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73 Mart 'Cumhuriyet

SON TELGRAFLAR
Şanghay'da resmî
Müzakere bugün başlıyor
Japon Harbiye Nazırı Mançuri'deki kuv-

vetlerin geri çekilmiyeceğini söyledi

Yunanistan'daki
Siyasî buhran
Sükûn teessüs etmedi, ye-

nî şayialar dolaşıyor
Y^m ı̂ıjf̂ afi'tlylrî nudî v-e siyasî buh-

ran hakkmda dün Atma'dan gelen ha-
berler vaziyeti evvelki günkii gibi an-

Muhakeme devam ediyor

Şanghay 22 (A.A.) — Bir miita •
telce akti neticesini istihsal etmek a -
fcere dSn tngîtiz konsolosaneeinde Fran-
ta, tngfltere, Amerika ve ttalya kon •
•oloslan hazır bulunduğu halde Çin •
Berle Japon'lar arasında bir konferans
aktediknistir.
Retmî müzakere bugün başlıyor

Şanghay 22 (A.A.) — Japon elçîsi
M. Sblffemksa gazetecilere beyanatta
bolunarak Çin, Japon mümessillerinin
onömüzdeki çarşamba giinü vaziyeti tet-
Inke movafakat etmif oldukiarı söy •
bmiştir.

Mamafleyh, Japon askerî erk&nının
Muzakereye esas ohnak uzere âu'deki
btısnsatı kabule âmade bulanduklannı
beyan etmiştir.

1 — Çin'lüer, şîmdiki mevzflerinde
halmalıdırlar.

2 — Japon lataatı mutasavver plâaa
ttvfıkaa çekümelidir.

Bitaraf devletler mümessillerini
3e ihtrva eden bir Çin - Japon ko •
paisyonu yukandaki seraitin icrasına

edflmelidir.

Ifapon harbiye nazırıntn beyanah
Toldo 22 (A.A.) — Diyet mec •

Bsmde beyanab arasmda Mançuri ve
Şanghay'dalri askerî harekâbn mkî •
şafmı gözden geçiren harbiye nazm,
|aevxun bahis mes'elelerin ehemmiyet
vt dermliğinden Japonya nazannda
•Air çok noktai nazardan bir Rot - Ja-
pon harbmden zîyade ciddî gorülmek-
|e> oldağunu resmen beyan eylemiştir.

Harbiye nazmnın hali hazırda Man-
jporfde buhman Japon kuvvetlerinin

iferada bmJnfanasında israr etmesini na-
ıfcari dikkate alan müşahitler bu isrann
geçen eyralde Japonya'nm harekâta
haşlaması anmda Mançuri'de bolunan

,|kîr fırka yerine takriben 3 fırkanm o
'»ada V»lwwffT" ihsas etmek arzasunda
bolunmasmdan ileri geldiğinî söylemek-
;|edir!er.

( Japon. meclisinde bir ntttak
Toldo 22 (AJL) — Diyet medi -

feinde notok söyüyen hariciye nazm M.
Yoshizawa, Japonya'nm Mançuri'de
Iri menafnnin siyasî noktai nazardan
pek kadim bir ehemmiyeti haiz oldu •
(unu Çin'deki menafiinin ise siyasî ol-
Uaktan ziyade iktisadl olduğunu beyan
eytemişor.

Cemiteti Akvama oerilen iki nota
Cenevre 22 (A-A.) — Japonya Ce-

tıdyeti Akvam kâtibi umumiliği mari •

fetile iki nota tevdi etmiştir:
19 mart tarihli olan birinci notada

muhasematın tatfli içfaı Çin ve Japon
murahhasları arasmda Şanghay'da ce-
reyan eden müzakerabn 19 mart ta •
rihinde prensip itibarile bir itilâfa mün-
cer ofanuf ve ba ıtüâf şeklinin Çin ve
Japon hükûmetlerine bOdîrümiş buhm-
duğu beyan edilmektedir.

