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KURUf 

ingiltere Ve Fr8nsa; 
Dun Almanyayı 
Protesto Ettiler! 

• Almanya ile Devletlerin Münasebatı 
Kesiliyor mu? L'!ndrada Rusyanın 
da İştirakile Bir içtima Aktedilecek 

intihabat 
FaaHyttl 

Müntehibi Sani Secimi , 
· Bugün Bitiyor 



Sayfa: 2 

Bombaları Motörlerin 
Başa rıaA ı 

Ayni Anda 
• 

/cine 
• 

endimizide 
Bırakıverdik 

----=> c:c:::ıı~--~ 
Her iki tnrnftaki tehlike. 

nin biraz uzaklaşması beni biraz ü
mitlendirmişti. Ynva.şça doğruldum. 
Diz çokerek işitcbilecekleri bir ses. 
le, arkadaşlara atlnttı,;;ımız iki ta
raflı tehlikeyi anlattım. Bu sırad 
hucum botları bulundugumuz nok
tanın sağ ve solundan bırer mil a
çıkta ve sahile mü\ nzi olarak ilerh
yorlardı. Karadakiler de ilerledikle
ri istikamette kaybolmu lıı.rdı. Şu 

vaziyette gerçi tehlikeden kurtul
muştuk. Faknt bulunduğumuz no\{
tadan ayrılmak imkfınından mah
rumduk. Çünkiı torpıto açığımızda 
hala duruyor, hücum botları da sağ 
ve sol istikametlerden sahili takip 
ediyorlardı. Nede olsa vaziyetimizin 
çok şüpheli ve tehlikeli olduı:'llnu ar.· 
lamıştım. Çünkü düşmanlar, deniz· 
den ve karodan mUstereken, bizi de
ğıl e bile, her halde bir şey arıyor· 
lnrdı. Bu sırada torpitonun da 
Bırd en demirini fonda etmesi, 
bütün şüphelerimi kuvvetlendirmiş, 
kurtuluş ümidleriml kırıvermiş
ti. Bu vaziyette artık motörlcrin, 
ele geçirdiğimiz cşynlnrın kurtarıl
mıısı imkanının kalmadığına hük
metmiştim. O anda kendimizi kur
tarmak, eşyaları di.işmanlara bırak· 
mamak çarelerini araşbnyordum. 

Motörleri bulunduğu yerde batıt'. 

mak f ~dasızdı. ÇünkU sığlıktı. Eş
ynlnrın az bir zahmetle kurtanıması 
ylne düşmanların elıne geçm~si 
mümkündU. 

Fıı ... attan istifade ile, illtönce, 
karadan ve denizden yapılacak bir 
taarruza kar§ı kendimizi daha iyi 
koruyabileceğimiz, icabında içeriye 
dogru kaçabileceğimiz daha kapalı 
ve elverişli bir yer buldum. Arka. 
da lnn bu yeni yere g~irerek iki 
taraflı bir pusu kurdurdum. Motör
lerl de, bulundukları ) erden sekiz, 
on metre kadar lleride bulunan de
rin sulara açmak, kurtuluş Umidi 
büsbütün kesilince bombalayıp ba
tırmnk çarelerini arnştırmağa bnş. 
ladık. GözU pek ve ntılgan arkada
ıım Mipavrili İbrahim düşüncesini 
anlatıyordu. Fakat sözünün yansı 
ağzında kalmıştı. HUcum botları, 
ansızın ve ikisi de ayni zamanda bu
lundukları yerden dönmüşlerdi. Yi
ne sahili takip ederek üzerimize doğ 
nı geliyorlardı. Hareketlerini dahn 
iyi görebilmek için biraz knlkındım, 
iki tnrnf a da bir göz attım. Bu se
ter sahile daha sokulmuşlardı. Ar
tık ne limit, ne de durulncak zaman 
kalmı.'.}tı. Mipavriliye, haydi diye ba
lmhm ve suya atıldım. 

Bır dakika sonra Sikladın ma
kine.sini biraz işletmiş biri • 
birine bağlı olnn iki motörU de bu
lunduklnn noktadan on beş metre 
kadar açnu§tık. Ben Kozmosun baş 

tarnfmda bulunan el bombalarım 
almak üzere, yeşil dalların ltuıdan 

iUrünerek ilerlerken, İbrahim de 
IS dıgi tenekelerdeki benzınleri denk. 
lrin Üzerlerine serpiyordu. lki yafü~ 

mızdan ilerliyen hiicum botlarile a
ramızda, sağdan Uçyüz, soldan da 
ancak ikiyUz elli metre kadar bir 

mesafe kn~tı. Ve bu sefer hiç 
ıüphe yok ki doğruca Uzerimizo ge. 
liyorlardı. J.ki arkada§, ellerimizde 
ikieer bomba olduğu halde, Sikladm 
motör dolabı ba~de. birleştik. tb
rahim, makineye tam yol verirken, 
.:Kozmosa geçtjm. Baalan açığa doğ-

ru dönük olan tek.nelGr sarsılarak 

Dedemeğo başlamı3f.ı. Ben Kozmo
aun, Mipavrill de Sikladın kıc Us. 
t ünde duruyorduk. Acı acı gülüm~ 
•iyerek bakı§tık, bombaları, birbiri 
arkasına motörlerin baş taraflanna 
•avurmakla denize aWınnmız bir an
da oluvermi§ti. 

Suyun 

Ba.:ıımı sudan çıkardığım zaman 
ııe~ey olup bitm~i. üzerimizden 
sulnr sızarak arkada§ların bulundıı· 
lu yamaca tırmandık. 'Xam o esna.- (Devamı var), 

YEMISA AH 

eledi ye e 
lktisa • • 

ış erı 

MUdUr değişecek, 
ekonomC hey'etl 

1 ğvoaun c k mı? 

BEl...1'}DlYEDE : 

Şehir l\I eclisi n~an devresi toplan
tılarına yetiştirllccektir. 

B ledlye memurlarının 
tekaütlüğü 

lstan bul Belediyesi memurları 
cskidenbeıi devlet memuru addo
lunmadıklarından takaüdiye alama-

makta idiler. Geçenlerde Ankaraya 
giden belediye memurin müdürü B. 
Samih bu mesele etrafında alAka
dnrlarla temas etmiştir. 

Dahiliye Vekaleti belediye nıc
murlanna takaüdiye vermek üzere 
yeni bir kanun layıhası hazırlamak
tadır. Bu layıhaya göre muvazenei 
hususiyeden maaş alan tstanbul ve 
Ankara belediyeleri ve idarei husu
siye memurları diğer devlet memuı·
ları gibi maaş alacaklardır. 

Kapapino 
Macellanos 
Davası --Son v ziyet hakkında 

mahkem yarın bir 
ar r v rec k 

Bundan birkaç sene evvel Çn · 
nakkalc boğazı haricinde Knpapino 
ve Macellanes vapuru arasında vu
kua gelen müsademe muhakemesi· 
nin yeni bir safhaya girdiğini yaz· 
mıştık. 

İspanyada Franko hükfunctinin 
tanınması üzerine; Haliçte mahcuz 
bulunan İspanyol vapuruna Franko. 
nun şehrimiz mümessili tarnfındnn 
vnzıyed olunmuş bu suretle 2 inci 
Ticaret muhakemesindeki dava da 
mahiyetini deği~tinniştir. Şimdiye 

kad::ır başka avukatlar tarafından 

DENiZLERDE : 

Bir vapur karaya oturdu 
Yunanistandan limanımıza gel. 

mekte olan Yunan bandıralı Gcnef 

Sultan Selimde oturan Ahmet 

isminde bir adam kahveden evine gi

derken ayni yerde oturan Mehmet 

ve Osman isminde iki kişi peşine ta
kılmıstır. Bu adamların peşine takıl 
masından öfkelenen Ahmet, dön. 
müş ve her ikisi ile kavgaya baslı: 
mıştır. Bu ara, Osman elindeki ha.
yük ev anahtarı ile Ahmedi muhte. 
lif ycrleıinden yaralamıştır. Suçlu 
Osman ve Mehmet yakalanmıştır. 
Haklarında takibat yapılmaktadır. 

Yaralı da teda'i edilmek üzere Cer. 

rah paşa hastahanesine yatırılmış

tır. 

iki sabıkalının marifeti 
Şehrimizin maruf sabıkalıların

dan Arap Mehmet ile Reşidin dün 

Aksnrayda gittiklerl Rifatın kahve-

sinde geçimsizlik ytizUnden arala-

nnda kavga çıkmı~tır. Polis her iki 

sabıkalıyı da yakalamış, haklarıııda 

takibata başlanmıştır. 

Dnnktı Toplanbda Bulunanı r 

!stanbul Muallimleri 1ardım 
cemiyeti eenelik .kongresi dtın ya
pılmıştır. 

Kongrede eski heyeti id-arc ra -
poru okunmuş ve kabul olunmuş -

tur. Rasta olan muallimler yapı-

diroe yardım yapılması ve fıaizsiz 
para verilmesi hakkında ) apılan 

teklif uzun münakaşalardan son
ra redd<ılunmuştul\ 

Bundan eonııa yeni heyeti idare 
intihabın& geçilmiş ve eski idare 
heyetinden iki zatın değişmesiyle 

yeni heyeti idare şöyle teşekkill et
miştir: 

Reis, Maarif mildfiril Tevfik 
Kut, ve uzalar şunlardır: Cağaloğ 
lu orta nıektebi müdürü Tahir, Ka
dıkôy ilkme.kteb baş ögretmenle -
rınden Zahid Tan, İstanbul 61 inci 
okul bnş öğretmeni Sabri, Beyoğlu 
29 uncu okul baş öğretmeni Fah
rJ. 

ik · Gece rsızı 
ahkemede 

Bir mtiddet evvel Tophane ve 
Beşiktaşta Htl dilkkan soyan hır
sızlardan Mihra ile Muzafferin du
ruşmaları dUn Asliye dördilncU ce
zada yapılmıştır. Muhakemede o· 
kunnn evraktan anlaşıldığına göre 
lı!dise şu suretle cereyan etmiştir.: 

Mihra ile Muzaffer Tophanede 
bakkal Andreyanın dükkfmına bir 
gece gitmialer ve damdan içeri gir. 
mi~lerdir. Mihra içerde isi ile meş
gul olurken Muzaffer de dışarıdan 
kendruine gözcülük yapmıştır. Bu 
hırsızlıktan ağızlan tatlılanan iki 
kafadar iki gece sonra Beşiktaştn 
tütüncü bakkal Yaninin dükkanına 
gitmişleı ve dıvarı delmek surctile • içeri girmişlerdir. Kasada bulunnn 
parayı alan iki arkadn..~, girdikle .. i 
~erden tekrar çıkıp ayrılml§lardır. 

