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Feliket 
inkar, tabril, yalan Seyhan ve Ceyhan taş ı 

l)avamızın ehemmiyetini küçültemez 

Sancakta aleqhimize 
propaganda yapılıqor 
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Cemiyetine gitmişse.. \ 

l'f için işkence 
A>ıadolu Ajansı hemen her giln lskenderun Tüiklerine yapılan teca,.. 

bfızleri gün, saat, §ahıs ve mevki göstdrerek bildiriyor. Günlerce dU§ü
tıUp ta.§mdıktan sonra nihayet Havas ajansı bu yilrekler paralayıcı ha. 
di8eleri bir satırla inkar etti. Fakat madde ve delil gösterilerek bildiri
len f ecaatleri lJyle göz kapıyarak ve kulak tık"tyarak inkdr etmekten hiv 
bir fayda çıknııyacağınl diifiinmedi. Fazla ol.arak Anadolu Ajansının 
Yeni bir nota i'lc yeni ve ağır bir ithamını davet etti. 

1
. Bir A?Jadolu Ajansının bu çok kuvvetli cevabuıa bir şey ilavesine 
~m oör11ıüyoruz. Yalnız Havas ajansının ilç yüz bin ki~nin gözleri 
~>ıünae cereyan etmiş hacfüeleri in1.:Gra sevkeden hissiyatı bir türlü a~ 
1 
lla.madığımtz için hayret etmekten k~ndimizi alamıyoruz. Daha doğmsu 

8kenderün meselesini Milletler cemiyefinc götürmenin ifade ettiği hüsnil 
'ltiyefle Sancak ahalisi üzerine tatbik edilmekte okı.n tahril' siyaseti ara. 
;'>ıda bir mllnasebet bulamıyoruz. Mesele Milletler cemiyetine gitmi§se 
81cenderunda ya711lmak istenen mebus intihabatı niçin' Hele bu inti
~tı vesile tutarak birçok zavallı masum insankı.rın vicdanlan üzerine 

i 
) 
i 

6 metre Yükselen Sular Altında 
30,000 kişi yersiz yurdsuz 
kişi öldü. 2,000,000 Liradan 

kaldı, 
fazla 

Büyük bir / cUlkete tlğrıyan güzel Ad.anamızın bir görünüşü 

yüzlerce 
zarar var 

~~11' "Ailen işkence ve tazyik tedbirleri niçhı 1 
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En Son 
Aldıwımız 

Leningrad'ta bir Aıman 
mühendisi tavkif olundu 

:Berlin, 7 (A.A.) - Alınan tebaa. 
smdan mühendis Dr. Hans 'Mctzker 
ve kansı dün Leningr:ıtta tevkif olu~ 
narak hapsedilmişlerdir. MUhendis ve 
k:ırısı casuslukla ve Sovyetlcr Birliği 
aleyhinde hareketlerde bulunmuş ol-

a '""at lbtikirınakarşı 
iikumetin elinde birkaç silah vardır 
i'1Hkirın önUne ge~mek i~in harice k:lğlt siparif 
~trnekle beraber mes'uller mahkemeye de verilebilir 
~: ASIM US (Yazısı 2 inci sayı/ada) 

tıkarada Küçük Esirgeme Balosunda 
Evvelki akşam 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu Ankara -
da mevsimin ilk ba
losunu vermiş ve 
baloyu Atatürk de 
teşrif etmişlerdir. 
Başta Başvekil ve 
Milli Müdafaa ve -
killerim.izin refika 
lan olmak üzere bir 
çok Bayanlarımız 

bu baloya milli kı

yafetlerle gelmiş -
terdir. Kordiplo -
matiğe mensup bir 
çok zevat bu me -
yanda Frangrz sefi
ri de refikasile ba
loda bulunmuştur. 

Bur:ıdaki resim
lerden (solda) Baş 
vekil ve refikası, 

aşağıda, Başvekille 

Fransız sefiri gö -
rülüyor. 

General Dr. Ziya Nuri Birgi 1 
Tıp Alemini müteessir eden 

Büyük bir kayıp 
Kocaeli mebusu General 

Dr. Ziya Nuri Birgi 
vefat etti 
(Yazısı 2 inci sayıfacla) 

Müsabakamız 

Bunu tanıyor musunuz? l 
-8-

Haberler 
Adana 7 ( ıı usu.si) _ Adanada dün _m_akl_a_it_t_ih_am_ed_il_ın_e_k_ted_ir_ıe_r. __ _ 

misli görülmemiş bir feyzan olmuş H? 

şehir su altında kalmıştır. 

Beş gündenberi geceli gündüzlü ya
ğan yağmurlardan sonra Seyhan neh
ri birdenbire ta~mıştrr. 

Felaket ~ok ani olmuştur. Dün sa
bah saat 10 da Seyhanın şehre girdi"j 
noktada sular yük~lmeğe başlamı~ 

ve nehir, asıl seviye...;;inden altı metre 
yükselerek 24 metreye yaklaşmr~trr. 

Ye saat 16 da 24 metreyi bulmuştur. 
Seyhan hi~bir zaman bu kadar yük-

(Sonu: Sa . .5 Sü. 4) 

Kadir qecesi ve bay1 am 
lstmıbul Müftülüğünden: 
Birinci Kanunun on birinci cuma: 

günü Ramazanın· yirmi altısı olduğun. 
dan akşamı (Cumartesi gecesi) Ley~ 
leikadir ve on beşinci salı günü Şev· 
valm biri olmakla Bayram olduğu nan 
olunur. 

Zevali saatle 
Ezani ,, 

BAYRAM NAM.Azı 
S. D 

7 59 
3 . 18 

İlivelerimizi 
okuy usu z? 

Sah ilavem·zi 
Gazetenizin içerisinde renkli bir kapakla beraber bulacaksınız 

KURUN ilave eri 
Her dakikon1z1 zevkle işr[al edecek kadar 
mütenevvi ve eğlenceli Z1azzıarla doiuuur 

KURUN ilaveleri 
En ~f zel hikal}eier, en güzel röportajlar 
ve en qeni dünqa hadıselerini bildırır 

1-ler Cumartesi ve her Sa ı 
KURUN ilavelerini alaka ile bekleyiniz 

sayıda: Elinizdeki 
s·r kanun meselesi 

Pirandello 'nun en muvaffak hikayelerinden biri 
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lnkir, tabrll, yalan ~0
1

;üi~ bi;ek:;~; Biğıt lhtlkirınakarş 
Davamızın ehemmiyetini küçültemez Kocaeli mebusu General Hükumetin elinde birkaç silah vard 

Sancakta aleqhimize Dr. ~!ia':':;:iBirgi ihtikftr1n önüne gec;mek ic;ln harice kftğıt siparl 
etmekle beraber mes'uiler mahkemeye de verilebıli 

B irkaç gün evvel İstanbulda bir( zedilebilmek için en aşağı üç ay ist 
Idğıt ihtikarı başladığını yaz - Piyasadaki kağıt ihtiyacının böyle 
mıtttk. Evvelce kiloıu yirmi iki ay beklemeğe tahammülü yoktur. propaganda gapılıqor 

Ankara 7 ('telefonla) - Kocaeli 
mebusu general doktor Ziya Nuri Bir
gi pazar gec~i saat bire doğru Nü· 
mune hastahanesinde zattürree ile ih· 
tilat haJinde bulunan zatülcenpten 
vefat etmiştir. 

kuruta satılan adi matbabaa kağıtları - müddet zarfında ihtikar yapan tücc 
nm yirmi yediye yükseldiğinden şika - lar serbest bırakılacak olursa kağıt! 
yet etmiştik; Ekonomi Bakanlığı bu rını istedikleri fiyata satacaklar, elle 
türlil şikayetleri alaka ile karşılamıştır; deki stokları da bu suretle sarf ede 
kağıt fiyatlarının bir ihtikar mevzuu ya- maksatlarına ermiş bulunacaklardır. 
pılmaması için İzmit fabrikasının bir halde bir taraftan Sümer Bank ha 
taraftan piyasaya kağıt yetiştirmekle kağıt sipariş etmekle beraber öbUr 
beraber bir taraftan da Sümer Bank'ın raftan piyasanın en çok muhtaç oJdLl 
icap ettikçe hariçten kağıt getirmesine bir kaç cinsin, nihayet on beş gün i 
karar verilmiştir. de ve zaruri ihtiyaç derecesinde ye 

Sancaktan gelen haberler tazyikin 
giln geçtikçe artmakta olduğunu ve 
şiddetli bir rejim kullanıldığını göste -
riyor. 

Havas ajan11ı, hidiseler kendini fi -
len tekzip ettiği halde, bunun aksini 
iddia etmektedir. Kinunuevelin ilk gü
nü Sancakta C:rfi idare ilin edilmiş ve 
general Merson idareyi ele al.ıruştır. Du 
varlara yapıştırılan tebliğlerle saat 5 
ten sonra kim.senin evinden çıkmaması 
emredilmi§tir. 

Ayın be§inde Antakyada olan hidise 
hakkında &"elen son haberler me11eleyi 
bütUn fecaatile bir kere daha teyit et
mektedir. 

Kırıkhanda intihabatın ne sür'atle 
cereyan ettiğini anlatan aşağıdaki mek
tubu dikkate !Ayık bularak neşrediyo -
ruz: 

1 - MOntıehibisaniler köylerinden bi
rer birer jandarma kuvveti ve otomobil
lerle kasaba merkezine götürUlmekte ve 
bir kimae ile ihtilAt ettirilmeden hüklı
met otomobllile kaza merkezine sevke
dilmcktedir. 

2 - Bu meyanda istifa edenler veya
hut gitmek istemiyenlerden iki §ahsı 

]icybaniyede Kırıkhan istihbarat reisi 
cebren ken~ otomobiline alarak götür
mll§ttlr. 

Bunlardan ancak yakayı ele vermi -
yenler yani evini terkcderck kaçanlar 
ku.rtulabilmi§, diğerleri alelümum ceb -
ren götilrWmli§tür. 

3 - İstifa eden müntehibisanilere 
tekrar tebliğat yapılmakta olduğundan 
ayın 29 una tesadlif eden bu tebliğat 

kat"§ısmda tekrar istifa etmek üzere ka
saba merkezine Kınkhana gelen Osman 
ağanın oğlu Ru§en Azade, Haydar ağa
nın tekrar istifa etmesine rağmen kay
makiifıli"Jtiiliinühdan yapılan tazyik 
ve giddeti ehegı.rniyete almadığİndan 

kasab&yı terketme&i, aklli takdirde hap
sedileceği kendiainf! aöylerunif olmakla 
kendi adamı olan ve istifada beraber bu
lunan adamını da kendisile beraber gö
tannesine mUsaade edilmitken polis ka
rakoluna verilen emir ilzerine arap ko-
miscri tarafından ...Haydar ağanın adamı 
Ahmet H!k:imin kolundan tutarak gide
miyeceğini söylemi§, Haydar ağa her ne 
hdar beraber istifa ettiğini ve kendi -
lerinin ettiklerirü ve kendı1crinin ka.aa
lııayı terkctmelerini söyleınifae de bir ko
lundan komiser, diğer .kolundan Hay -
dar ap tutarak epeyce müeadeledcn 
aonra cebren almmı! ve müntehibisani
leri topladrklan ınahalle cebren ithal 
ederek milacllSlı kuvvetlerle kontrol al
tına almmıı ve halkla teması kesilmiş -
tir. Buna benzer birçok misaller vardır. 

4 - İsteklerine rağmen cebren götU
rnJcn müntehibisaru1er hiç bir kimse 
ile ihtilit ettirilmemekte, kuvvetlerin 
kontrolü altma tevdi edilmektedir. 

5 - Kendilerinin adamı olduklarına 
kani bulunduktan müntehibisanileri da
hi aynr kontrole tabi tutmakta ve hallan 
herhangi birisile ihtil!t ettirmemekte - . 
dirler. Namaz kılmak i~in camiye gi -
dcnler dahi milsel19.h kuvvet kontrolü 
altında götürülmektedir. 

15 - Bu meyanda kazada buluan ci -
var kariye ve k5ylerin eşrafı ve bahu
sus Reyhaniye nahiye merkezinden ka
za merkeı:inde bulunan tilrkler Kırık -
han istihbarat reisinin emir, tazyik ve 
tehdidilc kasaba merkezini terkettiril .. 
mekte ve beş gün kadar kaza merkezine 
gelmeleri tenbih edilmekte, aksi takdir
de hapis ve hariç nuntakalara teb'it ile 
tehdit edilmekte, kısmen hüklımet oto
mobilite ve müsellah kuvvetlerle, kıs -
men de kendi otomobillerile kasabadan 
çıkarılmaktadır. Bunlar meyanında en 
ziyade musirrane iddia eden ve m.aze -
ret gösteren Kadri Mürmel, Bahri Ba -
hadır, Hasan Murhal ve Kızılkayadan 

Hüseyin ağa da vardır. Bazıları 31 nu
marl}lı hü.kQmet otomobiH ve müsellah 
kuvvetle çıkarı101J5tır. 

7 - Kasabayı terkcttirilmek istenen 
bilQmum Türkler bir cani gibi 1!l.aka1 
üç milis ve bir jandarma, bir bekçi ile 
bir mahalden diğer mahalle yani kara • 
koldan karakola ve aynı şekilde en son 
ol.arak istihbarat daire.ai.ııc g6tilrillmek. 

te ve polis dairesinde topbyarak hariç 
kasabaya sevkedilmektedir. 

8 - Kırıkhan haricine müsellah kuv
vetler ikame edilmiştir. otomobillerde 
görillen şapkalılar indirilmekte, Tilrk o
lanlar geriye çevrilmektedir. 

Antakya 2 
9- Reyhaniye civannda bulunan altı 

Arap köylerlle kasaba dahilindeki Ha· 
lep, Cisrişuur, Ed.lep ve Serndadan 
gelıri.iş ve muvakkaten bazı Araplara 
ve ezcümle ötedenberi hırsızlık ve §S· 

kilikle i§tigal etmiş ve bu yü7.den 
müteaddit defalar hapsedilmiş insaıı. 
lara silah tevzi edilmektedir. 

Cenaze yarın saat 14 de mera.<11imle 
kaldırılacak -re Istanbu1a gönderile 
cektir. 

• * • 
Dün ge(e Ankaradan aldığımız bu 

haber bize, tıp llemini cidden miltees
.sir edecek bir kayıbı halıcr veriyordu. 
Doktor Ziya ~uri Birgi memleketim:
zin tanınmış tıp üstadlanndandı. 

Doktor Ziya Nuri Birgi, K.atipoğul
larından ve mektebi tıbbiye muallim
lerinden Mehmet Nuri beyin oğludu·
ve 1872 de lstanbulda doğmuştur. 
1307 de askeri tıbbiyeden mezun olmu~ 
1308 de de müsabaka ile mektept; 
emrazı umumiye muallimliğini almış· 
tır. 1310 da mektebin emrazı hariciye 
muallimliğine geçmiş ve 1894 de mek
tebin intihabı ile Berline tahsile git· 
miştir. Orada Keiser Vilhelm akade· 
misinden mezun olmuş ve sonra boğaı 
ve burun şubesinde ihtisas yaparak, 
Pariste, Brükselde, Leipıig'de ve da
ha birçok şehirlerde tetkiklerde bu
lunmuştu. 19().i de poliklinik profesörü 

Hakikaten arııulusal piyasada k6.ğıt tirilmeıi için İzmit fabrikasına e 
fiyatları düne nisbetle değişmiş, hükQ - vermesi de lazımdır. 
metçe kagıt üzerine herhangi bir yeni 
vergi veya resim konmu~ olmadığı gi -
bi fiyatlarda en küçük bir ytikselmeyi 
icap edecek hiç bir yeni masraf da vu -
kuagelmi~ değildir. Onun için bir haf -
ta evveline kadar (22) kuruşa satılan 

kağıtların (25) e çıkması bütün mana
sile bir ihtikardan ibarettir. Bu tarzda 
bir ihtik!ra karşr ise Sümer Bank'ın pi
yasaya müdahale ederek hariçten kağıt 
getirmesi ve kağıt fiyatları üzerinde n!
zım vazifesini yapması gilzel bir tedbir 
olacaktır. 

Bununla beraber gu noktayı da unut
mamalıdır: Sümer Bank'ın bugün ha -
riçtekl klğrt fabrikalarına yapacağı si
parigler İstanbula gelip mütterilere ar-

Daha sonra ih!ikar hareketlerine 
şt kabul edilntl§ bir kanun vardır· 

kanun mucibince hiikumet makul ş 

beplcre müstenit olmıyan fiyat yük 
mekrini tetkik edebilir; ihtikar vu 
tahakkuk edince mes"ul olanları 
kemeye verebilir; piyasadaki kağıt 
tikanrun önüne geçmek için bu yol 
ki kanuni tedbirlere baş vurulabilir. 

Görülüyor ki, kağıt ihtikarına k3 

hükumetin elinde bir değil, birkaç sU 
vardır. Bu silahların kullanıldığınl 

kullanılacağına kanaat geldiği gürı P 
yasada ihtikar teşebbüsü de kendi le 
dine ortadan kalkacaktır. 

ASIM US 

10 - Reyhaniye nahiye müdü
rU Zahit hakkında tutulan bir 
çok muhtıralar vardır. İntihabın baş
langıcından §imdiye kadar aldığı va
ziyet birer birer izah edileceketir. 
Ancak köylerden götilrülen müntehibi 
Saniler müdilriin yanına mevkufen gö
türi.ilmekte ve onlara karşı türlü tür
lü yeminler edilerek iknaa çalışılmak
ta ve Türklerin sözlerinin propagan. 
dadan ibaret olduğu, elden geldiği ka
dar söz sarfedilerek ileri sürülmekte 
ve kendilerine masraflarını temin içLı 
birer Suriye lirası harçlık verilmekte 
ve ayni ~ekilde müsell!h kuvvetlere 
teslim edilerek hUkiinıet otomobilile 
kaza merkezine sevkedilmektedir. 

olmuş, Balkan harbı esnasında Sela-•------------------------------
nfk ve TekJrdağda bulunmuştur. Şark şimendifer/erinin satın alınması 

Büyük harpte tıp fakültesinin ihti· •• 

11 - Hilkfunet her ne kadar ilk 
intihapta kendi adaınlan olduklarına 
kanaat getirdikleri kimseleri intihan 
ettirmişse de (Arap milliyetçilerile E~ 
meni Taşn.aklan müstesna) bunlar d~ , 
eğer tazyik yapılmamış olsaydı inti
haba iştirak etmezlerdi. 

yat hastahanesi başhekimliğinde bu- Son muzakerelerde mütabık 

12 - Hükfı.met intihap merkezin. 
deki Kınkhanda Türkleri haıice attır
dıktan ve yolda.ki bilumum karakolla
ra emir verdikten maada kasabanın 
iki ve beo kilometre ha.rlciılde b.ile ıııU .. 
selllh küvvetler ilfa.me ederek kasaba
ya geçmek istiyen Türkleri yilzgeri 
çevirmişlerdir. · 

13 - Hillcllm.et her ne kadar "An
kara • Paris hilkilmetlerl arasında mü
zakere neticesi İskenderun ve Antak
yanm muhtariyet veya istiklali mese
lesi Cemlyeti Akvama tevdi edilmi$
tir. Halka sUkQnet tavsiye ederiz.,, 
Diye illn etmişse de nahiye mildUrü 
Zahit ta.rafından Türkleri aldatmak i
çin olduğu yemin edilerek Araplara 
anlatılmı§tır. 

