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S KumB~Ş;ekilimiz Atinada 
meçhul asker abidesine 

çelenk ko~du . .. 
Yeni Türk·Yunan mısakı dun 

merasi_m~e imza edildi 
Atina, 28 (Husu.si) - Başvekil Ce

lal Bayar ile Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Aras ve Türk heyetinin diğer a· 
zası bugün saat on birde meçhul asker 
abidesine merasimle çelenk koymuılar. 

dır. ~Devamı 12 incide 

1 Hitl erin yemek 
1 listesi 

Romaya blldirlldl 
Bnudan Hitlerin "akilün .. 
nebat,, olduğu anlaşılıyor 

Bertin, 28 (A.A.) - ltalyaya bir çok 
hususi nebatı yemekler listesi gönderil-

CeMl BayflT, Mttaksas ve Yunan sefiri bir arada.. miştir. Bunlar Hitlerin hazır bulunaca.-
- ---·-- -·----- iı ziyafetlerde kullanılacaktır. ------..---- 1 • ı • • MalQm olduğu veçhile Hitler, tamamı. 

Fransız nazır arı ego ::r~:ıwıın::uı~-:z;:~r;~ 
rüşmelere Londrada R=~ veMacaristiında 

~--~~ ........ ~....._-.._..__....;.,...,-:~:"'.!'·~· efler nin 
MaJino hattında ingHtere harp 

levazımı r. i~~{ edecek 
Londra, 28 (Hususi) - Fransız baş' e

kili Daladiye ile hariciye nazın Bone 
dün ak§31D tayyare ile Londraya gelmiş
ler ve ak_şam yemeğini Fransız elçiliğin
de yeqıişler, Fransız elçisi ile uzun uza. 

. dıya gögrüşmü~erdir. 
Müzakereler bu sabah saat 10,30 da 

- başlamıştır. Öğle üzeri İngiliz hariciye 
nazırı LOrd Halifaks bir ziyafet verecek
tir. Görüşmelere öğleden sonra da deva_m 
edilecektir. 

Fransız Başvekili ve Hariciye nazı-
rı, akşam otomobille Vindsor şa~u
na gidecekler ve akşam yemegınde 
Kralın misafiri olacaklardır· Fransız 
nazırları geceyi şatoda geçirecekler· 
dir. Görüşmelere cuma gilnü devam 
edilecektir. • 

Askeri teşriki mesaı 
LoJlıC)ra, 27 (A.A.) - Deyli Meyl g~

tesinin yazdığına göre. F'raJ1SJ% • lngıliz 
askeri te§rlki mesaisi neticesi olarak Ma· 

.. Devamı ı2 incide 

•, -
F;tmırı 1uwlclyı naıtn ]ori Bonı 

mllllyetı 
Romanyadakl Roman 
yalı, Macarlstandakl 
de Macar değllmlt 
Bükreş, 28, (A.A.) - Maarif neza

reti demir muhafızlar şefi Komelyüs 
Kodreanunun daima gizlemeğe çalışını~ 
olduğu şeceresini neşretmiştir: 

Babası, 1902 senesine kadar tvon Zi· 
linski adını taşıyan bir adam olup men
§ei İslav - Macar ve Polonyalı idi. Anne· 
si, Alman idi. 

Bu şecerenin neşredilmesi, Kodreanu-
1 nun muhaliflerile yapılmakta olan u

zun münakaşalara nihayet vermektedir. 
Geçenlerde tevkif edilmiş olan yüz el

li kadar demir muhafızblar rüesası bir 
sene müddet Eflakda Tismana manas
tırlarında veyahut Bukovina, Drago
mimada mecburi surette ikamet edecek
lerdir. 

Macar nazı eefioe gelince ... 
Budapeşte, 28, (A.A.) - Macar nazi

lerinin lideri Salassinin meneeierf ne ol
dufu baklandaki mfinakatalar devam et
mektedir • 

Barllndekl ınglllz seflr~nın nutk u 
Salassinin Macar olmadığmı ve ismi

nin Selosan o1dulunu iddia eden çiftçi 
mebuslardan birinin bu iddiasına cevap 
veren nazi mebus ecdaclmm her aman 

Almcİnya ile ingillere 
muhakkak anlaşmah 

Jkl memleket arasında çıkacak bir 
harpten daha mUtblş şey ~lamaz . . 

. . • :Mumaileyh, bilhasS& deınfltir ki. 
Berlin 28 (A.A.) - 1ngibz sefiri ,,_ Pren8İP lhtilA.flarm& rağmen 

Nevi! Henderson dün akpm, Ham- h iki memleketin sulhu muhafaza 
burgda Alınan • tııgiliz mUnasebatma er w uaUJkta bulunan :meaele. 
dair bir nutuk söylemiftir· e~ege vlelh mane bir surette halletmeğe 

lerı musuıı:ıu-------

As k e rl t abirlerde çalJtınaları Iizmıdır. lkbıütünmemedmıe: 
arasmd&ki iyi an]efD1a, 

değişik ilk tin menfaatine hidim olur. 
Ankara, 27 (Hususi) . - Mec!Ue ye Aramrt.da çıkacak bir muharebeden . 

cönderilen bir kanun liyihunıa gare, ah Uthie bir şey olamaz. Bunu 
bundan böyle subay rütbesinde teğm~~ d ı:;.:bile getırmemeğe çalışıyoruz. 
tabiri "üıteg~ men" e: asteğmen tabin ha ....a.. dU-11 .. .wn.ıGoı'-Uz eeY· araıııırıde. 

b• • d •u· Ye6 ..... e 9u.uu"'6 ..... 
''teimeft,. e ve yarıubay ta ın e bir anllflllBdır.,. 
teimm'' e tahvil edilecektir. iyi 

Salassi ismini taşımış ve Macar ihtilAI or
dusunda Awsturya]JJara karp barbetmif 
olduklarmı gösteren bir taknn vesaik fb.. 
ru etmiştir. 

Çekoslovakya 
Alman akalllyetlle 

mDzake re r e 
a-lrlt mlyor 

Prağ, 27 (A.A.) - Sudet Almantın 
relal Henlaynm nutku Uaerbıe ortaya çı
kan vulyet :taqimıda Cekoelovak 11ya. 
ıetfnln en meaul makamlan tarafmdaıı 

Havas ajauı muhabirine yapılan beya
nata g6re, meütr makamlar, Slldet PBl"
tıal reial De berbanal bir mftnakap 'V8Ja 
mllsakereyl reddediyorlar. ÇUnkQ Ben • 
Ioyıı, milU ebUlyetler lltatUd mahte • 
~ kattyea bilmeden ve ıekllal de 
tifrenmeden uluoıta reddetml§tlr. 

1 
On Gündenberi 

Zelzele 
kesilmedi 

Dün öğ 'eyin de 
zelze~e oldu 

Ankara, 27 (A.A.) - Kırşehir beledi
ye reisi, Kırşehir C.H.P. başkanı, Kırşe
hir halkevi başkanı, Kırşehir Kızılay 
başkanı ve Kırşehir çocuk esirgeme kuru 
mu başkam imzalarile aşağıdaki telgraf 
alınmıştır: 

Vilayetimiz muhitindeki yer sarsıntrsı , 
dolayısile Kırşehir halkının maruz kal
dığı acı felaketlerden mütevellit keder-
lerimize it~irak ve sızlıran kalplerimizi 
teselli ve nakdi yardımlarını da ibzal et
mekte olan kurumların ve bütün yurtdaş
lann gösterdikleri büyük alakadan dolayı 
Kırşehir halkı pek çok sevinç duymuş ve 
büyük milletimizin, yüce Atamızın var-
lığına dayanarak bu elemli günleri de at
latacağına emin olarak t~~kküılerinin bü 
tün kurumlara ve yurtdaşlara iblağını 
Anadolu ajansından dilemiştir. 

Ankarada zelzele 
Ankara, 27 (A.A.) - Bugün saat 12.45 

de şehrimizde hafif bir zelzele olnluştur. 
Devletlerin taziyeleri 

Ankara, 27 (A.A.) - Amerika masla
hatgüzarı hariciye vekaletine bir mektup 
göndererek Amerika hariciye nazm Ye 
mezun bulunan Amerika büyük elçisi 
namına Kırşehir zelzelesinden doları ta. Zelzele nmıtakasında açıkta kala 
ziyede bulunmuştur W" Devamı 12 iı.c• i tle bir aile 

Amerikanın deni 
bütçesi yarım mily 

Bu bütçe ile gelecek se~e 
zarfında 83 gemi yapılacak 

Va3ington, 28 (A.A.) - Reisicumhur 
Ruzvelt, 1939 senesine ait bahriye büt· 
çesini tasvip etmiştir. Bu bütçe, 

456,866,000 dolara baliğ bulunmakta olup 
bilhassa iki zırhlı, iki kruvazör, sekiz 
torpido muhribi, altı tahtelbahir, bir 
mayn tarayıcı gemisi ve birçok tali cü-

zütamların inşaat tezgab.Ianna konulma· 

sı için muktezi tahsisatı ihtiva e 
dir. · 

Bütçe, iki zırhlı ile.üç tayyare 
43 torpido muhribi ve on altı t 
birin ikmalini de derpi~ etmekt 

Bu bütçe, ayan İneclisi bahriye 
meninde müzakere edilmekte olaıı 
silahlanma,, projesinden . müst 
bütçedir. 

Musolini Şuşnig '_İÇ 
şefaat edece~m• 

Sabık Başvekilin harice gitrTI 
mevzuubahs olamazmıt 

"D6yU Berald,, yazıyor: 
•'Buglln mahpus bulunan eski A vus

turya Bqvekili Dr. ŞU§Digin akibeti, 
ancak, Bitlerle MUIOlininhı yakmd& 

Romada yapacaklan g&il§me esn& • 

amd& tayin edilecektir • 
()trenildijine göre, Musolini eaki 

mtıtt.efik doetuıu:ın, tfmdilik, Dahav 
tecrid kampına gönderilmesine mani 
olm1Jltlır. Şupıigin bu kampa gönde. 
rilmeline karar verildiği zaman Mu
sollnJ, Bitlerden, bu kararın icrasmm 
Roma görllpıeainden sonraya bırak
maamJ lstemlgtir. Bunun ilmine, Dr. 
Şqn.lg hakkında verilen bU kararm 
tatbikinden en ıon dakikada vazgeçil 
mittir. 
Anlqıldığma göre, gerek garp dev

letleri, gerek Vatikan, eaki Bqvekilin 
kurtanlmuı için Musolininin Bitlere 
brp ntifuzunu Jru])anmasmı iatemil-

Dr. Şuşııig için ilmit edilecek ea fyl mile serbest bJraJaJmuı ft)'& !Del 
JerdJr. I masma müsaade edilllwskllr. 'la 

vaziyet, bir Avusturya eehrinde, polil ketten çrtmuma m"nad.e dl 
nezareU altmda olmak aartile, otur- al memıubaha olamu.
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fiu, oızl 8ew•odireıı 
bir muvaffakiyeltlr 

önümde bir yığın zarf var. Yıllar
danberi zarf aça aça, zarfları açma
dan sırlarını anlamağa alı§I{lış bir 
adam gözile bunlara bakıyorum. 
Şu mühmel yazı sinirli bir gencin .. 

Mutlaka bir muharrirden şikayet ede
cek. Şu mütereddit kelimeler mutlaka 
bir genç kwn; belki de taze bir du
lun. Eğer bu zarf, müellife ufak bir il
tifat ulaatırmafa memur edilmemiş
,. mutlaka. açar açmu muum bir is-
1U ile karplapcağmı. 

eu dikkatli, kaligrafi defterlerinin 
blltUn buma kalıp hUnerlerinl gö?.e 
Ym'&D, "N,, larmm ve ''lıl,, !erinin hör
sUgleriııe bütün hakları verilmiı ad
ftl, mutlaka bir mUtekaidin kalemin
den çıkmıt. Bugttnktl nesillerde ne 
ba sabır vardır, ne de böyle bir dikka
tin muhatap olanı memnun edeceğini 
'İlman bir zan. Herhalde bu vatandaş 
llhlr itlerinin aksayan bir tarafı Uze.. 
rinde bizi tenvire lüzum görmtıe ola
cak. 

Oh bu zarflar! Onlan ben ne iyi ta
mrmı. Onların herblri ,tanrmm gn. 
nU, bana, birbirine hiç benzemiyen, 
birbirine aykn'I bin duyguyu ulaştı
ran, blrtr kalp mcaklıfı ile aokulur. 
Bir kalb ki ne kadar kapalı oluru. ol
llUJl cto.tlufuııu da dllll"'ınlığmı da, 
derhal ortaya koymala hamdır. APr 
ll mUtereddlt deflldlr, asil mUş
ldllpesent değildir. En ılık dostluğile 
veya en kindar dU!lılDanlığile gelir, boy 
nua.11 tırnaklanma veya 1dğrt maka
tmna ~tır. "~,. _ I ile beraber ••sır,, 
rım da verir. 

Son yıl, bu yığma bir başka çeşit 

zarflar katıştırmağa başlamıştı. 
Adresleri daktilo ile yazılmış, sol 

köşelerindeki damgalardan vekar 
alan, pulsu& yeşil renkli zarflar. 

Bunlar evveli. postamm içinde bi
rer benek gibiydi. Bu benekler çoğal
dıkça çoğaldı. önUmdeki zarf yığını
ıım rengi defişti. Zarf yığınına bak
tıkça bir bahar görür gibi oluyorum. 

Bir mektup yığınmm, renkleri, ka· 
lmlrklan, enleri ve uzunluktan birbi
rine uymayan başıbozuk zarfları ara
mnda bir asker! kıta intizamı t e güze 
\'Uran bir renkte ve bir boyda bu zarf 
Jar, Halkevlerlnden gelen zarflardır. 
Bir tanesini açıyorum. İçinden pembe 
renkli bir davetiye çıkıyor: 

"80 N'8on. 9-'8 cumarte.ri gütıU saat 
Ola red4tle evimiaitl Tepebaf!ndak\ bi
tlaMM.a spor şenlikleri yap'l.1aook.,, 

Bir dlğerini açıyorum. Kadıköy 

BalkeWıderı: 
~n Nisan ~r~mba gecesi Kadıköy 

ŞEKIP GVNDVZ 
W- Deıınnıı ·t iinciide 

1ıcıs11ele -- ~-- -
it•• ediyorum 

Saud Derviıin gazetecilerin Bqve
klle verdikleri ziyafette erkeklerin 
llqlarmı kadınlardan çok akladık

lan 70Iundakl lfadealni tberlnde dur
maya hatta buna dair tahkikatta bu· 

lunmaya defer buldum. Bu yüzden 
fJnatJ kaçırmadım. Tahkik ettim. E
dlndiflm maIOmat bizzat Suad Der
~ yavu bir hırsız olduğu neticesi
Dl ortaya koydu. 

Suad Derviıln aöyledik!erini oku· 
J11P da tahkik etmeaeıılz onu haklı 

buJm&mü lmklnmdır. Çlinktl OD se
lle evvel, elleri öpUlecek derecedede 
)'allı bqll adamlar olarak tanıdığı ba 
zılarmı isim zikrederek saymış ve 
ve onların bugün kendisinden daha 
genç oldutlanm ytlz'erine karşı id
dia etmfttfr. tı tahkikat safhasına 
döklllibıce deflılr. Tetktkatımıza gö -

, 28 NtSAN-1931 

Yeni bir Çoban kızı -şehzade,- = cuMif~T:;;, -

hikByesi 
Arşidük ve 
katibi 
İkisi birden bir Macar 

kızını sevdiler 
Eski devirlerin Çoban km, Şehzade 

hikayeleri meşhurdur. A§lwı her ıeye 
hlkim olduğuıiu göstermek için anlL 
tılan bu m;:o:;allarda memlekette en bü

yük servet ve sa
mana sahip deli
kanlının en fakir 
bir kızla • Çoban 
kızı ile - nasıl ev· 
lendiği hikaye e
dilir. 

Yinninci uır. 

da da kral ve 
prenslerin halk a
ra:ından kızlarla 

B~kay Katalia evlendikleri çok 
görülüyor ve bu, hemen hemen bir a
det §eldini alıyor : Ingiliz kra1ınm en 
iyi misal teşkil ettiği bu sahada bir 
çok prenslerin veya prenseslerin, sevgi. 
lilerini halk arasından seçtikleri cörül· 
dü. 

Son misali de, Avuıturyanın eski im
paratorluk ailesi olan Habsburglardan 
arşidük Albreht te§kil ediyor. Arıidü
kün aşk macerası hakikaten çok merak. 
1ı bir hikayedir. 

Tahttan va geçti 
Aqidük Brehtin buncko evvelki ilk 

aşk macerası da zamanında büyük bir 
gürültü kopamu§tı. Arşidük Ottodan 
evvel, Avusturya tahtına hak iddia e· 
den prena bu arz .ııunda israr ediyor, 
çek azimli görünüyordu. 

Onun için, bir gün taç ve taht arzu· 
ıundan birdenbire vazgeçmeıi büyük 
hayreti mucip olmuıtur. Artidükii bu 
ka,rara sevkeden sebep aşktır. · . 

Albreht, bir Macar cliplomatmdari 
boşanmıı bir kadını seviyor ve onunla 
evlenmiye karar veriyor. Tabit, bu ka. 
rw Habsburg hanedanı erklıunı hiddet
lendiriyor ve kendisinin ancak, artidük
lilk haldanndan vazgeçmKi §artiyle 
evlenebileceğini söylüyorlar. 

Arıidük buna razı oluyor " sevdiği 
kadınla evleniyor .• Ondan sonra da A. 
vusturya tahtına hak iddia etmek sıra· 
ıı Ar1idük Ottoya geliyor. 

Bu hldisc 1930 rcta clmuıtur. Arıt -
dükle kamı bet altı: sene iyi bir hayat 
geçiriyorlar. Fakat sonra araları açıh • 
yor ve nihayet geçen sene Albreht :ıc. 
namdan ayrılıyor. 

İk ı oci aşkı 
ArıidUkUn yeni sevgilisi 24 yqmda 

bir Macar kıZidır. 
Boçkay Katalin ilmindeki öu lm, k~ 

çük bir Macar köyünde köy öğretme

nidir. 
Arıidük, Katalini o k<Sye geıme)•e 

gittiği zaman görmüt ve sevıniıtir. Ka
namdan ayrıldıktan on bet ıUn aonra 
karşılaştığı bu genç kız kendisinde 

re, Suad İ)crvişin elini öptüğünü Söy
ledikleri arasında bulunanlardan biri
nin tevellüdü 26 haziran 1319 dur. 

Buna rağmen Suad Dervi§ 10 ağus
tos 1317 de doğmuştur. 
Okuyucularıma şunu da ifşa ede

yim ki 10 ağustosta doğduğu bizzat 
Suad Derviıin, 1317 senesi de muhte
rem zevcinin if adeleridlr· 

Bu vaziyette yaşlarını saklayanlar 
erkekler mi, kadınlar mı? 

11-
D evrl Den meşe 
Meşe devirmekle, çam devirmek 

arasında bir faı k olmasa gerek. İkisi 
de ağaçtır ve ikisinin de devrilmesi, 
bir hayli gUçtUr. Onun içindir ki tami
ri imkansız, yapılması akla hayale 
sığmayan şeyler yapanlara ''çam de
virdi,, deriz. Bu çam, yahut meşe bir 
yıldırım neticesinde devrilse de bu bi· 
zim için yine bir hadisedir. Yeter ki 
çam veya meşe devrilm.i§ olsun. 

Holivud matem fçindeyimş. Bir 

/,ıgil'ere kral ve kraTfçe&lle 1'1'ettu111tr, Vind&or FO!o&a önnnılt f:cl!crln yrıplıl. 'ıu 
bir merasimde haıır bulrınmırıt,1rdır. 

On iki yaşında üniversite tahsUU 

ı 

İngiliz kralının büyük kızı prenses Ell
zabet on iki yaşına girdi Ye oranın Adetin
ce çocukluk ya,ından çıkarak aenc kıshk 
deYreı.lne dahil oldu. 

Kralla kraliçenin erkek çocukları olma 
rh~ı için, i:ı;tikbalde lngillerenia hükümda· 
n bu kıı olacak. Binaenaleyh, prensesin 
ilk okul derecesinden sonraki tahsili bu 
cihet gözönünde bulundunılarak yapıla • 
cak. 

Bu hususta bir proje haıırt!anmıt n tab 

s1*at alınmak illere hilklimete verilmiştir. 
ProeJe)'e 16re, prenses ıene mektebe aJt .. 
mlJeCtlk. taballlne sarayda devam edecek. 
Fabl kendisine Jtnl muallimler tayin o 
lanacaktır. 

Ellaabet ilerde tnllce olacaJı için, ken· 
dlslnla en fultı tatllı "' lctlmal bllliler 
QrenmtllDt eahtdacalı:br. Prensti, bu se
n.. OnlYenltedekl talebenin okudula ki
t.plan t.klp edecek. hattl onlardan diba 
fasla tırth &trenecektlr-

Güzellikte Ablalarını geçti 
Bu dört genç kıs dört kardettfr ve 

dördU birden lngilteredeki bir güzelli?: 
milsabc.kasına girmiflerdir. tçlerinde11 
de hiç limit edilmiyeni bu müsabakayı 
kazantnıftn'. 

MUaabıikayı İcuMan on Uç yqmda. 
ki en kUçWı: kardetlerini. ablalan n· 
vell mUaal:ıakaya almak niyetinde de-

ğillermiı. Uçil ittirak ediyorlarmq. Fa
kat kUçUk kardefleri on1an kmkaıımıt ı 

- Ben de getecetimr diye tuttur. 
mu ... 

Ablaları, küçük karde§lerini, §aka 
olsun diye mtiaabi..bya götürmüıler •• 
Fakat htıkem heyeti bu >küçük km bi
rinci illıı etmittir. 

derhal yeni bir acvgl uyandınmt \fC o
nunla evlenmiye oracıkta karar YCmlİf. 
tir. 

Bugün de evlenmek lizere bulunuyor. 
Yalnıı, bu aşk macerasının gayet fe-

ci ikinci bir tarafı vardır 'ki., bcııkikaten 
acıdır: 

Aqidilk bu seyahatinde yalnız ol

saydı, belki bu facia meydana gelmiye

cekti. Fakat, Albreht'in yanmch, husu. 
it kltihi de bulunuyordu. o da cenç bir 

adamdı Güzel bir kız olan Katalini 
aemıemesi için hiç bir sebep yoktu. 

Arıidillç, Katallni .katibinin de ıevdi
iini hissetmekte gcçikmiyor. Meseleyi 

anlıyor. Fa.kat, kitibi Edvi'nin kendi
sinden çekindiğinin ve qkmı gizlcmi
ye çalııtığının farkına varıyor. 
S~i çıkarmıyor ve bu miltkül va. 

zir,etten nasıl kurtulacağını dütUnıniye 

yıldırım, sinemalarda gölgesi dibinde 
aşk maceraları çevrilen 1200 yıllık bir 
meşeyi harap etmiı. Matem devam 
ediyor: "Bundan sonra seyircileri ken 
dinden geçiren uzun öpücükler nere
de teati edilecek, ve bunların filmleri 
nerede çevrilecek?,, diye. 

Ne kadar mateme gömillseler hak
larıdır. Onları teselli için belki: "Ge
liniz Holiwdu tstanbulda tesis ediniz 
burada filmlerinizi. çevirecefiniz el
bette bir mege veya çam bulunur,, de
mek kolay olurdu. · Fakat bu devirde 
devrilmemiş gamla devrilmemiş me
şeyi nerede bulalım? 

Ben sinemaya çok gitmediğim için. 
Holivuddaki me~nin mevcudiyetin -
den devrildiği zaman haberdar olu
yorum. 
Teessürüınün Holivut ve sakinlerin 

den eksik olmadığına inanınız, dünya.
da 1200 yıl ayakta durmUI yegane 
meeeyi de bir yıldırımla kaybetmit 
oluyoruz. TeessUrUmU yerai1 nıi bu· 
luyorsunuz? 

baflıyor. 

Facia 
Bu mllfkUl va.ıiyet kendilifinden, f• 

kat acıkh bir ıekilde hallolunuyor: 
Bir 1&bah Evdi'yi ölü buluyorlar. 
Evvel&, bldiae esrarengiz bir cinayet 

mamamı ıaıteriyor. Hattl, kltibl, ar· 
ptUklln. BldilrdUlll sehabı bile baaıl 
oluyor. Arada bayle bir ap 1D11Cerası 
bulunduğuna care, bu ıilpbe haklı gö
rillilyor. • 

Fakat, artidilkiln kAtibia.i ne kadar 
eevdilinl ve ve bu hidileye ne kadar a. 
cıdığını herkea anlıyor. Daha eonra, 
bu esrarenılı 61Umiln blr U. netice
sinde vukua ıeldili de anlatıhyor ve 
herkes, 11valh ıence acıyor. 

Arıidiik, dilğUnUnU onun için biraz 
ecri bırakıyor. Nihayet, dilğiln merali· 
mi haziranda yapılmak üzere teabit e
dilmiı bulunuyor. 

Bir arada ... 
Akşamın Dikkatler sütununu ya,.. 

yazan arkadae - kimse bilmiyorum. 
Diyor ki: 

"Haman 939 da Atatürk köprllstl 
tsımamlanıyor,,. Önümii?.de ancak bir 
aene kaldı. Halbuki köprllnlbı iki ba
pnda henüz hareket yok. Onların ls
timlAki için daha hiçbir şey yapılma
dığını belediyeden öğrendik· 

Bir sene tsonra köprü kurulunca ne
reden gelip geçecek?,, Sonra ilftve 
ediyor: 

''Aat bulunur, mtydan bulunmaz!., 
gibi "Köprü var, meydan yok!,, vazi
yetine düşmeyelim.,, 

A dOBtum, atla meydanm bir araya 
gelmesi, iki yakanm bir araya gelme
si kadar adimülimkln.dır. istersen 
kendinde tecrllbe et; bak kim oldu
ğunu bilmeden, iki yakanın bir arada 

· olmadığına ve olamayacağına hükme
debiliyorum. 

Kimin iki yakası bir aradadır ki 
belediyem.izin böyle olsun.? R. 

Almanlar ve yahudiler 
A LMANYADA ıon neırcdllen bir kitap. 

ıa naı11onal ıoıualbUcrln ırk teldk. 
kilerinden bahlolanauor. Buna göre, kan 
ıa/luttlnln ldamul, 11ıni Almanya irin, 
Alman milletinin dahili kuvveti ue enerjisi 
noklanndan baılrca ~arttır. llitlerin "Mü
cad•l•m., uimli derindeki pı ııülırl ıaua
nı ıllkkattlr: 

"Kan karı,ıklıAı ,.e bunu tevlit eden ırk 
seviyesinin zaruri inhitatı, eski kültürün 
lereddisine yegane sebebdir. insanlar, kay 
bedilen harpler neticesinde deilil, sırf kan 
lemlzJiAlnin temin edeblleceRI mukavemet 
kudretinin zıyaı neticesinde mahvolurlar. 
Bu c.lünrada, teıniı ırka mensup olmayan 

• ne var.;a hep döküntüdür. Tariht Mdfse· 
lerin hcp~i, ırkların muhafaaasına doğru 
yapılan hanı lelerin, iyi n fena bir i:r;tika
nıdl' tevcih cuilıniş tezahürlerinden ibaret 
tir.,. 

Alı idin Daver bu11Dnkü yazmnda ~unları 
.~ı'ill lii yor: 

"Jlitler Almınyanın mukadderatını hl· 
kim o!ıluğu zaman Almanyada 500.000 Ya· 
hudi, 200.000 1arımkan Yahudi, 100.000 
çeyrek kan Yahudi YaMDlf. Bu kan tanııt 
lılını tehlikeli addeen Hltler iki ırkı blrl
blrtnden tamımlle aJırmak tela bir b· 
nan neıretmlş, Almanlarla Yahudiler an
aında her UlrHl aht nrlf kanunen J&a&k 
oldlllu libl, kıı Te otlan alıp nrme de 
menedllmlf. Hallı Almanlarla ballı Yı· 
budtler evlınemtsı.r. Ylft1D bD ıal ba
ba11 •tıa •nuı Almıa olaa Yaluldllerla 
Almanlarla eTlenebllmtd tela bmud bir 
mQsaadı llumdar. ÇQTtk ba Yahadl o
lanlar, ıalnıı Almanlarla eTleneblllrler, 
Yahudllerlt eTlenemuler. Yanm ba bir 
Ya'lludl ile bir AlrulUD bdlftCladu do-
lan çoeuklar, mateütp Dlllldt Ot71'8k 
un ,abudller al'lllM llrerler n ba eeJ'• 
nt kin Yahudllerla ooen•lln da nta11 
Almanlarla e...leneblllrler Ye sekizde bir 
kan Yahudi sayılırlar. Sekizde bir kan Ya 
hudiler de, kanunen Alman addoJunurlar. 
Artık Yahudilikle aJAkalan yoktur. 

Bir tarana Almanya, YahndUere b11ı 
böyle tedbirler alır Te 45 Jtttından aşalı, 
yani .ıenç Alman kadınlannın Yahudi eT• 

ıertode h\zmetcllllı: etmesini bile meneder
ken öte taran. Fran•yı dQn bir Yahudi 
Boııvekll ld:ıre ediyordu; bugün de, hAIA. 
ln&Wtl'M• IW'bilf• nazın olan aal bir Mı,&. 
sev!dlr.,, 

TAN' da 

Çinin bir buçuk milyon 
öksüzü s ABIBA Zekulpa dlııor Jd: 

"Yirmi senelik bir sulh'" sllkAn devre
sinden sonra allAhlar tekrar kınından 
çıktı, teknilin en son mertebesine vann 
tahrip silAhlan, tanklar, tayyareler, ıehlr· 
Ji pılar bu sulh Ye ıOk6n bavaunı bozdu. 
dün sokaklardan toplayıp, batmnua baaa. 
rak bOyüttfiAilmill yavtulan bu dera tek· 
rar cephelere saldık. tlmdl dünyanın bir 
çok kıtaları bunların 6ksüzlerlnl tekrar. 
sokaklardan topluyor. ispanyanın milyon· 
tara varan 3ksilzil, Habefislanın sayısı ma. 
lt\m olmıyan kimsesizleri yanında, Cin 
rnunhhasınıa lctlmal meseleler komisyo
nunda aöyled.lli libl Çlnln de bir buçuk 
milyon öksüzli oldujunu 6Arenl1orua. 

Yalnıs hücuma uğnyan milletin delil, 
hücum eden milletlerin de kenara bırak· 
tıklarını bir araya toplarsak, ldmblllr bun 
lor, ne muazzam ordular teşkil ederler.-

Birlbfrfne dflşman Ud cephenin &kaiiz
lerl oldukları halde, biriblrhle hlo de dDf· 
man olmayan ordular, her insan çocutu 
gibi bir çatının altında anasının, babası· 
nın sofrMında büyümek hakkını elinden. 
alan, onl:ırı insan artıktan sibi, bqkala 
nnın sofrasına bir ııtıntı lfbl oturtan, 
veya sokaklarda köpeklerle beraber ~ÖP• 
lük aşındıran harbe, füphesiz bepal de ay
ni hissi ve kini beslerler.-

Cenevre bunlan alleler netdlnde yerleş. 
tlrmcy! dütünfifor. Çolr. insani bir duygu.. 
Fakat bunlann evini yıkan, bunlan mll,on 
lar halinde solı:aklara bırakan harbi dur
durabllseydi, bugünkfi lnsanlıltn en büyük 
iştiyakını, hasretini tatmin etmit olacaktı._ 

11-
AKŞAM' da 

Muazzam bir iane günü 

D IKKATLER &Utununda. ıu oilıel fikir 
Ucrf ııürillüyor: 

"Yalnız bayramlarda deAil, kötil günler· 
de de iane toplnnır; bilhassa b6yle Afet
lerde ... 

