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Hayal aleminde 
iıavemizle 

sayımız 

beraber 
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SAYIFA 

Yazan: 

Nurullah ATAÇ 

Bir tarif ve' 
bir temsil 
A nkara valisi Nevzat .Tan!doğan 

tarafından Halle Partisi viliyet 
kongresi azaları şerefine veri -

len bir ziyafette Bay Şükrü Kaya mü -
hlın bir nutuk söylemiştir. Fakat bu nut
kun ehemmiyeti yalnız sözlerin güzelli
ğinde değildir. Yeni Türkiyenin Cumu
riyct rejimini henüz anlamamış olanla
ra kuvvetli bir mantıkla hitap ettiği 

için bilhassa dikkatle okunacak bir ve
sikadır. 1~ İşleri Bakanı ve Cumuriyet 
Halk Partisii genel sekreteri bu nutkun
da Atatürk rejiuıini pek güzel tarif et
miştir. 

Türk rejimi diktatörlüğün bir şekli 
olan bir faşizm idaresi midir? Yoksa de
mokrasi esasına müstenit bir sistem 
midir? Bazı Avrupa memleketlerinde 
zaman zaman bu türlü sualleri soran -
Jar görülmektedir. Onun için Bay Şük
ril Kaya Ankara Partililerine hitap etmek 
fırsatından istifade ederek bu türlü su
allere en salahiyetli dille cevap veriyor: 

- Milleti kurtaran Büyük önder A
tatürk'ün kurduğu "Cumuriyet Halk 
Partisi" rejimi arsnılusal ilmi ve umu
mi tabiri ile bir "c!emokrasi" de olsa bu
ıuıa manaer, mefhumu ve tatbiki itiba
rile yepyeni bir idealin ifadesidir. Bu 
ideale göre halkın ekseriyetinin intiha
bmı kazanmak memleketi idare için ka
fi değildir. lntihaıbı kazanmak memle -
keti muayyen bir müddet için kontrol • 
aüz olarak idare ebne~ saiahiyet ve -
ranez; zira bir nevi diktatörlük olur. 
HaU>uki Atatürk inkılahr diktatörlü~n 
her nevini reddeden bir rejimdir. Mem
lekette her sene kaza ve nahiye kongre
lerinin tnplanmıuı, burada yapılan tet
liald..:.. .... ~;..1_..:.. :.-... ı..~ a~ ::. 

7\ik Millet Meclisine veya büyiik Ku
nıltaya kadar gibnesi bunun içindir.,, 

Bu kısa, fakat kuvvetli ifade ile, sa
ym Parti genel sekreteri, Atatürk ida -
resinin yalnız her türlü diktatörlükleri 
reddeden bir rejim olduğunu göster • 

20 • 3 U"cü Yıı • f' ayı 6815 - 756 ,. CARSAM8A 30 flkltA.,un 1936 

C. H. P. Kamutay Grupµnda 

En mühim iç ve dış 
işlerimiz görüşüldü 

Hariciye 
isken derun 

Vekalet Vekili Şükrü Saracoğlu 

meselesi, Akdenizde lngiliz - ltalyan 
Anlaşması, Yugoslav - Bulgar muahedesi 

hakkında esaslı maili.mat ve izahat verdi 

Başvekil memleketimizin 
yapllacak yeni işleri 

refahı için 
anlattı: 

Köylüye toprak dağıtılacak, orman ve su işlerile meşgul olacak, ziraat 
ve st haal kalkınmasına S • 6 senede 100 milyon lira taheıs edilecek 

Memleketin ziraat ve sanayi sahala. 
rınd.a yeni yaın'lacak işleri anlatan 

Ba§vekilimiz 

Ankara, 29 (A.A.) - C. H. P. gru. 
pu başkanlığından: 

C. H. Partisi Kamutay grupu bu. 
gün (29.12.936) Trabzon saylavı Ha. 
san Sakanın başkanlığında toplandı. 

Söz alan Haricile Vekil Vekili Şük. 
rü Saraçoğlu, harici siyaset hakkın. 
ela beyanatta bulundu: 

1 - Yugoslav - Bulgar dostluk 
ve iyi komşuluk muahedesi müzaker~ 
' 'c tema.starı hakkında etraflı izahat 
verdi. 

2 - Akdeniz etrafında İtalyan -
lngiliz anJaşma~r hakkmda malumat 
vererek Türkiye hariciyesinin bu mü. 
1, ·:ereleri 1ıkınd:uı e ha.~yetlc. -"'---'""""'""'"'"' 
takip ettiğini ,, şimdilik herhangi bir 
endişenin varit olmadığım anlatarak 
bu müzakerelerden Akdeniz emniyeti. 
nin sağlamlaştrrrlmak neticesine va. 
nlnıası beklendiğini tebarüz ettirdi. 

!Hariciye Vekiıımiz 
Dün de Yunan Başvekilıle 
mühım müzakerelerde 

buıunau 

Bugün hareket ediqor 
Atina, 29 (Hususi) - Türkiye Ha. 

riciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü 

Aras ile Başvekil General Metaksas 
arasında dün akşam ikinci bir müla. 
kat daha yapılmıştır. 

Yunan hariciye -ı·eJCaleti daimi 
müsteşarı B. Mavrudisin hazır bulun. 
duğu ve iki saat süren bu mülakatta. 
Türkiye Harici~.! Vekilinin Cenevre 
ve Paristen getirdiği haberlere göre, 
umumi siyasi vaziyetlerle, şubatta 

Atinada toplanacak Bilkan konseyi. 
nin meşgul .olacağı me8eleler tetkik 
edilmiştir. 

lki müttefik devlet diplomatlan 
arasında bugün de konuşn.alara de. 
vam edilmiştir. 

Dün akşam Hariciye ·vekili Doktor 
Rüştü Arasın Yunan hükQmeti tara.. 
fından misafir edildiği ~üyük Britan. 
ya otelin de Başvekil General Meta.k. 
sas hususi bir ziyafet vermiş ve bll 
ziyafette Türkiye eJcisi B. Rüşen Eş. 
ref ile YUTian hariciye müsteşan B. 
Mavrudis de bulunmtt5;tur. 

Başvekil Cknera1 l\fetakaas bu ak. 
şam da Büyük Britanya otelinde 

' Tiirkive Hariciye Vekili şerefine resmi 
bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafette 
Türkiye. Yu~oslavya ve.Romanya et. 
eilert ile vt>killerden bazıları hazrr bu. 
11Jnmuş1ardır. Zr~fet pek s.ımimi ve 
dnstanc bir hava k ' rle ~'cmicıtir. 

YUNAN GAZETELI:,'R/NIN SAMI. 
MI NEŞRlY A']!J 

Atina., 29 (Huswıi) -Türkiye Ha.. 
riciye vekilinin buraya gelmesi dola.
yısile bütUn gazeteler hararetli maka.
leler yazmakta ve Dr. Tevfik Rüştü 
Aras'm Türk • Yunan dostluğile Bal
kan ittifakına yaptığı hizmetleri teba.

(Sonu 'Sa. 2 Sü. 3) mekle kalmıyor, en mükemmel bir ıde - ____________ ...,;,... _ __, ____________________________________________ _ (Sonu: Sa. 2 Sü. l) 
H c:rici siya.set hakkında i ~hat veren 
Hariciye vekaleti vekili SarocoğZu 

mokrasi şekli gibi gösterilen parlaman
tarizm usulünün de - intihapta ka -
zanmağı muayyen bir devre için bir 
milletin mukadderatı üzerinde mutlak 
surette hakimiyet iddiasına dayandığın
dan - bir ne-vi diktatörlükten başka bir 
§ey olmadığına ve bu itibarla Cumuri -
yet Halk Partisi rejiminden ayrıldığı ı
na işaret ediyor. 

Şükrü Kaya "millet" mefhumunu 
ifade için şu canlı ve orijinal temsili 
yapıyor: 

- Ben millet deyince Düyük ve coş
kun bir mnak hatırlllla gelir. lnnağı 
teıkil eden su zerreleri daima değişir. 
Daima akar ve gider. Biz fırka efradı 

zerreleriz. Bize düşen vazifeler arasın
da da hiç bir fark yoktur. Türk mille- ( 
ti öyle bir kütlediı· ki onun fertleri o 
kütlenin nef'i için çalışmag a mecbur -
durlar. Biri çalışmadrfrı vakit diğeri da
ima müteessir olur .• ~letler kum yı -
~ ınları aihi biribirine iltisakı olmıyan 

top)ul:.ıklardan ibaret olursa onları her
h'.\n -.; İ biı- rüTgar savurur, götürür. Ta
ı-ih böyle c<vniaları kaydehniştir.,, 

ASI 1\1 US 

Şark Demir yolu devlete geçtikten sonra J. 

ilk tiren Cuma günü 
8,5 da kalkıyor 

-.. 

Devlet idaresinde ilk trenin cuma !]Ünü kalkAlcağı Sirkeci garı. 

Tiren meras·m
le uğurlanacak 

Şark Demiryollarının devlet ç;e sa
tm alındığını yazını~tık. Bir sonka
nun cuma günü sabahl('yin saat ..; -
kiz buçukta Sirkeciden Ba.irneye ha
reket edecek olan t iren devlet idar e
sinde işlemcğe ba.<>lzyaeak olan ilk 
tirendir. Bu münasebetle o gün mera
sim yapılacaktır. 

lngiltere silihla .. , maya 
Bu sene geçen senelJe nisbetle 

100 milyon fazla verecek 
önllmUzdeki yll 2000 tayvare, 5 kruvazör, 
18 muhrip, 6 den•zalh gemisi yapılacak 

Londra, 29 (A.A.) - 1937 senesi j 
başlangıcından itibaren tekrar silah. 
lanma programı tacil edilmesi derpiş 
olunmaktadır. Bu program 1936 prog. 
rnmma ııisbetle yüz milyon fazla mas 
rafı istilzam edecektir. 

Hükl"tmetin bilhassa beş kruvazör, 
bir tayyare gemisi, on sekiz torpito 
muhribi ve altı tahtelbahir inşası için 
tahminen otuz milyon siparişte bulu. 
nacağı söylenmektedir. 

19:~7 .senesinde 2000 tayyare inşa e. 
dilmesi, yedek stoklar vücuda geti. 
rilmcsi \"e harp esnasında sınai ha. 
Jumdaa techizatının ikmal olunması 
da derpi;:ı edilmektedir. 

Londra, z<J (A.A.) - Irakta bulu. 
nan lngiliz hava kuvvetleri için Dib. 
banda yeni bir üs yapılmıştır. Bu üs, 
t!n•elkilerin yerini tutacak ve beş bin 
7.a bit ' 'e asker buraya nakledilecektir. 
Bu nakil masrafı 400 !Jin İngıliz lira. 
sıdır. 

A ~fERII\.ANl.V DENiZ KUVVET/ 
Ya5ington, 2.9 (.A.A.) - İngiltere 

n .Japonyanm dcni1 nrnahedenantcsi. 
nin .·chabct maclrles ini hatırlatan no. 
talarını almı t: olan haricin• ncz.arcti 
pek yakmda c<>rnp verecek ti[. 

nılmasına deYam edileceği bildirile. 
cektir. 

FRANSANIN YENi BÜTÇESiNDE 

Paris, 29 (A.A.) - Bütçe mü:ıake. 
resi esnasmda ordu i~in yeni kışlala .. 
nn in~·" hakkında iki' milyarlık bir 
krelli konulmasına dair olan 92 inci 
madde kabul edilmi:;;tir. 
~--~~~-~-__;.._;_~~~--

eunu tanıyor musunuz? 
28-

4ti~ıar Birliği düıı Alay 7,·ö§k·iindc yıllık top7a;ıttlarmı yapm1§l.ardır. 
rodakı resimae B irlik azalan topZantı esnaS'ltula görülüyor 

Bu. 

Memurların sekiz buçukta SıT'keci 
istasyonunda bulunmalan lüzumu ken 
dilcrine bildirilmeğe ba.5larumştıt. Ay-, 
ni suretle halk da sekiz b!.lçuk ta ista.s-1 
yonda bulunacak ve tiren m era.simlel 
uğµrlanacak.tır. • 

' ' . 

Yan re~mi mah'.lhil Amerikanın in. 
"'İltcrcye \'Cl"C'"cfri f('\'apta tonaj itiba. 
rile fazl:l l'":;ı ta rtl a krm·azöre sııhir 
olmak im kkmı m uhafaz:ı edeceğini 
bildireceğini beyan etmekt(!dir. Jn . 
noııy:ıy:ı wrile"ck cenıhda 1!) bin torJ 
hncme baliğ olan tahtelbahirin kulla. '----------~--_. 
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C. H. P. Kamutay grupunda 

a nıiiblm iç ve dış 
işlerimiz görtlşlldl 

(Vcyanı 1 incide) smdan Danimarkalı, Holandalı 250 ye 
SANCAK MESELESi yakın almaktadır. 

3 _ Bundan sonra Anı:aliva ve ls. Şimdiye kadar şimendifer ve sanayi 
kenderun vaziyeti üzerine izahatını işlerinde olduğu gibi 937 den itibaren 

f .:ı . 1 tt• ~ilk .. ~ 1 n- ziraatirnizi ve çiftçiliğimizi kalkmdırmak nWAa e u.ren -J ·ru ""araçog u, .uçy. • . .. . . . 
t ı....~ k ı ta f da Sa ıçın mühun ışe şımdPden başlamak la • ru ~ onso osumuz ra m n n. 

1
. 

akta ı 1 tah. 'k zım ge ıyor. 
c yapı mış o an ı.ı at raporu. B üh' • • ,_ •

1 1 
dı 

. . u m un ışı-er sıra ı e şun ar r: 
nun esaslı -kısımlarını bırer bırer an. 1 S 1 B 1 · b" "k k" . . .. - u ama: u mese eyı uyu , u-
latmrş ve Partı 17.ahntı derin \'C bu. ..k 1 1 k 'k' k d "tal .. . . . . cu su ama o ara ı ı ısım a mu ea 
yuk bır alaka ıle dmlemiştır. ;diyoruz: 

Bundan sonra Cemiyeti Ak,amın Tahribata mani olmak ve tarlaya su 
Sancak hakkındrki kararı ve l'ransa vermek, su işlerinin hedefidir. 
hükümeti tanlfından ''aki olan resmi tık seneden başlıy<>rak mcmleke -
davet üzerine Parise gid n murahhas tin bütün büyük suları ele alınacaktır. 
heyetimizin ynptıbrı müzakereleri et. Küçük sular üzerinde ihtiyaC' kendini 
raflıca izah ettikten sonra Dr. Arasın gösterdikçe işlenecektir. 
Cumhuriyet hüldlmetimizin kabulüne l(OOPERATIFLER 
talikan Fransa büJ·umetinin yapmı 

olduğu teklifi aşaJ;rıda şöyle hulii...c;.'l 
etti: 

A) Sancağa. tam istiklal. 
B) Suriye • Lübnan ve müstakil 

sa.nca.o~ bir konf edcra.~yon teakil et
mesi, 

C) Sancağın asl·erlikten tecridi, 
D) İbkcnderun lima.nmm bir kı."• 

mm.m Türkiye hüki'ımotine kiralana
ra.k şimendifer kombineronunun yapıl
ması. 

Bu teklif Ur.erine her iki tarafın 
bUtün müzakerelerin sikletini bir nok
ta üz.erinde teksif ettiğini ve Dr. Ara
sm tam istikl~l teklüi ısrarına karşı 
Frnnsa heyetinin, Sancağın Suriyeye 
"Allcjans,, tabiiyetini muhafaza etme
si şa.rtile geni§ muhtariyetinin kom. 
şulablleceğini söylemiş olduğunu, sa.n
cagm esas ~·az:iyetini tayin edecek o
lan noktada b:rlcşilmiycrek iki tara
fın mütekabileu istiklil.l ve ta.biiyet telt 
liflerini katiyetle mubafaz.a ettikleri 
için mUzakerenin k Udiğini Sükrtl 
Saracoğ"lu beyan etti. 

Müzakerede:ı sonra 'Ve Paristen ha
reket cdcecğt güne ~ d r Dr. Aras 
muh~ Y.ransız ri li v Başvekil 
M. Blum ile buhL5lP,W YC da.va.mm böy
lece sa.lihiyetli olıın birt;ok zatlarla 
görU.,ıııüştUr. YılbMı tatillerini müte
akip, Sa:ncak meselesi Hakkında yeni
den tenmsa gelinmesi mevzuu bahis 
olmuştur. Fa.kat gerek bu yenı temas
lar ve gerek on1arın muhtemel netice. 
lcri hakkında Sa.racoğlu ihtiyatlı vazi
yetini muhafaza etmiştir. 

YUGOSLA'V • BULGAR PAKTI 
V ERINIJE 

Hrı.riciye 'e dl vckilinlıı hndci si
:yM(;:t h!\.kkmdald iwhntmd~n sonra 
söz aln.n Eski~hir sayla\ ı Yusuf Ziya 
Özer ve Manisa. saylnı;ı Hikmet, Yu
goslav • Bulgar nnln.c;znasında. Balkan 
paktı için bahsettikleri endi ve kar
§! tekrar kürsüye gelen ŞükrU Sara
ooğlu, bu iki kom.~u memleketın yek. 
diğcrile , nla.~ası, Balkan paktının 
kuvvetini azaltması için bir Eebcp ol
madığnu ve bilalcis sulha hizmet ve 
Balkanda umumi anl~ayı kolaylaş
tırmak 'bakmıından yeni bir unsur ol. 
ması iimit edilebileceğini. cevaben söy 
I miştir. 

OAŞVEKiL KURSODE • 
Bundan sonra Basvekil ismet İnö

nü kürsüye geldi. 
Memleketin ikabsadi ve zirat duru

mu hakkında derin bir alaka ile dinle -
nen ve bu sal}alarda müsbet bir kat -
kınma ve yeni yeni hamleler verecek o
lan fikir ve düşüncelerini izah etti. Ve 
Meclis encümenlerinde müzakere edil • 
mekte olan bu İ§lerle alikalı kanunla • 
ıın süra'tle intacıru rica ederek a!ağı • 
daki noktai nazarlarını tafsil etti: 

ZfRAA T F AALIYETt.\1JZ 
ARTMALIDIR 

"Arkadaşlar, bu kanunlar ve bu ka -
nunlan takip edecek diğer kanun ve 
plan ve kredilerle yeni bir iktrsadt ve 
zirai kalkınma devresine gireceğiz. Bir
caç senelik tecrübe ve bizzat vaki olan 
örgü ve tetkiklerimiz göstermiştir ki, 
anayide hem istihsalat hem gelir art

t ğı halde 2iraatte istihsalat artmamış -
t r Yalnız fiyat yüksekliğinden doğan 
b r elir artması \"ardır. Halbuki mem
lek t için daha ziraatin artma ldevresine 
girme i, hatta sanayiinin ilerlemesi ve 
müdafaa ~vvctlcrinin ~rtman i~in de 
en sağlam yol ve baslıca sarttır. Biıim 
yetmi!! kilo aldığrmız bir toprak sahtt • 

2 - Nasıl kredi ve istihlak koope
ratifleri kurulm~ istihsalin tanzim 
Ye teşkili için de planlı ve iştirakli bir 
çnlışma devresine girmek böylece rn. 
zımclır. Yeni aletlerile harman maki-
naları, sürme ve sulama tertipleri ile 
planlı olarak tanzim edilmiş bulunan 
zirai kombineler vücuda getirmek isti
yoruz. Bu kombineler toprağın ve mu
hitin icaplarına. göre biraz bUyük, bi
raz küçük olabilecek ise de lıerhalde 
her biri bir cüzitam şeklinde olacak
tır ve bittabi kombineler münferit ve 
müşterek alet ve makinalarla. müceh
hez bulunacaktır. Bu kombinelere orta 
Anadolu ve Şarkta daha çok ihtiyaç 
vardır. 

DüşUndilğümüz ilk plan 1000 kom
bine Uzerine teeis olunacak ve dört 
senelik bir tecrübenin vereceği netice
ye göre tamim ve teksir olunacaktır. 
Bu sistemin remzi yeni usul ve yeni 
alet olacaktır. 

Emin olunuz arkadaşlar, memleke
tim.izde yeni usul ve yeni alete karşı 
kati bir cazibe mevcuttur. öğretmek 
için yardım ve alet tedariki · ., kc. 
!aylık yapmak, silratle kar§I!. ~ v~ 
recelttir. 

Garbi Anadolu ve Adana pamukları 
nm cinslerini iyileştirmek ve istihsa
ıatı çoğaltmak işi, hususi bir itina ile 
il7.erinoo durduğumuz mühim ve ayrı 
meselelerden birisidir. 

ORMANC!LIGIMIZ 

3 - Orman meselesi: 
Bu mesele üç esaslı noktayı ihtiva 

eder : 
~ ) Mülkiyet meselesinin halli, 
B) İyi m;ınafaza teşkilatı , 
C) Ormanların y ~lnız deYlct etil<• 

iFI tilmesi. 
M mleketimizde ağaç kesmek ser

besti8i bir iki sene için kabul edilmiş 
olsa. üç sene sonra memlekette orman 
kalmıyacağma kaniim. Ormanları dev 
lctc mal etmek iyi muhafaza. teşkila
tile tcchiz etmek ve devlet elile işlet. 
mek, içinde bulunduğumuz buhranlı 
orman meselesini memleket lehine hal
ledecek tek yoldur. Bu hususta.ki mc-
sai ve fedakarlığı ve para sarfını esir. 
gcmemek lazrmdır. Bu tedbirleri alır
ken memlekette ağacı bolltındmp ucuz 
latacak çareyi de dilşilnmcye mecbu-
ruz. 

TOPRAC/ KOYLVrE DACllT!rlAK 

4 - Toprak kanunu - Bir toprak 
en çok mahsulünü yalnız bir vaziyet. 
te verir. Bu vazi) et de o toprak işle. 
yenin malı olmasıdır. 

Yurdumuzda topraksız çift~inin 

sayı ı her tasan-urun üsti'ndedir. En 
ziyade toprağı takc;;im edilmiş en ma. 
mar yerlerimizde bile köylünün yarı. 
sına ya.kın bir miktarı topraksızdır. 

Başkalarına ait topraklar üstünde (ok 
fena şartlar içinde ve çok \'erlmsiz o. 
!arak ~aJı..,mak mecburiyetindedir. 

Hiçbir ,·nkit, hiçbir ndamrn malı. 
nı cebren zaptctmek fikrinde değiJiz. 
Fakat hi~bir ~urettc köyliiyii ilelebet 
topraksız kalmaya mahkum eden dar 
çerçeve i«:inde bırakmaya razı olama. 
) ız. To11rnğı köylü) e dağıtmak mese. 
lesi medeni memleketlerin birer birer 
içinden geçtiği \'C rejim agrer namını 
nlan zirai bir ilerleme safhası olmu~. 
tur. 

~lemleketiltlil.in <le bu safhadan 
rreçme~i bir teknmii1 CF<'ri olnc:ıkhr. 