21 mart tarihinde saat 10 da da ye-
ni bir içtima yapıhnıs ve ba içtima
esnasında teferrüata müteallik nihaî ka-
rarlar fttihaz edilmisbr.

20 mart tarihli olan ildad notada
fiçüncü bahrîye fırkasına, birinci tor •
pito muhribi filotellasma, birinci tayya-
re gemisi filotellasna ve hali haxırda
Şanghay'da bulonmakta olan âçSncB fi-
loya mensup 01 kruvazörüne Çin su -
larmı terk ederek Japonya'ya avdet et-
meleri emrinin verihniş olduğu beyan o-
kmmaktadir.

Hali hazırda Şanghay'da kakcak
olan deniz kuvvetleri, şimdiki hâdi -
telerden evvelki kuvetlerden pek az
fazlado-.

Şanghay'dan aynlan Japon
havoetleri

Şanghay 22 (A.A.) — 11 b d Ja-
pon fırkasram cüz*i tamlan Japon •
ya'ya muteveccihen Şanghay'dan nB •
rarekat ebniftnr.

Bir kruvazörün kaznandası atbnda
bulunan Japon torpito muhrîplerm -
den bir filo Sasebo'ya dönmâst&r.

Londra 22 (A.A.) — Reuter A •
jansı, Londra'ya gelmis olan resmî ha-
berlere atfen Japon donamnatnıa m«n-
sup 5 kruvacörle 2 tayyare geımsinin ve
6 torpido muhribinin Japonya'ya don •
mek emrini alnıış olduklannı haber ver'
mektedir.

Diğer taraftan Şanghav'dan ahnan
bir habere gore Japon donanmasram
bir kmm daha dünden hibaren Japon-
ya'ya mûtevecciben hareket etmiştir.

Mûsademeler devam ediyor
Toldo 22 (A.A.) — ŞanghayMan

gonderüen bir telsis telgraf, dön gay •
ri montazam Çin kuvvetlerfle Japon
piyadesi arasmda Nanhnto'da vuku bo-
lan müsademe neticesinde Japoniann
13 telef ve 15 yaralı zayiat verdiklerini
ve Çm'Iüerm bâySk bir saha daJtOmde
faaliyette bulunduklarmı büdirmekteöür.

150 zayiat veren Çm'lfler Şanghay'm
cenubundaki Atun istasyonuna taarruz
etmîsler ve demiryofn hattını tahrip
eyMnııslerdır.

I miHHrıi"' H».ır

Amerika'da

Müthiş bir fırtına

140 kişi öldü, bir şehir
harabe halinde

Nevyork 22 (AJK.) _ Alabama,
Tennessee ve Kentucky cenup eya •
lederi ûzerrâde hükihn süren mSthiş
fjrbnadan dolayı 71 kisi ölmüs ve yüz-
lerce insan yaralanmış ve meîcesîz
balmıştır.

Alabama eyaleb'nin North Port şehri
harabe halindedir. Bu müthiş fırbnayı
tafcnp eden tufanasa yağmurlar tahhs
amelryabm şiddetle iskâl etmektedir.

Nevyork 22 (A.A.) — Şimalî A -
merika'nm cenup kummdakî hükû -
tvetler dahflmde çıkan kasırga esna •
smda öletüerin simdiye kadar tesbit
edüen mîktan 140 tır. Bunlardan yüzu
Alabama'da telef olmuştur.

Belgrat'ta

Kar yağıyor

Sırbistan'da şiddetli so -
ğuklar hüküm sürüyor

Belgrat 22 (A.A.) — Bir çok te -
nelerdenberi ilk defa olarak, bahar,
mebzul surette yağan karlarla baş-
lamışttr.

Soğuk, son derece şiddetlidir. 48
saattenberi fasılasız kar yağmakta-
dır. Belgrat'ta kar iabakasının irtifaı
20 santimetreyi bulmustur.

Dalmaçya sahillerinden gelen ha-
berlere göre kar fırtınasının bu ha-
valide demiryollar münakalâtı 3e
diğer yollar münakalâtını sekteye
uğratmıştı.