Öyle insanlar var ki Kırşehir felAketıe· 
delerine ancak meseli yirmi bet kurut ve
rebilecek. Bunun için Kmlay tubeılne mi 
gitsin? Bilakis Kızılay, hamiyetli halkın 
ayağına gelmelidir. 

Zelzele bışlıyah haftayı ıe(li. Bftttın 
memleketin ı,urak edecelt muaıum, em
&alsiz bir iane 111Dtı 7apmah7ıaf,. 
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daie dl.af,fata ..................... 
"Sandalım ge-
liyor varda!,, 
Şu Osman Cemal olur adam değil! 

Geçen gün Kuı·un'da benim ağzımdan: 
"Ben münekkid değilim,. diye bir yazı. 
sı vardı, bana ipsiz sapsız şeyler söyle· 
tiyordu. Belki benim yazılarım hakika· 
ten onun gördüğü gibi, başı sonunu tut· 
maz §eylerdir. Orasını kestiremem; fa· 
kat muhakkak olan bir şey var: Osman 
Cemal benim ~ğzımdan konuşınağa 

kalktığı zaman dahi ~airlikten kurtula. 
mıyor. ''Ben müne:tkid değilim., yazı. 
sında manadan, fikirden çok fazla. on· 
lardan çok yüksek bir şey vardı: ş:irin 
ba§hca Ul'llSurlarrnd.::ııı biri olan fan· 
taisie ..• Keşke bende ond<ın bir zerre 
olsaydı t Ben bile bile saçma yazmağa 
kalktığtm zaman, bilmiyetek yazdıkla· 
rımda başıma geldiği gibi, ort..:ıya ka· 
ba ıSaba bir şey çıkarıyorum. Osman 
Cemal ise belki kendisi hiç farkrnda ol. 
madan. güzel, şirin bir şey yaratıveri
yor. 

Hangi yazısmd.t öyle değil ki? San· . 
dahm geliyor, vard2 ( 1) adlı bir kitap 
çıkarmış, kendisi "uzun hikaye. ro· 
man yavrusu,. diyor. Ne c, ne de bul .. 
Sandalım geliyor varda'yt Nman diye. 

hikaye diye okuyanlar şa.~:rırlar: Mu· 
harririn ne anlattığı, neden bahsettiği 
pek belli değil. Aklına ne geldi ise o 
kitabın içine koyuvermiş. Ywnız ne 
geldi ise değil, kim geldi ise: Fikret 
Adil, bir kazrk, Haliç, Yahya Kemal. 
Yahudi pazarhğr, Ahmed Haşim, Rize. 
Ji taklidi, şehla göz, Arab bacı, Yusuf 
Ziya, Orhan Seyfi ... Bütün bwılar hep 
karma karışık ... Bir adamın aklına hep· 
sinip bir arada gelmesi bile pek akla 
.stğmıyan bu insanları. şeyleri bir craya 
toplamış, bir koktel yapar gibi 9llka
foyıvermi~, insanın önüne kc-yuyor. Ki· 
tabı bana verirken: "Hele bir oku, için· 
de belki sen de bulwıursun !,. fdedi.. U. 
zun hikaye, roman yavrusu ... Ne niyeti
ne okursanız o. Bence şiir diye okur

sanız daha iyi edersiniz. 
Osman Cemal vukuuna pt"k de ihti

mal vetl!emiyecek bir sandal safasını 
-.onlanyor. 1'fr .. n tiDc o -kanrn ge~rlt. 

ten geçmi~ olduğuııa inannuyorsunuz. 
Fakat bir an bile kitab bir ı;ahihlik sesi 
!ftkarmaktan hili kalmıyor. "Muhakkak 

muharrir, hakiki bir hatıriıyı, olmıya
cak bir !ıikaye ile örterek bize anlat

mak istemiş!,, diyorsunuz. Hele içinde 

ufacık bir kıskançlık sahnesi var, bit· 

tabi ale'.lj'la geçiyor, "kıskançlık,, keli. 
mesi bir kere bile söylenilmiyor, fakat 

duyuyorsunuz, anlıyorsunuz. Hissin 

doğruluğu hemen gözünüze çarp~yor . 
Kayıkta üç kızla bir erkek. Erkek san
dalcı; daha doğrusu kendisinin kim 
oMuğunu o üç kıza söylemek istemiyen 
Osm~m Cemal Kaygılı, o akşam şaka: 
dan sandalet oluvermiş. Fakat o da kız
ların kim olduğunu bilmiyecek ... O a~. 
şam Haliç'te, bir sandalda, bir teEadüf 
tragediası geçiyor. O dört kişi biribir
Jerinin kim olduklarım bilselerdi belki 

ikisi için hay.:ıt büsbütün başka bir şey 
olacaktı. Tesadüf, kısmet istemiyor, fa. 

kat o iki khdnin ruhunda birer iz, unu· 
tanuyacakl;n bir hatıra kalryor. ikisi 
de: "Kimbilir? belki de asıl aradığım 
şey o .. ~<şaır. yanun:Ian geçti de ben 
göremedim, gördüm de nnlıyaınadım. 
Artık bir daha onu bulmağa iml<:an 

yoktur!,, diyecekler. 
Osman Cemal Kaygılı bütün bunları 

Üzerlerinde durmadan söylüyor; batta 

hiç söylemiyor. hissettiriyor, J{jtabı 
gülümsiyerek okuyoruz, fakat bitirince 

ta içimizden sarsılıyoruz. 
Sandalım geliyor varda' dan sonra bir 

ele ''Tekin olmıyan kedi., adlı bir hika. 

ye var. Birincisinlden çok daha dikkatle 

yazılmış, composer edilmiş, daha eğ· 
lenceli... Fakat ondC) birincisinin §İiri 
vok .. 

Nurullah ATAÇ 
( J) Çığır kitapevi, 25 kurut· 

Matbu 1< ağıtlardan 
kese yapılmıyacak_ 

Esnaf cemiyetlerinin 
belediyeden dilekleri 
Yeni belediye zabıtası talimat

namesine istenilen ilave1er 
yapılacak 

Sehrimizdeki esnaf cemiyetlerinden 
mUhim bir ktsmı yeni belediye ı:abıtası 
talimatnamesi Şehir Meclisinde müza· 
kere mevzuu olduğu ve bir taraftan rda 
meclis encümenleri talimatnamenin he. 

nüz mür<•~tere edilmemiş :ıükümleri Ü· 

zerinde nıeşı;ul bulunurken belediyeye 
mühim bazr dileklerde bulunmuşlardır. 

Her cemiyet tarafından muhtelif 
mevzular üzerinde ve birer liste halin. 
de yapılan bu dileklerin yeni talim::ıtna· 
menin muMelif fasıllarında yer alması 
şehrin sıhh:•ti, emniyeti ve beledi ihti. 

yac;lan bakımından isten:nektedfr. 

Lisan işlerin
de sürat 

Muaıneleleri çabuklaştır
n1ıya ve tarifeleri 

ucuzlatm1ya çalışılıyor 
Linı:ın işletme iılare~in<le :reni lrşkilıit 

ile lıerahcr işl<'rclı· esaslı ıslahata girişıl· 
mek ilıereciir. 

ldarenin yeni miiılürü Hamit 5ar:ıcoğlu 
hu m:ık<:ıtln letkikler<> haşlamı~tır. Y:ı-
pıl:ıc:ık ıslahaltll iki hcrter gözöniinde hı- / 

tul:ıcaktır. 

1 - Muaml'lede sürat 
2 - Tarifelerde tenıili'ıt. 
'.\lüleha~~ı,l:ırdan miirekkcp bir he)el 

~imrli hıı iki iş üırrinde ıetkiklerle mrş· 
guTdür. Liımın i~lelme idaresi. Şimdiki 
ı;nlışmn şrkli ile hir ınttamcleyi on beş 
dı:ıkikada....hitirnıekteılir. Eski v;ızi)·ete iÖ· 
re bu, şilphe .. ıı:, miJlılrn fıir ,1;ünıl ılcrııek
llr. Fııkrıt, ııHkoılnı·f:ır hunu k:Hi görme· 
mcktcdirh:r. Sf'.rvi,fcrdc ve kırtaı;I mııııınc· 
lelerdr. y:ıpıl·ırak <lej'.:işikliklerle i~lcrin 
en fa1l:ı htş <lakika içinde bitirilme.si ıs. 
tenm<>kterlir. Lim:ın<ln ~11 ve kömiir -:ıl:ın 

vnpurl:ırla. ~ iiklcme -.-e boşallma işleri bu
lunan türr:ırlar için hu sürate kııli ihtiyaç 
giirütnıckterlir. A\Tupnılaki lim:ın işletme 
müı>~sesekrinrle yapılan lt>!kiklerle işte 
hu ~ürAlin tı>ınini kabl oJ:ırnğını gö~ıermh 
lir. 

Diğer tnrartan liman işldıne irlarrsi 
t:ırifdC'rİ imliiın 'e fırsat nhbrtinc-r indir· 
mek lçın rk t:ıllınnl almı~ lııılunnınkl:ıılır. 
Liııınn ıarirell'rinin nıı.>ml<>k<>llrki hayat 
pah:ılılıAı '·cya ucuzluğu üzt>rindc lııha-sı
ta çok tc~irleri rnrdır. 

Jlük(ııııet liman işletme itlnre'-İ ile vari· 
rint teminini (ld~il. hu idarcye men.hı :im
ıııe hiwıelleriııin intizam ,.e süratle ııörüJ. 
ınesini Ffaye itlihnz eıtii!indcn idare hi· 
l:inçosunda açık v<>rnıenıl'k kaydile tarife· 
!erde mühinı sıırellc tenzil:it irrası mu. 
karrerrlir. Simclidon h::ınıti mıırldeler üze· 
rinde tenzilıit ;\"apılahileceği tesbit edil· 
mektedir. Gerek işle sürat, gerek~e tarı. 
reıerclc ıcıızilıit hakkında yapılacak hazır· 
Jıklar rvveliı idarrnin şerler encümeninde 
görüşülerek ve Denizbank merkezince d.e 

Belcıdiye bu dilekleri yerinde-, gör -
düğünden gönderilen dilekçeler mecli. 
se sevkedilıniş ve encümenler bu;ıJarı 

da ele almıştır. 
. Bu dilekler üzerinde görüşülmek Ü· 

ze esnaf cemiyetleri rei$i ve umumi ki. 
tipler yarın belediyeye gidecekJer ala
kadar encümenlere bu istekleri ilzerin
d: izahat vereceklerdir. 

Yeni belediye zabıtası talim<:ıtname· 
sine bu dileklerden çıkarılacak hüküm· 
lerin vaz'iyle esnafın şahsiyet ve ha. 

reketleri bir nizama raptedilmi§ ola
caktır. Bu suretle bir taraftan esnafın 

beyhude yere beledi cezaıtara çarptınl
masrna meydan kalmıyaeağı gibi, iC· 
ne bir çok esnafın iş ve vazife hudutla· 
riyle mes'uliyetleri etrafıyla taayyün 
etmiş olacaktır. Esnaf cemiyetleri bu. 

nu, esnafın menfaatlerine, bugünkü v.._ 
ziyete nazaran, daha uygun görmekte • 

dirler. 

Şirketi Hayrjyenin 
yeni vapurları 

Şirketi Hayriyenin Haskö}'-\iek.i fab

rika.smda yapına.ğa başladığı üsüncü 
araba vapuru önümüzdeki mayıs için· 

de denize indirilecektir. 
Yeni e.raba vapuru diğerlerinden da. 

ha küsük, fakat daha sür'atlidir. Bu 
vapur Yalova ile İstanbul acasmda ha~ 
ziraından itibaren b:-şlryacak calıı se· 

f erlerde kullanrlaeaktır. 
Şirketi Hayriye eyya ,,"C araba n.ak. 

liyatı artmağa batkıd1ğr için dörtdUncü 
bir araba vapun.ı daha ya~k karann· 
dadır. 

Yakrndaı tezgaha konu!Aca.k olan bu 
vapur da Boğaziçi ile şehrin diğer sa· 
hilleri arasında eşya nakliyatı yapacak. 
tır. Yeni vapurun su kesimi bir metre 
olacağınd,:ın en sığ sahillere bile yana
şabilecektir. 

HMlllttılflllmıtı11tt1Mıtfll'lll"ıtınnıHl+ınııtıtn """"' unı1111111 ıııııı 

Zelzele 
f elaketzedele

r ine yardım 
Kızılay Eminönü ıubetinden: 
Kır~ehir ve havalisindeki zelzele 'do. 

layrsiyle felakete uğrayan yurddaşlara 
yardım listesi Kızılay Cemiyeti Eminö
nü kazasında açılmıştır. 

Yardıma koFlcak yurddJ.şlann teber
rtilcrini makbuz mukabilinde tev!di et
melerini rica eyleriz. 

tasdik edildikten .sonra Deniz tarifeleri 

komisyonuna tevdi olun:ıcaktır. """""""·--·-·-··-·-·• 

w:w:s~-=--------------~-.. ·-------"' GENEL kurmny başkanı mareşal Fevıi 
Çakm:ık, 23 nisıın ulusal ekonomik ve ço
cuk h:ıftnsı münaı.ebelile almış olduğu 
tclı:ır:ır ;c y:ml::ıra tcş<'kkürlerinin iblôğınıı 
Anadolu ajnn!'iını tavsit etmişlerdir. 

..-. Sfl.IVRfDE yeni açılacak dispanserin 
temeli dün Yali ve ldillür direktörü tııra· 
fından mrrn'iimk alılmışdır. \'aJi çe kül. 
tür dirrktörü SiliYrideki yalı okulunu ıfo 
gezmişlerdir. 

o) öGRF.nJE!'iLERIX meslek bilgilerini 
ro~aıımak için açılan kurslar bilmiş. kurs 
ıarııı tııtbikatında öğretmenlerin çok mu. 
vaffıık oldukları görülmüşHir. 

• KÖY olmJJarındıı dersler 15 mayısta 
kesilrrek. irntihıınl:ıra 1 haziranda bıışla. 
nacaktır. 

$ y('KSEK öi:retmtn okulu tnlebe"i hu 

A Pa'·:ı hı'r sevah:ıt yapar:ıktır. 
\·aıı: vru · · · 
Program yakında hazırhın:ıcaktır. 
* Gt!'~ınt'K brışmüclürliiğü. gümrükte 

kalm;ş bir kıc:ım sahipsiz malları ~-~ksul
lara dıığıtıJnıa'iı için, KızıJaya te<.Jım el

. . D'ıt bir kıı;ım eşya ela zelzele fe· 
nı ıştır. ıı;er . k . 
lı\ketinc ujtrıyanlara ııönderılece. -ı~r. 

haıı me~elelerin halli için tetkikata başla
mıştır. 

ıt: YF.RT .. t m:tllar sergisi hazırlıkları için 
bir koıni~yon te,kil edilmiştir. Komisyon 
yakında faaliyete başlayacak "\'\? sergi iş
lerini tanzim edecektir. 

* ZELZELE feH\keline uğrıyanlara yar· 
ılım edilmesi için bugün vilayette bir top
lantı yopılıı<'ak.tır. 

>:: MEBKEZ bnnkası umuınt heyeti bu
~ün senelik topJııntısını yapacak, bundan 
sonraki revkaltide toplantıda, nlzamnıırne· 
de teklif edilen b:ııı değişiklikler görilşil· 
!erektir. 
* DEVLET Demiryollannda bu sene a. 

ile karneleri 1 mayıstan itibaren "erilecek 
ve 2 ay yerine 4 ay muteber ola<'aktır. 
* TRAKYA demiryolu hattında tenzi· 

Jôtlı tarife 5 mayıs Mbahından itibaren 
totbik:.ı başlanacaktır. Eşya nakliyatında 

lcnzil:il ;\'iiıde elliden fazladır. 

Gerek matbua ve gerek el ile Y;Ullı ki. 
tap ve defter kağrdr gibi kullanılmış her 
türlü matbuaların kese torba kağrdt ha· 
linde istimaliı:nin ve bunlara eşya sarıl· 
masının memnu olduğu114l dair kanun 

layihası meclise verhmiştir. 1 
Bu memnuniyet hilafına. hareket e· 

denle~en bet liradan 25 lıraya kadar 

h::•!'if para cezası alınacaktır. 

* KAHiRE poJi.; mi.icliir muavınıh;\.la~ko 
. .. kJmak üzere şe rımızr 

pıışa hırkaç gun • 
gelmiştir. c J/11 dün 

• A:'\TJ\ARA Türkofis başkıınt c ' 

h 
. • . aeJmi~ iplik ilhaliıtında çıkan 

şe rımızc .. ··• 

* 19 :\L\ \"IS idman bayramı şenlikle· 
rine iştirak edecek klüp ve mekteplilerin 
hanı:ıi sahalara taksim edileceği bugün 
Rültiir clirektörlilğünde y:ıpılacıılc foplan
tıcf:ı teshil olunacakhr. 

Maden arama 
enstitüsü 

Yeni elemanlarla 
tak vlye ediliyor 

Kurulu§undanberi ancak üç yıllık bir 
zamaın geçtiğı halde memmeleketimizin 
bakir ~erveti olan ve haklannc1a hemen 
hemen hiç bir malümc.t sahibi bulunma
dığımız madenciliğimiz için çoi: krymet 
li mesaisi görülen ve şimdiye kadar 
meydana çıkarmış olduğu bfr çok ma. 
denler Etibank tarafından işletilmekte 
olan Maden Tetkik ve Arama Enstitü· 
sü, öğrendiğimize göre iş hxmini yeni 
malt yılbaşrndan itibaren daha fazla 
genişletecektir. 

Başbakan Celal Bayar. bundan. iki 
hafta evvel Ank<lrada enstitü merkezi
ni ziyaret ettiği zaman bu hususta mü· 
him kararlar verilmiştir. Bu kararlar • 
dan önümüzdeki sene maden arama ve 
tetkik fa<•liyctinin arttırılmış olacağı 

anlaşılmaktadır . 
Enstitü, yeni elemanlarla da takviye 

edilecektir. Bu arada ilk Qlarak. enstitü 
kadrosuna yeni topoğrafl~ alınacaktır. 
Blmlar içi:ı Ankarada enstitü ~erke· 
zinde bir imtihan yapılacaktır. İmti• 

banda kazanan topoğraflar üç J!'f müd
detle enstitünün göstereceği s<ıhalarda 
muavin olarak çalış.acaklar ve bundan 
sonra gösterecekleri liyakata göre, ens
titünün :•üksek vazifelerine tayin edi

leceklerdir. 

l istatistik 
--~-------Köyll ltlıcaşelhl n l?'D 1 

nlS[C)<etl 
935 .,u ~!: sayımına aid büy:j~ cildirı 

hemen her sayf asrnda nisbetler var.dır. 
Fakat en enteresan nisbetlerden biri, 
köylü · şehirli nisbetidlr. 

Köylerdeki nU.fus son senelcrdenbeti 
durluk halindedir. Kök nüfusunun i!ı· 

tikrar bulması ve artmasr; istihsal ha· 
yatının köyJilyü yerinde tuta'.:ak kadar 
v~rimli olduğunu anlatan bir vesikadır. 

Şu nisbetlere bakrnrz: Afyon Kara· 
hisar vilayeti içinde yaşayan ıoo vatan· 
daştan 16. 7 si şehirli, 83.3 ü köylüdür. 
Ağrıda şehirli nisbeti 11.7 ye inmekte, 
köy):.i nisbeti 88.3 çc çıkmaktadır. 

Memleketimizde iş hayatının ve nüh: 
terakümünün ne kadar esaslt tesirler 
altında olduğunu gösteren bir mi'-aı 
daha şudur: İstanbul vilayetinde ı 00 
vatandaştan 85.8 zi şehirlerde, 14.'2 si 
köylerde yaşamaktadır. İzmirde bu n1ı · 
bet, gene yüz nüfusa gör~ 48.1 şehirde, 
51.9 köylerde şeklini alıyor .. 

Biltün bu nüfus nisbetlerinin içinde 
bulunduğu bu değişiklik, memleketin 
muhtelif kısımlarındaki uğraşma mev· 
zuları ve geçim vasr~.Jlarrnın tesirlerine 
tabidir. 

Mesela Sinob vilayetinde l 00 vatan· 
daştan 92.4 dil köylerde 7.2 si şehir • 
lerde yaşamaktadır. ·Türkiyede gehirlisi 
en bol olan vilayetimiz İstanbul, en ız 
olan vilayetimiz Ordudur. Orduda yüz 
kişiden 92.8 zi köylerde yaşar. 

BütUn nilfusumuza gör~ olan nisbet 
şudur: Türkiyede yüz vatandaştan 23.5 
şehirlerde. 76.5 köyler.de yaşamaktadtr. 
Bu nisbct, memleketin bütün büyük 
davalarının istikameti hakkında bize 
en g:i.zel yolu gösteriyor. ''Köye doğru" 
dövizini bir klişe sanmamak lazımdır . Muamele vergi- Bir memleketin vatandaşlarından dört· 
t~ üçünden fazlasının yaşadığı yer. "Üp· 

sinde tadilat hesiz ki kısaca. o memleket demektir. 
(Ulus) 

Her zümre birbirleri- M . .. 
nin aleyhinde değl- echste dunkü 

şlkllk ıstiyor müzakereler 
• :ıiuaıncle vergisi kanununda hillıassa 

sannyii ıılı'ıl;.adar eden lıazı ladiltilın ya
pılrnasrno korıır verilmesi ve bıı 1111.susla 
Illallyc ,·ckfılctiıH'c tetkiklere bnşlunııınsı 
üzerine ~chrimizdo sana) i l.'rb:ıhı ~rnsın· 

d:ı mühim lıir hareket başl:ımıştır. Bu ta
dil;lt etrnfındn tema., ve te~eblnhlcrdc bu
lunmnk üzere bugünlerde şehrimizden An· 
karnya lıirkııc heyet gid<'ccktir. 

Bunların l>:ışınua ın:ır:ıngo1lar <'cıni yeti. 
nin lıeyc•ti gclnıcklcdir. i'lları:ıııırnzlar.nıu· 
amele vergisi kanunun<l:ıki istisna knyıl· 
larının ve. dokuz işçiden aşa{:ı kudn·tle 
çalışıınlnrın Yerı:ıiden i:.lisn:ısı şeklınin 
dev:ını etıirilnıcsini, çırak\arıu bıı işçi 
nıiklnrınn dahil edHmcınesini isliverek· 
Jcrclir. Çiinliii eMıserı kilçük snırnllar;J:ın o
lan nıarııngozhı~un ~ırr işi ağır olıluğıın· 
dıın ve k.nltn :-ığaç\ar üzerinde çalışıldı· 

sından Jıeş be>ygirr. kadar bir kunçte ihli· 
yaç]nrı vardır. 

Gidecek heyetlerden ikisi df" dericilere 
nil olacaktır. Bu heyetlerden hiri küçük, 
diğeri de hül ük dt>ri sanayi ini temsil 
eder.ektir. 

Küçükler bugıınkfı lıadılin muh:ıf:ızası· 
nı büyükler iııe küçüklerin de "l'rRiYe tabi 
tuhılmasını isleıııcktedirler. 

Kon~ene s:ınayiindcki büyük fabrika
lar da Ankaraya bir hl'yet ı;:önderme~e 

hazırlanmışlardır. Bunlar verginin kiiçiik· 
Jcre t<'şmilini istemektedirler. 
Diğer taraftan milli s:ınayi birliği rle 

muhtetil hir heyet göııdcrııırik hazırlan. 

maktadır. 

~ ~ ,_,2-'... --- p#fy ----- ~ 

(t MUSiKi sanalkArları cem:ti;:' 1d:. 
re heyeti seçimi bugiin, Beyoğlunrtn cemi· 
yel merkezinde yapıl:ıcnktır. 

ı;:: iT.KOKUi. talebesi için hu sene yoz 
tatili esnnsıncla şehrimizde 16 Jrnmp açı. 
lacaktır. 

ıııı 1STA.1'RUI, · J.ondra yolunun Siih·ri· 
den geçen kısmındaki inşaRlın bitirilme· 
sine karar verilmiş ve bu iş için ,·iliiyct 
bütçesine lah5i5at konulmuştur. 

* DENfZYOI.Lı\RI idaresi, idarenin ge
çen seneki çolışnıalarıncla fe\•kalılde mesa-
isi görülen ve ı>:ınti nıes:ıi lı:ıricinde çalı
şan memurlara hircr miklıır ikramiye vcr-
mi~i~ · 

* El\Jf:KLf h:ıri<·i;1-·e memurlarından 
vckıllcl Rr:ıpça mütercimi Abclü<;sl:'l:ım kısrı 
bir hoslnlrğı mlite:ıkip dün ,\nk:ıraı.la ve
rat etmiştir. Ccnale!>i bugün k:ılılırılacak
lır. 

* CU:\(A Riinil ı.aat ( Ji,:10) <la F.nıinônü 
hnlkcvinde Üniversite Tıp faküllesi doçent 
!erinden Dr. Şinasi tnr:ıfınclnn ıı.lırap kor
ŞJ!'iıncla rerr:ıh lllf'\'mlu hir konfcran<; ve· 
rileceklir. 
* Hov:ıyollarında yeni tarifeye giire An· 

kara - lımir arası iı;in 32. Ankarıı. ,\cl:ınıı 

30, İstanbul· Adana 35 (Ankara iiıerin
den), .&.nkııra - lımiı· 33. İzmir - .l\·o:: 
dıına 34 lira ahnecakıu·. 

Munzam tahsisat 18· 
ylhaları kabul edlld.J 

Ankara, 27 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün Refet Camtezin başkanlığmda 

toplanmıştır. 

Müzakereye ba§lanırken, Bolu meb· 
usluğuna seçilmi~ olan Osman Göktür. 
kün öldüğüne dair başvekalet tezkere i 
okunmu§ ve bir dakika stikut edilmek 
suretiyle hatrrası taziz edilmiştir. Bu
nu milteakip ruznameye geçilerek Ezi
ncnin Çarıksız köyünden Ömer oğlu A
li Osman Koç'un ö1üm cezasına çarpıl
masına ve 1931 m.ali yıh muvazenei u. 
mumiye kanununun 21 inci maddesi 
hakkrnda istenen tefsire ait mazb<Ytalar 
tasvip edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları iş~ 

}etme umum müdürlüğünün 1937 YTh 
bütçesinin muhtelif tertiplerine 
1.360.000 lira, post:ı. ve telgraf ve tele
fon umum müdürlüğünün 937 yılı büt· 
çesinin 48 inci faslına lda 15.000 liranın 
munzam tahsisat olarak konul:nasr hak· 

kındaki kanunlar da kabul edıtmiJler ' ~ 
uir. 

Devlet meteoroloji işleri wr.um mü
dürlüğü hizmetlerinde kullanılmak Ü· 

zere satın alınacak telsiz muhabere ve 
dinleme alat ve cihazları için 300 bin li· 
rz,Iık taalıhüde girişilmesi busuna sal:l
hiyet veren kanun layihasr ile Sıhhat 

ve İçtimai muavenet Veka:Jcti tetlcilatı 
ve memurin kanununa ek kanun l!yi • 
hasr da B. M. Meclisinin dünkü toplan 
da birinci müz~ereleri yapılan kanun
lar arasında bulunmakta idi. 

B. M. Meclisi euma günü toplanacak· 

tır. 

Haşlanarak ölen 
çocuk 

Üsküdar solak Sinan mahalle.sinde 
oturan Seher, 11 aylık çocuğunu, bak
ması için hemşehrisi Maviye bırakmıe 
ve bu kadın da nisanın 23 üncU günü, 
ateşte kaynayan çaydanlığı devirerek 
çocuğun haşlanmasma sebep olmu~ 

ve yavru Haydarpaşada.ki Niimune 
hastahanesine kaldınlmıştı. 