Memleketimiz, diğer memleketlerin 

Adana endişede 
Seyhan qeniden 

taşıyor 
.\dana, ::> - Scj·h,:ının ye~iden taş. 

ma ihtimali karşısında halk heyecan 
içindedir. Nehir iki metre kadar ka. 
barmış bulunuyor. Bnzı yerler u 
altında kalmıştır. 

Halk, yeni bir fel:\ket korkusu 
kari'ısmda tedbirlerini almağn ba la. 
mıştır. 

Çukurova da kısmen su altındadır. 

Şehircilik mektebi 
ku1ulacak 

Ankara, 29 (Telefonl:ı) - İmar he· 
yetinin gösterdiği lüzum üzerine Da
hiliye vekaleti Ankarada bir yüksek 
şehircilik mektebi kurmıya karar ver· 
miı:;tir. 

An karada 3 pazar qer i 
daha qavııacak 

Ankara, 29 (Telefonla) - Ankara 
belediyesi Anknrada hayat ucuzluğu

nu temin etmek üzere şehrin üç ye
rinde yeniden etrafı kapalı ı:ıabit tez
gahlı pazar yeri yaptırmıya karar ver
miştir. 

Bir tarih 
b·r tem 

ve 
il 

(Üs1Jam 1 incide) 

Tarihin en eski devirleri.ride Orta 
Asyarun yüksek yaylfılarından çıkarak 
bugüne kadar gelen ve büyük nehirler 
halinde dünyanın her tarafına yayılan 

Türk milleti yine Şükrü Kayanın işa -
ret ettiği gibi dağtlmak tehlikesine düş
tüğü bir sırada Atatürk'iln önderliği ile 
bu felaketten kurtulmuş ve yine onun 
önderliği ile hakiki yatağını bulmuş -
tur. Bu yatak (Atatürk Rejimi) dir. 

Şükrü Kayanın son nutku yalnız bu 
büyük hakikate ermiş bir dimağdan. bir 
kalpten kaynayıp gelen sözler değil. bu 
sözleri insanın iliklerine itlenen bir 
san'at eseri. ~yasf Cdebiyatın :güul bir 

örneğidir ıde... Mille~n bu içten, bu 
canlı ve heyecanlı tarifi milliyetçi parti 
i~in olduğu kadar cemiyet ilmini iza -
ha yarar bir vecize olarak kalacaktır. 

ASIM US 

1Hariciye Vekilimiz 
(0 syanı 1 incide) 

rüz ettirerek hakkında. pek samimi 
mütalelar yürütmektedirler. 

Ha:iciye vckilim:Lln Ankaraya git
meden "vvel bııra •a uğraması ve b y. 
nelmUel v zlyet hr:.kkınd:ı Baş,ckille 

gô~-mel~ hususunda. göstermiş oldu
ğu dikkatten sitayişle bahsolunmak
tadır. 

Doktor Tevfik Rüıtü Aras yarın 

(bugün) Ankaraya hareket edecektir. 
Vekilimiz hareketinden evvel kral ta -
rafından kabul olunacaktır. 

tecrübelerint:en istifade edecektir. 
Yardımlannıı:la birer birer ve sür. 

atle başaracağımızı zannettiğimiz bu 
istihsal ve zirai kalkınma işlerini et. 
rafhca saydım. Bu işler için beş altı 
senede yüz milyon lira tahsis edebi. 
Jeceğimizi umuyorum. 

Türkiye Cumuriyeti tekamüle ~oğru 
yeni h.ımleler yaparken Parti arkadat -
Jarımn görgüleri ve bilyileri ve yardım
ları saresinde kolaylaşacağına kaniim. 

Zf RAA T PROCRAMIMIZIN 
ESASLARI 

ismet İnönü bundan sonra Ziraat 
proğramı!11n esaslarını ifade eden, say
dığı kanunların, tahsilat kanunlarile be
raber B. Meclisinin kış tatiline geçme
den evvel takarrür etmesi, bize önü · 
müzdcki seneyi kazandıracağına ve muh 
telif kI6Imhırın biribirile irtibatları bü
yük olduğuna, arkadaşlarının dikkatini 
celbetmiştir. 

Uzun ve sürekli alkışlarla karşı -
lanan bu beyanattan sonra başvekil va
ki olan sualler üzerine, mevcut siyasi 1 
vakialar iizerinde ayrı ayn izahat ver- t 
mi;? ve Manisa saylavı Hikmet Ba}'U -
run Ziraat Bankası ve kanunu hakkın -
daki sorgusuna cevaben Ziraat Banka
sı kanununun mecliste müzakere eldil -
mekte olduğunu ve bankanın bu yeni iş
lere kıymetli yardımım eı:irgemiycceği
ne emin bulunduğunu ifaUe etmiştir. 

ta yan tayyareleri 
ispanyadan çekildi 

lngiltere lspanyol hükümetile 
temasa geçiyor 
Eski /spanqol Cumurreisinin 
iki oğlunu öldürdüler mı? .. 

n ma. 29 (.\.A.) - Havas ajan. 
sından: İyi malümat almakta olan 
nıahafil, Kont Ros.sinin birçok tayya. 
relerle Sicilyaya mütevecclhen B~tic. 
ar adalarınclnn ayrılmış olduğunu h:ı. 
ber vermektedir. 

ISPANY AD ... t TEVI(/F EV/LEN 
J'APUR BIRAKU,DI 

Berlin, 29 (A.A.) - Palos adında. 
l.i Alman vapuru I\Uensberg kru,·azö. 
rüniin talebi Uzerine • erbest bırakıl. 
nuş ,.e \'apur seyahatine elamın etme. 
ğc başlamıştır. 

GE.JllDEN BiR lSPANYOL ALJNDI 

llerlin, 29 (A.A.) - Yarı resmi biri 
tebliğe göre Bask hükumeti, Palos 
gembiil<le bulunan bir 1.spanyol ile 
hamulenin bir kısmını alıkoymuştur. 

Bu tebliğde, işin henüz tamamen ı 
halledilmemiş olduğu da ilave edil. 
mektedir. j 

Siyasi mahafil İspanyol tcbaasın. 
dan birinin Bask hükumeti memurla. 
rr tarafından tutulmasının hukuku 
düvele muğayir olduğunu, Çünkü bu 
adamın gemiden ve açık denizde alın. 
mış olduğunu ilale etmektedirler. Ay. 
nı mahafil, Alman hükumetinin bu 
bapta icabeden tedbirleri alacağını 

söylemektedirler. 

INGILTERE llVKGMETLE 
TEMASA GEÇiYOR 

Madrid, 29 (A.A.) - İngiliz mas. 

Eski lspanyol cımıJıttrrcisi 
t:e iki oğlu 

lNG!LTERE MEMNUN O 

Londra, 29 (A.A.) - Salfilıiyetta 
mahafil, bir Amerikan şirketine ispan 
yaya tayyare gönderilmesi için mezu 
niyet verilmiş olması üzerine ingilte 
re hükumetinin Amerika hariciye neza· 
rcti nezdinlde bir teşebbüste bulunaca 
ğını zannetmektedir. 

ispanyada görUlen 
Alma"lar 

M;ıdrit, 29 (A.A.) - Cumhuriyetçf 
k taat Montoroda cereyan eden müsade• 
melerde dört Alınan piyade taburunuıt 
ve bir de süvari bölügünün mevcut 01-' 
duğunu teabit eylemiştir. 

Bu kitaat hemen hemen 
silahlar kullanmaktadırlar. 

lahatgüzan B. ForMs, perşembe gii. ----=--.;._-------..;.,,..
nü Valanciaya gidecektir. Buna ln. 
giltere hariciye nezar~tince karar ve. 
1'I1ml:>J tç ;a {\.'ii~tlaLJU~ı-. IJU .) Olı.1.L 

talimat ita edilmiştir. Çünkü lngil. 
tere hariciye nezareti, cumhuriyet hü. 
kılmeti ile yakından temasta bulun. 
mak arzusundadır. Konsolosluk Mad. 
ridde kalacaktır. 

ESKl CUJ!HUR REiSiNiN OGUL. 
LARI NE OLDU? 

Fransızca Le Journal gazetesin. 
den: 

Eski Jı-ıpanyol cumhur reisi Akala 
Zomoıanın iki oğ u, bundan hir hafta 
<'Vvd Pariste iken şimdi ortadan kay. 
holmu:.. bulunuyorlar. lki kardeşin 
ispanyadaki komünistlerin bir tuzağı. 
na dü:.tiikleri 7.annedilmektedir. Çiin. 
kil 7..amoranın oğulları ayın l irmi iki. 
sinde lapan) aya gitmek üzere gizlice 
İspanyol elçiliğinden pasaport nlmı<ı. 
lardır. Fakat bu pasaport yalnız git. 
me içindir. 

Eski cumhur re-isinin oğullarının 
bu suretle ispanyaya götürüldükle. 
ri zannediliyor ve akibetlerinden kor. 
kuluyor. 

GENERALLER KONUŞUYOR 

Avila, 29 (A.A.) - Havas ajansı mu 
habirinden: General Franco ile general 
Mola, dün iki saat konuşmuşlar ve cep 
heyi teftiş etmişlerdir. 

ltalyan - ·Alman 
Anlaşması henüz tatbık 

mevk iine geçemedi 
Bcrlin, 29 (A.A.) - Volkischer B& 

obachter gazetesi muhabirine beya
natta bulunan B. Ciano demiııtir ki: 

Benim Itaıya. ile Almanya arnsmd& 
sıkı bir irtibat tesis etmekten ibaret er 
lan plfuınn, herhalde tahakkuk sabası· 
na. isal edilecektir. 

Mcmleketlerimiz bir takım sun1 
usullerle değil, Avrupanın muslihane 
bir surette kalkınmasını temine medat 
olacak vaziyetleri ihdas için biribirle.rl· 
ne yakla.5ıyorlar. 

Şimdiki halde, vaziyet iyi değildit· 
tsp2,Ilyaya bakınız, Çine bakınız Çi 
de yegane açık yürekli ve sözlü ada 
olarak Şan Kay Şek'i görliyorum. O' 
nu tanıyor ve takJ!r ediyorum. 

Çang Kal/ Ş~k istifa 
etmek istedi 

Şanghay, 29 (A.A.) - Nankindell 
öğreni~tliğine göre, daimi komitenin toP 
lantısı esnasında mareşal Çımg Kay Şe~ 
askeri komi~e başkanlığından ve bat ' 
vekaletten istifasını vermi!. fakat ko ' 
mite bu istifayı kabul etmemiştir. 

öğrenildiğine göre yakında pek mu- Un çuvallarından koruma 
him harekat yapıfacaktır. • • k 
DALADlER VALANSIYAYA ışco - verf!lSl ne kadar alınaca 

DER OLDU Ankara, 29 (Telefonla) - !starı 
buldaki el:mek buhranı hnkkında a•ı· 
kadar makamlar hiçbir haklı sccı119 
bulmamakta ve z·rr.at bankasının ıJ 
'htiyaçta piyasaya mal arzedecei{ı" 
bildirmektedirler. Hiçbir rekolte dili"' 

ıığı yokttır. 

Paris, 29 (A.A.) - Dış bakanlığı, 

Daladier'nin Valansiya işgiiderliğine ta 
yin edildiğini bildirmiııtir. Şimdiye ka· 
dar Madritte bu vazifeyi görmüş olan 1 
B. Ncville Madritte konsül ıfatile ka
lacak ve Fransız koloni ve tebaasının 

himayesi işiyle meşgul olacaktır. 

AMERiKA TAYYARE SATIYOR 

Vaşington, 29 (A.A ) - Hariciye 
nezareti, Bilbao yolu ile ispanya hüku
metine 18 tayyare ve 441 tayyare mo
törü ihr~ç edilmesi için ruhsat vermiş
tir. Bunlar kelepir tayyare motörleri o
ı&p iki ay tamire muhtaçtırlar. 

Bu esnada kongrenin dahili harple
re tatbik edilecek olan bitaraflık kanu
nunu kabul etmesi muhtemeldir. Böyle 
bir şey, bu t:uhsatiycledn ilgas·nı inta!j 
edecektir. 1 

M.all a vekalet;, fabrika sayılmıy~ 
değir h~lerde üğütülen unlardan sa.tt' 
hk ekmek yapan fırmlanu buğday J<l" 
ruma verg lerinin heyetler tara nıdı:ı11 

tesbitini v~ 72 kiloluk un çu alı l> ,, 
na 100 knruş hcsab!le vergi alınınnS" 
m bildırmıştir. 

l<öqıüler aç kaldı 
Halep, 29 (Hususi) - İskenderııı' 

da tahsildarlar vergi tahsili bahane11
; 

le köylülerin zahire ve hayvanla;rıJI 
ınü .. 1dere etmektedirler. KoylUJer ,4 
knlmıştrr. 



., -
Çarpsın inşallah! 

mvayda uzun bir hesap ameliyesi 
Ya.zan: t 

Osman Cemal Kaygalt 

baktım, tramvayda, benim ö-1 
eki tek kanapede oturan adam

biri • ki ben yaşta var, yoktu -
1 alemile cigara kutusunun arka 

boyuna birçok rakamlar dizip 
Yordu. Önce kendisini, bir akşam 

i karlı fırtınalı havada ihtimal 
' yı pek fazla kaçırmış olduğu için 

~i hesabını, kitabını şaşırmış da 
ayık kafa ile tramvayda ipin 

u bulmıya çalışanlardan biri sa.ı:ı
akat, elindeki on birlik clgara 
unun yalnız altı değil; içindeki 

ı beyazlık da sıvama rakam-
dotduğu halde onun h!la işin içitı• 
Çıkamadığını görünce, belki, de. 
adamcağız, dUkki.nmın, tez~ah~-
Çıkacak yıla a.it hesaplarnu tram

geçecek boş vaktinde tasfiyeye 
yor. Öyle ya.. vakit nakittir. 
vayda boş yere sağı solu, önü, 

1fı dikizliyerek beyhude \•akit kay
nin sırası mı gimdi? 

'eden sonra, adamcağızın lıila i-
atıı pek kolay kolay çıkılrnaza ben-
n· ayni hesaplarla. uğra.~tığını gö

yoksa dedim, bu adam berhar-
• okulun riyt.Ziye öğretmeni ol

? Olabilira, tramvayda. aklına 
ce bir riyaziye meselesi csmiş-

iındi burada harıl hani onu halle 
or. Lakin bu sefer adamın elir.-

gara kutusu yerine üsti\ adres 
ve pullu bir mektup zarfı var
ı rakamlarla yapılan ameliyat 
bu zarfın bo§ yerlerinde yapı-

ol• u. Merakla, onun omuzbaşmdan 
İtim mazur görUlsUn • hırsızl:una 

tilC ~m U?.erinc dikkatlice göz gez
Aman Alla.hrm, zarfın Urerine 

rakamlar, çizilen cem, tarh zarp 
çizgileri okadar çok \"e okadar 

n kolay 1colay çıkılmaz bir hal-
Id oa.nn-a ......... , ı..;.;_ .ı..---~·.ı.-

(satrançla buğday) hikayesinin 
~e artarak yek\ınu tirilfyonlan 
sonuncu bulmıya uğraşıyordu. 

~tm.ıyalım, biraz sonra o zarf da 
ıv ş, onun üzerinde de artık tek 

i: ır bile oturtncak yer kalma.mı~
dı vay Çaıı;ıkapıdan Türbeye 
· o-~ gelirken, beriki zarfın içinden 

1.~rafı m3.vi mUrekkeple yazılı bir 
~ ~ıkardı. Bu kağıt, ona kimbilir 
1·~ar zaman önce bir yerden gel
e bir mektuptu. K!ğıdın yazısız 

p.Jtl dörde bUkUp şimdi de ayni 
eri· ameliyatı orada yUriltmeğe ko-

dit· rar alıcı gözile dikkat ettim. }ı. 
biltün bu bitmez tükenmez he
eliyeleri arasında en çok kul-

0' işaretler taksim işaretleri idi. 
rsine, belki de bilyük bir banka. 
Uhasebecisi denilebilirdi Lakin 
büyük bir bankanın, hatta orta. 
bir ticarethanenin hesap işleri-

diyor ve bunlardan çıkan (hasıb tak
sim) Jeri tekrar ona, yirmiye, otuza. 
filan bir daha taksim yaptıktan sonra 
bunların da biltün (hasılı taksim) le
rfni kfilı biribirlerile cemi, kfilı tarh, 
kih darbederek çıkan sonuçları ayn 
a}TI bir yere kaydediyordu. 

Yılbaşı biletlerinin onda ve yirmide 
bir parçalarından bir ikisine on, yir. 
mi, otuz kişi ile ortak gitmişti ve şim
di tramvayda blitUn o yukarıdaki yük 
sek ikramiyeler kendilerine vurdUı:,"u 
takdirde bunun nasıl paylaşıla.cağını 
ve paylardan kend;sine ne kadar dü
§eceğini hesaplıyordu. 

İkimiz birden Eminönüne indiğimiz 
zaman o, hfila elindeki kağıda bakP
rak Balıkpazarma doğru büküldü. Bu 
aralık sırtrnda. kalın tel çubuklarla 
karşıdan karşıya geçmekte olan ha
mal, o kalabalık yerde yürürken bile 
hala elindeki hesapla mcş!?'ul olan bi
zim derin riyaziyeciye seslendi: 

- Bayım çarpmasın! 

- Brra.k dedi~ yahu, çarpsm ir-
şallah ! Çarpmazsa, ndamcaITTzm Fi
sa.gora bile Uu3 ~ıkartacak olan upu
zun hesaplan güme gidecek, yazık de
.;.;, . ., 
6 .., mı. 

Do'andırıcı!ıkta 
Yeni bir usu) daha 

Emniyet müdiirlüğil Nazmi ismin. 
de bir takipçiyi yakalıyarak müddei
umumiliğe vermiştir. 

Taksimde Çöplük çe.:1ınesi sokağın
da 22 numaralı evde oturan Namıi ic'
diaya göre, vekaletnamelerini a.ldrğı 
kimselerden bir yolunu bulup boş 
bir kağıda jmza nttınnakta, sonra bu 
kağıda mUekkilinden alaca.klJ oldu
gunu yazarak para dolandmnaktadır. 

Nazmi bundan on giiu evvel vali 
konağı caddes'nde Yavuz apartımr
nmda oturan Bayan Ayşe ile bir bar
da hanende Bayan He.nı:yete birer boş 
kağıda yapıştırdığı pullar üzerine im
za attırmıştır. Bayan AyŞe elli kuruı-
luk, Bayan Hamiyet kırk kuruş1uk 
pul iizerine im?.a lroynıuşlardır. 

Bu iki bayan haklarmdn birer sah
te senet tanzim edileceğinden Nazın.i
nin lritibi vasıtasile haberdar olunca 
derhal milddeiumumiliğe başvurmu; .. 
!ardır. Müddeiumumilik zabıtaya a.ra
ma milsa.:ıdcsi vermiş ve memurlar ev
velki giln Nazminin Sirkecideki yaz~
hanesini basarak h:::.zırlanan sahte se
netleri bulnmslardır. 

Nazrn;nin bu surette bMkn. kimse-
terden 7000 nr·a,•a yakın para aldığı 
tahmin edilmektedir. 

Ko,.,Unis'llk tahk"katı 
!e böyle cigara paketinde, kulla- Komiln;stlik tahrikitmda. bulur .. 

Bir sütçü j I< ız talebelerin asker:ikleri 

Derslere gelecek sene
den itibaren başlanıyor 

Muaqene cüzdanında 
ynz.ı taklit etmekten, 

cez.a qedi 
Beyazıtta. seyyar sütçil Mustafa 

oğlu Alinin, İstanbul ağırc.eza. hakye
rinde, bir milddettenberi imza takli
dinden duruşması y:ı.pılıyordu. Dün, 
karar bildirilmi.~tir. 

Alinin, 9.7.36 tarihinde süt satar
ken, üzerindeki muayene cüzdanı me. 
murlar taraf mdan kontrol edilmiş ve 
bunda, Hasip ve Sadettin imzalan tak 
lit edilerek, Ali, Uçlincü ve dördUncü 
muayenelere gitmediği halde, gitmiş 
gösterildiği görillmüştür. Ali, davaya 
göre, doktorların imzalarını ve imza 
üzerlerindeki tarihleri taklit etmiş bu
lunuyordu. 

Hakyeri, taklit su~unu sabit gör· 
müş, ceza kanununun 356 mcı madde
si mucibince, sütçü Alinin Uç giln hap
sini, 200 kuruş muhakeme masrafı ve 

1 500 kuruş ehlivukuf ilcreti ödemesini 
kararlaştırmı§trr. Kendisi mevkuf de
ğildir. 

Bir sahteklrhk etrafında 

l<.üitür Bakanlığı kız talebe ıçın 
yenı bır program haz.11Laınak. üzere 

Kadınlarımızın da memleket müdnw 
{j;oıis Haberleri r faa.sında erkekler gibi vazifelendirile

ceği hakkında. verdiğimiz haberler bu-

8 İ r cüret rekoru gün tatbik sahasına girmiş buJunrnak
tadrr. 

Sabıkalılardan Arap Şükrü blr dük :Kültür Bakanhğ·ı okullarım.ıoo.a. kız 
kandan çaldığı pardesU ile kaçarken talebenin de c:kek t~lebe gibi a.sker
yemişçi Mehmet Ali önüne g~miş, lik dersi görmelerine dair bir ka.ra.r
kolla.rmdan tutmak istemiştir. Arap 

name proje.c;i hazırlamış ve B:ı..~baka.n .. 
ŞükrU bundan kurtulmak için koca bir lığn vcrmi5tir. 
saldrrma çekmişse do yetişen memur-
lar ta.rafından yakalanmıştır. Killtilr Bakanlığının bu karan okul 

KIZINCA KAMAYI ÇDKTI _ lara bir hafta içinde bildirilecektir. 
Türk sinemasında kont.rol memuru Bununla beraber 9313 ders yılı bn.5la.dr
Ahmct evvelki gece içeri bilet.siz gir- ğt i~in askerlik dersleri önümti1,deki 
mek istiyen hamal Mustafayı bırak- 937 ders yılı başından itibaren tatbik 
mayınca aralarında kavga. çıkmış, olunacaktır. 
Mustafa kızmış, belindeki kamayı çc- Orta okullarda lcz talebe er .. 
kerek Ahmedin üzerine atı:lmışt.Ir. kek talebelerle birlikte na.zari 

Etraftan yet~ilıniş, bedavacı hn- olarak askerlik dersi göreceklerdir. 
mal yakalanmı~tır. Na.zari olarak ortaokullarda. görülen 

y ARALANDI - Galatada temizlik bu dersler lise sıruflanmndır. Umu.mi 
Kırk, elli yıl önceye alt bazı gayri ,.,_ 1 bır" !'!J"kı"l alacaktrr . 

ahırında yatıp k:ılkan çöpçü ~yne 'J" 

menkuller Uzerindeki ipotek muamele.. k 1177 Dı"g"'er .. --~tan umumı"' 0ı--•· ı~....,._ 
Tarlab~mdan g~er en numara. ı .. u.nu w.ıcı.A ,.,,..-

sini kaldırmak için icra. dairesinin r&• ı k al I"rde ven"IAAek olan d 0 .rsler kız talebe-m! miihürü taklit edilip, uydurma lı otomobilin a.Itmda ka ara yar an- .. ,,., "' 
mrştır. ye mahsus bir müfredat programile 

imzalarla evrak hazırlanarak, muame- ab kal t de tesbit edilecektir. 
leyi yürütmek ve ipotekli gayri men- __ ş_o_fö_r_H_a_yru_1_1 --ya-"--_anm __ ış_ır_. ----------------
kulleri satmak iddiasile, bazı kimseler 
hakkında. yapılan tahkikat yiirUyor. 
ve cezala.ndınlan eski icra katiplerin
den Kadrinin parma&t bulunduğu sa
nılan bu işten dolayı, şimdiki 11alde 
yalnız iki muarnclcd mevkuftur. BaE
kalan hakkındaki tahkikat., kendileri 

Evvelce icrada yapılan bir sahte
karlık işinden, ağırceza.da başka bazı 
ldmselcrla-t:Jeraber daruŞlnasJ yapılan 
mevkuf olmıyarak devam etmektedir. 
Ha.kla.rmda tahkikat yapılanlar ara
sında bir arzu.halcı ile bir a \'llkatın 
da. bulunduğu anfaşılnuştır. 