Splitz-Zağrep tarafında müna >
kalât durmuştur.

Diğer taraftan Novîsat'tan bfld1>
rildiğine göre Sava nehri yatağın -
dan çıkm'ş. şehrfn aşağı mahalleie-

Paris'teki malî komitenin Yunanis •
tan'a avans verOmesmi ve Yunan borç
taksitlerinin, kabili terodit olmak üzere,
bir sene muddetle tecüini pazartesi giin-
kü içtimaında kararlastıdığı büdirfl -
mektedir.

Yunan noktai nazarını komite nez •
dinde mudafaa etmek fisere Paris'te ka-
lan Yunan ihraç bankaa müdîrindcn
M. Venizelos'a gelen bir telgrafna •
mede komite kararuun şhndilik mek •
tum tutulmasının Yunan hükûmetinden
rica olunduğu bîldirilmektedir.

Yunan siyast buhranfle alakadar o-
lan esbabm baricî cepbeu bertaraf e-
dihnekle beraber istifa ihtimali dahi -
K eabaptan dolayı tamamen bertaraf
edilmi* degüdir. Ba mes'de dön ak -
paa Atina'ya avdetlerme mtkar edi •
len Hariciye ve Maliye Nafirlarmm Bas-
vekile verecekleri isahattan tonra kat'î
aeklmi alacakbr.

Yunanistan tkaret ve canayi oda •
lan, bug&nkS vasyeti maliye ve ikti •
tadiye dolayuHe b&tün fn-kalarm iş -
tirakfle bir temerküz kabinesi tefekkS-
ISnâ istemektedirler. Odalar bütün si-
yasî fırka reislerine miiracaat ederek
noktai nazarlanm izah ve teblig etme -
ge karar vermblerdir.

Holata, vaziyet gergra bir mahiyet
arzetmetnekle beraber tabu ve sakin DB-
manzara da göstermemektedir.

Atina 22 (A.A.) — Tramvav ane-
lesi grevi, hitam bulmuştor.

Gazeteler, M. Venizelos'on beya •
aatmdaa, ecnebi dainkrden fedakâr •
uk istenildigi şu samanda Yunan mfl -
letinin de redakâriık ve feragat goster-
mesi icap ettiğine dair olan lnsımlan
Iktibas etmektedir. Bu sebepten dolayı
hukûmet, faizleri mabsns surette ten-
zü ederek dahilî îstikraslan tahvil et-
mege karar vermistir.

Gazeteler, daha çok böyük rafi> •
külâta galebe çalmif olan mületin hic
bir fedakârhktan çekmmiyecegini yaı-
maktadırlar.

Maruf bir tayyareci'
Itham ediliyor

Londra 22 (A.A.) — 1927 MAC -
sinde tayyareci Clarence Chamber-
lain ile beraber Atlas denirini geçen
maruf tayyareci Charles Levine, ma-
hirane hnrnzlık ve sahtekârlık cö •
rümlerOe itham edilmistL

Mumaileyh, bundan bir ay evveJ
Nevyork borsası aceatalanndan bi -
rinin Itendisine emanet ettiği 100 a-
det «American Telefon» eshamımn
kaybolmast neticesinde tevkif olun-
muş ve fakat kuılan bacagının teda-
visi maksadile bulonduğu seririyatta

Röstemiye'de kaçak bulunmadı
tzmir 21 — Rüstesaiye vapuru bu-

rada zabıta tarafından arandı. Ge-
mide kaçak hiç brr sey bulunmadı.
TBceara ait gaz ve benzm bamule-
sraden bir kısmı çıkanldı, muteba-
kisi Marjilya'ya gideceği için bıra-
kildi.

Urla'da buhran
Izmîr 21 — Urla ve Kemalpaaa'df

bağlar parasızlık ve kredisizlik yü •
ziinden mevsimi olduğv halde çapa-
lanmıyor. Bu ik! kaza b&gcilan para
ihtiyaçlan vaktinde temin edilme •
digi takdirde gelecek sene bu sene-
kifiden daha acıklı vaziyetlerle karsi<
laşacaklarmı söylemektedirler.

rnû su basmıs ve kırlarda geniş arazi
su altında kalmıştır.