14 - İstihbarat reisi beyanatta bu
lunarak bu ialerin neticesi Sancağın 
ya Suriyeye ilhak, yahut Fransa ida. 
resine terkedilerek mUşterek bir id:ı. 
re kuntlaca.ğma, Türklere :muhalif ka 
lanlarm Fransızlar tarafından. hima. 
ye edileceğini vadetmekte ve bu yolda 
şiddetli propaganda yapmaktadır. Bu 
suretle dahi bir ekseriyet değil bir 
akalliyet dahi temin edilmemiştir. 

Junmuı ve Cumhuriyetin illnından 
DarftlfUnünUn Universiteye kalbedil· 
mesine kadar Darülfünunda müder· 
ri.slik etmiştir. 

1933 senesi ilkteşrininde Afyon, son 
seçimde de Kocaeli mebusu seçilmiş
tir. 

General Dr. Ziya Nuri Birgi mem
leketin ilim kütüphanesine ·en fazb 
eser vermiş değerli hir alimdl Kendi 
müşahede pcıc•rl .... ; nl:ırstk 11\ ır.ih·kr• 

.5 Fransızca, 1 Almanca, tetkik olaral\ 
4 TUrkçe, 1 Almanca, nadir tetkiklf'r 
olarak da 8 Türkçe, 6 Fransızca ve 8 
Almanca eser yazmıştır. 

Dr. bundan bir hafta kadar enel 
zattürreeye tutulmuştu. Doktorun sıh
hatı endişe uyandırmakta idL Çünkü 
kendisinde asm ve kalp hastalıkları 

vardı. 

Dr. arkadqları aruında gayet ha· 
JQk, selim bir zat olarak tanınmış ve 
bu bütün tanıdıkları arasında hürmet 
kazanmıştı. 

ölümile memleketin ve tıp llemfnfn 
duyduğu teessüre iştirak eder, onunla 
değerli bir uzvunu kaybeden Büyük 
l\filiet Mccli.c:ıi arkadaşlarına ve aile
sine taziyet beyan ederiz. 

Dr. general Ziya Nuri Birginin ce
nazesi bugün Ankaradan hareket ed~· 
cek olan trenle yarınki çarşamba günü 
sa.at 12,30 da Haydarpaşa istasyonuna 
getirilecek tir. 
Cenaze llaydarpaşadan Şirketi Hay

riyenin hmmsf bir vapuru ile Sirkeciye 
~ıkarılacak ve oradan Merkez efendiye 
nakledilecektir. 

15 - İskenderun istihbarat reisi 
muhali!lcrln maneviyatını yükseltmek 
için kendilerile görüşerek 4 tank gön
dereceğini vldetm.iş ve vadini iki tank 
ve bir zırh1ı otomobil göndermek su. 
r<>tile yerine getirmiştir. ---------------

ZULVM VE iŞKENCE HADDiNi dusi"undan dolayı eski itllaflan tenkit 
AŞTI etmek kabildir. Çünkü bu vaziyet şim-

Halep, 6 (Hususi} _ Antakyada di husule gelmiştir. Fransa ve Türkiye 
zulüm ve işkence, hakaret haddini aş- hükômetleri bu eski itilArlan başkıt 
tr. Dün sabah iki yüz asker ııchri ta. şekillerde tefsir etmektedirler. TUrkiyeı 
lan etti. Yüzlerce Türk evi, bu arada efkarı umumiyesi ise Antakya ve Is
rnemleketin ileri gelen eşrafından olan kenderundaki Türklere karşı alAkS-'11 
ve Türklerce sevilen Abdülgani Türk- olmaktan pek u:r.aktır. 
menin evi ba:uldı. Birçok kimseler so- Türkler sancak dahilinde kati bir 
yuluyor, halk dayakla kışlalara götii- ekseriyeti haiz midirler? Bu nokta 
rülüyor. Polisler liste mucibince ev~ belki müphemrlir. Fakat Türklerin 
Jcrden, dilkldnlardan bazı kimscleı i sancak dahilinde adet itibarile en bil
topluyorlar. Yüzlerce Türk ~hri ter- yük elemanı teşkil ettiklerine inandı-
J;:ctıniştir. racak bf rço1< sebetJler mevcuttur. 

Şehrin etrafı tahkim edilmekte ve Time.s gazetesi makalesini bitirirken 
Sancağa asker sevkine devam olun- bilhassa şu nokta üzerinde durmakta. 
maktadır. dır: 

TiMESiN Il1R MAKALESi "Muhakkak olan bir şey vardır ki, 
l..ondra 7 (A.A.) - R. bildiriyor: o da Irak gibi, Filistin gibi Arap m<>m· 
Times gazetesi Fransa ile Türkiye leketlcrindeki hadiseler Suriye eka))j. 

arasında İskenderun mesel<>.sinden do· ycleri üzerinde büyük korkular hmm
ğ:ın ihtnftfı anlattıktan sonra ezcümle le g.:ı~i:'iiifŞtfi. ~&ıbikyC&d& Ve Isken«'e
diyor ki: runda ya~nyan kendi akrabalarının bu 
Vakıa bugiln Fransa ~uri.) e m:ın.da- korkul:ırma Türkiye tfahilindekl 

Eıından sarfı nazar ederse vaziyetin ne Türklerin i tirak etmemeleri şayanı 

olacafrnı nazarı dikkate almamış ol- hayret olurdu._ - "\ 

-----------------------~ 

14 Alman 
tayyaresi 

J',f ad1 it'i bombardıman 
etmek istemış .• 

Madrit, 7 (A.A.) - Madrit müdafaa 
koıuevi bildirivor: 

Asilerin Üniversite mahalleai bölge-
sinde yaptıkları bir hücum pilıikürtül -
mti~tUr. 

Hükumet tayyare kuvvetleri, 14 bil
yük Alman tayaresi tarafından aypılan 
bir bombardıman tcıebbüsUnü geri pilı
kürtmü§tür. 

BUGON HOCUM VAR 
Gazeteler, düşmanm çok yakında bir 

hücumda bulunacağını bildirmekte ve 
bazdan bu hücumun kanunuevvelin se
kizinde olacağını tasrih eylemektedir -
ler. 

KRAL AKDEN1ZDE SEYAHATE 
ÇIKACAK 

Londra, 7 (A.A.) - Siyasi mahafil, 
taç ve tahtından feragati takdirinde kra 
lxn madam Simpson'a milliki olmak il -
zere Fortbelveder'deki huıust tayyare 
meydanından hemen tayyare ile Can -
nes'e hareket edeceğini beyan etmekte-
dir. 

Söylendiğine göre, kral, bundan aon
ra Akdenizde bit ceveJ!n yapaca~tır. 

Meclisin dünkü 
toplantısınaa 

Ankara 7 (Hususi) - Meclla bıc 

~ün Ji"ikret Sılayın başkanlıtında t-Op· 
)anarak Türkiye - Yugoslavya ikamet 
mukaveleai ile hudut ihtilAflarının 

tetluk ve tesviye...,ine ait Türldye - Sov
yet RtL11ya mukavelesinin meriyet mUd 
detinin uzatılmasına mütedair notanın 
truıdikine ait knnun layihalarının ikin-. 
ci müMkerelerinf yapmrş ve kabul et-
miştir. 

Umumi müfettişler 
konf1esi 

Ankara, 7 (Huıuıi) - Umumt mU
fettişler kongresi bugUn Dahiliye V t -

kilimizin başkanlığı altmda toplandı, 
Kongrede: a) Mıntakalardaki uıylı. 

b) Kaçakçılık, c:) Hudut, ç) KUltUr, 
Bayındırlık, Tarım ve Saflık ııibi ıaha· 
larda yapılacak itler, d) Umumi mU • 
İcttiılerin aallhiyetlerJ, e) Huıu f ld.a· 
reler ve belediyeler, f) MUlld teıldllt, 

g) Sfy11f Jrmm, h) NU!uı ılyHetf mn
zulan Uıtrlnde mUakerellr ppme. 

Ankara, 7 (Telefonla) - Şark 

mendüerlerinin i§letme §irketi ile 
velce Ankarada başlamış olan mliz 
reye, müşterek tali komisyonların ııı' 
aaisini bitirmelerine intizaren, 23 t 

rinievvelde fasıla verilmi§ti. 
Komisyonlar mesailerini bitinnlf 

duğundan, aradaki fasıladan istifade 
derek memleketlerine gitmi§ olan ti' 
murahhaslan BB. Dell, T :w--- _ .. 
JC.tn oug'Uh te.ıtr& .nıu. ..... )'\:. _..,,,.,,, 

vo görüşmelerine yeniden başl~t 
drr. 

tlk temu neticesinde muıı.r~ 
müteharrik malzemenin bedelleri ~ 
rinde mütabakat hasıl olmu1tur. :O 
meseleler üzerinde görüşmelere 1' 
(bugün) devam olunacaktır. 

Avam kamarasında 

Churchil Başvekil 
hücum etti 

lngilteredeki kanunu eesıı.sf 
ranı hakkında diln Anadolu Aj . 
verdiği maliımatın hülasası §Udııt" 

Bqvekil B. Baldvin Avam ~...ı 
ıund& beyanatta buluna.ra.k: "ıu..-' 
kip edeceği yol hakkında. bir 1' ısı 
vaıııl olunca bun.dan ~Uphesiz ki Jl 
leketteki ve dom1nyonlardaki , 
metlerini haberdar edecektir. O U 
bu karara göre krala nasıl bir Sil 6 
serdetmek vaziteler icabında.rı 0\, 

nu tayin etmek de bu hUk4rt1e 
olacak,, dcmi§tir. 

Kamarada, Baldvlne baıt 11 "5 
larda bulunulınuetur. Bu and• ıJı 
chill Baldvine hücum etmiştir. f3 
neJerdenberi ilk defa vuıcubulıJl 
at hadiae sayılmaktadır. )f,4 

Cannee, 7 (A.A.) - Röyter 
Slmpaon bu ak§!.m qağıda.ld ~ 
tın neortne mezuniyet verxnltt 'yı 

Eğer öyle bir hareket meet1ecl• ~ 
ledebilil"!e, ayni r.a.ınanda çok ş ııJll' 
de tahammtil edilmez bir bal • çe~ 
lan şimdiki vaziyetten (lerJlBI 
mek arzusunda.yon. 

, 
,,ı 

Balıkçılar konf' 
dağıldı 11~çı 

Ankara 7 (Jluaust) - ~1 1' 
kongresi bugUn aon toptantıl.ı, ,, , 
mıf ve encümenlerin hazırlad1)1•f't lar okunarak mUıakeretere 11 ( 

rllmlotır. ~·"'il 
Konırede bulunan lkt,,.t ..,11"'; 

Jll Barar konırt beyıtı 0111
11 ro~ 

alınan kararlann kanUJI P r•''e 
yer aJaeafınr "bnunUll ,tl ,111; 
M. Mtclt.IM anedll~ 

ve kabul edilm.ietir. tir. 
l 



Ütk donanmasının Yunan"stanı ziyareti 
Raıcte!erinde dost.ane neşriyata vesile 

Yunan 
o.uyor 

~ Vradini diqor ki: 

ürk c Yunan münasebetlerinde 1 

ü'en samimiyet miUet~er tarihinde ~-~~a1hoş müşteri 
Po.is Haberleri 

d Çenberlitaşta Şen bahçeye müşteri k az tesadüf edi!en bir hadise ir sıfatile sarhoş olarak gelen ve bahçe-
' de rezalet çıkararak garson Ahmedi 
tinaaa çıkan Vradini gazetesinin 

k donanmasmm memleketimiz· 
kın ve coşkun ve c;:-0k samimt bir 
ltperverlikle karşılanması Türk • 
teşriki mesaisinin faaliyeti 

da umumi bır takım düşüncele
Ydan vermiştir. Pek çok milca 

1 den ve asır.larca süren ~ış. 
ll'dan sonra Türk • Yunan muna

tinde görillen samlmıyet millet. 
'hinde pek az tesadüf edilen bir 

leryalist mektebi diplomatları· 
~hur enteresse sebepleri bu h·l

'rı izıhı içln kafi gelmez. Vesika.. 
ilrkiye ile dostluk mukavelesi ilk 
ltuk ettiği zaman bu diplomatlar 
birçokları bu dostluğun pek çok 

i fedakarlıklara mal olacağı i· 
~Ukave!eyi mw:ır bulmuşlardı 
' bunlar arasında hiçbirisi nıuka. 
n akdi ve Türklerle dostluk bağ 
bağlanmamızın aleyhinde değil 

4kirn olan ruh velcvld maddi f e 
lık mukabilinde olsa bile Türk • 
teşriki mesaisinin lüzumu k.ı· 

göstermişti. Bugünün Türk · 
samimiyetini tam olarak izah 
için halkın psikolojisini tetkik 

c lflzımdır. 
hıi boyunduruk altında iki mil· 
btun seneler müşterek bir hayaı 
elcri bu iki millet arasında ka
hasımlığını an'ane \•e noktaı 

birliklerini yaratmıştır. Keu 
kat'i olan hnyat ve mevki ~era 
biribiri arasında bugilnkü gör
Uz ruhl bırlığin tahakkukun..ı 
etmiştiı. 

~ fr~ aldanmada,ıı daha. fü~rh'A R"f 
iKr mılJetın La:rılirfoa~eraıar.ın 

~~?irleriı.den ayıracak öyle müt.. 
~ere de tcsadilf edilemez. Dahı. 
ll'lazi urtık tarihin malıdır. Bu 
let bugün tarihin ağırlığından 
tak hayatlarını sulh i<;inde · 

~rnanda ve harici zaruretlerle 
i~etin gösterdiği şekilde geçir 
lı faaliyetlerini tanzim etme
~t olunmuştur. Belki de gene ::ı 

n~list mektebi tabiier:nin itira:z. 
bilir. F&.kat aldandıkları pek 

~ır. Bir kimsenin defter elindt 
hesabını görür gibi siyasi he· 
da görürüm zannetmesi şUp 

'-ldandığma delalet eder. 

~1~tıerin yalnız iktisadi menfaat. 
l'ıJe hareket eder olduğu hak. 
fikre cidden inanmıyoruz. De'' 
llıUna.sebetleri için ithalat ve 

'ı listelerini nazarı dikkate al 
1UZllmuna da kaJJ değiliz. 

~· devlet herşeyden evvel ma
birliktir. Bunu biz tercihan 

~İYonız. Harici vaziyetlerinde 
~ llerine göre hayatın ihtiyaç-
~e tehlikelerini göz önüııe alıı. 

Kült Ur işıerl 

Orta okulıar için 

1200 muallime 
daha ihtiyaç var 

döven, ayni zamanda kavgaya müda. 
hale etmek istiyen bekçi Tevfik ve ar 
kadaşı Ahmede hakaret eden Mehmet 
yakalanmıştır. 

BôNDVRVLEN BiR YANGIN -
Eminönünde Tavuk pazarında Kürk-
9filer sokağında 15 numaralı hanın o
dnbaşısı ismet, üst katta oturan Be
hiccnin odasından duman çıktığını ha

Bu yıl ortaokul için (1200) öğret· ber vermiş, odanın kapısı açılarak 
mene daha ihtiyaç görülmüştür. Bıı yanmakta olan bir yatak ve bir yor
öfrretmenleri temin için ilkokul öğret· gan söndürülmüştür. 

b . • DVQVP ôLDV - ŞehreminindP. menleri arasında 15 haziranda bır ım. ':I • S 
Yenibahçede oturan balıkçı Sabrı a. 

tihan yapılacaktır. lıpazarı açıklarında demirli İtalyan 
15 haziran günü tlirkçe. 16 bazı bandıralı vapurda balık istif ederken, 

randa tarih ve coğrafya, 17 haziranda düşüp ölmilş, yapılan muayenede kalp 
riyaziye, 18 haziranda da fen bilglıi durmasından öldüğü anlaşılmıştır. 
imtihanı yapılacaktır. ODUN KESERl<EN - Büyükada 

Meslekten ayrılmış olan öğretmen da Orta sokak 36 numarada oturan 
okulu mezunları en son vaziyetlerini Mehmet, evinde odun yararken sol e
gösteren birer mazbata alacaklardır. linin parmaklan fazla kesilmi§ ve has. 
Mazbatayı ayrıldıktan vilayet kültür ta.haneye kaldırılmıştır. 
direktörlüğü verecektir. y AKALAN AN KUMARCILAR -

Sözlil imtihan 17 ağustosta başlı.. Beyoğlu lmam sokağında sekiz nu-
yacak ve Ankara Gazi Terbiye ensti· n:ıarada Ahmedin kahvesinde k~ar oy 
tüsünde olacaktır. ruyan Mardiros, Davit, Kemal ıle gene 

d d I Beyoğlunda Hisaryan sokağmda 22 
U\' UŞ ur ucu ma e er numaralı kahvede kumar oynıyan Meh 
hakkında le onferans met, Aziz, Muzaffer, Dimitri, Hilseyir. 

KUltUr Bakanlığı uyuşturucu mad· Cevdet, Bahri, Faik yakalanmışlardır 
deler hakkında talebeye konferanslar TAHKiR ETMiŞ - Afımalımesçit
verilmesini ayni zamanda fenalıkları. te Azaryan apartımanınm alt katında 
nın kendilerine anlatılmasını bütü.ı oturan Estan evine para istemeğe ge
okullara bir tamimle bildirmiştir. len terzi Emanoel tarafından tahkir 

Şehrimizdeki bütün lise, orta ve ilk edilerek dövülmliş, suçlu yakalanmış· 
okullarda öğretmenler talebeye bu tır. 

konf eranslan seviyelerile uygun bir 
şekilde vereceklerdir. Öğretmenler bu 
konferansları verirken içki fenahkl1l 

nru gösteren levhalardan da istlf ade 
edeceklera=r. 

Dün 1 ürk.o/ıste bir 
tooıantı 1Japtılar 

Şehrimime bulunan Ticaret konseye 

ve ajanlarımız diln Türkofis İstanbul 
şubesinde toplanmışlar, ihracatımızın 

inkişafı etrafında hasbıhallcrde bulun
muşlardır. 

Ticaret konseye ve ajanları, yeni ta
yin edildikleri memleketlerle ticari 
münasebetimiz1n ne şekilde olduğunu 

ve inki§afı çarelerınin nelerden ibaret 
bulunduğunu tesbit etmektedirler. Diin 

sabah, Cenevre ticaret konseyemiz Ka· 
mıran Eriş ve Stokholm ticaret kon-

seyemiz Hayrettin ihracat tüccarlarını 
Türkofise davet ederek uzun boylu g0. 
rüşmUşlerdir. Her iki mümessil, dün 
akşam yeni vazifelerine gitmek üzere 
şehrimimen ayrılmışlardır. 

Diğer mümessillerimiz tesbit edi 
len bir program dahilinde tetkiklerine 

Konturat muaye
nesine baş·anıyor 

Belediye tUrlU mmtakalarda kontu. 
rat Q'luayene1crıne başlanması lçın a-
lakadar memurlara tebliğat yapmış
tır. Konturat yapmamış olanlar bele. 
diye ahkimına göre ceza görecekler
dir. 

Ancak evsahibi ile kiracı arasında 
konturat yüzünden kavga çıkmış ve 
iş de mahkemeye intikal etmişse bu11-
lardan ceza ahnmıyacaktır. 

Be!ediye bütçesi 
g·eldi 

Belediyenin yeni yıl bütçesi gelmi;
tir. Fakat biltçe ile beraber gelmesi 
beklenen cetvel henüz gelmemiştir. B1.1 
cetvelde tahsil şubelerine ait hüküm
ler vardır. 