Kır ko~usu 

lstanbul Atl.cl'izm Aj<rnlığı7Ulmı: 

1 - İkinci Kır koşusu 3 1.937 pa
zar sabahı saat 10 da Ş~li Hürriyeti 
Ebediye ve Tuğla Ha.rmanlan yolu 
üzerinde yapılacaktır. 

Kmv:vlmıiz lisesinden yctiyen1cr Tmrumu on be~ g1n ctn.'c! yarım 1::akın kcngre
lmini dün Halkcvind.e yapmı§Uı.rdır. R esminıiz mı 1wngreye i~tirak edenleri 

gösterm ektcdiı· 2 - Müsabakalar iki kat.egori olup ~~d~~~~ _______________ ) _____________ _ 

3- Klüpler müsabaka.lam istedik- En büyük tali'h!i Yör ükali pJaJ·I 
teri kadar takımla ırrebilecek takım-
lar Uçer atletten teşkil edilecektir. 

4 - Müsabakalara iştirak edecek 
tak:mlar listelerini müsabaka saba.hı 
saat 9 da hakem heyetine venniş ola. 
caklardrr. 

5 - Atletler muayyen saatte Tram
vay deposu önUnde toplanmış olacak
lardır. 

B. Emin Ali P.msterdam'da 

Yarın ~ece anlaşılmış 
olacak 

937 senesi yılbagı piyangosu yarın 
gece saat sekizde Tcpeba.şmda Asri 
sinema binasında çckilec.ektir. 

15 sene müddetle Adaları 
Güzelleştirme 

Cemir;etine bırakıldı 

mektup za.rfile mektup kağıd·- duklan noktasından Nazmı Hiknıet'le 
deli tkasında pek bakıla.ma.:.dı. Şv bacıka bazı kimseler hakkında yal)ıJan Boer Marşal bankası tarafından 
to~ hu adam kimdi. tıcciydi ve tram- tahkikat, derin!eştirilmcktedir Hak- hükfimetimiz aleyhine açılan davayı 
şe böyle hiç durma.dan düğümleri- larmda tahkikat yapılanlar arasında, takip için bayramdan evvel Parise gi-

ek istediği mufassal, hesap a. bir de kadın vardır.. den muhtelit hakem mahkemelerinde 

Salonun pek fazla. kalabalık olma
sı ihtimaline kar§I zabıta memurları 

tarafından sıkı tedbirler alınacaktır. 

Keşide onda bitecek, talihliler yeni se
neye girmeden ewel zengin olacaklar
drr. Birçok yerlerden bilet istenmek. 
tedir. 

Büyilkada.da Yörükali plajı Adalan 
giizelleştirme cemiyeti tarafından 

20,000 liraya. beicdiyc nam ve hesabı· 
na istimlftk cdilmL~ti. Belediye ceıni
yete paranın muayyen taksitlerle ö
denmesini teklif etmiş, cemiyet ise, 
burasını Adaların gfrrell~.mesi nokta
sından istimlak ettiğini söyliyerek p~
rayı istememiştir. 

tı neye dairdi? E~mek fiyah umumi ajanımız Bay Emin .Ali Paris-
Parasız mUaamere bamrz Gülhanc parkına yakla- lst,mıbul Bclediyesi·nden: ten A.msterdama geçmiştir. 

bu, büyük muha.sebeclnin, ya- Kanunuevvelin otuzuncu çarşamba Umumi ajanımız on gün SO?l?"a tek- Beyoğlu 1, ve 2 inci okulların hi-
ak derin riyaziye adamının (fisr. gününden itibaren birinci ekmek on rar Parise dönerek Çukurova davası nı.aye heyeti yılbaşı gecesi Beyoğlu bi-

~ bile hayrette bır:ı.ka<'.ak olan kuruş otuz para, ikinci ekmek dokuz etrafında yapılacak müda.fauda hazır rinci okulda talebe velileriı)e parasız 
aıı.' · p ameliyesinin neve dair oldu- buçuk, francala on beş kuruştur. bulmıacaktır. bir müsamere tertip etmjştir. 
aı9' dayanamayıp kendisine soracak --------------------------------------------
i:ı.3P 

[ 
;J k k d" . _ · -ıi e et versin, tam ben en ısıne: 

~, , 

·d<tt' () nedir birader; ta Fatihtenbe-1 
ce rakam ve bir tıüril çizgilerle 

llALKltf DtLEKLERi 
.. ~ tnediğin bu riyazi mesele neye 

}.. ~, 
tf' • 

a. 1 . 
j(O' eceğim srrada bereket versın. "Çocuk tiyatrosuna senede iki defa mı .d ". ? gı ecegız. ,, 
~ ... 1' ~rinde gözlcr'me ilişen birkaç ~afer öncn imza.sile alınmıştır: 

l>;:ı, t'akam ve o rakamların bir tz. 
~nsr a~Uk rakamlara taksimi işin a..c.- Ben daha çocıikluk çtı<j1tuiayım ve para-m.1 boş yere 

a ~ktırdı. sar/etmemek için p:ıcukları a7.W.vı.<I.ar e<!en, orı'lara faydalı 
cağızın kağıt üzerinde kullan f;T;ir1er t.-.ernıek için 1..~ru"llın "Çocuk Tiyatrosunıı,, gidi· 
~ rakamlar şunlardı: yorum. Fakat senede bir veya en çok iki <Wfa. Çiitıkiı b-i. 

erıı11 :Ooo) (20.000) (30.000) (40,000) zim Çocuk tiyatromuzun tcmsilleii ancak 6 ayda bir deği
neS1' ) U00.000) (200,000 (500,000) şebil:yor. 
~rıtı1 O, bllyilk rakr.mlardan h•r biri-! Acaba Tilrldye.de ('ocuk tclM'ili 1r::xm m1t1uırr6r mi 
ır 8q ana, sonra yirmiye taksim e- kalmıadıt Bundan ba§k.a baOOl.annıı.:ı annel.crimiz: 

- Oğlum .sinemaya 1x:rcccfjin parayı g idip <1c sizin 
için açıl.an tiyatroya versene diycrr'lllr. r. 

Buna vereceyimi:: cevap ne olu.r size sorarım. Bir de
fa SC'IJre(lilen bir terr.sil daha l:aç 1ccre uyredıebüir. Altı 
ay mütemadiyen mi 1 

Bunun için Çocuk tiyatrosuna gidenler ancak scrıe.de ! de
fa para1.arını ti!/{ıtroya oorebi.Ziycrr!a.r. Tabii ondan sonra 
paralar gene bia zehirleyici kcıya1etkre gidi1ıor. Bu 1-§ler. 
le uğra.~an büyü.kT.erimiz~n ÇOC".ılcların cu <!.,..,.dine bfr ~e 

-..bulm.akırını ~ik arkada§larını namına rica ederim. . _,._ 

Belediye bwm mukabil Yörükali 
plajı ile sa.h:ısınm on b~ş senelik inti
fa hakkını Adaları ~?.elle.s:tirme ce
miyetine bırakmıştır. 

Cemiyet önümüzdeki ~t me\-s:. 
minde plfı.jm bir kenarında asri bir 
gazino yn.p:ıcak. geçen ~ne y:ıpıl:ın 
kabinelerin adedini çoğaltacak, diğer 
bazı tesisat daha vücuda getirecektir. 

Bu hususta bir proje ha.zırlrmmak
tadır. Bu proje belediye fen he:-·etinin 
ta.<>dikindcn geçtikten sonra tatbik e
dilecektir . 

Mes1ekt konferanslar 
bugün başhyor 

KilltUr direktörlü{;rfuıün öğretmen
lere mahsus olmak üzere türlü ders 
mevzuları üzerinde tertip ettiği kol!• 
feransla.rın birincisi bugün saat 14 de 
İstanbul erkek lisesinde ispekter BaJ• 
Muvaffak tara.fmdan verilecekt·l". 

Konier"..nsm mevzuu cnkol-ulla...""da 
&ile bilgisi dersleri). <lir, 
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Mühim itan 
T.estsatı Elektrl k i~1e 1 

Anlatan: Menl•kU Haydar ı 

" -Aman binbaşım:bari yavaş söyle del 
bu çirkin hareketimizi efrat duyn1asın. 

Çabuk devletllanenize geliniz!,, 
Evvelcn her taburda olduğu gibi bu 

taburda da tadatlar yapılmalr. Hele ak
şam tadadr mutlak~ olmalr. Usulen Pa
dişabmı ~ok yaşayı biz de diğer tabur
lar ~bi ~ağzrtmalıyız. Bendenizin nö
betimde olduğu gfüi yemekler güzel 
piııirilip karavanalar lolmalı ve efrat 
doymalt. Kilere giren ile kilerden cılia:n 
erzaklar, mahrukat güzelce tartılıpJ öyle ı 
alınmalı ve tama.mile c.rzak kazana kon
malı. Yiyecek dağıtılırken de nöbetçi ı 
zabiti başta bulunmalı. Bu sayede efrat 
ıyi doyar. Benim nöbetçi olduğum za· ı' 
nıanlarda görüyorsunuz. Yemekleri yi
yerek lezzetlerini elbette tatıyorsunuz.! 
Deli ve aptal efrat benim nöbetimde 1 
kannlan doyduğu isin (Allah y.ansur l 
Haydar bey!) nidalannı elbette işitiyor
sunuz. Diğer zabitler de benim yaptık
larımı yaparlarsa elbette onlar da hayır 
dua alırlar. Yok onlar yapmazlarsa ve 
efendimiz de onlara zorla yaptırmazsa
nız arzettiğim gibi kışla kapısrndan çık
mamak üzere maiyetir.izde bulunduğunı.I 
:müddetçe nöbet~i zabitlik vezifesini her 
gün üzerime alırım.,, 

. Dedim. Bu sözlerim üzerine guya 
binbaşı ile mutabık kaldık. Binbaşi esas 
fikrimi bildiği için bazan bana bekar oldu 

'fumdan bahseder insaniyet ve arkada!tlik 
namına yemek teklif eder, ben de ma
zeret beyan ederdim. Nihay.et bir: gµn 
aef.ertaaı ile yemek ve tatlı bile ~cn::
di. Fakat bunlim ağzıma alıp tatmadtm 
bile. 

Ahır ve koğuş. yapılırken hamt olan 
yongalan efradtn ~ odWılamu 
yakmak i9n kulla~aı tahsiS et--

nin haddin değildir. Ben taburun ami· 
riyim . ., 

DC'li. O vakit: 
- Aman binbaşım, bari yavaş söyle 

ele bu çirkin haroketinizi efrat duyma· 

sın. Aman çok rica ederim, çabuk ·tlev• 
lethanenize gidiniz. Çünkü bu tavır ve 
sözleriniz askerliğe sı~cak şeylerden 

1 
değildir.,, 

Dectim. Bunun üzerine binbaşi: 
- Ben s<>na gösteririm.,. 
Deme:,.ten başka bir söz buJama<lı ve 

hcrnen g~ri . dönüP. gitti. 
Bizim binbaşı bir ;ün benimle doJ\

toru devlethanesine ça~trmı§tı. O vakit 
sun'i. dişlerinl yıkarken elinden düşürüp 
kırdığ:nr, bundan pek rahatsız oldıığu
nu söylemişti. Halbuki evinde sopala
dığı mülazjm kendisinden dava ettiği 

iç~n bunun sebebi kendisinden sorulun
ca bu zabitin s.-ı.rhoş olar.ak evine ceb
ren girdiğini, birçok re;:al~tlcr yaptığı· 
nı, hatta sarhoşluk eseri olarak bir yum 
rukla dişlerini kırdığım is:ldia etti. ful 
suretle. tıyncts:zliğ_inin ycrıi bir delilini 
daha göstermiş oldu. 

( A rk.a,_s-ı. var) 

Oife~: 
SU.t 12.;w ptl\.kla. TUrk mu.slki:ıi. 1~~. ı:ıa 

Yad!& 13,1)5 p!Wa bat.tt mUziJt; 13,Z6--l4 

mubt.ellt plAk ~ 

miJti.m. Bir. gün bir nefer kocaman bit tat: aolo: ~o~~ 2.0.M,)Se 

küfe ile ~di. izin.: almaksızın. l>u y,-onr zib .,. arkadll§lat'.l tara.Cındıuı tUrk xn~lld:ıi 
galardan doldumıağa batladr. Banuı \ ve balk: ~ 20,30 't1Urlt- ım.ıl'JIJU heyeti. 

göriince: 21 (Saat ayav) cırltestr&. ı - Strs.uM: (icci 

- Hem§eri, kimden. izhı aldm Si! bu. N&ebt) 5DM ~. 2 - Vın:d!~ ,Tra.v:yat.al 

1 
yonpları götürüyorsun.? Oom zaım.t ~ 1lDct1 pudedlm. 3 - :ovm:ak.: (.SiM' dıı,Q.ı;ı 
geke.n. CtTadmchr. Aldığın :roıı&aJan ye:- No. 3) • - ·Bu&~ d; Alber.t: (~d) ope 

re dök!,. ı:uındım pvça.ıar. ıs - Jmıeıt: (l!tl& GciııJın) 

Dedim. Fakat nefer bu ~ hiı.. oper.etindım parçalar 22 .ı\j:?.JJ.$, ve boı:aa b:ı 
ehemmiyet vcrmiyct:ek diı>Wiırmalı:ta de- 'beı'181rl. ve ert.l.i ıUnün pl'Qgraııru. 22·~0 p!O.lt ı 
\'em etti. Bu defa yanına gittim: la .sololar. %2 Son. 

- Bana bak, sana söylüyorum. On· ~-----~Ç·a•r•şam..,.be--ı----tl 

P.rosper Merime 

Etrüs~ Vazosıı 

Türkç.eye çevirE'l'l : 
HAYDAR R!F.11T 

V AlHT I<itabevi 

F'iyatı: 20 kuruş. 

Şirketinden: 
T.eai.Gatı Elektrikiye Türk Anonim. Şirketi, rnemw:ının 

senesine ait "pembe" renkte ve "mustatil" şekilde hüviyet kartl 
~ 1 lkincikanun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi ' 
muteber olmak üzel'e "mavf' ren!rte ve "mustatll şekikle kartl 
tebdil edileceğini muh~rem . müşterilerine arzeder. 

Mezkur k\lı-tlarm bat tat~ınde . tir~tjn, ünyaru , yan\ ., 

SATl tJ..EKT~lKlYE TüRt< ANONl~ ŞlR~&J)" ve eğri o 
1937 ibaresi ya~lıdu. 

Bn evsafı muhtevi o~y:n kvt1ar usulüne gayri muvafık 
dedilere!< h~i)leri hemen P,oli&c icbar oh.ın~alıdir. Şirjt~ ~!e 
rin iıbu ilif;a~~re riayet eınıeınelorio~~n , te,ve,Uüt edeb.ile.cel; o 
netkdf-r için her mes'ulzy.eıi ~cliden reddeyfeE, 

DlRE&TöRLOK 

cm, ' i Jtlt - -""'lllllllRlll ........ -

D e r.ı tx. L,ev,azı rrn ~at1'1lal 
ma Komışyerı.u ıı:anıa 

Gnai 

Süı 

Yoğurt 

flijkdarı ve 
Ölçasü 

2QOCıO K\lo 
10000 Kilo 

Tahm!n 
be.del~ 
Lira 
2200 ) 

~3$. 
1600 J 
3800 

Y~tltı ~:ç ~.Tc mikd.ru-ıu1 ilo t?\h min be4çlfori ye.'.M.lı olan ild k..I 
ycce!~ 4r-=-ll:.incikam4c~937 t-:uihine rastlıyan P.azarleıi g.Jnü saat 1 
~ık ekliltmo- :;u;·ctile alm:J.c:ı.l-trr. 

Şartna.--:1e::i Ko;n;~yoni!a..TJ her gün J?l'.1~IZ verilir. 
lsteJ~Hlerin 285 liralık muvakkat te111innt.J1 İst?;ııbu1 Defi#: 

Muhasebe MAsliirlilğü vemesUıa yab nır~1' muh:ıhilincle 4'!aakhm 
,·eya Baııka fer.ıinat meh:tuhu ile ve beHi gi:n ve 5aa~ f\;.a.Nm~tade 
lunan Komisyonumuza mü:-acaatluı. ( 

. Post T. T .. 
1 - İdare ihtiyacı için "10" ka!em~ qı~te\if riR -ve mi~M.~ 

lstanbu1 l{o,,ıuta~iıfjı ·•·•ı l.:> tevzi !rotu.su ksP,?tlı z~rf qşq}ile münwsayn konmuş.tur. J 
Scahnalm :l 2 - Bu :malzemenin muhammen bedeli "15361 '' muvakat teıı 

Korn!s,yQn.u Hanları · '1153"liradır. 1 
wa '* H m...,.wu •rw 3 - EltSiltme.. l~J...,.,,.,,,937 tarihin~ mü:.adif P~r:tıesi gµqiil 

0rdu Sıhhiye ih~iyacr olan SS ka- •l151' te ı:!n..t T. T_ u~mn Miidiirlü üüruiı- ınnl~n;ıc;;.k dun. h.vıuio-!J. 
lem pulya alalı ihalc:;i 11-...1--937 da yap1kcakbr. 
Pazartesi günü saat 14/ 30 da ya · 4 _ J.,te!t!~Jerin te~in~tJarım id nremiz veznesine Y1tbıa.cddar 
pna.ca.ktnı. Muh~en tutan 1182 c~arı makbuzu veya. kanıuıen. mµ.le ber tem.inat me~lanw ·-e 24 
lira 50 kuruftu:-. Şartna:cnesi hetı gün yılı, ka.-ıunda y~ılı veıikala.rla berıab er 3297 No. 7-5-936 tarihli 
öğfodcn eyv:el komjı;yonur.ıuzda !:Ö- mi ga~eteıle mşı:ol~~ bılireatn~e ~'e te-.·fikap mijtc3f:hitlik vesi 
rülebfür. btc!<lilerin 89 liralık ilk te- ie~tfü mc!t·,,,- "nrn ~cl;:ur kr..ııunun tMİta.!l dajr.~dnde ba:iirrlp.x~ra:~I 
a.1iı:ıat mak!JUzu veya rnektuplarile ~ünü s~at "14'' k11dar komisyona vereceklerdir. 
beraber ihale &fü~ü vakti rauayye - · 5 - S~r~n;:ı.roele! Anhe:-;;ıc.1~ Pos le,. T. T. l.evö:&.fP.R.lı Nlü~rliiğ" 
n.ind& Fmdıklfd,. Komutaı;ıhk s1:4trn - !s~At.-ıbuhl;ı JBeyoğ.lMPd~ Po.$lıı T. T. L eva7.rm Ayni:rat muavinlijinderı 
nlma komisyonuna gdmelcri.. ~aı;..'Z ,.~rile~ektir. P95G) (3352) 

(3764) =~--.:..:::.:.~.:__-~...:.:..,:---.--~~=-===-~---=-=~~ lan y ere dök... Takvim w 1. Ka. 
Deyince nefer gayet azametli bir ======il 6 Şevva1 ~ Şevval 

1 
tavırla: Gnza doC'JfU 7 l6 7 26 ' lc:u:mmm::::nm:n:c::mc:'.:::::::m-.=::n~~=::3: Müessesalı Tieariyenin 

Ehemmiyetle Nazart 
- Ben binba§inin hademesiyim.,, , 6 49 ı f> :-O I=• :: 1 
Dedi. Beu ıarar ederek: ~!nbll:!nu 1 6·0~ 6'00 tJ Şirketı Hoqr iye den · Hı 
- Kimi., hademesi olursan ol. Sanal ~· UllJ.U1 l2 IZ 

1217 ii 1 - Bu •-tem~ oiinü ;ık· i~ ' lklııdJ naıııaz, )4,.~7 14,37 1: r-· • t:a-.• C 1 
yongaları yere dök diyorum. Seni şimdi "kşa.m namazı 1 ô.4~ : o 50 · :i ~amı 23,45 de 194 numaralı mt.:• ı: 1 
berbat ederim.,, Yauıı na.m!lZ' 18 <l8 18 9~ ı!! f • 1L •• ~ ,----1..1--

., ~ 1;: tat se er yerme ynoaşı mımasc • * Seneb&lll)MI. ya.!~~ ®!ıı~ile ın:i~~- y..,_..... 
Dedim ve döktürdüın.. Nefer hiddet Y~g- _.,"'en 

5 
.. ~~ ·~;~ ı·ıa be:.ile bütün iskelelere uğra.'11~ :~ 1erin 

ve ~dclc.t içi.,de geri döndü. Ve bire bin ..... ~N .~ ., ,. , •• n2lik i~a.n ~v~~·ifa HABER ve KURUN ga7..el:o 
8 

v. 
katarak eiendis~c dehşetli surette. şi· Yı.Juı kat&n ııunr-n 1 ·ıi üzere Küprüden biri Rumeli ci- !~ bri ilanla.mı yal:ıv,; S~i:'~iro.~ te.r.::ı~ ınd~n yaptırr!M!ağmı ve bilv 
kayctte bulundu. Bunun üzerine binba- IST ANBUL BELF...DlYF.SJ l betine ve diğeıi Anadolu ciheti • ff l ilan -almnuy.ıcağım a!ib.-a<lıır mü~:.seselel'in ~,im-diden ~öz.. önünde 
~i küplere binmiş, geceliğile beraber Ş h . T - t .& ne gece yansından sonra 2,30 d-ıı H i lundunnalarııu dileriz. V. A K O T 
kı"1aya geldi. Bar.ıa: f! I r l lJ' Q r O S U !.'.; ba..7ka bas.ka iki vapur hareket e- r.: .. 