Bu hırsızlıktan sonra Muzaffer Be-
şık lasta lı:almıı::-, ?ı1ilıra da Tot>han('. 
ye giderek ser erilerin toplandığı 

Kör Alinin kahvesine girmiş kend:. 
sine bır çı:ıy ısmarlamı tıt·. 'Mihra, 
etrnf ına toplanan arkadaşlarına 

koynunda...'1 hır de te p ra çıkarıp 
go tcrmi.s 'e: 

- Bakın elli limm var demiştir. 
Bu haber polise gitmiş ve derhal 
Be "ktmı merkezi Kör Alinin adresı· 
ne bir sivil memur yollamıstır. Me
mur Mihrayı bulmuş ve nereli oldu
ğunu sormuştur. Suclu Eski'$ehirli 
yiın ismim de Siıleymandır demiş
tir. Serserinin vaziyetinden büsbü
tü·ı şüphelenen polis, kendisini biraz 
sıkıştırınca Mihra bUtUn meseleyi 
olduğu gibi söylemi§ ve bu suretle 
hadise belli olduğu gibi kendi ine göz 
cülUk eden Muzafferin nerelerde bu
lunacağını da ihbar etmiştir.! .. 

Bu mnlfımat üzerine Muzaffer 
de hemen yakalanmıştır. Dün du
ı·uşması yapılan bu muhakeme bazı 
şahitlerin dinlenmesi içın 4 nisana 
bırakılmıştır. 

lcra vekilleri heyetinin ahiren 
iltihaz etti,_,i karara göre Türkiye 
den Hataya ihraç edilecek mal be-

dcllcıi Türk parasile tahsil oluna. 
cal \ e Ha.taydan Türkiye ye ithal 
edilecek mal bedelleri keza fl'Urk 
parasile ödenecektir. Türk parası
sının Ti.irkiye ile Hatay arasında İ:J· 

Iahiyc ve Papas gümrük kapıların. 
dan ithfıl ve ihracı serbcstir. Ancak 
bu suretle ithal ve ihraç olunacak 
Türk paraları gümrük memurlarına 
beyan edilecektir. Posta ve bankalar 
vasıtasile gönderilecek paralar da 
hiç bir kayıt ve beyana tabi tutul
mıyacaklardu-. 

U teye yeni ilawler yapıldı: 
Diğer taraftan Hatay menşeli 

mamül ve mahsulleri gösterir liste
ye de aşngıdaki kayıtlar ilave olun
muştur: 

1 - Mezkur listenin ikinci mad
desinde ki Hatay yerli mamfillit ve 
masnuatı meyanına - yerli kösele· 
den ökçe - (sabun) kelimesi. 

2 - Aynı listenin en somını:ı 
(iptidai maddelerin bir kısmıinı ya
bancı memleketlerden tedarik et
mek suretile sabun ve yağ maddele
ri imal eden 1skenderunda serma-

yesi 37,000 Sterlin olmak üzere bir 
zeytin yağı ve sabun fabrikası mev
cut olup bu fab~ikarun 24 saatte is. 
tihsal ettiği mıkdar yağ lO ton ve 
aylık sabun istlhsalatı da 100-200 
tondur.} 
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Bulgar Başv kilinin 
Ankara ziyar ti 

Komşu ve dost devletin başve
kilinin Ankarayı ziyareti, Balkan· 
larda harp sonunda ortaya çıkan 
Balkanlı şuuru, A vnıpamn cenubu 
şarkisinde mühim bir muvasala ve 
iktisad yolu üzerinde bulunan muh· 
telif devletlerin biribirleriylc olan 
ve iradeye, rızayn dayanan tesanü• 
dil, yeniden meydana koymaktadır. 

Komşu Bulgaristan, Atina pak .. 
tı ile birleşen diğer Balkanlı devlet .. 
ler arasında., bu vesikaya imzn koy: .. 
mamış bulunmasına rağmen takt .. 
bettiği realist ve dilı üst siyaset \ a· 
Eıtasile diğer Balkanlılardan uzakta 
durmıyor. 

Bu cümleden olmak üzere, Tür. 
kiye ile olan ve uzun senelcrdenberi 
mUteknbil bir emniyet havası içe
rı.sinde mütemadiyen ink.iı af a doğ
ru yüriıyen 'e Avı uı um duçar 
olduğu siyasi h talık ihtilaçları 

karşı nda hep ayni kuvvet ve sala. 
beti gösteren si~ o.seti dikkata şayan 
bir mahiyet arzetmektcdir. 

Bu hadise, ati için de Umit veri. 
ci bir keyfiyettir. Şuphesiz ki ferd· 
leıin her günkü hayatında olduğu 

gibi devletler hayatında da bazı nok 
tai nazar ihtilfı.flan, zamanın seyrin
de zuhur etmiş ve sonra da kaybol· 
muş olabilir. Fakat birleşme, sulh 
ile milli menfaatlnrını koruma yo• 
lunda ilerliyen kimseler için gaye
daima birdir. Bu dn, mütekabil hüs· 
nU niyetle ve yine karşılıklı menfa .. 
atleri telif ederek beynelmilel siya
set fılernindcki mevkilerini tutmak 
meselesidir. 

Ortada hakild menfaatlerin ne
rede olduğunu kestirmek kabiliyeti1 

birleşmenin kıymeti hakkında.ki dil· 
şUncc, mütekabil nza ile her hangi 
bir müşkülün dostça halledileceği
ne dair itimad, siyasette herşe;>1 , 
düzeltebilir. l 

Türkiye ile Bulgaristan arasın
daki dostluk siyaseti i§te bu pren
siplerden ilham almaktadır. 

Yalnız devletlerin siyasi anlaş. 
mnlarındn, dostluklarında, de\ let 
reislerinin, harici siyasetlerle uğra· 
şan kimselerin rolü, ferdlerlnkin
den çok yüksektir. Bunun misalini 
yine Sofya ile Ankara arasındaki 
munaı:>ebetlerde görüyoruz. 

Filhakika Çar Boris'in, hiikim 'e 
mildlıir irşadı ve Bulg r - Başvekili 

Köseivanof'un idaresi altında ve di· 
ğeı- taraftan da Milli Şef lsmet 1n. 
önünün yüksek il'§adı ile jTUrk· Bul
gar münasebetinin her zamankin-

den daha kuvvetli bulunması buna 
bir delil addedilebilir. Bu istikamet 
olarak Bulgar milletinin mukadde
ratını idare eden Çar Borisin, ez· 
cümlcTürk mekteplerinde ve Türk 
lisanile çıkan gazetelerde yeni harf
lerimizin kabulü, Bulgaristandaki 
Türklerin ötcdenberi tabi tutulduk· 
lar.ı ahkamı şeriiyenin ilgası gibi hu
suslarda inkilabımıza göstermiş ol
dukları sempati ve alaka, Türk ef. 
kfırı umumiyesinde derin bir akis 
bırakmıştır. 

Ayrıca, Balkanlarda uzun müd
det memleketin siyasi mümessillik. 
lcrini muvnffnkıyetJe üa etmiş bu· 
lunan başvekil Köseivanofun bu fa
aliyet ve tecrlibelerinden, şahsi dost. 
luklanndan istüade ederek Balkan. 
lılar arasındaki tam fikir mutaba
katının teminine çalışması ve bu işle 
Bulgar milleti kadar diğer Balkanlı 
devletlerin de menfaatı olduğunu 
takdir etmeleri esaslı bir siyas:f gö
riiştUr. 

Bu noktadan, Sofyanın Köseiva· 
ııofun idaresi altında Montrö ve Se
laruk anlaşmasındaki makul ve rea
litelere istinad eden tesanüt rubunn 

, ----------• da iş:ırct etmek kendisini lüzumlu 
' gösteren bir hakikattlr. 

T A K V J M işte son zamanlardaki bu siya. 
,...,.,.,.,..~VWIWVW'.A>MI t Ü 

19 Mart 1939 Pazar sc ve m temadiyen 1'ilrk- BuJgar 

H ic:r l : 27 Muharrem 1358 
k••I : 6 M art 1355 

Kaaım: 1J2 

D tu aaati: · 6,4 

Ôfl ı 12,22 - İki dl : tS.,46 
A fADI: 18,20 - Yatsı : 19,50 

IC'aal::. : 4,24 

dostluğunun inkişafında yer alan 
anlaşma rulıun, iki komşu millet 
nrasıııdaki eaki ve nıOte.kabfl dost
luk olduğu kadar, Balkanlar sullıu~ 
na da hizmet edecek nıahlyettedir. 

Dr. Reşad SAGA y 

Belediye fen işleri 
müdürü değişiyor u? 

İstanbul Belediye i Fen lııleri 
mUdürü Hüsnünün Belediye Lnar 
bürosu şefliğine getirileceği ve ye
rine İstanbul Nafia müdilrlüğil şu-

~ı•---------' b& müdürlerinden Nurlnin tam 0• 
lun~~a~ısöylenlllajfte~!J, 
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:#ayvanlar Baykuşun 
I ••• ·canbaz 

Atlı Periler 
Doktorluğu 

- t 

Zengın bir çiftçi vardı. Bunun 
bir çok tayları vardı. 

Bir gün çiftçi büyük oğlıı ile be· 
raber tayların bnhınduğıt l a.yırlığ _ 
gitti. İçlerinden bir ka<: t:.ıyı alıp pP. 
zarda satmak iı::;tiyordıı. Fak; t ta)
ların hepsini tenbel, teııbel uyuklar 
bir halde buldu. Hepsi de bütiin ge· 
ce kosmuş ve dı>rmansız kalmış gi_ 
biydi. 