Yaralı çocuk bütün tedavilere rağ
mel". hastahanede öldüğünden Mavi 
hakkında. dikkat.ai%lik1e ölüme se~p 
vermek sut,:undan takibata baş1an

m iştir. 
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apon ayaz a
. sında neler gördüıri? 
Röportajı 

Yapan 

NEA1MAN 
HlKMET 

Bir kadına, çarşafının peJerınıne 
sakladıOt ••••Jert 90stero1m: 
..... Bunlar ne; ne yapacaksanız? 
-- Ayazmadan doldurdum, dedi, 
okunmuş su ... Kocam1n gözO bl· 
zl g6t'm Qyor, bunlan evin her ~a
raflna serpeceıım beıt:ı .çolu{la 

çocuıa tekra .. 1sınırt .. 
Derhal c:eketimi ırıkartlun. 

mrılzemesini ku§and m ve tam !>.V se.Y· 
rel: - t ~rJ>Işttk. Lordun deıxılr ıJbi 
kolları vardı. Bilekleri yoru'lmak 1ıUıuL 
yordu. Fakat bcm de ondan .,atı 'kal
mazdım .. Hatta Jord, ,Partiyi 1cay"bet111ek 
üzereydi ki, katip Vaşin,ı'.in .cai duyul
du : 

Maradları olanlar tdsımlı sudan 
- :Vakit t.am=ımdırf 
Lord ıwüy-0rdu: 