1 

~ ~ il 
it' • - ~ırc!f'ba~an>aa aer.;v,, 
-s~~neh~dine~ndu~~- Tçeb~~~~e~ ~~illi :· ·~· ::~--~~---~~~~~~~~~~~-~~~--~~~~~ Bu k am saat 1 ınutt 1 :: ır. s: ' ... Yer, sayaZ'Sln. Küfesindeki yongalan a ş l H (Tafsilatlı ilanlar iskelelere il' 

döktürürsun?., 
20

•
30 

aa 1 O~ ·~t asılmı,tır.) ti ( ısıanbui Gii:nrti*il llaşmlldürlil:fünde 
Dedi. Kendisine §U yolda mukabe· SÜRTÜK m11 l !i 2 - 3 ~ylık fevka.lad~ lcro;i • ii 1 Gümriik s~b .. _..ın.j::.": 2G200 ki!o ç::ı:n ta.ht:.sı rentden..-r..cmiş, 1 

lede bulundum: Frnns~ Tiyatrosu .. J / /937 '' \ ·• 
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hiddete hacet yoktur. Bu vazirette bu· Mal ve mülkümü evlatlığtm Şerafet- 1 
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•=========-====================-ıı:::a-==================• 

Madam Slmpson 
Büqük bir kralı tahtından 
flazgeçiren kadının ha9atı 

Yazan: Sermet Muhtar Alus No. 60 • Yazan: "EWBOLD rlOYES =====·· 

Hayır, böylesini hahrlıyamıyor •.. 
Antrparantez, §Unu da §Uracığa sı • 

kqtırahm: Kansı yatakta açaçına bu 
maJihülyalardayken, kocası yine onıç • 
ta ... 

Yeni gÜvey bey, dudakları aralık, 
püfür püfür uyuyor, yeni gelin hanını 
da, gözleri açık, yüzü pencere tarafma 
ıdöniilc, bakıyordu. 

Gök bulutlu; mehtap yok; havada 
bir ağırlık, bir yağmur sıkıntısı var .•• 

Vakit, gece yarısmı bulmu~ ola-tak. 
Kom§ular hep yatmı§lar. Karşıkililer • 
den ut, §8.rla sesleri gelmiyor. Nohudi 
evden ninni ağzile türkü duyulmuyor· 
Atı boyalı evdeki bocafendi il8.h.iyi kes· 
"'°! ·~ta kuliiı-L- iskambil ~vıınıı
nun arkası almnuş. 

Eda, aklında karttaki ipiru:ecik yıa.zı 
ve o ipincecik yazJyı yazan vezirzade, 
yabp dururken sokakta, tam kapnun ö
nünde, gök gÜrültüsü gibi bir nara: 

- Aaaayt, senin aşkından külhan 
gibi yanıyorum, eflake duman savunı· 
yorum Çakır Ayşenin kızı, Saka Bay • 
ramın piçi, Akrep Muharremin "fasafi • 
sosu! .• 

Eda, hemen yorganı başına çekti. 
Çeneleri biribirine vunıyor, bütün VÜ • 

cudu zangır zangır titriyo.·, karyola bi· 
Je zelzele oluyonnutcasına sallaruyor • 
du. 

Bu narayı atan her kimse onun içyü
zünü bilenlerden. Baksana, hepsini ara· 
ya katıyor- ister misin şimli yine 
camlar, çerçeveler tatla.mm? Beteri de 
mümkün; arka duvardan bahçeye atla
sınlar, pencereden içeri girsinler, bıçak. 
lan çekip (teslim ol!) desinler •.• 

Yanında, let gibi uyuyan bostan kor
kuluğu, ne mal olduğunu gösterdi. Ma-, 
liyede, ya§ı altını§ işi bitmiş bir pİnpo
na dayak abnak marifet değil, şimdi 

saldırsa ya dı~n ... Yağma yok ... 
Keme.nkaş, bu yer gök inleten nara

dan uyanını§, yalnız alt tarafını, (Ak • 
rep Muhan"elDİn fasafisosu) nu duy • 

muıtu. 

Titreyen karısma: 
- Bize ne, a sultan? diyor. Herif 

ft9Stor olmuf, akrep makrep, fasafiso 
masa.fuo karı§tmyor. Mahallede herhal
de esnaftan bir nazenin var ki ona bal • 
ta oluyor. 

Eda, pek güçlükle, 
- Evet öyle, diyebildi, bize alakası 

Yok. Kim bilir mahalledeki hangi kö • 
1 ' 

tü kadına çabyor? 
Kulağı bahçe tarafında. Duvardan 

at:lıyan bir ayak sesi var mı, pen~ mi 
kaldınlıyor diye beklemede. 

Epeyce vakit geçtiği halde ses sa
<la."'lltl c::rkmamasından te.1ılikenin savul· 
<lui7un.~ kanaat getirmiş, tekrar engin
le •. : dalmıştı. Aklı f'ılai yine karttaki 
yazrda, vezir zadede... Sabah bir olsa 
da kocası i~ine gitse, o da okutac::ağmı 
•okutstl ... 

Şimdi ahklığına şaşıyordu ... Ne oyc 
Şefmıminlerine, !arapmeydanlara, kale 
kapıla.nnn lm::!z.; koştu? kim olursa ol • 

sun, önün~ gelen birine ckutmak yok 

Vallis e mer 
altın 

midir.? Hayır saç
.pırıltıları vardır 
3-

muydu? ... Onu kim tanıyac::ıiktı? Buka· 
d:ır aptallaştı, avanaklaşb hal .. Hey es· 
ki Eda, nerelerdesin sen? •• Sen vaktile 
böyle miydin? .. Dünyanın kurnazı, ala· 
canı, pervasızı sendin. Beş para etmez 
bir koca yüzünden genç yaşında buna· 
mışsın da haberin yok •• 

Eda, o gece iki kirpiğini kavuştur • 
m:ıdan, sabah oldu. 

Sütçüler, salepçiler geçiyordu. Ha • 
nnn kendini yeyip kemimıede, bey ise 
hala püfürtüdc. 

Hafiften hafife sokak kapısı vurul
du. Eda, yanındakini uyandırmadan 
yavaşcacık ya taktan çıkb. Ayaklarının 

ucuna basa basa aşağı ineli; kapİyı aç· 
tı. 

:Hafıze._ 

Böyle erkenden düşüşünün sebebi, 
kom~ulardan biraz evvel duymuş. (Se
nin kız, dün, elclecayip bir kıyafetle, 

ref<İngen çekir..gen kapıyı çalıyordu. Sc· 
ni evde yok deyinc::eye kadar ortadan 
kayboldu) demişler. Hafize de, yine ba
şma bir dert mi geldi diyerek, tıkana tı· 
kana koşmuş. 

Eda, Snmakc_ş hanmm önünde baş • 
hyan, kartvizitin göğsüne girmesine ka· 
daı- dayanan v.-k'ayı, ale1acele anlattı. 

Hafize, gözleri pırıl pınl, sevinç içinde: 
- Oooh, şi.mdi yüreğim rnhat etti. 

Arbk ölsem de gam yemem. Yakında 

selamete çıkacaksın!.. diyor, yine ma • 
karalan çözüyordu: 

- Kim dedindi, hangi vez.i.· zndeydi 
bakaynn? .. Abdullah paşa mı? Şerifliği, 
ınerifliği var mı? .• Ne Abdülvehhap mı? 
Aklında yanlış kalmasın, Abdülkadir 
paşa olm11ısın. Bıldır vefat eden, Y anya 

1 

mı, Manastır mı valisi ... Aman sus, Ab
dülkadir paşanm oğlu ise vallahi çaldın 
düdüğü... Abdülkadir paşa denilen a • 
dam yeryüzüniin Karunuydu. Makasçı· 
lar Balmumucular, Y edikuledeki lmra-, 
hor hamamı, ilerisindeki f~ fmnıa bi
tişik eczane, kasap diikkanı, kahve, kar· 
şısmdaki kagir iratlar •.• 

Hafize, artık kabına sı~da: 
_ Kız, buna devlet kuşu derler, her 

başa konmaz. Aman vakit geçinniyefün, 
şu kağıdı biran evvel birine okutaJun ... 
Sonra giyin, kuşan, düş önüme. Sırma
keş hanının önünden geçelim. Kör ~u 
saatte bile bekliyordur, şıppadak kartı· 
nuza çıkacaktr ... O ne kör Apdurrah • 
mandır o, bana sor. Herifle bir bohçacı 
yahut mahallebici düllimnea konuşu
ruz, bu işi bitiririz. 

Sütten ağzı yar.an, yoğurdu üfler 
derler. Eda bir daha Hafizeyi araya so

kar mı? 
- Bana bırak cici anne, sen araya 

ginnc ! dedi. 
tik yapılac::ak olarak şunda karar kıl-

dılar: • 
Yukamhki. püsküllü belayı birayak 

evvel evden savmak ... Gecikmek niyeti 
mi var, cl.11Th'\l"ID<ı basacnk bir lakırdı ya· 
kası açmaı-t ve ncity;ı:iıru :ı.ürmek .. 

. 
Yukandan bir öhö öhö; ardmdan bir 

(Arkası var) 

larında 

iki gUnlUk hUIAsa 
Madam Simpsomm yeğeni Ameri1;.a-

7ı gazeteci NoyaJ, Londraya geUyor ııe 
Kralın Eclvcder.e şatosuna. gidiyor. Ma
dam Simpscm'la gör'ii-§ilrlarken Kral 
gclıyor. Tmzı§ıyorıar. liral, N oyes'e, 
takdiı· ettiği Ameı-il..alılarm, nasıl olup 
da llladanı Simpson aleyhine ne~vriyat
ta bulunduklarını hayretle soruyor. 
N oyes, Amerika matbu.atının yüzde yet 
mi;,nnin lehte neşriyatta bulunduğunu 
söylüyor. Sonra, Kral, Wallis ile mor
ganatik bir izdivaç yapmalc ihtimali oı.. 
rnadığını, fakat onu terl.;etmiyeocğiıti 
biWiriyor: 

Wallisin İngiltere kraliçesi olama
masının sebebi evvelce iki defa evlen
miş olmasıdır. Kral ile kendisi bu sebe. 
bin kuvvetine kanidirler. Onlara göre, 
imparatorluk, krallarının yanında bir 
soysuzun, hatta bir Amerikalının bile 
bulunmasına razı olurdu fakat iki defa 
boşanmış bir kadına razı değildi. 

Fakat bana kalırsa, Wallis, herhangi 
bir masal kraliçesi kadar tahta layık 
bir kadındı. Haşmetli tavrı, z:ekası, par· 
lak şahsiyeti, ona hayatta bir kraliçe
lik rolü vaadediyordu. Fakat tali ve 
Mösyö Baldvin başka türlü düşündü. 

ler ve düşündüklerini tatbik ettiler. 

Kabiliyetleri ve bir krala karşı duy· 
duğu aşk yüzündeh dünyanın en büyük 
imparatorluğunun başma geçmesine 
ramak kalan Wallis Simpson hakkında 
şimdiye kadar milyonlarca kelimeler 
yazıldı. Fakat hakikatte, onun hakkın
da kim ne biliyor? hiç. Hep masal. Ben 

burada onu, yalnız kendisile samimi hır 
dost gibi tanıştığımız z:amanlarında de. 
ğil, sevdi~t aıd:ımm tahtmr brı-aktri~ er
ğır günlerde <le nasıl gördüğümü söyli
ycceğim. 

Hatların ve profillerin ahenkli bır 
surette birleştikleri bir mükemmeliyeti 
"güzellik., diye kabul edersek, Wallis 
Simpson bu manada güzel değildir. Yii 
zünde fazla bir karakter, çizgilerinde 
fazla şahsiyet vardır. Klasik güzellik 
kaidelerine uygun hicbir şeyi yoktur. 
Teshir kuvveti bütün kaidelerin hari. 

yır. Çünkü başının kendine mahsus bir 
duru~u vardır ki gayet sade fakat ayni 
zamanda o kadar da haşmetlidir. Esa
sen bütün duruşunda büyük ·bir azamet 
vardır. El ve ayak bilekleri incedir. EL 
}erinin de ehemmiyeti var. Parmaklar ı 

fazla ince değildir ve elleri kuvvetlidir.

1 Sert bir manaları vardır. Fakat bir ha· 
reket esnasında birdenbire durur yarı 
açılırlar, okşayan bir mana iktisap e
derler. Ayakları küçüktür. Endamı, er
kekliğe yaklaşmayan bir serbestlikte
dir. Asaletle yürüyen ve sanki her adı
mında dünya ayaklarının altında, her 
gülüşünde güneş dudaklarında imiş his. 
sini veren Wallis böyledir. 

Güzel midir? hayır. Ve bunu bizzat 
herkesten evvel Madam Simpson kabul 
eyler. Fakat yüzünün, bilhassa sevgili 
kralına baktrğı anlar ifadesi güzeldir. 
Wallis kral Edvardın başında bulundu
ğu anlar, sanki garip bir tehavvül olu
yormuş gibi, her zamankin!den daha 

parlak ve etrafında bir hale peyda olur. 
Onu hala, hayatının muhtelif anların. 

da, gözleri parlak, saçlarında altın· 
lemhalar olduğu halde görüyorum. 

Bazan, birkaç saatlik bir gaybubetten 
sonra kralı karşılarken ... Bazan, biribi-

rini seven iki kişi için pek mühim fakat 
baddızatında ehemmiyetsiz şeylerden 

kral ile birlikte bahsederlerken... Ve 

hazan da, derhal ciddileşerek, dünyayı 
alakaıdar eden mühim meseleler hakkın. 
da münakaşa halinde .•. Fakat her sefe
rinde, gözleri biribirlerile buluştukları 

z:aman, Wallissi daha ateşli ve hareket
li, gözlerini daha koyu, yanaklannı da. 
ha penbe, ağzını daha çiçek yapan ga
rip hadise oluyor. 

Kraliçe Viktorya hakkında "Windsor 
Ju dul kadın,, isimli bir şiir yazdığı için 
bütün kapıların kendisine kapandığını 

gören ve hiçbir zaman sarayın resmi 
şairi ünvamru almamış olan Rudyat!d 

Kipling bu iki aşıkım muhakkak ki se
verdi. Esasen Wallisle Edvardm bütün 
maceraları bu nefis mısralardan alın. 

mışa benziyor: 

c::indedir. O, olduğu gibildir. Yani ani, __ B ____ o ___ R ___ S--A---~ 
içten gelen hamleleri, kendini verişl~ri 

ile, taze ve yapm:ıcıks.ızdır. O, havai 
29 12 

93& 

fişek ile vahşi gül arasında bir şey- l----------------·ı 
dir. 

Wallis esmer midir? Hayır. Fotoğraf 

larda siyah görünen saçlarında, hakikat 
te altın parıltılar vardır. Bundan birkaç 

muaaruıda ylltlnı lfareW ulaAlaı, Qa 
rtade muamele ıorenlercllr. Kııkamıu 

uaı u c1e 1uı pıuuf .. ne Uşll\&ıln ur. 

sene evvel, saçlarını alnının üzerinde • SterUn 

sert ve küçük bukleler halinde tanzim • Dolar 

eı:ierdi. Şimdi, sade ve latif bir şekilde, : = 
alnından ensesine doğru örgü ~alinde •Belçika Fr 

taramaktadır. •Drahmi 
V\.'allisin yüzünde o kadar hazineler • lsvtçre Fr 

gizlidir ki saatlerce bahsedilse bitip tü- •Leva 
kenmez. Gözleri o kadar derin bir mor. •Florin 

le Kron Çek. 
luktadır ki, insanın adeta iki kadife Pezeta 

hercai menekşe diyeceği gelir. 

Uzun siyah ve kıvırcık kirpikler, bu 
gözlere gölge verir. Kirpikleri gayet • uıncıra 
ince bir şekilde çizilmiştir ve alnmm • Nevyorlıı 

beyazlığını hafifçe tebarüz ettirir. •Parla 
• M1Uloo 

• Brülı.ııel 
•Atine 

• CeneY?"t 
• Sotya 
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6166 •Viyana 4 25'4 
1 71170 • Madrl() l::ı:ı 

17 8 • Betllb 1 9•21 
lb.IM> • Varşcn-e :!~ o 
~.72 ttı • Budapeşta ~ l:!HIJ 1 

s, l 6!> • Bllkrf'I 1 IH77:> 

ö ~71tı •Bel~ ~~ tıa 

"'··E~ . • Yokoham• ~ s l 1 

Burnu incedir. Ağzı yeni açılmış bir 
gonce gibidir ve bir yemişten ziyade 
bir çiçeğe benzer. Mısır tanesi gibi diş· 
leri vardır. Çenesi biraz iradelidir. Fa
kat bütün bunlar harikulade tebessümü • Amsterdıun l ~r:ııı • Moskova '14 lrJ 

1 

1 

ı 

altında kaybolur. Bu tebessümü, ateşler 11 ___ ...:...-------------ıı 
içinde kıvranan bir hasta nasıl biran 

•Prağ l!:!.7;) • ~tokbolaı ~.HöO 

evvel şifa ararsa, kral da öylece arar 
gibi görünmektedir. 

Simdi, Wallisi Belvedere şatosu-

nu~ mahremiyeti içinde gördüğüm 
gibi anlatmayacağım. Efkarı umumiye_ 
onu 1 No. 1ı halk müttehimi telakki cdı

' 
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J'ramva, ·. ı 

Çtmeı:ıttı ı ıı {) 
Utıyou ~ ım 

Şark ~ı 1 fi 
1 

Balya •• 
Şark m ecF.!1 -
reıernı:ı .llt 

M M'rs Simpscm 12 ya~ında 

Dünyanın bir ucundan dahi gelseler 
Biribirini seven iki kalb için 
İrk, asalet veya hududun 
Ve şarkın, garbin hükmü yoktur. 
Wallis dürüsttür, geçimlidir, sade 

dir, hareketlidir, tabiidir. İşte, zanneder 
sem Wallisin karakteri hakkında söyle. 
nebilecek beş esaslı §ey. Onun ıdostlan, 

bedeni meziyetlerinden fazla onun ah
laki meziyetlerini methederler. Açık 
sözlülüğü, cömertliği, içten gelen anı 
hareketleri, zekası, asaleti hakkmda 
herkes müttefiktir. 

Hülasa, Wallis, mükemmel bir arka. 
daştır, ve şüphesiz bu, kral Edvarda 
telkin ettiği aşkını en iyi izah edecek 
olan şeydir. Dinlemesini bildiği kadar 
konuşmasını bilen Wallis en havai mu 
haverelerde harikulade teshir edicidir. 
Onun kaldın dostlarından birisi demişti 
ki: 

- Eğer bir gün hali bir adaya sür· 
gün gönderilirsem, arkadaş olarak kcn.. 
dime muhakkak ki Wallisi seçerdim. 

Madam Simpson dürüst ve sadedir. 
Kıymetli bir meziyet. Hiçbir zaman 
dotslannı unutmadı. Felaketli anlarında 
olduğu gibi mes'ut anlarında da değiş· 
meldi. Zaman zaman en büyük felaketle• 
re maruz kaldığı gibi bütün dünyanın 
ayaklarına kapandığr zamanlar oldu. 
Fakat muhabbetlerinden hiçbir değişik 
!ik olmadı. Bugün dahi, eski iki Kocasr, 
ondan, şimdiye kadar tanıdıkları kadın
ların en latifi olarak bahsediyorlar. 

Ya sadeliği? Onun bu meziyeti, zevk· 
lerinde, fi!detlerinde, evinin idaresinde 
olduğu kadar, tuvalet intihabında ve 
hareketlerinde de görülür. Evvelce söy. 
lediğim gibi pek az mücevher takınır 
veya hiç takmaz. Sofrası iyidir, fakat 
görmemişlikten azadedir. Onu evinde 
verdiği bir çayda, çay dağıtırken, veya 
yemekten evvel bir kokteyl hazırlarken 
görenlerin ilk aklına gelen, 

- Yarabbi! Ne kadar saıde! 
Düşüncesi olur. Paristen gelen tuva· 

}etleri, şapkalan sadedir. Tabii bir za
rafete sahip olan kadınların sadeliğine 

sahiptir. Gösteriş, hoppalık, züppelik, 
görmemezlikten nefret eder. Gündelik 
hayatı, doğruluk, saflık ve sadelik için. 

de geçer. 
Hareketliliği, hayatiyeti ne harikula

dedir. Wallis bir alev gibidir. Görüşme 
terde gösterdiği cesaret, en büyük fela
ketler karşısında enerjisi, hususi işleri. 
ne ait meselelerde derhal karar verişi 
onun zekasının muhtelif tecellilerini teş 

kil eder. 
Hiç de "poz., yapmasını sevmez. \Val 

lis daima tabii ve samimi kalmıştır. 

Mesela, biraz dik olan sesi, - ideal bir 
ses haline getirmek için - yumuşatma

ğa hiçbir zaman çalışmamıştır. 
- Sesim böyledir! der. 

W a 1 1 i s ş~:ldetle sever. Vallis 
nefret eder. Zevkleri, nefretleri kadar 
siddetlidir. Kedilerden, tayyarecilikten, 
İ<ralla beraber kı§ sporları yapm:§ olma 
sına raö-men kıs sporlarından nefre ... ~ 

e<:ler. Odun ateşini, kuvvetli rüzgarları, 
tam yerinde !'Öylcnen sözleri ve 
ısığını sever. 
~ Bilhassa köpeklere bayılır. iki 
~i vard~r. Biri "cairn,. cinsi biri clc k"' 
çük ve komik bir "D<;chshand,, Bir an 
ne sefkati ile onkra b~~ar. Cumbcrkn 
Te;race 1 G metreden Belvedere ~atosu 
aa giderken onları d:: dizleri üzcrind 
beraberinde götürmÜ!}tÜ. Fakat Fran yor.Ben cie onu bu bakımdan anlataca- l!--- ----- --------

ğım. Yani, poliste yapıldığı e§kfilini tes. 
bit edec::eğim. 

stlkrazlar 
t 933 T.Bor. I • 2 !);: 

. u 21 :i~ 

Tahvilleır 

l!lektr11ı 

l'ramva1 

1 

ya götürmesine imkan olamadı ve onla 
dan ayrıiışı bir hayli hazin oldu. 

j Wallis "Kan., şehrine geldiği Wallis 39 yaşındadır. Fakat yaln:z • 1 ]' ı~ 

otuz yaşında görünür. Boyu beş kaidem • • • m tl ~ı , Kıtıtıuı 4.llr> 

dört pustur. Kraldan iki pus eksik de- lJ!ıtlk.Da.hllt '' ı.r- • An.adolu ı 4, » 
mek. (yani 1,63 metre). Ağırlığı 114 l!!rgenı ~tik •1 2: * 1'.nl!ldolu n ~ 11 J 

194!~ A M - - A..nıı.Jo!u ID 
libredir (yani 51,700 kilo). Fakat bu S. Erıuruırı ılll'i!". MUmesııtı A 4 ~ ııı 
son günlerde sıkmtrd:m fazla zayıfladı . ._ ________________ _ 

Şimdi artık Wallisi tanmıdız mı? Ha-

kar yağıyodu. Mecburiyet alt d 
Belvederc şatosundaki rahrıt ve ılık yu 
va bıraklmıştr. Fakat, karın altında 

ı · mimozalar ve yasemin1er açmıştı. Bun 
lar renkli bir vaat gibi görünüyorlar 

( Ar1;.ısı mr) 
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Kitap Evinin 

YI AŞ 
Hediyeleri. 