Tahsil §Ubclerine ait barem cetveU 
gelir gelmez 15 icra memuru alına
caktır. Fakat icra memurluğuna bı.. ... 
tediyenin tecrübeli memurları getir;
lecek ve açık kalan on belediye me
murluğuna dışarıdan yapılacak müra.. 
caatlardan memur alınacaktır. 

9 - KURUN 8 J. KANUN 1936 9-!!!!!llt 

Miratı öldüren Mehmet Ağırcezaea 

1 abanca kadının elinde 
iken mi aleşaldı? • 

Bir müddet evvel Haydarpaşada , 
Kordonboyunda bir evde işlenen cina • 
yete ait davamn duruşması, dün öğle .. 
den sonra İstanbul ağır ceza bakye • 
rinde yapılmıştır. 

_, 

Davada suçlu, §imendifer işçilerin • 
den Musa oğlu Mehmet adlı bir deli • 
kanlı; suçu, karısı Mir'atı öldürmek. 
Genç kadını, geçimsizlik neticesi, bir 
gün dayısına bir mektup yazdığı sıra • 
da çıkan kavgada tabanca ile kanlar 
içerisinde yere sermek ... 

Suçlu Mehmet, karısını öldürdilğil • 
nil inkar ediyor, vak'ayı, tabancanın 

kansının elinde iken patladığı yolunda 
kendisini müdafaaya giriştiği gibi, o 
günkü kavganın sebebi olan mektup 
hususunda da, "ortada yazılan ve tara -
frmdan yırtılan bir mektup yoktu; ta 
mahkemeye kadar gelen mektup parça
lan eğer sahiden odada bulunduysa, 
Mir'atın akraba ve taallukatı tarafın -
dan uydurulmuş ve sonradan oraya ~ı
rakılmıştır 1,, diye, inkarda ısrar edi -

yor. . . , 
Şahit olarak dinlenılenlerden, Mır -

atın dayısı olup Beylerbeyinde oturan 
Hulfısi, Mir'attan bir ev mese!eıoi için, 
vak'adan evvelki tarihte hiç bir mek -
tup almadığını söyliyerek, daha bazı iza. 
hat verdi. Müdafa tarafeynin, dosyada 
bulunan ve zarfı Mehmedin küçük kar· 
dcşi Bekir tarafından yaddığı ~ahis 
mevzuu olan mektubun, zarfı Bı:kır ta
rafından yazılıp vak'aya sebep teşkil e
den mektup olmadığı, Bekirin zarfını 
yazdığı bir ev meselesine dair me.~tu • 
bun daha evvelki tarihte yazılıp gonde· 
rilmiş olduğu şeklindeki sözlerine kar· 
şı, böyle şahitlik etti. 

~.d.ı.öyünô• ntur.:ın Hatilin karısı 
Zineti, vak'a glinü Mehmetle anası Fat
ma ve kansı Mir'atın oturduktan eve 
misaf~r gittiğini, bir aralık Mehmedin, 
onun arkasından da gelinin odadan 
çıktıklarını ve sonra "pat. pat!" diye 
bir ses işittiğin, kendisi bundan bir şey 
anlamadığını, ancak evine gittikten 
sonra içi rahat etmeyip dönünce, kapı
da polisle bekçiyi gördüğünü söyledi. 

ŞAHiT ADtLE NE DiYOR? 
llaydarp:ışada Rıhtım caddesinde 

180 numaralı evde oturan Yusufun ka· 
nsı Adile, şunları anlattı: 

_ Gelin, bana daima kaynanasile ko· 
casından yana yakıla şikayet ederdi. 
"Kaynanam fit veriyor ve kocam beni 
dövüyor. Bak, ne hale geldim?. İğne, 
iplik oldum,, derdi. Cinayette_n .. ~~r~i 
gün evvel de, evde gene bir gürultudur 
kopmuş. Kız, hastalanmış, kocasınd~n 
l:"r bardak su istemiş. O da "ben senın 
uşağın mıyım .. diye çıkışmış. Kız "ka:X, 
ko:a arasında bir bardak su vermenın 
uşaklıkla, hizmetçilikle alakası ne? Sen 
hasta olursan b:m sana, ben hasta o-

Mir'atin lfl\..!üz kalan çoouğu t'6 Mir. 
atla mahkemesi görü.Zen kooa3ı 

lursam sen bana bakmamız, ıu verme -
m.iz icap etmez mi?,, diyecek olmut
Mehmet. buna kızmış, karmru dövmüş. 
Bunun U:ı:crine Mir'at konu, komşuyu 

imdada çağırınca, iş karakola aksedi -
y,or, orada barıştırıyorlar ve lakin kay ~ 
nana, gelinini kapı dışarı ediyor. Son
ra gene içeriye alıyor ve bundan yirmi 
gün sonra da öldUrülilyort 

MEl!MEDIN KARDEŞi ŞAHiTLiK 
MEVKUNDE 

M ehmcdin kardeşi, Beşiktaşta Bal
mumucu çiftliğinde "Dumlupınar,. mele 
tebinde vatı talebeden 148 numaralı ve 
13 yaşında Bekir, çağınldr. Bekir. vak'
ayı müteakip, sıcağı sıcağına verdiği ifa
delerin birinde, "ogUn yengem, dayısı -
na bir mektup yazmıştı. Zarfın üstünü, 
o söylemiş ve ben yazmıştım, ki ağabe
yim odaya girerek. mektubu zorla al~t 
ve yırtıp yere attt. Bu aralık, kavga et
tiler. Ağabeyim yükten tabancasını çı -
kardı, yengem, sıkıysa vur. dedi. Ağa-

b istikamet vermelidirler. Ra 
tından sonra mütevaziyen ile· 
\'e alkışlanan !ki milletin teş. 
aisinı itmam için yardım C· 

ve tüccarlarla temaslarına devam edl!· 
ceklerdir. Şair Ley:a gömüldü 

beyim de iki defa patlattı ve yengem 
yere düştü. Aneme haber verdim, gel •. 
di, ağladı. Ağabeyim, bizim yatak oda -
mıza geçip orada giyindi. Babamdan 
başka evde oturanlardan herkes oraday
dı,, d!mişti. Halbuki, başka bir ifade -
sinde, mektup meselesini ink!r ettiği 
gibi, kendisi odadan çıktıktan sonra iki 
el silah atıldı~ınr, gelince yengesini ye
re düşmüş gördüğünü, silahı ağabey -

sinin atmadığını söylemişti. Bu iki ifa
deden suçlu Mehmedin aleyhindeki taf
silatlıc;ınr, polislerin tazyiki ile söyledi
ğini iddia ediyordu. 

Bu noktadan kendisinden bazı isti -
zahlar yapıldıktan soma, polis memu~ 
lan Şükran Özaka], Kemal Remzi, Sa -
mi İbrahim, dinlenildiler. Bunlar, taz -

yik ve öarp iddiası doğru olmad ğını 
söylediler. Bazıları da "karakolun bu -
lunduğu yer adam dövütmeğe mürnit 
yer değildir 1,, dediler ve esasen dayak 
atmak adetleri olmadığını sözlerine kat
tılar. 

~itndj Türkiye ile Yunanistan 
tlcrinde olduğu gibi -

\ lllflıetin iktisadi nokta! nazar. 
q ~~ki mesaisi, bilhassa harp 

ktısadf realitelerine göre pek 
" ~~ '\'e pek yerindedir. Binaena

iı-·t;ok noktai nazardan talihlr. 
(~~ bağlı ol.an iki milletin 

'\~ t~i te:,.~iki mesaisi en ev. 
~ ttıyetıen ibaret olmalıdır. 
~ l'lıkandanberi söylediğimiz 
111 ~ dolayı Türk • Yunan dost 

etikbaı· • k ·k· ·ı ' llıcl • ın~ manma ı ı mı .. 
\ to a hır vıcdan meselesi ol-
~ U l'dUğünıüz gibi her f rrsat 
ı be mevcut milnnsebetin ısa· 
~ b lr nfiına~'iş şeklinde gösw. 

uıllrınıuştur. 

tk 
~"tek /lqaf ıarı 
~ fiyattan 5nümüzdelti pazar
'iı. ~ 1t.et,kik olunacaktır. Tetkik
~ tıde ekmek için yeni bir fi. 

~ilecektir. 1 

f altbe tramvayları -,. 
İstanbul kUltür direktörlüğü orta. 

okul ve liselerde okuyan talebenin sa 
bahlan tramvay bulamadıklarını gör

müş ve bu durumun düzeltilmesi için 
belediyeye baş vurmuştu. Belediye 
kültür direktörlüğünün dileğini dik., 
kate almış ve derhal şirkete sabahlan 
muayyen saatlerde talebe tramvav· 
kaldırılması için müracaatta buluu 

mmıtur. Netice yakında anlaşılacak· 
tır. 

&.dliye sarayı nerede "! · . 
Y?Sflllacak? i ... t · 

mütehassıs Prost adliye sarayının ı 
Sult:ınahmet meydanında yapılmasını 
uygun görmemiştir. Eu saha doğru 

Yeni yapılacak olan §ehir plfı.nmd3 A'I... .7 .t Ab~···ı· · de· , ı· l · 
uuuımecı ve ·rn azız -: r erı 

dan doğruya mUstakbel ı;ehir planmm 
arkeoloji mmtaka olarak ayrılacaktır.

1 Adliye sarayı için daha uygun başka 
bir sahanın aranması muhtemeldir. 

vezirlerinden Hek:m İsmail Paşanın 
kızı ve csbak Şehremini Yusuf Razi 
Ilcl ile mimar VedPt Tcklnin valdc!eri 
3air ve best.ckar I..eyl:i S:ız PVYclki 
gün damadı Mehmet Ali'nln evin. 
de Yefat ettiğini teessürle haber ver· 
mlştik. Cenazesi dün sabah saat 11 

buçukta Sirkeci iskelesine hususi mo
törle çıkarılmış ve cenaze el Ustünde 
taşınarak Nuruosn:ıaniye camiine g<'
tJ.:ri..!=iştir. Cam.ide na.mazı kılındıktan 
sonra hususi otobüslerle cenau> şehit
liğe götürülmU~ ve defnedilmiştir. Ö
!Uye rahmet dileriz. 

Mir'atın akrabasından Farukla Ke -
mal de dinleni1dilcten sonra, duruşma • 
nın devamı. kom.!ser Nurinin Manrsada 

istinabe yolile ifadesi alınması ve ban 
cihetlerden daha tahkikat ve tetkikat 
yapılması için, 4 kanunusani pazartesi 
günü saat on c?örde b:rakıldr. 

Çöp kamyonlau 

Şehir meclisi !stanbulun çöp işl~ 
rinde kul!anılmak üzere 6 çöp kare~ 

nu almağa karar vermiş ve bunun i
t:i"' d~ 42 blı! lira tahsisat ayırmıştı. 
Fakat kamyonların hPr.üz ısmarlanan 
yer"en gelmemesi do!ayısile şlmd!lik 
ayda 240 Urn kira ile 3 kamyon alı. 
nnrak çöp işlerinde çalı§tınlacaktır. 
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K R l S T l N I 
(Gürcü hikA.yesl) 

...______ Eg. ninoıvili'den 

Türkçeye çeviren: 
niYAZı AHMET 

Bir bfin Krlstineyi sokak ortasın.l lene giderim. Ne olur sanki. burada 
da upuzun uzanmış inlerken buldular dilenmiyor muyum? Ah bir köyüme 
Hasta idi. Titriyordu. Polisler kaldı- gitsem, oranın havasını derin derin 
rıp karakola götUrdiller. Sordular: bir daha içime çektikten sonra, sev-

- Senin kimsen yok mu?. gili c.ocuğumu bağrıma bastıktan son .. 
- Nasıl yok. Annem var, babam ra ölsem .. Babam belki beni oldifrınek 

ve oğlum var. Kardeşlerim, hemşire- istiyecek, fakat ne olur, öldü~i.in, kö
Jerim var. Benim babamın adı Datia. yümde gömülUrilm, ya.. acaba çocu
dır. Bana burada Rahila derler, fakat ğum beni tanıyacak mı. Belki: 
asıl adım Kristinedir. - Bu kadın kimdir?. diyecek. Ben 

LA.kabımız Helmoklidu'dir. Beni o vakit: 
babamın yanına gönderin. Ölümünden - Ben senin annenim, diye boynu
önce çocuğumu bir defa göreyim. B~- na sarılıp öpeceğim. Ben onu nerdc 
ka bir şey istemem. olsa tanının. Hele bir defa köye gide-

- Ne diyorsun, ihtiyar. Sen yahu· yim. Çocukluğumda gördüğüm yerler .. 
di karısı Rahila değil misin?.. dünyanın en güzel, en tatlı yerıeri.. 

Polis böyle söyleyince etraf mdaki- Kristine böyle düşünürken göz çu-
ler gülüşmeğe başladılar. kurlarının yanmakta olduğunu hisset-

- Hayır, ben ya.hııdi karısı değı. ti. Fakat ağlıyamadı. Göz yaşlan ku· 
lim. Rahila. uydurma isimdir. Asıl is- rumuştu artık. 
mim Kristined!r. Datlanm kızıyım. • • • 

- Peki hangi villyetterudniz. Hava o kadar kapalı idi, kl .. kara 
- Bizim köyUmUzUn adı Nigvzla- bulutla.r kilme küme ağaçlann uclan-

nidir. na kadar alçalmıelardı. Nenle ise bar-
- Peki bu köy nerededir. Hangi daktaıı bopnırcasına bir yağmur baş-

villyetin köytldtlr. lıyacaktı. Tiflislıı umumi mezarlığın-
Kr1atlne bir milddet dtlfUııdü. YD- da iki mezarcı sUratle bir tabutu k~ 

........,...._~~/ Istanbul sıhhi müesseseler arttır 
ve eksiltme komisyonundan: 

Heybeliada Sanatoryomuna lüz wnu olan 127 kalem tıbbi i1ll 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sı hhat ve içtimai Muavenet Mil 
ğü binasında kurulu komisyonda 16 -12-936 Çar§amba günü 
de yapdacaktır. 

2 - Tahmini fiyat: 855 liradır. 
3 - Muvakkat garanti 64 lira 13 kuru§lur. 

4 - latekliler prtname ve liste yi her gün komisyon• "'n göre 
5 - İstekliler cari ıeneye ait tic aret odası vesikasile 2490 ,.yılı 

ııunda yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat teminat makbuS 
banka mektubu ile belli gün ve saatte kmiayona gelmeleri. ( 3299) 

Muhammen 
Tutan 

lbmı olan 
zl1ntl bunıfturdlL B1r taraftan ıztırabı- zı1mJt bir çukura doğru götürüyorlar- p• 1 
m hluettirmemek lçlıı dlflertn1 mkı- dJ. Biri· K G 1 d • 11 

itfaiye müdürlilifine ait 7 N. b lda \"UZ& 

16 kalem malzeme 69,39 
lizmı 0-

218,07 
3 odanm 

yordu. - Allah vere de topraklan kapa.. 1 ş e 1 •• Temizlik itlerine ait 125 •yılı kamyona 
lan 41 kalem malzeme. 

- 0n1an bilmiyorum. Siz beni tıncaya kadar yaimur baatırmasa dl- p AL TOLARINIZI 
Nlgvzlanlye göııderbıla. Sonruma ka- yord\L ilk ağrebnen i.pekterleri dairesi al tmdaki 
npıaymız. Ben bulurum. öbOrll: MUŞAMBA 

Pollsler tekrar gillll§tiller. BJri kah - Tam gilntı.. Jllamrsak kuru bir PARDESO 
tamiri 228,96 

kahaamı zaptedemedl ve suali soran ipliğimiz kalmıyac&k... MANTO ve 
arka.daşma: Cukura yaklqtılar ve tabutu fır- KOSTOMLERINlZl 

Y ukanda muhammen bedelleri yazılı mılRme ve tamir •1" 
zarbia konuhnuıtm. Şartnameleri en c:ümen kaleminde g8rülebilir. 
için belediye Fen itleri MüdürliliGnd ~n veaika almak prttır.) 
zalarmda gösterilen iDr teminat makbuz veya mektubile beraber iV 
936 Ah ıünü aaat 14 de Daimi Encümende bulunmaLchrlar. (8.) ( 

- Klfi, dedi. Uyduruyor. Hutalı&- lattılar. Bir tar:ıftan acele acele etra- T eminatb ve her yerden ucuz 
neye.. fa bakıyor, yajmunı gözeWyor, bir ya)mz Galata'da 

Kriatlne bir mftddet hutaba.nede ltarafardı.ttaıı toprakla çukuru dolduruyor.. EKSEL SY o R 
baygın bir halde yattı. Kendine geldi- Belediyemiz tahsildarlan tarafından kullanılan 146084--1 

nmnaraya kadar 17 varak makbuzla tahailit yapmaia tqebbüa 
mükellefler tarafından en yalan kara kola bildirilmeal ilin olunur. ( 

il vakit. haatabakıcılara yalvarmafa: le bitmişti. Hentlz yağmurun bq-
- Beni köyüme g&ıderin.. demefe lamamumdan mezarcılar memnundu-

bqlad.J. lar. Biri: 
Onlar teselli ediyorlar: - Kimbillr dedi kimdir. Nerden 

Elbise 
mtlesseseslnden 

Tedarik ediniz 1 ( 

- Gittikçe lylleeiyorsun.. ya.kında gelı:nl§, nereye J<>mWUyor. Elbet onun ------------
_. g&ıchririL da evl barkı va.r4L Senelik mulw.•Ma kiram.;= lira olan Y~ T...._ 

1.--........ ---~---·--""I cJa y~nı 1"/ lb n. 0&4::~ metnt 60 aantimetre murabbaı aram 
latanbul Levazım lmlrll§i rihinden itibaren 937 veya 938-839 MDeleri maJ18 IODun& bdd Diyorlardı. Öbltril cevap verdi: 

B}r aralık Kriathıe iyiİepİıekte oı.. - Öyledir dedi. Hayat öyledir. 
dutunu gördil. G6s1eri leVinçle parlı- Sonra mırıldandı: 
}'Ordu: 1JJy 1clSyam nerdedt& ,., 

- Ben lylleeeytm, kimse gönder- Bu My~ ıztıraplara tahammfU edmM.. 
meae de kendim giderim.. diyordu. ~ 

Bir gece sabaha kadar uyumadı. 'NflrÜ WUc, nerdeyiz. 
Artık iyileoiyonun diye do,nndil. ÇJ. Ktmba4r nerde o1acağsz. 
kar çıkmaz k6ytlmUn yolunu tuta~ !ki rnezarcI, bakıştılar ve sUratle 
tun. Tren param yok. Onun da ~l uzakl8§War. Biraz sonra yağmur bil
var. Biz Sonya ile gelirken bir genç tiln elddetile yağmağa başladı. Kris
kanapenin altında gizlendi. Sonya, pe.- t1neni.n memn UstUne yığılmış taze 
ruı yok da onun için glzlenlyor de. topraklar eridi ve suya karJp.rak kay
m!ştl. Ben de öyle yaparmı. Trenden boldu. 
lndikten sonra sora sora ve dilene dl- -BO'N-

1937 YILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi 
500,000 Liradır 

~ynca: 200.000, 1so.ooo, ıoo .ooo, 10.000, eo.ooo, so.ooo, 
30.000, 20.000, 15.000 Lirablı iknmiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık 
iki adet mülrlfat ....,dır. Ketide Ydba fi geceeİ yapdacakbr. 