Çiftçi, şaşırdı. Sonra bir de bak
tı ki her tayın uzun yelesi örüJmüı:ı

Çiftçi, yaramaz c:ocuklal'ln tay
larına bindiklerine ve onları bu hal•.! 
getirdiklerine hükmetti. 

- Artık bunları alıp çarşıya gö
türmede fayda yok! Çünkii hep•Ji ı 
yorgun! Bunları piyasaya çıkara- ı 

cak olursak bir ~ey kazanamayız ! 
1 

Ağabeyleri: - Sen mi? dediler; 
bizim yapamadığımız işi sen mi ba. 
şarabilcccksin? Haydi tarlaya git te 
lfıhanalaı a bak. 

Kfü;ük: - Hayır, dedi, ben de 
gideceğim, fakat bir şartla, muvaf
fak olur::;Hm, bana izin vereceksiniz, 
kalkıp dünyayı dola~acağım. Birşey 

kazanmağa çahşacağ1m ! 
Büyük ağabeyi~i onunla alay et· 

ti: - Zavallı, dedi, neler yapmıya
ca~:?.. Taylara binenleri yakalıya

cak, dünyayı dolaı:ıacak. paralar ka
zanacak- Oğlum, sen yabancı mem- Avustralyada y~ıyan ve (Koa· 
!~ketlerde yapsan, yapsan elini uza- la) ismi verilen bir nevi ayı vardır 
iır, dilmıirsin ! ki bu hayvan bir maymun kadar çe-

Babaları: - Oğlum, dedi: mu-,vik ve maskaradır. Hele yavru koalar 
vaffak nlur..:an ı;it, fakat benden beş hayvanat bahçesinde kafeslerinin ö
para ~ekleme, hatta sann. bir elbioo niine en çok seyirci çeken hayvan. 
filan vereceğimi bile zannetme! lardır. ÇtinkU ( Koala ) canbazlığı 

ne geçivermek bir (Koala) yavrusu 
için ehemmiyetsiz bir canbazlıktır. 
Sonra bu küçük cins a.yı analık ve 
evlat sevgisi bakımından dünyanın 
en hakikatli hayvanlarından birisı
dir. Yavrular akşama kadar sıçrı:-ı,

yıp perende attıktan sonra yoruldu-
dedi. 1 

O gece çiftçi eline kalın bir sopa Ortanca oğlan: - Gidersen ça- çok sever. Tabit o canbazlığı seyir_ lar mı hemen annelerinin kucaklan
aldı. Çayırın bir kenarındaki çalı

lıktan etrafı gözetmeğe karar ver-1 
d i. 1 

buk dönersin, nafile yorulma, dedi. cilerinin boşuna gitmek, onları eğ. na koşarlar. Anneleri de yavruyu 

şefkat ve muhabbetle göğsüne bas

tırır. Sanki onu öpüyormuş gibi se-Ay, büti.ın parlaklığilc etrafı ay·' 
dmlatıyordu. 

Halbuki ki.içi'ık akıllı bir c;ocuktu. lendirmek için yapmaz. Onun yara
Düşündi.i. Sonra bütün gün uyudu. dılışındaki fazla hareket ihtiyacıdır 
Akşam olunca uyandı. Ceplerini şe- ki bu sevimli hayvana bu maakara-

1 ki ver ve okşar. Yavru da sevilirken ker parçalan ve elmalarla doldur- .ı arı yaptırır. 
Çok geçmeden ihtiyar çiftçi d ~

rin bir uykuya daldı. Uyandığı za
man ortalık ağarmıştı. Yine bütün 
taylar sabaha kadar çahşmış gföi 
yorgundu. 

du. Sonra kalktı. Çayıra gitti. Biı. iki ağaç arasına gerilmiş dikenli şımaran bir bebek gibi annesinin 
tün taylar onu tanır ve severlerdi. tellere tutunarak bir ağaçtan öteki- kollan arasında klntır. 

Çiftçinin üç oğlu vardı. Büytik 
oğlu ile ortanca oğlu babalarından 
yavıniye alırlardı. Fakat altın saclı 
mavi gözlü küçük oğlu, hepsinden 
fazla çalıştığı halde kendisine birşey 
verilmezdi. 

Hepsi de etrafında toplanmıştı. Ce. ~ --
binden bir ipek yumak çıkardı. Bu- ~ ~~ 
nu tayların yelelet~i~e ulaf!.tır<lı. Son. B J R A Z D A Ş A K A 
ra tayların her bırınc bırer parç'l. 
şeker verdi. Hepsini sevdi, okşadl. ~ Br.:3_ ıeıeıoe:::ıoe-=:~ 

Böylece geceyi yarıladı. Nihayet ça- F ""s· E >J 1 s .h . ı · y 
lılığa girerek bir elma aldı, yemeğe ennı ır g ence : ı ır l umur ta 

İhtiyar çiftçi evine döndüğü za-

tayların halini anlattı. 

Büytik oğlu Baba, artık sen 
ihtiyarl:unışsın, Ben bu akşam gi
der, yammaz çocukları yakalar; 
hepsini terbiye ederim! dedi. 

Fakat o da babasından fazla bir 
şey yapamamıştı. O da uyumuş, sa
bahleyin uyandığı zaman bütün tay 
Iarın köpük saçtığını görmüştü. Biı. 
yük oğlan ta,.vlann başına ne geldi· 
ğini anlıyamadan döndü. 

Ertesi gece ortanca çocuk nöbı:?-t 
bekledi; fakat o da uyudu. üçüncil 
gece küçük oğlu: 

- Bu akşam ben gideyim, dedi. 

başladı. 

Derken l.t2andığı yerin yakınm· 
da bir hışırtı duydu. Baktı, ürkerı 

bir ta\·şanı gördü. Tavşan küçüğü!' 
baloşlanndan ccsal'ctlenerek kendi· 
sine yaklaştı. Hatta kendisin.i ok
şattı. Tuhaf, tuhaf hayvanlar ve 
.kuşlar yanmdan geçti, t•çtu. 

Burada görülecek ve işitilecek 

okadar şey vardı ki küçük ömründe 
bukadar uyanık ve bukadar dikkatli 
olduğunu hissetmemişti. Birdenbire 
bir hışırtı, bir patırdı koptu. Kah
kahalar ve ayak seı:;leri duyuldu. 

Küçük: - 1şte geldiler! dedi. 
Hakikaten bir süril acayip kıyafetli 
minimini c;üceler gelmişlerdi! 

Cici anne 

(Sona ~elecek haftaya.) 
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Mart Ayı Bulmacası 

Ayı iJe Tavşan kaJ'deş At oyunu oynuyorlar. H albuki bu resimde 
tlç tane sahici Atla bir tane de Köpek gizlenmiştir. Bu üç Atla bir ta.
ne Köpeği bulabilir misiniz? Siz bu resmi kesip üç At la Köpeti boya
ymuıı ve "Yeni Sabah Gazetesi Bilmece Memurluğuna" gönderiniz. 
Talihiniz varsa güzel ve terbiyevi bir hediye kazanırsınız. Bilmece 
mektuplarınızı açık gönderirseniz (30) paralık posta pulu klfi gelir. 

Bu Hafta SAKAR y A Sinemasinda 
Büyük bir muvaff :ıkiyetle g6sterilmekte ola11 

RONALD COLMAN'ın 
Favkallda temalll tamamen Tlbette çevrllmlf 

GAİP UFUKLAR 
Fransızca sözlll filmini muti ı ka görünüz •.. 

lLA VETEN : Parmount Jurnal: Hariciye Veklllmlzln 
Atlnayı ~yaret3erl lntlbaatı Bugün saat 11 ve t de 

Tenzilith matineler 

Üç bardak ahnız. Birincisini su J 

ile, ikincisini de çok tuzlu su ile 
doldurunuz . Üçüncüsüne gelince 
yarısına kadar iyi su koyunuz. Son
ra kiiçilk bir huni alınız ancak dik
kat ediniz ki huninin ucu barda
ğın dibine .kadar yetişsin. Üçüncü 
bardağı yarısına kadar iyi su ile 
doldurduktan sonra huniyi barda
ğın için ekoyup bardak doluncu
ya kadar çok tuzlu su clökünüz. 
Bu ameliyat fevkalade dikkat He 

yapılmalıdır. Çünkü tuzlu su aşa
ğıda kalacak v eiyi ~u üst tabakayı 
teşkil edecektir. Şimdi, (3) yumur
ta iJe pekala arkadaşlarınızı hay
rete düşürUrsilnüz. Birinci barda
ğa konan yumurta bardağın dibine 
gider. Çtinkü sudan ağırdır. İkinci
si suyun üstünde yüzer. Çünkil tuz
lu suya yumurta batmaz. Üçüncü 
bardakta da yumurta suyun orta
sında kalır. Zira bardağın iktün
de iyi su vardır. Yumurta iyi suda 

Gen~ Pr~ns 
/>ı1rMAd a. l'I 
1( oşe1yordt.J 

<: iJJ!t. 

____ "" _____ _ 
Günün birinde arslanın di~ ~·ğrt-ı 

sı tutmuştu. Artık yüzii gitgiık şiw 

şiyor ve sancıdan ağzına bir lokma 
yemek giremiyordu. Böyle hale alı!)· 
maIDJŞ olduğu için pek cam sıkılı· 

yordu. Hemen yüzünü, gözlinü Rargı 
bezlerile sardırdı; fakat ne yaptıy::ı:ı 
kar etmiyor, ağrı dinmiyordu. 

Fil de hastal~nmıl)tı. lfastalığı 

neydi bili yol' musunuz? Enfloenza 
olmuştu. Soğuk aldığı için burnu fe· j 
na halde tutulmuş, nezle olmuştu. 

Boynu dokuz ayak uzunluğunda 
bulunan zürafanın hastalığı da o za
manlara rastgelmişti. Bütün gün 
yerinde rahat edemiyor, inleyip du
ruyordu. Çünkü boğaz olmuş, gırt. 
lağı fena halde şişmişti. 

Hele biçare devenin hasta hasta 
kıvranması c_:ok acıklı bir haldi. Sır. 
tı fena halele ağrıyordu. Biçare hay
van neye uğradığ·ını bilemiyordu. 
Arslan, fil, zürafa ve deve o hasta 
hallerilc bir araya toplandılar. Hep. 
sinin ağrısı. sancısı, hastalığı bir 
türHi dinmek nedir bilmiyor; artıp 
duruyordu. Nihayet: 

- Haydi, hep beraber baykuşa 
gidelim! O doktordur; derdimize bir 
çare bulur. dediler. 