Kütüphanemiz, sayın müşterileri
ne birer yılbaşı hediyesi vermeği ka
rarlaştmnıştır. 
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Bunun için ı Kanunusani 937 ta
rihinde çıkacak olan KURUN gaze
tesinin senebaşı nüshasını almak k§
fidir. KURUN gazetesi bu nüshası -
run baş tarafına konacak iHinım.zda 

bir numara bulunacak ve bu numa -
ralx kısım oradan kesilip saklanacak
günkü KURUN gazetesinde kazanan 
ilan edilecektir. 

:: 
tır. 6 Kanunusani 1937 Çarşamba U 
numaralar ve kazandıkları hediyeler :: 

Hediyeler 
.. 
:: .. u .. .. 
i5 
H .. .. .. 

1 inciye 38,95 lira laymetinde 60 ciltlik Dün ve Y ann kollebiyonu :: 
2 nciye 27 ,50 ,, ,, 40 ,, Dün ve Y ann kolleluiyonu H 
3 üncüye 14!25 ,, ,, 20 ,, Dün ve Yann kollek•İyonu ii 
4 üncüye hviçrede gayet nefis bir surette ve renkli olarak budan Uzak :: 

Şark reasamları albümü. Si 
5 inciye yine-:renkli ve nefis bir manzara albümü. R 
6 naya rerJdi f-evkalac:le baskı bir keJe bek albümü. 
7 nciye ,, ., i•tİ ridye albümü. 
8, 9, JO uncuya, Kitap ve Ki~rldc mecmuası altı aylrk ciltli kOllebi

yonu. 

10 - JS inciye "V AKIT" kütüphanea.i Cep kitaplan serisi. 
16 - 20 ,, Cemal Pa§AIUn batıra lan. 
21 - 25 ;, Ayaı]ı ve Kiractlan nımmıı. 
26 - 30 ., Topaz piye.i 
31 - 35 ,, Savattan Barııa romanı. 
36 - 40 ,, Milyonerin kızı romanı. 
40 - 50 ,, 'Kader'' cep kitabı. (1 
60 - 60 ,, Olimpiyat oyunlan. ft 
60 - 70 ., Klerans Terru esrarı roman. 1 
70 - 80 ,, Yugoslavyada seyahat notlan. 

~ 80 - 90 ,, Şark Ekspresinde bir cinayet romanı. ii 
fi 90 - 100 ,, Etrüak vazosu romanı. •• 
H •• 
~ ~ 
: Kazanan numaralan ellerinde bulunduran sayın müıterilerimiz kü- ii 
• tüphanemizden geçerek kendilerine düşen hediyeleri alacaklardır. ~~ 

[Kendisine ?'1 hediyelerden blrl isaoot eden numaralar, şayet daha önce ayn\ H 
rl cdinml§ 1TJ1uııuyorlnnıa bunun yerine bir ba§ka muadilini de alabillrlcr.] ij 
... - ......... _ ..................................................... -. ••••••••• -.................... =i ı • 

V AKIT Kütüphanesi, kendi nqrettiğ\ eserlerden bafka 
Devlet Matbaası nefrİyatmı, A vnıpa memleketlerinde basılan en 
yeni ilini, edebi, içtimai, siyasi Ye felsefi eserleri, bbbi kitaplar
la mecmualan ve herlcesi memnun ettiğinde hiç ~üphe olmryan 
en MJll ve en yeni moda meanualannı da müşteriler:inin emirleri
ne amade bulundunnaktadrr. 

·······································································-······························· 
İstanbul Ankara Caddesi: Telefon. 24370 
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Mühim ilan 
TUrk Anonim Elektrik Şirketinden: 

Erektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait "yeıil" renkte ve 
mustatil tekilde hüviyet kartlannm 1 İkincikinun 1937 den itibaren 
iptal edilerek 1937 senesi için muteber ohnak üzere "pembe" renkte 
,;e "mustatil teklinde" kartlarla tebdiledileceğini muhterem mütterile-
rine bildirir. 

MezkUr kartlann bq tarafında şirketin ünvanı ya.."l: "TÜRK 
ANONiM ELEKTRiK ŞiRKETi" ve eğri olarak 1937 ibaresi yazı
lıch:-. 

Bu evsafı mUhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müıterile· 

ria iıbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti §İmdiden reddeyler. DiREKTÖRLÜK 

ile neşenizi bir kat daha arttırınız 1 
inhisar Mağazalarında 

Perakende Şişesi 5 Lira! 
l CK et Co. Monopole 1-' 

Markasını arayınız l 

VILBAŞINDA 

EN 
AHUDUDU 

ÇDLIEK 
ViŞNE 

Ba)'anlara en güz.el yılbaşı hediyesı 
bir kürk mantodur. Bunu BEYKO tı
carethanesi 12 ay vade ile kefaletsiz 
olara.k ı:ıııtmaktadır. 

Anadoludan ayni şeraitlc sipariş kabul 
etmektedir. 

1 

HEDiYE 

KAYISI 

ve iKRAMDIR 
PORTAKAL 

MUZ 
BEGENDIK 

Mühim ·ıan 
/stanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve 1 eşeb
büsatı Sınaiye 1ürk Anonim Şirketinden; 

latanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve Teıebbüsab Smaiye Türk 
Anonim Şirketi memurinin 1936 senesine ait "kül" renkte ve "mua
tatil" tekilde hüviyet kartlarmm 1 lkincikinun 1937 den itibaren ip
tal edilerek 1937 senesi İçin muteber olamk üzere "turunç'' renkte 
ve "mustatil" tekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem miifteri. 
lerine arzeder. 

MezkUr kartların bq tarafında firketin ünvam yani "ISTAN
BUlDA HAVA GAZI VE ELEKTRiK VE TF.ŞEBBOSA TI 51-
NAIYE TÜRK ANONiM ŞIRKEn" ve eğri olarak 1937 ibareıi ya

zılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, mütterile
rin itbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti timdiden recldeyler. DiREKTÖRLÜK 

Mahmutpaşa Kürkçü Han içcrsindc 
BEYKO u~reilian~i. Tcl:ıns~ı·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Davacı Fuat Demirer "tarafından 

Elaziz Yolçatr istasyonunda komisyon
cu Hiyamlı Ali ve Naci Lutfi ve Vehbi 
aleyhlerine 36-419 numaralı dosya ile 
asılan istihkak davasının cari duru:ıma-

smda Hiyamh Alinin ikametgahının 

meçhul bulunması hasebile 20 gün müd. 
detle ilanen tebligat icrasına ve mahke· 
menin 12.1.937 tarihine müsadif salı gü. 

saddak bir vekil gönderilmediği takdir• 
de gıyaben hüküm ve karar verileceği 
ilanen tebliğ olunur. 

(V. No. 20002) 
nü saat ona talikine mahkemece karar

1 
_____________ _ 

verilmiş olduğundan yevm ve vakti Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaası 
mezkiırda bizzat gelmediği veyahut mu- NeşriY.at Direktöril: Refik A. Sevengil 
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Af tınısından 
!lo 

Sonra 
Film çev•rmeJ~ 

isiem s • 
Avusturn.lyada k l.içük bir şelı:r c

tc:ın Kalgulya'nın belediye reisi Con 
Bravnhil bütün ö~rünü bu şeh ir, :e 

ve oradaki insanların arasında geçir
miştir. Fakat, ihtiyarladığı ve ölü 4 

münün yaklaşt!ğmı anlaymca içini 
bir korku alıyor: 

Unutulup cidect>k ! Ne yapsın? 
Bunun bir ~aresini düşünüyor ve 

buluyor. 
Bir gün, bütün Avusturalya<la en 

meşhur sinema rejisörü olan Frank'a 
gidiyor: 

- Bir filmde başrolü almak isti -

yorum, diyor. 
Rejisör hayretle ona bakarken o 

devam ediyor: 

fl ? ı _qJnlerde en· çoT~ be~cni?eıı Fransız artistlerinden biri: Kl-0d lıfry 

- Kaç para istersiniz? 
Bu sual karşİsmda rejisör büs~_ü · 

tün - şaşırıyor ve kestirme bir cevap 
veriyor: 

- Ben bu gibi işlerle meşgul ol-

nıanı. 

Fakat Con 1srar ediyor ve mak • 
sadmı anlatıyor: 

- Anlamadınız, diyor. Ben Clark 
Gable ile boy ölçüşmek . istemiyo • 
rum. Bu yaşta tabii olmaz! Benim 
istediğim şu: Bir film çevrilsin. Bu 
filmde ben işimin başında · görüne .. 
yım. 

Rejisör ra~ı oluyor .. Pazarlrğı edi· 
yorlar, uyuşuyorlar ve filini çevir " 
meğe başlıyorlar. Fakat, filmden 
kimsenin haberi olmuyor .. 

Bu suretle ihtiyarın arzusu yeri • 
ne geliyor ~e· filmi alrp: saklıyor ... 

Con geçen ay öldü. , Vasiyetna .. 
mesini açrp baktrlar ve şunu gördü
ler: 

"Hayatımın film1ni belediyeye 
hedive ediyorum. Bu film, ben öl • 
diikten sonra bir ay mi;ddetle her 
sene . ölümünün yıldönümünde 
halka p-Ö!'lteriler.P.ktir.,, 

' l 

Reledive reisinin vasiyeti yerine 
getirildi: .. Fil~; . Con' un gÜmüİdü;:Tii· 
nün ertesi gününden itibaren şehir 
ııinemasında gösterilmeğe başlandı 
ve halk, ihtiyar belediye reislerini 
artist olarak gördiiler. 

Viyana tiyatro artistlerinden Del1.a IAnd. Son gU,nlerde H<>livuda çağınlmıı§tır, 

- ... Bu 'film b,ütün· Avusturalya~ 
merak uyandırmıştı. Kalaulya'dan 
8<"nra Avusturalvanm her şehri 

Con'un hayatını seyretti ..• 

' 
" 

PA R.A ÇlZ 
VERİLİR 

ill. .4\tE ~ 
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BU 'SAYIDA 
Edebi mal/.ale: 

Mehmet Akife dair 
· Hakkı Süha <iezg'n 

Röportaj: 

Yazık aşık 
olamıyanlara 

Şuphi tturi flerl 

Hazreti /sa ile evlenenler 

Rahibeler 
Rahibe olmak zarı ned;ldiği 

kadar kolay mıdir ? 

• 
Ayrıca: 

Posta kutusu .. 

Sinema 
Kadın 

.;' 

Ve ko lay bir· hokkabazhk 

""H EL~N U 

Güzelliğin Benimdir! ,, 
1936 ,nın ·en. güzel . hikayelerinden_· biri . 

-Altıncı Sagıfamızda Okuyunu•-



• 
ıçın 

Yazan: 

Hakk• Süha Gezgin 
Son nefesini , ·ermeden iki 

gün evvel, çok ağırlaştığını 

duymuştum. Hastalığı, insan 
gücünün hudutlarından sıy·rıL 

mıştı. Kurtarmak için ona 
uzanan eller bir bir sarkıyor, 
yenilmez illet, bütün canavar. 
)ığı ile o büyiiklüğü kemirL 
yordu. 

,Evvelki gün, · Beyazıt ca. 
miinin arkasındaki "musalla,, 
. 4a~ıında tal!utwıa ·el bağlan. 
<\iı. ': "N.azlı Itilal,, omuzunda 
fdi. U.niversite kapısmd~n genç 
.bir kalabalık akıyor v~ may. 
Clanda birikiyordu. ' Arada 
ınemleıietiıi ta~ıninlş a_damları 
da ur. llcr )~ütde, canerln~ 

\ . 

den \•urulmus insanların afısı 
l;eziliyor. 

Bir n·ralık bu insan deniz~ 
~alkandı ve tabut, başlar üs. 
tünde al bir dalga gibi yük. 
seldi. Cenaze otomobili, ağ. 

' . . . 
·zını açmış, bekliyordu. Genç. 
ler vermediler. Omuz üStüo.ü 
ıC1e az görerek el üstüne aldı. 
lar. Tabutun :altında 1iç dört 
nesil birleşmişti. Soğuktan 
ınorarmı~ yüzlerce parmak üs. 
tünde Mehmet Akif taşınıyor. 
'du. 

Ayaklarda sevginin kanadı, 
ellerde saygının gücü ile mey. 
'dan yürüdü; sokaklar yürü. 
dü ; Şebzadebafı, Saraçhane, 
Fatih, Edirnekapı önümüzden 
gelip geçti ve ansızın kendimi. 
Ü surun dışında, servilerin. 
altında bulduk. 

• • * 
Mehmet Akife gösterilen 

bu coşkun bağlılık, pek yerin. 
dedir. Memleket, kendi uğ. 
runda yıpranan evlatlarını u. 
nutmaz. Büyük şair ise, var. 
lığının bütün değerli tarafla. 
rrnı yalnız vatan için harca. 
mış bir adamdı: Yedi ciltlik 
''Safahat,, ında kendi derdin. 
·den bir Satır yoktur. Ke~di 
gönlünü, kendi acılarını bir 
yana atarak, bütün eserleri.· 
ne yurdun gururunu, :·urdun 
acıeım sindiren büyük feragat 
karşısıni.ı hürmet ve biraz da 
hayretle iğilmemek haksızlık 

ve insafmzlık olur. 
"Edebiyatı Cedide., nin en 

kuYvctli 01.:u;?u gilnlerde, o da 
yazıyordu . . Memlekette yep. 
yeni hir akı~ varke.n, ve hu 
·cereyan etraftan ;alkışlar top. 
Jarkcn, fek lm~ına kn1mnk, 
ı,olay hir iş clci!ildi. Ancak 
yollarının sonundak i ny<lml r. 

w 2 KURUN'un ilitvesl 

ğı gürebilcnll'rdir, ki baş.kala. 
ı·ının izlerinde yürüıaczler. 

"Safahat,, şairi, sanat ba. 
kımından yepyeni bir şahsi. 
yetti. Gsllıbunda kim.senin 
. hakkı yoktu. Fikirleri §unun 
l.>unun aksi sadası değil.. ken. 
di beyninin terkipleriydi. He. 
yecanıncla ise eşsizdi. lçi lıo. 
şal~ış kabuk göğüslerin talı:. 

tak. öttüğü dcmle.rde -0nun 
imaala ~dolu v.ır.lığı .göklerin 
sesini \'erdi. 

. Balkan .sava.5ının aas.ını, 

tornnlarımıi, onun eserlerin. 
de tadacaklar. Yıkı'lan ocak. 
farla, .parçalanan kardeşle. 

rimizjn yasını ilk tutan o ol. 
mu~tu. Urumellerinin yan. 
gınları onun mısralar.ıada par. 
Jadı, kanlı göç alayları ·ODWl 

hayalinden süzUlerek yürek'kr 
ynra1ayıcı acılara biriincftl. 

.Süleymaniye ve Fatih 
kürsülerinde yalnız bu ·topra. 
·gın derdini konuşnnış, sade 
bu vat.anın kurtul11;ş yollarım 
aramıştı. Anadolu dağların. 

da Türkün uğufdayan eesine 
ilk koşan şair odur. BiJbil, 
İstiklal marşı bu kara .gün. 
]erin alevden dok1Dllllq Şiir. 
leri sayılmıyor mu? Bele son 
yazdıkları arasında gimiii
.miz Boğaziçindeki "'Medü,,, 
.manzümesi kadar ii~Ji, .COf. 
kun ve her tarafı pıarJNLr ,.._ 

nan kaç tane şiiriıaiz var? 
Çanakkaleye giden ıp.tahth 

heyet arasında o, yOktu; fa. 
kat bu şanlı savaş ısırtlannm 
"Homer,, i o oldu. 

Kaynağı ne olursa olsmı, 
eseri büyük, adamı yaratıcı 

yapaıa "'heyecan,, dır~ ·nu ·cö. 
niil radycmu ise, o m'üstesna 
insanda yaradılışın bütü• ıcö. 

mertliğile yığılmıştı. ıHarca_ 

dık~.a artıyor. zenginliği giz 
k'amaştırıyordu. 

Ondaki sanat kudretine hi~ 
imrenmedim. Çünkü ibu,, ben. 
ce mesela kanatsız u~mak ka. 
dar bilyük bir "olmaz,, dı. l~a. 
kat insanlığına yaklaşmak 'is. 
teği ömrümün her çağuıda. bir 
ideal olarak yaşıyacaktır. 

Başl<a $Üz .9lmadığı ·için bu. 
gün "Akif öldü?,, diyoruz. 
Sonsuzluğu eserlerinin büyük. 
Jiiğiinden alan hiç ölür ·mü? 
Akifin Türkçe yaşafilk_ç:ı :anı. 

Iacai:11na, dün ta'butu. ,alt,mdn 
yan yana dizilen dört nl's lin 
bü)iik kalakıhğı şahittir. 

Yazan: 

Sadri Ertem 

.. 

t .Akif 

lstiklal marşını dinlerken 
onun ·Ölümünü ha'ber aldım. 

Mehmet Akifin et,' deri, 
kan ·içinde !kmr~lcbna.a _'bede. 
ninin sü.kina 'kavaşıaaaı bizi 
Mr§eyden iace itjyatlannuza. 
lka.r§r ç:ıkanlmış tiir ·isyan ile 
karşılaştırdı. lııisyaki Jtir b.. 
reketJe ölümii.ae :acım. Bu 
belki de ölüm konaununuı 
bend~. bırakttil bir a.ksüliınel. 
di. 

!\kiti, .caıılılar alemindea, 
·cansızlar dii.nyasma. 'ıintikal 

'eden ihir '"Brlık. diye ıfttil, 
miiceuet !§İirm, micernt ede. 
biyatm, ·&OS,ya.f ctav&Jama _çer. 
ı!jh·IS içiade :tahlH etmek, ·sa. 
myonua daha q.ru olur .. 

* • • 
Akif, ·oa ı.ı.kuuacu tuır 

:Şaik dü.ayasıma ha.lkettiii, 
göklere çikariığı ve yere vur. 
ıdllfu •şalısiyetlerin .arasında 
rer tutacak bir .insaadır. 

On dOkuzuneu asır Şark 
dünyasında siv:dlen :şahsiyet. 
Jer:i 'ÜÇ gruba ayırmak müm. 
kündür: 

A) 'Diu ı~erçevesi içinde 
kurtuluş yolunu .arıyaruar. 

B) 'Nasyonalist 'bir !hamle 
:ile llrurtaJur- :.rolunu arıyanlar. 

C) Kozmopolit bir ce.reya. 
:na tabi ıolarü .Avru_pa hay. 
r.lnlığma sapanlar, .bulisa 
tanzimatçılar. 

Akif, Şark dünyasında Ce. 
malettiıı Af gani, Mehmet .Ali 
ıcinsinden ıbir şahsiyettir. 

Akif, büyük siyasi hare~ 
ketlerde, aktü .rol almış bir 
ihtilalci, Ye din çerçevesi için. 
de bir reformatör halinde gör. 
müyoruz. l"akat onun şiiri 
da~ hizmetçi, yapan m. 
hıfoun şiddetli ihtilaçJnrmı 
duymamak, onun içind~ çal. 
kannn hamleyi sezmemek 

mü~<un <kba.uir. 

Aıof, ruuuuu din çerçeve.si 
içinoe tasuye eım.~ \ \; 0~.; 

kaınıış bır ::::ıuıeyrnan <icuc-. • .r. 
1'e,•.ri gccıkmış zcKaial· ı:; • ..ıi 
o ua eıne.ıuennin, ıztıraü.;.1 ı • 
nın gcri!ere kaldığını ve jsıı li: •. 
halin kendi.sine lıirşey vauct. 
mcoiğin! gôrmüştur. 

Akif ,gibi heyecan dolu bit 
!ka.'lltiıı 163 :yaş gibi llenüz ölüm 
ısaiı ulı iryan lbir za:-a.aL ö ı-. 
:me:Si. diyebitlirim ki yiide ~eı\. 
sen i&alleritiiıt a:rkaia !kalnuŞ, 
o'lchdua ı girmüş obaasmean. 
ıilır. 

Filhakika Akif, ·Osnuı.nlc 

iıapa:nü;orlnğunuzı .SOll ·denin4 
ele ke:ıdi m'isy.omın11 ıifa için 
mücadele edecek ·cepheler bul~ 
muştu. 'OltlHl :ka.rgısnada f<!İr 

!Fmctii, •itef eldör Rıza ·rcv ~ 
f.ilıc'i· ~e .A1td"allah Cevie.ti ile 
ibir · k•maeı-lit ·t.a..ımmatp ı()s,. 
manh. 'illayR ~ 

·Omııa diiiJtiiu.;iqnci eep .. 
h~ miitefekkiri-.Ziya· GibJp 
Ol:ın Tiidcçülerii. 

Akif, lstik:li.l kaibinde bi,. 
.zina .saflaı:muzda miis'teTiilere 
.;arşı :.ir nele Jr.'i ·çalıştı. 

Çankkale 1ıarbiai ~Wıı gi"' 
1bi, lstiklil ıhva&r111 b ·din; . . •, . . ' . 
1çerçiveei içinde . ~du~ 
;Müstevlinin 1ona gire llıir sı. 

fatı da •am ıfiipnm,, i4li. 
"'Dişi Clii:P.ii§ cua.va.r"' di.,. 

:Je ·aniıiı wJewiJet, 41i11UB 

gösii ·ilıiilMle lkffi tjile, •is .. 
yoaeri Ue, oriluR :Ue·mrlikte 
yirü)"O ·eta~- !iai. o, 
bunu 'bir "eli 1salip,, duasr 
~nae tasaVTIU' .eiiyordu. 

Nitekim Tiiikiyetle .~al 
harek:etleı:, "SelıüürRFt,. -şa .. 
irini memnun ·e~ ııllejildi. 

Bunclan aoia.:n !kim8eye tan 
. etmeğe ha'.kkuaız ynktar. 1Ç.ıün. 

!kii :kayJ»'laıt !kıy.met, 1blr ,rıe ... • .. 
rm :sembolicfür. Bir şalus de.,. 
iilclir. .Bu ıseıalaol ta.u. -değil, 
tejllise, taıalile layıktır.. 

.Şair Mehmet Akif, bugün 
bizim için kendi jn.nrı dahilin.. 
de yerJ doldurulmaz bir ka,. 
yrptrr. 