mava/Ja/ar dola D İÇİIJOrlar 
- Ala .. Siz.in inciler~ $ala'~ 

jyice akl· yattı . .Şayanı lıa)'BJ: .bit 
maharetle çarıP11ıyanwuız.. §.iaıdi7e 
kadar kar§ıma ç.tkanlaı:a .nefs:• .bile .»
dırtmaya.n be.n. .•• 

~~~ .ayazma
---~- 11j.Smrluklu f .. 
$1 s ..... aa:ı ' Pik 'ka- 1 

Zındanl&rdan çıleık.. ı...r.cı .baQi p· 
tak odamın önüne .kadar ıeWdi: 

- tyj gccdeı:, cicıawaı !... 

~ .. _ t .. - llfı7aldar,.""'" 
liri ad.ti .aıl*~~ ...,.., 
~~-~lıalk ...... ~ 
...... '1'"'*"8 elJf ~ -

_. ........... ilwmıı.ln· 
Odama gi.-er pr:mt• ,.ilk .fjia\. baıı:&&. 

huna ycrlcttitdiğim •a.ri.P mukeJi-• 
tnak tıldu. :Kakıtujumıa ıujr...,.ııa.: 

• .idi& (Mi ..........,, iilt1l '" 
WIJ -~ ..... -6nt11-
maıdar aı*1 ~ *' .adml1arını • 

Maskeni.o yerinde ~ ~-·· 
Buna :icna halde carulll ı#ıkılfk. ar:s ~ 

otomatikleştirdi. Fakat aklın yanı J>aşm
-da giden ruh insan fatıtlitini , '1irir türlü • 

kummr, duvarlarıla kmHlMr ôW P.. 
dinen ıhapletleııde» bajka CioıaCP Jl9.. 
settiı:enıivord.ı.un •. 
Yatağıma cirdian· v~. kltrf~ıapjlaı 

korkunç hadbelf:re, ~ .kQıılaq 
del:Clrlara rapıeo, 1lelik* bir ıa,ılıılı •· 
yudum. 

m, ıhpt\aami'dıimı bir ıtai>~ ..,.. 
dlt'. iabablao 11,amnca. bmDea _.. 
pabtime ~hı;, u.ttiste i~ ft ~o. 
likle yatakta vakit .kaf'.betSer.im.· Bu ben 
de kökleJIXl.İf bir huydur. 

1lbı •balı &l, miiteadtti.t ~ 
nm:a ~aiaıe celôinı :ve ~ 

.m;ıkte bir po.t attı. Mcaektü.ıı eaıarlt 
~bir .t...-afı :kalııwmfU. .Fabt. bv bir 
masal olarak gelen asırlara indbl et .. 
ti.,, 

kabul ~ar.. feıııkalbeterlik. .ölmezlik 
~ile ~JrpıUUy.or ... Burada &.öı41qğüuı 
jnaanl&r anı~ ıki yalnız .Q~adan 
.Jhate '*"- istm>ekle ~. 

Kitabı kapattım ve dütüomeje lıqla· Japmak için. müc:adale ~mu~
dmı. &ılmtW<i lca1an. bWclutuı si&ıda Mk ..amıanm mııaam bekliJarlardıı. 
ıw iÖtm :illtifllander v.e ilimlar t!Jı"7f6· Bir Gldma ~ jialeı;inile llkla· 
du: Muryel Ha~. Oneaima X.. ı.ni dııiıJiJeleri~ıw tolbm: 
~ • .ş.ıt 0.-.. •74 ....ı.. -Bunlar ne? >le y.apa~ 

·~ ,.... bUtOn :bg -~ - Ajyam>adllJ .QQld~ Mıuauş 
bir araya aetireıe1& V«lann~ müna- su. dedi. Ktlc::amıll aöıü bizi ~! 
tebetleri ibıdmağa rııtı'~FJ'Ofdum. Buıılar.ı eviı:ı .her tarafına ~· 

Kafam patlayacaktt. "'l)eli .miyim Belki çoluğuna, ~ twar ımm.· 
l> ? . cak. iene bile döıle.cek ... 

.. 'lii;l..:~11111 .. ..-t:ı:a=~llf!~!l~~-t~\lllr'I•~ 
beni ,._ ~ .... • ...... m. ~ ~- dulu anla§ılıyordu. ~ ...... . 
'bcamaıı ~ • ~ • ... lılflmJdat -.a .... ca.üy.dtl-.. kocası. bay.Ok .bir .t.i.c:all!ılıw ...... imiı. 
uıt4ı ;ki, ~ a.ı.s 1k .,aws flf- Mw-,Jd ~ ıık bir çm-~ fil· Bir .kadına wtulımua. onunla bealbe.r ~a-
rüPmiyordu. .m,t;. tJYQrlllUI. A.ilesini .Q<VııkJannı •n•ııtmaı . 
Buaıı O.nCliıDa ıtar. :lıaaD Jlilııdl Tatil ızıraıilitadaı mora 1ı:Aktt!,U. lstaııbula akrabaJannı ıiymıte ıel•;,kr. 

ve ~ ıiiWimk 4alaJan ..,.....,. ıddJ. ~· bir•~ ,.ıe, bu ayamwun methiIU iti~ kadmra-
:buau aa -•d" ... dıifedioi t/Jtita1 .. :-ıL.H ~-u.. ~le~ ~ ju bemeo k~ ... 

ır loll'IQM.o ~IU,_H• "r°,,.._ C:l.,..t.,..A..ı,.; Jlular!r=r--•"'-.ev.iae 
. .:-t. •ftlflllmof ~ -* ..... .. ....... L"..- "-- .--A. ımamds ---~ 111'....-~ ~ ...1-... ,.... ,.,_ r- -. --. -. ~ 'T- biilayacak oir sc.akhk ~il.U oleraktJ. 
~ .... os*ı~ C:.•fa ,,....;cı· __ ,ft_ --~u:. n..1..•-1uk .:ı_ -!-~ ... ~ '*".. ....... ~.: 'L..- ..,. ....... ~lıl.IAı YAl\,l ~ Al" 

- ~ ~ - ~ ltllf.. Sll f'CC ....,. """r .niinin tesbit ettiii bı.t l\daı' hakikataı.faw 
tmı. Ye G.aeMma ........ MJ' Sı.. 4...d......a- .- i~.r.c- « ~ 'I 

ıer• -- «•......- &ılı ve §ifa1ıdırlar. Zek!nuı, ~inin ıip-
kiıjı& tekrar telıırar d •-= olanlan .ea -iDoe .,......_ ~ .a,. tidai devirlerinde bıınlara ..imaolar ıWrer 

YED! POSTl.O BAWMf lemekliiim ~ ~·· o-ta eon· fet'IJ atfetmiyorla,r .mı idi?... Anadoluda 
MY a-&Y& ra, Lordle ~ denaı fdinls. ]3j. bt1lunan ıtıcalar.ın da efsanelt<ri huJQD 

Nemıer *Pi' tdllıils ,...._ ....._ ı-. da• t1iıt 'lbJa.t Jdeıı rıe .~ aynen hikaye edilir ... Ka,pbcalar.m baoet· 
bıımı&U 4ııf 7 ' •.,,,, # ?• ~ .. o- lı'f& l'1ıu f.~· hane1erine d.Ulau her ha&tamıı dWji. 
beni bi1ıe _....... .. ' • - ... "P ~dirı:celi yere .ctcSIDls- an,.. ~ mur:adJ neyse rmthakkak .hami ala'44ima 
niyordum 1 nb, beni -.b•,_, .altma ..ıı-nız d~ inanılır •. 

Pencerenin önüne geçtim. Bir aıara 
yaktım. Gözüme bir tenis meydanı ıtif. 
ti. ~ ili. dedim vıe yün fanililm, ... 
yaz ~t&k>nmnu ,P~llfJk •eıllisce ~ 
ğıya in:tim. Lord S rzı;ıda ~ ~. 
§1 :nrmi§ kQDlllfUfDdardı· .fırlbin~ 

- Yedi po9tlu ba)IWU o1aa .-.1 

Dediğini .;,ittim. 
Beni göriırxle ......W.. ı.oıı: 
- B:ıırıjw, dcmmıs1 
Div~ kaqd.a<lı 

n-..:... B . ----...~..:. 11~ ,e1fıın-- -,...r- eaı~ .... 
de olmadı,ğı ba1de 1coayt111Mllllft _,. 

ciılmk9illi du7clam. Summ bir ,,.t 
postl~ hayvandan bahtedi~
Bu taaynn. .itiraf ~ ki, ._. _..ıı 
benim de bir llayli w-atdiıılli .aHr. «ıi 
tebrik ederim, Lord. ~matıd 1til'.,.. 
nat eseri .. Nereden getirdin~ Du 1'1l1" 

vanı .. 
Lord Seamor, şa!lcın tnr rtSiyde dit· 

tü. KaJlarınr çattı: 
- Hııngi hayvandan baJaeedi,.omı· 

nuz?. 
- Benim odanm kapdl'ftdaki port· 

mantodan .. Ştı, ayıdan .• 
- Alt, demek ayıthn ~~ 

mu .. Evet .• EYet .• Omt Amerikada1l C~ 
tirmiıtim .. öyle ya .. 6,.te 7'1-~ 
dan .. Fakat, pos:t maıato 'YUifeeiai mcr· 
rnerden bir ayı heykelirıe ctiı>dtiu,,ek 
cidden hot bir bulu! aefil mi? 

Ve, l11tlpttaleye dotcu yitrtidfi. 
C:Utterin arnmc!an 1>irkri .çekti -Ye ~
tı: 

• • • 
Kadmm .iman .et1iji 1ııu. »1lpd.,... 

ol~ Jca.yııaktan içııri lidm Daha~ 
di~ inr.rlren haln""'•ıxhm ı. 
ten ,ıODlilk knnları zi~ tnana-
SIJU kuwetJeııctidyM.du. .Bir masa üeri
m konulmut boy .bot' y.iz paı:ük, ı. 
kwıı,ıuk. .on .kııruelıık mumlar duııu,_. 
dı.L .Bq~ bir tafte ~ 
"mukaddaa oda...ya d*1ı '1irildiill. 

Oda lQftıı. Duvarlar. ~ l• 
nm .hristiyan .miiırJitleriD. ~ p. 
müş kaplamalı resimlerile te;ıyin edilraüf· 
ti. lsanm doJu1Ul1U, ~ili,P.ııi ve~ J. 
sanın iyftikterin1, btitün yaJ>bklamu ır-
tertn bu m•ur tabl<Sar ~ llJl1ck, 
Jer arasında tasVfr edilml,Jlerdi. Merymı 
ananın ikinci bQytlk b1r çeı çevtli 1\nflD.. 
de iki mum yaDJ)'Drdu. 
Tı1mılı suyun .bıılwıdıP mmner QeJ' -----T oton a mca 

dllencı 

menin beş mmıt•ın~1a ıiDrlder1e lilll -lıiıtdini okutuyormuş. lki sene ""''el 
küçük kalaylı Ulllar' _,. Hi. llllJI apı.. -jltldiğini, ama hfila çocuiu ohına&
de yaklaşanlar lir m iP.fglar e tir ... ııl)rlüyordu. Papaz ondan bir metre 
§erler ımnıd..-_.,.,....,...,, ~ ı ı 41irunda beyaz Jcotdela iist«li. Ayın 
tiği su ile y1111ıa1 • '*'7an tm' ._ Adı günü bir daha ıutnmıasım teklif 
kadınından im....., :nasıl tbir Jmy.. dl. Çocuk oluncaya kadar ü her pazar· 
veti olduğuma adaımtk ietedim. a günü burayı ziyaret şarttı. 

- ln:!n bana, dledi. "biyük. bir detdm ltadına inandırıcı, kandıncı bir ~tle: 

:,~~-=- •:~lil.SJ· - ~nlün~ ~~dedi. istediğin 
birhace~•Jt fr.Bir'IM ~- • • • 
genci bir R•"-* fJ d~.ama _. Jcadmmm &österdiği .sihirli ook· 
licesine. Faaıt .... az rl.~ taQlllcıünde idim. Dileğin hııautii.De .-•e-
elinden kıırt' + rıprı Mıap bçtı. Yet.-.şa (hayır) ile derhal aıvap"wnın 
Delikanlı bu ıl O ~ içsdeki Gda- tir Jeydi bu. O mldaya kırk para ,apq· 
da yıkandı ve göınlelini yntıp dqan bıdı101du. Eğer parayı tutarılll1stenilen, 
çıktr. Papaza okundu. inan bana lazım. beğenilen oluyordu. T.tıtma)'acBlc dursa 

Duarda \lir "!fi~: .da .\lİfetiıı Delicesi menfi idi. 
- Bak, bak dedi genç ~:kırk para 1ki parmağmıla tutulum lmk parayı 

uıattr, hemen yapışmı§tı. Kız, üç gün •1acaba bu ay bana tayayre pi~ 
~ ,ıeldi. kendi ayağile oğlana '1kacak mı?. ,diyerek o sihirli IWkta,.a 
pt.ti. y.a)N.ardı bile" • dokundurdum. Hemen yapıştrl lnamuk 
Xadmcalız hu Jllklyeye ~ inandır· istemeden sevindim. Arka, arkaya daha 

,dpıa lwai olduktan sonra bir kfı§eye bir sfuii .niy.et tııttum. Nafile idi .. Artık 
ıüliJ> diz ~Q. duaya bajladı. y.apışıuyorlardı, .. 40.. Wdarım ım\itema-

Elimde tutt\iunı mumu .kum dolu bir diyen oradaki .kutudan içeri ~orlaııcıh. 
te.pside yanan .mımı1an1an birtle yak· Sıra bekliyen yetmit .beü hir mtiyar 
tun. ontarm .)'8nJna diktim. Bu i§l ya· kadın ~uduld.u ptjafmm altladaki 
paı7reıı b"ır in dile:memijtim. Etrafımda ~inden para kesıesitıi ~u. 0-
ldltıt ne yapıyorlarsa 'ben de onlar libi 
1ıar4et ediyordum.. • .Kenarda bir papaz 
ayakta duruyordu. Boynuna uıun bir 
eearp geni§tilinde )'el1I atlastan mma i~
lemeli bir tal asmıştı. Çok yakııunda bu 
lunu)'On1uml3u urada ona genç bir 'ba· 
-yan yaklaJt!: 

- :Beni o.kuyun, dedi •. 
Papaı boynundaki şahn ttCU ile kadı· 

nm başım 'örttil; fıstünde büyQ1t bir ki· 
tap actı. okudu. dua etti. Bitirdiği Yakit 
geoç bayan çantasından çıkardılı on lru
~ ıııattı1Gen, pıaparm yanında duran 
caııx!ctnda kordelttarla ballı romt1J be
bekleri. halkaları gösterdi! 

- Banlann bepsi oldu mu? 
Diye ID!'du. Papu: 
- E'ftt. hepsi- . 
neıten '9e9inde bir kat'iyet <VaMI. Ka· 

dma ~ ~ t)lınadttmı !Onl)'Ol'du. 
Bebdderdeti korde111ar ~ ot· 

ft'llyaB bdm1.ara. halkalardaki kor· 
delAlar kı9Mtleri çıkmıyatl m
'lara a1tmif! Btt kadm da çocaitı 1'1sun 

na: 
- Nine .ni~tin aedir? 
De~ .aönük &örJerioin içi ,parlryarak 

yüzüme .bakU: 
- Ah kızım alı •.. H~ mrına. aledi. E· 

pe}' :bir zamandalıberi bitmesn bekledi· 
,ğim .karıp.k bir .cı:lavamu ıvar •- Acaba 
o halledili.gcey,e kadar ~ }1d.ı-
·-'· '? ~mı. 

Şajrdzm. Bu ne biçim Diyeeti? Jidipr 
kadm, bu aava mticelinde "°k ama ptc 
~ ~ ~ Oamı 'IÖDOk «&
lerimde amwn )'Uail qipı maltiyetini 
alamqtmı. Servet. .. insan oi1uma en .900 

nefesime de mesut «lebftiyor. Fakat ne 
yazık ki dava uzadıkça onun ömrii kI!a· 
lryordu1 

ilk ktıl'U§ ')'aptŞrnIRt. Sonrakiler benim· 
kiiere benzediler, ardarda tuttuktan hep 
menfi idiler yapışnuyorlardı. Kurujar 
kutudan ir;eri giriyorlardı.!. 

Ayazmadan onunla beraber $ıkttk.. Be
§11da§ta oturuyormuş. Onu tramvay iı
tasyonwıa kadar götürdüm. Bineceii 
tramvayı bekliyorduk. Sordum: 

- Si.ı mflslOmansmız değil mi? 
Afalladı ama biranda kecaini topbya· 

bildi: 
- A, elhamdülillah ı;ok şükfir 1d müs· 

tümaının! cevabını verdi. 
- Mi ama bu ayazma hristiyanlara 

ait bir yer dedim. 
Atimane bir y(Jz!e sesini yavaşlatt:r: 
- Hristiyan!ar da Allabm kulu, dinleri 

.(D.,... 14 üncü. de). 
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Paris polisi yine muamma peşinde 

B§l~~o~ 
lbütr <C<e~~t 1 
Katil, bir operatör 

kadar ınahir ! 
B acakla r ve kafa, çok keskin 
bir aletle, gayet mu1n1ttazam 

bir şekilde gövdedleın ayıroDmaşCco 
Sen nehri kıyı. 

smda ~alışan a . 
meleler. su üzerin
de yüzen şekilsız 

bir paket gördüler 
ve ehemmiyet ,·er· 
mediler. Fakat et. 
rafına bir çok yo. 
eunlar. deniz ot -
ları sarılm13 olan 
bu paket oralardan 
ayrılmıyor. sula .. 
rın akıntısına tabi 
bazan kıyıya yak • 
laşıyor. hazan u .. 
zaklaştyor. yuzup 
duruyordu. Ame -
lelerin bakışları ar 
tık bu paketten ay. 
rılmaz olmuşt u • 
Sanki bu pakett& 
bakışları çeken, 
dayanılmaz ve es. 
rarlı bir kuvvet 
\"ardı. 

Saat beşte arne· 
lelerin işi bitti, o 
\•akit paketin ne ol· 
duğunu öğTennıek 

merakından ken • 
dilerini alamadı • 
lar. Uzun bir ııopa 
ile paketi sahile 
çektiler ve eudan 
çıkardılar. Bu eski 
bir valizdi. Yarısı 
kopmu~. parc:alan -
mış bir valiz. Par. 
<;alanmış tarafına 

bir bez urılmııs \'e 
iplerle !ıkr sıkıya 

bağlanm13tı. Va • 
liı sahile çıkarılır 

~ıkarılmaz kok • 
muş bir et kokusu 
etrafa yayıldı. A -

lr;imlc cc~et bıı7ımmı urılizi bıı amc1t7cr ncl•irdcıı 
çı1;armı§la1 dır. 

meleler ıstıraplı bakış1arla biribirleri. 
ne baktılar. 

Esrar artıyordu. 
Amel!!nin dikkatini üzerinde toph

yan paket alel&de bir sey değildi. Bu 
kol:u, bu ağırlık, ölümün koku.su ve 
ağırlığından ba§ka ne olabilirdi? 

Ameleler biraz Herde bir e~de otu
ran sed bekçisine haber verdiler. Bu 
bekçi ölüm görrnye, cesetlerle kar§ı • 
la,ınaya ah§mış bir adamdır. Bazan 
bir vapurun pervanesile biçilen bir 
kayıkçmrn, bazan annesi tarafından 
baba.ar yok diye suya bırakılan bir 
yavrunun, hazan da nehirde boğulan 
larm bozulmuı. kokmuş, insanlıktan 
~ıkmrn cesetleriyle karşılaşır. 

I<"'akat bu defa gördüğü manzara 
kar~rsında iğrenerek suratını buruş· 
t~aya mecbur oldu. Çünkü ipler 
çozillUp de valiz a~ılınca içersinden 
bqr ve bacakları keail.miş, evvela bir 
çay masası örtüsüne, daha sonra da 
m~ambaya sanlmı§ bir insan cese
di çılmıı§tJ. 

Cinayet i§leriyle hiç uğraşmıyan bir 
adam bile bu cesedin başının ve bacak. 
larının gayet muntazam bir surette 
kesilmirs olduğunu farkeder. Mahir 
bir operatör ancak bu kadar munta • 
le kararmıştı ... 

Bekçi derhal en yakın telefon mer
kezine ko§tu. Jandarmaya haber 
verdi. Vak'a 19 nisan 1938 akşamı 
Sen . Por civarında Ritanget barajın. 
da oluyordu. Mölön zabıtası vaka ma· 
halline geldiği vakit ortalık tamami
el kararmıııtı .. 

Polisler ha)Tet çersinde kaldılar. 
Bu \'a&lyet kartısında ne yapacaklar. 
dı? CHedi muayene ettirdiler. Dok • 
tar, bunun boyu 1.60 la l,75 arasm· 
da bir adama ait olduğunu söyledi. Bu 
adam 35 He kırk yaşları arasında ola • . 

bilirdi. Fakat başsız bir insanın yaşı 
ekseriya ~anlı~ tahmin edilebilir. Ce. 
set çok çUrümüştü .. Ölüm tarihini tes· 
bit etmek de o nispette zordu. Doktor 
ölümün takriben üç hafta evvel vukua 
gelmiş olduğunu söyledi. 

Ortada cinayet sebebini meydana 
çıkaracak hiçbir iz yoktu. Bacaklar 
ve baş çok keskin bir aletle vücuttan 
gayet muntazam olarak ayrılmıştı. 

Su cesedi tamamiyle temizlemiş, üze-
rinde hi~bir parmak izi bulunmayan mi 

kan bırakmamıştı. 
Bu feci vakadan polisin elinde ka

lan izler şunlar oldu: eskimiş, fakat 
yeni biçimde bir valiz. Adeta bir san
dığı andıracak kadar büyük. 1,45 
metre uzunluğunda ince fakat sağlam 
meşin bir bağ. Valizin aksine olarak 
yepyeni... 

Polisin kanaati bu bağın bavulu 
bağlamak için sonradan alınmış oldu. 
ğu merkezindedir. 

Cesede kefen vazifesini gören masa 
örtüsü ve muşamba da yenidir. Mu. 
şamba sarıdır, kenarında pembe ve 
mavi çizgiler vardır. Sofra örtüsü 
krem rengindedir. Beyaz, kırmızı ve 
kestane rengi çizgilerle süslüdür. 

Bavula iple bir tuğla ve iki tane de 
birer kiloluk demir bağlanmıştır. 

Kilogramlardan birisi üzerinde kon· 
trol rakamı var. 

Belki bu iz sayesinde bir şey öğ • 
renmek mUmkUn olacak. İhtimal ki 
ölçüler müfettişliği bu kontrol rakamı 
sayesinde bu dirhemin kimin tarafın. 

. dan ve hangi tarihte kontrol edilerek 
ticaret sahasına çıkarıldığını söyliyc
bilecektir. 

Bavulu bağlıyan meşin bağ üzerin- ı 
de mavi kurşunkalemle yazılmış N'o: 
15 A. i~areti vardır. Bu izler adliyeyi 
doğru yolda yürütmeye kafi gelebile. 

28 NİSAN - 1938 

Seyahat not!!!:!. !Buldanda ticaret 

Af I• • O çalış· odası ihtiyacı yon va 1s1 s n Denizli valisi halkan dileklerini 

1 1 t vekalete bildirmiştir m a a r 1 a n a 1 Y O r lzmir, (Hususi muhabirimizden) -
Geçenlerde "Tan .. gazetesinin bir nüsha· 

Afyonda 100 yataklı yeni bir hastahane sı~da ''Buldan .. mahreçli bir Y3:1 ~kt~. 
Bır Buldanlı tarafından yazıldıgı bıldı· 

5 mektep Ve bir stadyom yaplırı h yor rilen o yazıda (Buldanda bir ticaret oda-

B •• .. b k/ kJ k { / sı lbım ... ) deniliyor ,.e bunun için de 
U f tlll ata l Qr UrU U UgOr Buldanlılardan mürekkep bir heyetin De 

Atatürk zrıfer aıııft ve civarına bir 'bakı§ 

Afyon, (Hususi) - Son altı se· ı 

ne içinde Afyonda beliren imar ve um. 
ran mevcudiyetinin banisi tanıdığımız 
vali Ahmet Durmuşu kazaları tefti· 
şinden dönüşünde ziyaret ettim. Tilrk 
gazeteciliğini daima takdire değer bul 
duğu ve matbuata karıı fevkalade se\•· 
gi beslediği halde beyanat vermekten 
ho.5lanmıyan Afyon valisi. gazetemiz 
adına sorduğum suallere cevab ver _ 
mekte isteksiz davranmadı. (Haber)c 
hususi bir sempati beslediğini anladı. 
ğım kıymetli idareci: 

- Memuriyet hayatımda ikinci de· 
fadır gazeteye söz söylüyorum, diye. 
rek vilayetin umumi ,·aziyeti etrafın
da şunları söyledi: ... 

KUltnr ve imar işleri 
- 25 kanunuevvel kızılay gününde 

temelini attığımız kız enstitüsü. daha 
evvel açtığımız bu mektebin yeni bir 
binaya nakledilmesi için inşa edilmek·. 
tcdir. Bina tamamlanınca münevver 
kızlarımıza modern bir okul temin eL 
miş olacağız. Vilayet merkezinde yeni 
bir hastane yaptırmaktayız. 150 bin 
liraya ihale ettiğimiz bu şifa yurdu 
yüz yataklı olacaktır. 

Yine merkezde Dumlupınar ilkoku. 
lunu ihale ettik. tn~aatına ba§lamak 
üzereyiz. 

Bu ayın başlarında posta telgraf bi
nasının temellerini de attık. 

170 bin tane Amerikan asma fida. 
nı getirttik ve tevzi ettik. Bağcılığın 
vilayetin her yanma teşmiline gayret 
edeceğiz. Vilayet içinde altıncı senedir 
mevcut iki fidanlığa ilaveten birisi 
belediyenin olmak üı.ere yeniden yedi 
tane fidanlık yapıldı. Ayrıca her sene 
vasati olarak yeniden elli bin mey· 
vah fidan dikilmektedir. Bunlar vila. 
yet dahilinde on, hariç için 30 kuruşa 
verilir. Vilayet haricinde fidanlarımı. 
za talip ç:oğahyor. Ankarada orman 
çiftliğinin çubukları da gönderilmek
te ve mükemmelen tutmaktadır. 

Diğer sualinize ilişeyim: 
Şimdiye kadar köy kanununa tev· 

fikan (110) tane köy okulu yaptık. 
Vilayet bütçesiyle de kaza ve nahiye. 

cek mi? 
f çüncü bir delil daha var ... Bavu. 

lun bulunmasından 3 hafta evvel Röbü 
römorkörünün makinisti, Pitanget 
barajından 20 kilometre uzaktaki 
köprü üzerinde bütün ışıkları sönmUş 
bir otomobil görmüş. Bu otomobilden 
bir kadın çıkmış ve elindeki bir pake· 
ti Sen nehrine atmış. Acaba ceset bu 
köprüden mi nehre atıldı? Yoksa ka
dının attığı pakette meçhul ölünün ba. 
şı ve ayakları mı vardı? 

Polis çalışıyor, araştırmalar yapılı
yor, son zamanlarda kaybolanlar ara
sında yaşı otuz beşle kırk, boyu 1,60 
la l,75 arasında bir adam aranıyor. 

Kimbilir, belki bir gün tesadüf bu 
yeni meselenin c.'t esrarını kaldıracak. 

ler merkezlerinde inşasına başlann11§ 
be§ mektep var. Bunlardan Sandıklı o. 
kulu bitmiştir. 

- Atatürk zafer anıtı vilaye~e mi 
yapılmıştır? 

- Evet, evvela yerini istimJak et
tik. Gördüğünüz anıt 53 bin liraya 
mal olmuıtur. 

- Şoselerin şehir dahilinden geçen 
kmmları hep bulvar ve parkedir. Bun. 
ları vilayet mi yaptırdı? 

- Evet... Bu aylar zarfında yine 
bu suretle "Gazli göl,. ve ''Kadm ana'' 
bulvarlarının vlll,yetçe intaatına de • 
vam edeceğiz. 

- Partice yapılan işler var mıdır? 
- Parti taraf mdan bir sesli sinema 

mukavelesi yapılmıştır ki, mayısta iş· 
lerneye başlıyacaktır. !nşa.sı takarrUr 
eden stadyom partice yaptırılacaktır. 
Mlmarın bugünlerde gelip işe başla. 
ma.sını beklemekteyiz. Kazalardan Di. 
narda elektrik vardır. ''Çay'' nahiye. 
evvel yapılmıştı. Bolvadin ve Sandıkh 
sindeki elektrik ise bundan üç sene 
kazaları merkezinde de elektrik tesi. 
satı projeleri tasdik edilmiş, inşa ve 
tesisi mUnakasaya konmuştur. 

- Su işleri ne vaziyettedir? 
- Merkezin iyi vaziyetini bilirsi-

niz. B.undan maada nahiyelere ve köy· 
!erde bile mahalli su şirketi delaleti. 
le tesisat yaptırmakta ve artezyen 
kuyuları açtrrmaktayız. 

Zirat vaziyet 
Bu sene mahsul gayet iyi olacaktır. 

Yağmurlar mevsiminde ve mutedil 
yağdı. Sonbahar ı.eriyatı itibariyle 
kışlık ekiliş geçen senekinden fazla
dır. Yaz mahsulleri geçen yıla nazaran 
dolgundur. Vilayetimizde küçük bir ü. 
züntü vardır ki, o da koyun meselesi
dir. Bu kış havalar biraz daha fazla 
soğuk yaptığı için kuzularda telef at 
gördük. Vilayetimizin tiftik ve yapa. 
ğrsı hakkında bilmem bir duygunuz 
var mıdır? Yapağı ve tiftik kalitesi 
bakımından Afyon,Türkiyenin birinci. 
sidir. Bundan başka bizim topraklar
da yetişen arpalar bilhassa m~hur
dur. Afyon arpası Avrupa piyasasın. 
da ''bira" için çok makbul tutulur. 
Topraklanmrzda yetişen arpa ve buğ
day mahsulleri standardiı.e edi1mekte, 
ondan sonra satışa arz.olunnıaktadrr. 
Sıhha t ve i~timat yardım 

teşkilatı 
VilAyetimizde "vilayet köyleri yar· 

dım sandığı.. namı altında bir köy 
sandığı yardır. Bu, bir nevi bankadır. 
İmece ile tedarik edilmiş olan serma. 
yesi (200) bin liraya yaklaşır. Herse. 
neki gibi bu yıl da bu sandıktan köy
lUye ihtiyaçları nispetinde arpa, buğ
day tohuinları verilmekte ve nakdi 
ikrazat yapılmaktadır. 

- Sıhhat işlerine temas eder misi. 
niz? 

- Umumi esaslar ve tedbirler dai
ma takip edilmekle beraber Gazli göl 

nizli valisi Ekrem Engürü ziyaret ettik· 
leri bildiriliyordu. O yazıyı yazan zat: 

- Muhterem \'ali giden heyeti dinle· 
medi. onlara ''içinir:den birisini seçin de 
onunla konuşalım ..... diyerek başından 

5asdı. demek istiyordu. 
Bu haf ta Denizliye gidişimde vali Ek· 
rem Engürü ziyaret ettim. Matbuata kar 
şı büyük sevgi besli}·en bu zat. bu mesele 
hakkında beni ~yle tenvir etti: 

- hte şikayeti mucip bir hal yoktur. 
Çünkü daha evvel Buldanlı esnaf ve tüc 
carlar tarafından tahriren vaki müracaat 
ta Buldanda bir ticaret odasının açılma· 
ş1 istenildiğini görünce isteklerini makul 
bularak noktai nazarrmla birlikte müraca 

atlarını İktisat vekaletine bildirdim.Bu ev 
rakın pe~inden bir hayli tüccar ve esnaf 
Denizliye kadar geldiler. Onlara: "Zah· 
met ve masraf etmeğe lüzum yok, hnkO
met. millet işinde hassastır. Kendiniz 
gelmeden diyeceğinizi yolladığınız k(ığrt· 
lan tetkik etmekle öğrenmiş bulunuyo
rum. Fazla diyeceğiniz varsa içinizden 
birkaç kişi ayırın da onlarla görü~iın.,, 
dedim. Bunun üzerine üç kişi seçtiler. 
Kendilerini vilayet makamına çağırarak 
görüştüm ve tatmink~r iradelerle haldka
ti ve netice hakkındaki tahminimi anlata· 
rak uğurladım. Bu meselenin üst tarafı 
lkti~at ,·ekfüetlnin hileceği istir, benden 
daha ne istiyebilirleı!,, __.. 

Denizli l'olisi Ekrem Eıı9Tır 

mıntakası da sıtma mücadelesine it. 
hal ettirilmiş ve Gazli gölden Afyon 
şehrine kadar olan saha ile şehir cavr
rı da Anoyel mmtakasına yakın bu -
]unmuş olmak itibariyle geçen sene.. 
denberi mahalli bütçeleri ve devlet de. 
miryolları idaresinin tedarik ettiği ve
saitle srtma mücadelesine girişilmi§· 
tir. Afyon civarından geçen Akarçay 
mecrası değiştirilecektir. Bundan baş. 
ka Gecek kaplıcaları civarında da kü· 
çiik say ile bu gibi bataklıklar kuru· 
tulacaktır. 

Emirdağ kazasında ge~en yıldanbc. 

ri kurutulmasına başlanan Alikan ba. 
taktığındaki faaliyete de devam edi
lecektir. 

Rir sual daha sormaya hazırlanır-
ken \'ali sözümü kesti ve dedi ki: 

- Kaplıcalarımızı gördilnüz mli? 
- Hayır, dedim. 
Devam etti: 
- Bir kelime ile söylemek lazımgc. 

lirse bizdeki sıhhat durumuna "iyi
dir,, demek icab eder. İsmini saydığım 
bataklıkları kurutunca küçük endişe
miz de dağılmış olacaktır. 

Gazlıgöl, G<?cek, Ömerli, Kızıl ve 
Sandıklı kaplıcaları ile mad~n suyu. 
muzu si1.C ve bilhassa tavsiye ederim. 
Yurdun her yanından gelen birçok va. 
tanda§lar bu eifa kaynaklarından sıh· 
hat bulup dönüyorlar. 

n.o, 
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Artık evlenmek, coeuk sahibi 
olmak yıldızlar için sır eğildir 
Şımdi sinema şirketleri, 9ıldızları kendi elierigle 

evlendiril}or ve mil onlar haıcıgor 
E SKiDEN bir sinema yıldızı için halktan en f~zla. 

saklnrunası l~gelen eırlardan birisi de evlı ol. 
masıydı. O zamanlar • bu tarih unutulacak kadar cı;~i 
dcğıldir, 7.8 sene evvel... - film @irketlerinin reklAm bu. 
roları evlenen sanatkarların izdivacını milrnkiln olduğu 
ktı.dnr gizli tutarlardı. Ya hele evlenen sıınatkll.rın bir 
de çocuğu olursa ... O vakit bu haberi halktan gizlentck 
için ne yapacaklarını bilmezler, en akla gelmedik vasıta· 
lara. bn§vururlardı. 

BütUn bu ihtiyatların sebebi yanlıa bir dü§'ll?,c~~ 
doğuyordu. O zamanın sinema §irkctlcri şöyle duşunU
yorlnrdı : "Ronald Kolmnnı sevenler. ona ba)-ılnıı kadın. 
lar bu adamın evli olduğunu öğrenecek olurlru'S3· canla· 
rı sıkılır. BC'ğcnilecek, takdir edilecek başka bır sanııt. 
kar aramaya başlarlar ... 

Bu dilsüncc bugUn sıze çok yanlış geliyor: .. Fnkat 
0 

J:a.mt.nlıır hemen herkes böyle dUşünüyordu. Bılhnssn k:· 
dın yıldızların evli olduğunu meydana çıkannak çok .. t~ : 
likf'!ll sayılıyordu. O va.kit bu fikir çok haklıydı. Çünkil 
Yedi sekiz sene evvelsinin mrnıerlnl dUşUnccek olursak 
görilrilz ki o filmlerdeki bütün vakaJa.rın bu kahraman• 
ları 15 yaşında genç kızlardan başka kimse değildi!".. 
Halk bu 15 yn§ındaki mnsum kız rolUnil oynıy~n sanat· 
ktlrın sUt dişlerini çoktan düşUnnilş gUrbUz _bır yavru. 
nun annesi olduğunu öğrenecek olursa. o vakı~ perdede· 
ki kızı sun'i, edalarını yapmacık bulacak ve bır daha o 
yıldızın filmlerini gönnek istemiyccektfr. 

Fakat film sanaUnin inkişafı nispetinde bu sakat dil. 
§lincelcr de yavaş ynvn.' ortadan kalkmaya başladı .. Bu• 
gtln artık lıu dUşlincelcrln izi bile kalmamış sayılabilir. 
Şimdi sinema elrkcUeri 11Ancılık dalrclerinin saklamaya 
çalı]tıklnn başka srrlar ~daha ziyade teknik sırlar var. 

Bugiln en çok tanınmıa. en çok sevilen yıldızlar bile 
evleneceklerini aylarca evvel ilan ediyor, h~lk aylarca. bu 
ha. in. · unu ·apıyor: ,sı e;na, ·ctierl, yıldı- 1"'.ttiit~ıi.;: 
zın UT.erinde merak ve tecessüs uynndırmnk fçln bunu co •llılltiı 
mükemmel bir ve!ilc sayıyor ... Bol bol rcklfun yapıyor, 
dedıkoduyu dünyanın her tarafında yaymak için milyon• 

J oaıı Blondel'in oğlu., 

yıldı= çoetıl.'Jarı ara-

Sıtıda cıı m~lıum ve 

tuluıfıdır 

larca para sarf ediyor, yecyüzUnün bütün gazetelerine ya- H'<ı!~,,. 
zılar yazdırıyor, evlenmeye karar veren çiftlerin resimle. ~:l:l:~~....:~:;::_~!wflll~· 
rini bastırıyo. 

Ya dUğilnleri: .• Yıldız düğünleri pe-
ri maasllarını andırıyor. Şinema şir. 
keti, studyolarında çalışan yıldızlarm 
düğünlerini, tıpkı en pahalı bir filmin 
ilk defa gösterilişi sırasında yapılan 
muazzam merasime benziyen mera
simle yapıyor. Holivutta bulunan ga. 
zetecilerlc iktifa edilmiyor. Dlinyanın 
birçok yerlerinden, yol masrafları şir
ket tarafından ödenmek şartiylc, bir
çok gazeteciler, me§hur film 5irketle. 
ri direktörleri, film njanlan çağrılı· 
yor. 

Janet Mak Donald, Gene Reynon 
ile evlenirken, yapılnn dUğünğdc stUd. 
Yonun yaptığı masraf, 1,250,000 dolar 
olmuştur. Janct Mak Donalda verilen 
zengin hediyeler bu rakamdan hariç

tir. 
Yıldızların evlenmesi bir sır olarnk 

saklanmaymca do~an çocukların da 
gizlenmesine lüzum lm1madı. Arlık i. 
l~nat şubeleri, yıldızlardan doğacak 
çocukları korkuyla değil, ümitle bek· 
liyor. Çocuktarın doğması. bUyUmesl, 