Bayku::ı, o z:ı.manın en akıllı. eıı 
anlayışlı doktorla11ndan birisi idi. 
Hastaların hepsi ayrı ayrı dertlerini 
ona açtılar. 

- Aman kuzum, dediler, bir ~üa 
olursa senden olur. Bize bir ak1l öğ
ret, bir ilaç yap. 

Baykuş evvela muayeneye ar::: 
landan başladı: 

- Madem ki dişin fena halde 

························~················· 
batar, fakat bardağın yarı::ıından 

aşağı:iındaki tuzlu !'uyun sathına 

gelince durur batmaz, ve bn snret
le bardağın orta.~ında kalır. 

00 00 00 

En mUhlm mesele 
- Çamuru sıçratmadan 

düşen nedir? 

- Güne§ ışıkları. 

suya 

nğ11yor, b:ı~ın da böyle şişmiş; bu
rnın bir tek çaresi var, o da onu çı
karıp atıvermektir. dedi. Sonra file 
döndü: 

- Mademki burnundan bu kfl · 
dar rahatsız oluyorsun; bak ne fena 
da ~işmiş. Böyle gi<lerEe bu yüzden 
ba~:una bir çok dert, bela gelir; i.ı 

artmadan bu burnu koparıp atner
dedi. 

Devenin ı:ıırtı hftla ağrıyor, hör
gü~;leri sancıdan ·harap oluyordu. 
Bayku!? ona da dönüp dedi ki: 

- Hep dert bu hörgü~ler yüzün
den gelmiyor mu? Çıkarıp atıver 

şunları da kurtul vesselam! 

Zürafa, boğuk boğuk öksürüyor
du. Doktor baykuş ona döndü. 

- Öksürüp duruyorsun, boğazın 
harap oluyor. Bunlar hep bu uzurı 
boynundan oluyor. Şunu çıkarıvere
lim de rahat et! dedi. 

Hasta arslan, fil, zürafa, dev·.'! 
bu tavsiyeleri dinledikten sonra baş 
başa verip şöyle bir düşündüler. 
Sonra doktor baykuşa: 

- Hele bir diişiinelim, eğer ak
lımız yatarsa bir başka giln tekrar 
geliriz. dediler ve döndiller. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ Faydalı Bilgileri 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ömründe bir defa ye

mek y:yen Papa 
Gazetelerde tabii okudunuz: 

Katoliklerin en büyük din1 reisleri 
Ve yerine yenisi seçildi! papa öldü. 

Vatikan devleti hükümdarı yemek
lerini daima y.alnız yer. Katolik ki
lisesinin adat ve ananeleri böyle 
emrediyor. Bu sebepten papanın 
sofrasında bir erkeğe, hele bir ka
dına rastlanamaz. Fakat bu kaide
ye bir defa riayet edilmemiştir. Ve 
daha garibi de şudur ki sofraya o
turan bir kadı~dır. Ve sofrasına 
misafir kabul eden de, etikete ha
rikulade riayet eden papa IX Pi
dir. 

Maksimilyen dotriş, Meksikada 
müşkil bir vaziyette kaldığı zaı

man karısı prenses Şarlot, ıbfr giln 
k'endisini zehirlediklerine zahip 
oldu. Bu kıanaat o derece derinleş

ti ki adeta bir fikri sabit haline 
geldi, ve Rom.aya iltica etmiş bu
lunan prenses ağzına bir lokma hi
J.e koymamsığa başladı. Bunu ha
b er a lan papa, prensesi V{ttikana 
çağırarak, birk~ giln sofrasında 
yemek yedirdi. 

Fakat papanın bu hareketi pren
sesin hastalığını düzeltemedi. Hasta 
akdın neticede deli oldu. Ve bir 
müddet sonr.a. Meksikada kurşuna 
dizilen kocasının ölilrnünü haber a
lamadı! .... 

Cümhuriyet Halk Pa.rtt!linin 
şıan yapmak ikttda.rmda olma
dığı i§lerle uyu~turucu ve oya. 
1.a.yıeı sözlerle millete karşı gün
delik siyaset takip etmek •legil 
Türk vatanını, milletinl her cep. 
heden liyık olduğa mevlde !,;1-

karmakbr. 
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iKTiBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR - t4 

-
Eglne Muvasalat 

Gezdiğim Halı ve Bez T ezgihların
da Faaliyet Çok Haritretli idi 

Türk Kızlarının Minimini Parmo.hlarile ve Meha
retle Önlerindeki Modeli Tezgaha Nasıl Naklettik

lerini Memnuniyetle Seyrettim 
Sağımızda Dersimin Munzur dağı bizuen 15 

kilometre uzakta idi; fakat ı;;anki tepemizden bize 

ibakıyordu. 3188 rakımlı Ziyaret tepesi, 1000 met-

reden daha münhat olan bütün şose boyunca ara 

sıra görlinüyordu. 

Dersim luılkın ın büyiık kütle~i T ürk, birazı da 

Kürcldiir. 'fürkler de hayd utluk hususn da Kiiro

lere uymuşlardır. Harp dola~ Hıiyle oral•arda da mi

lis teşkilatı yapılarak bu :-uretle beslenen halk 

Ruslara karşı gerçi bir cephe yapmışlardı .• Fakat 

içlerinde çapulculukla uğraşacak unsurl-arı da yok 

değildi. Jlunun için Kemah'dan bir süvari müfre

zesini Egiıı'e getirmiştim. Bu yeni kıtamla yolda 

kaı·şıl~bk. Bir zabit kumandasındaki bu atlılarla 
müfrezemiz büyüdü Arbk yeni kolordumuzun mın

laka ma girmiş sayılırdım. 

Ak anı üstti n~ıt 4.5 de Egin'e vaıxlık. Fırat 
kıyısından sırtlara doğru yiikselen lfıtif manzaralı 
bir kasaba. Yarmki yolumuz zorlu bir dağ aşmak
tı. Bugün molası hariç, kıı-;men y.aya 8 saatlik bir 

yolculuk da kafikyi ha~ li yormuştu. Eşyalarımız 

<la geç geleu!lece;•inden yarın burada mola ver

rne) i murnfık bulduk. 

EG IN 

Egin gorulcct>k bir yer. İçinde mühim bir su 
knyna n ,:ıı-. Kndıgolil denilen bu kaynak in aııı 
ko aycn yanından ayırmayacak kadar cazibeli. 

Elektrik çıkacak kadar kudrctJi Lir su sukutu da 

var. Fotoğraf aldırttım. Mcktepleri•gczdim. Erkek 

ve kız mektebleriııin çocukları da pek zeki. Kız 

mektebinde, Acem basmfün uydurma bir ce ııııct, 

cehennem levhnsını duvarda asılı gördüm, kaldırt
tım. Talebe ile muhtelif mevzularda görii~tiim. [•] 

Hah 'c bez tezgahlarım da zi) aret ettim ve 

andalyelcrim içiıı birkaç pnrça hah satın aldım. 
Çok giizel halılar doku) orlar, hem de küçük kız

l:ır J309 (1893) de bir kadı'nın haremi güzel hah 

dokurmus, yerliler bunu goı tip oğrenmişler ve te

rakki <>ttirmişler. SeferberliK başlarında bir Türk 

şirketi kurulmuş. şimdi bu !-ıirket işletiyor. U ta 

mevkiiııdeki d"Oku1 'J'ürk kızının minimini par

mak1arile ve maharetle önlerindPki modeli tezgfıha 

na ıl naklettiklerini memuuniyetle gorclüm, Küçük 

Jeri takdir ettim. 

Şunu tee sürle kaydetm<'kten geri durnmıvo

rum: Harput 'alisinin bana vilayetinin en faal 

gayma.Irnmı diye övdiiğü kaymakam, bu tezgahla

rın ve kazadaki yolların tarihinden de, halihazırın

dan da bir şey bilmiyor. Şosanın 1324 de Meşruti

yetin ilanında yapıldığını söyledi. Halbuki yanında 

tahkik ettim: Tam 30 yıl olmuş yapılalı! Yani kay

makam Beyin söylediği tarihten 20 yıl ünce! 1304 

d e! 

[*] 1939 yılı batında lstanbul aaylavlığımı 

tebrik eden vatandatlarımızın birçoğu maziden ba

zı hatıralar naklediyorlardı, Arabkirde (Emekli 

muallim Halil Bayram Özgün) ün mektubu da 

yirmi yıl önceye aid olan bir hatıramı canlandır

mıtlı· Muhterem mualJim, mektubunda ı 

"Zati devle tleri 333 senesi Eıin tarikile Er 

zincanı tc trif e tmek üzere azimet buyurduğunuz 

z a man ilk defa olarak mektebimde görmÜf ve an· 

lamıttım. Çünkü bu tarikle gelip geçen zeva t me

ali aematın mektebimi tetrifle talebemi taltif buyur

mu, olduğu görülmemifti. Zatıalii maarifperveri

leri lütfen mekteb imi tetr ifle he r sınıf talebesini 

cidden be nimsiyerek malumatı mükteseheleri ye

gan yegan m uayene buyurulmu t fukaras ı nakdi 

a t iye ile taJtif ve ihya kılınmıştı ..• ,, 

Diy<Jr. Bu türlü ziyaretlerin yaptığı t~vik e

d ici tesire bir nürnune olmak , emek li muallimin e

ıneklcrini burada d a teıbit et mek üzere mektu

bundaki fıkrayı kayıddan çekinemedim. 

Kemah yolunda aarp bir geçit 

Sivil hükumet erkanımı zın çoğu, bulunduk

ları yerler hakkmda bile hakikati öğrenmeğe me

rak etmiyorlardı. Gezmiyor::ır da, sorma) orlar da. 

Sokaklar pek ~uzeldi faJıat pislik ve paçaHa

dolu idi. Burada da bunları hemen yakdırttım. 

Eğin'dc damlur kamilen ç.akıl taşı doşeli. Bu 

da pe ti! Ye dut kurutmnk için imi . 

