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Davamızı Milletler önünde Müdafaa Ettik 
Hariciye Vekilimiz dün Cenevredeki nutkunda 

Sancaktaki Fransız askerlerinin çekilmesini 
ve bitaraf jandarma gönderilmesini istedi 

Fransız murahhası hükUmetinin 
tezini bugün bildirecek 

ıaı 
si 

n sekiz senedenberi devam ediyor 
lskenderun ve Antakya 1 ürkleri istiklale 
olan liqakatierini ispat etm;şıerdır 

ti ancak ve Antakya niçin müsta-(-;.-;,-_______ ,.... ___ ..., 

lil takil olmalıdır? 
Buna muahedeler bakımından, 1 Ürk - Jngiliz 

k bakınundan, hulasa diplomasi d l 
dan birçok cevaplar verildi. eniz an aşmasl 

ğın müstakil olmasını müdafaa e- Londra, 14 (A.A.) _ Bugtin 
diplcm;atik tez, hukuk iddiası o ka- Türkiye ile Büyük Britanya ara. 
kuvvetlidir ki onu yeniden tekrara smda munzam bir bahri anlaşma 
ın görmüyoruz. irin müzakerelere başlanmıştır. 

1936 senesinin son günlerine yak - ___________ _. 

5000 Lira teberrü 
Ankara 14 (A.A.) - Mühendis Ab

Cenevre 14 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Türkiye Hariciye vekili doktor Tev
fik Rüştü Aras, Milletler cemiyeti 
konseyinde söylediği nutukta, Anka
ranın tezini müdr.f aa eden hukuki ve 
ekonomik delaili hülasa eylemiş ve 
hassaten Jskenderun sancağı mesele
sinde Milletler cemiyetine izafe edil· 
mek istenen rolü reddederek "manda 
şartı,, sancak arazisini ihtiva eyleye
mez zira bu arazi, tasrih edilmiş bir • 
halde ve bir takım şerait tahtında, 

yalnu. Fransız hükQmetinin otoritesi
altımı konulmuştur., demiştir 

CSonu: ~~. 2 Sil. 5' 

Çerkeslerle 
Araplar 
Çarpışıyor 1 

ğımız bir tamanda ileri ailrillen bu 
~lecin yanında Sancak halkının 918 

beri dt"vam eden ruh hamlesini, is -
.davasuıı da JıatırJernalc llamd,q 

Sadri Ertem 
dtlndlün ma Delllh'Bt :Adirmi fe· Brff ıaarenln ••dCfftlelfdf§lnl 
Jlketzedelerlne yardım için Kızılay • b t d b"ı kararn . . ıs a e en r ame 
kurumuna beş bin L. teberril etmıştır. 

Suriye kabine ve 
Cumhurreisi 
istifa edecek 

Lazkiye, ll (Hususi) - Birkaç güı. 
evvel Reyhaniyede bir Arap şoförle 

Çerkesler arasında çıkan bir kavga 
büyüyerek milli bir şekil almıştır. 

Kavga eden iki ta.raftan 25 kişi yara
lanmıştır. Yaralılardan yirmi tanesi 
Araptır. 

ORFI iDAREYi ISBAT EDEN 
BlR KARARNAME 

Halep 14. (Hususi) - 8 ilkkanunda 

Eski laglllz Kralı 
Vlyanada 

Viyana 14 (A. 
A.) - Eski lngilte
re kralı, dün gece 
saat 22,20 de bura
ya gelmiştir. 

iyi bir membadan 
bildirildiğine göre 
sabık kral, Entzons 
f elde gitmek tasav
vurundan vazgeç

miş olup müstaar 
bir isim altında bo
rada oturacaktır. 

Eski kralın ya
nında hiçbir kadın 

yoktu. Kendi.si, In
giliz elçisi \'e polis 
müdürü ile bir iki 

Yerd kral VI inci Gcorge karısı ve çocuklan1e beraber 

kelime teati ettik
ten sonra B. de 

Rotschildin otomo
biline binmiş ve oto

mobil Viyanantn 

cenup varoşlanna 

doğru hareket e~ 
miştir. 

Bernard Shaw diyor ki: 

Kralın çekilmesi 
Mrs. Simpson'la 
evlenmek istediği 

için değildir! 
(Yazısı 2 inci sayıfada) 

Madam Simpson 
beraber mi? 

Viyana 14 (A.A.) - Havas muhabiri· 

nin her türlü ihtiraz kayıtları ile bil

dirdiği şayialara göre, madam SimP

son, Dük dö Yine.sorun refakatinde 

bulunmaktadır . 
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J y cul rıınıza ( 
E . E 
'§ Bayram tatili müna.aebetile gazetemiz yann ve öbürgün çıkmı- ~ 
g caktır = ~ ya • 2 
i Cuma günü tekrar ne~riyat vazifesine devam edecek olan ga- ~ 
~ zetemiz okuyucularının tatili güzel geçirmesini diler, bayramlamu ~ 
N candan kutlular. • ~ 
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saat 21 de Mendup Düryo tarafından --~-------------------------

Dün ~şı bayram haZ1rlıklannı görenlerle dolu idi 

~ llün aı ife olduğu için çarşı ve pa - ler §ekerci dükkanlan idi. Geçen sene
larda pek büyük bir kalabalık göze ye nazaran teker fiyatlarında yilzde oıı · 

~ı>ıyordu. En fazla kalabalık olan yer nisbetinde bir ucuzlama vardır. 

Ankara stadyomu 
Başvekilin nutkile 

Bugün açılıyor 
ilk maçta topa şeref 
vu,uşunu ismet lnönü 

vuracak 
Ankara, 14 (Hususi) - Ankara 

stadyomu yarın Başvekilimiz tarafm. 
dan törenle açılacaktır. İsmet !nönü, 
törende bir nutuk söyliyecek ve sonra, 
sahaya inerek, Galatasaray - Anka. 
ragUcil maçına başlanmak üzere, topa 
ilk defa kendileri vuracaklardır. Bir 
şeref vuruşundan sonra iki takım a. 
rasmda maç başlıyacaktır. 

neşredilen bir kararname duvarlara 
(Sonu: Sa. 2 Sü. ~) 

Bugün 

KURUN 
ilavesi 

Çok şık ve güzel bir kapak içinde çıktı 

Bu aayıda: 

Bugün Bagram 
Os1nan Cemal 

Vapurda Bır Oyun 
Güzel bir İtalyan hiklyesi 

Madam Simpson 
Sabık kralın sevgilisi.ne ait §imdiye 
kadar neşredilmemiş vesikalar 

Bir Tranaatlantik kaptanı 
neler dU,UnUyor? 

Meşhur bir deniz romancısı yazıyo:r 

Aynca 

'""" tanıyor musunuz? 
-15-

Başvekilin spor tarihimizde bir dö· 
nüm noktası teşkil edecek olan nutku 
ve maçın tafsilatı Ankara radyosile 
neşrolunacaktır. 

Ayrıldığım kızla l}eniden 
sevişebilir m1yim? 

• • 
İkinci maç <;arşamba günü Fener. 

bahçe ile Altmordu, üçüncü maç dıı 
perşembe günü ilk gün ga!ipleri ara
smda yapılacaktır5 

POSTA KUTUSUNDA Genç kız ve 
gene erkeklerin ruh muammalarına 

cevap veriY.oruz 

Tasarruf Haftası 
Adliye Vekilimiz nutkunda tasarruf 

ve iktisat prensiplerini anlattı 

Tasam'/ haftası mihıasebetile AnTMrada yavru7.ann verdikleri bir temsil 
Ankara, 14 (Hususi) - Tasarruf Cemiyette, nesilden nesle intikal e 

haftası münascbetile Adliye Vekilimiz den varhklar kütlesi tabii veya içtimai 
Şükrü Saraçoğlu bugün Ankara radyo- felaketlerle vasıflanan bazı tarihi de • 
sunda söylediği bir nutukta tasarnı.f virlerde bu felaketlerin maddi ıztırap -
prensibinin artık bizim için btt ahliıt . !arını önlemeye yarar. 
haline geldiğini, bu suretl~'iktısadiyatı Türk camiasında bu tarzda bir ihti
mızda mühim bir ileri hamle gösterdi- yat sermayesinin vücut bulmuş olması 
ğimizi kaydetmiş tasarrufun ferde ve büyi,i_I<' inkılabın temin eylediği hakikt 
cemiyete temin ettiği faydaları saymış bir ilerleme eseridir. 
ve sözlerini §Öyle bitirmiıtir: 





Seyahat Notları 

Değişen Atioa 
sokaklarında Reddedildi! 1 Türk - Fransız Hakem 

- 3 - Sadrazam 8all Pş. zade M · h k J • 
t1tıa şehri bir ha~l~ ~eğişmiş •.. ~.:( rine A~tür~ ve di~er büyükl~rimiz. Vehbi'nin tahliqe istıdası a eme ... er 1 
-au tezayüt eyledıgı ıçın de buyu le kendıs.nı sevenlerın ve kendi sev· 

st Yunanistanm paytathtmdak1 
·kliği ve terakkiyi anlamak için 
Uzun za.mandanberi görmemiş ol· 
!izun. Ben bu şehri Lozan mua.. 
iı:ı.uı imzasından ve esirlerin mU

lesi akabınde Gıritten dönerken 
liştüm. Yani 1923 de. Aradan ge 
0ıı üç sene zarfında bu şehrin so. 
~ından ve bazı meydanJarındaı. 

herşeyi değişmiş bulunuyor 
lı olan boş yerlerde bahçelerle ~· 
0Iunan arsaıarda büyük ve as
~lar meydana getirılmiş ve bun
aJt katlarını teşkil eden mağaza 
Ust kısımlarındaki apartımanlar 
~ bir yer bulmak imkanı kalma. 
r. Şehır, Atina, Faler yolu üze. 
~ ~apılan "Yeni İzmir,, şehri ile 
~ doğru ilerilemiş gitmiş. Her ta 
~bit kalabalık. Bütün mağazalar .. 
~aretli bir alışveriş.. Malın en 

·o Ye eo ucuzları yanyana olar 
a?üarda satılmakta ve vitrinler11. 
~i hususuna verilen ehemmiyet 

• ~tiYi celp ve cezbetmekten hal · 
~~aktadır. · 

, Uy-uk ticarethanelerden birisin· 
lilıı.de kaç kişinin alışveriş ettiğin; 
' Beni kasaya götürdü, ve pa 
~rtııek üzere gelen müşterinin elin 
CiŞe veznedarın bastığı numara. 

~!.erdi. Hayret edilecek bir rakam 
r O:ıağazaların işleri hakkında'<: 

diklerirun resımlerini sıralamıştı. Sadrazam Sait Paşa zade Vehbinin, 
örtaköy - Beşiktaş caddesinde hususi 
otomobilini 100 kilometre hızla sürer -

Atinarun bu Türk yuvasında ta
nınmış edip ve mütefekkir diplomatı. 
mızla henüz birkaç kelime teati etmış- ken Bekir Osman isimli bir askerin ölü-
tik, ki telefonun zili çaldı ve kilomet müne sebep olmaktan muhakemesine, 
rolarla. uzakta bulunan lstanbulla biı İstanbul asliye üçüncü ceza mahkeme -
mükaleme başladı. sinde dün devam edilmiştir. 

lstanbuldan Atinadaki Türk sefare.. Geçen celsede, kaçması ihtimaline 
tile konuşan bu zat, belk.ı o dakikada mebni tevkif edilen Vehbi, dünkü cel
bir gün sonra Yunanistana gelecek 0 . sede tahliye istidası vermiş, fakat iste
lan Türk donanmasına ait bir haber ği rerldolunmuştur. 
bekliyordu. Fakat maalesef .. Makam- Dünkü celsede, müddeiumumi, eski 
tarmda bulunmadıkları için üstündağn iddianamesini tekrarlamış, tedbirsizlik, 
bildirilmek. üzere telefondaki zata acı dikkatsizlik, nizama riayetsizlikle ölü · 
bir haber verildi. Bu, karilerimize dalı~ me sebep olmaktan ceza istemiş, suçlu 
önce bizim de verdiğim.iz Tümgeneral da müdafaasını yapmıştır. Müdafaada. 
Şakir Güleşin vefat! haberi idi. kendhinin masum olduğunu ortaya at

Bay sefir, mliteessirdi İsmet lnö- mış, beraet isteğinde bulunmuştur. 
nUnün sınıf arkadaşı ve kendi tanıdı- Bııyram ertesi karar bildirilecektir. 

ğı olan bu generalin vasiyetini yerine 
getirmek istiyordu ve bu Türk gene
rali büyük birşey istemiyor. Ölüsünün 
doğup, büyüdüğü ve her zaman koru
duğu ve korumağa amade bulunduğu 
Türk topraklarına naklini rica eyli
yordu. 

Generalin son arzusunun yerine ge
tirildiğini on gün sonra Bay Ruşen 
Eşrefle sefaret ve konsoloshane erki?, 
ve memurlarının Pire lirrıanına inen 
bir cenaze arabasını takip eylemele
rinden ve İstanbul limanında bir yü?; 
başmrn bu eski askeri merasimi mah
susa ile defnedilmek üzere Gülha.'lt: 

Mektepler bir 
hafta tatil 

Şehrimizdeki okullar bayram mü -
nasebetile sah günü sabahından itiba -
ren pazartesi günü sabahına kadar ta
tildir. Derslere pazartesi günü ba§ -
lanacaktır. 

Yeni tram..,av arabalar1 
Tramvay şirketi, eski arabalardan 

ikisini esaslı bir şekilde tadil etmiş, bi -
rinci ve ikinci mevkileri ayırmıştı. 

a verılen cevabı da yazıyorum hastahanesine nakle memur edilme-
' Sermayesi olan herkes bir dilk sinden. anladım.. 

Bir sen .. rJenberi tecrübeteri yapılan 
bu rabalar dün Sirkeci-Taksim hat -
tında işlemeye çıkarılmıştır. 

