun huzura çıkmak isted.ğini bildir
di. 

Kardinal de bağırdı: 
- Kotf.nyan 1 "Herif cidden pek kfü

t<.ıh !.. Onu .yakalatayım da .. 
Peder Jozef de hep aynı sakin hali

le: 
- Evveli ne söyliyece'JÇerini dinli

yel' m I dedi. 
Korinyan içeriye alındı. Tabii, bu 

.ziyaret münasebetile, tekrar rahip kılı
ğına ghmiş olduğunu ilaveye lüzum 
yoktur. tik hareketi, dizleri üzerine 
atılmak ilk sözleri de şu oldu : 

- Monsenyör, s"ze Trankaveli, Wo
lüsü, Lesparı ve Raskası teslim ediyo-
rumf. · 

Bu sözlerden sonra, Korinyan, riya
kar bir şekilde gözlerini i.ndirıdi ve, 
titriyerek, bu sözlerin yapacağı tesiri ' 
bekledi. 

Kardinal istihfaf Sm.iz bir tavırla: 
- Kendi kellen.: kurtarmak için, 

dört kelle .. 
Dedi, peder Jozef de sordu: 
- Bu asiler nereıd.e? Rahip Korin

yan, siz büyük bir günahkaromız. Si
zin Marşönuardaki liareketiniz cidden 
hainZ1nedir .• 
R"şliyö hayretle sordu: 
- Demek Marşönuarda'k;i hadise

den haberdarsınız?. 
Peder Jozef hafifçe gülümsedi ve 

devam etti: · 

- R:hlp Korinyan, ~:.zı hiç olmaz
sa sefil aptallığıruzla. Dilşe5 dö Şev
rözün kaçmasına yardmı ettiniz. Efen
dmz olan kardinal hazretlerinin, gö-

zünüzün önünde tehdit edilmesine ınil· 
saade ettiniz. Kendinizi öldürtmenit: 
lazımdı, rahip Korinyan: 

- Heyhat 1 Ben esasen yarım öl· 
müş g.:biydim. Mukacld.es peder şüP
he3iz RaskzJsın cinayetlerinden haber 
dar değildir ve .. 

- Susun, r.:6ip Korinyan ! Binaen· 
alyhe siz en büyük cezaya müstahak· 
smız. Fakat, eğer siz hakikati söylii• 
yorsanız;, eğer bu dört asiyi bize tes· 
lim ederseniz, kardinal hazretlcrı~e 
yalvararak sizi ;:ı.ffettiririm. 

Korinyan part:yi kazandığını anla· 
ldı. Ayağa kalktı ve küstah tavrile 
şöyle dedi: 

- Umit ederim ki, hayatım bağışta· 
nacaktır. Fakat hepsi bu kadar değUı 
işin içinde Brigit hatun var .. 

Peder Jozef hayretle sordu: 
- Brig:t hatun mu? R:llıip l{ori~· 

yan ,siz dal.ma manastırımızın canlı bir 
iskanı:1alıydmız. Bu münasebetsizJikte' 
re nihayet vermeniz lazım r. 

Korinyan ayru cüretkar tavrile pıı· ı 
ğrrdı: & 

- Mukaddes pederi !yi bir castı 
da• 

her vasıtaya baş vurur. Korinyan • 
ima dürüst ve namu~lu hareket etfl1 ş 
tir, fakat efendilerr.ne hizmette buıı.ırı• 
mak için hiçbir şeyden geri kalnı1Y0~ıı 

- öyle olsun. bakalım. Anlatın. 
Brigit ıde kim? 

S. ·ı • 1. d k otıııt - ıze ası en tes un e ece 1 kadın. Ben kendi hesabıma bfçbir ş~ 
istemiyorum. Yegane arzum, hayatı t• 

d. ı }ıa 
bı:.ğışlatmak ve sadakatle kar ın~ f'll' 
retlerine hizmette devam etınektır· ııt 
kat Brigit .. Ah, monsenyör, tasa"" 
edemezsiniz, ne aç gözlü k,adıtı 1 

R"şliyö kısaca sordu: 
- Ne istiyor? 

- tk.:. bin altın, monsenyör.. ııltıt1' 
' - Eh 1 Kelle başrna beş yiit !'l'lı· 
pek bahalı değil Şu halde onıırt 11~ .. 
na bize yaptığın V2Bdi yerine ge 

sin, istediğini veririz. 