Biletler: (2,5) (5) ve (10) lir adır ... Vakit ka,betmeden hemen bi
letinizi alma. .. 

S a t ı n a 1 m a ,·erilmek üzere açık arttırmaya konul mufbır. Şartnameai levazım 
Komisyonu llanlar1 lüğünde görülebilir. istekliler 225 ku nıtluk ilk teminat makbuz vd' 

idareleri latanbul Levazım imir- tubile beraber 23-12-936 çarpmb a ıünil uat 14 de Daimi 
liğine bağb müe11e1at için 40 ton de bulunmalıdırlar. (B.) (3494) 

zeytin tanesine verilen fiat pahalı -
0
---. --

1
-
1
---.-

1
----.--.. -d-.. -1-.-.-.,-.-.~ görüldüğünden 9-tZ-936 ç.r.. enızyo arıış etmesı mu ur ugun 

fBIDba günü saat 14 te Tophanede 
Sabn•hna Komisyonunda puarbiı Karadeniz Postaları 
yapılncaktır. T ahınin bedeli 11 bin 8 ilk lcanundan itibaren Karadeniz Yolu postalan 
liraLktır. bk teminab 825 liradır. Şart tarihten itibaren postalar latanbulc:lan PAZAR, SALI ve 
namesi Komisyonda ıörillebilir • la- günleri lcaJkacaklarcLr. 
teklilerin kanuni veaikalarile bera • PAZAR poat&11 eaat 12 ele kalkacak ve aiclitte Zonpldak, 
ber belli uatte Komieyona gelmeleri. Sinop, Samaun, Giresun, Trabzon ve ltize'J• uira,.ank Hopa'1' 

(248)_ (3397) gidecek ve dönütte bu iakelelere iliv~ten Puar'a utrayacakbr. 

• • • SALI po1taaı uat t Z ele kalkacak " Pfitte lneboN, 0..-
tdareleri latanbul Levumı Amir- ıun, Ünye, Fata, Ordu, Gireeun, Garele, Tnmon" Rize'ye 

lijine baiJı müeete1at için 500 toD Hopa'ya kadar gidecek ve clönütte bu iakf'.lelere ilaveten Silnntld" 
yulafa kapalı sarfma verilen fiat pa- abad ve Sinoba ujrayacakbr. 
balı ~ 9-12-936 PERŞEMBE poeta11 aat 18 da kaDmcak ve liditte ZoılP'~ 
Çarpm&a günU taat 14,30 da latan- bolu. Ayanak, Sinop, Samsun, Ony e, F ata, Ordu, GireauD. 
bulda Tophanede Sabnalma Komi&· Vakfıkebir ve Trabzon'a utrayank Riu'ye kadar aidecek ve 
yonunda pazarbkla yapdacakbr. Tah iskelelere iJiyeten ora upayacak fa kat Sinop'a utnumJacalcbr· S 
min bedeli 31250 liradır. bk temi • Muvakkat dördüncü postalar CUMARTESi sünleri aut 1 't 
nab 2343 lira 75 kunıttur. Şartna • kacak ve gidiıte İnebolu, Samsun ve Ordu'ya ufra;yaralc Trabsd' 
me ve nilmuneleri Komiqonda ıiS· gidecek ve dönilft• bu iekelelen iliveten Giresun'• utrayaceldd'• 
rülebilir. isteklilerin belli uatte Ko-

l•tana;!,:::.:-nlıtı ı.ıanbut Harici Askeri ---~ <z:s> <3393> Nafia Vekiletinden: 
Kıtaah ilin tarı ., ·"' Koml•yonu lllnları idareleri latanbul Levuan lmİr· 22 lkincik!nun 937 Cuma sün il aut 11 de Anbnda .,tllll'J. 

'-----~-----_.rı .. ----------•ı llline bqh müelMl&t için dört yüz zeme Eksiltme Komisyonunda 7000 lira muhammen bedel& illi 
Çatab müttabbm mevki ko • 

mutanbiı entmm ihtiyaçları olan 
6800 kilo Patates talibinin vermif 

olduğu fiat pahalı ıörüldüiünden 
açık elrailtme ile ibalesi 24/12/938 

Peqembe g(inU saat 15 te yapıla -

cakbr. Muhammen tutan 510 lira

dır. Şartnameai her ıün öileden ev • 

vel Komiayoamnazda ıörülebUir. 
isteklilerin 39 liraLk ilk teminat 

makbus Ve)'& mektuplan ile ben • 
.. ihale günO ftkti muayyenindo 

Fmdddıda komutanlık aatmalına ko
milJoauae aelmeleri. (3468) 

Müteehbit mm " bt'labım ve ton • .,_ •---'- zarfına verilen fiat tonlul< kamyonetin kapalı wf u.auli le elailtmeli yapdac:akbr~· 
L--.S...... == _.ı.......ı 27 bin 864 lira --~ 
•...--~ IDUISl'I pahalı ı&rülcffliünden 9-12-936 ve mukavele projesi Aukara'da Yek ilet Mılzeme Mü ·· 
54 lmrut olan 14 bin 557 lcilo 8llO ---"'ba ...:ı...(i uat on bette latan- sa ahnabilir. 
-- -''- -ft :-11»: _ _._ elailbne -r-s--- ..... 
.-- 3 ..... _.._. ....-.• ~ bulda Tophanede Satmalma Komia- Muvakkat teminat 525 liradır. -~ 
ile •bn almacaldlr. hlesi 21 Birin· yonunda puarlılı yasxlacaktu-. Talı isteklilerin teklif mektuplanm V eldletten a1mrmt mü~-J 
ciklnun 938 puarteli silnti uat 18 min bedeli yirmi bir bin ilci yüz lira· ası ile birlikte 22 lkindklnunun 937 Cuma pil aut 14 ~) 
tedir. IDr teminat 2074 lira 47 ku • dır. bk teminab bin bet yüz doksan ra'da Vekalet Malzeme MüdürlQüne vmneleri lismıdır. (~ 
nqtur. Şartnamesi 139 kmup M. liradır. t.teldilerin kanuni veaikala • ---------~-------
M. V eklleti abnahna komiqonun- rile belli saatte Komiayona gelme • marka takıl otomobili ile 3964 numa
..1 __ abmr 1:1_:.__ • ki •- ralı "REO,, marka kamyonun 1&bfı 
Ullll • ~uum7e l1NCe er -- leri. (250) (3399) 
nunl teminat " 2490 1&yıh bnu • ---------:----- 21.12.936 tarihine milaadif puartes1 

6 ıncı icra Memurlıığtmvla11: gllrıU saa.t 2 den 4 e kadar mezldU' ca-
nan z ve 3 ündl maddelerinde ya • Dairemi~ paraya çevrilmesine raj 6nilnde yapılacqmdan satıp ~-
zıh belgelerle birlikte ihale gün " karar verilen Istanbulda Vefada Ko- tlrak etmek istlyenlerin mahallinde 
saatinde Ankarada M. M. Vekaleti vacılar caddesinde Yıldız garajmda d yası ile hazır bulunacak memmura 
Sabnalena Komiavonunda bulunma • mahcuz bulunan ve Bahaettin ile ee.

1 
mtlracaatlan i1ln olunur. 

lan (514) (3358) We alt olan (2569) numaralı Fortı (V. No. lHM) 
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Adanada büyük felaket Anasını Gör 
Kızını Al 

Üstat Halit Ziya 
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Yazan : Sermet Muhtar Alııs No. 40 

aeç.de uzunca bJr rahatmzlık ge
çiren bO.JUk roman tat&dı Bay Halit 
Ziya Uf&ldıgll'ln tamamlJe iyilegtlğl. 
Dl lrarllerlmim memnunl,.tle bildiri
yoruz. Ustad, rahataızhlı aırasmda 
kendisine Bum menauplan adma ya
pılan ziyarete karp taııautlalerinl bil
dirmek ve arkada§la.nm sevindirmek 
üzere dUn Bum kurumu bqkamm ai
yaret etmlltlr. 

VATANDAŞ 

- DUn ,.ım. fUIUlll bunun Jrur.. 
sağma giden (Fitre) ile, bugUn 0-

catı Afetlerden blrlle harap olan 
kardetlertmtsln, ~ kalan kim. 
aeslz yavrularmmm lmdadma ko-
111yoruz. Yobul dütnıilflere, fellr 
kete uğnyanlara yardım etmenin 
kalplerimize verecetl hopıutluktan 
bqka gölderlmizln de bu paradan 
kuvvet alaclfmı dtlfUnmek (Fltre) 
Din ne kadar değerli bir yardım oı. 
dutunu gösterir. Onun için ll'itre 
ve ~tım Hava Kurumuna ayır. 

Seyhan ve Ceyhan taştı 
(Vatytlflı ı inctde) essilr uyandırmııtır. Hük6me• 

selmeml§tL 1930 daki f eyuıırda 24,80 f llAyet ve kazalara, yardım lçha 
metreyi ıeçememlftl. Sular ihtiyat ıelen emirler verilJllittlr. 
setleri b&yleee aprak Karşıyak~. Adana Belediye reiai Aüa 
C11mhurlyet ye Seyhan mahalleleri ile Adana mebmlanu, KmlQa te 
tehrln prbındakl Halkevi, Hürriyet, tar çekerek tufyanı ve netlcelerlal 
Mua Çelebi. Mıdık mahallelerini f.stl· ber vermiıtir. 
il etmlftlr. Adana mebaaları f'I dakikada 

Asıl fellket saat 18 e dolra batla· graf başında •ltela.tm laaller 
•ıF· BtlJfik •t cfnnadald taş du· mekte ve yardım için çahşmaktUır 
yarlan )'ikan 811 Dlvaa1'01Ua takiben Yakın mmtakalardan Kmlay 
ne baldaysa •tlrtlklemlf, dT&r mahal· lltı Adanalıların yardımına k 
leleri tamımlle kapla•lftlr. tur. IJ•uml merkez. •Ufettit B. Sal 

J11ns •nra Ordanl latladtıki bU·ı yardım tqkilAtını idare etmlk ve 
yük set de yıkılmış, sular bu cihetteıı 1 zım gela tedbirleri almak l~in A 
de şehri basmıştır. naya gönderınlştir. 

Sehirde büyük bir panik başlamrt· SIHHAT vımm.tvtz iZAHAT 
tır. VllAyet ve Belediye teşkllAtı e1 Mecllaln bucUDktl topıaatan:n• 
Mrlltl ile çabfmıılar, elde mevcat Jk; Sıbh&t ve içtimai KuaftDet w1dJI 
kau~ak sandalla, sular ortasında ka- fik Saydam Adana fellketl klrl•:MI 
lan balla kurtarmaja uğrqmışlar- ilk t.edbirı.t' etrafmda IU iahatl 

dır. 1 mlft,tr: 
Aarl .. 11ede bulunan ve bir ,eyden ilk teclb1r ollnlr KlldaJm 

Valde otım'8itıin kapl8I haberi olmayan halk hadiseyi du,ar balmwı bla Uruuu a.rbal ......... 
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Adını, T (Hıısual, pce ll&t ZI 
- Bu üp.m aıeJdrdetl sular tam .. 
le geldlcll. 8ehıin hu41ıtlan içinde 
dm fula 811 oldulıı anlqdıJor. 
hllaumnnı uiraYıP ftllla kal&D 
1arduı '-000 l caınnera, 1ıllllaıa w 
yl1k binalara yerıeat1rildi. ı..e 
mekt.ecllr. !amet !nöııll Enatlttı.I 
ye haline eolru1arat Bllratle e1blll 
tl)'9C'91r ,etletlrmf)'e ~lfl10!'. 

lılemlelrtln -.mıtrl clertlal 
rU& 'bltladılar. Ya.Jms bugUnld1 
rl1 aılkt&n bit b1D liradır. 
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mit; cid anne dedhimiı; tanın yerine ~UM 18 da _,......,.llll'lllıa 
~t "h torv...-n bit de •· ZOZQ DALllAB 1 

,...-. ... , ... Fakat el çocala U..- TOMAKOS'la 
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Ede, Allah için .,.. °'"'8rdl .... Operet "1Qk mu 
•aı; ............ la, ... hpaklı ... vaffaldJet kallnch 
IQ • .W ....,-... '" • ııılW ,..... • Biletler: 40, 60. 
,.._ - Baul• 100 

(Ar-. var) Y~ apblul. ı'IWola; Gm 

Gezlntller: -.... 
Yolcuıugu uc;uztaştıralım 

Yurtçu ve IO)' davası güden bir 
devletin ilk itleri areamda halka ken· 
dl yurdQDu tanıtmak ıneaeleai de 
vardır. 

Zaman zaman öyle belirifler kar
ııaında kabyo~ ki buna hangi ta • 
raftan balwrak babhın. bili bir te
hircilik zihniyetinden kurtulamadı • 
ğmuzı gö~yoruz. Ankaralı, l.tan • 
buDu, Malatyalı. Erıurumlu toplu • 
luldan, bir Türkiye topluluiundan 
üatün yqıyor. lıtanbul, İzmir gibi 
b6ytlk katabalanla otel adlarma dik
icat etmek bile bu eözüınüzün doi • 
rulujımu ilbata yetıer. 

Bunun belli bath eebebi, memle
keti bütün ıenitliiile taıumaktır. 
Maeli, itte ben, bile Arta '°Pıaim 
Adanadan öteefni bilmiyonnn. Ooi
duiu tehirden hiç 'Pkımm11 olanla • 
"' da aık aık raethyoruz. 

Yino b\iyük tehirlerde Avrupa 
aezlntileri yapmak, ulrunda ldüp• 
kuran kimael~ var. Bu kuramLmn 
hiç biri, ballca UCQZ. ei1enceJi IUlll • 

s. Ge•ı•n 
Bugüne kadar belki özür diye 

kemizd.ki yolnzluk öae eiiriileW. 
lirdi. Fakat timdi böyle bir 
yoktur ... Deınir qlar,. mi1lt rnm'I 
lumuza kadar sirdi· 
büyüklükler karfwııda bncli aöz1a 
riıniı bile kamafıyor. Yahuz. 
lı1!Ja hen~ çare buluDmldı. 
vapur navlunlonmız ucuz •Ylla 
maz. Arada mrada bayram YC pa 
nayır gibi veailelerle ucuz tariitellll 

tatbik ediliyor. 

Her Türke Ankarayı göste 

orada antıı:ın fıtluraıı ve betonla 
pn Türk iradesini Türkün kendiel 

ne alkıtlatınak bir bllalip ~ 
ele .yılabilir. 

Şu halde Anliaraya ulramak 
tile altı ayhk. bir eenelik ucuz 
biletleri ueulü bbulleııebilir. Yol 
aıtalaımm bepll devlet --ow. 
iu için bunun büyük mamd-• 
a ,..._.. pek k'91k W. 

JePt ..n.n tertip ~ ~ WUlrbla katle ... lilMı-
edemizor. Je ...... 
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Bavramda t alnızı __ .. 

Çıkacaktır 
llanlarınIZI bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Kızılaya yardım olacaktır. 
Fiatı son sayıfada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 100 kuruştur. 
Müracaat yerleri: Postahane karşısında KIZILAY satış bürosu, Telefon:22653 
Ankara Caddesinde Yakıt Yurdu VAKiT PROPAGANDA SERVİSi Telefon: 24370 

BOZKURT 
T8AŞ BIÇAGI 

8 1 Ç A K L A R 1 N ASIDIR 
1 numaralı SERT 2 numaralı yu 
ımqak sakallar için yapıhmı ve trq 

olacaimız günleri bıçaklar kena· 
rmda gün iaimlerile göaterilmiıtir. 
Türklyede: 

ÖZ TORK JslMUVE 
OZ TORK SAHiPLi BIÇAK YAL 
NIZ BOZKURT VE HALK TRAŞ 
BIÇAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR 
HER TÜRKÜN BIÇAGI OLMA· 
LIDIR . 

,ııır,:11iit."""'"'G.l':.l'fo 

............................. ._ .... ._ .. 
lstanbul 3 üncü icra memurluğundan: 

• 
Ojenenin tasarrufunda olup E rnniyet Sandığına birinci derecede i -

potekli bulunan ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 900 lira 
kıymet takdir edilen T avukpazannda Hüseyinağa Mollafenari mahalle • 
tinde Çilingir sokağında eski 17 yeni 15 kapı ve 318 kütük 271 ada 38 
panel No. lu bir tarafı 36 ve 37 ve kısmen 46 parsel, arkası 46 parsel ve 
bir tarafı 39 panel No. lu mahaller önü Tavukpazan caddesi ile mahdut 
kagir dükkinm evsafı qağıda yazılıdır. 

Zemini toprak cephesi sürme ü stor kepenkli tavam potrel arası vol
to kemer olup arka kıammda bir parçası üstü saç kaplıdır. Umum mesaha· 
• 52 metre murabbaıdır. Evsafı yukanda yazılı dükkan açık arttırmaya 
nzedilmit olduğundan 1-2-937 tarihine müaadif pazartesi günü aa -
at 14 ten 16 ya kadar dairede birinci artırması İcra edilecektir. Arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduğu takdirde mütteriıi üze • 
rinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son artbranm taahüdü baki kalmak 
Gzere artbrma 15 gün müddetle temdit edilerek 16-2-937 tarihine mü
adif sah günü aaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci 
açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin o/0 75 ni bul • 
madığı takdirde sabf 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. 
Satıı pefİndir. Arttırmaya ittirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammene
Dİn o/0 7 ,5 niabetinde pey akçası veya milli bir bankanın teminat mektu · 
bunu hamil bulunmalan 18.zmıdır. Haklan tapu sicilli ile sabit olmıyan ipo
tekli alacaklarda diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak • 
lanm ve hususile faiz ve masarife dair olan icldialanru evrakı müsbiteleri 
ile birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilli ile sabit ohm· 
yanlar satq bedelinin paylaımasmda n hariç kalırlar. Müterakim vergi, 
tenviriye, tanzifiyeden mütevellit "e tediye rüsumu ve V akrf icaresi della
liye resmi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi ta • 
viz bedeli müıteriye aittir. Daha faz la malUınat almak iatiyenler 15--1-
!'37 tarihinden itibaren herkesin göre bilinesi için dairede açık bulunduru · 
lacak arttırma prbıamesi ile 935/ 41 S No. lu dosyaya müracaatla mezkiir 
dosyada mevcut vesaiki görebilecek) eri ilin olunur. (3483) 

lstanbul 4 üncü icra memur uğundan: 
Fatihte, Manisalı Mehmet pa"1 mahallesinde Türbe sokağında 37 

No. da mukim iken timdi ikametgah ve meskeni meçhul bulunan Sala -
haddin, Zülil ve Dündara: 

Emniyet Sandığından 1-6-9 31 tarihte bir sene müddetle borç al· 
dığıru 1800 liraya mukabil birinci de recede İpotek gösterdiğiniz Nuruos . 
maniye mahallesinde Ali baba türbe si sokağında 1 t, 13, 15, 62 eski 13, 
56 yeni No. b ise de halen Vezir han caddesinde 56 No. lu kagir bir dük· 
kinla Ali baba türbesi sok'.l~da ye ni 11 No. lu kigir bir hane ve müş • 
temilabndan olan ahpp binaya dairemizce 23-11- 935 tarihinde ma • 
hallen haciz ve tamamına ehlivukuf tarafından 4580 lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

2004 No. b kanunun 103 üncü maddesi mucibince bu bapta b:r iti. 
ruam vana Uç gün zarfında daire ye müracatla 934/ 2015 No. lu dos • 
,.,. bilclrmeniz ilin olunur. (3488) 
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kabul etmektedir. 
Mahmutpaşa Kürkçü han içerisin· 

de BEYKO TEL : 21685 
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Bütün dünf!anın en çok $evdiği 

artistlerdenbiri: JEAN HARLOV 

Artistlere taş çıkaran 

KANARYA 
Haftada 780 dolar kazanıyor 
Buzzie ismini taşıyan bu kanaryanın dünyada eşi bu. 

lunmadığını hiç çekinmeden iddia edebiliriz: Kanarya değil, 

ona benziyen başka bir hayvan bile yoktur. 