Sava'nm bütün tâbüeri feyezan
etmiş olup civardaki bütün hasaba-
lar su altmda kalmak tehlike«tne ma-
ruz bulanmaktadır.
kalmasına mezuniyet verilmiştir.

Şeker satışında ihtikâr
oldu mUa olmadı mı?.

NALJNA
MIHINAI

Bir noktanın istilâmı ve müdafaalar

için muhakeme 29 marta kaldı
Şeker mes'eiesinin muhakemesine

dön de Sultanahmet Birinci sulh ceza
mahkemesinde devam edilmistâ*.
Dünkü celsede, ihtikâr yapmaktan
maznun şeker tacirleri Ue Alpullu
fabrikası müdürü Hayri. müdlür
muavini Haydar Beyler bulunmuslar-
dır.

Celse açıldıktan sonra Ticaret O-
dasmdan gelen cevap ve tbtikâr ko-
misyonunun şeker mes'elesi hakkmda
verdiği rapor okunmustur.

Müteakıben Alpullu Şeker fab -
rikası müdürü Hayri Bey istiçvap
edilmis ve muhtelif suallere cevaben
yunlan soylemiştir:

— Alpullu şh-keti kontenjandan
«wel halka çok hizmet etmişth*. Str-
ket barlçten Türkiye'ye gelen seker-
ler!^ rekabet etmiştir.

Hariçten gelen şeker karsısuıda
şfrket malıru zarara satmak mecbu-
rîyetinde kahyordu. Rekabeti azalt-
mak içm bayi teskilâtı yaptık. 13 ba-
yiiraiz ile mukavele yaparak Trak-
ya'ya ve hükûmete karşı olan taah-
h&tlert icrisna ettik. Bu sene hilâfı
nrutat şekerlerimizi buraya getir •
atk. Fabrikada 101 vagon bırak •
tık. Kontenjan çıkmca Trakya halkı
telâsa düstü. thtiyaçlarımn temin e-
dileoegi vadedüdL

Şîrketin normal şekerînh» bhmek-
te oldufuntı evvelce hükûmete ve ba-
yflere haber vermistik.

Hatta hftdiseden 11 gfin evvel ba-
yilere «harîçten normal şeker gerî-
rebîlh-siniz» demistira. Gecen seneiri
utthlâk üe bu seneki istîhlâk ara •
smda çok fark vardrr. Eger biz kon-
tenjan çıktığı vakit şeker fîatma zam
yapmak isteseydik ve kiloya bir kn-
ruş zam yapsaydık elimizde 1200 va-
gon şeker vardi. 120 bin Kra açıktan
kftr ederdtk. Nitekim diğer bir çok
eşya fiatlanna müthiş zamlar ya •
pildı. Biz, on para zam yapmadık.

Hâkimin bir tatdi
Hâkhn B. sordu.
— ötedenberi zararma raal ver •

diğtnizi söylüyorsonuz. Her vakit za-
rartaa mı mal •attyorsunuz ? - -

— Kontenjandan evvel müthiş re-
kabet karşumda idik. Bu fiata *at-
mağa mecburduk. Zarar denilen şey
bir an evvel şekeri satmamak ve pi-
yasaya nâzim olmak icîn malı ya -
vas yavaş piyasaya çikarmaktır. Son-
ra da dünya pîyasasından bir kuruş
eksiğine satmaktrr. Ba saretle para-
nın faizini kaybediyorduk.

— Ticaret Odası şeker fiatmra o
tarihte tereffü gostermediğini bfl -
diriyoT.

— Buradaki Ticaret Odası bunu
yapacak iktidara malik değildh-. Bu-
rada şeker borsası yoktur. Biz her
hafta ateşe kommersiyalden fîat alı-
rız.