hastalanması da gUU!l birer ilan mev

zuu oluyor. 
llolivulta artık baba olan yıldızlar, 

anne olan yıldızlar serisi meydana 
çıkmıs oluyor .. Bu serinin baaında sc. 
vimli komik Edi Kantor geliyor. Edi 
Kantonı.n hepsi kız olmak \"e tama· 
mlyle babalarına bememck üzere beş 
çocuJ;;'ll var. 

Edi Kantordan sonra çok evlnt bn.. 
bası olmak şerefini Reng Krospi kaza
nıyor. Bu yıldız yine bir sinema aktri. 
si olan kwnra1 Dkisi ile evlidir. Bu 
ailenin hepsi erkek olmak mcre dört 
çocukları vnr. En bUyüklcrf beş ya
şındadır. Bu çocukların hepsi annele
ri gibi kuinraldır. Kumral yıldız altı 
çocuk olmak azmiııdedir. Kocası da bu 
tasavvurun aleyhinde değildir· 

Holi\'Utta Uç cocuklu yıldızlar az de. 
ğildir. Meşhur komik Haro d Luid 
bunların batımda gelir. Lui'nin birisi 
on üç, diğeri on iki yaşında iki kw 
ve sekiz ya§mda bir oğlu \'ar. 

Holh'tltta "en çok cvlU sahibi ba · 
ba,. mUsa.bakasında Edi Kantor ırun
piyon ilan edilirken, Joe Brovn buna 
itiraz etmiş, kendisinin de beş çocuğu 
olduğunu ileri sUrmUştU. Fakat hakem 
heyeU bu talebi haklı bulmadı. Çiln· 
kü bu çocuklardan iki tanesi kendisi. 
nin hakiki evl!dı değildir. Evlatlık a. 
la.rak kabu ledilmigtir. 

Yıldızlar arasında evla.Uık almak da 
gUnUn modası halini alırlıştır. Şikaga. 
da (Beşik) isimli bir mUcssese var. 
dır. Bu mUesscsc nail ve vo.kti yerin· 
de ve aldıklnn ~uklnra lyl •balrncak· 
lnrmdan emin olduğu aileler için ço
cuk bulur. Holivut yıldızlarının he • 
men hepsi bu ailenin dnimi mUşteri
leridir. Mirynm Hopldns daha Anatol 
Litvakla evlenmeden evvel bir cvl!tlık 
almıştı. Bu çocuk bugün altı yaşında
dır. Yıldız bu evlatlığını geçenlerde 
çalınan mücevherleri kadar kendisine 
uğur saynr, hemen bir dakika bile yn. 
nından ayırmaz. Glorya Suvnnson kı· 
zıyla beraber geçen hayatını çok yal. 
mz buldu. Bir evlatlık edindi. Vnlln.s 
Bcri'nln de bir e'•lftUığı var. Bu çocuk 
daha. yedi yıı.şına gelmeden evvel ''Çin 

- Aflc<Lcrsini::: onbaşım, ne yapa
yım, bornzcınımı kaybettim· 

- Fransız karikatUrU -

D<ttlıfıre lkaırşo 
mu IKa v m <eit 

Yeni cvlerunielerdi ve genç kadın 
kocasıyla ilk defa kavga ediyordu. 
Çok sinirliydi, ağzına geleni söylilyor. 
du: 

- Sersem! Budala! ilAlı •.• 

Moiz ı$9İZ kalmıetı. Dindaşları ya. 
nında is bulamayınca (buna pek im. 
kfuı yoktur ya!) bir 'l'ürk yazıhanesi
ne btı§VUrdu. Yalvarıp yakardt ve ne 
olursa. olsun bir iş istc?i· Müessese sa· 
bibi razı olmaktan başka çare bula. 
maqı ve Moizc ilk iei verdi: 

- Şu adresteki Kohende ~im on 
lira alacağım var. lki senedir ödeme
di. Git iste, eğer alacağımı tahsil ede
bilirsen sana burada iş veririm. 

Moiz gitti ve iki saat sonra. on lira 
ile geri döndü: 

- Buyurun. Ala.cağınızı tahsil cL 
tim. 

- Ne diyorsun? Nasıl alabildin? 

- Gayet basit ... Koheni ··c on 

Fnknt kocası hiç oralı değildi, snn
kl kUIUrlcri hiç duymuyonnutı gibi, 
sakin ve rahat duruyor, hatta gülüm· f 
süyordu. f 

lira. borcunu vermezsen diğer bUtUn n. 
lacakhlanna borçlarını ödediğini söy

lerim.,, diye tchdid ettim. Korktu ve 
parayı verdi. 

Genç kadın, birden hatırladı ve hid. '" 
detlndcn dUşUp bayılıverdi. Kocasının 
futbol hnkemi olduğunu hatırlamış. 

h. 
Mocdleırn ~ lr'il s o alır 

Genç kız ve delikanlı oda.da yalnız
dılar. Ecnebi mecmualarında okuduk· 
lnrı tarüler. resimler ve gördükleri 
filmler sayesinde az çok öğrendikleri 
modern Amerikan danslarından biri. 
ni, portntif gramofonun nağınelerine 
uyarak oynuyorlardı. Birden kapı ~
çıldı, yaşlı bir adam içeri girdi. Dans 
eden çifti bir saniye kadar sUzdUkten 
sonra. hiddetle yUrUdU ve deliknrilıyı 
boynundan tuttuğu gıöl kapıya doğ
nı sUrUkledi. 
~nç kız tetfı.sla delikanlıya. koŞtu 

ve özUr diledi: 
- Dabnmı affet. dclli, sağıtdır. 

Gramofonu duymadı#? için dansı:futJ:.'1 
başka. manalar verml§ olacak ! 

TeırakkD 
Kadın - Beni çok ihmal ediyorsun. 

Halbuki niaanlıykcn senin için kaina.. 
~':_benden ibaret olduğunu söylüyor. 

Erkek - Evet ama., o zamandanbc· 
ri coğrafi malumatımı ilcrlçttim. 

- lşimiz oklu 1.-tmcığım, yanıcı~ pa. 
rasını ödiycbilcccği::; elbisemi rehine 
bıraktım. 

Atmkat - MiickHlime yalancı 00 

serseri dediniz mi 1 
Maznun - Eve. 
Avıı1mt - A4'czk cani Mdiniz miF 
Maznun - Vay canına! O a1clıma 

gclmcmivti! 
- İngiliz karikatürü_ 

dcn\z}eri,, filminde rol aldı; sinema 
hayatına başladı. 

Yıldızlar niçin çocukları çok sevi • 
yorla.r ve niçin çocukları olmıyan yıl. 
dı:rJar evlatlık alıyorlar? Bu suali bir 
gazeteci Frcdrik Marşa. sorduğu va.kit 
şu cevabı almıştır: 

- Bunda şaşılacak ne var? Aktör
ler de insandır. Onlarda da öteki in
sanlar kadar evlat muhabbeti bulunu. 
yor ... 

11'1YAD1N 'Kl.M'ETl 
Yahud 

aAY.AN DOKTORUN ZİFAF GE}QESJ 
- soımmmu::! 

Ucuı:ca bir oda arıyordu. Be~Iı:
:nuıı yn.n sokaklanndan birinde bir o. 
dnyı gci.di. Fnkat az pn.ra. vermek du· 
§Üncesindc ohnası bile odanın berbat 
lığını görmemek f çfn klfi bir sebeb 
~kil etmedi. Gezdiren kndma söylen. 
df: 

- Bu ne hal yol, dedi, burada bey· 
gir barınmaz. 
Kadın cevnb verdi: 

- Esasen burada beygir ibulunma· 
sına ev sa.bibi razı olmaz. 

- Bana gcrü:lc,, 801da7;i yu.syuvar. 

lak balığl veriniz! . 

............ __ _ 
' • . -

Kaduı (misafirine) - Kocanı eve 

geldiği zaman köpeği görll1ıcc neka -
dar §a§ıraoakttr! 
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Paavo Nurrni 
Dünyaya gelm:ş en 
nun şayanı hayret 

büyük şampiyo
teor .leri 

Nurminin mağazasında, dUn~ :ının 
yetiştirdiği en büyük ke>§ucuyla baş
başa, bir saat geçirdim. Ve öyle zan
nediyorum ki, hiçbir zaman tamamile 
açılmayan, daima kapalı ve soğuk ka
lan ve gayet iyi hesaplanmış bir ma
kineymiş gibi, hesaplı cevaplar veren 
bir adam karşısında duyulabilecek 
hisleri hiçbir zaman, bu kadar bariz 
bir şekilde duymadım. 
Nıumi, birkaç gündenberi Finlan

diya üzerinde esen §imal rüzgfu'ı ka
dar soğuktur. 

Gurur mu? Metod mu? Septiınizm 
mi? Can sıkıntısı mı? Hayır, sadece 
mizaç .. 

Hulasa diyebilirim ki onunla bera
ber geçirdiğim bu ibir saat zarfında, 
çehresinde "ir tek adelanın bile kı
mıldadığını görmedim. Ağır ağır, tat
lı bir sesle konuşuyor, ses bir nefes 
kadar yavaş çıkıyordu. 
Dünyanın en şayanı hayret "Ma- • 

kine - atlet,, i olan, hep ayni muvaf
fakiyetle 800 metreden maratona ka
dar blitiln koşu merhalelerinde yarı
§an hu §ayanı dikkat insan, ilk nazar 
da, kendisine bir din yartan ve ima
nını herkese kabul ettirmeğe çalı§Illa.
yan, fakat buna. hürmet eden bir m~ 
tik gibi görünüyor. 

Bu muammalı insan bana, ayni za
manda endişeli, septik ve sakin gö
ründü. 

Paavo Nurmiden randevu almak 
zannedildiğinden çok da.ha kolay ol
makla beraber, onu söyletmek cidden 
gilç bir iştir. Onu nasıl tahrik etme
li?. 

Eminim ki, Avrupanm, Amerika .. 
nın - Holivud da dahil - bütün komik
leri bir araya gelseler onu güldüremez 
ler. 

Geceleri pırıl pınl yanan kocaman 
harflerden müteşekkil "Paavo Nur
mi,, levhasını taşıyan gömlekçi mağa
zası onun, yani sahibinin ziyaretine 
pek nadir nail olur. Büyük §ampiyon 
vaktinin kısmı azamını inşaat müte
ahhitliği ,kendi malı olan ve inşasını 
henüz ikmal ettiği altı katlı evi ve 
ailesinin oturduğu, ayni zamanda. ken 
di doğduğu şehir olan Abo arasında 
geçirir. 
Fotoğrafçı ve gazeteci 
düşmanı Nurmi 

Sonra, Nurmi gazeteci ve fotoğraf
~ılardan o kadar çekinir ki, onunla 
görüştüğüm zaman pardesümün ce
binden not defterimi çıkarmamayı 
tercih ettim ve ancak ondan ayrıla
cağım sırada, süratle onun resmini 
aldım ve bunları gazeteye koymaya
"cağımı ve sadece dostlarıma. götüre
ceğimi söyledim. 
Kısa cevaplar 

Gömlekçi mağazasına gelen genç 
sporcuların gizlice ve hayranlıkla sey 
·rettikleri Paavo Nurmi pek deği§me
mi§t.ir. Kafasının tepesindeki saçlar 
biraz daha seyrekleşmiş, nazarları es
kisinden daha sakindir. Hila genç 
görünmektdir. Sadece birkaç kırışık, 
onun kırk yaşına girdiğini gösteri
yor. 

Nurmiye itimat telkin etmek için, 
ona atletizmden değil de başka §ey
lcrdcn bahsetmek lazım. Ben de öyle 
yapıyor ve ona sırayla Finl~diyada
ki hayattan, balık avından, sanayiden 
şehirden bahsediyorum. Sonra, bir
denbire soruyorum. 

- Böyle mükemmel bir vaziyette 
bulunmanız için herhalde hala sporla 
me3gul oluyorsunuz, değil mi? 

- Evet. Yazın tenis, kı§ın ski.. 
- Siz Finlandiya atletlerinin ya-

rım mukavemet ve mukavemet ko3u
larmdaki antrenmanlarını idare edi
yorsunuz. ~u tabii sizin biraz ko3ma
nızı da icap ettiriyor değil mi? 

- Hayır, hiç ko§muyorum. Hatta 
öğretirken de .. 

Israr ediyorum. Çünkü Nurmi git-

' 

Pıaa\'o Nurmi clünynnın en biiyük ~·ıldı· 
:ııyken, her zaman keman ve şo pkıı koy
nıağa mahsus karton kutusilc seyah:ıt e
derdi. Kemanı gayet iyi talıyor •• Şapkn 
kutusu ise ona "uğur,, getiriyordu. 

Resimde Nurmiyi iki "elzem,, b:ığnjilc 

gröilyorsunuz. 

tikçe açılan bir adamdır. Nihayet bir 
haleti ruhiyeyi ifade eden bir fikir 
söylüyor: 

- Kendisini ,artık muvaff akiyetli 
müsabakalar yapmağa muktedir g~ 
remiyen bir atlet, hem takdirkhları
nı, hem de kendi kendini inkisarı ha
yale uğratmaktan balka bir şey yapa 
maz.. ~1'1r temap. deİildir. 

rurminiA nuarında çok kıymetli 
olduğunu anladığım bir noktayı izah 
etmesi için tekrar soruyorum: 

- Şu halde siz, müsabakalardan 
çekilmi3 bir atletin stad 4ışında. gös
teri§ yapmasını kabul etmiyor musu
nuz? 

- Hayır! Asla! Ben bunu anla
mam. Atletizm, insanın ancak asil 
bir gaye için, memlekete hizmet et
mek (eğer bu memleket küçükse) ve 
ya klübü veyahut da kendisi için ya
pabileceği bir spordur, diğer maksat
lar atletizme 18.yik değildir. 

- Bu fikrinizi lütfen tasrih eder 
misiniz? 

- Söyleyim. Joe Ovensin bir caz
band takımını idare etmesini aklım 
keser. Tabii hayatmr kazanması la
zımdır Fakat onun bir atla yarı3a gir
mesini anlamam. Gayretini çok tak
dir ettiğim Ladumeg için de söyleye
bilirim. Kendisinin dansetmesi, film 
çevirmesi tabi görülebilir. Fakat ben 
milzik - holde koşu koşmağa kalkma
sına asla akıl erdiremem. 

Nurmi susuyor. Sonra, en büyük 
"kral,, ı bulunduğu bu "asil spor,, un 
şerefine halel getirenlere kızıyormuş 
gibi başmı sallayarak ilave ediyor: 

- Yalmz onları kabahatli görmek 
doğru değil Bunun başlıca mesullerin 
den biri de matbuattır. 

Atletik dereceleri pek "şi3irdiler,, 
gayet mütevazi olmaları 18.zmı gelen 
atletler hakkında sayfalar dolusu yazı 
yar.dılar, resimler neşrettiler. Onla
rın her hareket ve jestlerine mübağa
liığalı derecede ehemmiyet verdiler. 
lstisnahır 

- Fakat, bir misal olmak üzere 
şunu söyJcyim ki, Finlandiya, dün
yadaki propagandası için sizin \'C 

Hannes Kolehmainenin mu\'aff akiyet 
lerinizden çok istifade etti. Sizin mil
letiniz sizin sayenizde tanındı. 

- Evet, §Üphesiz, fakat bu istis
nai bir haldir. Finlandiya küçük bir 
memlekettir. Sonra, istiklaline henUz 
kavuşmuştu. Biz.e ihtiyacı \'ardı. Biz 
de bütün kuvvetimizle küçük vatanı
~uzm büyüklüğü için ~alıştık. 

Ve Paavo Nurmi sakin fakat kati 
bir tavırla devam ediyor: 

- Atletizm asil bir şeydir. Atle-

tizm bir din bir mezhep gibi kendisi 
için yapılmalıdır.. Başkaları çin de
ğil.. I<,akat bilhassa §unu nazarı itiba
re almak liznndır ki netice ve derece 
geçici §eylerdir ; bunlar bir hedef ve 
hatta vasıta bile değillerdir. Mesela 
rekor gayri sarih bir şeydir. Bugün 
çok milkemmel, yarın da çok berbat 
olabilir .. 

İ§te Nurminin cidden ı;ıayanı dikkat 
tP.orileri !. 

Bugünün en iyi mukavemet
çileri 

Büyük şampiyonun uzun uzun ce
vap vermeğe başladığını görünce, bu 
bulunmaz fırsattan istifade ederek 
mütemadıyen sual soruyorum .. 

- Sizin koşmuş olduğunuz mesa
feler üzerinde bugünün en iyi kO§u
cuJarı kimlerdir? 

- Maki, Askola, Pekuri.. Fakat 
bir veya iki sene sonra, belki de on
ların yerine daha iyi atletler yeti§e
cektir. Çünkü atletizmin "tekerlek,, i 
çabuk dönmez. 

- Sizin üzerinizde en büyük tesiri 
tiırakan Fransız atleti hangisidir? 

- Jül Udumeg hakikaten çok bü
yük bir §ampiyondu. Spor sahumda 
onun gibi harikullde insanlar nadiren 
yetigir. Size §unu da söyleyim ki Fran 
sızlar bilhassa mukavemet kotulan
na. çok müstaittirler. Fakat antren
man usulleri ve disiplinleri fenadır. 
Mağazadan çıkmak üzere bulundu

ğum ~ırada son bir sual soruyorum: 
- Eğer bu kadar çabuk kotuyu bı

raknıayıp. antrenınan\ıJLr.a ~vana Jat. 
seydiniz, herhalde herk~fü ~izden 

beklediği veçhile. bir saatte 20 kilo
metreyi katederdiniz, değil mi ? 

"Saatle yirmi kilometre,, elde 
edilecektir 

Nurmi ilk defa olarak gülümsüyor 
ve başım sallayarak cevap veriyor: 

- Böyle olacağı da hiç de muhak
kak değildi.. 

- Birgün bir koşucunun altmıg da
kikalık bir zaman içinde 20 kilomet-. 
reyi katedebileceğini zanendiyor mu
sunuz? 

- Bu derecenin elde edileceği mu
hakkaktır A Uetizmde yapılacak kuv
vetli bir namle insanı bu dereceye 
ulaştırabilir. Fakat bu derece kaç ay 
veya. kaç ıene sonra olacaktır? Bunu 
kestirmek güçtür. 

- Saatte 20 kilometreyi ilk defa 
geçecek ko§ucunun Finlandiyalı ola -
cağını zannediyor musunuz? 

- Böyle bir atlet sporda ilerlemiı 
her memlekette çıkabilir. Fakat şalı.si 
kanaatime göre buna en kuvvetli nam 
zetler Finlandiyalılar, son zamanlar
da §ayam hayret atletler yetiştirmeğe 
başlayan Japonlar ve bazan hiç bek
lenilmedik sürprizler yapan Fransız. 
lardır. 

Motosikletci 
Fernihough 

Yeni bir rekor tesisine ~alışırken 

Parçalanarak UıdO 
Dünyanın tanınmış motosikletçile -

rinden Ingiilz Eric Frenihough, Cu • 
martesi gilnü Budapeştedeki beton 
yol üze.rinde yeni bir rekor tesisi için 
çalıştığı sırada 270 kilometrelik bir 
süratle ilerlerken motosikleti kayıp 
devrilmi§ ve Eric Fernihough'un ba.~ı 
parçalanarak derhal ölmüştür. 

KonJ(re 
Boğaziçi DoğaMpOr klühii. reisli· 

ğinden: 

Klübümtızu:n senelik kongresi 1 ma
yıs pazar gilnU saat 10 da klüp mer
kezinde akdedileceğinden bütün aza 
arkadaşların muayyen gün saatte lo
kalimize gelmelerini rica ederiz. 

Galatasaray her 
klüple dosttur 

Fakat 
Bu dostıuk T.S.K. na karşı cephe alacak kadar 

ileri götürülemez 
Bu hafta çıkan spor mecmualarm-ı bu haksızlığı da protesto etmek il.ze

dan birinde Fenerbahçenin milli kil- re Güneş ile Galatasaraym da millt 
meden çıkarılması işi yazılırken sarı künıeden çıkarak Fenerbahçe ile be-
1acivertlilerin haksız bir muameleye raber hususi müsabakalar yapacağını 
maruz k'°ldıklarından bahsediliyor ve bildirmekte idi. 

Bu havadisin doğru olabileceğini bir 
an bile düşünmememize rağmen Gala
tasaray klübünün salahiyettar rükün 
terinden bazılarile görüşmeği faydalı 
bulduk. Kendilerine müracaat ettiği
miz sarı kırmızılılar: 

Avrupa 
blrln cl llgl m ü s a
bakalaroınıda 

Çoban da yenildi 
Ağır siklet birinciliğini 

Estonyalı kazandı 
TalJi;;, l7 ( A.A.) - Avrupa giireş 

biıincilik!,.ri müsabak.uında çoban ha· 
riç olma':t üzere Türk güreıçileri ta::;fr 
yeye uğrımııtır. Mustafa hastalandı -
fından hiç güreımemi! ve messinli de 
sa~atlanar.ık güı-eıi kırakmııtır. 

Çoban ııfrr puvanla !imdıJik ba!ta 
gelmekt~ ·ıe ondan sc.nra f'Stonyalı 
Kotkas bir fena puvanla ikim.i, isveçl\ 
Niman 3 (cna puvanla üçür.c1j ve Jeton· 
yalı Bitakı yine 3 fena ı;uvana dördün· 
cü gclmettteo idiler. 

Estonyal: Kotkas Tilrk Me~met ço· 
banı tuı:a l enmiıtir. 

Bu ıuretlc ağır aikle! birinciliğini al
mııtır. 

Dnlversıteı ııer 
lzmltte ma".O.p 

olmamış .. 
lstanbul Univeraiteei hukuk ve iktı· 

at faldllteJertnlD !ırmttte ya~kları 
bir se~at esnasında oradki spor te· 
mularını evvelki günkil nüshamızda. 
Izmitten aldığımız bir mektupla. oku
yucularmııza bildirmiştik. 

Fakültelerimiz spor kaptanı ve de -
ka.tlon üçüncüsü Sudi Arseverden lz
miUilerin atletizmde galibiyeUerini 
bildiren bu havadisin doğru olmadığı 
ve yapılan müsabakalardaki derecele. 
ri teker teker bildiren bir mektup al. 
d1k, aynen neşrediyoruz: 

•'Hukuk ve iktısat fakültelerimizin 
13 nisanda İzınitte yaptığı seyahatte 
İzmitli sporcularla atletizm ve futbol 
temasları yapıldı. 

Kocaeli valisi Himidin verdiği mil
zikli öğle yemeğinden sonra, kağıt 

f a:brikasını gezecek zamana kadar boş 
kalan kısa bir müddet zarfında lmıit 
halkevi reisi Kerimle Akyegil klübü 
kaptanı Rüştünün yardımıyla atletizm 
kargılaşmaları yapılmııtır. 

100 metrede İstan:buldan atlet bu -
Iunnıaml§ ve İzmitliler, §imdi orada 
staj yapmakta olan bahriyeli Vedadm 
bu mesafeyi 11,2 de katetme.ti neti. 
cesfnde gür.el bir derece ile galip gel-
mişlerdir. ı 

Uzun atlamada da bahriyeden Tur
han 6.05 gibi iyi bir netice almıştır. 
Disk ve cirid mUsabakalarmda lstan. 
buldan Şerifle Sudi birincilikle ikin. 
ciliği paylaşmışlardır. 

İki metreden fazla mesafeyi ölçe -
cek metre bulunmama!ı, vaktin de az
lığı ve daha sonra yapılacak olan fut. 
bol maçı için futbolcUlerin isticali 
yüzünden disk, cirid, gülle gibi müsa
bakalar da metre ile ölçUlememişse 
de, taşlar konarak atı§lar tesbit edi
lebilmiş. Bu karşılaşmalardan sırıkla 
yüksek atlamada Şerif ve Sudi 3,10 
metre ile birinci, yüksek atlamada 
1,65 metre ile Şerif birinci, 1,55 ile 
Sudi ikinci olmuşlardır. 

Sahayı kaplıyan halkı müşkülatla 

dağıttıktan sonra başlanabilen cirid 
ve gülle kar§ılaşmalarmda da birin • 
ciliği Şerif, ikinciliği de Sudi kazan. 
mııtır. 

(00 metre İzmitli Galibin kazandı· 
ğını kaybetmekle beraber, yapılan mü 
sabaklarda fakültelerimizin İzmit ta. 
k1mına mağlüb olmadığını bildirir, ge
lecek temaslarımızın daha müsait 

- Galatasaray, bütün klüplerle dost 
geçinmeği kendisine gaye bilir: An
cak bu dostluk çerçevesi , Türk spor 
kurumuna karşı cephe alacak kadar 
ileri götürülemez. 

Biz T. S. K. nm prensiplerine hür
metki.nz ve bu prensiplerin baka!mI 
da disiplinde buluruz. 

Fenerbahçeyi - eskidenberi olduğu 
gibi - sahada ezeli rakip, hariçte ileri 
dost olarak görüyoruz ve her zaman 
böyle göreceğiz,, cevabını verdila-. 

Fu<lbol federasyonu k!llbi 

Kemal Halim 
Vazifesinden ayrıldı 

Türkiye futbol federasyonunun se
nelerdenberi muvazzaf katipliğini yap 
makta olan tanınmış sporculardan ve 
güzide hakemlerimizden Kemal Ha
lim, Denizbankta aldığı vazife dol&
yısile Ankaradaki federasyon ki.tip
Iiği işinden istifa etmiştir. 

Kemal Halim dünkU trenle ~i
mize plmtttlr. 

Yüzmede 
Beynelmilel dereceler 

tesbit edildi 
Berlinde toplanmt§ olan enternas· 

yonal yüzücülük federasyonu dünya 
ve Avrupa rekoru olarak aşağıdaki 
dereceleri tesbit etmiştir. 

100 metre kurağalama: 
Kartone (Fransa) 1 dakika 9,8 sa. 

Diyede. 
400 kurbalama: 
Hyna (Alman) 5 da. 43,8 sa.. 
200 metre serbest kadınlar: 
Van Ven (Hollanda) 2 da. 24,6 sa. 
400 metre serbest kadınlar: 
Hveger (Danimarka) 5 da. 8,2 sa: 
400 metre sırt üstü: 
Flegen (Hollanda) 5 da. 41,4 sani-

ye. 
4X100 serbest kadınlar. 
Danimarka 4 da. 29.7 saniyede. 
Yalnız Avrupa rekoru olmak üze.re 

200 metre sırt üstil Şlavh Alınan 2 
da. 29,8 saniyede. 

lJniversitc ~tlıetizm mptanı 
Sudi Arsever 

-· 

§artlar içinde ve daha muntazam bir 
şekilde yapılmasını temenni ederim. 

Hukuk fakültesinden 1'6 atıetWm 

lwzp_tanı: Sudi Anever, 
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"33 Stabilizatör,, ün 
casuslarınız tarafından 

- ı..~abrikadan çekilmenlzin yegAne 
sebebi bu mudur? 

- Sebeblerden biri ... 
- Diğer sebebler 7 
- Şahat ve huausi eebebler. 
- Fakat .• 
- Bunların sizin için alAkaya deler 

hiçbir tarafı yoktur. 
- Aft edersiniz ama blllkis .. Sözle

rinir.den şüphe etmek aklımıza gel· 
mez; fakat blı.e mUracaatinizi lc&b 
ettiren sebeblerf bilmeyi bu milraca· 
attaki samimiyetinizin derecealni öğ. I 
renmek noktaamdan faydalı bulacak 
amirlerim olabilir. 

Mühendia ainirlenmiftL Bir iki sa. 
niye dU§lliıdükten eonra cevab verdi: 

- Direktör Frnan Nozeyin oğlu 1. 
vanla geçinemiyorduk. Bu geçimaizllk 
il hayatında olduğu gibi, aonradan hu
ıusl hayatımızda da baı,ılamıştı. 

- BU8Ult hayatınızda mı? Bunun· 
la ne demek fstiyonunuz? 

- Aramızda rekabet vardL 
- Atk aahumda defil mi? Kadm 

meeeelıf... 

- Evet. 
- Bu bahis berinde daha fazla mll· 

teceseiı olmak istemem. 
- TeeekkUr ederim. lete ıize mil. 

racaatimln Bebeblerlnl timdi atren • 
mlı bulunuyonunua. 

- Fakat niçin bir.e, yani ukert 
makamlara müracaat ettinls de sivil 
makamlara mUracaat etmedı.nlz? 

- ÇilnkU Noaey fabrikuı mtlatah. 
demlerinden herkesin blldifl gibi beı 
de biliyorum ki, "stabilizatör 33,, Un 
pl!nlan sizin casuslannıs tan.fmdan 
çalınmıştır. 

- Pek ağrr kelimeler kullanıyorsu
nuz: casus, çalmak ... 

- Kelimelerin ne ehemmiyeti var 
yijz}:>ap, Mil mühim olan bMiseler de
ğil mi? Görtlyonım ki Iİ.% de hidise
yi inkir etmiyorsunuz. Demek size 
mUracaat etmekle yanlış kapı çalmış 
olmuyorum. f.stediğiın fSU: mucidi ol. 
duğum ''stabilizatör 33,, Un tecrUbe. 
lerine ve keşfin 1tmam edilmesi işine 
istediğiniz yerde sizin hesabınıza de. 
vn.m etmek ... Bu !iP.tin ticaret sahası
na intikali takdirinde tabiatiyle benim 
de menfaatim olacaktır. 

Yüzbaşı itiraz etti: 
- Biz tUccar değiliz, askeriz. Bu 

noktayı unutın\J3a benziyorsunuz. 

- Açık konuplım. Ben slse bir 
teklifte bulundum. AlAkaya değip değ
mlyeceğini tayin al.ze ait. .. 

- Teklifiniz bizi allkadar eder, fa· 
kat bir §artla: keşif, ukeri bir ıır o. 
larak bizim malımız halinde kalmalı 
ve bir harb vukuunda dUpnan k&r§ı. 
ımda bl7.e UstUnlUk temin etmelidir .• 

Danyel Gude koltuktan kalktı, yUz.. 
bqıyı ael&mbyarak: 

- O halde, dedi, anlqmamıza im· 
kAn yok. Mllracaatiml hiç yapılma· 

DUi !anetmenizi rica ederim. 
Fon Strammer •qırrıutt.I: 
- Ne diyonunuz? 
- Ticarl mahiyette bir il yapmıya 

hazır oldufumu, fakat vatanıma ula 
hıyanet etmiyeceğimi aöylUyorum. 

- Vatanperverlik hisleri değil m1 ! 
- Evet. Keıfimden herkesin iatifa· 

de etmesini istiyorum. Fakat bu ke • 
ılften yalnız Almanyanm ve ukerl 
maksatlarla f aydala.nmuma kat'fyye:n 
Alet olamam. 

- Kararmız kat't m1? 
- Kat'ı ... Almanya Ue anlqamaz. 

sam taliiml ba§ka yerlerde deniyece. 
ğim. İtalya, İngiltere, hatta aziz dos
tunuz Sovyet Rusya bu işle alakadar 
olur sanmm. 

Yüzbaşı, cUmlenin eonmıdaki istlh· 
zayı f arketmemiı görUnerek cevab ver 
di: 

- Liıtf en oturur musunuz ~fendim. 
Anla3maml1.& acaba hiç imkftn yok 
mu! Biraz evvel phst menfaatten 
bahsediyordunuz; gayet tabii ve meş· 
ru bir dil§Unce... Biz al7.e bUyUk bir 
mUkAlat venek ilk kararnmda gene 
uırar eder mhltiıtı&! Bizimle beraber 
çatışmak, fakat keeüten istifadeyi 
yalnız Almanyaya bırakmak prtile 
ne 1sterslnla? Blr.e bir rakam eöyleyi· 
nla. 

- B6yle bir teklifi kabul edemem. 
Keşfimden latif adeyi Almanyanm in· 
hisarına vermek istemiyorum. 

Fon Strammer yüzUnU buruşturdu, 
baeını salladı ve kaslarmı çatt.J. Tek 
gözlUğU du,tU. Camı sağ eline alarak 
cebinden çıkardığı mendille silmeye 
koyuldu. Bu lele beraber dU§ilnmek 
ve karar vermek f ulı da sona ermiş 
olacak ki birkaç saniye sonra: 

- İ§ln şekli değiitl, diye eöze baş. 
ladı. Teklifini:& hakkında mUspet veya 
menfi cevab vermek benim salAhiyeti-

•11mn• 'S L l'llrS·T·l.R P ·VE F A.C 1 A ROMAN 1 

814:rl, bunları söylerken Safinaz Hanımla, Selim Beyi tetkik 
ediyordu. Bu son cümle8ile kabahatin doğrudan doğruya ken
dl;erlne aft olduğunu anlatmak istemişti. Fakat bunu anlatabll. 
miı miydi? ikisi de bir t.aş gibi hareketsiz duruyorlar, hatta 
ne aöyledlğlnl anlamamış görünüyorlardı. 

Sabri, llive etti: 

Çeviren: r. K. 

p[Qnları 

çalınmıştır 
min hududunu qıyor. Amltlerime 110r 
mak mecburiyetini hissediyorum. Ma. 
amafih açık sözlUlüğünüzUn hayranı· 
yım. Bu hissimi i.mirlerime de bildi· 
receğim. MUIA.katımızı ba§mdan so • 
nuna kadar anlatacağım, karar ver· 
mek onlara ait. •. 

- Mükemmel ... 
MU:hendiı ayağa kalkmaya davranı. 

yordu, yilzbaıı oturmasını ipret ede
rek tözlerine devam etti: 

- Bfr kelime daha.- llerkl muhte. 
mel mUl!katlarımıs için blr kolaylık 
olmak il7.ere teklifinizin malt cephesi 
hakkmda da blr rakam eöylem.ek lClt· 
funda bulunur musunuz? 

- Ne lllsumu var? Daha biz pmı
sipte bile anlapmadık. ı, para eafha. 
sma dökülmedi ki ... 

- Amirlerim tekllflnizf ell&8 IUba· 
rlle kabul edecek olurlana tablaüyle 
mukabil bazı tekliflerde bulUJ1acaklar 
ve bazı emniyet tedbirleri almak lilzu. 
munu hllledecekler. Bunian dtlfUne • 
rek ıbe para tekliflnlal aormuetum· 

- Ne gibi tedbirler ve teklifler? 
- Ne gibi ola.caimı tabii flmdl kat. 

iyetıe tayin edemem. Fakat mutad 
tedbirler ... Meaell keffini&in flllyat 
sahasına tamamiyle intikaline kadar 
bizi terketmiyceğiııbe dair taahhUd... 

-Ka.buL 
- TecrUbelerinime devam lgm mu-

ayyen bir yerde oturmaım mecburi • 
yeti ..• 

- Kabul, 
- Sonra azami derecede ketum ol. 

mak, nerede olduğunlJ1.8,, bizimle be
raber ~ekadar kalaealimza, tetldk18. 
rlıilzln ne d~ Uerlediflne .sair 
kimseye matumat vermemek ..• 

Mühendiı mUstehziYfl:le gülUmaedi: 
- Ne demek istediğinizi aı:ı)ıyorum, 

sözlerinizin açıkça. ifadesi şu: mek· 
tupla§mak, hariçle temaa etmek ya • 
sak; harekltmı kontrol altında bulun· 
durulacak, hürriyetime sahib olamı • 
yacağım, yani bir nevi hapishane ha. 
yatı ya§ıyacağmı. 

Fon Strammer de gülümsedi, itiraz 
etti: 

- Hapishane hayatı mı? MUball -
gaya lUzum yok. Manastır hayatı di. 
yelim daha i~ ••. Esasen büyük alim
ler ve mucitler böyle bir hayat iste. 
mezler mi? 

- Fazla tafsilAt vermek zahmetine 
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1 ıpkı bir roman 
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Haydut bulunamfyor 
fa kat otomobil bulundu 
Bu otomobil; -büyük bir teessür ve esefle söylemeğe 
mecburuz ki- Haydud Mahmud Nadirin Ankarada 

yakalandığı apartmanın kiracısı olan 
tanınmış zata aittir!.. 

Kibar haydud Mahmut Nadirle ar
kadaşı bayan Remziye Fikrinin izi U. 
zerinde bulnulduğu iddia olunmaktay
sa da bizce bu iddia hilsnUniyeUi bir 
hayalden başka bir şey değildir. 

İ.zi üzerinde bulunmak, ip uçları ya. 
kalanmak, bulunulan yeri tesbit edil· 
mek... Bunlar yakalana.mıya.n mile • 
rimlerin arkasından söylenen klasik 
Wlardır. Her zaman, dünyanın her 
yerinde böyle söylenir. Milcrfm yaka· 
lanına bu aöylenen şeyler tahakkuk 
etmiı olur, yakalanmazsa unutulur ve 
unutturulur! 

Hakikat tudur ki, bu dakikaya ka. 
dar iki kaçafm ne izi, ne yeri, ne ip 
ucu keff edilmlt değildir. 

Biz bu madalyanın bu yilzlinU ten· 
kfd ederken, diğer yüzündeki muvaf. 
f akıyeU lıık!r edecek kadar insafsız 