~ ~abilir. Fakat bunu işletmek blı 
erilir! 
·~e filhakika çok kişi dilkk8.n a 

: "' ~akat çok geçmeden tatili tica. 
~ldiğini görüyoruz. Sebepler, bir 
~ birkaçtır. 
~~~la, maktu fiyatla iş yapanlar. 

t't asıa karıştırmıyorlar. Müşte 
~~Yet iyi muamele yapıyorlar. Hıı; 

' ~Şteriyi sen maldan anlamazsın. 
~ tnalı alamazsın g ibi cümleler!' 
eıı.di.rıniyorlar. Bilakis tüccar. 

i beğendirinceye kadar gösteriyor. 
:ır,~Y satamayınca da müteessir ol 

, ~'!', Başka b!r. ~ başka bir mıtl 
Unda kendısıru memnun edebil<'r· 

~tı İinıidile güler yUz gösterereh 
. ,~ lı Sözler söyliyerek onu kapıya 
ıf ~i teşyi ediyorlar. 
e ~atetin müşteriyi hoş tutmak sır· 
' 1 ~~ar olan mağazaların çalış · 

~11.tısanı kalabalık da olsa oradan 
, ~ ?tı.ağa sevkediyor. 

;ıı~terem üstad Haydar Rifat ge. 
~e Ra.rlsbada gitmişlerdi. Avdet 

l'ı .s~yılı para ile seyahate çık. 
ıçın birşey alamadığından ya

~a bahsediyorlardı. Fakat hir 
\ bana b:r çakı getirmek 10.t 
b·buıunmuşlardı. Ben dostlarım 

• 
Bay sefir, çok meşgul olmasına 

rağmen filonun ziyareti münasebetile 
yapılacak merasirrı hakkında bana m::ı 
lUmat vermek Ultfunda bulundular. 
Yeni alınan sefaret binasından ayn. 
lırken, Türkiye cumhuriyeti elçisi Bay 
Ruşen Eşrefle tanıdığım "Devleti Ali
yei Osmaniye,. sefirleri arasında bir 
mukayese yapmağa gönlüm razı ola-
mıyordu. 1 

Ke. IREN l 

Tutum haftasının 

Yeşllay Q n-;ler Birliğinin 
~ayı 

Yeşilay Gençler Birliğinin Bayra .. 
mm ikinci gününe tesadüf eden 16 bi
rinci kil.nun çar§amba günü saat 15 de 
fökatlıyan salonlarında üyelerile ül
küsilnü sevenler için hazırladığı çayPı 
her yıl gibi bu yıl da çok nezih bir top. 
luluğa vesile olacağrna şüphe yoktur. 

Davetiyeler Çocuk Esirgeme Kuru
mundaki merkez bürosunda veya şeh 
rimizin büyük mağaza ve piyango gi~ 
şelerindcn alınabilir. 

•• •• gunünde •• uçuncu 

~i .. 1:çok şeyler gördüğüm ve btı
, e~~· dükkan sahiplerinin iyi mu
,, tıı tınden dolayı da çok memnını 

). llt halde. para sayılı olduğu lçir. Ekonomi ve tutum yedigününUn dün verilmiştir. Müsamerede geçen ekono -
J' ~ alatnadmı. Atinanm belli beşi~ üçüncü günüydti. Bu münasebetle dün mi ve tutum haftasında hediye kaza -
, ~1 larının bir kısmını lstanbuJ VI? de birçok okullarda müsamereler ve nan 16 çocuğa hediyeleri törenle dağı -

~ erı giden tilccarlar kiralamış konferanslar verilmiştir. Bu arada İs - tılmıştır. Her çocuğun hediyesi Ata • 
ı.~Iar az çok türkçe bildikleri g-ı. tanbul birinci okulda da bir milsamere türk büstleridir. 

r ~e~~~~b~clu~~------------------------------
1~ J Yunanlı tüccarlar dilim.izı Nac ·p Asım günü Birinci )'Ok 'amalar 
l•eOtJar. Bunlar, donanmamız zabi Lise ve orta okullarla öğretmen o -1 
"~,efradının mağazalarına uğrıya ya pi 1 dı kullarında birinci yazılı imtihanlar 21 
~ <i~ı nazarı itibara alarak onlara birinci kanundan itibaren yapılmağa baş 
<r.. llleril h"ta tın k · · b Universito profesörlerinden Bay Ne-·~ b· e 1 P e e ıçın emerı !anacaktır. İmtihan neti esi talebe veli-
lı- ılen kı' s I r· I r· cip Asımın ö:üm yıldönümü münase -
~rı~ m e e ı aramış ar ve ı- lerine yeni yıl tatilinde bildirilecektir. 
"«t bulundukça bunları mağaza betile diln edebiyat fakültesi talebe ku- ---------------' 
~lı t ı d B d"' ·· rumu tarafından Eminönü halkevinde fesörün hayatını ve eserlerini anlatmıc, 1 ~I 
1 

ş ırmış ar ır. u uşunce 'l 

~~ arın ticaret işinde ne kada.r bir tören tertip edilmiştir. talebeden Raci üstat için yazd · ğı şiiri, ı 
ll hareket ettiklerin! göstermek Törende edebiyat fakültesi ordinar- Şilkrü Murat da mersiyesini okumuı -ı 
il.da güzel bir misaldir. yüs profesörlerinden Ragıp Hulusi pro- tur. 

i~tin.cikanunun yirmisinde 
tarihe karışıyor 

Umumi Ajanımız dün akşam Pa1ise hareket elti 
Muhtelit hakem 

mahkemelerinde u _ 
mumi ajanımız Bay 
Emin Ali ile hazi -
ne avukatlarındJ n 

Bay Süleyman Ali 
dün akşamki eks -
presle Parise git • 
mişlerdir. 

Bu seyahat Ba
ver Marşa! banka -
sı tarafından hüku
metimiz aleyhine a-

Bay Emin Ali çılan dava ile ala -
kadardır. Bu davayı izah edelim: 

Umumi harpten evvel Beriye ban -
kasT 80 milyon altın franklık tahvil mü
bayaa etmişti. Alt!şar ayda faizlerinin 
ödenmesi iktiza ediyordu. Osmanlı hii
kfuneti bu tahvilatın faizi ve itfasına 
karştlık olarak muayyen vilayetlerin 
emlak vergisini göstermişti. İlk vade • 
nin hululünde seferberlik ilan edildi. 
ikinci taksite gelince de harp ilan 
edildi. O esnada alakası kesilen Beriye 
bankası bir iki numaralı kuponları ö -
dedi. 40 bin tahvili piyasada mübayaa 
etti. Hasıhnı mütarekeden sonra İstan
bul hükumetinden istedi. Alacağını es
ki imparatorluk hükumeti kabul etti . 
Eline senet verdi. 914 senesi gayesinde 
Osmanlı hükmetinin bankaya 3.5 mil -
yon altın frank borcu tahakkuk ediyor· 
du. Banka Lozana kadar faizi mükerrer 
üzerinden hesap yürüttü. 

Milli hükOmet teessüs edince banka 
yeni hükumetle müzakereye başladı. 
M.illi hükumetin ilk istediği şey hesa • 
batın rüyeti idi. Banka altı sene hesap 

rüyetinden kaçtı ve nihayet müzakere 
münkati oldu. Banka sonra muhtelit 
hakem mahkemesine başvurdu. Müra -
caat müdetinin yedi sene 11 ay geçmi~ 
olmasına rağmen Fransız - Türk muh 
telit hakem mahkemesi bu müracaatı 
kabu! etti. 

Devam eden mürafaalar neticesinde 
mahkeme h esabat:n rüyetine karar ver
di ve bu işe hakem olarak Amsterdam
da banker Goppel tayin edildi. 

Bay Emin Ali Paristen sonra Ams
terdama gidecek ve orada hesap rüyet 
edilecektir. Hakem raporunu yazıp iki 
tarafa tebliğ ve bu raporlar üzerinde 
tar:ıfeyn dileklerini tesbit edeceklerdir. 
Bundan sonra ikincikanunun on altı -
srnda da Pariste muhtelit hakem mah -
kemeleri binasında bu davanın son mü
dafaası yapılacaktır. Bu celsede hüku • 
metimizin hakemliğini Pariste bulunan 
düyunu umumiye komiserimiz Bay Ali 
Rıza, ajanlrğı umumi ajanımız B. Emin 
temsil edeceklerdir. Bankanın hükume -
timizden istediği para 14 milyon lira • 
dır. 

Banka mümessili evvelce 568 bin 
franklık hisse senetlerinin ödendiğini 

söylemişti. Bay Emin Ali bu hisse se -
netlerini teslim almak için de Maliye 
Vekaletinden salahiyet almıştır. 

Türk - Fransız mahkemesi ikinci~ 
kanunun on beşinde Çukurova davası 
etrafındaki iadei muhakeme talebini 
tetkik edip kat'i kararını verecektir. 

ikin -:ikan unun yirmisine doğru Türk 
- Fransız mult'telit hakem mahkemesi 
d'! işi bitmiş olduğundan t:ı.rihe karışa

caktır. 

Ekalliyet mekteplerinde 

Mua!limler konturatla 
ç·alışacaklar 

.... ... 

Mekteplerin ders saat!eri üzerinde de 
değişme!er yapıldı 

. Ermeni okulları talimatnamelerinir r.... . . . 
kültür bakanlığı tarafından tasdik edi- t..SK 1 Hanedan 1mtıyaı1 mı? 
!erek gönderildiğini y~zıı:uş~~~· .. "Akay,,ın sayın direktörüne 

Bu okul direktörlen dtin ogleden on-
ce kültür direktörlüğünde bir toplantı 
yaparak talimatnamenin nasıl tatbik e -
dileceği etrafında görüşmüşlerdir. 

Kültür direktörü Bay Tevfik Kut 
kendilerine izahat vermiştir. 

Talimatnamede bu okulların hafta -
da 40-41 saat olan dersleri haftada 
34 saate indirilmiştir. 

Bıınc!an başka bu okulların birinci 
devrelerinde talebeye iki yabancı dil 
öğretilmekte idi. YabancJ dil de bire in
dirilmiştir. 

Diğrr taraftan öğrendiğlmize göre 
bu okuliar öğretmenlerile konturat ya
pacaklar ve yıl içinde dersleri azalt -
mak ve maaş vermemek Eibi müşkülat
lara tesadüf edilmiyecektir. 

Konturat usu!ünün bütün yabancı o
kullarda tatbik edilmesi muhtemeldir. 

Dün gece tan:dık bir okuyucumuz 
Büyükadadan telefonla şöyle söyledi: 

''- Bu gece, 7, 15 te köprüden kal • 
kan Ada vapurunun kaptan köprfü:ü al
tındl 12 kişi oturabilecek genişlikte o
lan sigara salonunu üç kişi kapatmış 

ve kapıları kilitleyip burasını kendi a
lemine hasretmiştir. Bütün müracaat -
!ara rağmen vapurun vazifelilerindcn 
kimseyi alakalandırmak ve eski hane -
dan imtiyazlarını andıran bu fuzuli ta
gallüp ve tasarrufa nihayet verdirmek 
mümkün olamadı. Bari bundan sonra 
yine böyle bir şey olmasrnın önüne ge
çecek bir tedbir alınsa .... ,, 

Cieneral Ali Hikmet 

tll?ı • • • 
· te ıl.rılılar tarafından boyuna işa. 
~ ~"endi, gençliğine telmihen d~ 
~. ~liıneıerile yadedilen Atina se
'.\ \!şen Eşref Önelin ziyaretine 

llALKltl l>tLEKLERt 

Son günlerde hastalığının nekahat 
devresini geçirm~kte olan spor kurumu 
başkanı General Ali Hikmet Bal.kesire 

gitmiştir. 

··-············································ 
Parasız muaqene 

kuponu ~ 
4 b~ bir nezaketle ve biç bekletmek Heybelia.dadan N. Vahit yazıyor: 
:~. tıtı.i ~esai odasına kabul buyur
~ <ie etin bir zevkle döşenen ve sıı.. uotıtrduğumuz evde ayni zamanda ev sa.1ıfbimiz de 
~ ~thaı nazandikkate çarpan bu oturur. Be7<.çi Kadri evsahibind!;n aylıijını hem de faz~ 
~ elçi, koltuğunun arkasm-lsile munt~man alır; fakat bununla kanaat etrniyctek 

kütüphanenin rafları üze- de ki:racı ol.an bizden almıya kalkıyor. Hal.lnıki bi...-im 

bildiğim'.ze göre bir evden bekçiye tek bir aylık veril;r. O 
evde k"(l.Ç ki§i oturduğundan bekçi.ye .. nihayet belcçi tel= 
bir eve göz 'kulak olmtyor rm.t?. Bela;ilcrin bu kendi ba.~. 
Zarına ioat edip ortaya çıh"ardıkları va-:iycti kontrol ede
cek bir m.al;;anı bul.arııadım. Hi~bir val:it doğru olnı.ıyaa 

bu h.arck-.elin g~ctenizde yazılması.m dilcrint.n 

B·ıl kupondan yedısiııi birik 
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız 

: muav('nf' ettirebilir • •.•.•.•.......................................... 



8 A Y R A J.\ıi ı N MUJüESİ 

Keşif bedeli 1102 lira 71 kuruş olan Verem dispanserinin tamiri ve 

bahçesinde yapılacak odun deposu aç ık eksil eye konulmuştur. Keşif ev
F ve şartnamesi levazım müdürlüğ ünde görülebilir. İstekliler Bayındır • 
.ı..ık direktörlüğünden alacakları Fen ehliyet vesikası ve 2490 No. lu ka -
nunda yazılı vesika ile 82 lira 70 ku ruşluk ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber 30-12-936 çarşamba günü saat 14 de daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (İ.) (3631) 

Akay iş etmesinden: 
25 ARANVOSSV 

Bayramın ayn ayn üç gününde T e peba~ı G A R O E N ' de 
• •• , ,,.,.. '• ~ !'._. l Saat 17 de matine vereceklerdir. Aynca: Bütün yeni numaralar. Fiyatlara zam yok. 

1 -Yalovakaplı~anmeilialinei~kilnıneheme~edeufalt~~ ~=~~m===~nı~~~nı===~~~==~·,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
üzerinde g··sıerilecek mahalde ynptırı Iacak elektrik santralı tesisab kapa - g Tepebaşı Dram ttıamı :i Bugüne kadar yapılan türkçe sözlü filmlerin en güzeli 
1ı zarf usu1iyle eksiltmeye konulmuş tur. iİ 15/ 12/ 936 salı gündüz yoktm U başlıyarak bütün Bayram haftası 

2 - Eksiltme 30-12-1936 tarihli çarşamba günü saat 14.30 da :1: Akşamı saat 20,30 da BÜYÜK HA-ji 
1
:· LA 16/ 12/ 936 çarşamba gUnd~:.:. 

I<.aral::öyde idare merkezinde şefler encümeninde yapılacaktır. :İ saat 15,30 da ve ak~amı saat 20,30i: 
3 - Muhammen bedeli (55.32 7) lira ve 20 kuruştur. h da BÜYÜK HALA 17/ 12/ 936 per-~i 
4 - Muvakkat teminat (4.149) lira ve 54 kuruştur. ii şembe gündüz saat 15,30 da. ve ak-!: 

i P E Sinemasında 

~ r 
5 - Şartname, keşif ve projeler idare Veznesinden bir lira mukabi - İl' şamt saat 20,30 da BÜYÜK HALA.:i Sıcak ve yakıcı diyarlarda ale§Ji bir aJk ve macera filini 

linde satın alınabilir. i Fransız Tiyatrosu !i · ·· ı Türkçe sözlü ve Türk musikisi. Musiki kısmını hazırlryan ve sÖ1' 

ÇÖLDE BİR TÜRK GENCİ 

6 - İstekliler teklif mektuplan m yazılı saatten nihayet bir saat ev • !.' Operet Kısmı i .. : 
f ı leyenler: 

veline kadar Encümen Reisliğine makbuz bukabilinde vennelidirler. U 15/ 12/ 936 sah g~ndUz saat 15,SOH MONlR NURETilN _ EIT AL YA SADİ • ÜST AD NEYZEN Tf.\'' 