Buzzie, filmlerde rol alan bir kanaryadır. Buna moka. 
bil, bir film çe,·irirken, haftada 180 dolar kazanır. Şüphe. 
siz ki parayı kendisi değil, sahibi alır. 

Bu kanaryanın marifeti m· acaba'! Diye sorarsınız belki. 
Bunun marifeti yalnız bir k1f este durup boyuna şakımak 

değildir. Öyle olsa bir değil, bin tane kanarya bulunabilir. 
Buzzie, her şeyden eV\'el terbiye1i, daha doğrusu terbiye 
edilmiş bir kanaryadır. Emir verildiği zaman şarkı söyler, 
Jstenildi.ğ'f zaman şar.kısını keser; söylendiği zaman su içer, 
çağrıldığı 7..ama.n gelir, "git., denildiği zaman uçar, kafesine 
gider. Velha.•HI, rolde kendis!ne yaptırılmak i.~tenen her işi, 

söylenir söylenmez yapar. 

Sinemada çalışan bir çok hayvanlar vardır. Fakat ço. 
ğunda bu söyleneni yapma hassası yoktur. Makine onların 
hareketine tabidir: Oturmaları lflzım gelen bir sahneyi at. 
mak için, hayvanın oturmasını bekler. 

Kanarya, papağan gibi, konuşturulmaya, yani sözden 
anlamağa alıştırılmak kabiliyeti olan bir hayvan değildir.

Fakat sahibi, onu uzun müddet terbiye ederek, muhtelif 

Sinemanın babası kim? 
Fransızlar sinemayı, bir 

Fransız olan B. Lümyer'in 
icat ettiğini söylerler ve bü. 
tün dünya da bunu böyle bl. 
lir Fakat Amerikalılar bu 
mucitliği Fransaya kaptırmak 
istemiyorlar. 

Amerikanın tanınmış sine. 
ma münekkidi olan Il. Ram. 
mşaye, bu ~neki "l\tilletlcr. 
arası sinema almanağı,, nda 
şöyle diyor: 

"FransTZlar B. I~ümyer'ı~ 

(Sinemanın babası) adım ve1 

riyorlar. Fakat, bizzat ken.. 
disi, sinemayı Edisonun ki. 
neskop'undan ilham alarak 
yaptığını söylemektedir. Fra~ 
sız alimi bunu, kendi im~ 
sı altında yazdığı bir mektup .. 
ta söylemiştir. Edison kines.. 
kopu Parise ilk defa olaralt 
Verner kardeşler tarafından 

· getirilmiştir.,, 
Fransızlar ise, buna itiraz 

etmektedirler. 

vasıtalarla, söyleneni anlanıağa ve onu yapmağa alıştınr~ 
mıştır. 

Bunun _için kulland'ığı ba~lıca vasıta şu olmuştur: 
Hayvanı kafese koyuyor. Kapısını açıyor . . Yere yem ser~ 

piyor. Hayvan gelirken o da "Gel!., diyor. Kanaryayı bu. 
na alıştırdıktan sonra, başka bir sefer yere yem serpme~ 
den "Gel!,, diyor. Sesi her ıaman yemle bir arada bulan 
hayvan, bu sözü işitince, yem var diye, koşup geliyor. Bu 
suretle onda "Gel!., sesine itaat etmek huyu peyda oluyor. · 

Kanarya, diğerlerine de b<1 vasıta ile alıştırılmıştır. ,Sa.· 
hibi onun en sevdiği şeyin şeker olduğunu söylüyor ve ilA'~ 

ve ediyor: 
- Onu bunlara alıştırıncaya kadar kilolarca şeker, kilo. 

)arca da yürek tükettim?.,, 
Fakat şimdi de haftada 180 dolan kazanıyorh 

PAQAÇIZ' 
VElıi LİR 
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BU SAYIDA 

Hikaye: 

.Bir kanun 
meselesi 

Flrandello 

~ 

Röportaj: 

Çocuğunuz 
oğlan mı kı 
mı olsun! 

Palyaço Grok 
nasıl yaşıyor? 

Kristal Palas 
ateşler içinde •• 

Tarihte 
yapışık 

kardeşler 

l'olis: 

Yanlış bir teşhis 
yüzünden 

Ayrıca 

.Sanatta mesuliyet 
Sadri Ertem 



Muharririn yeni ruhları 

halk eden, kültüre şekil veren 

bir mühendis olduğunu söyle

miştim. Muharrir en 'büyü

ğünden en küçüğüne kadar 

mutlaka bir mi.syonun ifası 

için dünyaya geldiğine kani 

olan bir n~eslc.Jn adamıdır. 

Ben muharrir derken kelimt

yi ı;ok geniş manasile alıyo

rum. Şairi, romancıyı, hika
yeciyi, makaleciyi, münekkid;, 

bu kelimenin bayrağı altında 

topluyorum. lçten gelen, tıpkı 

ateş almış bir bomba gibi mü

temadiyen harekete geçmek, 

mütemadiyen içinde birikmiş 

kuvvetleri etrafa saçmak isti-

7e!1 bir iddianın ta kendi!'i 
olan muharrir ister şuurlu, 

lster şuursuz olsun mutlaka 

aktü bir rol sahibidir. Bu ro 

lü yapmıyorum elediği zaman 

yapar, yapıyorum dediği za
manda da hatta ba~kalarına 

bir şey telkin etmiyorum de-
ı ' 

CUği zaman en çok muvaffak 

olduğu l"C ~ürüklcdiği andır. 

Her iddianın gölgesi, kor

kunç bir mesuliyettir. lddia-

11 başkaları okur, yahut insa

nın ağzından dinler, fakat in

~n iddiasının gölg<'Sini içine 

'döndüğü, içini" seyre daldığı 

Eaman görür. O insanın i_çin

·de çöreklenmiş ve konuşan bir 

~ılandır. 

lnsan kendi kendine kaldı

lı, ruhun misafirleri gidip in· 

san içinin kepenklerini indir

'diği zaman çöreklenen yılan 

,.öze başlar ! • 

- Ne yaptın .. Anlat bana .. . "' . 
Bilirim bana: 

"- Biz hürüz, mesuliyet ne 

demek .. Sanatkrırın mesuliye. 

ti olur mu hiç? diyeceklep 

Yardır. 1',akat onlara v<'rilece\ 

tek cevap: 

- H ür old uğunuz i çiı mc· 

sulsünüz. Çü::ltü hürriyet me· 

suliyct deme~>tir. Hürriyetten 

korkanlar mcsuliyetten kaç!

yoı-lar demektir. 

Şunu., der)J~J ;. a~l~~yınl ki 

1 2 KURUN'un .ilavesi 

esuıivet 
:----------------·• • • ·-----------------Y A"Z AN 

Sadri Ertem 
• • 

ben, sadece münekkitlen ru 

hunun mesuliyetioden bahse

diyorum. I\:endi eseri üzeriud~ 

amansız bir münekkit ruhil~ 

dönen ve kendini daha iyiy~ 

daha güzele, daha mükemme

le götürecek mukaddes azabı 

tadan sanatkarın uyması la
zım olan mesuliyeti anlatıy;:ı

rum. 

Ruhları yeni kalıplara dö

ken insanın mesuliyeti hudut

suz ,değildir. Bu hudut ister 

kendisinden ba~layıp cemiyet

te nihayet bolsun, ister cemi

yetten başlayıp kendisinde nt

hayet bulsun, bu bence bir söz 

farkından başka bir şey de· 

ğildir. Kalıpları, ör tüleri, de

rileri, kemikleri aşarak asıl 

derinliğe dalalım. Ve rea litt
yi bozmadan olduğu gibi kar

şısına geçelim. 
Me.suliyeti hlc:;seden içinin 

mukaddes azabile yanan in· 

san mesuliyeti inkarda bir ne

vi hürriyete kavu;.manın, bir 

nevi başı boşluğun snrho5lu

ğuna tutulanlar arasında ne 

hazin bir mahlüktur. Kendini 

denize düşen bir elmas pa rça· 

sı diye ne kadar te~elliye 

gayret ederse etsin nihayet 

sulann örttüğü çerçöpleri üs

tüne saln·erdiği bir deYirde 

kaybolup gitmeğc · mahkum 

olmaktan kendini ku rtan!

maz. 
lstanbul kıyılarında bir gün 

bir manzara ile karşıla~mış

tım . . mr yat bir yaz günü sahi 

le hücum eden ~çöplerin yü

zünden sahile yanaşmamıştı. 

Estetik ,.e fikrin ufukları · 

mızda bu yattan ne farkı rnr. 

Bi7.e yaklaşıyor. Biz sahilde
yi~. Bu çöp yığını ne denizi 

küçültüyor, ne knrııyı büyü

tüyor. Pakat bir türlU gemı 

sahile yaiıaşnmıyot. Snltil cle· 

kiler n gemi mütema di bir 

• • 
hasret içinde çalkanıp duru

yor. 

.. * * 
l\lesuliyetsizlik bir tufan gi-

bi etrafımızı sardı ise sebebi

ni arayalım. Dence bunun ikl .. 
tane sebebi vaı·dır: 

Biri, dehayı bir kartvizit 
gibi kulJanan m~galomanın 

kendini arza düşmüş bir ilah 

farzetmesidir. 

Sıtma gibi, nezle gibi, fren· 
gi gibi megalomanı da zaman 
zaman salgınlar sapıyor. Bıı 

salgınların devamr müdddin. 

ce megaloman ".Şehil' ışıkla· 

rında,, ki Şarlonun vazJyetin
dedir. Şarlo bir sarhoşun ho· 
şuna gider ve kibar sarhoş 

ertesi günü onu tanımazsa 

megaloman daha ileri gider. 
Şöhreti ve efkarı umumiyeyi 
kendinin kanına girmiş fan
eder ve uykusuna dalar, ken
disine dünya şöhretinin bi'at 
ettiğini sanan adam mesuli
yetinden uzaktır gerçekten 
gayri mesuldür. Kendi pey
gamberliğine kendi inanan, 
fakat kendine ümmet bulama
yan insan hıncını sinirlerin· 
den ve çenesinden alır. 

Sanatta mesuliyet hL<ısini 

taşımayan ikinci tip, sanatı 

adilik, bayağılık sanan insan
dır. Megalomanlık salgın ha-

Bu sefer tabakları iyi 
yıka. 

- Niçin? 
· ~ Ev sahipleri sofr~ya b'

zi de alacaklar. 'Temiz tabak. 
ta yemek yiyelim .. , 

Jini aldığ-ı gibi fıdilik de zn. 

man olursa sağnak haJinde 

etraf ırnızı sarar. 

Okunuşu adi bir ruh en gü

zel, en uhi şeyleri kirletmckt~ 

yektadır. Beceriksizliğe oriji

nalite, değersizliğe halkçılık, 

sadeliğe basitlik diye iftir'\ 

edildiği zamanlan hep biliriz. 

Lugattaki bir takım kelimelec: 

ve durumlardaki manalara hi· 
yanet eden insanlar ;idili(i 

moda hali~e sokmuşlardı:. 

Bunun içindir ki sanatta 

mesuliyet gevşemiş hissini 

verecek bir haldedir. 

Kurtuluş çaresi, mesuliyet

sizliğe harp ilan etmektir. Me

suliyeti anlamıyana anlatmalC 

trr. Bunun tek yolu kalitesiz· 

liğe karşı el birliği ile cephe 

kurmaktır. Hangi ekole men~ 
sup olursa olsun sanatkarın 

birleşeceği tek nokta kalite 

bayrağı altında mesuliyeU 

hissetmektir. 

• • * 
Çok söylenmiş bir söz var

dır. Yüzde yüz doğru değildir4 
doğru değildir. Fakat eğri.si 

Fakat eğrisi kadar doğru ta
rafı da vardır. 

Kari bunu istiyor. 

~ari mutlaka kötü şeyJ~r 

istemiyor. lyi şeyleri yüzde 

yüz kapışmıyorsa onun dn se. 
bebini aramalıdır. Bence, zev• 

kimizi, hissimizi kaplayan kıl· 

inat bizi bofoyor. Bu ıkiiinat 

tiyatro ve sinemadır. Tiyatro 

ve sinema ze,·kin "Seyyar sa
tış memuru,, dur 

Filmlerin hudutlarımızdan 

girerken sadece sfyast bakım• 

dan değil, sanat ve zevk bakı• 

mından da J:ir kontrole ta~ 

tutu1masr yüzde yüz olmasa 

da kaliteleşme hesabına bir 

kazançtır. Tiyatro için de ay

nı şeyi söylemek mlimkündür. 

Yarım kilo zeytin yağının 

mağşuş olup olmadıfı bun11 

8Ihhatı namına kontrol edetl 

devletin cemiyetin manevi sın .. 
hatmt da korumak vazifesini 

hatırlamasr · ,.e bunu ihtisac;a 

terketmemeşi ga7.rl ~bit olur. 

U'\.-r ~c:ı:nu-n. '"'-e.ae\~-a'-

(1 bwiden del>am) 

Diye gürleyen çiftçi, küpün 
içine attığı gümüş mecidiye>i 
tamamile unutarak yatağına 

uzandr. 
Küpün içinde bulunan amcn 

I.icasj,' .kendi kendinCy yahu, 
diye düşündü. Bu para ile 
ekmek, şarap aldır~m da sa . 
baha kadar bir güzele eğlen
sek .Cena mr olur?. 

Çok güzel ve sakin bir 
gece idi. Hava daha çekirl, 
aldatıcı, ay da o kadar par_ 
]ak idi ki.. İşçilerden biri cL 
varda bulunan hanlardan bL 
rinden Iazun gelen şeyleri at. 
maya gönderildi ve aradan 
henüz bir kaç saat geçmemiş 
ki, çiftçi, müthiş bir curcuna 
gürüJtüsite tatlı ve ağır uy. 
kusundan uyandı. Pencereye 
koştu. Bütün işçiler ve ya. 
naşmalar yan sarhoş bir hal. 
Ge küpün etrafında el ele tu. 

1

,'tuşmuş, hora tepiyor, Licasi 
amca da küpün içinde neşeli 

'neşeli şarkılar söylüyordu, 
Hiddetini yenemiyen çiftçi: 
- Melun, diye gürledi. Be. 

nimle alay ediyor deyus! 
Giyinip de merdivenlerden 

azgın boğalar gibi inmesi çok 
sürmedi. Adamlan kendisini 
tutmaya vakit ve fırsat bul. 
madan küpü!\ üzerine öyle bir 
fiddetle yüklendi ki, küp, 
müthiş bir süratle bayırdan 

aşağı yuvarl:ınmaya başladı .. 
Derken birdenbire duruverdi 
~e bir zeytin ağacına çarparak 
hızla buz oldu. 

Sarsıntrdan kendine gelip 
ile, alfıt ve edevatım toplayıp 
kiifesini sırtına yüklenerek 
evinin yolunu tutan Licasi 
amca: 

- Gene ben kazandım .• O. 
na ya1nız ~imentonun bile kj. 
fayet edeceğini söylemedim 
mi?. Diyordu. 

Kadınların küçük 
kaprisleri 

(8 inciden devam) 
itina ile mi? 

YENi BiR YAZI! 

Bayan, bu kadar sualin 
içinden de nihayet birine ce. 
:vap ,·erir ve yazmağa başlar. 
Bunda da kadınlann en fazla 
tercih ettikleri yazı, en ort 
;final olanıdır.. Bu da · şimdi. 
ye ·kadar dik yazı ıi di. Fakat 
bu sene daha başka bir: moda 
~ktr: . Dildlğiıniı; bayaği el 
ya:.Zısr gibi'soldan sağa değil 
'de sağdan sola iğri olan ya. 
zıdır. Gözleriniz eğer bayaği 

- Bu kitabı size verebilirim, 
/akat, okuduktan sonra bana 
getirmeyi unutnı.ayınız,'·1ı.a! ...... ____ .................................. . 

el yazısına alışmışsa bunları 
okumak için yampiri durma_ 
nrz l:lzımdır. 

El yazısından insanın ta_ 
biatini anlamak diye bir ilim 
vardır. Bu ilim kadın yazı. 

sinde hemen hemen daima ay . 
rı hükümlere nrır: Çünkü 
kadınların yazıları ilk bakış_ 
ta, ince olmak dolayısile bir
birlerine benzer gözükürlerse 

de erkek yazılannda görülmiyc 
cek şekilde birbirlerinden çok 
farkhdırlar. 

KOKU! 
Mektup yazılıp bittikten 

sonra bir iş daha kalır: Ko. 
kulamak!. Belki buna hiç 
lüzum yoktur. Çünkü kağıdın 
~ık tığı yer, onu ve kalemi tu. 
tan el hep lavantalıdır ve ya. 
zıncaya kadar mektup hay:ı 

koku içmiştir. Fakat bayan, 
bunu kfıfi görmez. Belki .ke11. 
di burnu - daima koku için. 
de kaldığı i~in - bunu fark. 
etmez. Tekrar esans şişesin~ 
yapışır ve mektubun 7,arfına 
bir iki damla damlatır. Bu 
koku, mektup kime gidiyor. 
sa onun eline varıncaya 

kadar kağıd;ı 8iner ve siz 
mektubu alıncn bir koku dal. 
gası i~inde sarhoş kalmsrnz. 

Ha9alet qemiler 
(9 uncıulan devam) 

§a.İ'Cti veren küçük bir yat 
meydana çıkmıştı. 

Kaptan Bir ketin keskin se
si bir daha ~miadı. 

- Nöbetçi vardiyaları fili
'kncıları cankurtaran sandalı

na ! 
Zabitan klübünde bu Qaya. 

nı takdir .tahlisiye i.'ini .nasıl 

başardığım mesleki bir teces
süsle. soran arkadaşlarına ku
maııd~ Birket içinden: 

- Korkumdan d}ye .cevap 
veriyordu. 

Refik Ozgen.er 

- Bu ök"ii.zii n pclc m.es'ut bir hali ıxırt 
- Saadet talı.nmı sayml.an dört yapraklı yonca bulmıt§ ola-

cak ..• 

- llak baba, bana yazdığı mektupta "Şimdiye kadu 
gördüğüm en güzel gülsün!,, Diyor. 

- Kaç gül görmüş acaba? 

..-::::::::::ı. 

)) 
- Alimlerin mııuaJfak ouımadıklcJrı bir §eye .1uıiı ounmwyo

ruz : Şimal kutbuna ayok bastık. 
Karısı - Bıırası pek soğuk. Kci..şke Cenup .kutbuna gitseydik. .• 

- Eyvah! l"anyokla kaldık : De ' ?i~· 'b:tti! 

/.:} 
:.; ~~ 
··ılll>'- .~ ~-- ... 

•. ,,, • 1 
~·"'. -:' ........... 
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fM nl'T_,. ;adllamua 
hiNll. kadfsfaladfr. Bu h.._ 
..., urJ bestellna lliri19!t 
aaklaurak lireti adlarla or. 
taya atrlaa bestelerdir. Sın. 