ve kadir bilmez değiliz. 1şte takdir ve 
teeekkUrle haber veriyoruz ki, muhar· 
rlrimbe tecavUs eden ıtislll kadının 
bbıdift huaual otomobil bulunmuştur. 

Ba otomobil, Taksimde, Rekor ga.. 
rajmda m.ll&flr bulunuyor. Arabanm 
aahibl, ne çare ki birtakım zaruret • 
terle admı veremiyeccğimiz bir zattır. 
Yalnu IU kadarını söylemekten bizi 
klmlıe menedemez: bu otomobilin sa. 
hlbi; haydud Mahmut Nadirin geçen
de Aııkarada yakalandığı apartımanın 
Jdracmı olan zattır. Bu da kat'i olarak 

girmeyiniz, yüzbaşım, anladım. "Em· 
Diyet tedbirleri,, ııW kabul edlyo. 
rum. Hanmnı. var. Bent ~ım~nnı. 
nuz, itJmatsızlık beslemeniii meşrq, 
kat1 ve hattı mecburi bulurum. Meç
hul emeller peşinde kop.n bir J':ran.sız 
caauau olabilirim, nereden geldiği be. 
tiniz bl r adam hakkında eUphe beslen· 
mesi gayet tabltdir. 
Yüzbqı "evet, ne yapalım? Hakkı. 

mız var.,, demek istermiş gibi ellerile 
bir işaret yaptı, fakat ağzını açıp bir 
§eY söylemedi. 

Danyel Gude devam ediyordu: 
- Pek ala, taleblerinizi şimdiden 

kabul ediyorum. Esasen bu benim de 
işime gelir, çUnkü ortadan kaybolmak 
i§ime gelir. 
Ayağa kalktı: 

- Müsaadenizle, dedi , gidebilirim 

anla§ılmr§tır. Şimdi akla bir sual ge. 
liyor: 

- O gece direksiyonda bulunan da 
otomobilin sahibi midir? 

Hemen cevab verelim Jd. değildir. 
Çünkil otomobil sahibinin direksiyon 
kullanamadığı bizim de ma.lfunumuz
dur. O halde direksiyonda kim vardı? 

M~lekten olan bir eoför mil 1 Yoksa 
bir ama.tör mu? 

Garajda no"betçi bulunan tamirci 
Bay Artinle iki arkadaşmm üs.dele. 
rine göre o gece aaat dokuz sularında 
arab&nm aaluöl garaja telef on etml§
tlr. Bir bayla blr bayanın gelecekleri. 
ni, araha.nm verllmeslnl ve geri geU· 
rildlği zaman yıkanıp temizlenmes\ni 
söylemi11tir. Ara.dan on bet yirmi da. 
kika. geçince, garaja biri uzun boylu, 
tıknazca, diğeri yine uzun boylu fakat 
gözlüklü, kibar tavırlı iki bay gelmi§. 

Telefon edildiğini eöyllyerek arabayı 
almıeıar, direbfyona g&dtlklU bay 
geçmiı, görilnilte göre pek fyl direksi
yon kullanıyonnu1- Kadmı göreme • 
mişler. 

Arabanın sahlbt olan r.a.t telefon et
mediğini, arabanın verilmesi için kim. 
seye emir vermediğini kat'iyetle IÖY• 
lemektedir. Bugünlük aldığnnız malfı. 
mat budur. Meselenin yarma kadar 
hallolunacağını umuyoruz. 

değil mi? 
- Berlinde mi kalacıbmıa? 
- BYet, braruma beldi~ 

Bu f§in uzun !llrmemeslııi temenni e
derim. 

- lgin imkln niİpetlnde çabuk ol· 
mumı temin etmeye çalıpnm. 

- TqekkUr ederim. Evrakmıı iade 
etmek lUtf unda bulunur muawıua? 

- Onları gelecek milli.katmııza ka. 
dar elimizde bulundurmayı tercih edi· 
yonız. 

- Anlıyorum, ellniılde rehin bulun. 
durmak istiyorsunuz. 

- Yok canmı, aadece ihtiyatlı dav
ranıyoruz. 

M:Uhendiı tevekkUlle omua lilktl: 
- Pek tll. 

(l'>etıonM Var) 

YA B A;N C 1· JD.I L LE RiEi IN:A K L 1 1H K K 1 M AH F:U Z O UR . 

sini görsenz tanıyamıyacağmıza. kat'iyyen eminim, o kadar baf. 
kalaştı. İnanır mısıruz, bir gecede mevcut olan tek Ulk liyah 
saçlan da ağardı. Hele bir insan ainlrinin bu kadar bozulabile
ceğini hala kabul edemiyorum. Bir buhran içinde •• • Tam bir 
buhran içinde ... 

Safinaz Hanımefendi: 

- Ben ka.bahati sizde buluyorum, BilyUk Hanım ... HemşL 
remi çok sevdiğinizi tahmin ederdim ama, bu aksi oldu. En bU. 
yllk dUşmanı bile onu böyle bir uçuruma ıUrUklerken yüreği 
ıız1ar ve bunu yapamazdı. 

HADERIN El>lml l't;flHl\ASI. 61 :.... Zavanı Sa.bihacığım ... Bizi affet. .. • diye mınldandı· Son. 
ra daha yüksek bir sesle ilive etti: 

Safinaz Hanım titrlyen dudakları araemdan anca.k fısılda· 
aı: 

- Haklmm Sabri Bey. Biz ona çok sevgimizin cezuını çek. 
tirdik ve hllA da çektiriyoruz. Faka.t emin olunuz ki bmıu, Sa
blhaya blr kötWük olsun diye yapmış değiliz. Bil~kla çok sev
gimizden yaptık. Ne yapalım ki, hadiseler hep aleyhimlr.e yU· 
rtldll. Ben ister miydim ki Sabihayı bu kötü vaziyete sürUkle. 
miş olayım. Siz bile buna ihtimal vermediğinizi peşin söyle. 
diniz. .. 

- Ha.ti. da ihtimal veremiyorum Büyük Hanım. Görüyo
nım ki siz de, Selim Bey de benim kadar ve belki de benden da. 
ha çok UzüntU içindesini:&. 

Selim Bey \ordu: 
- Sabihanm bu işi niçin yaptığını bilmediğinizi söylediniz. 

Sözlerinden tahmini bir hükme varmak da kabil olmadı mı? 
- Hayır Selim Bey. Nadirenin anlattıklarına göre, Nimetin 

Suadi aldıı.tmıı bulunmasından çok mUteesslrmiş. Bu günlerce 
konuşulmuş. Bunda bilhassa Ferid de al:lkadarmış. O, annesine 
geldiği gilnlerde hep bunu konu~urlarınış. Ferid: "vaziyeti ba
bama bildireceğim,, dedik<;e Sabiha: ''Bunu yapma oğlum, ba
banı ayn bir UzüntUye atman cinayet olur. Bckliyelim, elbette 
baban Viyanadnn iyileşmiş döner. O zaman kendi gözleriyle 
gtirUr ve hiçbir hadiseye meydan kalmadan ayrılır. Bekle!,, 
dermi§. Fakat Suad bey Viyanadan iyileşmeden dönünce l; de
ftfl1llt ve elzf n Nimeti Suadden nyırmıyacağınıza kani olmuş. 
Onda, bu kanaatin ne gibi dü.şüncclerle vücut bulduğunu bilini. 

Yazan: Hasan Ras m Us 
yorum. Yalnız şu var ki, Sabihayı bu fena harekete sUrUkleyen 
sebeb • Suadin saadeti için kendisini feda etmesine rağmen • 
Nimetin dü.5kUn bir karakterde bulunması olacak. .. 

- Karakola siz beraber gitmediniz mi? 
- Gittim. Fakat ifadesini dinliyemediğim için bir eey öf· 

renmek kabil olm:ı.dı. 
- Niçın? . 
- Yammda söz söylemekten çekindi. Dışarıya çıkmak 

mecburiyetinde kaldım. 
Sabri bey bir müddet durdu. Gözlerini, pencerenin çerçe. 

vesi içinden masmavi gökUn ufkuna yakm bir ooktasında ko
şu§an beycz bulutlarda dolattırdL Sonra: 

- Ben, • dedi. Sabfhanın bu lfl Ferldt kulp kavuran bir U. 
zUntüden kurtarmak için yaptıfma inanJyorum. Ama, bunu 
yapmış olmakla Sua<Jln dikkatini kendi berine çekmtı olmıya- · 
cak mı? Ve bu iyi mi? lote buna karar veremlyonmı. 

Safinaz Hnnnn ayni durgunlukla ve aankl rilyada konuşu
yormuş gibi söze kanıtı: 

- Doğru Sa.brt Bey. Çok dofru dtişUntıyomın. O, bunu 
yapmam:ıhydı. Şimdi yalnız kendlalnl değil. blzl de çok kötU 
bir vaziyete eolmıut oldu. Bunu yapmamalıydı. Ben, Sa.bihanm 
böyle çocuk!:.& blr harekette bulunabllece~ hiç ihtimal ver. 
tnezdim. 

- Ben de ihtimal vermezdim BUyük Hanımcığım. Fakat it
te hakikat ortada ... Bir karıncayı incitmekten çekinen Sabiha, 
bugün iki ki§lyt öldOrebllecek bir ruh değişikliği içinde ... Kendi-

- Şimdi ne yapalım Sabri Bey? 
- Bence yapacak bir şey yok BUyUk hanımefendi ••• Kendi· 

mizi neticeye tahammUle hazırlamalıyız. 
- Ya Suad, Sabihanm sağ oldulunun bu mUnaaehetle far. 

kına varırsa ... Halimi~ ne olur? 
- İşiteceğioden kat'lyyen .Uphe etmeylnlıs 
Selim Bey atıldı: 
- Bunun önUne geçmeliyiz. Sabri bey, • dedi. Sa.blha 'bayle 

bir cinayeti yapmakla Suadi kurtarmaktan ziyade, onu daha lo
ten ve da.ha candan sarsacak bir harekette bulunmue oluyor. 
:Mahvolduk ... Cidden mahvolduk. Kcşkf bu cinayeti ağabeyim, 
yahut ben yapmı~ olsaydnn da Iae Sabiha kanpnaaaydı! 

Selim beyin: "mahvolduk,, demekte hakkt vardı. Cinayeti 
yapanm kim olduğunu gazetelerin yazmamasına ve Suadin bu. 
nu öğrenmemesine imkan yoktu. Böyle olmasa dahi ortaya: 
"ben öldUrdüm!,,. diyen birisi çıktıktan eonra elbette Suad bu 
iddia sahibini öğrenmek istiyccekti. 

Selim, cUmlesinl bitirdikten 8ônra ortalığa derin bir tıea!lz. 
llk hAkim olmu.,tu. Safinaz Hanım dudaklannı kıpm:latacak 
halde de~ildf. Sabri beye gelince, O. da adeti aam()ftu. Selim 
devam etti: 

- Sabri Bey. Siz Suadi esaretten d6ndilkten bu zamana ka. 
dar hi~ görmediniz. .. Bu münasebetle kendisini tevkifhanede zl· 
~·aret flderck hatmnı sorsanı:ı:.. Elbette size Sabihayı soracaktır. 
Bu münasP.betıe öldüğünU bir de siz söyleseni:ı:.. .. 

- Bundan bir fayda umuyor musunuz Selim bey. Sabih& 
a.dTVla eanıvla karakola mUracaa.t edip ifade verdikten sonra. 
bundan ruasıl bir fayda umabiliyorıunuzr .. 

( Doı:onH Var) 
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Roslavlef'i ııku} urdum, hirdcn fc\·kalıi.ıl~ 1 
)llşırclırn: ~rc~er lııı roman, lıeniııı pek ı:vı 
bildiğim hakiki bir vnka.dım alınmı~ Brn, 
B. Sn~oskiıı'in lıikaye~inde ıawir ettiği 
ueclbahl kodıncağııın en sam irui ahbabl:ı
rındandım. :ır. SaRo">kin hu kitabı ile, :ır. 
tık unutulmuş hir hıhliseye tekrar rlikkati 
cckli, zamqnın Fıt ışt ırıl ığı öf1'e hislerini 
tekrar manılırdı ve l>ir nıeı:ırın siikünııııu 
ihl:ıı l'll;. llr.ıı lıiı üliinün hatırasını ıniida
fıa ccll'ceğım. l\c·ııılinı<fcıı h:ı~·Ji b:ılı~eıme. j 
ğc ıııcclııır olı:ıt:aı:;ı nı; ne y:ıpnyım ".' O ıa. 
mantar zavallı arkuı.laşıının hayatına -.ıkı 
lıir :mrctlc k:ırışrnışlını. 

: Ama ne olıırs:ı ohun! f:izinı ~üılrie 
J • e <'Österdif(im iz tıu bayağı heri fi erden [ 
rn ,.., l E'. 
is{cr!i,i:i kııdnr iHrensin ... ha~_ıarır ır. ,ızıın 
1rnıiı. "ol hnlkınım da ~ordu ya! Amc.n_ı~:l, 

0 
Çl'kilmN kort soytoriye ne deJıgıni 

bir nırYkic ılll~iirülıııl'"'inc rnıı değilim. 

Hele biraz :\ime ele Slaöl'e bak. Napolyon 
una karşı, lwı>ım bir devletle çarı~ışır ~ihi 
çarpışınağa mecbur oldu. Ya Charlotte 
f;ordoz'} Ya bizim Belediye reisi Marta? 
Y.'l pren sı>s Daşko\'a 'l Sen büliin meşhur, 
hüyük ka<lınlnrı unutuyor rou~un? Den 
hansi lıusu.,ta onlardan aşağıyım? Benim 
de onlar kad:ır cesaretim var, ben <le ica
bında karar 'l"ermeıU bilirim! 

1811 ele Sl'nç lıiı· loıdıııı, l><·ııi ~:ılonlar:ı 
daha yen ı götürıneğı> lı:ı~l:ıın ışl:ı rclı. Solon. 
lara heni m Rihi o senr. ilk ılef:ı girlen kızlar 
nra ırıd:ı lıiı de pnmsı>s X ... \arılı: ,.ıiizd
lıği ve ct\'nrı ile hc·pimizdrıı fo1ln rlikk:ıli 
c;rki~ordu. m. Sa~oskin ıomnnınrl:ı oırn 
Polin adını 'ermiş: heıı rle o adl:ı :ınara

iııın.) (ia~et çııllllk :ırk;ıcla~ olılıık: ~rh<>lıi
nı anl:ılayıııı. 

luvılurı 11111 ~ ,.\ ıııcam olııc:ık budala, el'nc
;li İlir k;ıdının hoşuna giılrr zarını ilr Rııs. 
l:ırın s:ıkı:ılloı-ı İIE' :ılny ı>di~·orrlu. '.\tnıe de 
Stnlil ağzını k:ıpariı: "Yüz sene en-el saka. 
j nı rniid:ıfau eden millet bugün de kafa. 
..,
1

1 nı rnııılnf:ın cdehilcc:-ek ı ir., dedi .. \ilah 
rı:ızı olsun! Bil:1en ne kadar ı;evdim. on.a 
eıi yet eden :ıd:ım dan o kadar nefret e<l ı
,·nrıım ! 
· l'oliıı'iıı .~ıkıldı.~ıııı f;ırkeıfrn yolnı1 lıt'n 
olrııodım. Tanı o !'iır:trl:ı :\ime de Stael de ka 
nıı:cöılerini ona ı;evirmi~. i\indekini o~l~ı 
;;:ihi tıak.ı~orılıı. rıirk:ıç ~ün sonra Pol111 e 
su J,üçiik ınrktııhıı ı.ıuıııkrılı: 
· "SevJ(ili kızım. çok rnhatsızırrı. •:etlp 
lıcn j bir:ıı ı·an lrınd ı rsrın ıı nı> biiyiik iy'. li k 
dnı iş ohır ... ııırnı .. \ 11 ııc11 iıc lıiirmellrrım ı 
tı:ıkrl iııı ile ıniı,ııaılc huyurmn~ıııı ricıt 
t>ıl in. 

Yirmi ıki ynşındo l>ir rlelikırnlı olan :ı~ ."rJe s ..... 
saheyinı o zanıoııııı şık ~e. iılclialı gençlerı . . . ·ı 1 ı·· ................. 11 ..................... - .......... . 
arasında Hh. l\losko'n <1~ ernehJ er c i .~J .. ,ıı::::::::;;-.-............................................. E! 
şup kalkar. clı:ııı~eder. eğlenirıli. n~r. ~1111 ı;ı yazan . ~i 
Polin'e iışık olılu ve iki ailPYİ birıhırıııc ıı • .: 
;}nkla~tırmağı lıeııılen rica Plli. Aleksandr Puşkln H 

A~abeyiınin hatırı iı;in Polin'le dahu 1 :ı 
ı;ok sörü~rııt•ğc hn~laclım: aı ı:ıınan :.onra 1 ç evi ren : ~! 
onu ben de ~erc,·P.kteıı sevdim. Onda ne ol: d 
duğu onıatıımaz bir garip haıet nı.rdı. ~1 N ıuı ruV lah Ataç H 
ınıc;anı C'ezbeUiJ·ordu. Ge1·çi onu henuı tl ı. :,. ... ••:=:••,. ....................... ~::::~r:::-:.:::::r:-::::u 
ı:e nnlnyamnrn ıştıın, fakat ona bağlanmış. ....... • ..................... ... 

tım. Kendim de farkında olmadan dün- Bu ınek tuh hi\lfı bendedir. Kem.li~ine kaç 
yayı onun ı;ıözleri ile görüp onun gibi ıfü· dd:ı ~ordum, fakat Po'lin, o meşhur knılm-
~tinmeğe başlamıştım. . . lı:ı neler konuştuğunu hir ti.irlii söylemedi. 

Polin sık ı.ık balolııra, davetlere gıttiğı .\ncok ::;unu biliyorum: ()etıası kadar ı;ıön. 
için etrafını birçok gençler çevirmişti. Fa.. rn ele biiyiik ol:ın k::ıılını son derece se-
kat kendisi fc,·kaliıde sıkılıyordu \"e bu verdi. 
huzünlü hali, kara ka~lı bir Yunan heyke-
lını andıran ~·ehresin~ pek yakışan bir 
;urur, kibir ifadesi Yeriyordu. Ben, öteki 
heriki hakkında söylediğim istihzalı SÖZ· 

!erle onun hüznünü biran giderip yüzünde 
bir tebessüm ışığı belirtcbilirsem kendimi 
bahtiyar eddcdiyordum. 

Tarihin en ehemmiyetli devirlerinde 
oile salonlarda geçirilen hayat insanda 
oylc kuvvetli. manalı .la.tıralar bırakmaz. 
:ırrıanıafih meşhur bir kadının o sıra1ıırdıı 
\[osko,·n ·~·a ~clmesi bana hayatJmın en 

,,9fr.t~nlı .ı;üı.1lı•rindcn biFfai :ı·a-,~ttJ. Q ka-
•p. Jo• •!'. mul1 rriri M-.dame de Sla"I 
d • 

O, yazın ieldi; ~loskovalıların çoğa say. 
fi~exe ~ıkmışlardı. Ruslar, misafirperver
liklerini göslennek için ne ynpac:ıklarını 
bilemiyorlardı. Bittabi ilk iş olarak mükel
Tef bir ziyafet çekildi. Onu görmek için 
Jwr tarultnn kadın erkek bir çok kimseler 
seldi; fak:ıt doğrusu su kulu - hayale uğra
chlıır. Mme de Stnel ilk bakışla oldukca 
!5ışman, yaşını düşünmeden taze gibi giyi
nen ellilik bir ka:Oından başka bir şey de
ğildi. Tanrl:ırı hoşa f{ilmedi; herkes nu
lııkhırını fazla uzun, elbiselerin in kolları
nı dn f:ııln kısa buldu. 

Poliıı'in babası Mme de Stael'i Pnris'de 
lnnnnı~; o dn hir ziyafet Yerdi \•e ~ehrin 
hill "ın ;.ıii7.idclt'riııi dııvet etti. Ben, Corinne 
ınuiı.ırrırini ilk defa o akşam gördüm. En 
bnsa r.ıturup dlrscjUni sofr:ıya dayamış, za
rif parmakları arasında bir knğıt büküp 
~~·ıyıyor. Pek neşesiz, iidcla öfkeli gibiy
di; birkaç defo sözü canlandınr> kendini 
göslernıek istcıli i~e de mımırfak olamadı; 
söz, sanki rıi:izında donup kalıyordu. Bizim 
suziı:lelerimiz ıledi.i(imiz kimselere gelince 
enlar da rahot rahat yiyip içiyorlardı; 
)fme de Stoel'in :<iolıbetinrlen ziyade pren
sin yemeklerinden hoşlandıkları belliydi. 
BayıınJ;ır kırılıp duruyorlardı. Zaten. fi. 
kirlerinin manasızlığını bildikleri ve o 
meşhur A l'rııpalı knclın ın huzurunda sıkıl
dıkia.rı için olacak, söze karıştıkları pek 
nadirdi. Da•ellilerin, beklenilen nükteyi 
lıir türlü sanıramı~·an ünlü misafirimize 
oldğunrlan 7.iyııde mersin balığına alako 
gösterdiklerini fıırkedeo Polin'e yemek 
bir işkence oldu. Xihayet ~ime de Stael o]. 
rlukça nı;ık hoş hir söz söyledi. Herkes 
kııhknhııl:ırlrı ~lilrlü, hıilün salonu hayran
lık fısılfılıırı koplaılı: pr('ıısln ke~·fine pıı. 
yan yoktu. Ben Polin'c hııktım: Yiizü kıp. 
kırmızı olmuş, gözleri yaşarmıştı. Sofra
dan kıılkılncağı sırada daYeUiler Mıne de 
StacJ jJe borışmı~lardr: A~ızdan a~ıza bü. 
tun şehre yayabilecekleri bir nükte sarnr
mu"?hl ra! hıı onlnr kin kafi idi. Polin'c 
sordum: 

- Xen var? trısan, blr:ız ac-ıkçn bir söze 
bu knı!nr ehcınıni)·eı verir de utıınır mı'.' 

- nilmez~in m• kadar fena oldum, de
di: O harikultıdc knd ın, bizim, hu adonıla
rıını:r.ı kiınbiliı· ne nınnnsız bulnıııştur! O. 
kenrlfsini nnlıy:ııı. pnrl:ık bir !'!ÖZÜ, gilzel 
bir hio;ı-i. derin !ıir fikri kaçırnuyan insan 
lnr :ırasında ;vrı~:ıırınğ;ı alı5mı5. Yüksek bir 
terbiye ,seri olan ho), cıııip konuşmalara 
:ılısnıış! Bııllrnki lıur:ıd.ı ... ,\nııın )·:.ırabbi! 
üı; ı.nııt, lnm iiç ı.ıı:ıt ne bir fikir. ne bir 
E;ıızrl söz! T:lııcl:ıl:ılık, ukııLilık akan surat. 
l:ır ... lştc o knc'lnr! Kimlıilir ne kadar ~ı
kılmıstır! fiiiı·<liirı rn ! iizt'rine hir yorgun. 
luk çuknıüştii. Bıı kiiltiir· ınnynıunlarının 
ne hekleıliklcriııı nihayet anladı, onlarn 
~ dnkıı gibi hir rııı:ıs fırlattı! Hepo;i de he
men o rına•:t tisii~tirler! Öyle utandım ki 
hıınsilr lıiiıı"Ür nğlı:rnc:ıklım. 

Pot111 lıar;ırctk ıllnnm elti 

"' "' 
Yakında bir ınulrnrehe ol:ıc::ı~ı sö)leni. 

~·ordu; fakat o zamanlar bizim meınlı•kelle 
XY inci I,ouis deni Fransızlarını taklil 
elınek moda oldu~undan herkes l>u muhıı. 
rebeden. hatırımda kaldığımı göre, güle
rek, ehemmiyet vernıiyerek bahsediyordu. 
\'alan1 sevgisi uk3talık sayılırdı. Bizim 
"güzidelerimiz,. , adeta taassuba ,-aran 
bir uşuklık göstererek Kapolyon'u göklere 
çıkarıyor. bizim mııglübiyetlerimizlc ala~· 
ediyorlardı. Xe ~·azık ki v~tanp~rverleri. 
miz de oldukcı:ı hm:ıil °<Jaınlıırdı: ' Herkesi 
kendilerine f{ftlcförti~ or, 1dm:re3ıe te!tlr ede. 
mi:rorlardı. Zaten onl:ırın vatanpcrverli~l 
de, kibar aJcın İıtde fr:l11!'ilZC3 konu-:-uJma. 
sını, fnıla ecnebt kelime kullanılmasını ve 
hu gibi şeyleri acı acı ayıplamaktan ileri 
gi tmb ordıı. 

Fukal ~orıolyon\ın memlekette ilerledi
ği haberi ve Çarın beyannamesi dehşetli 
bir heyecan uyandırdı. l\foskova kaynaştı. 
Kont Rostopçin'in halka hitaben yazdığı 
yazılar şehirde dola.şmrığa ba.şl~dı, ~alk 
hemen hiddete geldi. Kibarlar alemın.in 
ınüstch7.i, olaycı zatları bayrakları Jndır-
di, kadınlar korkup sustular. . 
Fransızca alerhtarları hiç şüplıesız ka· 

ıanmışlardı; salonlar birdenbire vatan
perver kesildi. Kimi ıa.bakalarınd~n.kl 
Fransız enfiyeslııi atıp yerıne Rus enfı31e
si çekiyor, kimi frnnsızca kitaplarını yakı
yordu; bazıları da Fransız şa~~~lanndan 
vazgeçip Rusların ekşimtrıık Çı sıni içme
~e karar verdiler. Hepsi de bir_ daha fran~ 
sızca konıışmam:ığıı yemin eltile~-. . Hepsı 
Ru!-oların milll kahram:ınları ~Urun ~ıe.Po
jarski'yi methedip bütün milletin ıştırak 
edeceği bir harbin lüzumundan bah~e baş. 
la.mışl:ırdı. 

Fskiılen öfkesini saklaınıyan Potin bu 
sef~r de onJ:ıra karşı istihfaf hissini. gi~
lrmedi. Onların böyle birdenbire ~eg!şıp 
vılıver.r,,lt>ri kızın pek fenasına gıtmışti. 
c:ndılC'lerde, şehrin la göbeğinde mahsus 
fransızca konuşuyor: sofrada. . uşıı~
ların yan ınclo. yatanpen•erlerın o. 
ğünmelerini mahsus ala_Y~. . ~lı
yor; Bonaparte ordularının buyuklü~un. 
den, onları ldnre edenin askeri.dehasından 
bahsediyordu. Onu işitenler, hır bnb~r. ve
ren huhınur korkusu ile sapsarı kesill~:or 
'<> lırpsi de kızın v:ıtan'i düşmanına gos
tHdii:ı nmhabheti ayıplamak hus~su~da 
:'ıılet:ı nıiisabak:ıyıı ııirirorlardı. Po.lın. şoY
lc ) ıı?.:ırnlan hokıp gülümsemekle ıklıfa e
diyor. hnı.ın da: 

_,_ Kel/ke. diyorılu, büti.ın Ruslar vatanı 
benim kadar sevseler. 

Ilen hayrette jdim. Onu da.ima ~eking~n 
ve sessiz bir kız diye bilirdim; boyle bır
denbire dt'ğişip cüretkfırane .kon~şmasını 
lıir türlü anlıynmıyordum. Bır ~n: 

_ Polin, dedim, üstümüze \'azıfe olını-
. 1 ne dı",·e ırnrı~ıyorsun? Erkekler ynn ış ere J • : 1 •• 

istediklrri kadar p6lllıka _mu.nakaşıııa.rma 
• • .. > llarhet~inler; kcnclı bıleceklerı işi 

gırışıı · · t 
Biz muharebeye gitmiyoruz kı Bonapar e 

ile bir :ılıikamız olsun! 
:Gözleri parl:ıdı: . _ . 

l'tnnmtYor nıusuıı? dıye basırdı. Bız 
· . k mu? Kadınların 

kndınsnk \"alanımız )O • ., 

cl:-ı h:ıbaları, kardeşleri, kocaları yok mb~ • 
· . . b 1 ? Yoksa sen ı-

Rıı.; kanı bıze ;ı.ıı ancı ın · . , 
·m sadece salonlarda claosedelım,. )ahu! 

7.l • • ı· r dıye mı 
C\'{le oturup J.:aneviçe ış ıye ım., . 
dünyaya ı:ıeldlitimizi -;anıyoro;un. ~Tal~· 
h ' a· kodının da efkarı umuınıye -
ıı~ ır... ır k lbi tl 

zerlnde. hiç olmazsa bir erkek ·a z~-
ri Lıde tesiri olabilir. nen Jmdın]tırm zelıl 

Ren arkadaşımı ha}TeUe dinliyordum. 
Onrla bu kadar nleş!n bir mizaç, bu kadar 
hır~ bulunabileceği hiç aklıma gelmemiştı. 
fiiinliındeki hıırikııliırle meziyetkr. 7C'kn. 
sındaki yükseklik ve cesaret onu nih:ı~·ef 

bıı ılıi~iıncelcre ~t>vketmlşlf. 

Çarın :\loskova'ya gelmesi halkın eoş. 

kmıluğıınu hirknt <inha arttırdı. Nihayet 
kiburl~r iılenıi de vatanrenerlik heY('<':ıııı 
na tutıılmuşlıı. SAioniar birer müııakıı~n 
oıln"'ı halini nl<lı. TJcr yHrle, herkes, hami 
yrtli \alunclo5Jı:ırın \·erdiği iane:den bah\e
rliyordu. :\hınız:ı•n !ler"etiniıı hepsini ''tı
t;ına hn!(ı!!ilaınış olan genç Kont 'Manıon
lofun harikı.Jade, ölmez ırntku her tarafta 
lekr,ır ı>ılill:vorılıı. flir: J(Ün Polın ağabeyi. 

mC': 
r:ı siz ne Yrrec:-C'k~in İl? defli. 

il•· nim zuy:ıJI• düşüncc<;iz kardeşim: 

- Xc v~rebilirim ki'! dedi: hrnüıı; mah
lll!l lı!ıkim ıJejfüim. Şimdilik ~adPc:-e otU1: 
bin rublr borcum Yar. onun tamamtnı Ya. 
tan u#rıınd:ı frdavn h:ır.ırını. 

Polin lıı7dı: 
- naıı kiımr.ler indinde>. dedi. ııc·ref 

\I! \'ntnn gibi ııc~·ler hirer eğlenceden iba
ret. K:ırdeşleri harp meydanlarında ölür
ken onl:ır s::ılcınl:ırıta rlelişmenlik ediyor. 
Xe kadar alçak olurs:ı olsun hiçbir kııdııı. 
keneli )'tınında o mn'lkaraların bir t:ıkııo 
biiyük. asil hi~lerle afoy etmesine r:ızı o. 
lnnıa7.. 

Ağabeyim öfkelendi: 
- Siz de pek mü,kiılpcsentsiniz, pren. 

H·~! rledi. Hrrehin sizi ;'\fme de Stacl ye. 
rine ko~·masım Ye huzurunuzda Corinne' 
den !'inyfalar okunı:ıoı;ını istiyorsunuz. Fa. 
kat şunu bilin ki. prenşes, bir kadın ya. 
nında. ~aka eden bir erkeğin, i:.tilii edil. 
miş vatan karşı<Jında ,aka etmemesi pc'kô. 
!il kabildir! · · 

Bunu söy?c:rip sehim bile vermeden çe. 
kildi! ~itti. !\rtık onlarm bir daha barış.. 

jllilmrık. \1ıcre .darılclıklonıı.ı. &anq_ım ama 
~·ıınılrııışııtı. Ağabeyimin_ toüretkilrJıŞı Po. 
lln'ln h,l;;.un:ı gitmişti: onuft ~onr:ıtr.f asil 
hlrlıJcllni gürünt:e irk ııôzlerlrii o ~rsiz 
k•.stahlığını affE'tmişli. Sekiz gün sonr:ı 
kardeşinin ~lnmontor alayına gönüllü 
yazılclıifını öğrenince kendilerini barıştır
ınnmı benden rica elli. 

Ağabeyim fevkaJ:idc <ı:evindi ve Polin·c 
kendisine ;armasını teklif etti. Arkada
şım, düğünün harpten sonraya bırakılma
-;ı şartile razı oldu. Ertesi gün ajtabeylm 
vazifesi başına hareket etü. 

Bu sırada NapoJyon orduları .:\loskova 
üzerine süratle ilerliyor, bizinı askerleri. 
miz de ricat ediyorlardı. Şehir ahalisi, 
llkibelten kurtulup birer birer kaçmağa 
başlamışlardı. Prens X ... ile kansı annemi. 
kendilerifo beraber. N ... 'deki köşklerine 
gitmese raıı eltiler. 

"' ~ . 
Vilayet merkezine yirıni verst mesafe .. 

de koca bir köy olnn N.~•ye \'ardık 
Daha ilk günlerde etrafımızı, çoğu Mosko
va'dan geltn bir çok kimseler ~ardı. Bü
tün günlerimizi hep birlikte geçirdiğimiz 
jçJn gene bir köy hayatından :ılyade bir 
şehir hayııtı geciriyorduk. 

Polin yalnız siyasetle meşgul olduğu için 
kitaplarını bırakmış, Kont Rostopçin'in 
gazetelerinden 'l"e ildnlanndan başka bir 
şey okumuyordu. Aralannda yaşadıRı in
sanlar gayet alelade, budala budala söz
ler söyler insanlardı; aldığımız haber. 

ler de hiçbir lıakikate istinat etmlyen saı:
mıı şeylerdi. Bütün bunlar Polin'i müthiş 
bir yei:ııc düşürdü ,ıe bir gün Rusya'yı tek 
rar kurtulmuş, dirilmiş görmek ümidini 
kırdı. Yalanının süratle mahva doğru git
ti~i kanaatinde idi; nskerl tebliğler endl
şe~ini birkat daha arıtmyordu. Hele Pos. 

topçin'in ilılnl3rını okudukca büsbütün 
üzülüyordu; onların gülQnç üslubunu bir 
ne,·i haya~ızlık, Moskova -valisinin aldığı 
tedbirleri de tahammül edilmez bir vah~et 
addediyordu. Çünkü Polin zamanının nA
zım fikrini bir türlü kavrayamamıştı; o 
fikir, bütün dehşetine rağmen harikulade 
büyüktü ve zaten Ru<ı:ya onun birdenbire 
tatbik c.>rlilmeı;I snyesinde kurtuldu. A,·ru. 
pa da. hürriyetini .ona borçludur. Potin bü. 

tün günlerini harita başında gecırıyor, 
\"erstleri sayıyor, dilşmAn ordusunun 'lfir. 
atle ilerleyişini takip ediyordu. Yorgun 
dimai:!mda garip fikirler peyda olmuştu. 
llir giin bano, kaçıp cepheye gitmek, ora. 
dan Napolron'un karargahına gecip impa. 
rotoru kenrli eliyle öldürmek niyetinde ol
duğunu söyledi. Ben ona böyle bir teşeb
büsün çılı;ıınlık olduğunu kolayca anlattım 
ama Charlollc Corolay'nin hayali onun 
zihnini hayli zaman işgal etti. 

Babası pek ciddi bir adam değildi. Bü. 
tün düşündüğü şey. l\[oskova'daki hayatı
nı köyde de idame edebilmekti. Ziyafet 
çekmekten vazgeçmemı,u; battA köyde bir 
salon tiyatrosu te~kfl etti, ktlcük Fransu: 
komcdyal:ın oynattı; hasılı blze hergun 

yrni l'i!lenrelcr lnılınıık için elinden ~ele
n i. :rnıııyordu. \'jJjyet llll•rkezinc lıirkaç 
Franw: esiri gelirilıliğini duyduk; Prcıı~ 
buna son derece sevinrli ,.e vnliye gidip 
onları P'l/İnc olınasınıı ıuiisaade edilmesini 
rica etti. Fransız esirleri dört kişiden i
barctli: üçü Nnpolyon'a taparcasına mer
but, geveze, kendilerini beğenmiş, bnynğı 
adamlıırclı: yaraJarına hürmeten öğünme. 
1erini de hoş görüyorduk. Dördiincüsü ise 
gerçekten fcvkolfıclc bir insandı. 

O iamanlar otuz nltı yaşında idi; cok 
lemiı bir ailedenmiş. Yüzündeki seYimlilik 
'rf? ely;ırınd:ıki kibnrhk hepimizin dikknti
mizi ı;:ekmişti. Kendisin~ ,E{ö:.terclİğinı i:.ı a. 
lılknyıı krbiyeli hir levıızııJn mu1mlıele e
tliyorclu. Az ı;öylerdi. fakat sözlerinde bir 
metnncı v:ırdı. Polin kendi.sine harbin sn
fahnlını \'c orduların hareketini anlatabi
lecek bir adam hulrltıihı için pel; memnun 
olmuştu. Fransız zabiti, Rus ordusunun 
geri çekilmesini. düşmandan kork:ır:ık ka.. 
çış suretinde tefsir etmenin doğru olamı
sacağını, hu ricalin Rusları siııirlendir. 
dilU kadar Napolyon'u da endişeye düşür. 
düğünü nnlalnrıık Polin'i teskin etti. Arka. 
daşım ona: 

- Ya siz dedi. siı iınparatorunuzun ma~ 
lıip edilmrz bir adnıu oldui'lıınclan emin 
deAil misiniz? 

~f. Sindcure biı· miidel tereduiil cllikteıı 
sonro. Yaziyetiıı i.n düşündüğünü ııçıkçıı 

söylemeğe mi!sait olmadı~ı cembınr \'er. 
dl. Foket Polin'in hr.mcn bir cevap almak 
husıısuncluki ısrarı üzerine M. Siıı~cıırc, 
Fran ız ordularının Rusya'nın merkezine 
doğru süratle ilerlemesini. g:ıycll•ri için 
çok lelılikeli buldıığuıın itiraf eli i. 

- Harp arhk ı-onuna crmi~e hcnzivor. 
dedi; fa.kat hiçbir kati netice Yrrnıeden ... 

Polin itiraz etli: 
- Harp sona nıı eri)ur? Ama i\ııpolyon 

mütemadiyen ılcrliyor, hiı ele miill'mndi
yen ~eriliyorm:. 

~ı. Sin~cure: 

- Bundan hir. k~nk:ıhm! rlryip hemen 
~özü değiştirdi. 

Koıuşulıırımızın l,ara karn tahminlerine 
sini rlenciiAi kadnr budala öğiinmckrindcn 
de iğrenen Polin, Fraasızın işin iner. 
noktalarını anlıy:ır:ık Ye inkt'ır eıJilmeı bir 
bilaı-aflıkla söyleıli~i sözleri son rlcrcc-0 
heyecanla dinliyordu. ı\ğabey·imden gelen 
mektuplar, kimi hoş, kimi soğuk şaknlnrla, 
Polin'in bahsi ile aşk yeminlrri ·He dolu 
idi: onlardan harbe dair bir şey anlnma,ğn 

imkan yoklu. Polin onları okurken adeta 
kıııır. omuzlarını silkcrdi. Hana. kaç defa: 

- Görüyorsun yal rledi, senin • .l,leksi 
düşüncesizin biri. Böyle günleı·de bile 
harp meydanından manasız mektuplar gön 
derebiliyor. Ren onunla haşhaşa nrısıl ya. 
şıyabileceğim? 

Polin ~·onılı) ordu. Ai(ahe)·im in mektup. 
!arının numıısn: oluşu kenrfüinin r.idıli bir 
odam olnınmosııırlan def(il, biz kadınlar 