1 
ta~ 
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I Tıokb 
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r~"lt un renglle fkfnclnln arasında 
tara ~ören P~ra da~ıtan adam tekrar 
Oltarıertrdı.. ÜçUnC'U defa da, sağ 

lıık t na Yine başka bir renkte kol
bıı rı.~knıa.k suretlle para alırlardı 
tl\ııtı> Olaraıarı yaparken. yUzlerlnl 
eııerı~lllenıeı'te son derece dikkat 
r~ lltı~' ltolhık değiştirme manevra 
•t<t1• arasını gayet ustalıkla yapar 

b :e3}f! 
e~ ttı de\'frlcrde kocalarım, on. on 

~ta.taeetdfye aylıkla dilenmek için 
tıııll\ \>eren, "Er .. lerini bu suretle 

1 llır ~r eden kadınlar da vardı. 
~~. ı:rı.' ' rllıencl lratçıları vardı. Bun 
b' l~~l~ı l<ndmları. eakat çocukla
. 11t~q >'ar hanım nineleri, 1'UrB.dıtn 

,l fl l'Je,.~'tı. torlnyıp şehrin muhtelif 
0ı:ı, n:rırıe dilendlrirlerdl. tratçılar. 
ı ı. ltu,,~ı. hazan de otuz, kırk dllen 
~ll'ı.ar tı.,., h:tJriert, t.opanarı ı.,,.._ 

"-it ederJerdl. 
;ııi!rı~il"llları. mu an en saatte, efen 
rıı.tıar n Yanma gelen bu gezginci 
~~ n;t kazandılclarınr eksiksiz ola
> lıırıeı '.0niarına teslim ederlerdi. 

1 ~"Eı'ft k ı r atrıJarı, ndamlarınr ölml
~tııı1 :trl:ır hesterler, yatacak yer
~ tı 'tııtr>nıın erterlerdl. Hasta oJduk-

tl\ J;#\ltıan dikkatle baknrlar, dok
to bıın11 tUrurıer, nar,lr.rını alrrlardr. 
l"~ııı "iltğı meslek. sanat ittihaz 
q <:!ı·ı 
QA llııı 111 rı nraınnrla ev, apartıman 
~ıı tttı 13ahtb1 olanlar ~oktu. Eski 
!.ıı ~anır~nc ı 1er gUnde dört beş lira 
~tlııtıı ıırch. Bunlar semt semt ge
tı :ı. ı,1'1 1 • Adetn ~izli bir cemiyetin 
ı \~'la gibiydi. Arnlarında ihtfl~! 
ı'r11 1 ;.. ihtiyar dllen<'ilere başvurur 
at • o !.l l 
'ı '11. 0 n ar, lhtiltl!r hP.lledemez-
l~hl!lferı ıarnan kahyalarına mUracn 
~I ~ller ~dl. İstibdat deninde, dt. 
h 'ttınıı fılıyıısı Mehmet Ömer efen 
t tn11 <lı~ birisiydi. l\fehmet efendi, 
~ 4\ra b ~ncıı erin lı;;lerlle uğraşır. 

1 foıı 1 akar, Yer bulur. imaretler
~ ~ıı a, torba temin ederdi. Dilen 
\~111ıta6\ bUytık kolonisi. Şehzade
ı~'lttı~ betaya inecek yolda, cami 

\~ll~tu nknn btr medresede ku. 
baa81) lıuraya sonradan (Evkaf 

Yapıldı. 
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tı~lltı.ıı,~ 1töyıe dilencfler var mı? 
>~~ latan a, eski yıllarda oldu~u 
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~~ ~e,11 flkat. mevcutlar arasında 
\ı>, \ıı cıı~euııer icat eden kadınlı 
\ tııtıerı encııer vardır. Bunların 
~~lııta, ön dUzgUn ve temizdir. Adrm 
~, ~ıtl &'ö Unuze çrkarlar, pulsuz bir 
~ t,Stl\ Stererek: 
~ı4 , lt.14~ncye yatac-n~nn .• Jstldn 

~~lı. • nır pul pıuru;ı bimmet 

---=== • 

AçıJ< 1i m 
çev:riyorlar 

Uıı~ıarafı 7 in • ıfe , 
Almanyayı hurafelerin tesirinden, bo. 
yunduruğundan kurtarmak istiyvı uz. 

I 

Haftada ynz mark! 

Benim hayretle bakışımdan istifade 
ederek bir bardak viski daha verdi. Kı· 
zararak : 

- Anlıyorum, dedim, açık filmler 
çekiyorsunuz. .. 