Bilhas.s.'\ bence bu ,kuyıbr 
edebiyat ta.rihi iki saflıadn: 
tebarüz ettirecektir: 

Akif, aruzu güzel Türk~e 

ile konuşulur bir hale koy..
muştur. 

Hetkesin ~ecele.relen göJg~ 
den 'bahsettiği zaman, bir ide .. 
ann· heyecanlı kahramanı ol .. 

muştur. 

azıK aşı 

olamıyanlara 
( 4 ·ihı.cii sayı/adan devam) 

fesini hissetmek, · kokusunu 
a imak, velev yalandan olsun, 
onun tarafından (Seni se,;yo. 
ium!) denildiğini duymaktır .. 

Pierre Louiys; beni, . ~e\'il. 

mt"Si11i istediğim gibi sev. Di. 
yor. 

l lenrich \'on Kleist ise o 
anı yaşadıktan sonra sevgilisi. 
ne, artık tekrardan birşey çık. 
maz. ıteJ de beraber ölelim . 
Demiştir. Ve filhakika birlik. 

ı te intihar ettiler. 
İ<3te velev bir an için olsun 

insan ~evgiliSine kavuşmaz, o. 
nun!a beraber yaşamaz<m, onu 
kolları arasında sıkıp titret. 
mezse ne hayatın, ne insanlı. 
ğın, ne ele a~kın manası olur. 

Fakat biı· defadnn sonra, 
von l\lei.:Stin yaptığı gibi, o 
andan sonra artık varılacak 

ô~ha yüksek bir yer yoktur. 
Ondan sonra her ne olursa 
hep tekerrürdür. Insan te. 
kerrürden ·mz geçebilir. Fa. 
kat tekerrüre esas olan ilk an. 
dan vazgeçemez. Rütün his. 
si, ' bütün hırsr, bütün , şeh . 
vet, bütün intizar, bütün vi • 
fJa!, bütün aşk hep o anı id. 
rak edebilmek için"dir. 

O olmadı .. mı Nietzche'nin 
aediği gibi: (Senelerce ne bir 
teselli; ne bi.r insani .hareket. 
ne de bir aşk ıztırabı) olur. 

Ye Lacretelle'in dediği gibi 
~e -in.cmn her \"akit karşısında 
kendisini sevebilecek bir kim. 
&eye rast geleceğini zanneder 
ö.urur. 

lşt_e bunun içindir ki A. 
ıGiıle; aşkı insanlar ayıp gö. 
:rürler ise de Allahım sen a. 
7IP görme. Diyor. 

A. Samain de cemiyetin e.n 
biiyiik cinayeti nşkı ayıp say • 
m~sıdır. Diyor. 

Goethe ise; aşksız olduktan 
sonra dünyanın ne kıymeti ka. 
lır. Diyor. 

NET;ICE: AŞK NEDiR? 
Yani. hütün bunlardan çı. 

karmak istcdii:rim netice şu. 

cur ki a.5k dünyadn pek az 
kimı:ıelere nasip olan müthiş 

~ir nimet, kuvvetli bir ateş ,.e 
)Uzunlu bir ıztıraptır. Aşkı 
ıtıenfaat, pazarlı)<, cebir ve 
ik~·ah, şart ve taz~·ık ve ei. 
~üm1e kıslmnçlık ölclüriir. Aşk 
~vvc1a .sevgiliye tarna!""'ıilc ma. 
likiyct, onılan sonra na Qndan 
m ahrumiyettir. Yoks.'l: 

.A. Gide'in de eliği gilıi: Ye. 

yemediğim yem.şin, ememe. 
diğim dudağın beııce ne ehem. 
miyeti olabilir?. 

Suphi' Nuri Jl~rlnin bu kon. 

fcransı 
1

biltik~en '·~ra hazır 
bulunanlardan Beyoğlu Ilal. 
ke\'İ ~~mm söz nlara!< şu 

~ ..... 
sua1i sormuştur: 

- Hu koJlf eransı bu gece 
burada birçok genç bayan ve 

bayiar dinlediler. Bunlnrın 

içie.rinde herhalde pek ~ok se • 
vişcnleri de vardır. Si?. ise 
aşk bir kitçiik zümrenin i'!IÜ

ynzıdır, herkesin karı degil. 
-dir, diyorsunuz. O lıaldc bü. 

1l. n bu gençlerin .birbirlerine 
karşı duydukları his ııedir?. 
Neye bunların aşklarını hiçe 

sayıyorsunuz? 

Konferansçı, buna şa ce. 
vabı verdi: 

- Kudüste bir gün l\fağda. 
lalı Mari bir günah işlediği 
için taş atılarak ceza.landı. 

l'llmuğa mahkum olmuş n 
u 'azreti faa da halka şöyle 
bağırmış: 

"- İçinizde günahkar ol. 
mıyan varsa taşı o atsın. 

Ve tabii kimse bunun üze. 
rine kendinde il~ taŞt. atacak 
kadar salahiyet ve cesaret bu • 
lamamış. 

.Ben de bu gençlere soruyo. 
rum: 

- İçinizde dediğim gibi bir 
3şık varsa ayağa kalksrn? 

Fakat i~te hiç kimse ayağa 
kalkmıyor. 
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- Biz her sene size yılbaşı 
tcbrikin.(! gelen .hırsızlar.ız .. 

- Maalesef bu sene çalma
_cak pir ~ kalmadı .. 

Karikatür 

- Nerden bul<lım lmnlnrı1 
- G<ıyct koW.y! Otomobillerin arkasından gittinı ... 

- B ir 1'91 

buldum. 

- Getir kırka 

y<ıralım ... 

- Fransız karlkati.:rü 

- U8lu. d~ um.acıya söy'lerim ... 
- Ben d6 .wni fl'T9i mcmunına söylerittı. 

Arkasında kalanlar 

Bir kadın pencereden soka· 
ğa diişerek öldü. Etrafım unr. 
dılar. Biri soruyordu: 

- Vah vah zavallı kadın! 
Kimbilir arkMmda neler 0

J r. 

raktı? 

Gündüz orndaydL Bu sözü 
i§itti ve cevap , ·erdi 

- Ne bıra1rne:nlr. nÇTk bir 
pencere.! 



Fransada bir şeh?r halkı 
ikiye ayrıldı 

17 senedenberi Sahte doktorluk eden 
bır aaam bu mevkıye ıay.k mı, 

9oksa aeğil m. dır ? ·~· ı) 

}'ransada. l>ir şehir halkı, 
bir meseleden dolayı ikiye ay. 
nlmış bulunuyor. şehrin en 
ileri gelen ve herkesin saydı. 
ğ1 Dr. Hccker yalancı doktor. 
lukla lttiham edilm~ktedir. 

Molierc'in "Zoraki tabib •• l 
meşhurdur: Doktorlukla hiç 
alılkası olmıyan ve bu meslek. 
ten hiç bir şey anlamtyan lıi. 

risl yalancıktan doktor olur. 
lşte, Doktor llccker ndını 

taşıyan bu adamın da doktor. 
Jukla hiç alakru:;a bulunnmdığ• 
ve aslında bir muhasebeciden 
başka bir şey olmadığı iddia 
edilmekterir. 

Doktor Hecker,.nleJade bir 
~loktor olsaydı bu iddia, biç 
§ilphesiz bu kadar büyük bir 
gürültü koparmıyacaktı. Çün".. 
kü. kendisine doktor süsü ve. 
ren bir kimse kanunen ceza. 
landuılır ve hadi~ sona erl!r. 

Fakat, Hecker, o şehirde 
1'1 senedenberi çalışmaktadır. 
Birçok müşterisi vardır ve 
işin asıl merakh tarafı, aynı 
samanda çalıştığı ımntakannı 
bele-cliyc doktorudur l. 

J~te, bütün memleketin en 
lyl doktor diye tanıdığı bir a. 
damın birdenbire sahtekar ol. 
duğu ileri sürülüyor l Dunun 
üzerine herkes hayrete düşü. 
yor. Hayret edenler bilhassa 
Heckerin müşterileri ve onun 
tedavisinden geçip iyi olan 
hastalardrr. 

Onlar, kendlJerini iyi ettiği 
için onun doktorluguna emin. 
dir. Diğer k1Sım halk ise, hU 
kOmetle bir olarak, doktorun 
eahteki\rlığrnı Jddln ediyor. 
lar. 

ŞOPIIE NEREDEN 
UYANDI? 

Her şehirde oıaugu gibi, 
Heckerin l.ıulundugu şehirde 

de diğer doktorlar, muayyen 
müddet zarfında diplomaları. 
nı getiriyorlar ve kaydolunu. 
yorlar. Fakat müddet bittik. 
ten sonra komisyon bakıyor ki 
Doktor Hecker diplomasını 

ka:rdettirmemiştir. 
Buıı- . üzerine !~endi.sin.: 

milracaat olunuyor ve diplo. 
ması isteniyor. Doktor, dip. 
loma.qınm bulunmadığını, çok. 
tan key·.::~miş olduğur:ı söy. 
lüyor. SözUne itimat ediyor. 
Jar. Fakat, resmen bfr mua. 
mele ifası lizrm geldiği i~ln 
hiç olmaz.."3 n."ke-rlik esnasm. 
daki htivfyetini g~terme.ı;ıl is. 
teniyor. Çilnkü. askerliğini 
d11ktor!uğı:ndan sonra yat)tı. 

ğına göre, bu evrakta mesleği 
herhalde yazılmış bulunacak. 

Doktor bunu da göstereml. 
yor. O zaman askerlik hüvL 
yeti ar.ınıyor ve şu kayıt bu. 
lunuyor: 

Doktor Hecker adını taşı. 
yan bu adam, a.qlında bir mu. 
hasebccidir. 

Bunun üzerine hadise ta. 
mamen açığa vuruluyor ve 
doktorun sahtek3rhğı ilan e. 
dtliyor. 

DOTUR NE Dll'OR'! 

Doktor meseleyi şöyle izah 
ediyor: 

- Harple, Alsaslı olduğum 
için, Alman ordusunda bulu. 
nuyordum. 1''akat, bir kola. 
yını bularak, kendimi doktor 
diye değil de, muhasebeci dlye 
yazdırmıştım. Çünkü doktor 
deseydim beni hastahanelere 
sevkedeeeklerdi. Orada, Fran. 
sız olduğum halde, resmen 
Alman doktoru gibi, Alman 
yara1ılarını tedaviye mecbur 
olacaktım. Halbuki Alman. 

Doktorun sahtekar oldu. Jara karşı beslediğim düşman. 
funu ileri süren hük6mettir. Irk buna mani idi. 
Hadise de şöyle meydana çık. "Onun için kendimi muha. 
nnştrr: sebecl diye kaydettirdim. Bu 

Tatbik edflmeğe başlanan suretle cepheye sevkedllip kan 
bir kulunla, btitün doktorlar kardeşlerim olan Fraft8lzlara 
41plomalannr, ba iş için lh. allA.h çelc""l~kten de kurtulmuı 
üs olanan bir komisyona ge. oldum. Beni. eephe ırerlsln. 
Urfp bTdettlreeeklerdlr. A de karargAhm kltf pllflne ver 
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diler. atta ahnan cevap şudur: 
Uoktorluk diploıuam da "Şimdiye kadar tıp Cakill4 

harpte kaybolmuştur Her. temizden Heckcr isminde hiç 
kesten gizli bir surettıc yanım. kimse mezun olmamıştır. Uı& 

da taşıdığım diplomamı, bir fsimde fakültede okumuş kim. 
gün, bombardıman edflmekte se de yoktur.,, 
olan karargahtan kaçarken , Bu suretle. Heckerin sah. 
düşürmüş olacağım. Çünkü te doktor olduğa katfyetle 
kaçtıktan sonra daha birçok meyd:ına çıkmış demektir,. 
şeylerimin kaybolmuş olduğu Yalnız, o bala doktor; olduğu. 
nu gördüm.. · nu f ddfa etmektedir. Bunull 

"'Harpten sonr:ı Frar.saya karşısında bir tek çare kalı1 
geldim \'e kendimi asıl mesle. . yor: . 
ğim olan doktorlukla tanıt. Heckeri imtf han e.tmek ?. 

1 

tım ve pek haklı olarak nzf; Efer, hakikaten doktorlalf 
femi ifaya başladım.,, biliyorsa kendi kendisine \'er .. 

Doktorun söyl4!dikerl yalan eliği unvanı hakketmiş olacakc 
mı, doğru mu? Yapılan diğer tır Fakat o, bunu kent!isine 
tahkikat ~endlsfnc pek hak karşı bir · hakaret sa}'lyor v• 
nrdikrmemektedir. Çünkü kabul etmiyor. 
Hecker diplomasının 'buma. Fakat, bu. onun üzerindeki 

• < 

rasını hatırlamadığını söylü. sahtekarlık .şüphesini bir kere 
7or. Bunu kabul ediyorlar. Y daha artırıyor. 
"Faknt hangi iininrsitcden ~ 8imdi Hc.ıcker mahkemeye .. . 
çıktığım sordukları zaman o se\-kolunmak Uzeredlr. Bunun,. 
Strazburg ~nivcrsite.sinden çık Ja beraber, halkın büyük hh: 
tığını söylüyor. Halbuki. ba lcısmr, onun doktorlufuna h&. 
ünh·ersiteye yapılan müraca. J! ftimad ediyorlar •. 

Güzel bir burnunuz varsa 
Ahenkli bir yüze de malik 

sayılabilir sin iz 
FUm arli<itlerlnl güzel eden 

nedir?. Gözdür, ağızdır. kaş. 
]ardır; diyeceksiniz. Bunların 
hepsinin rolü bulunmakla be. 
raber, burunun da başhca gü. 
zellik amili olduğunu unut. 
mamalıdır. 

Bugün Holivudda sln,ema 
§thrlnin başlıca aıevzuu gene 
burun olmuştur. 

Senelerdenberi sinema yıL 
dm resimleri çekmekle tanın. 
mış olan bityilk sinema opra. 

törü <;ore Fobııl, o kanaate 
ge~Ur klz kadmların ;üul. 

Jiğinde burun başlıca rolll OJJ 
na.maktadır. 

Bu o~ratöriln söylediği.ne 
göre, sinema yıldızlarındaaı 

Con Krovf ord n ~ima LorJ 
sinemacılar arasında en mila 
kemmel burunlara ma.Uktira 
ler. 

•'- Kadının gtizellitf bur4 

ııunun şekline göredir, denIU. 
yor. Burun bütiln ytizUn eh 
k&llnl tayin eden şeydir. Sine. 
matofrafçıbfın hilesi, yUzU• 
her yanmı · burunla ahenktafl 
g&ltereeek pıkllde malqaJ fal 
mattır.,, 

... 

o lamı yanlara 
Ne az ışıklı lamba iqidir; 
ne az koşan otomobıL ... 

f\' ede az seven insan 
Şu halde kadın ve aşk nedır? 

Prens de Polni yak şöyle diyor : 
Hadınlar1n yarısı hasta adamlaren 
ba• uçıar1nd a v ıkillerınl geç ırirl er 
,arısı aa~lam erkeklerin yata31nda 

8ayron da şöyle : 

' 

Kadınlarda ö1le mUthlf blrfeY var• 
d1r ki ne onlarla beraber yaşa.wabl• 
hriz ; ne de onlar olmadan. 

• ı:;;.. ~ . 
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elqamr Şifli Halkevinde verdiii bir konferans ev in 
konleram aalonunu dolduran aeçme bir dinleyici zümresi
nin alkıflan içinde verilmittir. Okuyucu 1armıza bu tatlı . 
ve çok enteresan konfenuıaı aynen veriyoruz.] lı 
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KADIN VE AŞK 
Burada işık olnuyan ka. 

~mdan ve kadma ait olmıyan 

tarın sözlerini hatırlatacağım. 

'qktan bahsedecek değilim. 
' Konferansıma, sevdiği ka. 

Herhalde kadın, erkek ol. 
mryan insa.ıdır. Fakat Haz. 
retl Muhammed. kadm insan 
değildir, insanın anasıdır. 

Diyor. İslam ülem:ısı da er. 
kekte 9 akıl, 1 şehvet vardır, 
kadında ise 1 akıl, 9 şeh,·et 
vardır. Kanaatinde idiler. 
Fakat Atatürkilmüz kadın ile 
erkc;'.:in miisavatını resmen 
ilan etmekle hakikati isbat et. 
ti. 

dın için kou bir İngiliz kral. 
hğmı ve muazzam Hindistan 
imparatorluğunu feda eden 
pirimiz sekizinci Edvardın na. 
mını hiinnetle yadederek baş. 
hyorom: 

Herkesin kadın ve aşk hak. 
kında fikir, his ve kanaatleri 
;vardır. Ben herkesin kamuı. 
tine hiJrmet ederim. 1''akat 
·benim burada arzedeceğim f~ 
kir, his ve kanaatlerime do. 
kun.mamanızt da isterim. 

Bu gece, sizin hoşunuza gf. 
~ip alkışlarınızı toplamağa 
gelmediğim için belki de sizin 
kadın ve aşk hakkında fikir. 
his ve kanaatlerinizi rencide 
edeceğim. Fakat, bir Türk 

'. 7urttaşı Halkerinde hllr ol. 
· taa7.Sa acaba nerede olabilir? 

Vakıa her mevzua bir tarif 
fle gf rmeık lcabederse de ben 
kısa ve tek tarifleri sevmedi .. 
l lfm fçfn burada size ne kadr. 
lar ve ne H aşkı kendıl başıma 
j hmamlle tarif edecek değf. 
U., Yalna pek bil>:Uk Işık. 

KADllN NASIL BiR 
MAHLUKTUR? 

Prince de Polignac, kadın. 
lann yarısı hasta adamların 
baş uçlarmda hayatlarını ge. 
çirirler, öbür yansı da sağ. 

lam erkeklerin yataklan için. 
de.. diyor. 

Lord Bnyron; kadınlarda 
Uyle müthi~ bir ~Y vardır ki 
ne onlarla beraber yaşannbl. 
Jlr,. ne de onlarsız.. Der. 

Andro 1\laurois; Bir erkek 
çok değişmez. Kadınlar ise 
her erkekle beraber huy, ah. 
J!k, fikir, zevk ve his değiş. 
tlrirler .. ~ Demi~tlr. 

Germalne Ramos: kendisi. 
ne hUrmet ve riayeti olan ka. ~ 
dm koca dcğiştlreblHr, fakat 

li~ık <leğiştir~mez. Diyor. 
(:rnc A. Maurol~: Güzel 

lıir kadın Jiikssüz hay~ta, 

,.e akıllı bit· <'rkek de madun 
bir va1...ifoyc tahnmnıiil C{lt>. 

mez. Diyt: sürlcmic.:tir. 
llnsı lı kadın l::ı- erkc!dcr. 

den para çekmek isterler, er. 
kekler de k:ıdmlnrdan parasız 
istifade etmi!~c <;!ılışrrfar. 

Aska gelince: Herlrn lrlc 
a~k da pek çok insanın l.en. 
disinl cht) rnndan. hilnıecien, 

an lamadan. tutnrndnn )·a~'l

dıklarr, yani kendisinden malı. 
nım olduklan kunet!i. tatlı. 

dt>rirı ve ı1c'c ıztıraplı bir ha_ 
ldkattir. Aşk insanr hın·,·:ın. 

dan nymlıl!r r.-ihi. kii!"iik bir 
elrn1llvetr rle biivilk 1Jir ebe. 
riyetten tefrik eder. 

AŞKA GELINCI:J 
Bakalım aşkı C&\ büylik 

Aşıklar nasıl an tatıyorlar: 
Al bert Samain: aşkla ıztr. 

.ra ba yüksellnir. Diyor. 
Piyer L:ıniys; insan ma~u

kunu tanımadan da sever, 
maşuk aşkın sebebi değil, bel. 
ki aşktan istifade edendir. 
Diyor. 

Scheltey; nşk kendisini n. 
nutup )·nlnız eevgilisinin sn:ı. 

detinf nrarnakbr. Der. 

I.ouis J..an~llcı; aşkla ks 
hem kendisini, lı<!m de se· 
gilisini tanır. Hiyor. 

Gene aynı ec1ip, a~kla oe· 
gilinin kıymeti ü!çiilme:r.. 
ki loymeti halkcuilir. Diy 

· Henj3main Constant; se· 
ın~k muztıırlp olmak ye ya. 
nınktır. Diyor. 

A. ~fau;·ois; ciclticıı 8e 
yorsaııız se,•giiinin fiil Ye 
r.:kctkrinc f:ız]u d>cmmİ}' 

vermeyiniz. Jfü sevgiliye mu 
tacız. Y~.llmz oıılar bizi ya. 
yabilcceğir.ıiz lıir (iklim) 
y:ış:?ta!JiJir:er. Oiyor. 

Aııatole Frn:ıcc; scvi~en 

tıirlıirler!!c nn laı:ıahiH rlrr. 
yor. 

A. Snmain; ca derin ~ 

zevk duyan cleğil ızhrap 

kendir. Ve aşktan yük!:ıe!( i 

birşey yolttuı:. Diyor. 
AmpcrL>; Heyhat <•~'

şan ve şeref ne k:ıcnr ha~ 
dir. Diyor. 

Gocthc: yalnız aşk f 
ölml'ti \·cya ya~:ımn1tdır. 
yor. 

A Gi<!e; hayatımm y~'3 

( li:Uferı sayı/ayı çooiriniz. 



,.._,. .. '&'ilk 4• a ... ~ 
ftl lılyik ştJhr', ,... .... 

A'f/& daw•··ı ve ı 1 ... Mile. 
da Wr ara,.a ........... Ve 
atk arla ea.u. ••tld Mr 
.. rriJft .......... 

Püat ..ıt. tarif ~lir, 

~·· 1arif Hllema .... .Afak elaıyaa)ara ... ...ı 
.. uı.tabiUriaa? Aflk •lu .. 
lana ile ._. tariflerim ı• .. 
tltatlan 1okt11r. 

Gariptir, hl~ kimae ben a. 
........ tleme4ltl ıtM Jaiç km 
a de ltea qktaa aıtlamam dL 
ıelllJer. N .. l ld M~ bir b.. 
... , laattl H kadar '1rkln .. 
.-. sene ben rtl•tl deflll• ..,..... 

w.bt Alemde laem akı181&lar 
._. .. ~'kinler Tardır. Hat. 
ti .-_ llMla pek btlyiik bir 
.... rlJetl tep.il ederler. Ba. 
laklr ......... 

Arllatler, lllnıler, kahra. 
IUillar. kumandanlar, l'tl. 
.. ıar, laatlpler, talrler, 
•blıl,enler, kAflller, •u. 
eltler, clnlet &damlan, lhU. 
lAla w baldl&"dar, ldeaU.t. 
Jer ve lllhayet dAhllerl ele ala. 
Iun: Duan tabiat ve mahU 
blylelerlnl de yetiftlriyor. Ve 
1Dlanl1etl, medeniyeti, lleınl 
Jaep 'bmJar y1ptı7or, ilerle. 
tlyor ft 71Ueltiyor. 