(3542) U da LEYLA ve MEC .. roN akşanı:: 1 

------------------------H~hl~1~1~~~~~~ ~-~~ ı nK-~UDCTM~·~HM~EŞ~S~-B~~R~ 

K . · ı A • d n düz saat 15,30 da ve ak .. amı saatH LAHADDIN - KEMANI ASDl ocae 1 VI ayetın en: :: 20,30daLEYLAve:ı'.1F..c?\TUN 17:: ..... ________ ll!l 
17 12 936 -~L'd b 'hl d'' k- ık k ii~~~~~~~Il~~t]5~~----------------------~~ - - turnıın e saat on eşte ı a e e ı .. me uzere aç e • g da ve akşa:m saat 20,30 da LEYLAg 

·ı til al 'I" dil v· l" k ı · · b' d ı Bayram haftalarında daima senenin en güzel filmlerini gösteren sı tme sure e macağı ı an e en ı ayet me tep erme aıt ır a et seyyar H ve MECNUN. g 
sli . akin . il 25 . f'lm al kin . uh :. :: se sınema m esı e metre sessız ı ıcı ma enm m am - :::::::=:::::m:-.m::::::::::::::::::==--==--== 

men bedeli sehven 1800 lira gösteril mit olduğundan bu ilan yok sayıla • 
rak mezkfır makineler §artnamesi ve 2350 lira muhammen bedeli üzerin- r------------... 

VAKiT 
Propaganda 

den birinci kanunun otuzuncu çarp mba günü aaat On beşte ihale edil -
mek üzere yeniden açık eksiltmeye k onulmutlur. İsteklilerin muhammen 
bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetind e muvakkat teminat mektubu veya 

Banka makbuzu ile o tarihte vilayet makamına ve prtnamesini gönnek 
'j,tiyenlerin encümen kalemine müra caatlan. (3629) 

Servisi sayın müşterilerinin Bay -

• !~ • - -- • ---. - -. . --- --i • - -- -....... 

ramlannı candan kutlular. 

. . I 

, i Di VJ 1Sl'RlltTi'R 

= -=-- = ':.. = =--- IJI~ il :--:.. ~ ":. : "':. : ~ = ~ = : : : - - = ~= : ~: ~ : =---- : ,:_ -= -= 
- .. .. • .. - 1 ~ - ~: ~ 

ıllll 
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MELEK SDınıemaso 
YARIN matinelerden başlıyarak Dünyanın en çok sevilen yıldızı 

MARTHA EGGERTH 
Tarafından emsalsiz bir surette yaratılan ve bugüne kadar çevirdj~ 

en" güzel filmi 

p ARİ s L i Ş .A N Töz 
. . - . . ·:'~ . . .. 

Önümüzdeki çarşamba günü matinelerinden itibaren 

SAKARYA (Es~ Elhamra) SiNEMASI 

Hnllcınızm pek sevdiği artistleri olan 

RUBY KEELER ve DiCK POWcL•i 

Donanma geliyor 
Gençlik, gıpte, vatanperverlik v~ aık fitminde takdim edecektir . .B~ 
filin, tamamen Annapolis'deki meşhur Amerikan Deniz AkadeJJıı· 

1 sinde Amerikan donanmummiştirakiyle çevrilmiştir. 
Bu taheseri bilhcasa deniz ve askeri talebesinin görmeleri tavıi,,e 

o!:ın!lr. llil!I _____ .,,, 
: . , • ·'\.:_'t. ., "\'.• ... 

Deniz Levazım ~atınal' 
ma Komısyonu ilanla~ 

Tahmin edilen bedeli 2814 lira olan 60000 kilo muhtelif yat 

26-Birincikinun-936 tarihine raat lıyan Cumartesi günü saat 11 de ~ 
eksiltme uaulile alınacaktır. 

Şartnamesi Komisyonda her gü n parası% olarak verilir. 
isteklilerin 211 lira 05 kuruştan ibaret muvakat teminab lı~, 

Vilayeti defterdarlığı Muhasebe müd ürlüğüne yabrarak mukabilinde(.' 
lacaklan makhi.ız veya Banka temina t mektubu ile belli gün ve saatte 
sımpll§ada bulunan Komisyonumuza müracatlan. (3535) 

1 - Tahmin edilen bedeli 3965 7 lira 60 kuruş olan 408000 ~ 1 
rnek, 21 - B. Knnun - 936 tarihi ne rastlayan Pazartesi günü tP 
de kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 9S 

2 - Muvakkat teminatı 2974 lira 32 kuruş olup Şartnamesi 1 J 
ruş muhabilinde Komisyonda her gün verilir. ~' 

3 - işbu elonek, şartnamesi m ucibince Denize ait olan fırıJldJ 
~deccktir. . eİ 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kan unun tarifatı dahilinde tan~ e ~ 
ceklcri kapalı teklif mektuplannı betı i gün ve saatten bir saat e,~el~ 
dar Kftsımpaşacla bulunan Komisyon umuza makbuz mukabilinde ~ 
leri (3375) 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırf119 1 
ve elrn"ltme komisyonundan: ı.ı1 

Sivas Nümune hastanesi için satın alınacak 138 kalem eaari .... ti 
ye ve sıhhi malzeme açık eksiltmeye konulmu§tur. '"" 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai muavenet ~üd ı61' 
binasında kwulu Komisyonda 30-12-936 Çarprnba günü ,_.ı 
yapıfacaktır. 

2 - Tahmini fiat 1330 liradır • 
3 - Muvakkat garanti: 99 lira 75 kun1~ ur. .. bil:~: 
4 - lsteldi!er şartname ve Listeyi her gün Komisyondan gorefl~ ıı'A 
5 - İs tekli er cari seneye ait ticaret odası vesikasi1c 2490 •• ~r 

nwı1 ynzlh bel~e!cr ve bu işe yeter muvakkat garanti ınakbfl 
omıka mektubu ile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 356 ~ 

a 

k 
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Hafize, merdivenin ortasında, etra
fındakileri ite kaka meydanı genişlettik
ten ıonra elini böğrüne koydu: 

- Gelinle güvey koltukta iken (Ha
toidiye Jnar§I) m vuracak, odalarınday
ken (Meftun olalı) §M'kısmı çalacak ba
ba yiğitJer aranızda varsa çıksınlar mey 
dana; bizde pmcik savalım sazendeleri. 
Şayet yoksa, o halde yer verin; alalım 
adamcağızlan içeri! .• 

Ellerinde keman kutusu, torba içinde 
kanun ve ut, koltuklannm altında iki 
tefle, beş nefer sazende ve hanende içe
l'İ alındı. 

Hanende Balatlı Kemalin taknnıydı. 
kemanist, o seneler piyasaya çıkmış, 
kemanının oynaklığı ve kıVTaklığı dola
Yısile çabucak ve genç yaşında ıneşhır
lanmış olan Loncalı Raşitti. Torbadaki 
kanun değildi, santur. Santuri de yine 
Balatlı iz.aktı. Udi, Tekirsaraylı David, 
öbür hanende de santuri lzakın kardeşi 
Aslan. 

Yani, topu yP.hudi takımı .. Yahudi ta
knnı deyip geçme, piyasanın hemen he
ınen birinci kademe saz takrmlarmdan. 
Veli~ cemiyetlerinde, yüz yazısı ve 
Paça &-ününe beş lirad~n aşağı gelmez
lerdi. Buraya yalnız bir perşembe1ik tu
tuldukları için en aşağı üç lira alacak
lardı. 

Çalgıcılar ilk önce sokak üstündeki 
küçük odaya alındı. Necibe ve Nergis 
ctgagralan, kahveleri yetiştirdiler. Hep
•ile tanışıyorlardı; senli benli idiler. 
Hatta o kadar ki şakalaşmaların, cinas· 
lann türlüsü. 

ikisinin de gözü kemani de. 

yor. Selimi Salis devrinden kalma, gali
ba dıa onun bestelediği (Hicazı hüma
yun) peşrevinden başlıyor. 

Haydi şimdi de yukarıdan aşağı bir 
hurya ve evde, te:.nellere dek çatır ç:.ı • 

tur bir sarsınb ... Kim var kim yok hep· 
si: (Çalgı başladı!) diyerek küçük o • 
danın kapısma üşüşmüşlerdi. 

Damat Bey daha görünürde yok. Sa
cayaklar, yine kurtlu peynir, yerlerinde 
duramıyorlardı: 

- Bu kutu kadar odada ince saz o • 
Jur mu? .. Bunlar sokağa mı çalıyorlar, 
yoksa evdekilere mi? .. 

Hafize yine tepelerine damladı. Saz 

için en muvahk yerin yukarı kat sofa • 
eı olduğunda itifakı ara hasıl oldu. So • 
fanın bir kenarcığı bir yatak bağı ya -
hut çarfafile bölünür, takını oraya ko • 
nur. 

Hafize derhal yatak bağını bulup ge· 
tirdi. Hamlacmın Nergis sandalya üs • 
tüne çıktı. Abdesthane nalınıyla iki du· 
vara çiviler ç.akh. ipi gerdi; üstüne Ör· 
tüyü astı. 

Saz heyeti yukarıya çdap oraya yer
leşir yerleşmez, makamı uşşak' dan: 

Ölse de a~ık unutmaz yaresi 
Aşkın ölmekten de gü~tür çaresi 
Etmedikçe merhamet mehparesi 

Türküsünü tutturdu. Taknn başı ha~ 
nende Kemal, yahudi ağzile: 

Aşkin olmekten de yuçtur çaresi . 
Diye hançere yırtarken, kemani Ra

şit de kemanile fıkırdaklı nağmeler ya
parken, yatak bağtnm önündeki sandal

öğle Neşriyatı: 
Saat 12,30 PlA.kla türk musiki&. 12,:iO 

havadis. 13,05 plllJcla hafit mtlzik. 13,25-14 
muhtelif plA.k neşriyatı. 

Akşma neşriyatı: 
Saat 18,30 Pl~kla dans musikisi. 19,30 

Konferans Tasa.rru! ve yerli malı haftası 

ınünasebetile, doktor Mazhar Osman tara 
!ından. 20,00 Vedia Rıza ve a.rkadaşle.rı ta 
rafından TU.rk musikisi ve halk şarkıla.rı. 
20,30 Cemal KAmi1 ve arkadaşları tarafından 
TUrk musikisi ve halk şarkıları. 21,00 (Saa.t 
ayar;) Şehir tiyatrosu operet kıssmı tara 
tından bir temsil. 22,00 Ajans ve borsa ha 
bcrlert ve ertesi günün programları. 22,30 
plAkla sololar. 23,00 Son. 

SALI Çar,amba 

Takvim rs ı. Ka. rn r. KA. 
======t ı Şevval 2 Şevval 

Glln doğıl§U 
3Un batış:ı 

Sabah naı:na2::ı 
.:>gıe namazı 

lkl.Ddt ne.ınazı 

Akşam oamazı 

Yılm geçen günleri 
Yı.lm keJa.rı günleri 

7 18 7 19 
16.41 16,t2 
600 600 

1209 12 10 
14.28 14.29 
16,41 1642 
18 21J 18 21 

5.32 5 3 { 
~49 350 

16 15 

TAKSİMDE - MAKS1M VARYETE 
TİYATROSUNDA 

Bu akşam saat 21 
de matine 16 da 
HALiME 

Yarm akşam ve 
matinede PIPIÇA 
Perşembe mtinede 

ENAlLER 
Biletler satılmak. 
tadır. Telefon 42633. Cumanesı mati

neden itibaren ESKİ HAMAM 
ESKİ TAS 

ŞEHZADEBAŞI FERAH 
TİYATROSUNDA 

Büyük Türk Illüz 
yonisti ve Manye 

tiznıacısı Raşit, o sıralarda 22, 23 lük bir ci
van. Tatlı buğdayıı, kıvırcık saçlı, mini 
minicik bıyıklı bir tombalisa •• Necibe ile 
Nergis, başlannda sözüm yabana baş 

Örtü, gözleri baygınlata baygınlata, iç 
çelı:e çeke, durmadan da delikanlı ile 
Yarenlikteler .. Biri kalkıp cıgarasmı uza
tırken öbürü kibriti çakmada; çakar 
çakmaz dı§M'I seslenmede: 

yalarda, biribirinin üstüne asılnuş, ara- Pr. Zati Sungur 
lıktan kafaları içeri uzarumş olan Ne • Her gün fevkalli
cibe ile Nergis, göz bererte bererte, kir- de oir programı · 
li di~li a~zlarım aça aça, yavaştan şar - temsilleriı:ıe devA ı 
kıya kabşıyorlar, İfakat yine Necibesi· ediyor 
nin ensesinde: 

- Hu çocuklar, Nebiyanımla Hoşka

dem hacıya söylesenize, beylere kahve

yi getirsinler .. 
Saz takımında harekat emareleri be

lird". Kemanı, kanunu, udu mıutat akort
lannı ettikten sonra fasla girişildi. 

O vakitlerdeki siftah, sonral:ır da ol
duğu gibi Hicaz peşrevinden başlamı-

- Oku, devam et §ekeyim, ben.im ku
laklaynn hep ~nde ! diye coşuyordu. 

~'k:aktan bir galdır guldur koptu ... 
Araba şakur şukur kapının önünde dur
du .. Evin içinde yeni bir kıyamet: 

- Müjde, müjde!.. damat geldi! .. 
- Sağdaki m-i, soldaki ıni? 

( A rTcası var) 
········••awaw••l••••aaaaaaaa•aaaaaa8aaaaaaea••···········~Raaaaaaaaaaaa8aaaaaeaaaeaaaaa••• 

j Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı ( 6) grup 
ıı~ tnalzeme her grup ayn ayn ihale edi imek üzere hizalarında yazılı gün ve 
' laatJerde Haydarpaşada 1 ~ci işletme komisyonu tarafından açık eksilt -
~ trıe ile satm alınacaktır. 

fstekfilerin malzeme hizalarında yaz1h muvakkat teminat ile kanu 
tıun tayin ettiği vesikalan ve kanunu n 4 üncü maddesi mucibince işe gir • 
in.eye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname vermeleri lazımda. 
llu işe ait şartnameler Haydarpaşada 1 inci işletme Komisyonu tarafın · 
dan parasız olarak verilmektedir. 

1 - 7,200 M3 çam azmam muhammen bedeli 288 lira ve muvakkat 
teıninab 21 lira 60 kuruş olup 21. XII. 36 Pazartesi gi.inü saat 10 da. 

2 - 1 adet cereyanı daimi Elektrik motörü muhammen bedeli 395 
lira ve muvakkat teminatı 29 lira 65 kuruş olup 21. 12. 36 pazartesi günü 
'aat 10 da. 

3 -- 87000 adet adi tuğla muhammen bedeli 565 lira 50 ku~ş ve 
tl'luvaklfat teminatı 42 lira 45 kuruş olup 21. XII. 36 pazartesi günü sa . 
il.t 10 da. 

4 - 45000 adet Marsilya biçimi kiremit 300 adet Marsilya hiçimi ça~ 
tt kiremidi muhammen bedeli 1704 lira 60 ~ruş ve muvakkat teminatı 127 
I• 
11ta 85 kuruş olup 21. 12. 36 pazartesi ~ünü saat 10 da. 

5 - 625 rulo ala cins karton bitüme (26. 30 ve 40 kiloluk) mu . 
hanımen bedeli 3869 lira 25 kuruş ve muvakkat teminatı 290 lira 20 ku · 
t1.1ş olup 21. XII. 36 pazartesi günü s:ıat 10 da. 

6 - 10 adet delme makinesi, 10 adet el testere makinesi muham · 
tnen•bedcli 2150 lira ve muvakkat teminah 161 lira 25 kuruş olup 
~4. 1 2. 36 perşembe günü saat 1 O da. 

Geçmiş Kurunlar 

15 Kanunuevvel 921 

MATAKSAS P ART1St 

Atina - V enizelıos aleyhtarı olmak
la beraber hük--Umeti hazıraya da mu.
halif olmak üzere yeni bir fırka te§. 
kili 1ıakkınd4 verilen haberlere sami~ 
meten bu yeni fırkanın esbak erkanı. 
harbiye reisi (Metaksas) tarafından 
esi..s edildiğini nıevsukan istihbar edi. 