81 gelmftkea, "Grok,. isminin , 
onu artistlik ismi oldupna 
da belirtelim. Sahici lsmt. 
Adrlyen Vettqdır. 
YALNIZ BU KADAR M11 

Besteklr, diler taraftan 
pek mahir bir akordlyon •· 
natkAn, piyanist n.- dan. 
llirdilr. Numara yaptıtı sn. 
)arda nasıl dana ettltf mk 41tk 

prillilr. Sonra, nıa1a•dır. 

Parkının etrafını çnre11Je1l 
parmakhkb duvarlarda oaua 
~zditt figür ve tekiller ıı.,. 
prpar. Davar UstUnde pat. 
1aço makyajile çehresinin ıra. 
rthıtlfl ile karpl&fll'8111& Bu 
parmakbklr davarlara "681 !• 

~it.. derler. Buralara bakın. 
ea da ressambfı hakkında ye. 
ter derecede bir fikir edinile. 
bilir. 

DAHA DA YAR. 
Yapabildiği fe)'lerfn ayı. 

ası daha bitmedi. Grok. nk. 
tile saatçi olacaktı. Dolayı. 
aile en ince ve hassas maki. 
nelerin tamirine va.kıftrr. 
Sonra, birinci derecede ma. 
haretli bir balıkçıdır. Bat•k 
tutmakta da eşi. meneadl yo\. 
tur. Parkmda balık tutab!l. 
mek &zere aeaiş bir .. nz 
yaptırtmıt ve bunua içerisine 
bir çok balık doldurtm111tar. 
TabU bu vaziyette bol bol ha. 
lık tatablUyor l Sonra ıenc 
maharetli bir bilirdocudur. 
Bn· aevdifl hillrdo eti. ba 
isimdeki meşhur film yıldızı. 
nın babası Adolf Volbr6kt8r. 
'.Adolf Volbrilk; Pavla Vessell 
De birlikte "Mukerad" ve 
Lulze Ulrihle birlikte "Rejin., 
filmlerinde oynıyan yıldız! 
Ba yıldma bahası, nry•te 
artlstl1dl. ahbaplrldan sah. 
•edendir. Grok, lnaanca ha. 
reket eder. Varyete arkadat
lannı hiç unutmaz, onlan 
aa)'fiyeslne davetle uzan mUd 
det misafir olarak alrkor. O, 
malOm 'Sonradan slrmeler,. 
sfbl, milyazeaesl bosalmaf 
mahlGklar derekeafne dUflll•· 
•ittir. Kendisi meflıar olap 
.... töhret edlnemlyen bir za. 
maald mealekta,ıanna yub. 
rrdan kbnlardaa, onlan 18. 
tllıfaf ft 18tlltkar eden. yahwt 
- taanumaslıktaa selen ft 
elıa ola "Huettn ptlaL 
llat. •aba4De !flllama ça. 

a. ıı nau•• tLAYBll 

#11'1111, 11....- ...... ""''"'• 
llllldlrme/J. Toluda ~ daveue ı 
balaaaa ma,·uı boaakJarda a 
olmadıtı için de. "Temız b~r 
basan,. olarak \'Ulflanmııtırl 
GROKUN BAZI GUNLERl 

Grokan sosyete ile alaka. 
mnı keatlfi gUnlere. kl"ndi 
içine çeldldltl glinlere dl" rast 
lanır. Bayi• dnlerde. mea, .. 
li kızken tanınmış bir mah'l. 
niye olan ltalyan karrsile htr. 
ilkte musiki odasına çekfh~ 
orada onunla baş bap tatlı 
saatler ıeçirir. Kızken. o za. 
mankl lsmlle çok tanınan "I! 

aevflea karudle, tamamfle a11. 
laşrrlar. Bq bata kaldıklan 
saatlerde, kansı, ""art,, ler, 
1Ukılar siyler. Bir zamanki 
artistlik repretavarına daha 
olan par~ları teğannı eden 
karuına Grok, piyanoda ref •· 
kat eder. Parmaklanna hi. 
kimdir: ister bir""koloratal'3. 
ri,. nln en dç kısmını çalmak 
olsan, ister kolay bir "solf pg. 
10.. ya, basit bir refakatf Bu 
sırada, kanar bilhassa gU~l 
bir "'trf ller.. l başardı 1111, 

kocası, en yüksek takdir f fa. 
desi olarak, matadf Uzere n 
meşhur tabirile şöyle der: 
"'Net möööglU!., yani: ""müm. 
kUn değil l,. Banan bu derece 
haşan ile yapılışının. imkan. 
sız görilnen bir şey oluşa ma. 
nasınal. 

GROKU KiMLER ZiYARET 
EDER1 

Grok, hayatını o suretle 
tanzim etmiş, o yolda tert\. 
bat ortaya koymuttar ki kea. 
dislnl kimin ziyaret edebile. 
ceffnJ qatı )'Ukan dalma ke&. 
tlrir. Gözlük takmasına raf. 
men, sözleri o kadar iyi gö. 
rilr, kil Kimin ziyaretine 
geldiflnl, geniş bahçesinin 
bir acundan, veya villAsınıa 
uzak bir köşesinden seçer!. 
Eter gelenin biç mi hiç haz. 
zetmediil bir şahıs oldatunu 
g6r0r veya sezerse, llhzada 
kıyafet detl'iştfrir, makyaj ya. 
par ve methale çıkarak, det!. 
şlk sesle ş&yle söyler: "'Hayır, 
kendileri burada d~fller. St-. 
yahate çıktılar. Ne zama~ 
dönecekleri hiç belll delili., 
Ve davetsiz mhıaflrf. biç ren" 
v~rmeden. atlatıverfrl 

Bul ailnlerde Grok. hlc 
killlleyl kabul etmez. Banda 
yerde• aite detin haklrdır. 

da: ~.. pek Jllbek. pek 
•llatesaa, pek oaarl• bir mi. 
aflrt atırlamaktadır: S.vc:. 
iL •ulaterem anat8lal. Ki• 

~ 
'• 
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lış!arından biri, yapışık kar. 
deşlerdir. iki yapışık kız kar. 
deşleriı: evlenmeler~ boşan. 
maları hakkındaki hikayeleri 
lşitmiyen kalmadı. Bir iki gUn 
evvel de Amerikadaki iki va. 
pışık erkek kardeşten birf nlıa 
öldiiiUnti haber vermiştik. 

Ertesi gUn, sanki düny• 
yapışık kardeşsiz kalmas·u 
diye, yaradıhşın bir cilvesi o. 
larak dünyaya iki yapışık kar 
deş daha geliyordu: 
Bu sefer bu gartbenin dünya. 
ya gelmek için seçtiği yer hl. 
zim memleketimiz oldu: Ma. 
raşta iki yapışık kız kardeı~ 
doğdu. 

Fakat. yapİşık kardeşler 
acaba yalnız asrrmzda mı gö. 
rflltiyor? Yoksa tarih böy~e 
kardeşlerin daha bir çoklaruı 
kaydetmiş midir? 

Bu sual ile tetkike giriş. 
tik ve gördük kf birbirinden 
•ancak ölUmle ayrılan., ka!'. 
deşlere her asırda ve bi~ok 
yerlerde tesadüf edilmiştir. 

Elfmlzde bulunan bugünkU 
malOmata giire_ ilk yapı,ıtı 
kardeşleri 1701 senesinde Ma. 
earistanda glriiyoruz. Ban. 
lar Elena ve Yadlt isminde 
iki kız kardeşti. Birbirlerine 
arka arkaya yapışıktılar. 

Bu iki kardeş, ikisi birden 
1723 senesinde - yani yirmt 
iki yaşında olarak - ölmU\1-
lerdlr .• 

Tarih itibarile ikinci yapı. 
şık kardeşleri 1860 da Alman. 
yada buluyoruz. Bunlar iJd 
erkek kardeşti. CfiretkAr bir 
doktor. b11 iki kardeşi ameli. 
yatla blrfbfrtnden a"'11l~ıtını 

''"''" ettf •• lee P'frf•tf. p,.kflt, 

bfllr, belki de ne .Uhret, ne de 
ae"et. başlı hapna Grok• 
tatmhı edemndl: Bfer aa. 
nesi bagtlnlerl sl1111e11eydtl 

Ba. fanınRf Amrna ,._ 
.-fftllnlntkrı • ..,., vaı~ 
6lr ,,..,,rftr/llllr, '~,..,,,,,,,.,., 

o 

am~.... ... c.&••._.. ... ._. ··-· .. t',. 
Jerden biri öldü; yalnız, di&~ 
rt kurtulmuş oldu. 

Bundan sonra sıra Fransa.. 
ya geliyor. 1841 senesinde 
Fransada. iki yapıflk kız kar~ 
deşin, gene bir ameliyat es. 
na.-.rnda 61dUiünU öğrenlyo. 

ruz. 
Bundan sonra, gene Fran. 

sada yapılan bir amelcyat fite 
defa olarak iyi netice vermit 
ve aslen Brezilnb olan Ma. 
ria - Rosalina bem~lreler bl .. 
ribl-:-lnden aynlmıştn. 

Bundan snnra ikinci hfr 
muvaffakivetll amellyat fta: 
1902 de .-ene Franıııada Radi. 
ka - ~nadfka h~m~frell"rf "· 
yırm•qtır. 

1912 senesinde tnrnlterf'"" 
f1ci ~Am-.•\c kt'Z kardeşin 31,m. 
i'i' 1cavdol""""nr. Runlll!' 
Krl-.tfna vf' MflJf11 ltdmt.rf,.de 
fkf brrf.a .. ve 12 yaı:ımda bu. 
lannvn1"1ftl'dı. 

Bu sene Amerfkacla, birtd 
11ürken. dltertnl .ll_artarm"' 
irin yapılan ameliyatın aYl'lft 
ilk defa olarak. 1914 de yapıt,. 
mııtır. Franıu 4-. Madelfne Ye 
Sa7.anne hem~f relerden ikinci. 
si ölmek tl7:Pre idi. Yanıl .. 11 

amellvatta Suzanne kurtuld• 
ve nyet sıhhatlf olarak yaşa. 
makta devam etti. 

1927 senesinde dOnyaya ikl 
çift yaplflk kardeşin dans 
geldfı'Hnl 9'irilyoraz. Banlar .. 
dan fld.-.1 tnrilterede. fiisf d• 
Fransada d~aş18l'dı. F!I,. 
ktt tncrf1te,..de1cfJer de Fl"ftn. 
sada1riler de dotctnklamufı.4 · 
bir iki lriln sonna 8lm0ı-ler-'İr, 

En· son yapışık kardeşleri 
de evlenme - boşanma hlkl. 
yelerl ile meşhur olan kız kar,. 
detler, Amerikada blriblri_.. 
din aynlan fld erkek kare!~ 
Ye Maraşta doilın iki Ttlrk 
ya.,..wk vrtleş ~n ediyor. 

Bıı t.tldklerde gkti•lse 
prpan Wr nokta var: yan•ttJte 
b•t•rln lldal de ıa llkC. 
tir, 1& ..... 

kız mı olsun 
• w--* * • r Aaıraar boyunca, erkek evladın baba uarafmdan kız ÇOCUKtan daha çok le viJdiği gôrulmiif.. 

1 tür. Fakat, acaba babalar, hayallerinde yqattıklan tekle göre bir erkek ev lit bulabiliyorlar 
1 mı}. Sadece bir hakikat var: Bugün bir çok ihtiyar babalar, ocak batmda oturup kendisine 
1 yemeğini hazırlıyan, çorap diken, oda smı düzelten ve bütün ihtiyaçlannı e linin altında bulun-
1 duran kızı ile Y8f8YIP Allaha tükredi yor . 

!- ~ ~---------
- Tebrik ederim dostum. 

dedim. Gazetede llinmı gör
düm. Bir kızın olmaş.. Demek 
artık lhtiyarlad?ğın zaman !14· 

na bir kız bakacak öyle mi? 
YUzünii ekşitti. Ve: 
- Ent, dedL Herkes böyle 

söyliyor. Gerçi çocuğumas gü
Zl"l, sevimli, sıhhatı yerinde 
bir şey .. Fakat biz erkek olma
aıni istiyorduk. 

Kendine hiçbir cevap ver
medim. Bununla beraber &Ö'&· 

leri arasındaki "Biz,. kellmed
ne dikkat etmlttlm. Acaba an· 
neler de filhakika erkek ço· 
cuk mu istiyorlardı!?. 

Sonra bir gtln o arkadqı· 
mın karrslle görütmek fırsatı
•• buldum. Kolunda tattaiu 
pkilslz çıkma bakarak: 

- .AJı, dedL Ne aerimll pyl 
Bir çocuğumuz olduiuna çok 

memnunum. Koeam da 111"·· 
Fakat kocam biraz inkisara 
uğramış galiba. ÇünkU çocuk 
istemekle beraber, bu çocataa 
erkek olmuını istiyordu. AJ· 
lardanberi hep bir erkek ~· 
eağamn olacaltaı konat11· 
7orda. Ben de kendisine erkek 
çoeuk lstediflml sifllyordam. 
Fakat aadeee ona hoş gara,.. 
mek için blyle aiyllyordam. 
Hakikatte ne olarsa , benim 
için birdi. Ve şlmdL. (Çoea· 
tuna elile okşayarak:) 

Buna dllnyaya deflşmem. 

Fakat dediklerimi koeama SÖJ: 
Jemeyfnlz olmaz mı? 

• • • 
Hayır_ Bu shlerl arkada· 

ınn kocasına nakletmedlm. 
Erkekler arasında ba llhl me
ileleler Uzerlnde bir ne'YI aa'•· 
aevt ketUmlyet mubalua edl
Hr. Fakat pllba ben de aynı 
tudrdeyl-. ÇUaldl erkeklert. 
blrtofa erkek ~ ....... . 
LAldll ae prfptlr IEI. .... u 
istenen (ocaklar MJl•ftlerl 
zamu babalan. erllt ~ 

cuklarclan daha çok iyi bakı· 
yorlar. 

Erkekler, erkek çocuklarru
da kendi hayallerinin tabak· 
kukunu isterler. O yavru da 
kendisinin tekrar bUyUdüffl· 
110 g6rtlr. Kendisine nasip ol· 
mamıt mazhariyetlere ona 
kaYUŞtarmak ister. 

Bana isterseniz hodbinlik 
deyiniz. Fakat methe llyik b'r 
hodblnliktlr." Çilnkl baban .. 
)'af&drfr bu hülyalarla birlik· 
te enerjisi de çotahr. Sinmek 
Bzere olan çalışma hevesi b'I 
eoeata yetiştirmek sayealnd" 
yeniden mabmuzlanır, canla-
nır .. 

• • • 
Gayet nermin olan bir arka· 

dapın sekiz JBtrncla bir l"l"• 
kek çocata nr. BUt8n emeli 
h çoeaktadır. 

Arbdqrm nktfle f aklrdl. 
Çok sdnnb çekti. Fakat kendi 
ıanet n zekbı sayesinde zen 
sin oldu. Şimdi ne yapıyor bl
Jfvnr mmannz1 Vaktlle ke'l .. 
dl.sinin fekmlt oldufa bittin 
zahmetlerden oilana koruyor. 
Ona otomobil al•lfbr. iki hU. 
la~ ta..,_ etmlftlr. Elini~· 
ak ndaa llOfak nya 80ktur..,..r. Bir lautalıfl elaaca"' 
'11 doktorl11n çaJ.mynr. Yamt 
• •ulı bir mektebe, aoara 

Uııiversiteye ve Avrupa mer
kezlerinden birine gönder• 
cek .. Bütün hunlar Yaktile 
kendisinin elde edemedlfi şey
leri bugün onlan hol bol er· 
kek çocuğuna tattırmak isi!-

"~ . 
Fakat bu azami raf betten 

sonra bu çocuğun pehpehle:a
miş bir şey olacağını da dUş8. 
nüyorum. Her şeye ratmH 
babasının yan kıyml"tlnde bir 
adam dahi çıkamaması ma!ı
temeldir. Bununla beraber ba· 
ba.~ına nasihat vermekten (t!· 

klnlyorum. Bu kadar, kl"ndfJQ 
gayet afık göz bir it adamı 
iken bu işin hususiyetini göre
miyor. 

• • • 
Bir erkek i(ln erbk (ocak 

istemek hi( şüphesiz tabiidir. 
Da. (Ok ~ki 7..ftmanlard1tnbert 
devam l"denlen bir insiyaki 
haldir. bUtfin uırlar hoyan~a 
bdınrn va7if~f l"rkefe hfr er· 
bk nlA~ a-Ptfrmek olarak gö
r81m8!ft8r. Bu erkek evlAt da 
kendi hesabına ailenin tesel
sOIUnU muhafazaya memur
da. -ılenhn adıma IAyfk hfr 
erkek eYIAtt_ Ba elztl &s1rlar 
dllnhe1"f kfm hlHr ka~ milyon 
kf$f fl3y1e111f.Ur. 

Fakat hasa". llla'\148ef. ha. 
bul tarafından bu derece mu-

habbel ve tercih gören erk,.~ 
çocuk biçare adıamı inkisar<& 
uğratıyor. 

Erkek çocuklan:ı, hatta 17l 
erkek çoeuklann babalann• 
dan tamamen ayn, kendileri• 
ne göre bir yol tuttuktan ri
rü l ür. Babalannın, hayall~ 

rinde yaşattıklan şekle g&re 
yetişmek devresini çabaca:C 
gererek birdenbire bUyilytivc. 
rfrler. Ve babalar, onlar ds 
kendilulnin bir aksini balan
ir yerde. babasının tan ve te
IAkkllertne aşatı yakarı isti"•.· 
fana bakan zorla bir yabancı 
ile karşılaşıyorlar. 

Baba, baba olmak dersini 
yeniden ötrenmek mecbarfye. 
tindedlr. Bunlar hiç de tft111ay. 
var ettiJ'tt gibi d~ldir. Akıllı 
olan baba, bu yeni vazlytıt 
ır~ -~~- .... biraz sıkılırsa ela 
sonra ahşrr ve nihayet işfa 

itinde bir ~yrl tabltlik bat
maz, geçinir, gider. 

Erkek çocapn çocuklafa 
baba için çok kıymetli bir ~Y'
dir. Erkek çocuğun çocukhı· 
ğantfa. lnlba. bir krz (OCUP, 

te...tr edl"bfleceı'tindl"n dah' 
çok mOessfr olar. F11kat haya
bn daha ileri safhalarındıt, 
ihtivar1amr~ olan anne ve ba
ban krF. ~oc11k1Rn daha tok 
arkadaı,hk e,t,.blliyor, rahd 
temi" eyle:v~bllir ·. 

• • • 
BugQn birçok ihtiyar baha

lRr. ocak baş•nda otnru., k~n· 
di~f nln yemtğf ni hazırlayn, 

çonbını diken. nda.ınnı d07.t'İ · 
ten ve bntiln ihtiya(lannı eli· 
nin altinda buluru•nran kY,;He 
yaqayYp tannya şiikilr tıdlvor. 
Çnk '1.Rm 00

•• evvel. bn '"7.rn bir 
er'r,.lc rnenk olttrak dtt~R81111 
lsteililnl 1J1'1'tm"fb!' W.fle .. 

otlaa mı, frm mı? Rarsf,--tal 
f,.tiyors'IDazf P•er talnt '-
nfs ikisine blrda mallk olar
Rtt"IUZ. 