- Evet ... İyi buldunuz. 
- Ya sansür? •• 
- Sansürün nereden haberi ola~kt 

Biz bu filmleri yalnız kibar halka, ta. 
nıdıklarımıza gösteriyoruz. 
.- Demek umumi salonlarda görille. 

miyecek? 
- Hayır! Fakat emin olunuz, biltUıı 

sinema kumpanyaları, sahne vazıları 
blziın yetiştirdiğimiz artistleri ararlar. ' 
Bizimle beraber çalışan ııanatıcarıarm. 
atisi daima parlaktır. 

lt,tayer bP.m söylUyor, hem de bar
dağıma viski dolduruyordu. Yava.., ya. 
va.ş başım dön.meye, gözlerim bulan .. 
maya, vücuduma bir rehavet gelmeye 
başlamıştı. Elimden tutarak: 

- Size, bUtUn kalbimle muvaffakı. 
yet temenni ederim. Söz veriyorum~ 
size ya.r:bm edeceğim. Yıldız olmanıza: 
çalışaCJtğım. Şimdi bir tecrübe filmi 
çevirelim. Ve mukavelenlı:l haZirlıya.. 
lım ... 

- Ne mukave~est ? .. 
- Haftada yUz mark mukabilinde 

bizimle çalışacağınıza dair bir muka.
vele imz:ıla.manız l!zrm ... 

Gözlerimi kapa.dmı. Kulaklarıma L 
nanamıyordum. 

- B~langrçta bu kadar... Fakat 
her attı ayda bir arttırırız. Sene niha
yetinde de mukavelenizt yenileriz. U. 
sulUmUz lm ... Haydi, gidelim. Tecrübe 
filmini çevirelim... --- ·-

Tecriibe filmi 

Yandaki kUçük sbtdyoya ge ~titi. 
Köşenin birinde kocaman bir sinema. 
makinesi, yanında bir elektrik levha. 
sı, birçok iri lfunbala.r, karşıda da ge
niş bir divan ..• 

- Robunuzu çıkarınız, ynvrum ... 
Utandım, kızardım. Buna !Uzum var 

mıydı! •• 

- Evet, evet... Ctkanıuz, çekinme.. 
Ytnlz. .• 

ltaat ettim. Robumu çıkardım. f ~ 
tayner. yilzUme, kaelınr-na birtakım 

boyalar sUrdü. Filmi ~evirmeye başla.. 
dı. Onun tarifi UY.ere kah kolumu kal
dınyor, kah bacaklarımı kıvmyor, 
kalçalanmı kmnyor, kalçalarımı oy
natıyordum. 

Birdımbire cereyanı kestt ve: 
- Şimdi, dedi. Komblnezonunuzu 

çıkarınız. .. 
-· Nasıl kombine.zonumu mu? ... 
- F.vet,'bunda sıkılacak ne vur? 
- Rica ederim, mösyö lştayner. Bu. 

na ne 1U1mm var? Simdiye kadar bir
r,ok filmlerde g~rdlim. kadınlar, hattı 
dansöz!~ bile kat'iyyen çıplak görün. 
mezler. Hiç olmazsa bir deniz mayo. 
su giyerler. 

- Hele !JU <;ocu~a bak, sfnemııı kur..ı 
duna der! vermek istiyor. Haydi yav. 
rum. beyhude eıkıtmavr bırak. Henı 
bunda ne m:ıh~ur g8rUvorsun, gUzel 
sanatlara hizmet için olduktan sonra. 

Viski tesir!ni gösteriyordu. Ne yap
tığımı bilmez bir halde kombinezonu. 
mu qıkardım.. Div:ıtıa uzandım ..... 

G-Jnç ktzın itiraflt!n b~ilece derıam 
'Jrriu~. o. ~imdi, tt"rak muay11en bir 
~ımr"nin 'lf1?dtvr7ır. Greta Garbo, 
Drınyel DaT"'JÖ ve sair~ gibi adı afi~1e • . 
re !'fe(mlf11nr, onu ~!treden1er. her1ı11n- · 
gi bir gizli mezMbin müridl~ qibf, 
gözden ıız,,k binalarda w: Balonlarda ''~ lıt: >\~~% 

t~lıı !:!~~ tnı, kanın hn.c;ta .. Rfr hn~ 
'ııt n .. ,ca~"bl'tnnk ltlzım .. neJcdlyc 
b0>rı1t. 1 ~ ~dec~ğtm, fakat pul pa. 
~~rıe": •> kuruş ıutteder misiniz? 