Hurafelere itikaddan istifade eden açık goz 
bir derviş bumda herkesi kerametine illllndırmış : 

Benim muhafız süvari müfrcz<.'si zabiti bi le inan

mış. Vaha yolda "elirken bana saflıkla bu derviş

ten bah etmişti: Herif ıağzımı kağıt parçaları koy

duktan sonra onları altın olarnk çıkarıyormus, son

ra da havaya atıp lca) bediyormuş. Tabii bu hiincri 

seyircilerine yutturduktan sonra Kudu teki "Hn
ccri muaJlak,, (asılı taş) ı "havada duran tas .. di

ye de anlatmış ve herkesi hayretlere dusürmüş. 

Kaymakam da memurlar da, bizim süvari za

biti, menzil zabiti de bu yaman adamın kfığıdı al

tına tahvil ettiğini bana hayretle anlattılar ve inan

mazsanız getirtelim siz de gözünüzle görünüz de

d iler. Peki dedim. 

Akşam üstü bu derviş yaıımda sekiz yaşların

da bir kızile bulunduğum yere geleli. Biraz naz

landıktan sonra hünerini göstermeğe başladı: Ön

ce bir parça kağıt istedi. Ve bunu ufak J)'arçalara 

ayırdıktan sonra, (De tur ya pir! ) dedi ve ağzına 

tıktı. Çiğnedi ve yuttu Yeya yutar gibi yapıp ağ

zının bir tarafında saklı tuttu. Sonra bana hita-

ben: 
"Parmaklarınızı ağzıma sokun! Kağıtlar 

altın oldu. Ağzımdan eliniz le alın!,, ded i. 

Kendisinin çıkarmasını ve kimseye ağzını ka

rıl?tırtnıamasım söyledim. Sıhhatten, mikroptan 

falan haberi yok. Tutturmuş, bir yol gidiyor! Ne 

ise israrln birer birer agzından altın çıkarmağa 
başladı. İlkin Türk nltmı, sonra da iki Napolyon 

çıkararak ufak bir tabağın içine bıraktı ve bakın 
şüpheniz kalmasın, nltınlar sahicidir, dedi . 

(Devamı var). 

. 
lnönü 
Ve Gençlik 

Türk gençliği ne kadar iftihar 
etse azdır: Millt Şef, yarının bütUn 
programını, onun iman dolu gözle
rinin i1,;ine baka baka söyledi. Ogün 
Türk gent;liği, ü niversite meydanın
da duygularının yekpareliği ve az
minin bütünlüğü ile (l'ürk vatanını 
temsil ediyordu. O gençlik, Anafar
talarl, foönlerini, Sakaryaları, Dum
lupmarları kanları pahasına yant. 
tanların azim ve imanı içinde büyÜ· 
müş ve ayni imanın kuvvetile Şefi_ 
nin göstereceği hedefe ablmıya mü
heyya, bir şuur kütlesiydi. Bu gü
nün genci, Sakarya genci ile ruban 
yaşıttı r. 

Milli Şef, Türk vatan ve cümhu. 
riyetinin (Ancak temiz idealle yeti
şen genç nesillerin karakter kuvvct
I~?!e muhafaza olunduğunu söyle- ı 
dıgı zaman, bu tarihi anın heybeti 
içinde yaşıyan gençliğin yüzünde, 
feragat ve faziletin temiz heyecanı 
okunmakta idi. Her yürekte, kendi 
endişelerinden sıyrılarak milli şuur 
ve vicdan sınırlan içinde düşünmek 
ve duymak aşkı yanıyordu . Bu (he
pimiz birimiz için ve birimiz hepi
miz için} düsturunun en par lak mi
saJini, yurttaşları ile bir baba, bir 
ağnbcyi gibi dertleşmesini bilen 
milli şefinden almıştı. 

lsmet t nönü,nün şuur ve vicdan 
mihrakında t oplanan bütün bu gene 
sevgiler, yalnız Üniversite meyda~ 
nında t oplanan g"nçliğin yüreğinden 
t~mıyor, köyün, kasabanın ve şeh
r inin gürbüz delikanlısı da temiz yü
reğinin asil heyecanın ona bağlamış
tır. 

B ugün intihap sandıklarına ko
şarak reyini veren gençlik, ona ve. 
onun partisine bağlılığını göstermek 
le on beş yıldnnberi devam eden ta. 
rihi vazifesini bir kere daha tekra ... 
lamış ve rey varakası ile, birlik w• 

beraberlik azminin senedini bir kere 
daha imzalamış olacaktır. 

Gençlik, onun azim ve iradesin~ 
uygun bir yekparelikle, .icap eder
se- yarın, emrinde can vereceüi ~"' h ...... 

fine bugün sarsılmaz imanını bir 
kere daha teyid ediyor. 

Üniversite Doçenti: 
abri F.&ıt 

Seyyahlar 
Evvelki gün şchrımize 300 ıtal. 

yan ve Amerikan seyyahı getir<'n 
Alman bandıralı (<1cnrı al Von, Sto. 
beir) traıı. ntlnnti ri ehin aksnm 
limanımızdan Yıınanistana; müte
vercihen ayrılmıştır. S<>yyahlar diin 
de şehrimizin şayanı temaşa ma-ı 
halkı mi ve müzcl ri gezmiıılerdir. 

Şehı·in fi lmi nlındı. 

.1\r t>zkur '· pur e) hat ace ı e i 
v11ayete mtir. caat ecl rek <-ehri
mizin bazı .} cı !erini filme alnı.ık 

istcmi~tir. Bu teklif kabul olun

mu ve dün filme çekilmiştir. 

* ~Ierkcz hıfzıssıhha mües'>e
se i mamftliitından olan ası ve ı:-e
rumlnrm ılı., arıdan gelen tere nis
bctle daha ucuz satılma:sı için Sıh
hat Vekalet"nce tedbirler alına _ 
caktır. 

* İzmir Fuarı için 100.000 li
ralık ser be t dö~ fa , erilmiştir. 

* Rads olu kahvelerden çalgı
lı kah\ eler gibi RelecHve rilsumu 
ahnmamrısı ah1kndarlara biJdiril
miştir. 

* Belediye Fen heyeti müdür
lüğü şehirdc>ki çeşmeleri te bit et
miştir. Bunlardan bir kısnııncl:ın 
su akıtılacak bir kısmı yıkılacak 

tRrihi kıymeti olanlar da muhafaza 
olunacaktır. 

* Lise ve orta mekteblerde va
rından itibaren ikinci yazılı in~ti
han)ar başlıyacnktır. Ve ay 0 _ 

mmda •muallimler iclnreyc ikinci 
yazılı ımtihnn notlnnm verecek -
lerdir. 

~ Şehrimizde yeni ve modern 
11:a11.ye şubeleri inşa~ına karar ve
rı lmış ve bu iş için bir program 
hazırlanmıştır. Program peyder 
pey tatbik olunacaktır. 

* Eminönü Halkcvincle insa
sma baslanan konferans ve jimn~s
iik salonunun inşaatına şimdiye 

kadar 57 bin lira sarfolunmu~tur. 
İnşaat önumüzdeki Cumhuriyet 
bayramına yetiştirilecektir. 

sa;ta: s 

Çanakkale Zafer· nde""" 

Türk Bahriyesi 
Goben V!, Breslav İngiliz Zırhlıla
rının Onünde~ Kaçarak Nasıl 
Ç~anakkale~e lltica Etmişlerdi ? 

- ~ -- ~ 

Alma"Gların Akdeniz fırkaibahrivesine mensup «Breslav» 
kruvazörü ( bilihare«Midilli» ismini almıştır. ) 

1914 yılı temmuzunun sonların- liğ edildi; tki muharebe kruvazörü 
dayız. derhal harp teşkilatı alarak büyük 

U mumi seferberlik emri Çanak- toplarilc ilk ateş salvosunu yollad•-
kale boğazına da tebliğ edilmiş. lar. Gobcn, kıçına ateş eden sek,z 

Bahriye Nazırı Cemal -paşa Ça- kıt'a büyük topu ıle onlara cevap 
nakkalc müstahkem mevkiini t ak- verdi. Lakın tki tarafın arasındakı 
viye için elinden geleni yapmış ve mesafe bu andan itibaren tezayiıde 
mevkii müstahk m emrine dört tot·- ba lndı. Mister Çurçil hatıratmda 
pitobottan miirckkep bir yarım filo- bu heye anlı sahneden bahscderkeıı 
tılla göndcnniştı. Bu dört torpitobot Alman g mılerin resmi süratlen 
Bogazın dışında karakol edecekler. fevkinde gızh bır sürate malik 0 _ 

Boğaza yakla an gemileri tarassut duklarını , c bu s,) ede İngiliz kro
eyliyeceklcrdi. va.zörlennın onünden kaçıp kurtul. 

Bu <lort lorpıtobotumuzun tara8. d ki u arını oyluyor. Alman babı ıye-
sut saha ı 1mı t z-Bozcaada hattHc sınin sulh v.kulce) şi hakikaten 
tahcha edılmı olmakla beraber bot. ( olduğundan dah zayıf gorürunek) 
lar fırsat buldukça seyir nısıf ku- esasına dayanıJorclu. ingılizler kuv-
turlannı uzatıyorlar Ye geceyi kah \'etlerini mübalagalı gostennek su
dem,,de lrnlar.lk ve kah methal ge- rctile harp ıhtimalını nasıl bertaraf 
risiııe sokularak geçiı iyorlar; giin edecekler ·c, Al mani, r buna tamn
v0 ay t. ığından ıstıfnde ıle Boğaz.1n mıle makus bir istıkamet takip ede
ı üyet sahasını büyültmcğc 'c uzat- rek hakıki kuwetle"rıni muharebe 
mağ l çalışıyorlardı. anında gostermektcn kazanacaklaı. 