yorum. 
Yakında neşredilecek o"lan yeni fır

ka programmda salahi dıtıhilinin temi.. 
ni Vcldedilecek, mevkii iktülara vüru. 
dundanberi Anadolu mücadelesinden 
sarfınazar etmek cesaretini göstere
memiş o"lan hükUmet rıviiıahaze oluna.. 
oaktır. 

EVLEnME 
Lapseki kaymakamı Cemil Sargut 

kızı Asiye Sargut ile Bursa Hisar o -
kulu başöğretmeni Fevzi Güven'in oğ
lu Fazıl Güvenin evlenme törenleri cu
ma günü saat yirmi birde Bursa ordu 
evinde yapılacaktır. Yeni aileye saadet
ler dileriz. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN BEKnı 

Dahiliye M ütehauı•ı 

Pazardan başka günlerde (2 den 6) 
ya kadar İstanbul Divanyolu (104) ye
ni numaralı hususi kabinesinde hasta
lara bakar. 

Kab!ne ve ev telefonu: 22398 Kışlık 
telefon: 21044 

Salı, cumartesi sabah (9 1/2 - 12) 
saatleri hakiki fukaraya mahsustur. 
Herkesin haline göre muamele olunur. 

Ekıne!< fiyatı 

Anlatan: Menlekli Haydar 

-4-

Bunun üzerine Manastırlı miralay / 
Deli Adem bey beş tabur asker ile Nev
rekoba gelir. Miralay Deli Adem bey 
Nevrekoba varır varmaz derhal idarei 
örfiye ilan eder. 

Aldığı tali.mat üzerine mahpusları 

cebren çıkarmak ve halkı isyana teş
vik etmek cürmünden dolayı başta 

Tanço ailesi olmak üzere ileri gelen bir 
çok Bulgarlar aleyhinde takibat yapa
cağını işae eder. O vakit hepsinin etek
leri tutuşur. Derhal amana düşerler. 

Tançonun kendi eceli ile öldüğüne dair 
mazbata yaparlar. Miralay Adem beye 
takdim ederler ve devlete son derecede 
sadakatleri olduğu hakkında beyanna
meler çıkarırlar. 
Eğer o zaman babam Nevrekoba 

gitmemiş olsaydı bütün ahalinin Sere
ze hicret edecekleri muhakkak idi. Bul
garların taşkınlığa başlamaları baba
ma başka türlü zararları ol.muştur. 

Bulgarlar o sırada iltizam etmiş ol
duğu aşarı vermedikleri için babam 
hükfunete beş bin altın borçlanmıştı. 
Bu da (93) seferi sıralannda ol.muş

tur. (93) muharebesi esnasında Sere.ı 
liler Selaniğe kaçmak için hazırlanı

yorlardı. Muhacirler Moskof hücu
mundan ve telaf atta.n kurtulmak için 
Makedonyaya can atmak istiyorlardı. 
Bunların bir çoğu Kresne ta.rafını tu
tuyordu. Bu sırada havalar o kadar so
ğuk idi ki insan yere tüküremezdi. 
Çünkü tükürük ağızdan çıkar çıkmaz 
buz olurdu. Mutasarrıf paşa kadılıkta!'l 
kaymakamlığa geçip o zaman Menlik 
kaymakamı olan Hacı Mustafa efendi 
gayet mürtekip ve hain olduğundan 

Bulgar ve Ulahlar ile ittifak ederek 
muhacirlerin mallarını yağma ebnek 
fikrine koyulmuşlardı. Gelen muhacir· 
lerin miktarı dört bin arabadan ibaret 
iken on dört bin araba muhacir bulun 
duğunu yazar ve "Ustruma,, Karasu
yundan geçmeleri imkansızdır.,, diye 
bildirir. Ve hiçbir teşebbüste · bulun
maz. Bu tarzda hareketin asıl vesaiki 
sonradan anlaşılınca mutasarrıf derhal 
Serez beylerini toplar. Kendilerine bu 
biçare muhacirlerin kurtarılmaları için 
tedbir alınmasını ister. O zaman en bü
yük olan İsmail bey hastalığından, Ha
cı Tahir bey vücudunun zafiyetinden 
bahseder, Nihayet Hacı Sadık bey: 

- Efendim, bu işi bizim h içbirimiz 
yapamayız. Olsa olsa Menlikli Rifat 
bey yapabilir.,, der. 

Bunun üzerine mutasarrıf derhal 
babamı zaptiyelerle yanına getirtir. 
Halbuki babam o sırada Bulgarların 
aşar hakkını vermemeleri yüzünden 
hazineye beş bin altın borçlu olduğun 
dan bu tarzda götürülüşii.nün sebebi
ni bu borç meselesine h~mledcr. Yol
da hep "Beni hapsedecekler,, diye en
dişe içinde giderken epeyce uzak bir 
mesafeden birinin avaz avaz ağla<L.01-

nı işitir. Zaptiyelere bu ağhyan kim
dir diye sorar. Zaptiyeler: 

- Mutasarrıf ağlıyor. Yollarda yüz 
binlerce mühacir kalmış. Onların ha. 
!ine ağlıyor.,, 

Diye cevap verirler. O zaman ba
bam kendisinin hapsedilmiyeceğini an 
lıyarak geniş bir nefes alır. O zaman 
tahrirat müdürü olan Şevket efendi 
ise babamın içli dışlı ahpabı idi. Ba
bamı vaziyetten lftyıkile haberdar et- ,· 
miş. Ondan sonra babam mutasarrıfın 
yanma gayet serbest olarak girer.! 

Mutasarrıfın ağlamasına mukabil ba
bam gülümser. Mutasarrıf babama:_ 

- Maşallah böyle gülüyorsun! Sen 
bu memleketin en ham.iyem insanla
rından biri diye işitmiştim. Biz kan 
ağlıyacak zamanda iken sen böyle 
gülüyorsun!,, 

Der. Babam mutasarrıfın bu sözü. 
ne: 

- Efendim, bugün ağlamanın fay
dası yoktur. Hatta zararlıdır. Çünkü 
Serezliler umumiyetle denecek dere
cede korkak ve çoğu zevk ve safasma 
düşkün insanlardır. Onlar sizin bu ha. 
linizi gördülerse derhal hepsi de mü
hacerete ba§larlar. İşte o zaman gelen 
mühacirleri kurtarmak mümkün ola
maz. Hepimiz kendi başımızın derdine 
düşeriz. Evvelce benim gülümseyişim 
teessüf ve taaccUpten neş'et etmişti. 
Çünkij zatıaliniz Türkiyede olan muta. 
sarrıflar arasında şöhret almış bir 
zatsıruz. Teessür sevkile ağlamanız be
ni müteessir etti. Benim gülümseyişim. 
zevkim.den değil, kederimden ve bili. 
ihtiyar oldu. Kayma.kam_ l_!ıçı Mu:ı-

tafa efendinin yazdığı şeylerde mÜba. 
lağa vardır. Hüsnü niyetle yazılma
mıştır. Onun bahsettiği yollardaki 
mühacirler ancak dört bin arabadan 
ibarettir. Teessür, hele ağlamağa hiç 
mahal yoktur.,, der. 

Mutasarrıf bu sözler üzerine ken
dini toplar. Babama teşekkür eder: 

- Bu mühacirleri salimen getir. 
meğe ve geçirmeğe söz verir misin?,. 

Diye sorar. Babam söz verir. Erte
si günü babam yanında mutasarrıf ol
duğu halde Menliğe doğru yoal çıkar. 
lar. Demirhisarın Çifticik denen mev
kiin yakınından Rupl boğazına girilir. 
Orada Rupl denilen müthiş bir rüz
gar eser. Hele kışın burada birçok in. 
sanlar soğuktan ölür. İşte bu boğam 
yaklaşır yaklaşmaz o müthiş· rüzgar 
esmeğe başlayınca mutasarrıfın elin
den dizginler düşer. Dudakları me>
rarmağa yüz tutar. Fakat babamın da. 
ha evvel ihtiyat olarak getirdiği eşya 
ile sarınır. Büyük müşkülatla Menliğe 
varırlar. Oraya varınca mutasarrıf 

kaymakamı rezil ve rilsva. eder. Ba
bama her ne lazımgelirse göndermesi
ni emreder. Babam aldığı va.zif esine 
gider. Fakat kaymakam gene bir tek 
zaptiyeden başka hiç birşey gönder. 
mez. Sonradan bu ihaneti yüzünden 
azledilir. 

Şimdi a.sıl mesele mühacirlerin ka
rasudan geçirilmesi işinde başlar: Ka
rasuyun üstü ince bir tabaka buz tut. 
tuğu ve üzerinde köprü bulunmadığı 
için bir sahilden öbür sahile geçmek 
yani mühacirlerin bulunduğu yere git
mek mümkün olamaz. Onun için ba
bam bir kmaba bağlattığı taşı sapan
la karşı tarafa attırır. Ve o kmaba ip 
ve sonunda halat bağlanır, sonra müha 
cirlere Bulgar dililc seslenerek en bü
yük ve en yüksek ağaçlan kesmelerini 
ve dört köşe yapmalarını söyler. Ke. 
silen ağaçları nehrin en dar yerinden 
halatlara bağlatarak kendi tarafında 
olan halkla berabr çektirir. Böylece 
ağaçları biribirine bağlıyarak bir köp
rü kurulur. Kendisi de mühacirler ta
rafına geçer. Kılıcını çeker. Birer iki. 
şer mühacirleri bu köprüden intizamla 
geçmelerini temin eder . 

f Ar r,ası var) 

Post T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - idare ihtiyacı i,in "10" ka :emde muhtelif tip ve mikdarda kab

lo tevzi kutusu kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
2 - Bu malzemenin muhammen bedeli "15361" muvakat teminab 

"1153" liradır. 
3 - Eksiltme 18-1-937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 

"15" te Posta T. T. Umum Müdürlüğünde toplanacak alon komisyonun. 
da yapılacaktır. 

lstanbul üniversitesi Rektörlüğünden: 

4 - lste!dilerin teminatlarını id :..remiz veznesine yabracaklar ve ala
cakları m:ıkbuzu veya kanunen mu le ber teminat mektuplannı ve 2490 sa• 
yılı kanunda yazılı vesikalarla berab ~r 3297 No. 7-5-936 tarihli Res • 

lstanbul Bcl.cdiycsinden: mi gazetede r.eşrolunan talimatname ye tevfikan müteahhitlik vesikası ile 
Kanunuevvelin 16 ncı Çarşaınb teklif mektuplarını mezkUr kanunun tarifatı dairesinc!e hazırlayarak ihale 

1 - Diş tababeti mektebindeki açık asistanhklara ve a gününden itibaren Birinci nevi ek- günü saat "14" de kadar komisyona vereceklerdir. 
2 - Tıp (akültesinrJ,.ki laborant narnzetliklerine istekli olanların mck 10 kuruş, ikinci nevi ekmek 9 5 - Şartnameler Ankarada Posta T. T. Levazmı Müdürlüğiinden 

!~Uan öğrenmek üzere _ TJP. fa kültesi Dekanlığına müracaatlan kuruş, francalruun kilosu 14,5 ku - İstanbulda Beyoğlunda Posta T. T. Levo.zım Ayniyat muavinliğinden pa • 
.(3595) ruttur. rasız verilecektir. (1956) (3352). 



BOZKURT 
TRAŞ BIÇAGI 

B I Ç A K L A R 1 N ASiDiR 
1 numaralı SERT 2 numaralı yu • 

mupk sakallar için yapılmq ve lraf 

olacağnuz günleri bıçaklar kena· 
rmda gün iaimlerile gösterihnittir. 
Türklyede: 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - KöprUba1: 
Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

.. __ flan telefon : 22740 --• 

Mersin Postası Çanakkale va· 
puru 15 ı. inci Kanun 936 salı 
günü saat 1 O da Menin hattına 
hareket edecektir. 

ıı ••tanbul Levazım lmlrllj)I 
j Satına ima 

Komi•yonu ilanları 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ffi markasını arayınız. OZ TORK ISIMUVE 
OZ TORK SAHİPLi BIÇAK YAL
NIZ BOZKURT VE HALK TRAŞ 
BIÇAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR 
HER TORKON BIÇACI OLMA· 
UDIR. 

TANESİ 
5 1\r. 

Hastaneler için iki bin adet çelik -------------------------

•' ~ .: 

12- 18Birincikinun Ulusal Tasarruf haftasıdır. Kumba· 
ralar 19 Birincikinun Cumartesi güniıne k:ıdar Bankalan
nııza getirilerek açtmlacaktır. Biriken para tasarrufa olan 
bağlılığı göstereceğinden bu hafta içinde mümkün olduğu 

kadar para biriktirmek her Türk için Ulusal bir borçtur. 

Türkiye Ziraat Bankası 

aomyah demir karyola 31 / 12/ 1936 
Perıembe günü aaat 15.30 da latan
bulda Tophanede Levazmı imirliği 

satmalma Komisyonunda kapalı 

zarfla eksilbnesi yapdacaktır. T ah • 
mİn bedeli 48000 liradır. ilk temina
b 3600 liradır. Nümunesi KomİI • 
yonda görülebilir. Şartnamesi 240 
kuruş mukabilinde komisyondan a • 
ima. lateklilerin kanuni vesikalariy
le teklif mektuplarını ihale saatin • 
den bir saat evvel komisyona ver • 
melen. ( 262) ( 3586) 

T"FOBiL .... .. ... 

• 

Or. iH SAtl SAMI 
rifo ve paratıfo hutalıldınna tutu ı 

mamılt için ağızdan alınan tifo hııp
landır 1 Hç rahatsızlık vtrme7.. 1 lı-r 

ke!I alabilir. Kutusu ::; .3 Kr 

lstan buf Harici Askeri 
Kıtaatı ilinlan 

450 bin kilo ekmeklik fabrika u
nu pazarlıkla satm alınacaktır. Mu
hammen bedeli 67500 liradır. tık te· 
minat 4625 liradır. Pazarlıkla ihale
si ~12-936 Pazartesi günü sa. 
at 11 de Erzincanda Askeri Satın • 
alma Komisyonunda yapılacaktır. la
tekliler ihale günü tecim ve Endüa • 
tri odasında kayrtlı bulunduklarma 
dair vesika ibraz edeceklerdir· Bu u· 
nun ihalesinde tekarrür edecek be • 
delinin üçte biri nisbetinde ve temi. 
nat mukabilinde müteahhide avam 
verilmesi şart konuhnuttur· Şartna
mesini almak istiyenler bir adedini 
338 kuru! mukabilinde komisyon • 
dan alırlar. (530) (2624) 

Kadıköy icra MemıırZuğwndan: 

1 
Bir baş siyah sağılır inek mahcuz. 

. dur. Bir borçtan dolayı açık artınu.ı. 
ile satlıacağından arttırma ÜskUdar 
Atpazarmda 8.1.937 cuma günü saat 
11- 12 de icra olunacaktır. İştirak e
deceklerin gösterilen saatte mezkilr 
mahalde bulun.malan ilin olunur. 9 da 
iki buçuk delllliye resmi mUşterlsine 
aittir. Taliplerin mahallinde buluncak ! memura müracaat eylemeleri. 

.. ::::::::111ır.::unnııı:ınıan111111n:::::n=-. 

!~ Dr. Mehmet Ali il 
••-------------•-••••' · :~ Bevliqe mütehassısı ti ~\_':Prübaşı Eminönü han Tel: 2191i>ıli 

Askeri Müze Müdürlüğünden: 
Aakeri Müze Bayramın İkinci ve üçüncil günleri açıktır. (3628) 

::::m:::=m===u:a:aaııaısı:ıa=ma•ı 

Sahibi : A~IM U~ - V AKIT Matbaası 
NeşriY.at Direktörü: Refik A. ~vengil 

Elektrik ampulıı alırkfn aydın· 