S. 3 IWRUNan ti.Aval 

• 



içimizden herkes, hayatr, 

nasıl a rzu edirırsa öyle tan. 
zim etmek imk~inını verecek 

neticeler alm3k, hulyasında. 

clır. Hele sanatldı.rlar, bu hul. 

yaya fazlaca l!alarlar. Bil. 

hassa diiflyanm dört bir tara. 

fında dolaşarak, kendilerC!i 

her yere tamtmak, kendileri. 
ne fic lemşümul :iöhret temin et. 
mek yolunda adım atan sanat. 
karlar!. Bun ?arın hepsi de, 
talihlerini denerken, "Büyük 
şans,, denil'!n elle tutulamaz, 
dille anlatılmaz cıva gibi şe. 
yin kendilerine mösait olaca. 
ğı hulyasile, didinirler. O 
ııaman, zengrn olacaklar, bu. 
gün kendileri:'ıe çok veya az 
tabi oldukları kimselerin hep. 
sine kuman'ia edebilecekler. 
dir. Bazdan, bunu yalntz 
rüyada görm~kle kalırlar, bu. 
na mukabil banlarmın rUya. 
}arı da çıkar. Yahut da, hul. 
yaları tahakktlk eder. diye. 
1im ! Bu, kegf'nkes böyledir: 
İkiden bhi !. 

S. 4 KURUNun· tT.AVESt 

Palyaço Grok 
Dünqada her islediği şeye kavuşmuş 
mesutlardan biri olan palyaço, bütun 
servetıni tek hır numaraya borçıu 

Bugün kralların bile gıpta 
edeceği büyük bir saray 

içersin9e yaşıyor 

~=================* •==================ıı 

Grok hakikaten yaşamasını CjOk iyi bilen en mesut 
ınsanlardan biridir. Belki " t. u da lakırdı mı diye
ceksiniz, ele o kadar para geCjtikten sonra 1.,, fa• 
kat unutmav ınız ki, daha geCjenlerde, yine bir 
milyoner olan Bazll Zaharof bütün milyontar1na 
rağmen manevi bir sefalet h;ersinde ölmüştü. 
Cirok nasal yaşıyor?. Bu röportajda okuyunuz r •• 

l=================it ~================= 

Palyaço 
Grokun muhte
§em villası, bir 
saraydan fark. 
sızdır. Cenup ik 
limlerine ha.s 
görilnii§lü par
kımn dekoru. i
çerisinde yük. 
selen uma, 

Şimcli bütün dünyaca ta. 
nınmış olan palyaço Grok, 

işte istediklerıne kavuşan me. 

sutlardandı Belki de başlu 

hiç bir varyeoo artistine nasip 

oln.umış surettA>, tek bir mı. 

roara ile bütlia. dünyayı ken. 

dine çekmiş ve bu tek numa. 

ra ile milyonlar ele geçirmi:i. 
tir. Yalnız, bu arada şunu 
kaydedelim, Ki Grok, bu tek 
numarayı yaı><ırken, yerine gö 
re ayrı ayrı btr düzine lisan. 
la konuşur .,e hazan da sah. 
neyi, muhite göre azıcık de. 
ğiştirir. Bununla bera4.ler, 
numara, esasta gene aynı nu. 
maradır! 

Hele başka bir palyaı:o 

kalksın da bu !aUmarayı tak. 
]ide yeltensi!ı l Başkası, ne 
kadar ustalıklı hareket etse, 
yüziine. gözüne bula.ştınr .. 
Taklit. aslına katiyen benze. 
mez. Hem bu numarayı ba. 
şarmak, ancak palyaço Groka 
ver~idir! 

Varyete artistleri, attra!:.. 

siyonlarında • on tanesi ara. 
sında, iki yahut da üçü se. 
yircil'erin hoşuna gider ve tu. 

tarsa, bahtiyardıl"lar. Halbu .. 
ki, Grok, bu mu,·affakiyete 
- Yukarıda d2 i~aret ettiği .. 

Grok, k-ızken tanınmtŞ bir muganniye olan ltalyatı tal. 

rısile birlikte, villasını n;>arkmda. Karısının yeni §al'~nı göz,. 
den geçiriyor t 

Sis düdüğü büyük sükunet ortasında bir 
defa daha duyuldu: 

- rskele alabanda. Sancak baş 
omuzluğunda gemiler var. 

ı 

Gözcü cevap veTdi: 

-Gemileri görmüyorum 
kumandan •.• 

Kavlan Birkenin sesi yeniden çınla11ordu: 

-Nöbetçi vardiya. Filikacıları 
. can kurtaran sandalına! 
Kamara kapısı üzerine vu

rulan birkaç darbe, süvariyi 
, kanşık rüyalı uykusundan u
i yandırdı. 

- "Saat beş kumandan!,, 

1 
- "Teşekkür ederim,, de-

di ve Ranzasından kalktı. Ha
; ıa gece kokan sisli bir şafak 
i :,yan açık kaportadan içeriye 
. sIZiyordu. 

Amerika Destroyri "Stur. 
gis,, in ka~tanı Birket silkindi. 
Fakat korkudan değil. Ezici 
!bir kabüsten kurtulmak için 
gemisinin seslerine kulak ver. 
di. Kıç tarafı döven dalgaların 
sesi geliyordu. Deniz oynaktı. 
[Yalnız muntazam fasılalarla 

~an sis düdüğü kapalı hava 
:içinde hafif yol kesildiğini 

gösteriyordu. 
Düşündü. Yarını saat son

ra tehlikeli bunınu geçecekler
di Şu korkunç bir mezarlık 
kadar soğuk burun. 

İçi ürperdi. Korkunç hatı. 
raiardan kurtulmak için sü
ratle gitmeğe başladı. Fakat 
rüyaları kendisini terkedemi
yecek kadar taze idi. 

Korkunç vak'a "Dadney,, 
mhlısmda topçu kaptanı iken 
olmuştu. Bu sınıftan üç gemi 
meş'um burunda ardı ardına. 
ikayalara bindirdiler. Ku:ma.n;,. 
dan kayalara bindirildiği m
man zabitan salonunda oturdu
ğu kanapeden gilverteye yu
:varlanmıştı. Şimdi, o zaman 
gördüğü boğulan askerler, ka
zan önUnde h~lanan at.cşçile. 
rin hayaletleri rüyalarından 

kendisini bırakmıyordu. Üç 
defa bu burundan geçerken 
kumandadan çekinmişti. ·Ku-

Çeviren: 

Refik 
•• ozgener 

• • - .·~.,.. ........ .,, t .. ""' • ._ ... ~ ."'?' ~ 

mandasındaki nöbetçi zabiti. 
lerin hiç birisi onun bu kor
kusundan ve korkunç k3.bü.&
larmdan şüphelenmediler. Üç 
defa gem.isinin selametini nö. 
betçi zabitinin eline bırakmış
tı. İki defa. gündüz, bir defa 
gece "Sturgis,, sakin havalar
da kayaların öniindeki f ehlket 
sah.nesinden arızasızca geçip 
gitmişti. 

Sis düdüğü bir defa. dah;.ı. 

çaldı. Artık bu sefer kuman. 
dan kaçmamıyacaktı. Birinci 
zabit ''Tomi,, vardiyada idi. 
Gemi rotasında burundan çok 
açıkta bulunuyordu. Ve diğer 
seferlerde olduğu gibi kaza
sız belasız bu vartayı da atla. 
tacaktı. ~ 

Bacakları titriye titriye gü
verteye çıktı. Acaba sivri uç
lu kayaları görebilecek miydi? 

Ölmüş arka<la.şları soluk 
yUzlerini, istim tüten gemiler 
arasından gösterecek miydi,. 
ler? 

Sis yüzünü ısladı. Tam sa
hile doğru esen bir rüzgar ve 
yemsiz bir deniz korkularını 

kuvvetlendirdi. 
"Günaydın kumandan!,, 
1'Gü.riaydm Tomi ! ,, 
Işıkları karartılmış kaptan 

köprüHüne çıktı. Sancak ve~ 

kelelerdeki kulelerde nöbetçı
ler yerlerinde, puslaya eğilmiş 

serdümen dümende, seyr ge
diklisi hesap metresinde hari
ta başında idiler. 

Genç Tominin endişesiz yü .. 
zil korkularını daha kuvvetlen 
dirdi. 

''Biraz bula.şık hava ku
mandan! Fakat s' "l açılıyor.,, 

Titrek bir sesle mukabele 
etti. "Kumanda bende yatabi
lirsiniz,, 

Tomi nöbet teslim edilir
ken verilmesi 18.zmıgelen ma
ldmatı tekrar etti. Rota .. sür
at... düşme... telgraflar! 

Kumandan Birket bu malu
matı aldıktan sonra tekrar 
sordu: 

"Hiç kerteriz aldınız mı?,, 

Tomi saat 1,5 danberi ker
teriz alınmadığını, kendisinden 
evvel vardiyada bulunan arka
daşının bir yıldızdan yaptığı 

rasatla gemiyi rotasının üs
tünde bulduğunu söyledi ve 
çekildi 

Sancak tarnf ına, burunla
rın cihetine doğru bakamıyor; 
sinsi bir korku gözlerini hf"p 
ilerde tutmasına sebep olu
yordu. Rüzgann önüne kattığt 
alçak bulutlar arasından ara. 
sıra köpüklü Bahrimuhit dal
gaları donuk donuk gözükü
yorlardı. 

- Burundan açıktayız ku. 
mandan! 

Cevap vermeğe çalıştı. A
çık köprü üstünde bütün hızi
le esen rüzg5nn yakmtıları a. 
rasıncla gözlerine bir şey çarp
tı. 

Acaba ne idi. Sıyrılan sis 
tabakaları arasından bir kaç 
gemi görünüyordu. Çatal bir 
sesle emir verdi : 

- İskele alabanda. San
cak baş omuzluğunda g{!miler 
var! 

Evet batan gemiler ölü ge. 
miler, hepsi CJrada idiler. 

Bu sıralarda gözlerile bey
hude yere ufku araştıran göz
cü cevap verdi: 

- Gemileri göremiyorum 
kumandan. 

Kuman Birket doğruldu. 

Burundan sekiz mil açıkta ol. 
duğunu biliyordu: Gemiyi tek
rar rotasına aldı. Ve içinden 
gelen bir hisse t&bi olarak 
tekrar: 

- Sürat sekiz mil! kuman
dasını verdi. 

Dalgalar arasından keskin 
bir tiğ gibi kayıp giden Dest.. 
roycrin provasındaki gözcü. 
nün: 

- Provada bir gemi diye 
bağırdığı duyuldu. . 

Duman arasında tehlike i-

(Sonu: 11 incide) 
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KÖqıünün ytinuş 

teşhisi güzünden 
Sivil polisLt başlıca istifa. 

CJ.esi - üzerinde üniforma ol. 
· ma'lliğı için - !'erbestçe ara~ 

'tırmalar yapa bilmesindedir .. 
Kimse kendi~inden şüphelen. 
mez; rahatt?a 1.;1lrşır. 

Fakat bundan bir kaç haf. 
ta enel, lngnterede zengLl 
bir köylü gar:p bir vakaya s~e. 
bep olmuştür. 

Bir gece iki sivil lugili ı 
memuru, soygunculuk hadi. 
'seleri çoğalmış olan bir köv 
yolunu gözlüyorlardı. Köylü 
yoldan geçc .. 'Kcn bir kenan 
çömelmiş iki gölge görüne~ 

şüphelendi. Otomobilini sü. 
rüp geçti. Vakit gece yarısı 
idi. 

Fakat evinl! gidip otomo. 
bilini garaja ~oktuktan sonra 
rahat edemedi. Vaziyeti iyice 
tahkik için kôpcğini ve taban 
casını alarak tekrar yola çık. 
tı. Lakin iki esrarengiz göl. 
ge bu sefer orada yoktu. Tek. 
rar evine dör.c>rken, aynı gö~. 

geler onun kap:sı önünden sıç. 
rayıp yolun karşı tarafına geç 
mezler mi? 

Köylü, kendisinin görülme. 
'diğini farzederek sessizce evi. 
ne girip telefona sarıldı ve po. ,, 
lis karakoluna vaziyeti haber 
verdi. 

Çok sürm~den otomobHJer. 
le polisler ge~diJer ve iki şüp. 
heli şahsı ele geçirdiler. 

Fakat heyh!it!. Yakalanan 
iki "şüpheli şahıs,, yanlış teş. 
his edilmiş ilci sivil polisten 
başka kimse rlt-ğildi. Onlar da 
hiiviyetlerindtn hakikaten 
şüphe edilece:K hrrsızları ara. 
·makta idi1er 

Kumarcılara geçit 
resmi yaptırıldı 
Çinin Pekin şehrinde ku. 

marcrları tedip için yeni bir 
usul tatbik edilmiştir. Pekin 
polisi, kumar.nanelere birden. 
bire bir baskm vererek bütün 
oyuncuları toplamış ve her 
birinin ismini l·üyük harflerle 
birer kağıda yazıp sırtına ya . 
pıştırarak şehir sokaklarında 

'dolaştırmıştır. "Kumarcılarrn 
geçit resmi,, mahiyetini alan 
bu teşhir usulile onları hem. 
gerilerinin gözü önünde utan. 
'dırmışlardır. 
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Kôsferdiii dc!ite 
bakın! 

Ear:ı!.o.d:ı, su~luya sorulu. 
)'Ol': 

Orada g~zmeğe c;ıktığ!. 

nı söylüyorsuıı. Bunu ne ile 
isbat edebilirsin? 

- lşte dimde bastonum 
Yar. Dernek gezinti yapıyor_ 
dum. 

JAJ - -· ~ - - .... _ ........ ··-·'•) 

Oentilmen bir kavalye ofo ıı •

1 
Zok-Omotif m.akini~ti: - Rica 
ederim, siz önden geçiniz! 

aPın kiiç "'"' 

Kadınların her giinkü hı1 

yat.arında lhiyük heyec~nları, 
büyük teessürleri, büyük kap_ 
ı·isleri olduğu gibi bir de kü 
çük eğlenceleri, küçük sevini,'.. 
leri ve küçiik zevkleri vardır. 
MEKTUP KAGIDI BU SENt.' 

NE RENK? 
Bunlardan biri mektu" 

yr.zmak. 
Gir kadını mektup yazar. 

ken en fazla alakadar eden 
şey, ne yazacağı değil, mektu. 
bun kağıdı, kağıdı~ rengl, 
ş.ekli, renginin açıklığı koyu. 
luğu, şeklinin uzunluğu klS.!l. 
lığıdır. Görüyorsunuz ya, ne 
küçük ve ehemmiyetsiz şey. 

ler ! Fakat bir kadın mektup 
yazarken bunları ilkönce d ü. 
şünür. 

Eskiden - yani bundan o~ 
beş yirmi sene evvel - kadrn. 
ların en ziyade kullandıkları 
mektup kağıdı şimdikilere na.. 
.zaran daha ince, uzun ve açric 

:steri 

t 
~ 

• 
pembe renkteydi. Şimdi ka. 
dınlar arasında pembe renlt 
en adi ve kaba renktir; taşra, 
lı ve köylü işi gibi görünmeıt1 
tedir. Bugün mektup kağıt, 
Jarrnda bdmlarrn tercih e~ 
tikleri renk koyu sarı veya a.. 
çık mavidir. 

Kağıdının rengini intihap 
eden kadın, eline mektubu a"4 
dığı zaman gene küçük bit: 
kaprise kapılır: Nasıl yaza. 
yım !. lğri yazı ile mi? Dik 
yazı ile mi? Büyük büyük mü?ı 
Kilçük küçük mü? Acele mıı 

(Sonu: 11 incide) 

~Sijl\Bu sene astra
gan şapkalar 

moda 
Bu wne, m111t 

tol.arda olduğ-14 

gm, §ıtlpm?ardti 
oo astra1«ın ma 
dadır. Astraka 
nın tercih edil. 

mesind8 en bü

yük amil ya~ 

murılan müteea 

sir olmamasıdır, 
Çilnkil gere'IC 

iplikli, gere~ 

yiinlü şapkalar 

yağmu,rdan ça.. 
buk bcnıulur us 
güzenikler i n ' 
7oaybederler. 

Ha'lbuki., ari. 
m1ımı şaplw.laf! 

yağmurdan hem 

müteessir olma
dıklan gwı) mı. 

181cia ~ 
daha parlar., 

e 

.. 

nıiz gibi - tek bir numartr~ 
ile varmrştır. 1'~k ve orijin,ı 1 

bir n umaı"a.Silt", ! Yer yüzÜJ!. 

deki eski ve ~mi varyete ar. 
tistle,ri arasında o, bu iti. 
barla tam manasile bir istisn<ı 
teşkil eder. 

Grok, aynı ':t.amanda yaşa. 
masını bilen mesut insanlar. 
dandrr. Sakm, "Bu da li'ıkir. 

dr mı? Ele o kadar çok para 
geçtikten sonra, bu bir fev. 
lcaladelik değıl; o zaman her 
kes yaşamasrnı bilir!,, Dem~. 
yiniz, ha!. Ha'<-ka bir çok ki. 
şi, kazandrk !&n böyle külli. 
yetli serveti, ya har vurup 
harman savun:ı.reasrna kaybet 
mişler, yahnt da paraların 

üzerinde kuluçkaya yatarak, 
hisseflerinin esiri olmuşla .. , 
a~. biilaç ömür füketrnişle!". 
"dir. 

Uroksa, ~lıne geçen p~ •. 1. 

dan istifade etmesini bilmiş, 
servetinin bir kısmile muhte, 
şem bir villa satın almıştır, 

Bu villa, İtalyan Riviyerası. 
nın en güzel mevkilerinden 
biri olan Onegliyadadır. O, 
'bu pahalrya n al olan meske. 
ni, olduğu ;{tbi blllup da sa.. 
tnı alıverere~c, derhal içine 
girmiş sanmavımz. Baştan 

başa tamir ve tebdı1 ettirmiş. 
tiöşetip dayatmrş ve kendi 
zevkine uydurmuştur. 

Bugün elli altı yaşında bu. 
lunan sanatkar varyete fa. 
aliyetine ara verilen aylarda, 
- hazirandan eylüle değin -
hu villasına çekilir ve orada, / 

•ürekli turnelerinin verdiği 
7orgunluğu giderir. Eski ve 
yeni dünyalarda yaptığı seya. 
hatıerin kendisini haylı yor. 

- Yukarıda; Grolrun pek sevdiğı 
ve saydığı annesi Vetta.ş, her iki ma
nada "Büyük,, oğluy7a y1J1ıyana. Aşa.. 
ğıdaı· <kok, kendisitıe milyonlar ~ 
zandıran tek numarayı yaptığı sırada, 

i§te bu makyajla görünür! 

Palyaço 
· Groku villasın-

'.da çıcıl~ oda
~ndlı asılı du.. 
ran bir tablo: 
Om. mizahın 1M 

~kyajıN taç 
giymiş hilküm
ıiarı ol.arak gt;• 

·teriyorJ 

duğuno tahmin edebilirsiniz!. 
Grok, cenup iklimlerine 

has hususiyetler ortaya koyan 
parkında, hurma ağaçlarının 
gölgeliklerinde serazat dola. 
şrr .. imparatorlar ve krallar, 
böyle harikulade bir mekana 
sahip oluşundan dolayı ona 
gıpta etseler, yeridir. HakL 
katen, malikanesi, adeta bir 
saray gibidir; içerisinde kırk 
tane oda ve salon vardrr. Bun. 
ların hepsi de en giranbaba 
eşya ile döşenmiştir. 

GROK BiR lJIUNZEVI MI. 

DIR? 