Ufukta goııinlır hiç bir yabancı dı. Bıribirınc layık ıki hasmın, _n 
gemi yoktu. Halbukı Almanların son terakkıyatı fcnniyeye istinaden 
Akdenız fırkai baht ıy~mi teşkil c. dcivü Uikl nnı gormek kadar istifa. 
den (Goben) muhareb1. kım·azoıü d l' e ı b r tem a olamaz; maamaf ıh 
ılc (Bıe. l \) h, f krm zorü Ça- 1\ 
nakk ıle llo azıııdan pek uzakta de- fi t 1 (ur lı iddia ı ahih olmak. 
gılleı dı. J. ıh kı hıı ıkı harp gcmısı tan ~~ . ktır. lnven ıbl i temi üç kru· 

vazorun son suratı 26, halbuki Go. 
ngusto un ılmıcı gi.ıni.ı refakatlemı· be nin on sı.irati 28,4 ve Breslavın 
de (Geneıal) naklı.}e gemisi bulun- son uratı 2 ,3 mıl olmak i.izere res-
dn"'u halde 1t · 1) anın (Bı endizi) li- · m~n ıl~n edılmışti. Binaenaleyh İn· 
mnnını tcrkctmı lcr, Mc ına Boğa7.ı gılızlenn munnnidane takibindeu 
t .u ikılc Fraıı anın Afı ıka müstem· k urtulmak için Alman gemilerinin 
lf'k 1 't ı sahıll ı ın do ı u koşuyor· ah · m rem stiratten ıstıfadcye ihtiyaç 
l, rclı. Ro ıa 'c F ılp \il 1 imanlarınd.ı ları .} oktu. 
hıı; beki ıımı.} en h.ı op topları gur-1 
le k n rı n z donanması Tolon V" 

Hi rta lim.ınlarına .} : tm ıkla ve ln
gılız ha.q g nıilerı ıse falta :sula· 
ı ıııda h lZJrl, ıım, kta idi. 

Alınanı nn bt ~le bır akın yapa. 
bıleceklcrmı ku c umıt etmemişti. 
nu cıh tlC' l \e 1 ı . \ln Af
ııka lımmıl r mda rl<a C.} le ligı gu. 
nUtu l<'ıan .ı ' in ıltere efkarı 11• 

n ı ıy sinı he>yl•caıın getirdi ve a
guı;,tosun doı dl.inde 1ngılız 'c ertesı 
gun Fı ansız haı p gcmılcri (Alman 
korsaı lru ı) nın l.ıkıp vu imhasına 
sc' kcdıldı. Zaten geç kalmış olan 
F_ı aııs zlar ufuı.ta üç Alman gemisı
nın dumanını bıl göıemediler· lakın 

lngmzl r kokunun arka ndan giden 

a~ kopekleri gıbi, Akdenız engınk 
rınde hasmın izini buldular ve Al
man müfrezesınin Yunan denizmd"' 
yaptığı bir şaşırtma Ü"'"ı·ı·n b " ~ "" ıı ara-
lık kuybe~tikleri bu izi sonra yine 
bulaı ak bır daha bırakmadıl ar. 

Vaziyet nazil ve müheyyiçti. Go
ben :·~ Breslm· önde, (İnvensi!J) . 
tcmı ık· ı ·ı· sıs-ı ngı ız muharebe krm·azörü 
arkada, son sürnlle gidiyorlardı ; Ge
~er~ yı~akliyes!, Amiral (Suşon) un 
erdı~. hususı bir rotayı takip et· 

mck ıçın harp gemilerinden ayrıl
mıştı. lngilterc Bahriye Nazırı Mis
ter Ç'uı:çil, lngiliz kruvazörlerile Ja
yenkati muhabere ederek vnzi"eti 
adım adım takip ve mütemadi~en 
kısa cmiı ler veriyordu. Büyük B . _ 
tanya hükumeti Almanya ile h :1 
h 

. . ~u 
alı harbe gırmemiş old - . . 1 . . ugu ıçın n 

gılız knıvozörleri silah kull . , eam~ 

) o~ ve ma~mafih her saniye ilanı. 
haı ı> haberme rnilterakkip buluna-
1 ~~ Alman kruvazörlerini top men
zılındcn ayırmıyordu. 

Her iki taraf son süratile sulm·ı 
~ararak ilerliyordu. ııanıharp, lngi-

lız kruvazörlerine tam vaktinde tcb. 

1912 modeh bir geminın takibi 
ne 1007 modeh ıkı muharebe krova. 
zorunu m ınur tmck muvaffakitet5 

~r?1' i c1 1 .ır bir gnflet eseri 
ıdı. G ben, muakkıplerine karşı hem 
bir nnkhye.} i k ırarak h m de bil' 

ktlçtik kro o ı himaye ederek ılk 
mm aff kıyetı kazanmış ve iki miif
rezc ar ında ırtibatı muhafaza va· 
zife ile mtikell<'f olan (Veymuth) 
krovazörünü de geride bırakarali 
şarki Akdenızin miıbhemiyetine ka· 
n mıştı. 

ingılizler, onun cıhet ve hedcfı 
scyrmı ev' 1 miı de kestıı emenıiş
lerdi. Almanyanın t t. nbul sefiri ıse 
'nzi; etten hnberdnrdı. O nıanlı İm· 
paratorluğu muk dder tına baki 
olan hilkumet rue asıle anlaŞ'mış : 
bilhassa Enver Paşayı Alman milf. 
rezei bahriyesinin Marmaraya gir. 

mesi huımsunda ikııaa muvaffak ol
muı:ıtu. Akdeniz Boğazı mevkii mtis· 
tahkem kumandanlığı Goben ve 
Bresla v krovazorlenle Generalin ge. 
leceğini biliyordu. 

Ağustosun 10 unda (28 temmuz 
1330) Alman kruvazörleri Boğaz .. 
nünde göründü; boyalan bozulm °' 
b 

uş, 

acalan yanmış ve mürettebatı in. 
san kıynf etinden çıkmı§b; bu tar' 

gemilerde ölümle pençel~mi§ m1 

bitlerin o heybetli cazibesi vı 
Kılavuzla içerı; e alındılar ve ~1[ 
tarihine yeni bir fasıl yazmak .,. 
Çanakkale önüne demirlediler. 

G.c~ern!. Le) mnn Fon Sanders he .. 
yelının ' urudundan sonra bu hadi· 

~· ~s~~nh İmparatorluğunun vu, 
zı.ye~n~ ıfşa eden en büyük bir ha· 
dıse ıdı. Be) nelmılel kanunlara ı a· 

zaı·~n Al~an kı·u\ azorlerini ya u
ny) en muddet içinde kara sulan nı.a 
dan tecrit etmek Uizım geliyordu. 

(Devamı var) 



S.Jfaı • TENllABAH 

l~WlnrA AIAllRi 
19 M 

...................................... 9'4 .................................. . : 
~ • ! 
! • 

Kuvvet· Aşkın 

l! TefrlkaNo: 30 Nakleden: ORHA 
: Bana, şaşkın ve biraz da müs.. dinliyor, gülerek cevap 

· p· k l 1 T D k T• • • tehzi bir tavırla baktı. izahatta bulunuyordu. Ve 
OTf Q Q Ye .ramU l lCQTe fln lR 1 

- Y'\! demek Nailin, eserlerini!l kırdılarında ahlakının 

Mersinde Meyvacılık 
F A L 

akşam Ayhanlarla birlikte 
misafirliğe gitmiştik. Hoş 

beften sonra hepimize birer fincan 
kahve pişirdiler. 

Mahallemizde, baktığı falların 

daima hakikate uygun olmasile m'!ş 
hurlaşan ihtiyar bir kadıncağaz var
dı; o akşamki cemaat içinde o <la 
hazır bulunuyordu. 

Kahveler içildikten sonra bütün 
fincanlar tersine kapatıldı ve soğu
ması beklenildiği bir sırada ihtiyar 
falcı oturduğu minderden doğrulu!> 
kalkarak: 

- Çocuklar, dedi. Fincanlar so
ğuya dursun, ben bir dışarı çıkıp 
geleyim. 

Bu çıkış benim için pek mükem. 
mel bir fırsattı. istifade etmeyi diı
şünerek ben de, pardösümün cebin
den mendil almak bahanesile dış11. 
nya çıktını ve ihtiyarın kulağınıı. 

eğilip: 

- Aıiıan Fadime nineciğim, sa
na pek büyük bir ricam var, dedim. 
Ayhanın falına bakarken beninı 

şimdiki söyliyeceklerimi aynen tek
rar eder misin? 

- Peki yavrucuğum, peki söyle 
bakalım, ne diyecekmişim. 

Bu sırrın ikimiz arasında kalaca
ğına dair söz aldıktan sonra lazım 
gelen talimatı verdim. 

Odaya girdiğimiz zaman herkes 
gülüş, çığrış fincanını uzatıyor, (A
man nineciğim, ilkönce benimkine 
bak) diye haykırıyorlardı. 

Zahiren gayet saf, fakat haki. 
kikatte pek muzip ve tecrübeli olan 
ihtiyar, ortaya bir kanun attı. Bn 
kanun mucibince gençlerin falları 
gizli bakılacaktı. 

Anneler ve babalar, bu maddeye 
itaate mecburdular. Zira aksi tak
diroe kendileri de bu h1tuftan mah
rum kalacaklardı. 

Evvela büyüklerin falları bakıl
dı, bili.hara sıra gençlere geldi. 

Hepimiz kafa kafaya vermiş, ih

tiyarın dudaklarından ballana bal
lana dökülen, aşka, sevdaya ait ke
limeleri büyük bir dikkatle dinliyor
duk. 

Nihayet sıra Ayhanınkine geldi. 
İhtiyar kurulmuş bir gramofon gibi 
biraz evvel üzerine konan pilağı çaL 
mağa başladı. 

(Kızım, birbirile karşı karşıy.a 
duran iki kulp var; bunların biri 
sensin biri de seni çılgın gibi seven, 
sarışın, orta boylu bir delikanlının.) 
Bütün gözler taaccüple bana çevril· 
di ve dudaklar gayri ihtiyari tebes
süm ettiler. 

Ayhanın, zaten her zaman pen. 
be olan yanakları, kıpkırmızı kesil
mişti. 

Kadın bu hareketleri görmemez. 
likten gelerek sözüne devam ediyo!"· 
du. 