/ık kabiliyetinin ı·e sar.fiyatının 

Vat ile gösteri imi§ olmasına dik· 

kat ediniz. Bu suretle tenviratın 

size ııe derece ucuza malold.u· 

ğunu anlarsınız. Osram [g lam· 

balannın Üç tarafinda re am· 

balajinın üzerinde bol ziyanın 

teminatı gösterilmektedir: DLm 

Dekalumen W Vat sarfiyatı. 

Dekalumenli 

OARA 
ampullannın 'Jlaı sarfiyatı asgari derecededir. 

PARANIZ rAiZ G(TiRM~Jl 
'i ÇEA[J'$ ı R. 

'I~ 
'\ ~ 

\~ \ ~ .\j. '\ 

MUSUSİ ŞARTLAQIMIZ ~Al(f(IND ... 
GIŞEL,12iMIZD~N MALUMAT. AL 1N1 t. 

• 

~ ~.,._ ~ 





•• 
BUGUN BAYRAM 

Bakkal çi1ağın1n ·et öpme 
&iftahından sonra sağlı sollu 
bütün komşulurı evime bekıiqo1 um 

Sabahleyin kapıyı ilk vuran 
ll>ekçidir: Bir iki mani, beş on 
: ~(dan dan) dan sonra en a~ğı 
ıbir (manda göıü) nü tırtıklar, 

l

gider. lki11ci olarak saka dam-

lar: 
- Bayram şerifiniz müba-

rek ola bayım! 
Yirmi kuruş da ona toslar-

llJnız. Ondan sonra bay çöpçü 

dayanır: 

- Bayramınız kutlu olsun! 
Ona da Uç çeyrek uzatırsı

nız. Derken bakkal çırağı: 
- Öpeyim bay amca, yahut 

bayan teyze f 
- AI, =>akalım sen de ı:u on-

luğu! 
Bakkal çuağının el öpme 

ıiftahı uğurlu olduğu iÇin ar
kasından sağh sollu lrnmşu 

çocukları düşmcğe başlarlar. 
:Artık el öpen öpene ve şeker 
tabağına dalan dalana. Eski
'den bekçilere olsun, sakalara 
olsun, çöpÇülere ·olsun, bakkal 
çıraklann.l olsun, mrihalle ço
cuklarına olsun parsı yerine 
JDendil, çene gibi şeyler de 
vermek adetti. Fakat, şimdi 
başta bekçi olmak üzere böyle 
.şeylere aldırış eden yok .. Her 
kes şimdi mendil, çevre, yahut 
basma parçası gibi şeylerden 
ziyade s:ığlnm paraya bakı

yor. Oyleya, onlar da haklı: 
Sen parayı kendisine uçlan da 
o, onunla t;;;ter mendil alsın, 
ister çevre sana ne? 

Mahalle çocuklarının el öp
me faslı da bittimiydi artık 
hısmı, akrabası, 'dostu, ahbabı, 
kalf a.~ı. çırağr, çömezi, dalka
:nğu çok olanların vay halle
rine! 

Çat kapı? 
- Kim o'! 
'Bayın dayı zadesi 1 
Pat kapı? 
- Kim o? 
Bayanın haln zadesit 
-Tak kapı! 
- J{im o? 
Bayan daktilo! 
ırnt kapı! 

- }{im o? _ 
Mağaza kap·cım fle hamal 1 

Ye nrbk sITn lle kadm er-
kek, teker teker, yahut çifter 
~f ter ve~ tlçcr dörder gelen 
gelene!. 

• 2 KURUN'un llbesl 

Fakat, heni :;imdi düşündü
ren bunlar değil, beni bugün 
eıi çok dü~ündiiren bizim kiş
miri, yaramaz oğlanla haşari 
sarı kıza bayramlık olarak hiç 
bir şeycikler alamadım, ona 

yanıyorum. 

Elalemin çoluk çocuğu ya-
rın cicili bicili giyinip kuşana· 
rak oı·taya çıktılar mıydı za
vallı benimkilerin boyunları 
bükük kalacak .. Ama kabahat 
ben de değil, kabahat kendile· 
rinde.. Ben kendilerine önce

den sordum: 
- Size yeni birer kat elbise 

alayım_ mı? 
Sustular. 

• - Papuç alayım mı? 
Cevap vermediler. 

Gömlek, entari, çorap, fis-

tan alayım mı? 
Yine ses ç_ıkarmayıp karşım 

da öylece, put gibi durdular. 
Hani eskiden şöyle bir tür

kii vardı, belki de bilirsiniz: 

"Kızını sana fistan alayını mı,. 
" "Al babncığım al!1, 

Ben sanıyordum ki, benim 
kişmiri yaramaz• oğlanla ha-

şarı sarı kıza: 
- Size bayramlık şunu, bu-

nu a1ayım mı? 
Diye sorduğum zaman, ikisl 

de bu eski türkiide olduğu gi
bi hemen eHerini çırpıp Z'pla-

yarak: 
- Al rehacığım, al! 
Diye bağıracaklar. Ne yapa· 

hm, ben kendilerine her şeyi 
teklif ettim; onlar j,.<;e bir şey 
istemediler ve böyle1ikle gü

nah benden gitti. 
Şimdi siz diyeceksiniz ki: 
- Bari sen de zavalh1arı 

bayramda bol bol sinemalara, 
tiyatrolara eğlence yerlerine 

götürI 
Yağma yok, hindimi bun-

lar? Eğer hindi olsalardı, 
Amerikada yeni çıkan hindi 
ile birlikte gezmek modasına 
uyarak yulnr1annr koluma ta
kar, onları o ,dediğiniz yer1ere 
götlirdüm. Fakat benimkiler 
oralara gidemezler. Onun l~in 
ben, bu bayram benden hiçbir 
şey istemiyen kişmiri yaramaz 
oğlnnla haşan sarı kızıma 
tam on lrnruşluk kırpıntı etle 

~'-' %ana'
eserleri 

yaratamıyoruz? 
Yazan: Asım US 

Sık sık gazeteleri mecmua-
' ları meşgul eden bir sanat 

bahsi ardır. Niçin memleketi· 
mizde yüksek sanat eserleri 
görülemiyor? Bu arada nic;in 
inkılap hareketlerini yaşata

cak tablolar yapılmıyor? Mu
harrirlerin başka başka şekil
lerde cevap verdikleri bu sua 1-
lere acaba doğrudan doğru 
'fürk ressamları ne diyor? 
Geçen gün Ankarada res
sam bay Şevket ile konuşur· 
kcn bunu anlamak istedim. 
Gazetelerde gelip geçen bu 
türlü sanat münakaşaları hak 
kındaki düşüncesini sordum. 

Aldığım cevap şu oldu: 
- Azizim, -bilirsin ben i.~-

11\m eserleri üzerinde çalışa
rak ortaya çıkmış bir ress'l
mım. Cami, medrese, sebil gi
bi ('$erlerin resimlerinde mu
vaffak olurum. Bu, benim için 
bir ihtisas halini almıştır. Na· 
sıl ki bir burun, boğaz, kulak 
mütahassL<;ı kalp ,.e damar 
hastalıklarına bakmaz ise ben 
de başka bir mevzu sa hasına ge 
çince acemileşirim. Sonra bir 
sanatkarın yaptığı eserde mu
vaffak olabilmesi için dokü· 
man ister. Hnyalhaneden ya· 
pılan resimler hnkikate uy
maz. Umumi harp içinde Al· 
manyaya Türk ressamlarının 
eserlerind~n gönderilmek iste
nilmişti. O vakit harbiye neza
reti Tak.<;imde bir sergi yap
mıştı. Ressamlar asker elbist. ... 
leri, top, tüfek, mitralyöz ve 
sair askeri eşyadan mürekkep 
olarak yapılan bu sergiye git
mişler, orada gördükleri do
kümanlara bakarak kendiler! 
bir takım komposisyonlar vü
cuda getirmişlerdi. Buna rağ
men yine arzu edilen muvaf
fakiyet temin edilem~mişti. 
Benim bildiğim şudur: Mem· 
Jeketimiz ~anntkfır yetiştir
mek ve yaşatmak husu-.un".!a 
fakirdir. Faknt Türk sanatl 
ve sanatkarı hiç de yok değil
dir. Yalnız mevcut sanat eser-

on kuruşluk manca, birer de 
yedi buçuk, .alacalı lastik top 
alacağım; dört gtin bayram 
evin içinde doya doya ylylp 
içip bol bol oynasınlar! 

Osman Cemal Kaygılı 

B. Şevket 

leri ve sanatkar'Jar dağınık 
olduğu için adeta insana hiç 
yokmuş gibi geliyor. 

Onun için yapılacak şeY, 

mevcotları bir kere toplamak .. 
tır; hepsini bir teşkilat altına: 
almaktır. Zaman ile memleket · 
refaha doğru gittikçe tabii sa .. 
nat hareketleri inkişaf ede .. 
cektir.,, 

Sanatkar dostumun bu söı:
lerini biraz daha aydınJatmnlC 
muvafık olur. 

Güıel sanatlar almdemi.;l 
direktörü Burhan Toprak ge
~en yaz 'Fındıklıda eski ve 
yeni 'fürl{ ressamlarının eser
lerinden toplayabildiklerini 
bir sergi haline getirmişti. O 
vakit büyük bir takdir ile kar
şıladığımız ,,u sergi, Jstanbul
da küçük bir himmet ile bir 
galeri yapıla bileceğini göster
di. 

Fikrimizce güzel sanatların 
memleketimizde inkişafına hiz 
met etmek i~in başta gelen 
şartlardan biri budur. Güzel 
sanatların her şubesi için Kül.
tör bakanlığının Avropadan 
mütahassıslar getirmekte ol• 
masmı da memnuniyetle kay
detmek lazımdır. 

Demek istiyorum ki güzel 
sanatların bir memlekette in• 
kişafmı temin için devkte dil• 
şen vazife toprağı hazrrlnynn. 
ve tohumu atan çiftçinin yap
tığı işe benzer. 

Devlet ~annt tetkikini öğre
ten miiesseseleri vücuda get(... 
rtr. GUzel sanat örneklerini 
muayyen yerlerc!e t.oplaT, böy-

(&mu 8 dncide) 

- Dikloot et biraz! Şapkanı doğnı giy, k"'lravatını düzelt. 
Sonra, arka11da1ı otomobil geliyor, onu da bak. 

- Evveı.a ha 
ooya bir el at~ 
et, uyansın. On
dan sonra vu. 

~ 
. . rur81'"··· 
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- Ne ata şeyl Benim bu. 
tada canım çıksın sahte yüz 
liralıklar yapacağım diye, sen 
git paralan kürük mantolarn 
ver!. 

Kaduı, telefon teli tamirci
lerine: 

- Budala 1corlcak1ar! Ne 
iıiyo direğe çıktmızj bon1 aoo. 
, m4 değilimi 

- O kcular bağır-nuıyrn. Sa. 

ğır deyili.m. 

- Karım sağır da, ne ko

ı.uştuğumu...--u duysun diye ba

ğınyorınn. 

- Merak etmeıjin, baymı. 
Baçlarımzı, sankıi benim saçla
nm.m1§ gibi, dik]wtre keseoe-

~'-'-~ 

- A~ıne, bu maymun amcama nekal:lar benziyor 
- O n.asıı lakırdı Ö1Jlel 
- Ne çıkar! Maymun anlamaz k-i! 

- Size göndereceğim. buket ne ;ıeui çiQCklcrdcn olm.alı' 

Tabiiyat talebesi bayan - §ak"ikiye f asilcsinin katnwrli çı.. 

çeklerinden .•. 

~ 

- Bövlc yırtı7: • çorap1ar1.a so1:c.ğFf. mı rıl·~ctıJc.sıtt 1 

- Ne olur, anne! Otomobi?c binerim 



uenç kız ve genç 
erkeklere 

Bu sütunlarda herhangi müşkül ve hnlledo • 
mediğiniz ruhi hastalıklarınıza cevap bulncaks ı -
nız.. Aşık mısınız'?. H~talğınıza ait eıı iyi akil 
şifasını burada okuyabilirsmiz.. Alda! .lıyor mu • 
sunuz?. O kadar fazJa merak etmcyini7; insanla .. 

rm binlerce senedenbcri yaptıkları bu ış, onlara 
mukabele hazırlıklarını d.ı teMin etmi;tir. Küçük 
bir mektup bu sütunlarda s ize yol gö.<11..ercbilir; hiç 
olmazsa bu suretle teselli edilirsiniz.. Çünkü tesel-

linin de birçok ~artları vardır; \'e bunu herkesin 
yapamıya~11nı, yahut yapsa bile sizrn kolay ko
lay inanamıyacağmızı bilirsiniz? .. Daha sonra kıs 
kanç mısınız? .. Sorunuz biz.. insanlar rlaima yap. 
tıkları bu şeylerin alimi olmakla berabtr ayni za. 
manda cahili de bulunuyorlar .. Eğer qılrdukları -
nızın mahrem kalmasını istiyorsanız, cevabı 

doğrudan doğruya adresinize de vercb;liriz. . ve en 
nihayet bedbin misiniz? .. Yahut daha mı fazla sev. 

mek istiyorsunuz? Yahut kurtulmak mı? •. Bu sil 
tunlarda, hatta n yakın dosllarmızın bile size fı
sıldıyamıyacakları kadar tatlı bir nev.ızişle, bu in 
san muammalarının açık CP.vaplarını okuyunuz.. 

Ayrıldığım bir kızla 
Yeniden sevişebilir miyim? 
"'Altı senP. kadar evvel aıırıl

mıştık. Fakat nasıl bir sebep
le olduğunu bilmiyorum? Onu 
yeniden düşünmeğe başladım. 

Ne dcr.'liniz'! Küçiik bir te
sadüf beni tekrar karşısına 

getirebilecek; bu tesadüfü ha
zırlayayım mı'! Yani onu t<:k
rar sevmek istl!lorum: Bu 
telılil.-eli mldir '! Yoksa est.i 
'dakikalardan dalıa mı mesut 
olabill rim ! ., 

Kuzguncuk: S. M. 

Cevap: 
Oyle anlıyorum ki, siz sön

nıü' bir cıgnrayı yeniden yak
mak istiyorsunuz!. Bu hareke
tiniz tehlikeli midir? .. 

Bu sualinizin CC\'Bbınr daha 
sonra tahlil etmek üzere ben 
de size şunu sormak isterim: 
Bu tesadüfü niçin hazırlamak 
istiyorsunuz? .. 

Eğer eski hatıralarınız sizi 
meşgul ediyorsa, şu halde çok 
betbahtsm:z7 Çünkü hatıra

lar, her ne şekilde olursa ol· 
sun, insanlnr blrafrndan dal
ma ihtiyarlık daklkalannda 
baş vurulacak manzaralardır. 
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Siz ihtiyar mısınız? Belki yaş
ça değil? 

Fakat yapmak istediğiniz ha· 
reketten ruhca ihtiyar oldu
ğunuz anlaşılıyor. Bunu yapa· 
cağınıza, acaba neden, yeni 
bir tak·m !t&tıralar ve yeni bir 
takım in~anlar tanımak iste
miyorsunuz ! .. 

Bununla beraber bir de şu 

var: Yok.~ altı sene içinde 
bir tecrübe de\'Te..'ii mi geçirdi
niz? Eğer böyle bir devre ge
çirdiniz ve eski harekrtlerini
ze nadim 010unu1..ı;;a sevdiğiniz 
kadına tekrar gelmekle bunu 
tamir etmeğf düşünüyorsu
nuz! •. Fa kul, hazırlayacaı?ınrz 
tesadüf tuzr.ğına, ka~ırdıirnız 
kızm yeniden düşece;!inf iimit 
ediyor mmmnuı? .. Hem, höyle 
bir tesıı dllf" hatta bilerek ho
yun e~ecek kıutnr halrn1 ·m hu 
gün serhest mi yaşıyor? Yal

nız, sordt1fi'unn7. sualden he
niiı nrkıtrlnşmt7.rn e,·Jenmecff. 
ğine fntiknl edehitiyornm. Ya 
siz. sizde bekar inısın1z'!. 

Netice $u ki, yukarıda da 
söylediğim gihf sfz sönmüş bir 
cıgarayı yeniden yakmak isU-

~ 

şık gezebilmek 
için üç model 

"" 
-... 

)n 
\/ 

Şık gfr!nmcsini her kadın 
i.~ter. Fakat şık giyinemedi. 
ği için iizi!..en birçak kadınlat" 
vardır. R~mlaıın çoğu , ·akit. 
sizFkt"n şikayet ederler. 

Hakikaten, günün muhte. 
lif saatlerinde , ·eya muhtelif 
yerlerde gıyilmesl lazım gelen 
elbi~eler vardır. Saatte bir 
bunları ç;karıp givmi'k haylr 
can sıkıcı ,.e ,·akit ahcı hfr 
şeydir. lıtsanın \'akti bile ol. 
sa üşenir ,.e işi "oluruna ba~. 
lamn~a .. l~kar. 