h:ıkkındn be~lenilcn hiikiim peşinden gc. 
liyordu. Kardeşim de kııdınl:ırl:ı konuşur • 
kcın ciddi işlerden bahsedilcmiyecefıi, on
lara Aciz karalarının anlıyncnltı lıu~ust bir 
füanla hitnp edilmesi lıizımgeldi~i kenna
tinde olan adamlartl:ındı. Bnşke memleket
ler icin de mnnnsız ol:ıcak hu knnoat Ru> 
ya'da büsbülfin oplı:ıllıktır; çünkü Rus ka. 
dınlarının, ne ile u~raştıklarını kendileri 
de bilmiyen erkeklerimizden daha dü~ün. 
celi, daha bilgili, daha irf:ınh olcluklnrı 

muhakkaktır. 
Bir gün Borodino muhıırebesi haberi a. 

ramızda bir şimşek süralile yayıldı. Her. 
ke!'l ondan bahsediyor. herkes en sahih bu. 

bcrtcri Jfonclisirıioı bildiğini iddia e'diyor, 
kimlerin ölüp kimlerin yı:ıralundığını sö~
lüyordu . .'\ğal>eyimden mektup alamadığı. 
ınız için son derece merakta idik. Nihayet 
hlrl gelip bize kardeşimin esir düşdüğünıı 
söyledi; Polin'e de onun öldüğünü giıJke 
hildirnıi~. Polin nişanlısına dşık değildi, 
ona kızardı amn gene cok üzüldü; cünku 
onu artık sadece bir kahraman diye düşü. 
nüyordu. Gizli giıli ağlamağa başladı. 
Ben kederinin hakiki sebebini henüı 11il
ıniyordum. 

Bir sabah bahçede. ;\l. Sinecurc'Je heı ,,. 
l1cr Polin'dcıı b:ıhscdiyorduk. Çoklanberi 
l:ırkındıı idim: Arkadaşıııı~n f'ırırikul.ıidc 
meziyetleri gibi l.n'izeUi§i de Fmosız nbı-
li üzerinde büyük bir tesir bırakm1!'.lt. 
fliilcrek onıı: ' 

- l)osrusu, tlcdinı, ~i:ı.iıı Yaziycliniz sa
yct şairane bir vaziyet ... Yar.ılı bir şövah e 
osil bir kıza. aşık oluyor, kendini de ona 
~evrliriyor ve nihayet e\'lcoiyorlar. 

:\f. Sin6curc: 

- Jiayır, dedi, prenses hana sadece bıl'. 
Rus duşııııını diye bakıyor; hiç bir zaman 
memleketinden ayrılmağa da razı olamaz. 

O sırada biıim yürüdüğümüz yolun öbi.iı 
ucııncl:ın Polin göriindü. Hızlı hızlı bi1:e 
doğru R"liYordu. Yüzü, derhal dikkate çar. 
pacak derecede sapsrırı irli. M. Sinecurc'iin 
selıinıınrı ınukalıclc bil<! elmeden: 

- Halıcrin v::ır mı '1 dedi. ~losko\•a's a 
girmişler. 

J\ıılbimden nırnlmuş<ı clöndünı, göz~aş~ 
l:ırıın !>l'I ı;ilıi akmağa. başladı. M. Sin6cure 
:ı.tözlcrini )'ere ettnıi", susuyordu. Polin de. 
vanı etti, sesi öfkeden titriyordu : 

- A~il ,.C' mcıicni Fr:10~ızlar bu zaferi 
parlnk hir suretle te"'il etmişler: Mosko\"a. 
l'l ateşe Yermi5lcr ... J\foskot·a iki SÜndür 
yanıyormuş ... 

:\f. Sinc!curc kendini tutamadı: 
- ~lah'\'oJduk! diye bıığırdı. Nasıl? )ios. 

kovu vangınıııın, Fransız ordusunun mah. 
YI demek olrluj:!unu anlamı~·or musunuz? 
Arlık N:ıpolyon'ıın orada kalmasına imUn 
yoktur; birkaç güne kadar çckilmeğe, bit 
kin bir orduyu harap, \öle dönmüş hir 
memlckclleıı seri götürnıeğe mecbur ola
cak 1 Siı, hu ccheıı acın i Fransızların icat 
elfi;:(in i ıni sıını:rorsımıız? )Joskovn'yı ra
kaıı hiç şiiplıcsfz Rusl:ırrlır! Ne \•alı~et, 
fnknt ne kuhramnnco bir hıırcket! Artı!.: 
iş işlen geçti. Sizin nıeınlckctiniz kurtuldu 
ama lıiz Frıınsrzl:ırın balimiı ne olacıık? 
fnıp:ır;ıtor ne vapacak '! 

Hemen hiıi bırakıp uzaklaştı. Polin ile 
ben bir ıniidde.ı krndimize gell'medik. ~ı
hayet Polin: 

- Acaba? dedi .• kaha Sfnı!cure haklı 
mı? :\lo~kova'yı acaba hiı nıi yaktık? .. 
Onun sôyleriikleri doğru i:<.e Rus oldıığu. 
muz iı;iıı irtilı:ır edebiliriz. Bu feclak~rlı&la 
biiliin dünya hayran Jrnlıır.ak . .Artık nı> ıı

lurso olsun gaın yemem: Sererim iz kurtııl

dıı! Arlık ıhnıpn, kt>ıırli eliyle keneli riiı1i 
kesip rayitalıtıııı yak:ıbilcn bir millete ~al
c.lırnıoil.ı ces:ırcl cc1enıC'z ! 

Gözlcı i pnrlıyorılu. Sesine bir ı;rurur 
gelmişti. noynııno sarıldım, sevindmizden 
a#lıyor. \'alan için rlu:ı ediyorc.luk. Sonra, 

s:ınki içinden ilahi bir ses duymuş gibi: 
- Sana söylememiştim, dedi. Ağabeyin 

e~ir değil .. O şimdi balitiyar, hepimizden 
daha h:ıhtirnr. Se\'in, duşınana esir rlüş.. 

mcıli, Ru~yanın kurıuJması için öldü. 
Pen bir çığlık kopardım. Bayılıp onun 

kucnğma düşmüşilnı. 
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Dün evlenen 
Arnavut kralı 

Ba:ayını geçirmek üzere 
Draç'a hareket etti 

Tıran 28 (A.A.) - Dün nikah me
rasiminden sonra kral sarayında mu
azzam bir ziyafet verilmiştir. Ziyafet
ten sonra kral ve kraliçe maiyetleri 
ile birlikte Draça hareket etmişler

dir. 
Balayını orada kralın villasında ge

çireceklerdir. 

Düğün meras:mi 
Tiran, 27 (A.A.) - Kral bu sabah sa

rayda kontes Apponyi ile Arnavutluk 
medeni kanunu mucibince evlenmiştir. 

Gelin, Pariste yaptırılmış, inci ve gU -
mUşlcnmiş beyaz satenden bir esvap 
giymiş, başma portakal çiçeklerinden 

bir taç koymuştu. Kral Zoıo bfiyük üni
formasını giymJıti. 

BUyük galeride Arnavutluk parlimen
tosu reisinin idaresinde yilkaelı: mahkeme 
reisinin huzuriyle yapılan merasını pek 
sade idi. Galerinin bir ucunds 111.ğ taraf
ta gelinin davetlileri ile ecnebi sefirler, 
sol tarafta lıUk\lmet erk!nı lle Kral Zo
gonun dostları bulunmakta idiler. Dük 
dö Bergamo ltalya kralını temtftl etmek
te idi. 

Kont Çiano ile kralın kain biraderi 
kralın,· gelinin dayısı kont Apponyi ile 
Macaristanm Roma elçisi kraliçenin §a
hidi idiler. 

Başvekilimiz atinada 
_... Daştarafı ı incide l 

Türk - Yunan munzam misakı dün 

ı akş<.ım saat on sekizde Haric:iye nezareti 
binasıri:la imzalanmııtır. 

M u a h e d e n a m c y e Türki. 
ye namına CelA.l Bayar, Dr. RüştU A
ras, Yunanistan namıaa. General 
Metaksas imza koymuşlardır. 

lmza hariciye nozaPetlnin hususi 
odasında yaprlmrş, imzadan sonra i
ki devlet baş,•ekil!, Atinada bulunan 
Tiirk gazetecilerini ve diğer matbuat 
milmesslllerinl kabul etmişlerdir. 

Başvekilimizin beyanah 
Ba~vekil Celal Bayar, Yunan. Türk 

mualıedesinin imza.sından sonra Yu -
nan matbuatına aşağıdaki beyanatta 
balurunuştur: 

Muhterem Yunan matbuatı, 
Kıymetli, siyasi bir vesika. imula

wğımıza samimi surette kaniim. lnı
.zanu koyduktan sonra., <;;ok büyük bir 
aevlet adamı olan arkada.~ım Ekse
lans general Mctaksasa söylediklerimi 
burada tekrar edersem hakiki duygu
larım olduğu gibi tebarüz eder. 

Kendisine: "Tebrik ederim, her iki 
mem1ekete ge~ekten büyük hizmet 
edilmiştir. Birbirimizi tebrik etmeğe 
layikiz. lrnzaladığunız bu muahede 
Balkanlarda esasen teessüs etmiş o
lan sulhün, emniyetin, büyük dostlu
ğun ve ittifakın yeni bir tezahürü ol .. 
duktan başka bu hududu da aşarak 
mnumt sulha da hizmet edecektir. lt
te bu fikir ve zihniyetle, ellerinizi 
hürmet ve muhabbetle sıkıyorum,, de
aim. 

Hakiki duygum ve düşünüşüm bu
dur. 

İçinde bulunmakla çok büyük zevk 
ve heyecan duyduğum memleketiniz. 

C!eki tezahürata geUnee, mübal!ğa.sız 
ifade edebilirim. ki, bu kadar büyUk 
ve "kalpten gelen coşkun tezahürata 
ve candan kabule şahit olunmamıştır. 
:Ve ben ilk görüyorum. 
. Bunu memleketime götüreceğim, 
memleketime anlatacağım, onlar da 
hiç şüphesiz heyecanıma ve şUk:ranı
ma iştirak edeceklerdir. 

Türk - Yunan dostluğu da.imidir ve 
oaiml kala.cakbr. Çünkü kuvvetini 
her iki memleketin esas menfaatle -
rinden alıyor. Çünkü memleketleri -
miz ya.şam:ı.k ve mesut olmak için ıa
zı:m.gelen her türlü evsafı haimirler. 
Bir devlet adamı olarak bu dostluğun 
müt.em&diyen taalisine çahşmayı bi
rinci derecede emel, zevk ve vazife bi
leceğiz. 

Kıymetli arkadaQım General :Me • 
ta.ksasın büyük Şefim hakkındaki te
menniyat.ı biıi her zamanki gibi fev
kalade müteha'SBis ve minnettar et -
mjştir. Kendilerine anı ~ilkran ede. 
rlın. 

Kardeş Yunan milletinin büyük ve 
birleştirici Şefi Ha5metli Kral baz -
retlerine hUrm~tle taümlerimi arzet.. 
mek benim için büyük bir saadettir. 
Bu vazifeyi burada ve bilhassa güzel 
payıtahtınızda ffa etmekten duydu -
ğum zevke payan yoktur. Kendisine 
Ciaimi saadetler diler ve şevket ı:e a
..zam.etlerinin payıdar olmasını temen
ni ederim. 

Sözümü bitirirken ebedi olarak de
vam edeceğine emin olduğum Türk -

Yunan dostluğu için "Yaıaaın bu bü
yük dostluğumuz .. derim· 
Yunan başvekillpin beyanatı 

Yunan Başvekill General Metak
sas şu beyanatta bulundu: 

- Türk matbuaının muhterem mü
messil erini se1Amlamakla bahtiya
rım. Onların burada, kendilerini öz 
yurtlarında hissetmelerini ve Tllrki
yeyc avdetlerinde Tilrk mllletlne E
len mUletinin hararetli, samimiyet 
duygularını götürmelerini isterim. 
Onlar bu duygu1an esasen burada 
bizzat mUc;ıahedo etmişlerdir. Ayni 
zamanda milletinizi yüksek mukad
deratım takip hususunda. azJmkAr 
ve akıla.ne bir tarzda idare eden vo 
hu işte eski ve krymetli dostum Bay 
Aras gibi değerli arkadaşların yar
dımını gören Türkiye hükümetinin 
BUyUlc Reisine karşı duyduğum hay
ranlık ve dostluk hislerini ifade et
mek isterim. Ben de sizin vasıtanız
la 1'ittfnyenın •ifılltıti ~eli talnrke 
tazimlerimi arzetmek isterim." 

Londra 
müzakereleri 

_.. Daştararı ı incide 
jino hattı boyunca depolar inşa edilecek 
,·e bu depolara İngiliz harp levazımı stok 
edilecektir. 

Ayni gazete. lngilterenin yakmda Al
manya ile tekrar temasa gelmek niyetin
de olduğunu da yazmaktadır. 

İngiliz kabinesi programı 
gözden geçirdi 

Loodra, 27 (A.A.) - Haftalık top.. 
lantısı esnasında İngiliz kabinesi ya
rın ve öbürgün Başvekalet dairesinde 
yapılacak Fransız - İngiliz müzakere
lerine hazırlık almak üzere haxici va
ziyeti tamam.ile t.etkik etmiştir. 

Bu münasebetle Londı'a. ile Paris 
tarafından znüştereken tesbit edilen 
müzakere programı sabahleyin na. -
zırlarm emrine amade bulundarul • 

muştur. Temin edildiğine göre bu kı
sa. program halihazıroaki bü_tün dip
lomatik i§leri ve iki memleketi ala
kadar eden milli mdafaa meselelerini 
ihtiva. etmektedir. 

İttihaz edilen kararların bütün na
zırlar tarafından tamamile tasvip e
dildiği kuvvetle tahmin edilmektedir. 
b'üdetlerin teşebbüsü neticesinde Çe
koslovakyada ha.&11 olan vaziyet bura-
da. ciddi endişeler tevlit e~ devam 
etmektedir. 

Tahmin edildiğine göre Prag mü -
messili \"urta.sile kabineye bu işin al
dığı son şekil hakkında malfunat ve· 
rilmiştir. Diğer cihetten Lord Hali -
faks arkada§larına dün Fransa sefiri 
ve Avenol ile yaptığı mülakatlar hak
kında izahat vermiştir. 

YoKos1avya l slAm 
eem a at 1 :reisi 

Del~rad, 28 {A.A.) - Niyahctin bir 
kararnamesi ile Saray. Bom::ı. yiıi.k!ek 

islim mahkemesi reiıi Fehim Sıpaho, 

Yug-:>slavyadaki islim ceına:.ti rcis:liğir.e 
tayin edilmittir. Fehim Spaho. :müna -
kalit na..ı:m Mehmet SpabQnun lı:arÖıcfi. 
dir. 

HABF.R - 4lilaın ....,.. 

Hatayda seçim 
Mayısın ikinci hafta· 

sına bırakıldı 
Antakya, 28 (Hususi) - Seçim, ka. 

yıt iJlerinin bitirilmemesi üzerine, Ma
yısın ikinci haftasına bırakılnu~tır. Mil· 
letler Cemiyeti komiıyonu, seçimin 
daha muntazam bir şekilde cereyan et
mesi için, buna karar verildiğini bildir. 

miştir. 
· Kontrol heyeti muhtelif unt:urların 
şikayet istidalarını kabul etmektedir. 
Hatay vatanckı§lığı hakkında& itiraz
lar, tetkik edilecektir. Seçi&ı eınumdu. 
menfi propaganda yapılması mencdil
mi§tir. 

Seçim dairesinde ikişer intihap 1u
be5i ve ?:lire:- intihap dairesi .lfurulmuş. 
tur. Bu ıube ve daireler ikinci müntc· 
hiplerin seçilme.si ve birinci müntehip
lerin kaydi ile meşgul ol.ıc:ıktır. 

Hatay Mcc:liıine aeçilccek meb'uıla· 
rın adedi 40 tır. 

Yeni Gün sahibi şehrlm;zde 
lskcnderunda çıkmakta olan ve bu

gün kapattlmış bulunan "Yenigün,, ga· 
ıetesinin salıip ve baırouharriri ~ün 
şehrimize gelmi§tir. 

Diğer taraftan, Türkiyede bulunan 
Hataylılann son kafilesi. &eçimlere it
tirak etmek üzere Hataya harekete 
hazıdanma.kt.adır. 

Danimarkada 
Mevkuf naziler 
Kopenhag 28 (A.A.) - Yüla!ek 

mahkeme, 12 nisan tarihinde mebu • 
san medisinde vukua gelmiş olan ha
disede methaldar olanlardan üç kişi
nin yeniden hapse atılmalarına karar 
vermiştir. Bu hadise, nazilerden biri
nin adliye nazırına revolver ile kuııı 
sıkı ateş etmesi suretinde vukubul
muştur. 

Yüksek mahkeme, maznunların ha
pis cezasına mahkum edilebilecekleri 
ve binaenaleyh .bidayet mahkemesi 
kararı hilafına olarak mevkuf tutul
maları li.zun geleceği mütaleasmda
dır. 

Adliyede~ tayin 
ve terfiler 

Ankara 2'l (Telefonla.) - Adliye 
Vekaletinde yeniden eu terfi, tayin 
ve nakiller yapılmıttır: 

Birinci smıf adliye miifetti§i Ali 
Riza Güvenin maaşı 90 liraya, birinci 
sınıf adliye müfetti§i Ekrem ve Na.
&if Akanın maaşları 80 liraya çıkarıl
mış, TU.nçeli reisi Cemil 80 lira maaş
ia. İstanbul asliye ceza reisliğine ta
yin edilmiştir. 
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a-Şeytanadasından 
çan kürek mah Um 
Fransaya 
geldikten 

kadar kendi ayağile 
• sonra yıne kayboldu 

Şeytan adası, Fransada küreğe 
mahki'iın olanların sürüldüğü, engin 
denizler ortasında ıssız bir adadır. Bu
radaki hapishane, aşılmaz kayalarla 

çevrili, şato gibi bir yerdir. Adanın 

dört bir tarafını dağ gibi dalgalar ge
ce gündüz döğer. Bu dalgalar ara • 

sında da köpek balıkları canlı bir teh
like halinde dolaşır. 

Şeytan adası, bu suretle kaçılamaz 
bir yer olarak tanınmıştır. Onun için, 

geçen sene bu adadaki mahkumlardan 
dördünün kaçtığı haber verildiği za • 

man, son derece hayret edilmişti. 
Mahkfunlarm adadan nasrl kaçtıkları 

anlaşılamadığı gibi, canla.nnı köpek 
balıklarından kurtararak nasıl kurtu
labildikleri de merak edilecek bir şey· 
di. 

Fransız hükt1meti, kaçakları aylar. 
ca aradı. Fakat izleri bir türlü bulu
namadı. Nihayet, Şeytan adası ka • 

çaklarmm Sen Tomas adasında olduk
lan haber alındı. Lakin, bu adanın u· 
mu.mi valisi, mahklı.mları Fransız hü. 
kU:metine teslim etmek istemedi. 
Mahkiımlar orada. rahat rahat otu

rurlarken bir güİı birdenbire Sen To. 
mas adasının umumi valisi fikrini de
ği..ştiriyor: mahkUınlara biraz yiyecek 
içecek veriyor ve derhal adadan uzak. 
laşmalarınf, aksi takdfrde kendileriııi 
Fransız hükumetine teslim edeceğini 
söylüyor. 

O gün, adadakiler, ufak bir yelken
U kayığın engin deniı.e açıldığmı gö
rüyorlar ... Dört mahkiım uzaklaşmak. 
tadır. 

Nereye? Bunu kimse bilmiyor; ka
yıktakiler bile ... 

ll"ramnz hUkfultetf de- ma.hkflmların 

izini tekrar kaybetmiş bulunuyor ve 
yeniden takibat ba§lıyor. 

Nihayet geçen gün. Fransada, Sen 
Nu.er limanına gelmekte olan bir va
pur, ora polisine bir telsiz gönderiyor 
ve, Şeytan adasından kaçan dört kişi. 
den birinin vapurd1 olduğunu bildiri
yor. 

Bu., Moris Vode ismindeki mahklım· 
dur. Sen Tomas adasından ayrıldık. 

tan sonra, günlerce dalgalar ve köpek
balıkları arasında çarpışmışlar, ni • 
hayet Antil adalarında Porto Rikoya 
çıkmışlardır. Moris orada çnlışnıış, 

Fransaya gitmek için üçüncü mevki 
bir bilet almaya yetecek kadar para 
biriktirmiş ve nihayet bir gün 'apura 
atlamış. 

Vapurda, sahte bir isimle seyahat 
eden Moris Vode bunları, yolculuk es
nasında tanıştığı ilk adama anlatıyor. 
Memleket ve vatandaş hasreti çeken, 
derdini başkasına dökmek ihtiyacını 
duyan bu adam, bu suretle, yakayı e. 
le veriyor. Kürek kaçağımn dero dök
tüğü adam, gidip vapurun kaptanına 
meseleyi anlatıyor ... 

Fakat, kaptanın telsizi üzerine, ge
mi limana yanaştığı zaman, yolcuları 
sıkı bir muayeneden geçiren polisler 
Moris Vode'dE.n eser bulamıyorlar. 

Herkesin hüviyeti birer birer tcsbit 
olunuyor: fakat kaçak yok! 

Senelerce ıssız bir adada mahpus 
yaşadıktan ve giinlerce dalgalar ve 
köpe:kbahkları arasında çarpıştıktan 
sonra Fransaya kadar kendi ayağıyla 
gelen hapishane kaçağı, birdenbire yi. 
ne ortadan yok oluvermiştir ... 

Moris Vode'nin gece vapur limana 
yaklaşırken denize atladığı, yahut da 
vapurdan, hamalların arasına katıla
rak ~ıktığı. annediliyor. 

Zelzele kesilmedi 
_... Baştarafı 1 incide 1 

Ankara, 27 (A.A.) - Macaristan hari-
ciye nazın De Kanya, !rak hariciye na
zın, Tevfik Essüveydi, Sariye hariciye 
nazın Sadullah Cabiri, Afganistan hari
ciye nazın Feyz Muhammed han, Mısır 
hariciye nazırı Abdel Fettah Yehia. lran 
hariciye nazın vekili Adle ,.e İskenderun 
sancağı seçim komisyonu ikinci reisi Sec
retan, Kırşehir zelzelesi dolayısile hari
ciye vekili Tevfik Rü~tü Arasa tazi;-e tel
grafları çekmi~ler ve hariciye vck~leti 
vekili Şükrü Saracoğ1u bu telgraflara ce
vaben cumhuriyet hükfunetinin teşekkür
lerini bildirmiştir. 

Zelzele mıntakasmda 
Kırşehir '/:! (Hususi) - Bugün Kuşe

hir yeniden şiddetle sarsılm15 ve h:ılk ye
niden büyük bir korkuya düşmüştür. 

Bütün evler, sakinleri tarafından tahliye 
edilmiştir. Son zelzelede bir e\' yıkılmı§· 
tır. Nüfusça zayiat yoktur. 

Yirmi dört saattenberi mütemadiyen 
yağmur yağmasına ~men halk geceyi 
açıkça geçirmiştir. Vaziyet yürekler a
ası bir manzara anıediyor. 1'\e tarafa 
baksanız ıstrrap ve '§aşkınlıktan perişan 
çehreler, korkudan büyiimüş gözlere~ rast 
geliniyor. Kızılay merkezinden gönderi
Jen çadırlar halkı barındınnağa kifayet 
etmediği için yeniden çadır yollanması 

istenm.iştir. 

Bütün bu felaketler arasında bir de 
müessif hadise olmuştur. Mucur kaza$ı
nm Acıoz ve Kepez köylerinin sakinleri 
bir su meselesinden biribirlerine girmiş
ler '-e Mla kimin tarafmdan at1ld1ğt bili
nernb•en bir kurşunla Kepez kÖri.ınden 
Halil öldürülmüştür. 

Adana da 
Adana 27 (Husust) - Bahçe kazasının 

şimalinde bugün oldukça şiddetli bir zel
zele olmuştur. Halk, Kırşehir felaketinin 
uyandırdığı korku. ile paniğe kapılmışsa 

da insanca bir zayiat olmamı§, bazı top
rak çöküntü.lcri ile birkaç binanın duvar
ları çatlamışllr. 

Keskindeki tab ibat 
Son zelzele Keskin kazac:mda da büyük 

tahribat yapmı~tır. Cebrailli, Konursan
lar, Takazlı Göçeyli, Cirit obası, Efendi 
köyü, Ceceli Kö~kc.r, Göztepe, Beşler, 

Sefil, J{:ıralak Salaklısı, Halıtlr, Çamu
ra batmaz, Tavaözü, Hayalli, Karalwyun 
lu köyleri tamamen harap olmuştur. Do
ğanbey köyündeki evlerin yüzde 98 i, 
Ccrmi Müminli köyünde yüzde 80 i, Ce
falı körlınde yüzde 40 ı haqı.p olmuştur. 
Takazlı köyünde 4 tlü, 5 ağır yaralı, Do· 
ğanbey köyünde iki yaralı, Halıtlıda bir 
ağır yaralı vardır. Birçok hayvan telef 
olmu~tur. F laketzedc kö) h.ılerc 100 çı
dır dağıtılmıştır. 

Teberrüler 
Zonguld kdan felaket ımntakasına şim

diye kadar 2000 lira gönderilmi~tir. İne
göl halkevi 300, Yozgat 300 lira yollamış 
lardır. GemlikJiler C\ \eke yolladı klan 
434 Iiraya ilavcte 616 lira daha toplamıc:
Jardrr. 
Şehrimizde de tebcrrüler de,-am etmek 

tedir. Kadıköy kız ortamektcbi talebele
ri de aralarınd 56 lira toplıyarak Kızıl
ay merkezine gönnenni§lerdır. 

45 lira ile Zafranbolu ceza hakimliği. 
ne Pertek h&imi İlhami, Ankara sulh 
h!kimliğine müddeiumumi 11tuavini 
Hüseyin, Bursa müddeiumumi mua -
vinliğine Konya müddeiumumt mua
vini B.iiknet.tiıı. 40 lira ile Kastamonu 
sulh hakimliğine Nallıhan hikimi 
Cemal Gündüz, 35 lira ile Gemlik 
müddeiumumi muavinliğine, 'ÜlkMar 
müddeiumumi muavinlerlnden Tevfik 
Tun.çok, Sivas müddeiumumi muavin
liğiı:ıe, Divrik: müddeiumumisi nhan, 
Sındırgı middeiwnumillğlıle. Kegan 
müddeiumumisi Nusret, Bihirııi hl -
kimliğine, Diyarbakır müddeiumumi 
muavini Ahmet, Şa.rk!1la hakimliği -
ne, Selifke aulh bikimi Tahir, Terme 
miiddeiumı:ımlliğine, İnebolu müddei
umumisi Necati, Emirdağ milddelu .. 
mumlliğme, Seferhiııar müdd.eiumu • 
mhııi Hakkı, U§ak Sorgu nnimUğine, 
hkilip sorgu h&ltimi Babadır, Gerede 
lluku.k hikimliğine. Fatsa hi.kimi !b
nlı.im 30 lira ile Haymana bü:im mu
.avinliğine. hukuk mezttnlanndan -Sa.. 
18.'hattin Çabuk hakim mwn':inlifine, 
hukuk mezunlarından Kemalettin, 
Bala sorgu hakimliğine. hukuk me -
zwıla.rmd&n Ta.bir~ lataJlbul ar.a mu
avinliğine. Çiçekciab müdcleiumuml 
muavini Ziya, Seferhi&&r miadeıium.u
miliğine, Salihli 'SOrgu Mkimi Enver, 

Scferb.lııar sorgu hi.kjmli~. Demir-ı 
cl .o.rg1.1. hikimi B.uf, Rize aza mua-

vmli~. Bursa miiddeimmmıi mua - ==================== 
vini Salahattin, Salihli nriiddermnumt 
muavinliğine, Niğde aoz:gıı }takimi Şe
rafettin. SU§ehri müddeiumumi muıı
ırinliğiı>e. lıb.zk.ri .miıKldeiu.mımıi mu -
aviı:rl Siileymuı.. Dlmk Müd4eiıml11-
ını müavinliğine, 'Mih&bçık Mkim mu-

avini Mehmet, Salihli sorgu hakimli
ğine, Nusaybin sorgu hakimi Celal 
Ezine müddeiumumi muavinliğine, 
lstanbul icra memuru Arif, Tavşanlı 
muavinliğine, Akdağ müddeiumumi 
muavini 1Imnali tayin edilmişlerdir. 
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Yazan: Zona Galt> 

Bil'in küçük kızı 
New York Evenüıg World ga::e· ı 

fesinin neşriyat rnüdürü bir g~>ı 
bana ayııi günüıı sa'bah ga;;cteıerın. 
de;ı kcs.:.lme bir.ilan vermi§ 1Je: ''Git 
b:ı.k bakalım, bu i.şüı iç yüzü ncdiru 
demi§ ti. 

tık kocaman kız oldun, babanı nasıl 
öpersjn ! dedi. Minanın dudağı bükül. 
müJtil· Yatağına boynu bükük döndü. 
Bil ertesi gün emin olma.k için başka 
bir doktora gitti. Eve döndüğü zaman 
artık emindi. 

''Bil" iıı hikayesini bu ilô.nd..a.n çt· 
kardım. lltinı veren adamın hikaye· 
si de aşağı yukarı ayıridir. O adAI. 
mın adını hatır7.am1yorum. Kendisi
ni bir daha da görmedim. Fak.at kı .. 
ziyle biriikte çıkxırtmıt oıdu.ğu /o· 
tofjraf ı hala sakbyorum. . . ~ 
Karısı öldüğü vakit "Bill" 30 ya. 

€ındaydr, küçük "Mina" ise dördünü 
.sürüyordu. Bil marangozdu; atölyesi 
de evinin a.vlusundaydr. O, bütün gün 
tezgahının başında çalışırken Mina da 
avluda oynardı.·Bilin işi dükkfuımdan 
birkaç saat ayrılmasını icab ettirdiği 
vakitler Minaya. biti§ikteki kadın ba
kardı. Bil yemek pi§irmesini biraz be· 
-1Yonfu:-:vumurtab fl!Ucuk, luwrm111 
patates gibı şeyler. Gevrek, muz, ku. 
tu balıkları da imdada yeti§iyordu. 

Biti§jk kadın bu yemeklerin dört 
ya.§mdakilere uynuyacağrru söylediği 

zaman Bil ondan kendisine yulaf ve 
sebı.e p~irmeyi öğretınesini rica etti. 
Artık, lıer yemeğin dibini tutturma -
sma :rağmen, her gün öğrendiklerini 
pişiriyordu. Ortalığı o süpürüyor, to. 
zu o alıyordu. Yalnız köşeleri becere
miyordu. :Minanm küçücilk çamaşırla. 
rmı d::ı. o yıkıyor ve yamıyordu. Kızı 
yalnızlık duym2sın diye ona bir de 
kedi yavrusu bulmu~tu. Her gece ona 
duasını ettirirdi; sabahları da ilk iş 
kızının duasıydı. Kendi de dua etmeye 
r.alışrrdr: "Allahrm derdi, kızım için 
yanlış adım attığımı görürsen, beni 
düzelt.,, 

Pazar günleri 'küçük Minayı kilise
ye götürür, Mina yerinde fıkırdamağa 
başlayınca, ona nane ~keri verir, ba. 
şmı bir tarafa bükerek söylenen vaazı 
anlamağa uğraşırdı. 

~ 

Yapılacak işi düşünmeye çalı§tı. 

''Nebraska,, da bir kız karde'i vardı. 
Fakat o bezgin bir kadındı. Ya küçük 
Mina ... Onun bildiği öyle §eyler vardı 
ki, .. Bil" onların yabancısıydı. Mese
la peri masallart, şarkılar gibi. Mina
ısını anlıyacak birini bulmak istiyordu. 
Yalnız e.ltı ayı vardı ... 

Nihayet bitişik kadın kendisine a· 
p~ık söylemjtti: öyle öksürürken ço~ 
cuğu nasıl yanmda. tutuyordu? Artrk 
kendi de son günlerinin yaklaştığını 
biHyordu. Bir bütün gece düştindil. 

Sonra gazetelerden birine ;u ilanı ver. 
di: 

"Birkaç ay ömrü kalm~ bir adam 
altı ~ lıuınua iJli iaaanlar 
taraf mdan .wldtlık olarak alınnıa
.nnı istiyor. Çocuğun gözleri maı:•. 
.nç'kırı tJukld.fr. .tllacak1.arrn refe. 
rane gôatermeleri ,arttır.,, 
Umduğu gibi lüks bir otomobille 

gelmjtlerdi. Giyini,Ieri de beklediği 
gibiydi. Beraberlerinde ufak bir kız 
çocuğu vardı. Kızın : 

- Benim karde~im olacak krz bu 
mu? diye bağmnası üzerine ipekler i· 
c;indeki kadm sert bir sesle: 

- Sen her şeye karışnıasana! Sö • 
zümden çıkma, yoksa seni .burada bı· 
rakrr, yerine bu güzel krzı alır gide. 
riz, demişti. 

"Bil" bu kadına bakmış ve kat't bir 
.sesle küçük kw için başka planları 

olduğunu söylemişti. Otomobil uzak. 
la.sırken arkalarından uzun uzun bak· 
tı. Bunu duyan mtişik kadın: 

- Hay .Allah! dedi. Kızm kısmeti. 
ne mani oldun. Hastalıklı bir adaınrn 
bu nurtopu gibi çocuğu yanında bir 
dakika tutması caiz değil. 

Bafka ot(>.mobi!ler de ıelip Bil tara· 

fından savulunca bu kadın kocuına. 
BU'in hUkiımete tikiyet edilmesini 
söylemJıti. 

at. 

Bir sabah Bil'in dükk!nma giren 
kadınla erkek hAla kendi küçük kııla.· 
nnm yuını tutuyorlardı. Kadın mağ. 
mum değildi. Sadece kederli idi. Ya. 
nındaki kadına karıı pek müşfik dav
ranan erkek ise kendi gibi bir maran. 
gozdu. Bu iıtedlği, umduğu fakat her 
tin çıkaglecek diye korktufu, yüreği
nin tft.redfği çiftti. Kw.ea; 

- Aradığım aizeJniz, dedi ve: 
- Onu ne zaman alabiliriz? sorru· 

Jarma: 

- Bir gün sonra, cevabmı verdi 
O günü dükkalllnda. geçirdi. Mevsim 

yazdı ve Mina avluda oynuyordu. O. 
nun şarkısının sözleri kulaklanna do. 
luyordu. Yemeklerini piftrdi ve Mina 
yerken ö~ki seyretti. Onu yatağına 
yatırdıktan sonra karanlıkta durdu ve 
mutt.a.rid fuılalarla gelen nefeeini 
dfnledf. 

- Ben bu geu küçük bir kıznn, be
ni öp baba. 

"Bil" l:iaşrm salladı: 

- Olmaz. een artık büyük kır.-rn. 
~ 

Ert~si sabah Minayı almağa geldik. 
leri vakit onu hazır buldular. KUçUctik 
çam~ırları da yıkanmıı ve sökükleri 
dikilmi§ti. Bil onun bebeğini de tamir 
etmişti. Ona. gülerek: 

- Şimdiye )tadar hiç misafirliğe 
gitmemiştın ! dedi, ve o kendisine d<:>ğ- 1 
ru koşunca: 

- Yok, yok! Sen büyük kızsın ar· 
tık, diye hatırlattı. 

Minayı aralarına alarak uzaklaşan 
kadınla erkeğin arkasından onlarr 
gözdeıı kt.ybedinçeye kadar baktı. Ay. 
rılışm zor olmuı fütimaliı:ıi dlitüne • 
rek Minaya mavi bir ~ıruıiye getir
mişJ~r<li. O yürürken bunu açnıJş ve 
başznm üstündeki mavi ipeğe o kadar 
dalmıştı ki, dönerek el sallamayı u. 
nutmuştu. 

ıs 
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uıuıın •• , ... tllfttllD lıah• 
5,01 19,02 
""'.,.' nıı• lkllldl ••aarr .,.., ı-aıı 
3,:?7 12,12 16,02 19,02 2M3 3,30 

Lüzumlu Telef onlar 
l'angın: 
İstanbul için: 24222, DeyoAlu icin: '446.U, Kndıköy icin: 60020, t.lsküdar. 

için: fi01l25. 
Yeşilkör, Rakırkör, Bebek, Tarabyıı, Büyüktlcrc,Feııerb;ıhçr., K:ındilli, Eren

köy, Karla!, Biiyükada, Heybeli, Durgaz, Kınalı, için: Telefon muhabere ınemu. 
runa yangın demek Jdlıfldir. 

Rami Waiyesi: 22711 
Deniz ,, ,, 3G •• 2(} 
Beyazıt lmle~i: 2Hl96. Galata ~angın kulesi: 40060. 
Sıhhi imdnd: '4998. Müddeiumumilik: 22200. Emnhct müdürlüğü: 243112. 1 
Elcklrlk Sirkeli: Deyoilu: 44801 - lstanbul: 2 t3i8. 
Sular: İdaresi: Beyoğlu: 44783. Beşiktaş: 40938. Cibali; 2022::!. 1\uruosına

nlye: 21708. ÜSkUdar - Kadıköy: 6077:l. 
Havagazi: lııtıı.nbul: 24378. Karlı köy: 60790. Beypğlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Deyoğlu ciheti: 4G084. Bebek ciheti: 36 - 101. Kadıköy ciheti: GOH7. 

Denizyolları 
htanbul ııcenteliği: 22740. Karoköy; 42362. 