erlt-rlm, maaş almnmı bckleylverJr. 
sJnlz. 
diyorlar, bunların yalvarışların la, 
ricalarına. dayanamnynralc, 15 ku
ruşa verenler, çoktur. Bu glbilerin, 
me rak edipte arkasını taL::lp ederse
niz, aynı nakaratı bir başkasına, bir 
gene; ıuza. ihtiyar bir kadına tekrar 
ettiklerini görilrsilnllz. 

nadoJu ka,·ağrnda otunıyonını. Bir J-ııı!l•••••••••••••ıim• 
vapur parası llltfeder mislnJz? ::: -------..:....-------

- Hartala gideceğim. Biletimi I D O IJ< T O (Fi 

topıtınıyorlar ... 

t ~ıı. 'le 1stı 
~~~Qtıı.ıııt~n numarasrnı kadınlar 
~· IJtıerı a Yapıyorlal'. Gözlerine 

.~~4 ~)1ıt'lt tıe Yan :ı.şryorla.r: 
> l~~~ 3.t\ ,.o cı·nmn mnrı~nrn için, 
\.. blltııt\ ~trı·ncn :-~m. On beş lm • 
~I\~ 'lfll~t htı'.\·ncTm var, param 

i.. , l.J.t• Cd!n!·• 
~ ·ıt • , .... 
'l:lıı~ (11\'hltıı 
~Ilı.. ~1 14 l\ltun •- t~in nn h~' kn-
~ l>tıı Zll?ı .. Rnna hlr ty1Jtk 

11 alınız, ben size iade 

Bu usulün bir başka tUrlüsUnü do 
vapur is1rnlelcrlnde, şl menclifor istas 
vonlarında tatbik erlen 1rndm1a.r var: 
Bu modern dllcnciln de: akşamın 
geç santlnrle l!'!kelcde, istasyonda 
önUnU'!e çıkarak: 

- Para çantnmı dü-;;UrmUşilm, A-

kaybetmişim .. Yenf"lnJ almak için ili Al 
5 knrwrum ek~tk, ıuttcdtn, sokaklar Necae n asagun 
cfa kalı'.naşayım, adresinizi verin. Her gün ubııhla.n .elciı buçutı 
rnrın oraya kadar "otlrir geri veri- ·~pmlan 17 den zo ve lcadaı 1 ~lr 
rim ! u ·ayyare ap;utmsnları ikiııcı daırr 

Nakaratlle musallat oluyorlar. t7 numarada nast.Vannı kabul edcı 
Benim başıma. böyle ~eyler 

epey geldi. İşi öğreninceye kadar Cumartcıı KUnlcrı 14 oen lO ~e •a 
epey pul ve bilet parası verdim. E- dar hastalarını par:w z Kurur •. Ha 
(ter böyle mUracaatlara uğramadı- oeı okuyuculuıru dakupon muit•· 
DlZ iSP tetik davranın, dilencf tuzağt. •) Jtnrit fTIU'1Vf"1t eder rı•lf>f 2:)tı5: 
na dü~me11n!. 

'1tlsc)in .R~til Tırpan 

Kon~reye davet 
Burao kız • Buracı erkek Ziaele.'lnde 

yeti§enler kurumundan: 
Kurumumuzun yıllık toplantımı t. 

tanbul halkevi ealonunda 6.3.938 pa • 
zar gilnil saat 10 da yapaeağnnr?..daıt 
bu cihetle muhterem gazetenizle i1~

nı saygıtanmız1a dlleriz. 
Adres: Yeni !1C'l!!tahane .~da 
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Hulıatını, kesesioı sevenlere tavsiye: 
uştüyü kullanınız 

Bir L raya Kumaşlle KuştJyU Yastaklar 
~ organ, şillc ve yastıklarda mühım tenzilat )apıldı. Kuş tüyü kumaşlarının en iyi 

1

"'RADYO iLE 
'> İ ve her rengı bulunur. Fiyatlar çok ucuzdur. 1 
\dres: lstanbul Çakmakçılar ~·okuşu l\u$ tüyü fabrikası. Tel: 23027. 
~:ılış ) erlerimiz: Ankarada, Beyoi!lunıla \'erli !\fallar Pazarı. 

• *§ .......... , .......................... .. 

.. : :' _... . . ,. 

PATI 

~asur memelerinin ANTlVlROS ile tedavisi iç ve dış basur memelerinde, basur 

l
memelerinin her türlü iltihaplarında. cerahı:ıtlenmiş fistüllerde, kanayan basur 