Fakat. işi olurunn bal?. 
hyaraibıır1.a i~in kolnvına ~i. 
dehilirsini7.. Mesele, herşeyin 
en kolay şeklini dü~tinmek. 
tir. 

İşte si7.e, her ~:ıt deı;.Mk 
olm~k ve m11ht<'lff yerlPre 
uvmak için gayet kolay bir 
u.cml: 

Yapa,.:>/lınf1; ~ey ı?:t••f't h.a. 
sittir: Rir t"ket. ile e•ekHk. 
~"~' · " ·•p .. : ·1 Hrl .. ek,.•:n '<u. - --- ... -

yorsunnz? Ve hunu fil<rfni7e 
de koymuşsunuz.. Bnzılnn 

sönmüq Fır cıırnran•n nrhk ve
rıi hir fat vermev...c~ı!inf ı:ıöy

lerler .• flakrnT7 b~knhm, lıel

kf. sfmdfye kndar hn er~nrnyt 
Yf'"Mr.n V!llrnn hiltffn fn!lll\ft 
ı:uhl~""'" hfll\f'ınn nl:n·ak, ve-
rp,.nJC.f M t sizin hoşunuza el• 
decektir r,, 

'- ~., _. 

maşınitan ve onunla beraber. 
bir takım teşkil eder şekilde 
o.acaKtı:-. l.Jı.;cı- ın .• . ektiğim 

biri siyah, biri de daha açık 
renk olur. Ceketinizi ~iya!ı 

eteklikle gıydiğiniz zaman 
h.'l"'it bir sokak kıyafeti elcle 
tmiş olursunuz. Açık renk 
etekliğiniz daha uzuncfur. ~~. 
ketinizin altında çok iyi du. 
rur ve beliıtizdeki kemeri de 

değiştirirseniz tam bir salon 
kıyafeti olur. 

U~üncü eteklik, yani ceke4 
tin etekliği c~ketle beraber. 
tam hir balo elbisesi te~kil 't. 
mektedir. Bununla berah~l'• 
kemeri ~e telirar de~iştirir, 

f:b• .. :ı ve '""lf hl" k1>nıer '"'14 

larl'lmTZ. Bu kryaf etle, tUva. 
)etinizin Mraz daha ağır ,,14 
rnasr için, boynunuza kolye 
de tnkah!Hr.ıiniz. 

nu. birinci mndel. Thfncl 
moitel hunun aksidir. Yani 
birinci.!'inde dei!lştirdir inlı 

ett>klk olduğu halde, ikinc!. 
snde cekeutr. 

Bu <'lh"c:<>de ·ecıa.q olan si~n'i 
bir etekliktfr. Bunun fütrine 
,,,,,.n'.'.: hir <'f'kPf J?ivt>rek s""• 
bfr ~'nn kmtfetf olur. 0:-lts 
U7.Un hir c~ket veya ef('klfk. 
ten ıbhn kı~ıt hfr ron !'o ı'e 
gf~·Ueh"fr. O 7ama" ~o1t qy)t 

bfr !'" lon \TC .ınf{nk elbisesi ka. 
zaıımış olursunuz, 

' ' 

SRğda : Maclam sw.,,son 
bir mütalea dakikasında. .. 

J\şağıda: Madam Simpson 
Vondsör Dükü bu yaz yap
bklan bir gezintide Dalmaç. 
ya sahillerinde ••• 

FraMızca Vu nuıcnµ1asında 
· "!muş blr yazıdan: 

Madam Simpsonun Londra
daki ikametgahı o1an Kambr
Jand Teras'ın müdavimlerin
den \'e madam Simpsonun pek 
yakın dostlanndan_ bf risf, az 
%aman evvel hemen her gittl
fl yerde: 

~ 

- Mesele, haşmetmaabrn 
madam Slmpsonla ev1enme-k 
lc:ıtA!mesi deıiil, ve fakat mndft
mın haşmetmaaba varıp var· 
mayacağritrr: demekteydi. 

Bu sözler hem Başvekil, 

lıem de Rredford plcıkoposu

ııun kralın hususi işlertne mU
cfahaleltı:rinden çok evvel söy
]enfyordu. 

Zaten Aekizlncl Edvudrn ett 
yn ltın "o~to mnıfa m ~impso
nun her ne bahasına olursa ol· 

Madam Simpson 
!vasıl bir kadındır? aza
de ve müstakil bir . ha
qat seven Jlindsör Dük' 
ünün sevgilisi hakkında 

yeni vesikalar o• 

Sabık laal ve sevgilisi bir ıa, sporunda 

sun btr kral ite evlenmek Lı;;te
medlğl herkesçe ıualfım bir 
keyfiyetti. 

Oı morganlk bfr izdivaçla 
Britnnya impnrn torlu;1u tah
t•nda oturan kralın karısı ol-

maktansa, sekizinci Ed,·ardıa 
yakın dostu knlmağı her ~e)e 
tercih ediyordu .. 

Madam Simpson, azade ve 
müstakil bir hayatı sel'en bir 
kadındır. Meselfı, onun saray
da herhangi bir katiplik veya 
idare memurluğu gibi vazife 
alıp krala daima yakınında 
knlnhilm~si de kalbini incit.. 
mezdi. 

Çünkü kendisi hilkaten ele~ 
dehe \'e ihfümmdan ~ok çeki
nen, sade ruhlu bir kndınrlır. 

O. kendi.si i~in sadece "ll<'Y• 
Yi., (füh•nrdın muhnffefi) 
olan kralın şahsiy<'tini se,·er
di. Rritanya İmpaTa torlu/rtt 
t:ıhtm ·n snş:ın ''"ihtişamına. 
asla meclUo de~ildf. 

l\fadnm Simpsonun lm ' 'aZl• 

(Sonu : 8 zincide) 
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~ a. ·Q•na .. ..._.,.,.. 

Şiirleri 
Yazan : BAK 1 SU HA 

Yedi Meş'ale isimli şiir kı. 
tabında, hiç birisi hakkınd:ı 

gerçek bir kanaat elde edeme. 
c!iğimiz imzalardan bazıları, 
gün geçtik~e öz şiire doğru a. 
dımlarınr sıklaştırdılar. 

Burada Yedi Meş'a ll'cileri 
ayr.ı ayrı tetkik ,·e birihirile 
mukayese edecek değilim. Pa 
kat son bir iki yıl içerisinde 
1'ürk şiirine hakikat~n kend! 
yolunda temiz ve be.rrak mıs. 
ralar veren Ziya Osmanın şı. 
irleri üzerinde duracağım. 

Herşeyden önce şurası mu. 
hakkak tır ki; Ziya Osmanrn 
kendine mahs•ıs bir fllemi var. 
Aydınlık ve yeşi11ik i(inde, ne 
şe1i sabahlurı, şifakar rüzg!i!' 
Jnrı olan ı;ir !ilem. Ziya ~. 
mamn lıazan obje ile kaynaş. 
tıf'ınr, renklerin ,.e sislerin 
tatıı nıusikl'iine kendini kap. 
tırıi:ğını gürerc:k, adeta mı. 

türafü;t bir ~.nir diyc:eğim ge. 
liyor. Ziya OsmanClaki lıu 

alem daha ziyade bir iç y:ışr •. 
yışmın tezahürü de~ildir. Oıı. 
da kunetli liir obscrvasyon 
var. Ve onnn içindir ki; Ziya 
Osmanın şiirlerini okurke'1 
i('.imden tatlı hir rüzgarın es. 
tii?ini, yahut ruhumda ölmE'k 
istcmiyen bir arzunun tekra~ 
canlandığrnı duyar gibi olu. 
rum. 

lndil' perdelerini şu l,ifen gü. 
ncmüzün, 

/(apuıu sen kilitle, sen 11am. 
başımda kal .. 

Şair ~u iki mısrnı ile günün 
bittiğini, ve )\endi fılemin~ 

d!)ğru ağır ağır uzaklaşmak 

l<;tecliğini, ne güzel söylüyoı-. 
Daha sonra binlerce hatıra 

arasından yalnız bir resim 
bırakıp giden çocukluğu için: 

Çocukluğum çocukluğımL. 

Uzakla kalan bahçeler. 
O sal>alzlar, o gcc<'lcr, 
Gelmez gü11lcr çoculdufjum .. 

Çocuktur/um çocuklllğum 

l.'ir çekmecede unutulmuş, 
Senelerle rengi soltımş, 
Hir tek resim çocukluğum .• 

Zatcr. Ziya Osmanm hfr 
başka arzettiğ'i knraktcr de 
yorgun bir dünyanın mahzun 
melodi.sine varmak ,.e belki de 
biraz ağlamaktır. 

Odamıza sığındı, sus rulıu blr 
• öl>siizün. 
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Ziya Osman 

Dinle oy kalbim dinle sustu 
ğunu giindüzün. 

Ziy:ı Osmnnın muhakkalt 
ki eıı g iizel şiiri "A~mak is. 
t<.'r~cn t•ğer,. dir. Şair i<:b 
(7 +7) ve"znlı. i bir form sınr. 

n olarak kabul ettiı(inden 

sonrn hu \'eznin en ahenktar 
ve muvaffak nümunelerindeıı 
biri oldmhınu hemen sövle. 
mek lfızım<lır. 

Açmak istersen eğer bir mc. 
zar mermerini, 

Unutulnwş adımı duya11ım 

yalnız inle. 
Omrüm kadar up uzun ı:e be. 

yaz eteğinle 
Bir an gözlerime bak ve uza! 

ellerini .. 

Sen azizeler gibi gözlerinde 
bfr hate 

Seher! .Açılan selıer kuşlar ge. 
liyor dile. 

Sen annem ,.e kardeşim, sen, 
lıcr şeyim, sen yavrum. 

Ziya Osmanın (7 +7) vez. 
nine asla sarsılmıyan sada. 
katini, diğer vezinlerle nU. 
muneler v~rmeği tecrübe et. 
memesine Te Yedi Meş'nleci. 
lerin ilk defa yola bu ''ezinJe 
çıkmış olmnlnrmda buluyo. 
ruın. Şairin şekil meselesine 
ehemmivet atf.etmemesi onun 
iizerinden bir şeyin kaybol. 
mnsma sehep oluyor. 

Bu söziimle Ziya Osmanın 
(7 + 7) v<"znini iyi foı:-arruf t•. 

demediğini sövlemek i~temL 

yorum. nana öyle geliyor k\ 
şiirlerI ruh itibarile hep bir. 

- A.yna KırıK\aıı - ndan \•\ 
Bugünkü acılar kanımızla beslenir, 
Yamı bir haz olur kalbimize yol sorar. 
Güzel, iyi günler ardnnızdan seslenir, 
KUflarm sabahla öpüıtüğü lahzalar. 

Ufuklar geniıler daldıkça ufuklara, 
Tahassürle dolar derin isteklerimiz. 
Varlığa dikkatle balomrsak bir ara .• 
Dipsiz bir uçurum loyı!:mda yerimiz. 

Ses gelir dinlesek, tanıdık ses !er gelir: 
Gizli bucaklarm gizli köşelerinden. 
Kumral bu1utlara dinç kartallar yükselir 
Zorlu şimşekleri aölmıek için yerinden. 

Bir geçim kavgası, bir hendese dünyası ... 
Deli bakı~lara süreksiz şekil çizer. 
Anlaşılmaz bir hal her kuruntwıun yası, 
Dilsiz gece!ere küçük böcekler öter ... 

Böyle geçer ömür, böyledir neticeJer, 
Tasasız ne bir yüz, ne bir ·ses var zamanda; 
Dudaklar hep ayni bilmeceyi heceler 
Ölümle hayatın yürüdüğü bu anda. 

İsmail Safa E.5GIN 
[ •] Muharririn bu isimle yakında bir §lir ltito.bı c;ıkacaktır. 

dir. ı~orm un şiire vereceğ-! 

bir ruha inanmak, bilmem 
doğru olur mu? 

Şair günün birinde şiirle. 
rini bir kitap halinde meyda. 
na çıkarsa, bu kitap ritim 
bakımından adeta ya'lnız (do) 
ve (re) ses lerini verebilen 
araip bir hemanın muttarit 
ahengine benzemez mi 7 

Ziya (J.;man için heme 
şimdi son ~özlerimi söyleme.< 
kahil olmuyor. Onun eşya ile 
unlaşmış olması, renkleri ve 
sesleri tanıması kendi şiir 

janrı için en büyük bir mu. 
vaffnkiyet umrnrudur. Ziya 
Osmanda zaten fazla diişün. 
dürütü olmak,,gnrabetıer yao. 
mak, meçhul alemlere doğrn 
merakla bağırmak gibi şair1i. 
ğin keskin ve klasik tarafları 
yoktur. 

O, bir tüy gibi nüvaziskar; 
fakat bazan da mahzundur. 

Ziya Osrnnnın şiirlerinı 

kendi innrı irerisinde pek çok 
bakımdan he~endinlmiz, ~v. 

dii!imiz, hatta hayran oldn. 
ğumuz halde tek trk mısralar 
nhp "işte Zıya Osmanın mıs. 
ralnn., divemlyornz. 

Çiin'kii Ziya Oc:man, tek 
olarak mısra güzelliğine eben 

- Hayır, dostum. Maale
sef gelenıiycceğim. Karını bu 
akşam evde kalmanı için vok 
rica cdi11or. 

miyct vcrmıyor. Onda bir he. 
yeti umumiye var. 'foplu vo 
yekpare bir musiki. Onu mo. 
tiflerine ayırma~ nağmeleri 

Uzerlnde ayn ayrı düşünme'< 
milmkiin olmuyor. Fakat bu 
heyeti umumiyenin tam ,.e ol
gun bir se..q verebildiğine kn. 
ni miriz? Eğer mese.le lıö,·Io 
lc;e, Ziya Osmnndan bundan 
böyle hi~ bir şey beklememe. 
miz lazım. 

HnlbUki biz onun mütemn. 
diyen yazmasını -ve bizi hay. 
ran bırakmasını istiyoruz. 

~a."'\)"\.a.n' 

Neıer Düşüniir 
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Ya.zan: 

,.....------.. 

F. H. SHAV 
Meşhur deniz romancı.sı ve 

gemi kaptanı 

llhın1t11Uffllllllı1N1111ıtlNllllaaı-~ll L---· 
1',ırtınau bir havada yolctı · 

daima rahatsızlıktan şikayet 

eder. Hal{ikaten fena hava. 
farda en büyük yoku vapur. 
]arı bile o kadar ~ok sallanır. ,._~ 
lar ki, bazan bir kamaradan ' · ~ · 
diğerine gitmek mecburiyetin 
de olanlar, ayaklarının altm 
dan kaçıyor gibi görünen gü 
verte üzerinde yuvarlanır ve 
sakatlanırlar.. 1',ırtınalı ha. 
Talnrda kırılan tabak şan. 
gırtıları, vuran kapılar. gt-. 
mi baş kıç vnrurken sudan 
kurtulan pervanenin sar~ın. 

tısı, hemen hemen her denfa 
yolcusunun hatırında kalan 
'Unutulma7 bir takım hatıra. 

larchr. 
Fakat acaba fırtına bizz.'\t 

bu geminb kaptanına na~:l 

bir mana ifade eder? Şimdi 

bıı,ıt• ırch -ıen geçirelim: 

Okyanu..q üzerinde olanta 
dehşetlle hüküm süren bir hsı. 
Tada bir gemi süvarl..:inin he" 
şeyden evvel soğuk. rutuhi!t 
ve uyku..c;, 7.Juk gibi l uv1·etl~ 
re mnkavemet e-den bir uy:ı. 
Jııkhk gö~termesi Hizımdır. 

nnzan bunlara, yeni gemi. 
Jer ile ilk .sefere çıkan ve dal. 
galnrla nasıl mücadele edece. 
fi hakkmda daha henüz bir 
fikir sahibi olmıynn genç bir 
knnt:ı.nrn endi~cli vaziyetini de 
tHive edebilirsnz. Fakat (Kip. 
Jing) .in söylediği gihi, herşey. 
den evvel yeni gemi hakkııı. 
dai hiikmU fırtrnah bir deni., 
, ,erehilir. . 

Bazan dört beş gün süren 
bu fırtınalarda kaptan, mes. 
]ekten oJmıyanlarrn anlıya. 
nııy:ırağı bir rnerji sarf ederek 
gemisini bu tufan 'ar:ısınd:ı 

selamete çıkarmaya ~alışır. 

l~ğt!r bütiin hu müddet için<le 
bir iki defa gözünü kırpmaıfa 
muvaffak olabildiyse emin 

·olunuz kt o da belki ayak üs. 
tiinde bir iki daki:ı kendinden 
r,-eçtil'!i ''nkiUir. 

• Düyük bir fırtınanın Yilcu. 

da nrdiği yorgunluk, inanıl. 
mıyacak kadar büyüktür. 
Siklon kuvvetinde e.sen Ye şid. 
detinden tir zerre bile kayıp 
etmiyen rüzgara çok defalar 
en kapalı yerlere kadar soku. 
Jan solu sepken de arkadaş 

olur. Bütün bunlarla bcra~r 
göklere ~ıkan dalgalar ve sal. 
lanan geminin oynayışları, 

köprü üstündeki mesul adamT 
iliklerine kadar uyuşturur. 

Fakat her şeye karşı bir 
trnns.--ıtlantik, sel:imctle sere. 
rini tarifl'4c;fne göre bitirmeli. 
dir. İnsani düşü!'celer bir ta. 
rafa bırakıl~nca, büyük ~emi. 
Jer<!e ka7.anıJan her .saat, kun~ 
panyayr biiyiik hir masraffa'l 
kurtarır. 

Elleri makine telgrafında 