Fakat ataba ölmilt, yap. 
yan veya dolacak olan insan. 
Jar arasında bunlar kaç tane. 
dir? 

Kaç l\luoa, kaç İsa, kaç 
Muhammet var?. Kaç isken. 
der, kaç Cengiz, kaç Fatih, 
kaç Selim, ~ Napolyon 
nr?. Kaç Kristof Kolomp, 
kaç Pastör, kaç Edison, kaç 
Sina var'!. 

Hele kaç Atatrük, kaç Kari 
Marks, Kaç Lenin var?. 

Aşıklar: alalım: Kaç Leyla 
He :Mecnun, kaı; Kerem ile 
Aslı, kaç P.oıneo ile Jlilyet, 
b~ lnglJlz krah var? 

Milyonlarda, milyarlarda 
bir, def il mf? 

Şu halde ben de siıe; aŞc 
Jwrkesin karı değildir, bu an. 
eak nadiren bit adamm başına 
konar, kalbini parçalar, ru. 
hunu telzlı etler, hkrlı harf. 
•uılcte bir hnaıı bir hus ve bir 
ateştir, diyortıın. 

llERKES AŞKA LAYIK 
OLABiLiR MI? 

Aşk herkese liyık delildir, 
herkes de aşka llyık tlefildtr. 
:~ki hukes &fkln ateşine 
ayanamaı. Ç&lktl aft pek 
mtithlş, pek gaddar, pek in. 
af.as Mr hlltlr; 

iman 6Şlk eldu mu kendin. 

1. 4 KURUNun tLA VESt Çil 

'*' 1522&. ~l:IMt "ft tn. ......... _ ....... . 
At* ..... lsla .. uaka 

......... .._ w l!Wmlt ol. 

- tut ........ A. .. ol. 
.... ....... lraqa.hklı 

elanll 8"11-* • tdlllile. 
... Bele ....... i~Hı 

·~· .... ~el-IMll,~an . 
luuk, MP alfetwttk, daima 
fedaklr1* " ftfa lkamdıı·. 

Splaosa, fek llaklı olarak 
fiylt haıltnJ•r: (Bea seni 
•1'JOnDI -- ntT) Yani 
afkta ••tlüa al kiti yoktur. 
M9tlab •tltebbUl;rtt yok. 
tar. MaUUa •amfaldyet 
tart detildlr. BUW. afkta, 
7a1Dıslak, tl•ltllzlik, Jeldsar, 
si& yqlan, ulafllatnanaaz. 
1*. enil•t•tl. koplmak, 
M1aaet edilmek, betbahthk, 
mallabl,et ve bol 'bol ııtırap 
'f&l'clıl'. HMih, &fil ıztıraptır. 
yokla nt11eıa uadet değil. 
dlr. Fakat ba;yat v• hakikat. 
te ıatrrap .eaadtttım Usttlttdür, 
daha kanetlhUr. itte bunun 
llAadlr ld, lllSMJar Jler nkit 
seve ••e, 8"fae HTIM afkın 
ıztıraplanna keadiltl'lni körü 
JdJ.tUnt " kofarak atarlar ve 
qlu, Atık olma11 yıllarca bek. 
lerler. SeftMk ! Ota. Ne gü. 
Hl ft1 delil mi 1 

Fabt seTflınek ö7le değil. 
diı'. :ran.Hhalz ki sizi pek 
leli, pek ~irkin, pek tena bir 
adam seviyor. Acaba bundan 
ıiz memnun 'olur musunuz? 
Hayır! 

Çtinkü maksadınız Revilmek 
dejildir. Belki Stl'gili tara. 
fından aevilmektir. Bu ise 
pek de o kadar mümkün de. 
ğil. Mil7onda bir olur .• 
Hatta bü)·iik iltramiyedell da. 
ha nadirdir. 

Fakat insanlar inanmak ve 
hatta aldanmak isterler. Sev. 
gili tarafından sevildiğine 

kanarlar. Fakat bu çok sür. 
mez. Giir.ütı birinde gözler 
açılır, lla.kikat meydana çr. 
kar, hrkf.sar IJaflar. ıttırap 

hükümran o11fr. Çünkü *'·gf. 
11 tarahıtdan lfni)Mek kolay 
deitldlr. JlattA l,.. ı..ıc,nsız. 
dır. O ıkadl.r eeatkt i-nla. 
ra Y•rilınemlttir. Binaenaleyh 
ben de burada sevgUi tarafın. 
da ı sevilmeli hayalperestlere 
bJra.kıp biraz da ırıiisbet ve 
pol.lto haJlerden bat.sediyo. 
runı. 

EN ACI ŞEY 

Se•mek, evet, iyi Mrşey. 
dlr. Hele aevmeda, meme. 
den ölmekten feci htr ~ ola. 
mu. Du.,tmtintlt, bittin bir 
8ıtriiT in....... l!HllMll atki 

~'k\bt\\\r• fiil\ iir. · 
Fakat bu Akibet çofuınuzua 

nasibidi:. İnsaalar ya hiç 
sevınea, ya hyatta Wr -. 
ıwver. Bu tla ya ıee~li.:te -
ya daha sonra olur. Bunun 
muayyen lıi.r zamaııı yoktur. 
Gbün blriad• bfittli lllr 
mikrop lAsAıtıtı l~e ğirer, 
tatlı &atlı lrıalhi yakar, aite. 
ınadlyen dimağı meşgul eder 
ve akibet ebediyen insanı ız. 
&lralla 9'8.taki• qler, 

ltae·atk "ı•ut. T.lsa sa·. 
kın ondan ba§ka birşey iste. 
meyiniz. Hele Mkm aşktan 

a4clet, ıMnf .. t, naa\'affa. 
kıyet, sadakat ve ebediyet 
beklemeyiniz. Ap Mr bf • 
ruklu yıldızdır. Eter ona 
tastğelin!ıenlz, hemen arkasın. 
daı\ kotuft.bz, eteflbe yapışt. 
••t. • de bfrü onun atetıu, 
yanmız. Çünkü o ateşi his. 
setmiyecek olursanız değil 

yalnız hayatmızcla, hatta il. 
dtlkteh sonra bile soguklar 
lef nde ebe!dh·fn &Nltabtitı. 
YEYL AŞIJC ôLA.Jlit AN. 

LARA. 
Evet nyl Aşık olmıyanlara, 

nt matın ~•dim dlyeblledere. 
Fakat g6rüyblidn ld iiıabadt. 
mı t,ı inJalaftiadnb. 'İ'atalt.At 
peyda e~medlm. ÇilııkU da. 
1aa birçoğunu hlJA setdi!hd. 
ze, itık olclojanııza. aflu tat. 
tığınıza emiMinJz. Fakat ar. 
tık l>u kanaetbtizde kan-etle 
ısrar eclemftSlnir., Çtinkü si. 
ze bir iki milel ile hialeriniz .. 
de 7aı11ldıjtmar• nltbalin et. 
tiiiAfzt i&bat edeceliin: 
A.ŞIK il/SiNiZ? YALAN 

Elelltrik lambalarını veya 
etonıobilleti mUial olarak ·ala. 
hm: 

Vakıa, her elektrik ı~mba. 
sı ziya nrir. Fakat bu lam. 
IMılann kttrtdi bit delildir .• 
içlerinde beş mumluk da var, 
.beş bi~lik de tar, llatta bet 
mit1011ıtı.M da tat. 

Otom6tftllu de öyledir, 
Vakıa ltepsi otemobilclir. Fa. 
kat l~lerilldt elli benitllk de 
var, 1'eş Wn WjgirJik de var. 
ı~ a,.rııar • blfledir, 

Küçük aşıklar ve bliyiill lşık. 
Jar n vardır. FH4t ne as 
Ziya Ye,'88 JAdtlla iyidir, M 

az ho§IUI •tdmdbH, 'Ye ne d• 
az senn hliean. Banlatın en 
lyW, tüii e'lf batta olan vl 
n ilfri fldemlfr. 8* IRrnetli, 
en tulaliı ea ıhilrennlltl ol~ 
mat gerektir. 

Btnaenaıe,ı ~ llmba 
k~•m.ı llfilbe Zlt!IMder, hetr 
etOlllCJMI leıtdhtf otomıoMI far. 
uyMr, ı.ıer seven ile lıleıildW .. 

)ö'i'iiii. 
1~ çok ı.iya nrmekte, ~ok 

koşmakta ve tok sevmektedir. 
Hatti tek 4a azclm en çok 
J6zltnd•r. ıter,eyden tok, her. 
kesten çok. Çünkü .az SC\'il • 

mez, tam sevilir. Hele şart. 
la, \,azarbkla, ve kıskanuak 
hi~ aevilmez. Bilakis se,·giU. 
den laiç ldqıey istememelidir, 
beklenmemelidir. O, olanca 
hata ve kusurlarile yenaber 
11evilir. Hatta belki de bu 
lioMaıthlrmtlan dota;ı se'Yİlir. 
Hatta on4an f enahk görülse 
bile eevillr. Hisıb bilA bydü 
'8rt Bıevilit. Çitıki htr iUliin 
bir dikeni vardır. 

A, Gide, b'dıba .... tİrlil 
anlatmak istiyor: "Açık ka. 
pıdan r~ek kolaydır, if dar 
Upı4ü tetmektir~ Bu ise 
Mttteift. kin değildir.,, diyor. 

işte mesele. Bir meseleye 
daha tellll8 etintii ifJtetM : • 

Evet, her insan sevmez, 
yant aşk demek harikulde, 
fe.talıtcle fi İihlyane sevmek! 
tlt. U. l!te Uyle herkesin ka .. 
n detlldir. 

ntr de insan sever. Fakat 
11etdiit itin de iiHlliifateh ve 
ıllilltlll btıen l!ılriilftiet. 
A~ iietıftfk ddektir .• 

Mtı:tşiıka İğe Ml~ınek mana. 
aııuuht. :Bu ettdadlr. B11nun 
deta•lı maline ya te81ldüf 
eclilmeİniştir; ve yahut hiç de 
edllmiyert!kfilr. 

Fakat a§km misalleri ,.ar. 
dJr. YaJIUJ ap hep ııltıra~ 
tlejlltlir. Afis, ttveıı saadet, 
1J011ta ıztırapta. insan ene. 
ıa ttUaeıı, 881fri da allama. 
J11hı'. Yani PJaı.nik 8§1k, iyi 
bit ffY deiHdlt. Heı. •va:· .. 
fak ohmyan a§lk btr teliket. 
dr. Fakat asd a§lkı eneli 
muvaffak olunaıt, e&ıu'a da 
tablatile eı~•n lutfıtdan aşk. 
ıtr. 

EBEDi JJB1'BAHTLAR 
lhtfnl hşka 'bir türltl Anla. 

tayrm 
A, Gicte liir (ali J daa hah. 

sedi7H. Yal 1118a111n laya. 
tnttia- aflu iad&Mfı bir an 
1'artht, cllfer. BHl1an • anı 
t•tat etmft41ew tneı iltirler 
ki, •tar•• atelrktm ,.• bet. 
bahlı.irchr: Ye hatta diret .. 
te itle r.ltat etlelit,eukler .. 
ilt. Bir talultlan f* lteyat.. 
ta iken ffle"f 1dr kere- el.sun 
a andan ı.tifade edenlerdir. 
... " ....... PfÖ Iİll •tk ta. 
.- olar. Yawt o ••· ln8att 
*mlWne hMdll hamiesile 
..aa otnulardn'. Yal eevgt. 
lf1' rlnftA, elıtf ~' ne.. 

' '(lletw1ı 11 fnoiıM) 

Rahibeler 
Aahlbe almak ıattttedildifi kadar 

ıtolıy mıdıt ·ı 
!W 1w11 Mlnt1ff 1er. 
~ Bttliitfffi iMilJll +e 
tuiiaıtı&• lftfift;t htlifMiti ~.L' • ' f 
:,;;;;; • -.rft ili ii Ufij ~ 
f1H M1i MiiH ~1H: 
~ iffBe Mfiüli. 
~ tmfiiıtt ettDderi eaıllü 
Mr n Jçin 'bile ·olsun ayni. 
iiaıilii, ailn1a rie itaiaii baf. 

ı Jaıibiamiı, bu i88Sa uyguıi 
i.iani ın"aliıifôa et.na. Ra. 
Jii1ie oiüri.en İlGİınfne -oyuı. \..Si iji.ri iöfii/aD,. itusu&'İann 

; iJafb~, bifcl~~ ıhı, ptti ka. 
lbui eltp' etmeaiferl Sorulur. 
iü'tuı •ter i~crüt>e devre. 
iia'ln tt>ifa tariiıie :t3hit>e 
iiİiirYr. Aftrlt, Mfflin ftayat 
mnwcieil&e raiütie ıaiacaklar, 
ra~fi>e1tfm icaplarına uya. 

'caklardIT. Eğer her!Wijt bL 
:ti, ffiiÜft tiü ;o1ctaii geri dö. 
ner ie :Yaflut da ya'D'a sapar. 
sa, o ;oicta li'ianu~ t•ciınc1e, 
.nesu1 ve n1~tap o1ad1l, bü. 
jii: g&Wı ıttemif.. aa11m ı 
: :Raiıibe ola:ii .. ·'en~ fmlar, 
8rtüye btırlindltf eri gff,i, ar. 

'~ yer yifzinae· ev#enmekteıİ 
~ıiite8 taz ğ~işler, de. 
'•ektir. cmiar~ ô aııcia:n iti. 
liiüeıi Bİlzreti tuta evlenmi§ 
':teiaüi e~ileu aışs1erdir. Hiç 
Mı: ieıllaiıli ı1e, iıı~ bir. er. 
t·eııı evteneriıl}'ee&le'r, onlar. 
~-- ~ıii~ ge'femtyecfkierd!r. 
~ü Meslhe nişanlanmış bu 
laamak itibarile!. Eter daha 
ene! dhye\71 llnhlri aen~ıfit 
kadmlarsa bu rahibe olanlar, 
- ia'bli kızlar gi1'1{ kaclmlir da 
ra'fiil>e oiabiftyor - ~nlai la 
o tarihten itllmren~ ıtıelıtter 
Jlbi tam bir feragat göstere. 
Miftitt.-
, Rahibe o!acatt iti vetif ka. 
ilWllirı ~ 11Jo M~ye ta. 

111 tfıitillUrlit; Öyle' ıılldece 
Mt JiittHeMtht, bnffdecik 
·lftlasti tft'M ~ fffdirl. 
: .,; it'Ut1Miitt lrtu litılıp ~ 
'1Danıstrra sokulmazlat~ Bu 
ıeaet; mam son'iiulau gelen 
luH bif fonüftteclm· tefer • 
l'Mttaa ilıiietttr~ Eneıt; mtt • 
taeüt edeatn arzıdnl\'ick sa . 

1 . .. • 

·-.nmt ôlaır oldlhtr, . ~et 
tir Weete al, Jaba atlaın 
Mr lmneli trr iaMtıellf yola: 
·• aclnn atmü ••alfll; tlbcr L 

• 1 
>'* ıttilerhilfeli eı e$t çek. · 
ıfii;, iifhfiit ütdlfer sahim 
İM ..... ındôıtia.ıı, ;li~na. 
... fi ~ ..... t fifayı. 
ilk Bllülil iatfdaliijicağı 
.ıtqtittitt. . ' 

TdHttda fs ltiltrtflfimiz 
gibi, rahibellğe giriş teahhtt • 
dü, . birÇok bailantıjl leemek 
.Ye clüny;i ile jeti euzt bağlan. 
tı aitillaiat.a etiiiik mdt;etin. 
.iedir. faa1t1iiit Siiülnda, 
man3Bfirdald sen uiıl ve ni. 
7.am'iara lafits)t, şartmt ;,.,_ 
·ytfn iftieteff, bideteri ve 
liideie:A ütİ>ik ecrenleie su. 
&İsti, ceiapsiz· itaat elfİıece. 
fi, iİı'tle tei<far oiüri411ğiı gi. 
bi gönüne de it(iar oi1İİUna. 
Jiclir. ıia!üoo ôliri:ii isüyen. 
elen İ>Viiü iSterlei ve ınlraca. 
itçfnm i W de iİmaeff taze. 
tirtei. ~lrei v~ Siılf e'Ü ko.: 
rumü, lwli IAhiretteiı şi. 
a4j~t etıidyeiek sön derecede 
k&ıiaatılir livfumak, artık 

maıa, müfiie, paraya ve sa. 
ireie ianlah etmemeli cıe ieah 
Miıier ctimiesindendir. 

İt bu radde1e vanataya . . ' 

değin, sıkı bir. t~~~be de''. 
resi geçiren rahibelik . namze. 
df, ~~dan sonra~ miis~bel 
vazifelerine alıttanhr. Hazır. 
hk d~uesin~en.son~ yetİştir. 
me devresi başlar. Nazari ve 
amelt oiarai:. İ>ini h'Q811Slar 
haricinde, _SOSY,8' .Yardım; has 
~.bakıcılık, el işleri yapmak, 
dikiş cliklllff, çocuk bahçe. 
leriıade ve mektepl~~de P.Cuk. 
.lana tahsil n terbiyesile uf. 
r&flll8ia ehil olmak ve niha. 
yet en z.öru: Hdstiyan olmr~ 
yanlan Brlstl7anlattırnulk yo 
ı~ faa1İJ!.t scis.tennek, ya. 
IÜ misyonerlik 1 Ba ite el at. 

.. ..., 
....: -

ıl 
' 

I 

. . ~ 

~ için i~in, . naiatıse Mr' 
hay_l_~ ye~§tiriidtk~a llbnra: 
verilir. Kendisinden . biliük~ 
ıeie, artık ın. iiçüfu. de o 
zor işı b8ş&raidieeefi kanaati 
geİcitkterİ soıira i 

Ra6ibeler, ın&nasiırlarıa 
~i sa~z inu,ıiitin.le ça1ı1ıc 
tınlirlar. 5(J - Go ndmzet bir 
Nfd~ töi>'İaiiıf, niüaİıhieıert 
iie ~liŞarai, öiiaiaa~ 6iıme .. 
dtiı~ri şe1ıert öğreiiffler. Her 
rakibe, iibntİelii işler, iv Jşl 
kabilinden şe;ıer ölreiimete 
mechr tlitiııdırfll Biri, ma .. 
nin;~tttdt ~~ ia'.tte ğİiif ftna .. 
at iŞ1eihie lif; bff '~~ceye 
kdir ei t1iifirı«at 1~· ö#feıik, 
lriiHlnif ffrtfe& şii •• iHl hu. 
suM iJtiilinai ~&Wd tan . ~ 

~4eMr~ 8d ariıdk ~
nt; zatfiı ltidetflfeTf rahibe. 
lefffl ~ınaıltit olliillm bir 
şetmr. Şimdi tfüna Cimiiftstik 
de kdtılnit~t. 

Eu'ıtlatiii Nttrichtı~·: t.ahi. 
heleri~ tlBterdDdeti Şllrt!t ka 
biliyetiere göre; başlea saha. 
Jardıi da ~alıştıkları 'ralHdir .. 
Şimdi birçc;Jt nthfbie: muallime 
ktil'81arı~ devam· Miyar~· mu. 
alliıne di;.tom'ası alıyor; üni 
ver.Sitete devam e~fyor, dok. 
tora tmtfh:ınrt.ı .vetip~ dtflloma 
alıY.or. 

itaat, . feraiıtt; kıinaat '"e 
saire ile, rahibelerin mükem. 
inei b~er insan olabilecekleri 
İlanaatini 6enimslyenler, onla. 
niı ia.m raılit>e oİduktanna 
tiiiiüiaf ietfrdiİer nii, 'ratik 
ıiayabn muhtelif 8ahalarına 
atılmalarına mU&aade ederler. 
.Aırcalt; keı'ldileririf dtlşUnme. 

mek, rref~Jetitti unutmak ka. 
yıtlanndan gene kurtulamaz. 
iar. tlı'aiiclarl i;Oiu'imamak, 
t~aMwtıeft baki Ratmai ge. 
fckifr! 

(Avrupadaki ratfl>elerin 
flHlantt haftttma dtfr ol,an bu 
tmı AiritPa ~ettertnden 
v-m.r ıiuııM tftbillltif. , •. 
*11illftit: ~· 1toma: taTffttf&tii . . ' ' .J 

·ı~~iı.Afttı . 



Bir not 

Bir günde olan birçok 
tarıhi hadise ! 

_, 

25 llkkanun, yalnız lsanın 
'doğumu olarak kutlanan Noel 
yortusu değildir. Tarihte. bir 
~ok mühim vakalar bu 25 ilk. 
klnuna tesadüf etmektedir. 

Mesela Ayasofya 537 sene. 
sinin 25 ilkkanununda kilise_ 
ye vakfolunmuştur. 800 se. 
'.!lesinin 25 ilkkanununda Papa 
JII üncii Leon, imparator 
Charlemagne (Şarlemany) i 
takdis etmişti. 

13!)6 senesinin 25 ilkkanu. 

Dikkat ettim: Evet, o ef. 
sanevi Ilelenb bir heykelinin 
başı idi bu. 

Şimdi ikimi:ı, bu tarihi ese. 
ı·in üzeİ'ine abanmış, tetkik 
ediyor, kaçıncı asır sanatına 

ait olduğunu tayine çalrşıyor. 
1 duk. 

Arkamıza döndüğümüz za. 
man Helen ortada yoktu! 

Bu, ikimizi de şaşırttr. Fa. 
kat, ertesi günü hayretimiz 
daha fazlalaştı: 

Babası Helenin hasta oldu. 
ğunu ve yataktan dışarı çık. 

madığını söyledi. Kendisini 
görebilir ı.ıiyiz, diye sorduk. 
Buna da kızın müsaade etme. 
"diğini öfrendik. 

Ne olmuştu? Bilmiyorduk. 

~ • * 
Bu muammanın çözülmesi 

~in tam bi~ buçuk ay lizım 
geldi. 

Şlumbaherin "keşfi,. evve. 
lA Yunan gazetelerinde, son. 
ıra bütün dünya gazetelerinde 
çıktı. Biz, bu ilk keşif ten 
sonra daha büyük araştırma. 
)ara giriştik ve orada daha 
fazla kalma.ğa karar verdik. 

Bir buçuk ay sonra ne .ol. 
du, diye mi soruyorsunuz?. 
Gene hiç beklenilmiyen birşey: 

Helenin senelerdenberi bek 
lediği Parisi geldi. 

Aleko, Helenin de söyledi. 
ğt gibi, Amerikaya gitmişti. 
Fakat, bir sene kaldıktan son. 
ra geleceği yerde, senelerce 
orada ka1mağı tercih etmiş, 
belki de Belene söz verdiğini 
bile unutmuştu. 

işte tam Helenin de onu 
unuttuğu ··e başka bir Parisle 
kaçmağa karar verdiği bir sı. 
rada o mahut ''keşif,, yapılmış 
ve bu Helen bUstü iki gencin 

" 
I'. . • • ,, _"' . 

nunda Lüksemburg kralc iV 
üncü Charles (Şarl) Alman 
imparatorluğuna temel ola. 
cak iJk esası kurmu§tu. 