memelerinin tedavisınde daıma muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

ŞARK İSPENÇİYARİ LABORATUARI T. A. Ş. 

\ - . . ,, . .. ' 

~ -----·· _.)· .·.\ .. ·· .. · .. "~-··."~ .~ . 

Türk 

~ususi ŞARTLAQIMIZ ~Al(l'IND• 
GIŞ(LEl2iMiZDEN MALUMAT. ALiNi z 

Hava Kurumu 
Güyük Piyangosu 
5 . nci keşide 11 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.WO. 12.000. 10.000 liralık ıkramiyelerle (20.000 ve 10.000) 

llialık ıki adet mükafat vardır. 

1 
An ara caddesinde 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altında (CSJco Franaı.ı kitapçısının) yeri ve arkadaki 
depoları kiralıktır. 

n· ·le~tirilmek suretiyle ıso metre murabbalık bir mesaha elde edilebi· 
tir. tstevenlerin Vakit vurdu idare memuruna milracaatleri. 

--------------------------~1 
lstanbul Telefon 

MüdürJüğünden: 
50 adcd 76 m/m fond boru için yan k boru ile 60 aded menhol kapağı ve 

bileziği açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 7.3-938 tarihine müsadif pa. 
zartesi günü saat 15 de MüdürlUğUmUz merkez binasında toplanacak alım satını 
komisyonu h~zunında icra edilecektir. Muhammen bedel 2160 ve ilk teminat 
162 liradır. Şartnameleri her 4' in Levaz ım dairemizde görlilebilir. İsteklilerin 
mezkiir gün ve saatte ilk teminlı.tlarile milracaatlan. (866) 

ZAYi-Hayri Arapo~lunrenl:l!ilDD hn!t Sntıhk motosiklet 
lı Amerika b:ındırnlı r...XH1D1TOR vapu. Acele satılık Ariel nınrka motosıklet 
nı 39 uncu seferi ile n:ımıma ııclen S. F. müracaat: KndıkBy Serik bc:r sokak No. 
markalı 3 pnrç:ı eşynvn ait 20062 numara 32 O man Surcn·n. 
ve 15/2/938 tnrlhll ordlnoyu kaybettim. --,,-,a_.n._bu_l_b_lr-ln-c-ll-c-ra-m-e-m-u-rl-11li_u_n-da_n_:_ 

olurı ı:uhurundn hiltnn mesullyetln tarafı. hnn 6 numaralı yazıhanede sntılncaktır. 
mn ait bulunac:ılıı 111\n olunur. Tallplerln )·e,·m ,.e saati mezkCırde mahal 

1 

Kolayhkla istasyon llu~mak mese.esi 
halledilmiştir 

Amerikanın En Lüks 

Radvosu 
~ekalbett: Flyatıında Satılmaktadoır 

5 LAmba ve 45 Liralık tlll"' 
susi Modeli llinleyiniz 

Bir HArikadır. 

Genel Deposu: 
KOLUMBiA PAZARI 

Sirkecı : Hamidiye caddesi No. 47 
Telefon: 23818. 

•~._ADEM -1 iKTiDAR~-
~IEVŞIEKLn~ONIE KARşı 

• 

' fabletıerı Y.er 

n 
cezan ede araymız. ' ~asla kutusu 1255 HormobJn J rlflllli' 

Öksürenlere ve KATRAN HAKKI EKRE~ 
göğüs nezteleı ine ,._. 

~~~~~~~~~~~~~~--~--~~----~..,....-~~----~~ 

E 
ANITI 

Yenisini çıkarmak üzere knnunt muamc- Mahcuz ve p:mıya çevrilmesin<! karar 
leyi y:ıpmaktn bulunduğumu ve işba or- ,·erilen (masa kolluk, kas:ı ve snir eşya) 
dlnoyu kim~elC ciro ~tmemlş bulunduitu ıı /3/938 cuma Jıünü sanı 14 den ili haren 
mu ve işbu ordinonun kıymetlen sakil l r.ııının Karnmu .. t:ıfa p:ışa caddesi fktısat 

Baklrcılarda Salfl Franko lJndc hazır bulunacak memuruna mllraca 
(V. P. 2026)J atlan Udn olunur. ,(V. P. 1771), 