Şahitler dîrdeniyor
Bundan sonra Lion Çikolâta fab-

rikası müdürü Yorgi Efendi şahit o-
larak dinlendi, şunlan söyledi:

— 11 şubattan sonra sekersiz kal-
dık. Şekerciler Cemiyetme müracaat
ederek şeker istedik. Fabrikamızm
muattal kalacağını söyledik. 5eker-
cüer Cemiyeti reisi, Ticaret Müdür-
lüğü vasıtasile şeker bulabileceğini
bildirdi. tkî gün sonra 38 lira mu -
kabilinde Alpullu'dan ya» şekeri
dejino suretile alabileceğimizi söyle-
d3er. Şubat nihavetlerinde 34.40 tan
fazlasmı iade ettiler. Yerine şeker al-
dık.

Ticaret Mudiriyetinin noktai
nazarı

Bundan sonra Ticaret Müdiriyeri
komiserî Babri Bey şahit sıfatfle din-
lendi:

— Mamul şekercilere şeker almak
için Alpullu şirketi ile temasta bu -
lundum. Benim vazifem piyasayı ta-

kip etmek, 1913 numaralı kanunla
tearuz teskil eden hususat hakkmda
rapor vermektir. Seker teref füe mey-
yaldi. Kontenjandan istifade otmek
isteniliyordu. Pîyasanm nâzımı bulu-
nan şirketten malûmat istedik. Şir-
ket, kiloda 2 kuruş bindirmek icap
ettiğini bildirdi. 11 şubatta öğleden
sonra satış kesildL Ben bunu Ticaret
Müdiriyetine ve Ticaret Odasına bil-
dirdfan. Orada bir kongre aktedilerek
vaziyet tktisat Vekâletine bildirüdi.
Mamul şekercilerin müracaatî üze-
rme sirketle temas ettim. Haydar B..
kendisinin bu işle alakadar olma •
dığmı, Şakir Beyle temas etmemi
söyledL tlk temasımda mamul şeker-
eilere bir şey vereceklerini soyledi-
ler. Şekerciler bize tekrar müracaat
ettikten sonra Haydar Beyle tekrar
görüstüm. Ellerinde avarya şeker ol-
du^unu, bunu verebileceklerini soy-
ledikr.

Ben, mamul şekercilere şeker al-
mak içm müracaat ettiğim zaman
fiat konuşmadım. Çünkü şirketm ev-
velce raüdiriyete verdiği bir fiat cet-
veli vardı ki bunda fiat 34,40 idi.
Ve bu fiatm değişth-ildigi hakkmda
bilâhare bir iş'ar vakî olmadığı gîbi
dünya şeker piyasası da değişme-
mîfti. Mamul şekerciler buradnn şe-
ker almışlar. Biz iki gün sonra bu
şekerlerin 34,40 tan değil, 38 den,
hem de depozito suretile alındığım
öğrendik. Normal de 40,30 a fırlamt?
bulunuyordu. İhtikâr yapıidığraa
hükmettik.

Badehu gene şahit olarak Ticaret
Müdh-iyeti memurlanndan Nuri Bey
dinlendi. Nuri Bey de mamul şekerci-
lerin şeker almak üzere müdiriyete
müracaat ettiklermi, Komiser 'îahri
Beyin Alpullu fabrikasile bu hususta
temaalarda balunduğunn söyledi.

Şekercilerin tözleri
Diğer şahit Şekerciler Cemiyeti

reisi Kâzrm Bey de ştmları söyledi:
— Mamul şekerciler namraa şir-

kete müracaat ettim ve fabrikalarda
yedi bin amele mevcut olduğunu, şe-
ker verilmediğî takdirde bunlarm a-
çıkta kalacağını söyledim. Şeker ol-
madığı cevabı verüdi. Ayni günde Ti-
caret Müdiriyetine müracaat ettik.
Nihayet 38 liradan yaş şeker aldtk.
Bilâhare fiat farkını verdiler.