duran sü'fari, fırtınanın ya. 
tıştığı ge~.ici .1.amnn larda yol 
,·ererek eğlendiği vakitleri tc. 
Jafi eder. Bu koca t<>lcncyi 
biraz daha selamete yaklaştı. 
rır. Postaların vaktinde ye. 
tişme..si en miihim bir iştir. Li. 
manda kalınncak zamanla,. 
saatle tahdit edilmiştir. Dü. 
şüniin: bir kaptan. gemisinin 
<"Sen rüzgara ''e maruz kaldı. 
ğı denizlere göre nasıl h:ıre. 

ket edeceğini en uf ak t.-ıfsila. 
tına kadar ne derecede bilme. 
lidir ki onu tam ''aktinde bir 
tren gibi Umana getirsin I 

Bununla beraber, oldukca 
yeni bir gemi. daha iyi tecrü. 
be edilmediği için sü,•arirj 
çin bir munmmadır. 

Böyle modern yolcu vapur. 
lan yüksek olduklarından 

rüigfm]an çok müteessirdir. 
ler.. Esen rüzgar, bunları yol. 

Iarından inhiraf ettirir ki biz 
gemiciler buna .. düşme., deriz. 
Bu düşmeye karşı kullanıla. 

cak dümen bazan bunlara !i. 
zerlerinde yürünenıiyecek ka. 
dar yalpa ettirir, \eya tehlL 
keli bir .surette bir tarafa ya. 
trrır. lluntardan her hangi 
birini seçmek, dalgalara bor. 
da ,·ermek nya denizleri ba. 
şa almak tamamen kaptana 
ait bir iştir. 

Yüksek dalgalara ha~ nr. 
mek, hazan gcmiyi yıprn tmnk. 
tan başka bir şey değildh. 

Yüzlerce ton ağırlığındaki su. 
far haştan aşar. 1\fanikal:ırı 

- ambarlara hava \'eren bo. 
ru?ar - · ve ~ok vakit de 
nmbarl:ıra gir<.-rek yüke z.ua,. 
''erir. Dalgalar, !>azan da 
cankurtaran sandallarını, bii. 
yiik bir felfrkette en son St.>. 

Jamet çaresi olan bu vasıta. 
ları ezer, <farına dağın eder. 

Kurum, kir, toz her yere 
girer. Yemekler acele ve 
muhtasar bir şekilde yen!r. 
Gözlerine kadar muşamha1ara 
biirünmiiş kaptan, saatlerin 
ağır ağır geçmesini bekler. 

Fırtınalı bir havada z.ıman 
e.n ağrr bir şekilde ge~er. 

Fakat ren, kaptanın elinin 
altındadır 

O, siklonun neresinden ge. 
çlleceğini bilir.. Dalgaların 

yüksek frtifalnra çıktığı, fa. 
kat rüzgar esmedii:ri merkf.7.. 
den mi, yoksa rüzgarın .şi ... 
detle e~tiği, da lgalann kııv. 
vetten düştüf:r\i muhitten mi'! 

Merkezde ehramlar kadar 
ylikselen dalgnlardtt, en biL 
ytik bir transatlantiğin cevi~ 

Hıt1UlllffllıMıtf1111ill1'l111111t~Hn-IQIMll 

Çeviı·en: 

Refik •• 
ozgener 

cırııuıııııuınııır~ıunııınııııııuııııııııııırnıııuııı:ııııın 

kabuğu kadar hükmü yoktur. 
Uir zaman gelir ki dalgc&. 

)arla boğu;;;amıyacali kadar 
bunalan ı;eminin bocalaması 

lü1.0mu lın.."lıl olur. Küin l\1a. 
l"i gibi hi" teknenin bocala. 
ması çok kolay bir iş değildir. 
En iyisi denizleri başa a L 
mak ''<' <lümen <!İnliyecek ka. 
dar pen:ıneyi döndürmektir. 
Böyle yapıJ<lı~ı zaman dal 
hn· gemiyi çullamaz l'f> wrar 
vermezler. 

I>iğcr tarnft:ın, bornl:ı. 

mak, vakti k:ıylıcHiren en mii. 
him .sebeplerd en biridir ller 
geçen dakika ycr.i bir vaziyet 
doğurur. Bulunduğumuz ,.a. 
ziyetten daha mu ha taralı hir 
halde bulunan diğer h"r!:ı:tn<.?ı 
bir vapurun verdiği i. O. S. 
işaretine, yani yardım sesine 
cevaµ vermek de süvarinin v:ı. 
zifcsidir. 

MiJyonlarc.a lira kıymetin. 
de bir gemiyi ve ::ıoo :l in~an~, 

ufak hir gemi için tehlikeye 
sokmak, herhalde mantıki de. 
ğildir. I•'akat h(ivle bir va. 
ziyette '·icdanrna karşı lüzum. 
suz yere mesul olmak, aıap 

çekm<.-k de kaptana aittir. 

Razan kaza mahn1Jine ye. 
tiştiği .1,aman, kendisinden ev. 
\'el gelenlerin kurtnrma iş.ini 

daha en·et h:ışardıklarını gö. 
rür. 

Barometresini, gök yiizü. 
nü karta· gözlerile ince1iveıı 

kaptana, niçin Hiyle yaptığın. 
dan dolayı şaşmayın! 

Onun aklı ve \'iicuda, ku. 
mandast altındakilerin sel~. 

meti için t.ahşıyor. Bundan 
dolayıdır ki gemi ka7.a laTı 
seyrekleşti . Onlnrın tecrii~. 

Jeri ve biiryclerindcki cevh~r 
ve mesMderindeki ~mkufları 
buı.~ün denizlerde ·rahat r.ezil. 
mesini temin ediyor. 

F. H. SHAW 
/flaruf deniz romancurı 

'ı•e nemi J:aptam 

' - KUP.UN un ILA VESi 



ti. O zam'ln Jt1isters H:ır•·ing 
bana doğru gülümsedi ve: 

- lfocam istatistik meraJ~. 
lısıdır, d~di. 

Sonnı arkaya doğru dö'l. 
dü: 

- Con ! Dedi. Bize daha 
· yemek getir. 

O zaman dil<kat ettim: m. 
ze hizmet eden vapurun gar. 
sonlarından başka biriy<li. 
Misters Haning hayretimi 
anlayarak i7.alı etti: 

- Con bizim bizmetçimiı.. 
dir. Seyahatte bera her g-3. 
türür getiririm. 

Beş on dakika sonra koca. 
sı döndü geldi Gene ticaret 
işlerinden bahsetti. 

Yemekten sonra gene kap. 
tam gördüm. Meseleyi anlat. 
tım. !sta.ti·tik meselesine ge. 
lince: ' 

- Güzel bir plan! Dedi. 
- Ne planı? 
- Öyle ya. Sana istatis. 

tik getireceğim diye aşağı 

inen Mister Harving, Holan. 
dalının kamarasına gitmi~ 

bir müddet içerde kalmış, son 
ra tekrar yukarı çıkmış. 

- Ne biliyorsunuz? 
Bizim tayfalar söylüyor. 

lar. 

Ertesi gün Singapudan 
kalkmıştık. Bazı yolcular o; 
raya çıl.cnışl -:.rdı. Yemekte 
salon biraz boşalmıştı Fakat, 
Mister Harving1e karısı da 
yoktu. H~lbuki onlar Avu'l. 
turalyaya gidiyorlardı. 

Holandalı telaşa düşmü~. 
tü. Bana sordu: 

- Mister Harvingle karı. 
sını gördi:nüz mü hiç? 

- Hayır. 
- G:deyim bakayım. 
Biraz sonra geldi: 
- Hiç bir yerde göremt. 

·dim. Ifamaraları da kapalı. 
Bunun üzerine kaptana h:ı. 

ber verdik. O da arattı. 
Yanımıza gelen tayfalar. 

dan biri: 
- Gitmişler, dedi 

. - N~>:!ye? 

' - Bilmem. Kamaraları 
tapalı idi. Bizim anahtarla 
açtık lçerde kim.c:ıe yoktu. 

- Eşyalar? 

- Eşyalar içerde darına 

"dağın olmuş. Yalnız iki ba. 
vul yok. lleps~ni ikl bavula 
koyup al!:uş, gitmiş olaca'r. 
lar. 

O 7:::.- ~ıandalı hemeil 
aşağı kc Biraz sonra t.:. 
Ja.şla geldi: 

- F_·,.,.h! Diye. • çığl.k 
bastr. Müctvherlerim gitti. 
Mahvoldum! '"l 

Hepimiz. hayret içimle kal. 
mıştık lfo1andah kaptana: 

- Songabura dönemez mı. 
yiz? Dedl. 

- KaUt değil. Beş mil ge. 
ridc kal,}·. Ne yapacaktınız? 

- PoEse haber vereceğir;n. 
- Telsiz telgraf çekelim. 
- Hayır, polise Çinde de 

müracaat edebiliriz, çünkü, 
işin içinde Çin polisini de ali\.. 
kadar eden bir şey var. 

- Evet. Misters Ifarving 
bir ÇinU diplomatla konuşu. 

yordu. Kocasının işi için on. 
dan bazı şeyler öğreniyordu~ 

'Mesefo çok karışık bir hal 
almıştı. Holandalıya sor. 
dum: 

- Mister llarving de mü. 
cevherci miydi? 

- Har.r! 
- Halbuki bana Cavada 

kauçuk işi ile me$gul olduğu. 
nu, Holandada da mücevher. .. 
cilik ettiğini söyledir 

- Ne diyorsunu? Kauçuk 
ticareti ve mücevhercilik eden 
benim! O halde, adam ken. 
dini benim yerime geçirmek 
istiyor. Sakın pasaportları. 

mı da çalmış olmasınlar? 
Holandah bir solukta ken. 

dini merdivenlerden aşağıya 
attı. l{amarasına gidiyordu. 

Holandalı merdivenlerden 
inerken aynı vaziyette, telaş. 
la, Çinli yukarı çıkıyordu. 

Koşa koşa yanımıza gelin. 
ce kaptana: 

- Mahvoldum, dedi Bil. 
tün siyasi evrakım çalınmış [ 

Çinliye daha fazla lik.ırdl 
söyliyecek sıra kalmadı. Mer. 
divenlerden bir gürültü da. 
yuldu: Sürükleye sürükleye 
birini getiriyorlardı. Bu, eli 
yüzü kömür içinde, ateşçiye 
benzlyen bir adamdı. Yalnıı., 

üzerinde güzel bir elbise var. 
dı. 

Yanım:z:ı gelince tanıdık: 
Bu, :Mister Harving idU 

Adam, baygın bir halde bulu. 
nuyordu. 

Kaptan sordlu: 
- Nerede buldunuz? 1 

- Kömürlükte. 
l\lister Harvingin eline yü. 

· züne su serperek kendisine 
gelmesine yardım ederken Ho. 
landalı yukarı çıktı. 

Mister Harvingi görünce 
hiddetle bağırdı: 

- Alçak, haydut! Çıkar 
mücevherleri! 

- Müc(vherler bende değll. 
- Kimde? 
- Onlarda. 
- Onlar kim? 

Niçin ljiiksek sanat 
t:serı yaralanuyoıuz 

(2 incidc;;n devanı ) 
lece amatörlere ıchl:crlik 

eder, miir.ıkün olduğu l•adaı 

güzel cı->erleri teşvik eder ve 
mükafatl.anclırır, bundan ile
ri.sini memleketin ve hallon 
kendi tabii istidat ve kabiliye
tine bırakır. inkılap eserlerine 
gelince "ı.rnatkar dostum Şev
ketin dediği gibi bu bir ihtisas 
işidir. l\fomlekette sanat haya
tı inki:;;af bulclukça, sanat eser 
leri çoğ!'..:<Aıkça sanatkarlar 
arasında ' ususi iı;tida.t sahip
leri çıka.!: l;.trr. Bunlardan bir 
kısmı mesela tahiatı veya şah
siyetleri tcrsimdc ihtisas pey
da ettilderi gibi bir kısmı da 
ink•Hi.p eserleri \'e hareketleri
ni canlandırıp yaşatmakta 

meharet gösterecektir. 

- Mister Harvingle ::1. 

rısı t 
. - Mister Harving siz de. 

ğil misiniz? 
-:- Hayır. Asıl hizmetçileri 

bel'dim. Fakat bu vapurda 
kadın hizmetçi kıyafetine ko. 
casmı soktu. Ben, emirleri. 
ne itaatten ba~ka bir şey ya. 
pamazdım. 

Marlam her gece benimle 
güvertede gizlice konuşurdu. 
Bana, bir Holandalı ile tanrş. 
tığını, onunla gizliden gizli. 
ye ' konuştpğunu, bu adamı e. 
tine geçirip mücevherlerin\ 
çalmak istediğini söyliyordu. 
Tanıştıklarını kimse bilmesin 
diye oJ\unla da gece karan. 
Jıkta konuşurlarmış, veya bL 
ribirlerine kağıt yazarlarmış! 
Sonra, bir Çinli ile bir Japon 
vardı. Madam Çinliden siya. 
si evrak alıp Japona satmağı 
düşünüyordu. Ben bunlardan 
bir şey anlam1yor ve ne der. 
lerse onu yapıyordum. Fakat 
Madamın kocası rolünü oyna. 
mak da biraz hoşuma gidiyor. 
du. 

"Bir gün Madam bana bir 
hikaye uydurmuştu. Sözde 
ben Holandalı imişim ve kau. 
çuk tüccarbğı ile mücevherci. 
lik yapıyormuşum. Dün sa. 
hah mı oyunu oynadık. Aldı. 
ğım rol icabı, hikayemin orta. 
sında aşağı inecek ve asJl Ho. 
Jandahnm mücevherlerini ça. . 
1acaktım. 

'.Bu suretle, mücevherle. 
rin çalındığı saatte benjm gii. 
vertede olduğum t<ıhat oluna. 
caktı. 

"Bu plan dahilinde her şey 
tamam oldu. Mücevherleri ve 
planlan aidık. Dün gece de 

Madam Simp~on 
(3 föı.ciidcıı devam) 

yeti, geçen hareketi ihzar et
rni~ ola.nhmn hepsince bilin
diği hald.! ortada fol \'e yu
murta yokken sekizinci Ed
vard böyl(! cezri bir karar al
mıığa sevkedilmiştir .. 

İngilizce Daily Expres ga
zetesi mac!am Simpsonun ha
yatını şöyle bir cetvel halinde 
hül:lsa etmektedir: 

1891 - Amerikanın Boltmor 
şehrinde doğdu. Babası Yallis 
Varfild. 

1916 - Bahriye zabiti Spen
serle evlendi. 

1920 - 11k defa olarak kral 
Edrardr bir bahriye balosun-
da gördü. · 

1926 - Bokingam sarayına 
takdim edildi. 

1927 - Boşandı. 

1928 - Ernest Simpson isim 
li bir Kanadalı ile evlendi. 

1935 - Kral Edvard ile bir· 
likte (o zaman veliahttı) Vi· 
yana ve Budapeşteye giden 
kafile arasında adı ge<;ti. 

1936 - Mayıs ayı.. Kralın 

Darbi köyünde Sen Ceyms sa·, 
rayında verdiği bir ziyafette 
misafirlerin adını gösteren 
saray tamiminde madam 
Simpson ve kocası. mösyiJ 
Simpsonun adı geçiyordu. 

Haziran ayı - Blenhaym 
sarayında kralın bir hafta so- . 
nu verdiği ziyafette yine kcr 
casile beraber bulundu. 

Temmuz - Şimdiki kral ve 
kraliçe Dük dö Düşes dö Yor
kun da bulunduğu ve kral Ed .. 
vard tarafından verilmiş hi~ 
akşam ziyafetindeki misafir-
leri arasında madam Simpson 
da vardı. 
Ağustos - Madam Simpson 

Nahlin yatile Akdeniz seya
hatine çıkan kralın arkadaş

ları arasında görüldü 

EyJQI - Balmoral'a gelen 
kral misafirleri arasmda bu .. 
lundu. 

Teşrinievvel - Madam 
Sinıpson mösyö Simpsondan 
boşandr. 

TeşriniEanf 3 - Iıigilter&o 
den Fransanın Kan şehrine 

ayrıldı. 

Teşrinisani 7 - "Eğer me--. 
selenin halline yardrm edecek .. 
se her şeyden vazgeçerim,, 
şeklinde beyanatta bulundu. 

bütün bunlara mükafat ola. 
rak, beni bir ilaçla uyutm u~ 
ve makine dairesine atarak 
kaçmış olacaklar.,, 

-

wn•udell &•ı Yüzünüzün şeklini 
değiştirebilirsiniz J. Meşhur sahne mu

harririni.-1 san'atı 

Ilundan iki sene evvel, 19M 

de. Nobel edebiyat mükafatı 

Luigi Pirandelloya \erilmi~ti. 

O zaman bu italya:.ı sahne mu

harriri aynı mmanda bir dün

ya edibi olarak mükafatlandı

rılıyordu. Çünkü Pirandello 

eserlerindeki classique (kJ;,. 

sik) unsurlarla, Ibsen'in mu

akıphğı ile dünya edebiyatı

mn sahnesinde büyük yer al