Mudanyaya: Pazar, Salı, Perşembr, Cuın:ı günleri sant 8,30 da Tophnne 

rıh 1 ıın ı n dan. 
J\arabi1Jaya: Sah ve Cumn günleri saat 19 da Toplıııne rıblımından kalkar 

\ e Tclcirda~. MüreCle, Errlek, Şorköy iskelelerine uğnyarak K:ırabig:ıya varır. 
Karadeniz postası: Yarııı sefer yapılmıyacı.ı1'tır. 
Akdeniz poıt:ısı: Ynrııı sııal 17 do hn.re!<et edecek olan vopur; Gelibolu, Ça. 

nakknle, Edremit, Ayvalık ,.e Dikiliye uğradıktan sonrl! lzmire gi<fece)ı:lir. 

Müzeler 
Ayasofya, lloma - Dizans, Yunan eserkri YC Çinili Köşk, Askeri Müze -re 

sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi l\fiiıesi, Sıhhi l\lüzc: 
<Bn müzc1t'r herRün saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Türk ve lslıim eserleri milze~i: Pazartesiden başka hergfin saat 10 d:ın 16 \ a 

hrlar_\'e Cuma günleri J6 dan 17 ;re kad:ır aplıtır. • 
Topkapı }.Jüzesi: Hcrgün saat 13 den 16 ya kadar aı;ıkhr. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
. Jlomımrıı. Yapurlnrı: Cumarfe!;f günleri j3 de Köstencc:n:; Salı .Biinlerl 18 c1 

Pıre, .8e;yruı, f.şlfonderiye. ' 
. İtalyan npurJarı: Cuma günleri saat 10 da Pire, Bren dizi, Yer.edik, Triyeı;te • 
Avrupa Hattı 

Sirlcccj İstasyon ~Iüdürlüğii Telefon 230711 
Semrılon ekspresi ht'rgün Sirkec.:fden saat 22 öe kalkar ,.e h\'rupadnn gelen 

i'lllıtt 7.2;) le Sirkeciye nrnvasaJot eder. . 
1 

Konv;.ın~iymıcl 20,30 da kal~ıır, 10,22 de gcllr. 
Edirne postası: Hcrgün saat 8,50 de hsrekct eder, 19,33 de gelir, 

Anadolu Hattı 
Heraun harı-ket eden şimendifcrlrr: 
Saat 8 de Konya, O da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun 15 30 da 

nıık iııehir, Hl, 10 dn An.kara ekspresi, 20 de Adapazarı. ' ' 
Bıı ırc~Jcr<l:n s:ıat !l da harckrı eden Ankara mııht~Jiti Paııırtesi, Çurşnnıhu 

ve Cuma gunlerı IJaleb ,.c :'ıfusula k:ıdar :;cfer clıncklcdır. 

Geçen Sene Bugün Ne oldu?, 
~' Kocalepe nıtılırfbi bugiin lngillereye Iıareket etli. 

J(: Teukifhoııt>den karan Abdulla/ı ile Tevfik lııi16 yakalanmadılar. 

Sinema ve Tiyatrolar 
BE"ı.'OGUJ 
Tiir/l 
Saray 
Mel~k 

/pek 
Siinıtr 

nilclinJıcmi'llir 

;;ımas kı.ı~akçılığı 
Altın yıığmuru 

~feş'uın gemi 
Arşın mnl alan 

ımı:s:ııı 
rstanbul Radyosu 
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Alkrı::ar 

Salmrya 
Asri 
11\1 .! 'R/11. 
Alemdar 

A::ak 

r:ırengiı gemi 
Ülüınle knrşı karşı)'tı \'e 
Bey:ı:ı: allılar i11tikamı 
.l\npolroıı ıın metresi 
flildirmemiştir 

Hinıl mr1.an Ye 
ku\·veoli 

Silôh 

Yakan Buseler (Tino 

18,30 çocıık esirgeme L;ururnu namına 

Mina mektebe gidecek ka.da.r ol
duğu vakit onu mektebe Bil götürür, 
a~mları gidip alırdı. Bir gün en iyi 
esvaplarını giyerek mektebi ziyarete 
gitti. Hocaya .sebebi ziyaretim izah i· 
çin muhterizane: 

Çocuk lhlaftaso 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 

Milli : 
Rossi) ve Ge<'e b:ıskını 
Hind mezarı ,.c Pıırjste 
Jnıluşalım 

şehremini halken gösteril kolu tQrnfından 
bir temsil, Çocuk bayromı ve haftası mü
nasebetilc çocuk esirgeme kurumu namına 
konferans. doktor Ali Şül;.rü {Mama ve 0 • 

yun ~·ocuklarının bakım ve terbiyesi)~ 18, 
45 plakla dans musikisi, 19,15 spor musa
habeleri, Eşref Şcrikt 19,55 borsa haber. 
!eri, 20 Sadi Hoşseı. ,.e arkadaşları tara
!ınd~n Türk musikisi 1·e halk şarkıları, 
20,4.;:ı harn raporu, 20,48 Ömer nıza fara
f)nrlnn arapç:ı söyleY, 21 Hadife ,Ney\jik, e 
arknda~lorı farafındon Türk musikisi ve 
halk şarkıl:ırı, (saat ayarı), 21,45 orkc~ıra 

- Annesi olsaydı, herhalde gelip 
kızmı görmek istiyecekti, • dedi.. 

Fakat renkli kağıtlardan, birtakım 
şeldlle.rden ve oynanan oyunla.rdan 
faz.la bir ~ey anlayamamı_ştJ. Onun i· 
çin bir daha gitmedi. .. Ona faydam 
cchu::amayacak tirçok şeyl~r va.r,, 
dıyc düşündü. 

''Bil" hasbland1ğı vakit Mina ıalh. 
sın.daydı. -Bir. fay.11 güni.i c"c ktora git.
ti. Döndiiğii va!kit dükkanmda UZUJ1 
uzun otuı du ve iş görmedi. Pencere • 
den içeri süzülen ıG'Üneş .ferde parlak 
karc'er çiMıişti. Demek artık iyi ol· 
lll!ya~::tı Ec.lki de altı .ayı d:ıha var
dı~· 

Kulağına .Minanm sesi geldi. B! 
beğine ı;;arkı s(:,ylürordu. 

:M10a o geoe onu Q,pmeyc geldiği va. 
k•t. bir bahane buldu ıve !bırakmadı: 
C'Unkil artık onu hiç öpmemdJydi. O. 
nu kolu erieytiği kadar uzakta tuttu, 
g~f.l'.ınin içine ıb.a.kara.k: - $e;ll ar· 

,!). 1-93S ·de çık:ııı IJiluıeremiıin h:ılli: 
888X88~8X8X8-l-000 

BfFI PT::FGt:L TAKIMI KAZ:\S.4,X 
BirinC'İ: Şaıi)·e l"Jcay l\adırıa u6 inci 

ilkokul. 
RİR ,RF..Sf'.\[ ALBC:\!Ü K~ANA:"\ 

fl;inri: Zeynep Halilalıı ~okak 10 
Btfl l\r-;l!F,R KAZ \X\'.\ 

t f.Ü!l<"Ü: jh,:ın JJam:ılbaşı. Xo. ~;; . 
BfRF.TI PAKET çtKOT.AT .. ~ K\~:\?liA~~·A_fl 

1 _ t..ernnn Po?tunay. 2 - Sımrn Kudık 
'' s ,t·ı~r Kunıkıwı. O.O. 4 -

ç~mc, " - • · ... 
Toh'ir Modıı Atif<.t. ;; - H;ılil J\:ıpkaç, Ca-
ji:ılo~Ju fı _ Perihan (il inr.i ill:o~ııl. ,7 -:-

T 1 s'n Fatih ortaokulu. 8 ..-- ~efık F:ılıh 
:ı 1. 1 • • J ı 

Kıztıı<;ı, !l - Srl:imi ,.C'fn erkf"k l1~Pı.ı. ı -
Rrz:ı ıGrno\ IJ<;Uf. "e<·(kl C:ıııal,~:ıı;. . , 
JjfP.f;R TlTAf ET S·\IH'~ll l\;\7,f.:'\ \:'-: 

11 ·_ Ş. Ranı f"o1..kop.ar;ı.n, 12 ~ 'üJ<-;el 
Or FMH f\11ıa~ı. 11 - ı..ııJil ll<".k1!.'P --~lrnk 
1 f _ 1\fıızaffrr dördiinrü xıwkleP. fa -
Zchr:ı t;ıun:ru:mf, 16 - ~fahnıııl Orlnhnşı 
~Jı;.i.. J7 - • 'ııri".- KıırJtıCUmrilk ~!kokul 

18 - Zıya Yr~ilköy :\Hihendis, 1tl - Sahu. 
re Ya~·Jj caddesi, 20 h'ezihe Çapa öğret,. 
men okulu 2~' - Zeki \'era lisesi 22 _ 
Srniha l\unıuına F:ıtih, 23 - Erol 'seııı·e
rnini. 24 ~ Mrlek Şehremini saray ~tyd:ı. 
nı 2:> .....,. Bnh:ıdır .\kçeşıu~ ilkokul. 
rıırum KTJRŞU:\' KAf,El\f KAZANA:'\ 
~6 - İbrahim ~isantaşı, 27 - Rillur 

Eclirneknpı, 28 - Suzan Eınldemir, 29 _ 
Sr-hJ1ııre Öşdt'r F:ılih. 30 ....,. l\f. t'Jker ErC'n 
J;öy, :u - Cnhit S:ır:ıy ,meyclanı <':ıılcle~i 
:ı2 - B::ıhn Oral Gilmiislıııne kiiltiır sekre.: 
teı:İ, :i:l - Sıtkı i\lerkez kum:ınclanlı/;ı rezıı 
t•\'ındr. :ı~ - l\emııf Cantürk K:ıbaı:ı~ er· 
kc:k lisesi, :15 - X;ıc.i~·e :''ı'ücesen Topkııpı 
31i ~ l\ihcoğlıı Rı·~·o"lıı noı-t:nıbaı;ı. ' 

(Sonu Y.~rni 

Dokforlara 
f:labı!iliııin en ~üze! yerine.le yeni H 

konforlu muayenehane Cağaloilu yok115ıı 
.rn.ı nıa~lıruıcı Si>l>f'.iye müraraıtt. 

Fu,,h 
KAVIKÖl' 
Hale 

fiSK()DAH: 
llalr 

Bildirmı-miştir 

Sarı zambak 

Esirler gemisi 
* :{. • 

Tiyatrolar: 
HALK OPERETi 

Kadıköy !:iürcyy,ad;.ı Pazarte~i nk,omı 
(} ela 3 YILDIZ ('Ç YILDIZ Cç Yltotz 

Yeni Ye en son operet ilk defa 

• Ji. "' 

TURAN TtY ATROSUNDA 

BE\ QİiLl;Xl>.-\ 

l faik saııalk&rı 1'a
~it H arkadasl:ırı 
Miçe Pençe! '·arye -
lesi RffüK l\fAJJFA -
1. \ komedi 3 perde 
lor.ıılar HIO llN' yer 
~O paradi 10 kuruş 

* :(. 

FIU.. ·sız l'lY . .\TROSl. ·vA 
29·4-!138 r.umıı giinıi ııkşaıııı saat 21 rlc 

l:lestckıir Jak \nf:ın gecesi 
Hiza konseri ,.e Belkis piyesi 1 perdP. 

Zrngirı prognım 

1 ~ 1\forenı:ı: Sıraubrcderıı Sih"it 
:t - Dri.şo: YA!s minyon. 

3 ~ Staub; Konşita. 
22,15 ajanş haberleri, .22,30 plükla so)o

lnr, opera ve operet par>'nln.n. ~2,iiO Son 
haherler ve ertesi günün programı, 23, soıı. 

BÜKRB.5: 
18, kon,cr, 19,15 şurkılar, 20,10 kiiçi.ik 

orkestra, 20,45 r:ıcfyo orkesırnsı. ::?2,15 kıı
fe konser, 
/)(J lhJ.P W)T !~: 

18,30 ııııırar ııwloı;liled, 20,0;; rndyo or
krslrası, 21,50 oper:ıdrın leuısil ırnkli, :.ıı,:rn 
pl:ik. 
BBRUN: 

18, piy-ııııo ile Moırırtlaıı JH.ırçnlıır, 19 
radyo .orkesln:ısı. :.W,10 .küçük orkestra, 22 
oper.;ı plfıkl:ırı, 23,30 lı::ıfif müzik , e C.Jl.Z.. 
lı:ınl. 

!UHI 1: 
'2U,:~u hnflf müzik, 21,30 ı·ndyo orkeslrası 

2~ !'eııfonik konseı, 24,lj eazhııııl. 
1'ıtn<i'OV • .\: 

17,Hi r:ı<l,\'O orkcslr;ısı, 18,l~ .:Uacar §ar .. 
kıl:ırı, 39,10 operet plak an ~O müzik 21 
senfonik.konser " ' 
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'Ayaterapon ayazması 

Yeını ı donalFilman~ıroDil ~~Dl}(cemn<ğf n 

Çok dayanıklı, eok süratli ve 
ağır toplu zırhlılar .. 

Japonlar yeni dritnotlarına 457 milimetrelik toplar 
yerleştiriyorlar ; Amerikan zırhlzlarınzn sürafı arttı
rılıyor ; lngilizler zırhları kalınlaşfırmıga bakıyorlar 

Yazan : SAOOK DUMAN 
Harp denitciliğindeki yarış, bütçele

ri yddırımla ~arpılmışa :iöndürdü. Kı
yısı olan her devlet, en fakırinden en 
zenginine kadar, öyle hovardaca mas
raflara girişmeyi lı:abul etmiş bulunu
yorlar ki bu sıcağa kar dayanmaz. Fa
kat görülüyor ki hiçbirinde hesaba ki
taba bakacak tahammül kalmamıştır. 

Madem ki yarış bir kere başlamıştır, 
devam edecektir. 

"Plavdan dönenin kaşığL kırılsın!,, 

hikayesi. 
Büyük iddialr ıdev1etlerin tatbika baş 

ladıklan programlarla hasımlarından 

evvel kendikendiierini tabip etmekte ol
dukları inkar edilemez. Bugünkü ekon.o 
mik şartlar içinde böyle büyük ve yıp
ratıcı bir lükse kimin tahammülü ola-

. bilir? 
Deniz silahlanmasının belkemiğini 

büyük zırhlılar teşkil ediyor. Umumi ·, 
Harp sonunda, saffı harp 'zırhhlarmıl'!. 

kıymetten dü~tüğünü iddia için ort<oya ' 
atılmış olan bütün nazariyeler artık ta- BUyiiTc cleııi::: detılefleı•i) biiy'üli, çolc bii yill:, mihn7.:ilıı o7dHğu kadar 

;:ırhlı yap1yorl.ar mami1e ifl~s etmiştir. · 
"Denizaltr mr. uçak m.ı?1, • : 

''Denizaltr mı? .Muhrip mi?,, 
''Çok süraıtli hafif kruvazör mü; bü

yük muhrip mi?,, şeklinde münakaşala
rı bir hayli dinledikten sonra amiralhk
lar, Yine büyük zırhlrlara saplanıp ka!
ını~lardır. 

Urnumı Harp sonunda zırhlının kıy
metten· dü~mesine asla imkan ve ihti
mal olmadığını söyliyen tek adam, İn
giliz deniz mühcndİ$lerinden Sör Ccırc 
Tarston olmuştu. Bu zat. (1920-1921) 
de "Brasseye denizcilik ve gemicilik 
salnamesi ( 1) inde nc§rettiği bir ma
kalede aynen !}Öyle diyordu : 

''1914-18 harbinden ve bilhassa Jut
Jand muharebesinden alınan neticeler, 
bu harplere iştirak etmiş elan İngiliz 
zrrhlılannın birçok noktalardan harp 
ihtiyaçlarını kar~ılayamamış bulunduk
larını bite göstermiştir: 

1 - Denizaltı hücumlarına karşr çok 
zayıftırlar. 

2 - Dahill taksimat berbattır. 
3 - Borda ve güverte nn:ıhafazaısr 

noksandır. 

5 - Ateşi idare eden merkezin yeri 
iyi intihap edilmemi~tir. 

6 - Telemetrenin bulunduğu yerler 
kötü seçilmişti r. 

ilah .. 
Bun~n t~k sesebi. büyük addettiğimiz 
bu zırhlıların dahi hakika~te birer kü
çük. gemi olmalarıdır. 23 bin, 28 bin 
tonluk zırhlı olmaz. 

"Bir harp gemi.sinin tonajından yüz
ide 32 sini zırha ve muhafaza tertibatı
na, yilı:de 28 ini silaha ve makine kuY'
vctine ayırmak iktiza ediyor. Binaen
aleyh mükemmel bir deniz ~1arp vasıta
sı tem!n etmek istiyen devletin, 
en az .57,000 tonluk 'büyük zıhlı yap
mayı düşünmesi lazımdır. 

Bu gemilerde 200,000 beygir kuvvetin 
de makinelerle 33 mil sürat elde edilc
biliı; ve sekizer adet 457 milimetrelik 
~·ğır top tabiye edilince bu gemilerden 
fevkalade istifade mümkünjür ... 

Şimdiki halde tezgahlara konulmuş 

olan gemilerin en büyüğü ancak 35,000 
tonluktur .. Yine biliyoruz ki Amerikanın 
deniz anlaşması dışına çıkı§ından scnra 
45 bin tonluk büyük gemiler inşası da 
dü§ünülmektedir. 

Bu gidi!}le günün birin<)e İngiliz mü
hendisinin 1920 de söylotliği fikrin tc.t
bilc mevkiinc konulduğunu göreceği

mizden emin olabiliriz. Silahlanma ya
rI!!t ilerledikçe devletler, pek tabii ola
ril, mümkün olduğu kadar çok süratli, 

çok iyi muhafazalı ve çok kudretli gc· 
miler yapmak cihetine gideceklerdir. 
Bir kere, yeni zırhltlara, günden güne 
t:.cı!1a ağır toplar konacağı muhakkak-

tır. Deniz silahlanmasıru, Japon ldeniz 
silahlanmasına uydurmak istiyen Ame
rika, ingilterenin toplan ağırlaştırmak 
hususundaki bütün Israrlarına hep men 
fi cevap vermiş ve yeni yaptırdığı ge
milere de 406 milimetrelik toplar koy
durmuştu. 

"Ncrd Karolina,. ve "Vaşington,, 
adlı yeni zırhlılarına ise daha ağır top
lar koymağa karar verdiği rivayet edi
liyor. Amiralhk bu iki geminin planla
rını baştanbaşa değiştirmiş bulunuyor. 

35,000 tonluk bir gemiye dokuzar ta
ne 406 lık tabiye etmek için mutlaka, 
geminin süratinden ve korunma kUıdre
tinden fedakarlıkta bulunmak lazım-

dır. Bu yüzden Karolina ile Vaşington 
ancak 28 er mil yapabileceklerdir. 

1923 de ikmal edilmiş olan Amerikan 
zırhlılarına 8 tane 406 milimetrelik top 
tabiye edilmişti. Bu zırhlılarda ayrıca 
12 tane 127 milimetrelik top ve yine 
127 milimetrelik 12 uçağa karşr müda

faa. topu vardı. Bu yü.zıden ancak can 
damarı olan yerlerde zırh kahnlığl 355 
milimetreyi bulabilmişti. Diğer tarafla-

ra ancak 203 milimetrelik zırh konmuş
tu. Güvertelerin zırhı ise 76 milimetre 
kalrnlığındadır. 

üç toplu üç taret içinde dokuz tane 
406 hk top taşıyan Nelson sistemi İn
giliz gemilerinde zırh kı;ılmhklarr daha 
yüksektir. Fakat buna mukabil gemi
lerin silrati düşmüştür. 23. mil süratli 
znhhlar bugünün harp ~htiyaçlarmı 

karşılayamazlar. 

ingilterede yeni yapılmakta olıon 

''King Corc V,, sınıfı beş zırhlının be-

heri 35 bin ton çekecek, 355 milimetre
lik topları olacak ve 30 mil yapacaktrr. 
ingiltcrenin sipariş edeceği yeni zırh
lıların bu sınıfa benzeyeceklerini ve bu 

zırhlılarda 355 milimetrelik toplarla 
iktifa edileceğini sanmak mümkün 
değildir. İngiltere büyük tcpa ve bü· 
yük, daha büy,.\.ik gemiye gidecektir. 

Japon tersanelerinde şimdiden 457 
milimetrelik toplar hazırlanmış bulu
nuyor. Demek ki yeni Japon gemileri
nin 35,000 tonluklardan ç.ok daha bü
yük olacaklarım söylemek mümkün
dür. Esasen umumi harp ea:-ıasında İn· 
gilizler de monitorlerinde 457 lik top
lar kullanmakta idiler. Bunlarrn mer-

mileri 3000 İngiliz libresi ağırlığında
ıdrr. Yani aşağt yukarı 355 mHimetrelik 
obüslerin iki misli büyüklüktedir. 

Fransada da ağır toplara doğru bir 

temayül bc:ışlamı§tır. Yalnız sUratin pa· 
ra etmediği, süra.tle beraber gemiye da
yanıkhlrk ve harp kudreti vermek la
zrm olcluğu anlaşılmı§tır. 

Almanların, umumi harpte Jutland
daki sebatlarını gemilerinin zırh bakı· 

mmdan olan kuvvetine borçlu oldukıa: 
n hatırl<>myor. 

Yeni yapılacak İngiliz gemilerinde 
makine daireleri, cephaneliklerjn ve ka
zanlann bulunduğu yerler iki kat bel
ki de üç kat zırhla muhafaza edilecek· 
tir. 

(l) Brassey's naval and 
annual. 

sbipping 

DENiZBANK 
DENiZYOLLARI 

i'LETMESI 
Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

- Han telefon: 22740 -

Karadeniz Postaları 
1 Mayıstan itibaren Karadeniz 

postalarında aşağıda yazılı deği

şik tikler olacaktır: 
SALI POS'l'ALARI gidiş ve dö· 

nüşte Zonguldak, İnebolu, Sinop. 

1 
Samsun, Glreson. Trabıon ve Ri- , 
zeye uğrayarak Hopaya kadaı 

gideceJ{; gidişte ilt\.veten Tirebo· 
!uya ,.e dönilşte Pazar'a uğraya. 

ı cak.trr. 

1 
PERŞE.M:BE POSTALARI gi-

diş ve dönüşte İnebolu, Ayancık, 
Sinop, Samsun, Unye, Fatsa, Or- · 
du, Gireson, Görele, Trabzon ve 
Hizeye uğrayarak Hopaya kadar 
~:J<'cek ve dönüşte na.veten or 
ve .\ J;~aabada uğrayacaktır. 

PAZAR P OSTALARI gidiş ve 
üönüşle Zonguldak, lııelHılu ı;er

ze, Samsun, Ünye, J:ı..,~tsa, Ordu, 
liireson. Vakfıkebir ve Trabzona 
uğrayarak Rizeye kadar gidecek 
ve dönüşte ilaveten Siirroene ve 
Ti rnboluya uğrayacaktır. ( 2339 ) 

S.- Baştarafı 5 incide 
Allahm dini, taptıkları Allahın resulü .• 
Y almz lisanımız peygamberimiz başka ... 

Tramvay geliyordu bana Allahaısmar
Jaclık dedi ve ilave etti: 

- Kının, gavur duası pek keskin o
lur, çabuk tutar! 

Ninenin dini bugünkü idealler gibi mu 
taassıp değildi. Başkalannm da haldı o
labileceğini kabul ediyordu. Tramvaya 
binerken araksından baktım, içimden 
''inaşllah,, ikimizin de niyeti artık uza
mzyacak!,, dedim. 

:ıı; * ~ 
Bu ayazmanın şöyle bir efsanesi var

dır: 

Ayaterapon asırlarca evvel Kıbrıs ada· 
sına mensup bir azizmiş. Her insan gibi 
yaşadıktan sonra o da ölmüş ve gömmüş-

ler. Bir gün ahaliden biri onu rüyasın· 
dan görmüş. Adama aziz: ''Krbns En· 

dülüs Arapları tarafından zaptedilmek 
üzeredir. Benim naşımı tstanbula götü
rün.,, demiş. 

Ve getiriyorlar. Salkımsöğütteki yere 

koyuyorlar. Orada bir menba zuhur e
diyor. Papazlar bu suyun mukaddes ol· 
duğunu, şifa verici bir hassaya malik bu
lunduğunu hristiyan cemaate bildiriyor· 
lar. lstanbulun zaptından sonra 40·50 
se·ıe evveline gelinceye kadar bu ayazma 
yr müslümanlar idare ediyorlar. lkinci 
Abdülhamit zamanında Fener patirkha
nesine veriliyor. 

tstanbulda pek çok ayazma vardır. 
\'e her ayazmanın da efsanesine göre 
şifa kuvvetinin olduğu söylenir, Kuz
guncukta, Dolmabahçede, Arnavutköyün 
de, Balatta, Ayvansarayda, Y eclikulede, 
bulunanlar meşhur ' olanJardrr.. Bütün 
bu ayazmalar da hergün Ayaterapon a
yazması gibi ayni dekorda ayni rağbette· 
dirler. 

Ayaterapon denilen bu zat kimbilir kim 
dir? O suyun kudsiyeti nereden geli
yor? Bunların cevabr kolay verilir: Her 
ikisi de hiç ... Halkı boşu boşuna inan· 
drrmak, onun hastalığından. ümitsizliğin 
den dini bir vasıta He istifade etmek d~ 
ğil midir? 

Neriman HiKMET 

Yeni çıkan plft.klar 

Bayan İfakat 

No. 270206 

No. 270208 

No.270209 

- Hüzam şarkı 
Rast şarkı 

- Sakın üzülme sevgili kız 
- Şu seven kalbim 

Bayan Safiye Tokay 
- Hicaz şarkı - .Şen kız balkondan bakar 
Karaciğar şarkr. - Yürük km 

Bayan Nadire 
- Hicaz şarkı - Bir ralu ver al bardak-t 

Hüzazm şarkı - Sana baktıkça 

Bayan Mahmure Şenses 
- Rumba . - Usandım erkeklerden 

Kaynana şarkısı - ;(Bayan Perihan iştirakile) 

D, . .-. ıJ/et Demıryolları ve Limanları işlt-l.'7le 
l 1mum idaresı ilanları . · 

20 - 5 - 1938 tarihinden itibaren Mersin • Mamure kısınma mahsus yolcu ta
rifesi Toprak kale - Payas kn:mına da tcş mil edilmiştir. Fazla tafsilat için istasy~ 
lara müracazıt edilmelidir. (2388) (1215) 

20 - 5 • 1938 tarihin!den itibaren Balkabağr, Hclvacrkabağı ve emsali ka· 
baklar, yaş nıeyva ve sebzelere mabus tarifeye tabi tutulacaktır. Fazla tafsilat is
tasyonlardan verilir. (1214) (2389) 

20 - 5 • 1938 tarihinden itibaren zahire tarifesinin arpa, yulaf ve ç~daı 

maddeleril'le ait tenzilatı; Payas, Zonguldak ve Türk ve Ecnebi diğer demirycl is· 
tasyonların:ı yapılacak :nakliyata da tatbik edilecektir. (1213) (23·90) 
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StGARA TIRY AKILERINE MOJDE 

Avrupadan gelmiıtir. 

:111!PJ 

Sıhhi 
ağızhklar 

ÜZDEKt ÇİL VE SlVlLCELERt, BAYANLARIN ı ·1 JGUM LEKELER1Nl 1 ZALE EDER,ClLDt BESLER VE 
FEVKAT.AOF TERAVET VERiR 

ıo aded ilacile beraber 150 Kr. Satış yeri PiPO PAZARI Sultanhamam 
tzınjr: Kemeraltt, Mazhar Öngör - Bursa: Uzunçarşı saatçi Nureddin • 
Ankara: Tütüncü Ali Tümen, Taşhan • Zonguldak: Saatçi Osman Gur-

1 dal. Trabzon: Hakla Atmaca, kunduracılar - Adana: Hacı Halil Yağca· 
NEOKALMiNA 

ve 
NEVRALJi 

DiŞ 
GRiP - NEZLE 

BAŞ 
!!!!m!iı!' !-!S!am~s!u!n!:!İ!tr!i!ya!t!ç!r !H!a!m~d~i!T~am~tu~· r~ki·iiEiskii'iıeibiiir:~ŞiifiaiEciizianiiesii.iiii~~ 

-----------------.}• ~ Doktor 
Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar 
istanbuda Divanyound:ı (104) nu· 
maralı hususi kabinesnde h~stalannı 
kabul der. Salı, cumartesi günleri 
sabah "9,5 - 12,, saatleri hakiki 
fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

.............................. 

Siz de sabahları aç karnma 

bir kahve katığı 

Mazon Mevua luzu 
alırsanız iıtiha ve ııhhatinizi 

düzelt.ininiz. 

AGRILARI ARTRITIZM 

!19......... ............ ~ 
Mürebbiye 

Ecnebl, türkçe bilen bir madam; aileleı 
arasında 5-14 yaşında çocuklara müreb 
bilik yapmak ve ya basta çocuklara bak 
mak icin iş aramaktadır. Fransızca 1'e 

1 
ıılm:ınca bilir. Taşraya da gidebilir. 
Beyoğlu Ycncdik sokak 21 No. ikincl 

\ kat. Jozcfin. 

KURTULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektebliler velhasıl bütün 

mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

fIKU DOLM~ KALEMi 
Avrupada dahi tasdik olunduğu gibj 
Almanyanm bu icadı mürekk:ebli 

Dr. Ihsan Sami --ıı KABIZLIGI defeder. 
kalemle yazı yazmak mec
buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet· 

Açık bırakıl

dığı halde her ne 
gekilde durursa dur· 

sun mürekkeb akmaz ve 
kurumaz. TIKU en sağlam 

. ve en kullanIJlı mlirekkebH 
kalemdir. 

BAKTElYOLOJl 
LABORATIJVARJ 

Umum! kan Wılilitı. Frengi noktai 
oa::a.rmdan (Wasserman ve KahD 
teamfilleri) Kan kilreyvab sayılın.&· 
sı. tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilib filtarmikroskopl, kan. 

1 da üre, §eker, Klorür kollesteriD 
miktarlarmm tayinL Divanyolu 

No. U3 TeL: 20981 

Ağızdaki koku, tatsızlık ve dil 
paslılığmı giderir. İçilmesi ga
yet latif, tesiri pek kolay ce mü
layimdir. Son derece teksif edil. 
mi§ bir tuz olmakla mümasil 

hiç bir müstalı. 
zarla kıyas ka· 
bul em.ez. "M.A .. 
ZON" isim Ho
roz markasına 

dikkat. 

01, Doktoru 

Necati PAK.Şi 
Hastalamıı herıün sabah saat 

10 dan akıam 19 a kadar kabul ede. 

Sah ve cuma gijnleri ... t 14 ten 
18 e kadar parurzcla. 

Adres: Karaköy Tünel meydanı, 

Tersane caddesi bapnda Na. 1/2 

ten kutl.muJtır. 
TIKU ucu aıın-
maz, bol mü· 
rekkeb alır, 
kuvvetli 
ba&dıraa 

1
3.4 ko~ 
ya çıka
rılabilir. 

Siyahtan maada yeıil, mavi ve kırmızı 
renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. 

Her yerde a:ayımz, Fiatı 3 liradır. 

Deposu: Havuzlu han No. 1, tatanbul 

Taıraya poıta ile gönderilir. 

210 MARKİZ DÖ 1? AMPADUR '.M'AR'KlZ Dö POMPADUR 

beyi indirmeğe hazırlanan bir düello
cu gibi, düşüncesindeki hareketlerin· 
deki, bakışlarındaki ve sesinldeki bütün 
kuvvet, &oğuk kanlılık ve cesareti top
ladı. Boğuk bir sesle dedi : 

- Evet .:ırkadaşundır .• Size karşı c. 
lan aşkımın derecesini düşünün ki, ma
dam d'Etyol kadar mükemmel bir ar
kadaşa hiyanet ettim. O öyle bir arka· 
da~tır ki, onun İ!Jin, seve seve canımı 
veririm. Çünkü onun kadar iyi kalbli 
ve tatlı ,onun kadar zeki ve asil bir ka
dın mevcut değildir! 

Kontes dü Barrlnin madam d'Etyol 
hakkındaki bu sitayişi, Jülyetin zekası. 
nın bir şaheseriydi. 

Kral son derece mütehassis oldu. 
Şimdi Jülyet ağlıyordu. Ve göz yaş

lan onu daha güzel bir hale getiriyor· 
du ... 

- Ona hiyanet ettim, dedi, çünkü o· 
nun size karıı otan aşkını biliyordum, 
halbuki ben .ona, kendi aşkımı hiç bir 
zaman ifşa etmek cesaretini göstereme
dim .. Ben onun sırdaşıydım .. Fakat ona 
sırrımı söylemedim .. Kendisini görmek 
için buraya geldiğim zanı:ın .. 

- Onu görmeye mi geldiniz? 
1..- Evet, e;ir !. ~ 
- Buraya?. Bu eve mi?. 

- Evet, Sir! .. Bulunduğu yeri bana 
haber verdi. Derhal geldim. Falcı kadı. 
nın kapısı önündeki araba macerasını , 
Paristen V ersaya kaıdar olan seyahati 
öğrendim .• Jan bana her şeyi anlattı! 

Ve kral garip bir sıkıntı ve Jana kar
şı ademi memnuniyet duydu l. • 

Jülyet devam etti: 
- Bunun üzerine, kralın ergeç bura

ya geleceğini öğrenince kraranmı ver -
diın .• Fakat majestelerine itiraf edeyim 
ki, hiç bir zaman sonuna kadar gitme
ğe C4Şaret etmiyecektim, fakat Jan ba. 
na bizzat dedi ki .. 

Jülyet ,heyecan içinde ürpererek sus-
tu ...• 

Kral Jülyetin sözlerindeki mantrğr, 

tabii ve hakikate uygun olması çok 
muhtemel şeyleri takdir etmekle bera
ber, bir nevi sabırsızlıltla aordu 2 

- Pekataı O, eize ne kledi?. 
- Hiç bir zaman majestelerine ait 

olmıyacağınr söyledi, Sir ! .• 
Kral, belki de endişe ve ürperişini 

gizlemek i~in, garip bir kahkaha attı. 
Jillyet mı.ve etti : 

- Onun aşkı çok ideal bir aşktır .• 
Kralı sevecek, fakat ona ait olmamak is
tiyor .. Sonra, belki de aşkı .• ismini ba
na söylemek istemediği fakir bir zabite 
karşı olan bir hisle .. merhamet hissiyle 
sarsılıyor .• 

Kral, ayağmr asabi darbeciklerle ye. 
re vurarak : 

- Size o zabitin ismini söylemek i&
temedi, dedi. Fakat ben onun ismini bi· 
liyorum .. Ve bu kafidir! •. Evet!.. De
mek bana karşı aşkından açrk~a bahse
diyor da bu .. şöv<llyclden bahsetmek ce. 
saretini gösteremiyor •. Halbuki onu se· 
viyor ! .. 

- Sir ! Ben bunu söylemedim t. • 
- Evet, ben bunu anlıyorum! Ne ise, 

madam .. Devam edin .. Hikayeniz cidden 
g-üzel ve şayanı dikkattir. 

- Size ne söyliyeyim, Sir? Belki be
nim a~m o kadar ideal bir a§k değil f .4 

Fakat sizi kollanmda sıkmak gibi bü-

yük ve erişilmez bir saadete nail olmak 
istiyordum .. Hatta ölüm bahasına dahi 
olsa! ... 

Jülyet, feveran etmek üzere bulunan 
müthiş sevincini güçlükle zaptetti: Kra. 
tın bu sözleri Janın hezimetini ifade edi
yordu! .. 

Bunun üzerine devam etti: 
- Sir, Madam d'Ety.ct, dün, bir kaç 

gün için Parise gideceğini bana haber 
verdi .. Ben de büyüle fedakarlık yapa -
rak, ona, majestelerinin belki geleceği
ni, beklemesini söyledim! O da bana, 
kendisi çağırmadıkça, kralın gelmiyece. 
ği cevabını verdi: 

____________________ ...., _______________________________________ __ 

- Evet, do'"1t .. Ne budalaymışmı, 
ben! .. 

- Ah 1 Sir l Size yemin ederim ki za
vallı arkadaıım bunu düşünmiyordu t •. 

-Arkadaıınız!.. O sadece bir entri· 
kacıdır! .• 

- Hayır, Sir !Hayır! O, kendisine 
has bir aıkla seven bir kadındır, işte 

bu kadarı.. Sonra, Pariste muhakkak 
birisini görmeli lazmı geldiğini de söy
ledi. 

- Birisini dediği adam bu zabit .. Bu 
ıövalyedirt .• 

- Bilmiyorum, Sir! Bildiğim bir §ey 
;varsa, o da ideta çılıxna dönmüı ol. 
.mamdıl Janm gitmesini bekledim! Sü
zon vasıtaıiyle, her halde almış olduğu· 
nuz mektubu yazdırdnn., 

Bu mektup bahsi, hikayenin doğrulu
ğu hususunda, kralı art.de tamamiyle ik. 
na etti: 

- Süzon yazmak istemedi !Fakat ben 
ona, madam d'Etyolun emir verdiğini 
aöyleyince, derhal itaat etti. Bunun ü
zerine ben de, titriyerek, dchıetten •• 
ve a§ktan adeta yan ölü bir halde .. bek
ledim 1., Fakat majestelerine yemin edi· 

1 

yorum ki bil~are çrkıp gi1meyi ve öl. 
meği aklıma kıoymuıtum! •• Siz geldi· 
niz, eir •. Ust tarafuu biliyorsunuz .. Ve 
§imdi eğer kralım, bana kal)ı en küçük: 
bir kızgmlık duyuyorsa .. o ~aman .• ölü
rüm... tıte o kadar!. ı 

Bu sözlerle beraber, Jülyet hı~mk 
lada ağlaımağa baJladı. 

Kral da: 
- Ağlamayın, diye mırıldandı." 
- Heyhat 1 Sir .• Nasıl ağlamıyaynn? 

Ah! Size yemin ediyorwn ki, esef etti. 
ğim gey hayatım değildir • 

LUi, Jülyeti koluyla tararak sordu: 
- Ya neye esef ediyorsunuz. 
- Aşkınıza!. . 
- Pekala!.. Şu halde hiç üzülmeyin., 

Çünkii ...... 
- Sir! .. Oh! .• Ya Rabbinı. LQif.,, 

Sözünüze dikkat edin!.. 
On bCJinci LUi: 
- Çünkü gizi &eviyorum! .• diye sö

zünü tamamladı .• 
Jülyet, sanki ölüyormuş gibi .• sanki 

bu müthiş saadete mukavemet edemi
yormuı gibi onun kolları arasına dilt
tü .• 1 

(BIRINCI KISIMIN SONU) . ~ 