Diğer şahit Besler Çikolâta fabri-
kası müdürü Sami Bey de Kâzım Be-
yin ifadelerini tekrar etmiştir

Mahkemenin kararı
Bu isticvabattan sonra mahkeme

şu kararı vermistir:
«Ticaret Odaundan seker fiatları

hakkmda sorulan suale eksik cevap
verfldiği için bilcümle şeker fiatlan-
nın bildirhnesi için yeniden müzek-
kere yazılmasma ve mazmralarm
moteakip eelseye kadar müdafaa •
larraı hazırlamalanna karar verilmiş
ve muhakeme 29 mart salı gününe
talik edilmiştir.»

Kaçak rakı

Yapan kadın

Nazb H. dün 9 ay hapse
mahkûm edildi

Üsküdar'da Nuhkuyusu'nda ofa -
ran Nazlı H. evinde rakı imal ettiği
için ihtisas mahkemesine verîlmisti.
Dün bu muhakeme bitmiş, Nazlı H.
doknz ay hapse ve 15 lira para ce-
zasına mahkûm olmuştur.

Muzaffer isminde bir seyyar satıcı
çocuk kaçak sigara kâğıdı ve asker
sigarası sattığından 3 ay hapse mah-
kûm olmuştur.

Göte'yi tıraş!
Şairi âzamın zeyli ve Tevfik Fik -

ret'in ba? ihtifalcisi Filorina'h N«-
zırn Bey, Göte ihtifaline de kanşmıs,
yazdığı nefis, nefis değil enfes bir
manrumeyi gazetelerin birinde neş •
rettirmiş... Göte için yan yazan m *
harrirlerin hepsi gazete idarel«»rin-
den yazılarına az çok bir ücret alır-
ken Filorina'lı Nazım Bey ba man •
rumesinin neşri için üste para da ver»
tniş. Bu kasidei garra, yedinci sahi-
f ede çıktığına ve yarım sütuna yakıa
olduğuna göre, şairi âzamm zeyli
şirinin neşri için avuç dolosu para
vermistir.

Nazım Beyin serbest nazımla yaz-
dığı bu manzumenin lîsanı da, imlâsı
da, noktalama usulS de, hatta manası
da serbesttir. tşte size bir kaç mısra!
ve — göz kamaştıncı — şûle, şüle
hâle hâle, — havanktan eserler —
Yaratmanın zaferüe htç sönmiyen

(gevherter

Ey ilâhi ve füsuni: — Şafak rengi —
[bir ateç

dalgasile çalkanarak, — ebediyete
[göç«n—I

— Yfe yıldır — ki (hem gûndiız)
[ûn, hem (geoe)n:

Ma'nen. — âli varüguıın muhtesem
[âytnınl—

Panl parıl parlatarak, hem (dünya -
tyı) hem ft»enl'>

Havran eden büyüHügun, bak, bu -
tgüa:

«— ziyadan bır âlem — olan (Hü -
[go) nun ruhu güya

— azametli bir ahenkle — gökten
[şöyle der — bana—:

Dünya: — dunya olalı — ,
fyıldızlar) la; (güneşler) le dolalı:
(Göte) gibl bir — dâhî — yî ya

rgormüştür: ya görmemlg veya
rgörmiyecektlr!»

Şairin dâhiyane bir surette kesh*
ve icat ettiği bu yeni tarz, «füsuni»
gibi işitîhnemiş kelimeierî, nokta -
lama isaretlerinin görülmeroiş kul •
lanış şekli ve nihayet «ya görmüştttr,
ya gormemiştir, ya görmiyecektîr»
gibi harîkah buluslarile cidden en •
festir.

Başka bir gazeteye ilân tarifed
üstünden ücretle koyduracağına bana
getîrseydi, bu giranbaha manzumeyi
haddim olmıyarak ağırlığınca para
verir ve sütunumun baş tacı ederdim.
Fakat üstadın yayesi başkadır, sanı-
yorurn. Göte'yî herkesten ziyad»» sevv
diğini, anladığını, takdir ettiğin; gös-
termek için manzumesini üste para
vererek, yanî fedakârlık ederek neş-