Groku, "o bir münzevidir,, 
diye anlatmak, yanlış anlat. 
maktır. Kendisi, tarlasında 

lahana yetiştiren, bahçesinde 

meyva ağacı fidanları di. 
ken, parkındaki çiçek tarbla.. 
rile uğraşan ve başka hi~ bir 
şeyle meşgul olm1yan bir a. 
dam olmaktan çok uzaktır. 
Bu adam için, "Binbir türlü 
şey bilen.,, ve yahut da "On 
parmağında on marifeti olan,, 
demek, isabetli dPyişlerdir. 

Ve o, inzivaya ç~kildiği za. 
manlarda, böyle türlü şeyler. 
le uğraşmaktan da zeyk du. 
yar. 

Meseli, dudak bükülemL 
yecek, krymetli bir kornpozl 
tördiir. Yaptığı numaraların 

geçtiği sahnelerde, hünerine 
rt-fakat eden beste)i bizzat 
vücuda getirir. Bttnlard&n 
başka da dünyıya yayrlmış 

(Sona 10 ancu sayfada) 
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Bu sene ma\\sul gene be. 
reketli ofacağa benziyordu .. 
İlkbaharın sisli havalarına 
rağmen zeytin ağaçları pıtırak 
gibi dolu idi. 

Oldukça zengin bir zeytin. 
liğin ~hibi bulunan çiftçi Zi. 
rafa, beş ana küpü dold~r. 

d uktan sonra arta kalacak o. 
lan zeytin yağını ~oyacak mu. 
azzam bir küpü çoktan ısmar. 
lamıştı. Çiftçilerin en kavga. 
cLSı, densizi olan Zirafannı. 

çömlekçi ile kavga, ağız dala. 
şı ettiğini hatırlatmayı Hi. 
zumsuz buluyoruz. Köydeki 
bütün halkı dava edip, malı. 
kemeye çekip de büyük bir 
servet apartan o değil miydi? 
Ve gene haftada iki üç gün 
en küçük, en ehemmiyetsiz 
meseleler için başını ağrıttığı 
için. kendi avukatı bile on. 
dan bezip usanmamış mıy<fı? 
Hatta bir kerre.sinde. herkes 
benim hukuk müşavirimdir, 

deyerek, za,·alh avukata me. 
telik vermeden azle bile kal. 
kı şan Zirafa deitil miydi?. 

Zirafa, dört tane çil çil gü. 
müş mecidiye verdiği yeni kü. 
pü, mahzene götürmeden öne~ 
avluda bir köşeye koydu. Köy 
de şimdiye kadar bu ırüzellik. 
te bir küp görülmemişti. Ve 
bir kaç gün sonra da ikiye 
bö1ünmüş bir halde bulundu. 

Sanki biı·isi kasten bir hı. 
çakla yarısından ayırmıştı. 

öte berilcrini yerleştirm~K 
üzere avluya giren üç yanaş. 
ma, ortasından bölünen kü. 
pü görünce şaşırakaldılar .. 
içlerinden bfrisi; Zirafa ne 
der bu işe. İyisi mi, sanki hiç 
birşey görmemiş gibi burada3 
sıvışıvereJim, teklifinde bu. 
lundu. Öte?dleri; korkma, o 
bizden bilecek, daha doğruso 
ve iyisi burada kalalım ve 
kendisine haber verelim .. DL 
ye cevap verililer ve Zirafaya 
me.qeleyi açtılar. 

Herifri o~lu ha val1~~ti gö. 
rünce aklı başrndan ı?itti. De. 
}ilik geldi fü~tüne. Ve: 

- Madonnanm ruhuna· ye. 
min ederim bi, bunu ödeye. 
ceksiniz, keratalar! 

Diye haykırdı ve yanaşma. 
lardan Mrini boğazından ya. 
kalayarak duvara çarptr, mıh. 
ladı .. Sonra, diğer iki yanaş. 
ma, arkaıfo<ılarmı lrnrtarmax 
i~in patronfarrnm iizerine 81(7. 

rarken, Z\rafa. deli gibi frr. 
fır dönerek .. AApkasrm yere a. 
tarak, suratını yumr11klava. 
yumrnldava. ııınnld "" .,." ...... ;_ 

li yalanlardan biri ölmiiş 
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il 

ır 
kadar ağlamaya, döğünmeğe 

başladr. 

Yan.aşmalar neden sonra, 
ustalarının yatıştığını anh. 
yınca; zararın o kadar büyiik 
olmadığım ve küpün her hal. 
de tamir edilebileceğini ve 
tıpkı yeni gibi olacağım söy. 
lediler. 

"-Yahu usta, dediler. Ne. 
den formülünü sırf kendisinin 
bildiği, Licasi amcanın çimen. 
tosunu tecrübe etmiyoruz? .• 
Bir kerre tuttu mu, keserle de 
kırılmaz.. Bir denesek kıya. 
met mi kopar? 

Çiftçi, uzun müddet bu 
teklife yanaşmadı Sonund:t 
kadere boyun iğdi ve o gece 
Licasi amca çığrrldı. ertesi 
sabah, daha şafak henüz sökü. 
yordu ki, arkasına aldığı bir 
küfede aletlerini taşıyan, mü. 
vesvis, şüpheli bakışlı ve za. 
yıf bir adam çiftlikte arzı en. 
dam etti. Bu, Licasi amca 
idi. 

Çiftçi, azametli azametli 
emretti: 

- Şu çimentona bir baka. 
yım .. 

Licasi amca, gururla başı. 
nı kaldırarak: 

- Olmaz. Göstermem. bek. 
le. Tutar mı, tutmaz mı o 
vakit anlarsın ? . 

- Emin misin? 
Lica.si amca, küf eyi yere 

koydu. Yırtık pırtık kırını ıı 

bir mendili açmaya başladı. 

Orada bulunanlar da, ustanın 
etrafına t-OplanmışJar, çıkın. 

dan ne çıkacak diye bekliyor. 
lardı. 

Usta, nihayet bohçayı çöz 
dü ve içinden çıka çıka kenar. 
ları sicim le bağlanmış bir göz. 
lük çıktı ve herkes kahkaha. 
dan kırıldı. Usta Licasj_, olan 
bitene kıl kadar ehemmivet 
bile vermebizin, gözlüğünü 

burnuna yerleştirmeden önce 
cam larrnı. parmaklarile sildi 
ve kiipü ince hir muayeneden 
gerirme~e ba.ş1adı. 

Muayene.sini bitirince de: 

- Kusursuz yapmaya söz 
veriyorum, dedi. 

Çiftçi şüphe.sini sakla. 
ınayarak: 

- hen bu i~in yalnız çimen. 
to ile olacağına inanmıyorum. 

111111ıı111111ııınıı111uııııııı1u 11ııııı111u11ııııııı11111ııı1111111 

Yazan: 

Lui·ci · 
Pirandello 

ıııı11111lllllLJ11111ııııı11111ıııııııı11111ıı•ıı1ıınııııtııı11111ııııı 

Vida da kullanmalısm, diye 
söylendi. 

İhtiyar adam, nobranlaştı 
ve: 

- O halde ben çekiliyo. 
rum, dedi. 

Çütçi, ihtiyarı kolundaa 
yakaladı: 

- Budala, nereye kaçr. 
yorsun, dedi ve ilave etti: 

- Küp seı.in mi, yol~a be. 
nim mi?. Yağ sızar da seni'1. 
( -rnntonu harap eder, biliyor 
musun?. Çabuk çabuk .. He. 
men işe başla. Çimento ve vL 
da kullanacaksın, anladın mc?, 

Licasi amca, gözlerini ka. 
padı, dudaklr.rım kapadı ve 
başmr sa lladr: 

- Seni temin ederim ki.. 
küp tıpkı yen~ gibi olacak. 
Diye rica eder bir sesle söy. 
lendi. 

Çiftçide eşek inadı vardı: 

- Vida ve çimento bera. 
her olacak.. Yoksa işime gel. 
mez. 

Diye emretti ve adamlar?. 
na ne7.aret etmek üzere uzak. 
laştr. 

Hiddet ve kederden buram 
buram terleyen Licasi amca 
işe koyuldu. Vidalar için bir 
çok delilder açarken de ku. 
durdukça kudurdu. Nihayet 
hiddetten gözleri can kant 
gibi lop kızıl bir halde paT. 
)ayarak, ke .ıdisini seyreden 
bir adamı yardıma çağırdı. 

Ustanın ekşi ve h'Jd~tten 
gerilen yüzünü gören işçi; 

Keyfi.ne balr !. amca diye ses. 
lendi. 

ihtiyar adam, tehdit edici 
bir hareketle elini kaldırdı. 

S-0nra ufak bir teneke kutu. 
nun kapağını bin bir itina ile 
açtı ve parmağile, küpün bü. 
tün kırık köşelerine, ayrık kı. 
sımlarına baştan başa çimen. 
to sürdü ve avucile sıvazlad ;. 

Kı'!rpet<>n le teı pa r~a larını kü. 
çük küçük keserek vidalar 

DDD 

yaptı. Küpün geniş ağzından 
içeriye dalarak, işçiye, kerl>f'. 
teni çatlak ve kırık taraflan. 
na bastırmasını söyledi ve 
küpün içinden haykırarak: 

- Haydi, şimdi istediifin 
kadar çek bakalrm. Kırabilir 

misin?. Nasıl, hakkım var mı 
imiş?. Yalnız çimento bile 
küpü sağlam tutmaya yeterdi, 
dedi. 

Işçi cevap verdi: 

- Amca,. kızma.... Bi~m 
gibi adamlara nasihat para 
etmez. Asıl iş, bizim patronu 
çalıştırmakta ve vidaları ona 
takttrmakta.dır. 

Amca Ltcasl teJleri her 
delikten geçirebilmek ve tor • 
na vida ile muhkemce sıkıştır. 
mak için tam bir saat uğraştı. 
Küpteki sıcaklığa tahammül 
etmek bir mesele idi. Yüzün. 
den terler şıpır şıpır damla. 
yordu. 

Amca, dışarıda bulunan 
işçiye: 

- Haydi, ha cehennemden 
kurtulmama yardım et, diye 
haykırdı. 

Lakin görinürde küpün 
karnı büyük olmakla beraber, 
ağzı da pek dara benziyordu. 
Biç şüphesiz ki, Licasi amc~; 
bunu dalgınlıkla unutmuş ola. 
caktıki, ne kadar çalıştı, ça. 
baladıysa da bu mahbesinden 
dışar1ya çıkamadı. 

Ustanın kurtulmak için 
sarfettiği gayret ve çırpınış. 
Jannı seyreden işçi; ha .. ha ... 
diye gülerek: 

- Usta, eğer çimenton a. 
çılmryacak olursa, seni bura: 
dan kurtarabilmek iç.in, küpü 
kırmak icabPflecek, d"'li .• 

Kopan gürültiileri, kahka_ 
hıılarr duvan dftci hemen kii. . ' 
pün başına seği;t"tti. Küpün 

-
es es 

:-. 
'"' 

içinde kedi gibi bağıran Licasi 
amca, daha hala: 

- Yahu, insaf yok mu, yar. 
dım eden yok mu i.çjnizde .. 
Gülmeyiniz be! .. 

Diye haykmyordu. 
Zirafa, gözlerine inanamı. 

yordu, adeta: • 
- Bu ne.. Herif, yok&a 

diri diri, kendisini mi çimen. 
toladı?. Diye hayret ettL 

Daha jyi görebilmek iste. 
ğile küpe yanaştı ve Ustaya: 

- Benim elimden ne gelir. 
Budala herif, fare gibi kapan. 
madan önce düşünseydin.

Şimdi evvela, bir kolunu, son. 
ra da başını dışarı "çıkar. Yok, 
yok. Canım... Öyle değil L 
Baştan, baştan.. İlk önce ko. 
lunu.. Hav Allah belUnı ver. 
sin. Nereden aklına esti bu. 
»:•va P":rme~ böyle.. Yavaş .. 
1Jil;kat et. Küpü kıracaksın, 
.l\loruk,. dedi. 
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Çeviren: 

ibrahim 
H·oyi 
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lhtiyar: 
- Kurtarın beni bu küt>

ten, kurtarın.. Diye yalvarr. 
yordu. 

Köylü bir müddet tereddüt 
ettikten sonra: 

- Bana bak.. Babalık .. 
Dedi. Bu iş, öyle kolay kolar._-, 
halledilmez, bitmez. Bu, or. 
taya yeni bir mesele çıkarr. 

yor, bir kanun meselesi. A. 
vukatıma danrşmahyım •• Ama 
ge~tim.. tıkönce senin hakkr. 
nr ödeyeyim de.. Borcumu.t 
ne kadardr?. 

- Avukatın, paranın da 
'.Allah cezasını versin. Ben bu. 
radan kurtulayım .• Başka bir 
şey istemem .. 

- Avukatımla görüştiikten 

sonra, buradan çıkabilirsin, 

çıkacaksın. şte bu da paran .. 
Bir gümüş mecidiye. Tamam 
değil mi? Şimdi söylerim .. 
Sana biraz da yemek getirsin. 
Jer, sağlıcan1a karnını doyur. 
Haydi eyvaJJah .. 

Ve Zarifaı bu sözlerine kar. 
şr b\r cevap beklemeden kü. 
pün içine bir mecidiye fırlat. 
tr. katmna da atlayarak, ka. 
sabanın yolunu tuttu. 

Avukat, uzun uzun güldük. 
ten sonra: 

- Demek, mahbusunu küp. 
te bıraktın ha !. 

Deyince Zirafa hiddeti~ 
ayağa dikildi: 

- Elbette,. elbette.. Diye 
haykırdı.. Başka ne yapmah 
idim sanki? Küpü kırıp da 
onu kurtarmak mr lazımdı'! 

Yağma yok.. Küp babasmıo 
malı değil ki.. Benim •. 

Daha hala kahkahalarım 

zaptedemiyen avukat: 
- Anlıyorum, anlıyorum .• 

Azizim, dedi.. Ve ilave etti! 
Şu dakikada neler yaptığının 
farkında mısın?. Sen bir ci. 
nayet işlemektcsin. Bir ins::ı. 
m hürriyetinden, serl-esti<::in. 
den mahrum etmektesin. Bu 

da tam manasile ''haksız bit" 
tevkif.,, vakasıdır. 

Çiftçi şaşırdı ve söylendi: 
- "Haksız bir tevkif,, va. 

kası mı?. Lakin ben onunken. 
di kendine küpe girdiğini söy. 
lem emiş miydim?. 

Artık gülmesi geçen ava. 
kat, meseleyi anlattı: Çiftçi, 
mahpusunu vakit geçirmeden 
serbest bırakmalıydı. Bunun 
mukabilinde de, ustanın işin. 
de gösterdiği liyakatsizlik ve 
tedbirsizlikten dolayı zarar 
ve ziyanı ödemesi icap ediyor. 
du. 

Zirafa, rahat rahat nefes 
alarak: 

- Anladım, diye neşelen. 
di. Demek usta da küpün pa. 
rasını ödeyecek. 

- Evet ama. hakiki fiatı 
üzerinden değil, bittabi .. 

- Neden? 

- Çünkü küp yeni değildi. 
Sen kendin kırık olduğunu 

anlatmamış mıydın? 

- Lakin herü öyle güzel 
tamir etmi~ti ki, tıpkı yeniye 
benzetmişti.. ..._ 

l\fü~vereyi burada kesmek 
istiyen avukat: 

- En iyisi, müstakil bfr 
kıymet takdiri yaptrrırsın ve 
yahut da, ustaya söyler, onun 
bi<'tteği değeri ka~ul edersio. 
Dedi. 

Avukatın sözlerile yürei!:i. 
ne su serpilmiş olan Zirafa, 
çiftliğine dönünce. köylüler. 
den bir çoğunun küpiin etra. 
fmda çevrelenmiş olduihmu 
gördü. Usta da, bu tepeden 
inme hapse artık te~limiyet 

j?'ÖSteren bir eıfa ;le, etrafırıfla 
kopanlan kahkahalara, alav 
sairanaklarma güler yüzJg 
mukabele edi:vordu. s.'\nki. 

Çiftçi, küpün ağzına day'.1.. 
narak: 

- Nasıl, memnun musun 
babalık?. Diye sordu. 

- Elbette .• Evten daha ra_ 
hat.. Zaten açık havayı da 
severim ... 

- Dinle!. Ha .. Ondan ev. 
vel şunu da hatırlatmak iste . 
rim ki, bu küpü dört gümüş 
mecidiyeye aldım. Dirkaç gü:.ı 
oluyor.. Sence ile cdP.r bu? 

Uzun bir sükut oldll. Son. 

Tit.., "-\\ı>\\"\\ \.~\.t\~~'l\. ~l.U'\\. M. 

s\ 'Y~\W.~ 
- Eğe-r ya\t\l'I. Ken.d\ c;\. 

mentomu kullanmış olsaydım 
gene dört mecidiye ederdi. La. 
kin, şimdi bu halde, koydu. 
ğum bu berbat vidalar yüsün.. 
d~ii iki mecidiyeye ya alırlar, 
ya almazlar .. 

Çiftçi gülümsedi : 
- Sözünü senet diye alr. 

yorum, dedi.. Ver baıra . iki 
mecidiyeyi seni buradan k~ır. 
tarmak için küpü kıracağım. 

- Ne.. Bir de üstelik .pa .. 
ra mı vereceğim?. Olünceye 
kadar, burada kalmm daha 
iyi. 

Dedi, ve cebinden çubu~u. 
nu çıkardı, ateşledi ve duman
larını küpün ağzından dışarı. 
ya savurmaya başladr. 

Çiftçinin cinleri başına ç_ık. 

mıştı. Kim derdi, kimin aklı. 
na gelirdi ki bu moruk, buda. 
la herif, para vermektense, 
kiipün içinde ölmeyi tercih ~
decektir. lşte, ne kendisinin, 
ne de avukatınrn önceden kc~. 
tirernedikJeri bir kanun mese. 
1e."1i daha meydana çıkmıştı. 

Ne yapmalıydı? Tekrar avu. 
katma mı gitmeliydi?. 

Hava da kararıyor. Sonra 
kasaba da oldukça uzaktı, 

hani!.. 
Küpe bir yumruk indir~. 

rek: 
- Ala, dedi. Öyle ise ya 

buradan çıknrsrn, yahut da 
seni dava ederim. 

Licasi amca, l<üpten dı~a. 

rıya bir duman sütunu daha 
yükseltti ve gavet ~akin bir 
sesle cevap verdi: 

- Boş lıi.f •. Buraya ken. 
dim istiyerck gelmedim kL 
Sen çağırdın. Elbette küpte 
kalmamı arzu, teklif edecek 
değilsindir. Beni buradan çı. 
karmak · sana düşer. Lfiliin 
para vermeme gelince .. Ağam 
Alla.ha yalvar, Allaha!.. · 

KJZ~nhğrndan deliye dö. 
nen ~iftçi, kiİ!>Ün a~zınr ya. 
kaladı~ gibi var kuvvetile 
sallamava ba~ladr. 

Künten w::tanın sesi gene 
yükseldi: 

- Çimentomtın ne kadar 
sni'flam olıfoiVunu PörU;vorı:m:ı 

ya.. Ne k:-ı t!:ır _.,:ı ll:ıc:an, çek. 
sen gene de kırrlmaz. 

- Seni haydat, kalleş he. 
rif seni.. Rütün bu işleri ba. 
şrma getirclin. Üstelik bir de 
para vermemi istiyorsun ha~. 
Geberinceye kadar kal için. 
de. . Bak~ hm, hangimiz b'n 
kanun nH.''"e1<>•· i., i ha Iledecek, 
kaz:ınacak. Göı-Uriiz .. 

(Somı: 11 inekle) 
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