25 ilkkanmt 16:>3 de de 
Cromwell (Kromuel) İngiliz 

tacım giymeyi kabul etme. 
mişti. 

1800 senesinin 25 ilkkanu. 
nunda da :Napolyon Ponapart 
bir suikasttan kurtulmuştu. 

Bu suikastta 78 kişi ölmüştür. 

eski sevgilerini tekrar yaşat. 

mağa başlam:ştr. 

Anlamadınız mı? _\.nlata. 
\ 

yını. Esasen hikayemizin en 

can alıcı yerine geldik. 

Size, hikayeye başlamadan 

evvel, arkeologların hayalpe. 

restliklerinden bahsetmiştim. 

İşte bunun misali: 

Şlombaherin bulduğu, He. 

lenin büstü idi. Fakat, o e(. 

sane kahramanı Helenin bir 
Yunan sanatkarı tarafından 

yapılmış büstü değil, .Aleko. 

nun yaptığı ve bizim Helenin 

başı idi. 

Gazetelerin verdiği havadis 

üzerine, kendi yaptığı ve bir 

hatıra olsun diye toprakların 

ara.sına sakladığı heykelin 

meydana çrkarıldığmı duyan 

Aleko eski sevgili81ni hatırla. 

mış ve onu bulmağa gelmişti. 

Biz bu büstü getirince, He. 
len de eski aşkını hatırlamış 

ve bize görünmemek için o. 
dasına kapanmıştı. 

Hikayenin sonu da, böyle 

romantik bir şekilde biti'yor: 

Bir sabah uyandığım~z za, 

man, Helenin Aleko ile kaç. 

tığmr söylediler. Bu ha~. 

den sevinen belki yalnız ben 

vardım. 

"Zavallı krz, nihayet Par~
sini buldu!,. diyordum. 

Biz de bir iki gün sonra 

Mikenadan ayrılırken arkeo;. 

loglann ne çabuk hayallere 

kapıldığına dair büyük bir 

tecrübe edinmiş bulunuyor. 

duk. 
O zamandanberi Şlumba. 

heri bir daha görmedim, 

' 

Cumartesı 
ilavem izde 

Dünyanın en büyük harplerin
den biri olan 

KORONEL deniz savaşı 
nasıl oldu? 

Harbin yapıldığı sıralarda meı'al 
mevkide butunan Çôrçil 

bızzat anlatıyor 

Gene Cumartesi 
sayısında 

Tuna kıyılarında Kırmızı 
Derililer 

A.YRICA 

Çocuk~ Sinema, Kadın 
ve Moda ~ 

Yeni lngiliz Kralının aşk macerası 

Kardeşinin ma.cerasına hiç benzemez 
• 

Bugün İngiltere krallığı 
tahtma geçen VI met ~orge 
( Corç) bundan on üç sene ev
.:vel, 26 :nisan 1923 de evleniyor
du. Bu, büyük bir aşk kitabı
:ıun son yeni bir sayı!asını teş
kil eden bir hadise idi. 

Bu aşk macerasının menşei
ni bulmak için, 1905 senesine 
kadar gitmek lazımdır. Kral 
,VII iı;ıci Edvardın tahtta bu· 
fonduğu 190;) senesinde bir 
gün Lortlardan birinin e,;nde ,,, 
saray mensuplarının çocukla-
rın~ hasrolunan ~ir toplantı 
yapılmıştı. 

Bu ~ocuk toplantısında kra
lın torunu, yani o zaman veli
aht olan prens Corcun oğlu 
Henry (Henri) diğer çocuk
lar~ taruştınlacaktı. 

Ev sahibi Lady (Ledi) prens 
ıHenriyi çocuklara tanıttığı za
man erkek ~ocuklar gözlerini 

, :ve ağızlarını açarak bakmış· 
/ far, kız çocuklar da ellerile 
l entarilerinin eteğinin bir ucun 
1 ôan tutarak, dizlerini büküp 
~ oyun~u kız~ar vari reverans 

1 vermışlerdı. 

Yalnız bir kız istüini boz.
mamış, parmağını küçük pen
he burnuna sokarak durmuş· 
iu. Prens Henri bu harekeU 
'farketmiş ve kendisine aldınt 
etmlyen bu küçük kıza, bir btl 
yük erkek çocuk tavrile dik 
"dik bakmıştı. 

15 sene geçiyor. Pı·ens H~n
I ri artrk büyük bir adam ol· 
muştur. Hatta, 1918 de Jut· 

'. la.nd (Yutland) hareminde bu
lunmuş, müptedi askerlik bile 
etmişti. O ~ne, 1920 yılı hazi
ranında babası kral V inci 
Corcun York dukası unvanmı 
vermiş olduğu prens Henri, 

~ Londranm en kibar salonların 
1 Clan birinde verilen bir baloda 
bir genç krzla karşılaşıyor ve 
tanıyor: 

Bu, 15 sene evvel, kendisile 
t.anıştuıldığı zaman selam ver 
miyen küçük Etizabeth (Eliza
bet) tir. Şimdi· büyümüş, sade 
!tavırlı, ağrr başlı bir genç kız 

· olmuştur. .. 
Prens Henri ile Elizabet 

o gece konuşuyorlar dansedi-, 
yorlar ve prens sabahleyin. 
balo dönüş!i, saraya giderken 
istikbal için büyük ve güzel 
hayallere dalıyor. 

Prens, Henrf, yani bugünkü 

~. ·~ Rll'RtTNnn tT.AVESt 

O, askıni uzun müddet kim-
3 ' • 

seye açamamıştı. Anası bunu 
o söylemeden anlamış ve 
kendisi o zamanki Kral Vinci 

George' a bildirmişti 

kral VI inci Corç aşkını uzun 

inüddet kalbinde saklamıştır. 
Bu tereddüde sebep var mıy

dı'? Yoktu. Çünkü, Elizalıet ts
ko~yanın c 1 c.3ki ni!c :~ri.ı:.:~:1 
birinin kızı idi.' Bowes Lyon 
ailesi asrrlardanberi İngiliz 

krallığına büyük hizr.:=~ler ct
mis ve kanına hanedan kanı .. 
karışmış bulunuyordu. 

Dir müddet sonra prnes 
Henri t~koçyaya ~itmi§ ve Bo
wes Lyc:ı .:.tosuna misdir ol
muştu. 

Bu şato, lskoçyanın en meş-

llea 

hur şatosudur ve şöhrr-ti bi

raz da korkuludur. 

Çünkü, Glamis şatosu perili 

hir şato sayılırdı ve odada bir 

t:!kım hay~~Herin dolaştığı 

söylenirdi. 

Fakat, prens Henri ·bu ''Pe

ı·iJi şatoda,, Elizabetle beral.ıer 

bulunmaktan korkmadı. Gün

düzleıi şato civarında, gecele

ri şatonun içinde dolaşan 

belki periler değil, onların 

gölgeleri idi.. Onların aşk ma
ceralarr m ilk sayıfa:.ırı da 

bir . 

bu şatonun dekorları aı·asmda 
çevrildi .. 

İngiliz sarayında prens Hen 
ri'nin aş1cıru ilk fa~k eden vaı .. 
de kraliçe l\lery (Meri) oldu~ 

Oğlunun sevdiği kızı o da 
çok beğeniyordu. Çünkü Eli· 
zabet, ona göre, "Bugünkü kız
lardan,, değildi. Yani kendisi· 
ne tam· gelin olabilecek bir 
kızdı. 

Valde kraliçe .. oğlunun öğ4 

ı·endiği aşkını bir gün krala 
açtı. Kral da muvafakat edi
yordu. Artık, mc..re!eyi oğul

larmın açmasını beklemeden 
kendileri ortaya atmaya karar 
Yerdiler. 

Çünkü, pt'ens Henri, çocuk.
luğundanberi, son derece sü
kuti idi ve beiki ana l;ab:ı.sc 

ona aşkından bahsetmei·cler 
kendisi aç.amıyaca.ktı .. 

16 sonkanun 1923 de York 
dukası He Ledi Elizahetin ev
l~nmeleri resmen ilan edili
yordu .. 

dans iz 

e 
A VU8tııralyalt La 

nıi Devini ismi~ 

l~i dansözlin Sid

neyde ölümıü bil. 

tün dans d.ünyası

nı çok rnüteessir 

mni~ttr. Bu. dan

söz n yaşında o1 .. 

nıasına rağmen 

taravetini mıı~ 

faza ediyordu. J 

e 



Haney. öfkelenmiş bir as. ahbaplığı ne derece idi. Fakat 
lan gibi kaşlarını çatarak: oteline "llyada,, ismini ver. 

- Evet, dedi, siz arkeolo. diği gibi, küçük kızı ile oğlu 
jinin romantik tarafını söy. Helen ,.e Agamemnon adlan. 
lüyorsunuz. Çünkü gençsiniz. nı taşıyorlardı. Yalnız, her. 
Hal~uki hu iş öyle zor birşcy. halde, Yunan efsanesinde He. 
dir ki! Büyüle bir enerji, kuv. len ile Agamemnonun kardeş 
vetli bir irnde, kuvvetli bil' olmadıklarını bilmiyordu. llc. 
bilek ister. Bundan ötesi ha. len çok güzel bir çocuktu. 
yaldir, ~ocuklarım, hayal! Tam e~ki Yunan tipinde bir 

Bu sözlere hepimiz itiraz !;ehre: Düz bir burun, ince 
ettik. Tabii değil mi ya, bi. dudaklar, bir çift siyah göz, 
zim gibi yirmi yaşında olursa. uzun bir boyun. Yani, tama. 
ıuz ,.e eski eserleri bulmak, mile beşinci asır heykelciliği. 
geçmiş de,·irlerden kalan ~ey. nin bir şaheserini andıran bir 
]ere el siirerek acleta o delir. ha~. Büyüdüğü vakit Vcnüsü 
'de yaşama ze,·kini duymak andıracak bir vücut. 
hulyasına kapılırsanız, söyle. Bu küçük canlı heykel kar. 
nen sözlerin ~i~ birini c.iddiye şısında Yunan medeniyeti me. 
almazsınız. , raklılarının ne büyük bir he. 

Bununla be.raber, llarvey, yecana düştüklerini kolayca 
hepimizin saygı ,.e sevgi bes. düşünebilirsiniz. Profesörle. 
)ediği lıir adamdr. Kıymetli ı·imiz arhk çocuğu kucakların. 
ve me;;hur bir arkeolog oldu. dan aşağı indirmiyorlar, ,.e 
iu i~in oaun sözlerini dinle. kilçük çocuklarla · konuşulma. 
memiz lazım geliyordu. sı mutad olan :musahabelerde 

Fakat, biraz da onu kü. bulunuyorlarch 
çümsemiyor değildik. Onun - Adın ne senin? 
4Jeğerli 1::r adam olduğunu - Helen! 
'U!-llim ediyorduk. Fakat iri. -Helen mi, Elen mi? 
mfzden diyorduk ki: - :Elen değil, Helen. 

"Biı onun yerinde ol~ny. " Diliyorsunuz ki bugünkü 
dık, daha hiiyük işler yapar. Yunanlılar bu isme Elen der. 
dık.,, Ier.. Halbuki bu kücük kız . , 

Hancr, itirazlarımızı hiç eski Yun.anlılar gibi, isminin 
se.sini çıkarmadan dinledi. O. Helen olduğunu söylüyor ,.e 
gençlerin dlişünce.-.ine hiirmet böyle telciffüz ediyordu. 
tden bir i htiyardı. Du suretle küçük kız, tam 

Biz söylediklerimizi söyle. bir tarihi kahraman kıyafeti. 
yip sustuktan sonra o, gülüm. ne giriyordu. 
slyt>ı·ek, t ekrar söze haşladı: - Adın B elen ha? Dcq1ek 

- Dedim ya, dedi. Genç. sen Trurnda bulundun? 
siniz. Esasen gençliğin gözii Çocuk, gayet saf n masum 
yukarlarda olmasaydı in..<ı.nn. bir halde ce,·ap Yeriyordu: 
ltk bugünkü medeniyetin ya. - 'I'ruvada mı?. Hayır. 
rL~ına bile \'aramazdı ya!. Dunun üzerine Omirusun 
.Gençlik hayale kapılacak, !;Ok de.stanı anlatı l mağa başlanı. 
yiikseklere çıkmak i.stiyecek ,.e yor, günler n saatler böyle 
11c kadar aşağı düş."!e de gene tarihi ,.e efsanevi bir harn 
biraz yü~seğe çıkmış olacak. içinde geçiyordu. 

·~ * • • 
''Arkeolojide büyük hayal. O .sene Yunanista ndaki "tet. 

]ere kapılanlar çoktur. Bun. kik seyahat imiz,, de bundan 
]arın maceralarını yazsam ibaret kalmıştı. Aradan on a l. 
dltlerce kitap tutar. Hele bun tı sene geçti. Den tekrar Mir. 
!ardan biri. kenaya geldim. 

O zaman bize bu vaknyı Helen şimdi on altı yaşın. 
anlatacağını anladık ve .se\'İ. da idi. Bir glin onunla Ak. 
nerl'k kendisine peşin lJir tr. J'Opolis harabelerine gidiyor. 
pkkür ettik. duk. O, ayaklan alışık oldu. 
· Har\'ey nnlatmağa başiadı: ğu için, hızlı hızlı önümden 

-;:.. :\tikenaya Alman ıırofe. gidiyor, önümüzdeki harabele. 
1'1Örlcrile beraber gitmiştik. On re nerelerden çıkılacağını ara 
}ar, sizin gibi, öyle güzel hul. madnn ilerliyordu. 
)"Blar içinde idiler ki adeta nir aralık onun endamlı 
yerde değil, gök yiiziinde yn. Yücudunu Ye Periklis devrin. 
r1ıyorlardı. den kalma bir heykel halinde. 

:Mikenayı biJirsiniz. Bugün ki profilini, gök yüzünün rna. 
Yunanistnndn kiiçült bir kasa. viliği i.izl'rindc çizilmiş gör. 
badır. Burada Yorgi isminde diim. 
bir ndamın fşlt'ttlği kiiçük uir Hu, benim için bir heykel. 
otelde oturuyorduk. di ! Omirus e .fsancsinden kal. 

llihnem Yorglnln Omlnısla mrş bir .kahramanın hl'ykl'1i. 

!. 6- KURUNun iLAVESi 
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''Helen! Güzelliğin benimdir! ,, 
biri Yar. Ye isterdim ki kimse 
beni güzel bulmasın da o bul. 
sun. 

- se,·diğiniz biı'i mi? 
~dim. 

- E\'et, dedi. Sevdiğim bi. 
r .i. Onu sevmesem, ben bura. 
da bir dakika durmazdım. 

Mademki bir lle!e.n'im, "11. 
yada,, da olduğu gibi, mace. 
rnlara atılmak için, bura!ar. 
dan uzaklaşırdım . 

Fakat, beklediğim biri 
\'ar. 

Akropolden aşağıya iniyor. 
d uk. Helen anlatıyordu: 

".Alcko Amerikaya gitti. 
Bundan iki se.ne cnel sevişme. 
ğe başladık. Bamı, dönüp ge.. 
Jeceğini . ve kendisini bekleme. 
mi söyliyerek gitmişti. 

"Bir sene sonra gelecekti. 
Yani, geçen sepe gelmiş olma. 
sı liizımdı . Ge.lmedi. Merak 
ediyorum. .Mektupları da ke. 
sildi. 

"Fakat ben onu daima hek. 
liyeceğim. Mademki bir He. 
)enim, benim Paris'.imle bcra. 
her uzak denizlere doğru yo. 

, la ~rkmak için bekliyeceğim. 

Helen, elimizdeki heykel başını ·.görünce yanımızdan kaçmıştı. 
ertesi 

de 
günü babası Helenin hasta olduğun·u söyledi. Bizimle 
görüşmek istemiyormuş.J Ne olmuştu? Bilmiyorduk! 

Ym·aş yayaş yanına yak. 
laştım. O, durmuş, uıaklnra 
bakıyordu. Benim geldiğimin 
ya farkında olmamıştı, yahut 
da daldığı üfuklarrlnn gözleri. 
ni kaldıramıyordu. 

- Helen giizelliğin benim. 
dir .• 

Bu sözler dudaklarımdan, 
bir tiyatro sahnesinde, bir rol 
esnasında siiylenir gibi dö. 
kiildü. 

Hakikaten ben orada bir 

aktör haleti ruhiyesi içinde b.ı 
lunuyordum. Hel~n ile ben 
iki esatir kahramanı idik ve 
bu esatirden bir sahne ynş1. 
yorduk. 

Denim sözleı·im iizerine, 
Helen başını çe\'İrdi: 

- E\'et, diyordu. Uc,n im. 
nu biliyorum 'Poe'nin bir .sö. 
ziidür b_u. 

Hayret ettim: . Bu kız, ln. 
giliz muharririnin bu meşhur 
sözUnU .nereden l1iliyordu ?. 

Bir 
Amerikan 
H·ikiyesi 

ııtlfflll~ll~llllflllllilluı 

Çev1ren ~ 

V. G. 

Sormama kalmadı. O sö. 
zünii tamamladı: 

- Altı sene m·,·el buraya 
sizinle beraber gelen bir ar. 
kadaşınız \'ardı: Şlumhacher. 

lşte o, bu sözü bana kaç kere 
söylemiştir. · 

Durdu, gözleri gene iituk:" 
]ara daldı. Sonra: 

- Fakat, hoşuma git.miyor, 
dedi. Ben Omirusu daha faz. 
la .seveıim. 

Sonm Ornirnstan, eski Yu.. 

nanca, bazı parçalar okumağa 
başladı. Bunlarda, 'Helenin 
efsanesini anlatıyordu. 

Sustu ve bana döndii: 
- Ben, hakikaten Helene 

benziyormuşum, öyle mi? Ah! 
E\·et. Bunu bana ilk önce 
~lumbacher söylemiştt' Hem 
de kaç kere. Şimdi siz de 
söylediniz.. Fakat.. 

Sordum: 
- Ne var? 
- Bunu bana sliylemlyen 

:{. "" * 
O,.., sene Heleni, bu güzel 

1·üyMilc 'Jaş başa bıraktım ve 
ayrıldım. lki sene sonra, gene 
bir tarihi araştırma isin Mi. 
kenaya gittim. • 

Ilu sefer yalnız değildim. 

Benimle beraber ilk gelişimiz. 
de bulunan Alman arkeolog. 
]arı n dan Şlumbarhc.r de" var. 
dr. 

Şlumbaher. bt•nim ikinci 
defa olarak 1\fikenaya gittiği. 
mi bir sene ·sonra öğrenincc.>, 

ilk olarak Heleni sormuştu. 

Kendisine onunla görü§tüğii. 
mü söylcd.im ve nrn.cerasını da 
anJathm. 

Şlumbaheı· bu macern)ı he. 
yecnnla diı;ılemiş, sonra göz. 
!eri hoşluğa saplanarak dii. 
şünceye dalmıştı. 

Ne düşünüyordu? lh•lld 
Heleni, belki de Belenin mem. 
Jekctini. Sormadım. Fakat o: 

Bir daha ne z.ilnan gide. 
cek.sin? Dedi. 

Denimle beraber gelmek is. 
tediğini anlamıştım. 

- Gel<>cek sene gideriz, 
dedim. 

Kararlaştırdığımız gibi, er. 
tcsi sene Mikenaya beraber 
gitmiştik. 

Diliyoı·dum .ki, Şlumbaher 

oraya tarihi tetkiklerden zi. 
yade, Heleni görmek için gel. 
mişti. Helen, kendisinde hem 
efsanevr bir güzellik, hem de 
bir çocuk saflıi:rı taşıynn o kız 
bfzl aynı samimiyetle kar_şıla. 
dr. 

Bütüıı çalışmamwı lıtürak 
ediyor, ' harabeleri bizimle be. 
ra~r dolaşıyordu . . Biz, tarihi 
eser.ter ararken yanımızda 

bir canlı efsane kahramanı 

bulunmr .. .,ından çok memnun 
oluyorduk. Ililhassa Şlumba. 
her. 

Şlumbaher, Helene aşıktı. 

Bunu- ben çoktan biliyordum. 
1''aknt, Helenin ona karşı ne 
gibi bir his beslediğini hiç dü. 
~iinmemiştim. · -

Bir giin, g~nç kız, heni son 
derece hayrette l)ırnkan birşey 
söyledi: · 

Şlumbaher, harabelerde ~a 
Jışıyordu. Biz ildiniz öğle ye. 
~eği için otele dönmüştük. 

Helen 1.irdcncire hana: . 
- Sizi yaln°ız bırakacağız, 

dedi. 
- Anlamadım? 

- ~lumb~lıerlc l>ernl>l'l' bu 
gece kaçıyoruz. 

- Ne di)·orsuri? 
- J<~vct. 

- Beklediğin adam? 
- Beklediğim adam, Hele~ 

nin Parisi Gelmedi. Helen 
ba.~a bir Parisle uzaklara, 
uzak denizlere sefere çıkacak.· 

"Zarnl!ı kız!,, diye düşün. 
düm. Fakat. daha fazla Şlum. 

baherc acıdım. 

Çünkü, kızcağızln fikl'ine 
kü~i.iktenheri Helen düşünce. 
sini ko:yan o idi. Efsanelere 
bürünmü;: olan kafası, bu kü. 
çlik kızda bir efsanevi güzel. 
lik görmü;ı \e ona kendi.sinin 
efsanedeki knhraman olduğu. 
nu söylemişti: Helen, bu , dÜ. 
şünce ile büyür.ıüş, senelerce 
Pa risini hel.:lemi~ ve nihayet 
o.:rn bulamayınca, bu rabr.ncı 
ile "uzaLI ·, uzak denizlert,, 
knpuağı knrarlaştırmıştr. ' 

Ji'akat, hadise birdenhire 
hiç umm:ülığınuz bir şekil al. 
dı. 

~ :ı~ ;t: 

Hiz otcl<lc yemek yerken, 
baktık Şlumbaher geliyor. 
Hem ele koşa koş:ı ! Ko 1 .tuğu. 

nun altında da birşcy var. 
İlizi göriınce. daha uzaktan 

hağırdı: 

- Öreka! 
Arşimcdin mahut kanunu. 

nu bulduğu .zaman ağtincbn 

sevinçle çıkıın bu "Buldum!,, 
sözü ile .ikimiz birden nyağa 
fırladık. 

Ne hulmuşhı?. 
Şlumlıaher, iki adımda ya. 

nımıza gelerek, koltuğunun 

altında tuttuğu şey; çıkardı: 

nu, lıiı· biisttii. Bir Yunan 
heykelinin başı. 
' Şlumbahrr, s;tluk .. oluğa: 

- Helenin başı! Declf. 
(Liit fmı !Ul1/tf avı ('C1ıiriniz) 
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