(Bak kızım, senin kalbin ona 
onunki de sana doğru meylediyor. 
Bir müddet sonra onlar birleşecek, 
mesut olacaksınız. Şu beyaz yeri 
rörUyorsun ya, biz bu şekillere mek-

- Görüyorsunuz ya, !JU umumi 
olarak bildiklerimizden ne kadar U· 

za.ktayız şimdi? Fakat sizin hortıı. 
yan canavarıııız ile eski Danimarka. 
efsanelerindeki son hesap günü ara· 
emdaki mesafenin f azl& büyUk ol· 
madığını da göreceksiniz! 

Evine gelince, Godard, tekrar 
Fransızca lt1gatin milta.leas:ına gi· 
riiti. Ve nihayet gece yarlSIDl geçi
yordu ki aradığı kelimeyi buldu ve 
tafak sökerken halA bütün 'lllallala. 
rım dllşünüyorou. Bazılarını ihata 
edemiyordu. Fakat hepsinin ifade 
ettikleri çok ağır ve mtitlıi§ bir U8Y.· 
di. Luna'nın hakkı vardı: Altı a-

l 
lime her eeyi izaha k1fi geliyordu. 
lleginald ile sihirbu Hamand'uı ne 
·~ ~madıklan, diğerlerinin ke. 

ôerden öldillderi ve Svanildin de biı' 
§eY. aöyliyemediği artık anla.§tlıyo~ 
Clu. 

Oltver lle Svanild, iki giln evvel 
ebedi istirahatini ihlll ettikleri ced· 
leri arasmdan binJeroe sene geçınl§
ü ve mezaroe rastladıkları plln bu 
mıziııiıı ta bronz de\Tine da>:andığl-

Nazım Alp Giray 

tup tabir ederiz. İnşallah saad8ti

i k • r. ; • AT l Ç l l ?. getirdiği maddi muvaffakiyetlere e
.ın l fQ'l lÇln l.Td SI Q lfl ıyor •. hemmiyet vermediğini sanıyorsunuz 

şayanı dikkat zeki ve in 
çarpıyordu. Artık vahşiliğ 
ser kalmamıştı. İsyan ed 
yette değildim. Nail arzu 
dirde dünyanın öbür ucun 
bilirdim. 

nin haberini o getirir.) 
Diyerek fincanı bıraktı. 
Saat on bire doğru herkesle bir· 

likte biz de kalktık. Yolda giderken 
onda her zamankinden daha ba.ır 
ka haller görüyordum. Bakışlarının 
manası tamamile değişmişti. öyle 
hissettim ki benim şimdiye kadar 
onun hareketlerine verdiğim mana 
hakiki hissiyatına t.amamile müşa· 
bihmiş. 

Ertesi gün, bir mektup yazarak 
bütün hislerimi anlattım. Mektup 
şöyle nihayetıcniyol'du : 

(Ayhan, eğer beni seviyorsan 
yanıma yaklaştığın zaman; 

- Needet, falın çıktı. De. O za
man ben anlarım, anlarım ki beni se
viyorsun. Aksi takdırde b.ıı:..a gün
lerce gözükme. Şuramdaki ateş sö
niinceye kadar benden bucak, bucak 
kaç.) 

Mektubu: (küçük bir hikaye yaz 
dım; mektepte okursun.) diye uzat. 
tım, bilatereddül cebine koydu v<? 

gitti. 
tki gün sonra ayni mevkide ken

disine tesadüf ettiğim zaman, utan
cımızdan kıpkırmızı olmuştuk. 

- Ayhan, dedim. Hikayemi na. 
sıl buldun, beğendin mi? 

- Evet, dedi. Bilhassa falının 
çıkmasına müessir olduğu için çok 
hoşuma gitti. 

O anda duyduğum sevinç kalbi
me sığmıyor, dudaklarnpdaki tebes
süm, gözlerimden alevler şeklind~ 
dışarıya taşıyordu. O gözlerini yere 
indirmiş, susuyor. 

- Ayhan, gözlerime neden bak
mıyorsun? .. dedim. Ruhumu saran 
alevler, ancak o, küçücük muhitten 
fışkırabiliyor. Sen, senin yarattığ1.!l 
alevleri seyretmek istemez misin? 

Gözlerini kaldırdı, bakıştık, bir 
birimizi içercesine bakıştık. 

O anda onun gözlerinde okudu
ğum şeyleri dudaklarından işitsey. 

dim bu kadar mutmain olamazdım. 
Geç kalmaması için; 

- Ayhan, dedim. Artık ayrıla
lım da mektebine git. 

1çim içime sığmıyor; saadetimin 
verdiği sevinçle çıldırıyordum. 

Gt\zel Mersinde iskelebaşt 

Mersin ve havalisi nareneiye ağaç 
!arının büyümesi için her türlü iklim 
şartlarını mükemmelen haizdir. Soeı 
senelerde tabiatın bahşettiği bu 
mazhariyet tamaınile taktir edilmiş 
bulunduğundan azami istifadeye 
çalışılmakta ve bu sayede portakal 
bahçeleri sür'atle genisılemekte, is
tihsalatı da o nisbette artmaktadır. 
Yalnız bahçeleri bulunanlara ve 
poı·takalcılığı meslek ittihaz edenle.
re münhasır kalmayıp aynı zaman· 
da muhtelif meslek erbabının mali 
vaziyetleri müsait olan bir çok 

kimııelerin de bahçe yetiştinnire te 
şebbüsleri Mersinde portakalcılığa 
verilen ehemmiyete bariz delil te
sekil eder. Bu suretle her sene 
30 - 40 bin fidan dikilmekte olduğu 
memnuniyetle müşahede olunmak
tadır. 

Mersinde halen narenciye bah
çeleri 700 hektar arazi işgal etmek
te olup bu sahada 175 biLi yetiş. 
miş ağaç olmak üzere 315 bin fidan 
mevcuttur. Mersin toprakları altı 

cinse aynlm.aktadır. Bunlardan Ya
fa, ı·ayiha, renk çekirdeksizlik, mah
suldarlık ve nakliyata mukavemet 
gibi diğerlerine ezberi cihet faikiye· 
ti olan bir cinstir. Bundan otuz sene 
evvel bir sahibi merak tarafından 
Yafadan getirilen a.şı ile teksirin~ 
baf?lanmış ve istifayı tabiiler saye. 

sinde evsafı asliyesinden hiç bir şey 
kaybetmediği gibi dahe. sulu daha 
leziz olmak üzere başlıca bir cins 
teşkil etmiştir. Son zamanlara ka· 
dar daha ziyade tecrübe mahiyetin· 
de diyebileceğimiz bir tarzda yetiş
tirilen bu cins portakal ağaçlarınm 
(yapılan tecrübenin bahşettiği bil
ğilerden istifade sayesinde) hasta
lıklarının tedavisi vesair hususiyet
leri temamile malum bulunduğu ci· 
hetle bundan böyle daha emniyet 
ve vukufla bakım ve timan müm
kün olacağından sür'atle tekamül 
ve tekessür edeceğinden hiç şüphe 
edilmemektedir. 

Diğer cinsler yerli, Trablus, Şe
ker, kan ve dilimli adlarını almak. 
ta ve Yafadan sonra gelmektedir. 
1930 da 6.600.000 portakal istihsal 
edilmişken 937 de 11.000.000 por· 
takal alınmıştır. Mersinden İstan
bul, Ankara, tzmir ve diğer şehir 

ve kasabalarımıza her sene porta
kal sevkolunmakta ise de henüz 
kemiyet itibarile müsait olmadığın. 
dan dış ülkelere ihracat yapılma

mıştır. 

tthalat itibarile Dörtyol porta
kallarına faik olan Mersin porta
kalları her sene mütezayit bir su
rette terakki ettiğinden kemiye
ten de yakın bir atide Dörtyolu ge
ride bırakmak istidadını göster
mektedir. Eve gittiğim zaman anneme her •'iiiFiiliiiiiiöii;;;;;;ııll!1ii;;;;;;;;;;;....-'"'"!li~,.....-.... ...... ...,......,.---. 

şeyi anlattım ve gidip ailesinden is- inkisarı hayale uğrıyarak geri dö- Tokso~· 

Zaten, annem bu teklifi çoktan· tığım zaman annemi karşımda gö- kaçakçllar 
beri bekliyordu. O, Ayhanı inceden rünce, hançereme bir §ey tıkanır 

Bu belli olmaz ki! 
- Onun ciddi ve samimi olduw 

ğunu, para için çalışmadığını zanne. 
diyorum ... Ve emin olun ki bu fikri 
bana kendişi söylemedi. Bilakis ) al
nız başıma düşünerek bu kana:ıtt: 
vardım ... 

Bu suretle cevap verdikten son 
ra başımı yana <;e\'irdim. Biraz ab
dalca bulduğum gülüşü ve gözlerm. 
deki garip bir gözlükle bu genç sı
nirime dokunmağa başlamıştı. 

Gece yarısı döndüğümüz zaman 
Nail halıi odasmda çalışıyordu. Gel
diğimizi işitince kapıya geldi. N er
min~ 

- Ağabey: Müthiş bir mmaf
fakiyet- Dinmek bilmiyen alk1şıar ! 
Herkesin tebrikı! işte eserinin kısa
ca. h ülasası. dedi. 

Vasim, sakin bir sesle: 

- Mükemmel, dedi, pekala, Ca
hide siz söyleyin bakalım, memıı·m 
oldunuz mu? 

tki ellerimi uzatırken, fazla ku · 
ru olmıyaıı gözlerimi de, Nailin Y<'· 
şil gözlerine diktim. 

- Ben de biitün kuYvetim ve 
kalbimle alkışladım ... ve ağladım da. 

Daima sakin duran vaziyetini . . 
bozmadan, yalnız heyecandan ha-
fifçe titriyen bir sesle: 

- Teşekkür ederim, Cahide, <le. 
di. 

Xl 

O akşamdan itibaren hayat:ını

da bazı küçük değişiklikler oldu. 
Artık tatil günlerimi vasimin evinde 
geçiriyordum. Ciddi ve terbiyeli o
lan Süreyya hanım ile Nemıin, ~ni 
yanlarına alarak gezintilere, sine. 
maya, ziyaretlere götürüyorlal'dı. 

Bu maksatla iki şık elbise yaptır
nuşlaniı. Nermin küçiik kuzinleriııin 
şık olduğunu da söylemek lıltfundı 
bulunmuştu. 