~·· .... ~-,~ 
Yüzünüz uzun vega yuvarlak mı ? 
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Gözünüze muhakkak çarp. 
mıştır, fakat dikkat etmemiş. 
sinizdir: 
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Eski zamanlardaki kadın. 
larm yüzleri, şimdiki kadın 

çehrelerinden bambaşka bir 
şekildedir. Tarihte meşhur 

kadınları gösteren resimlere 
bakın: Bugünkü kadınlarda 
bulunmıyan bir çehreleri oL 

mış bir sanatçı idi. 

Fakat, P!randeJio aynı za

manda bir yeni sahne muhar

riridir ve belki onun classique _ 
1 iği bu yen:Jik1e birleşerek da-

ha kuvvetli ve can1ı bir ~ey 

teşkil etmiştir. 

PirandeJlo Italyada ~ok 

münakaşa edilir. Muarızları 

onun probleme'leri münaka

.şa ederken bugünün değil, 

dünün fikirlerini ortaya koy

'duğunu ileri sürerler, "Piran

'dello halka bir şey söylemi

yor,, derler. Belki onda tenkit 

olunan bu cihet eskiliğidir. E

serlerinin probleme'li olaması 

onun yeniliği kabul edilir ve 

bu, münakaşa edilmiyecek bir 

şeydir. 

Bugünün "'meselelerini, iddia 
olunduğu gibi, dünün fikirle

rile münakaşa etmesi onun 

original'Iiğini teşkil etmiştir. 

Çünkü o bir meseleyi eski \-·e

ya kendintı göre fikirlerle mü

nakaşa ettiği zaman birçok 
kimselerden ayrılmıştır. 

Onda biri, ugünle, biri de 

"dünle birleşen iki nokta bu· 

lunması belki ona daha geniş 

bir fikir ufku temin etmiştir, 

Fakat buna mukabil Piran

dello bugünün muharriri ol

maktan belki az bir şey kay

betmiştir. 

Pirandello'nun memleketi

mizde "Altı şahıs TTWharririnl · 
arıyor,, isimli eseri bundan 

beş sene evvel temsil edilmiş

'ti. IV inci Benri ismindeki 

eseri de B. Halit Fahri Ozan 

soy tarafından dilimize çevril

miştir 

V. G. 
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Prendcllo 

------------------------
Beş al}aktı fareıer 

'Amerikada bir alim, fare. 
ler üzerinde yaptığı bir tee. 
rübeyi murnffakiyetle netice. 
lendirmiştir. Bu tecrül:e, 
muhtelif farelerin arka sa:'t 
ayağını çıkarmak ve diğer fa. 
relerin arka cihetine aşılamak 
tan ibarettir. Bu suretle bu 
Alimin müessesesinde şimıli 

bazı fareler beş, bazı farelE'r 
ise Uç ayaklıdır. 

- Ses havanın ihtizazından 
olur. Bunu oiHyorsunuz. Bir 
piyanonun en kalın sesi sanL 
yede yirmi yedi. en ince sesl 
dört bin iki yüz altmış deb 
ihtizaz eder. 

· duğunu görürsünüz. 
Halbuki, kadınların umu. 

miyet itibarile çehreleri o gün 
neyse bugün de odur. Deği. 

şen birşey yoktur. 
Daha doğrusu, değişen bir 

şey vardır: Saç ve baş tuva. 
le ti 

Demek ki,. yüzün şekli, sa • 
çın alacağı şekle bağlıdır. Ya. 
ni, insan, yÜ7.Ünü istediği 

şekilde değiştirebilir. 

Gene i>u tarihi kadınlarm 
yüzlerine bakarak, yüzün na. 
sıl değiştiğini görüyoruz: Es. 
ki zaman kadınlarının yüzü, 
bize daha ince uzun gibi geli. 
yor. Bunun sebebi, saçların 
ekseriya sıkı sıkı arkaya ta. 
ranmasıdır. Gene o devirler. 
de hazan bilakis yuvarlak ve. 
ablak çehreli kadınlar görü. 
yoruz. Bu da saçların orta. 
dan, gene sıkı sıkı, yana ay. 
rrlma.smdan ileri gelir. 

DiKKAT 

' 

... 

ikinci ilavemiz 

Önümüzdeki haftadan itibaren 

Çarşamba günleri 
verilecektir 

~er Cumartesi ve Çarşamba 

Bu günleri unuimaqınız 

Cumartesi günü· 

iyisi mi, iki kere düşün!. 

Ölen İtalyan edibi Pirandello'nun en gijzel, en sevilen ve 
en beğenilen hikayesi 

l' 

1 . ~ 
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O halde, arkaya taranaı. 
saçın yüzü uzun, yana tara. 
nan saçın da yüzü geniş gös 
terdiği anlaşılıyor.. Yüzünürj 
uzunsa saçmızr yana tarama 
lısınız. Eğer yüzünüzü da. 
uzun göstermek istiyorsanı'· 

•gene arkaya tarayabilirsiniz 
Yüzüni!z çok yuvarlaksa uzı.t 
göstermeğe ihtiyacınız ;var 
dır. Onun için de arkaya tal 
rayabilirsiniz. 1 

Bundan başka ondüleı 

saç r.a b<1..<JT yuvarlak gösteri. 
Yan!arclan sarkan düz bir sa 
tuvaleti de yüze uzun bir ş 
kil verir. 

Saçtan başka, yüzde 
pıtacak diğer değişiklikler dı 

çehrenin şeklini değiştirir. 
MeselA., inceltilecek ve 

karı kaldırılacak saçlar yii 
zaif gösterir. 
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Bir çok kadınlar gibi bir 
kadın de. Güzeldi de: Gene 
bir çok kadınlar gibi .. 

Fakat.. 

Kızıldenizde idik. Kavu. 
rucu bir sıcak. Kaptan: 

- BabülmendebdP. serin b~-: 

rüzgar bulursak kendimizi 
mesut sayarız, demişti. 

Hakikaten, kaptanın de. 
diği yerde serin bir rüzgarla 
karşılaştık. Fakat Hincl Ok. 
yanusuna çıkınca gene üzerL 
mizc' ıslak bir sıcaklık boşan 
dı. O zaman kaptan: 

l-lattıüstüvadan geçerken 
hava biraz serinler. Dedi. 

Fakat bu bizi fazla teselli 
etmedi. Salondan dışarı ~ık . 

mayıp boyuna briç oynamakla 
vakit geçir~n yolcuların bile 
üzerine ağırlık cöl<mü~tü 

~ ,, 

Bir akşam, yemekten son. 
ra, güverteye çıkmış, par. 
makhlılarn. dayanarak gözle_ 
rimi karanlığa dikmiştim. 

S. 6 - KURUNun IL.AYESI 
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Birdenbire yanı başımda . bir kadın sesi duydum ve 
ayni d_akikada kolumun altına~; çıplak bir kolun gir
diğini yiizüme -bir başın yaklaş~,ığını hissettim; O da 

birçok kadınlar gjbiydi •. . 
' . 

Birçok kadınlar gibi : GIZel ve kurnazı. 

Birdenbire yambaşımda bir 
kadın sesi duydum: 

- A ! Sen misin? ~ç kal. 
dım ama, kusura bakma. Se. 
ni o kadar aradım, bir yerde 
bulamadnr .. 

Bu sözlerle beraber kolu. 
mun altına çıplak bir kolun 
girdiğini, yüzüme de bir ba. 
şm yaklaştıf?rnı duydum. Ka. 
drn bende.1 daha fazla hayre. 
te düşmüştii. 

OoI Affedersiniz? Yanlıış. 
lık oldu. 

Kadın, geldiği gibi sessh. 
ce ve görünmeden, yanımdan 
nzaklaştr. Merdivenlerden a. 
şağı inerken, hafif bir aydın. 
lrk altında, beyaz bir çehre 
gördüm. Tanıdım: O kadın. 
dr. 

nıza aynı hadise geldi? De. 
mek ki. 

- Arkasından indiniz mi? 
- Hayır. 
- Keşke inseydiniz. 
- Niçin? 
- Kim bilir, belki bu kü-

çük maceranın arkası gelirdi. 
- Bu kadının nasıl bir in. 

san olduğunu biliyor musu. 
nuz, kaptan? . 

- Hayır. Vapurda hayat 
sinema gibidir. Yanımıza her 
zam"an yeni oyun arkadaşları 
gelir. 

- Yemekte yanında otu. 
ran adam kocası mı? 

- Resmen öyle. Fakat ka. 
dm vapura Napoliden bindi. 
erkek Portsaitten. 

- Kadın onu bekliyor mu ... 
idi acaba? 

- Onu bulacağu~dan emin 
değildi . 

- Kendisini bulunca sevin. 
dimi? 

- Ev1i bir kadın kocasile 
beraber olunca memnunmuş 

gibi görür.tir tabii. 
- lsmi ne? · 
- SteJla Harving. 
- İngiliz mi? 
- Pasaportunda Amerikan 

yazılı. 

- GaJfoa pasaportlara pek 
inanmıyorsunuz!. Fakat, tu. 
haf değil mi? Erkeği pek dt. 
şarda göremiyoruz. 

Yarım sa.at sonra kaptanla - Kadın, "Kamarada ça. 
konuşurken bu hadiseyi ker.. lışıyor,, diyor. isterseniz sl. 
disint> anlattım. Hayretle yü. 
züme halw.ı·ak: 

- Siz de mi? D~di. 

- Yoksa sizin de mi başı. 

zi ona .. 
- Hayır, teşekkür ede. 

rim. 
- O halde kadın1a tanıştı~ 

ıayım. Avusturalyada Me\. 
bourne'a gidiyor. Adam esa. 
sen karısile meşgul olmuyor. 

- O karısile meşgul olmu. 
yor ama, kansı onunla meş. 
gul oluyor. Belki yanlışlıkla. 
benimle konuştuktan sonra 
gitmiş, ın&eleyi kocasına söy 
!emiştir. -

- Bilmem. Fakat, bu u. 
zun yolculukta sizin için meş. 
gul olacak bir şey lazım. Genç 
ve güzel bir kadm1a meşgul 
olmak da zannedersem pek 
fena bir meşgale değildir. 

Ertesi sabahtan itibaren 
kadını uzaktan uzağa takibe 
başladım. Sabahleyin erken. 
den kalktı. Vapurun ortasın. 
daki yüzme havuzuna girdi. 
Hayret ettim. Böyle güzel ve 
şık kadınlar banyolarını öğle. 
ye doğru yaparlar: Kendile. 
rini kalabalığa gösterip be. 
ğendirmek için. 

Banyodan sonra sade bir 
şekilde giyinip geldi, güverte. 
de oturdu. Etrafındakilere 
biç bakmıyarak, elindeki kita. 
bı açtı, okumağa başladı. 

Biraz SQnra yanına bir a. 
dam geldi. Bunu tanırdım: 
Cavada ka.uçuk tarlaları olan 
bir Holandalı idi. 

Kadın yanına oturana ba. 
şmı kaldırıp bakmadı bile. 
Adam da oturur oturmaz ce. 
binden bir harita çıkardı, d~z. 
]erinin iizertne açh ve derin 
derin tetktka başladı. 

Fakat, birdenbire farket. 
tfm. Okuduğu kitaba dalmt:j 
görünen bU kadınla, g~zlerl. 

ni haritadan ayırmıyan adam 
biribirile konuşuyorlardı. Du. 
dakları hafitçe kımıldadığı 

görülüyordu. 
Biraz sonra ~Bolandalı ha_. 

ritayı kapadı. ·Elini gizlice 
yanına götürerek•' avucunu:ı 
içinde kadına klğıt gibi bir 

1 

şey uzath. }\adın bunu aldı 
ve hell'len kitabın yapraklan 
arasına sakladı. 

Holanda1ı kalkh. Beni gö. 
rünce selam verdi ve konuşa. 

rak onunla beraber aşağı ka. 
dar indik. 

Tekrar dönüp güverteye 
geldiğim zaman Bayan Har,. 
vingi parmaklıklara dayanmış 
denize balr.ar buldum. 

Bir aralık güvertede b~r 
Japon göründü. Vapurda ka,. 
rılarile beraber iki .Japon var,. 
dı. Güvertede dolaşan Japon, 
yavaş yanş parmaklıklara 

kadar gittı ve öted~ki kadının. 
yanma yaklaştı ve aynı va~ 
yette, demirlere dayanarati 
durdu. 

Kadın gene başını çevirip 
bakmadı. Fakat elini uzattc. 
ğını ve Japonun demirlere da. 
yalı olan eline birşey sıkıştır. 
drğını gördüm. · 

Bu, acaba, Ho1andalının 

verdiği kağıt mı idi? Kaptan 
beni bu kadınla meşgul olma. 
ğa davet etmekte pek de hak. 
SIZ değilmiş. 

Gece, güvertede dolaşıyor. 
dum. Baktım, bir gece evvel 
benim bulunduğum yerde bir 
adam var. yanına yaklaşınca. 

tanıdrm: Bu, bir Çinli dip. 
lomattr. 

Ben çekildim, biraz uza1t. 
'" ta durdum. Biraz sonra, ka. 

ranlıkta, güverteye çıkan ka. 
dının beyaz yüzünü· farket. 
tim. 

Uzaktan, bir gece evvelki 
aynı sahneye şahit oldum: 
Kadın adama yaklaştı. Yava, 
sesle blrşeyler konuştular. 

Kadın çektıip gittnek U:ıere 

iken ÇinU blrşe:r. söyledi! Ka. 

·dm durdu. Giildü, sonra ay. 
rıldılar. 

Ertesi gece gene güverte. 
'deyim Karanlıkta, sıralardan 
birine oturdum. Biraz sonr:ı 
benden biraz ötede bir takım 
sesler duydum. Alçak seste 
iki kişi konuşuyoru. Seslerin. 
den tanıdım: Holandah i.e 

o kadındı. Karanlıkta kend!. 
lerini yalnız sanıyorlardı. 

Erkek: 
- Bir daha o gencin yam. 

na gitmiyeceksin, diyordu. 

- Sen de biliyorsun ki ben 
o gibi insanlarla yakından t~. 
mas etmeğe mecburum. Oğ. 
renip kocama bildireceğim 

şeyler var. 
(Sakın casus olmasınlar 

bunlar?) 

- ••. Hayatımızı böyle 
kazanıyoruz. 

- tcabederse size yardrm 
edecek kadar zenginim ben. 

- Zenginsin aİna burada 
değil. 

- Burada da zenginim. 
Biraz sonra ayrıldılar. Ben 

de aşağı indim. Ilolandalmın 
kamarasmm önüne gelince o. 
radan bir adamın u1.aklaştı 

ğını gördüm. Ben bunu Mis. 
ter Harvinge benzettim. Ho. 
landalı güvertede iken onun 
kamarasına girmek istiyordu. 
Çünkü uzaklaşırken elindeki 
anahtarların şıkırtısını duy. 
dum. 

Bu macerayı da kaptana 
anlatmak i.stiyordum. l\encli. 
sini salonda bulacağımı düşü . 

nerek i~eri girdim. 
Kaptan hakikaten orad:.ı 

idi. Fakat hayret 1 Mister 
Haning de orada idi ve kaı>. 

tanla briç oynuyordu. 

O halde dışarda gördüğüm 
adarrı kimcH? 

Ertesi sabah Misters Har. 

vingle tanıştım ye heni kah. 
valtıya davet etti. Kahrnltr. 
da kocası da bulunuyordu. 
Yemekte hep Mister Haning 
konuştu. Evvela Cavada ka. 
uçuk ticareti yaptığmı, sonra 
llolanda da mücevherci dük. 
kain actığını anlattı. Adamml 
bu sö;,lerine hayret ettim.

1 

Benim bildi~irn. o ' llolandalıl 
adam kauçuk tüccarı idi. ::uıs. I 
ter Haning anlatı:rordu: 

- Kauçuk tücc:ırlığından 
mücevherc~Jiğe ! Tuhaf · bid 
şey değil mi? F~ıkai pek mü 
kemmel oldu i~te. Holanda .. 
dan Carnya her gid iş gelişim 

de.. (Bura da bir rakam söy 
Jiyecekti, .,·az ~e~ti) epi par. 
kal.anıyorum. İşler son ay 
larda iyi gi~iyor. Ilakın "ben 
ce hir istatistik var: l\tiisa 
nr~e cdC'ts!'r.i r. ~il~eyim getire 
yim. 

( Vnt fon sm11 f mtı Çe1}friniz) 