Buna rağmen, kiiç:Uk vücudum
da gayri tabii bir hal olduğunu di.i
şünüyordum. Çünkü her gittiğim 
yerde dikkati fazlaca çekiyordum. 
Fakat aldırdığım yoktu. Hiçbir ~
y_e aldırmadan hayatımdaki bu <je
ğişiklikten istifade ediyor ve akşnrn 
yemeklerinde her günkü gibi dik
katli ve iyi kalpli olan vasimle oulu
şuyoı-dum. Kendisine rastladığım 

ve gördüğüm şeyler, insanlar hak
kındaki fikrimi açık olarnk anlatı
yordum. Beni her \'akit alaka ile 

Eski serazat çocuğun · 
bu büyük tesir ve nüfuzun 
haberi vaı· miydı? Bunu d 
ıniyordwn. Fakat her hal 
otoritesini fazlalaştırmak 
fade etmiyordu. Bilakis 
rette hareket ediyor, mec 
ğı zamanlarda, ki bu da 
luyordu, sert tavır yeri 
ile muamelede bulunuyor 

Haziran nihayetine do 
re va.,;imin bir isteğini ban 

Nail, annesinin bUyük 
yafeti vereceğini bildiriy 
nim de bu toplantıda b 
müsaade etmesini rica edi 

Müdire, vasimin isted 
adcyi derhal vermişti. Be 
içinde arkada.şlarıma bu 
dim. Hemen hepsi: 

- Ne talihlisiniz Ca 
bağrıştılar. Sanat ve ede 
mindeki meşhur şahsiyetle 
zel kadınlar, genç şöhret 
hep burada bulunacaklar!. 

- Şöhret sahiplerind 
ne! Çehre bakımından on 
ğer insanlar gibi değil mi 
farkları var? 

Arkadaşlarım omuz sil 
- Olur şey değil, hili 

madı. diye söylendiler. 
Salı günü eve geldiği 

bir hayal inkisarına uğra 
hur bir romancı olan arka 
luşmak mecburiyetinde k 
öğle yemeğini de evde y 
Ancak ikindiye doğru gel 
Bu sebepten yemekte, hem 
aralannda ve bana yaba 
!erden bahseden Süreyy 
Nerminin yanında yaln 
Yemekten sonra bana ay 
ya çıkmamı, istirahat etm 
lacak işlerle kendilerinin 
lacaklarını söylediler. 

Bir müddet odadaki 
ve albümlere bakarak v 
dim. Nihayet odl!Ja Süre 
mm hizır.etçisi gelerek saç 
zelteceğini söyleme~i üzer 

- Bunu ben de yapab 
ye itiraz ettim. 

- Hanımefendi, sizin 
çük bir kız olarak ortaya 
nızı istiyor. 

temesi için rica ettim. nü'yordum. Son <;alınışta kapıyı aq- ""'tt"""ı"'r"""h"a"ı"t"a"d"'a"""y"'a"k"a"""ıa"""n"'a"'n"""" lı 

"b' ld z ıı k d h Ankara: : - (A. A.) -GN;en 
inceye tetkik ve tahlil ettikten son- gı ı 0 u. ava ı a ın, eyecanımı =================================================~ 

l bir hafta içinde giimrük muhafaza 
ra her cihetinden emin olmuş ve iki- an ayınca, 

teşkilıHı, 
mizi evlendirmek arzusunda oldugu· . - Haydi, sararıp durma, dedi 

Suriye hududunda: 
nu söylemişti. Lakin ben onun tara· İşin oldu; öp bakayım elimi. 

Kırk kaçakçı, ~ekiz yüz kırk 
fından sevilip sevilmediğimi katiyet- • 0 sekiz kilo günıı·iik nıalı ile kll'k ye-
le bilmediğim için bu isteğe muhale- Onbeş gün kadar süren bir ha- di kilo dört yliz gram uyuşturucu 
fet etmiştim. zırlıktan sonra, nişan günü tesbit madde. bin sekiz )' Üz defter siga-

... edildi. ra kı1ğıdı, iki silah, yiiz on sekiz 
Vakit, vakit nefesimi daraltan 1htiyar falcıya bir davetiye gö. Tiırk lirası ile dokuz kaçakçı hay-

bir heyecanla, onun ailesinin muva- türdüm ve gelmesi için rica ettim. vaııı. 
fakat haberini bekliyorken, her kapı Merasim gecesi, o, kendisi için latanbulda: 
çalınışta, annemin geldiğini sana- hazırladığım sedirinde bağdaş kur- Yirmi bir kaçakçı. otuz kilo 
rak koşuyor, fakat sütçü, kömürcü mu§, müsebbibi olduğu saadetimizin gümrük kaçağı, yedi,,·liz on gram 
ve kahve değirmenini istemeğe ge. hikiyesini yakın dostlarına iftihar- uyt.şturucu madde ele geçirilmiş-
len komşu çocuğu ile karşılaşınca la anlatıyordu. tir. 

nı gösteriyordu. Hadsiz, hesapsız 
Hamandlar nesli daima hortlıyan 
canavar tarafından takip edilerek 
birbirini teakup etmişti. 

Hortlıyan canavar!.. Oliver, işi 
atlatmıştı. Fakat küçük bir otel sa. 
lonunda yapılmı§ olan adli tahkikat, 
boij yere iki kaçak av yapan köylü· 
yil ittiham ettiği takdirde bellti yüı: 
neslin inanılmıyacak fena akibetini 
bütün dünya gazeteleri tarafından 
herkese billtereddüt yayılacaktı. 

xxx 
Godard, erkenden ·uyandı. l1d 

gtindeınberi durmadan yağmurlu ge
ven hava §imdi kuru idi. Rüzgar da 
kuvvetli esiyordu. Tepelere kar dli§· 
mütttt. Genç adam şatoya yaklaş· 

tıkça, kendi kendine öğrendiği kor
kunç hakikat kalbini sıkıyor gibiY,· 
di. Ant bir his Godardı kiliseye dol· 
ru sevketti. Orada.ki tabloyu tetkik 
etmek istiyordu. Kapıdan içeri gi-

rer girmez u .kalsın Olivere ça.rpL 
yordu. 1lk hareketi kaçmak oldu. 
Şimdi agA.h. olduğu o müthiş kelime-
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nin karşısında y~ıyan şeklini görü
yor gibiydi. 

Oliver: - Vay azizim, bu ne ha. 
reket ve sıçrayış! Kilisenin havası 
ıizi epey asabi yapıyor galima? 

- Tabloyı tetkik etmeğe geldim. 
Zihnine söyliyecek hiç bir kelı

me gelmedi. Gayri ihtiyari bir hare
ketle veya dostunun açık ve samimi 
ııazarlan karşısında duramıyarak 
hakikati ifşa etmekten çekiniyordu. 

Bu aralık Oliver sordu: - Yeni 
bir teY ke.şfettiniz mi? 

- Hayır. 

Mis BariaDdal, ümıt etmediği ka.
dar çabuk bazı malumat elde etti ve 
Svanildden, erken erken evine gel
mesini rica etti. Bu akşam Madam 

Çevir en : R. SAGAY 
York ile beraber gelip gizli ·odada 
yeni bir tecrübe yapacak. Sizin dt! 
bu tecrübeye iştirak etmenizi isti
yor. Bu akşam yemeğe artık bizde 
olursunuz? 

- Memnuniyetle. 
- Birazdan Steytinge gitmek ıa. 

zım. Dönerken saat dörde doğru uğ
rar, sizi alırım. 

- Mükemmel. 
Bu sırada, iizeri açık bir otobüs 

üstlerini toz ve dumana karıştıra
rak geçti. Bazı IAkırdı parçaları işit
tiler. Arabanın içerisinde rehber gi
bi birisi: - 1şte ileride gördüğünüz 
ormanda, diyorou. 

Zavallı kızı yemedi. Gazeteleri 
ve doktorlann şahadetini okudunuz 

,1e SABAH, öGLE ve 
Her yemekten sonra günde 3 defa 

• • • dişlerinizi fırçalayınız . • 
mu? tnsanı korkudan ve meraktan 
bitirecek bir hal? Ben doğrusu ken
di kendime soruyorum: Gece yarıı:.• 
bu iki genç. ormanda ne yapıyorlar
dı? ... 

Lakırdmın sonu kayboldu. 

Oliver: - Ahlaksız herifler-.. di
ye mırıldandı. 

Oğleden sonra hava daha ziya
de soğudu. Gökyüzü, etrafı kasıp 
kavuran bir rüzgarın taşıdığı bulut. 
larla örtüldü. Saat altıda hemen he
men her taraf kararmıştı. Vadi sis 
içerisinde kayboluyor, siyah ve kır· 
mızı renge bürünmüş orman her za. 
mankinden ziyade tehditkar bir hal 
almıştı. Oliver otomobiline binerken 
Godard canavarın meydana çıkma
sına müsaade edecek bir gecedeu 
korkuyordu. 

Yolda lakırdı etmediler. Yolun 
dönemecine gelince Oliver birden· 
bire: 

- Oldukça geç kaldık. Onlar 
daha evvel gelmişlerdir. diye söylen-
di. Cevap alamayınca ilave etti: 

- Dostum uyuyorsunuz galiba. t 

Derin bir düşünceye d 
Codard silkinerek doğruld 

O, hakikatin, canava 
ettiği rivayetleri dehşet 
dan kat kat geçtiğini düş·· 

Oliver birdenbire: - O 
Adam önünü görmeden g 
ye söylendi öı:.lerinde ola 
vetile pedallara basarak bi 
süren bir genç göründtı 
yüzü sapsarı ve korrıı iç , 
di. Oliver frenlere bas~ 

- Ah 1.füsyU Haman~, 1 

se müdahale etmezse kadın 
ceklcr. Ormanda efendim; J 
lar işittim. 

- Neler anlatıyorsunıu 
- Kadın gatcteler için 

alan adamla birlikte omuı 
Büyük bir otomobilin içerı 
pey kalabalık idiler. Onlan 
~tirn. Fakat okadar kuvı 
ğı!'?D.ağa başlayınca hemen 

Nefes nefese durdu. 
Oliver: - Sllkfmet bult. 

Şimdi bir kadının tchlik4'"Je 
nıa mu &öflliyorsunuz? 

(Dov.-.mı 
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