Filorina'lı, ah zengin olsaydı, yerK
ecnebi bütün meşahire - Tevfik Ffle»
ret'e yaptığı gibi - ibtifaller rap«%
manzumeler yazar ve bu manzume»
lerini bastırdığı gazetelere bmî»rce
liralar verir, bu gazeteleri satin alan
karilere avuç dolusu para dağitırdt.
O zaman Babıali caddesinden Recer»
ken kendisine rast gelince, şhndi yap-
tığımız gibi, en yakın kitapçı dükkâ-
nına kapaği atmaz, bütün gazeteei-
ler, karüerle beraber müşarünfleyo

Hz. ni eteklerdik. Gözü kör olası para,
adammm eline geçmez ki... Filori •
na'lı dururken gider, âleme lâgar
esek yedh-en doktor Celâl Muhtar
Beyin kaseJarraa dolar

Çok çocuklu annelere
Verilecek mükâf at

Ankara 22 — Hıf zıssıhha kanunu
mucibince çok çocuklu aüelere tevzii
lâzım gelen îkramiyelerin bu seae
verilmesi ihtimali kuvvetlidir. Bu m3-
kâfat kanunen annelere tahsis edü-
diği halde bazı babalar Sıhhat Vekâ-
letine istida ile müracaat etmişlerdir.
Vekâlet bu münasebetle alakadar de-
vaire bir tamim göndermiş, babalar
tarafından yapılan müracaatlerin ka-
bul edümiyeceğini bildirmiştîr. Altı
veya daha ziyade çocuğu olan an •
nelerin birer istida ile Sıhhat Vekâ-
letine müracaat etmeleri lâzım gel-
mektedir.

CUMHURÎYET'in edebî tefrikast : 40

MEZAR KAZICILAR
Knffibe o kadar vh-andı ki îçine sak-
lanmak kabîl değildi.

Kuyuya koştu. İçine bir tas attı.
Tas epey zaman sonra dJbine düştü
ve içerden tok bir sada dalgalanara1

geldL Kuyu hem cok derindi hem
kor. Suyu yokto.

Bir jandarmanın deminki ihtiyara
haykırdığını işitti:

— Pürküsü damalı, esmer zayıf bir
kadın geçti rai buralardan .

Büyük yenge hemen kuyuya eği-
lîp baktı. Taşları fırlaktı. Girecek ve
ayaklannı yan taslara basacak. başını
Igecek, geçmeferini bekliyecekti. Ku-

tçinde olduğunu kim uma •
?.. Fakat o sırada koltuğundakf

Bohoa, btrdenbire kaydı, kuvuya düş-

Müellifi: AKA GONDÜZ

iki ellerini suratına çarparak: Vi!
Diye haykırdı. Gözleri fırladı. Her
şey bitraîstî. Sesini duyan jandarma-
lar oraya at sürdüler. Yenge tas ke-
sümişti. Bulanık gözlerle jandarmala-
ra baktı Bir jandarma:

— Kadm! D»di. Aksamdanberi
senin pesindeyiz. Hastalıkh evden
kaçılır mı? Kordon kırılır mı? Dün-
yayı ölüme mi vereceksin?

Kadın cevap vermeden dfnliyordu.
Sonr? Mrıttı:

— Ben Fasan'<ma gidiyorum.
— Hasan'ma Hüseyin*ine sonra gî-

dersin, doktor'ar izin vermeden bir
itme-k olmaz.

Yenge kaşlarını çattı:
— Bırakın benî! Ben Hasan'ima

gidiyomm. Ona kazanç goturüyo •

— Nasıl gidermişin bakayım?
Jandarmalar atlanndan inip ka-

dmı tutmak istediler. Yenge bn-den-
bire haykırdı:

— tste böyle giderim.
Bir anda kendisini derin kör ku-

yuya attı. Ve kafası taslara çarpa
çarpa karanlığın içmde kayboldu...-
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Ay ışığında..
Sarı Dede mezarbğa hergua er «

kenden geliyordu. Çiçekleri suluyor,
fidanlan ayıklıyor ve Hasan'a:

— Oğlum Hasan! Yavrum! önü •
müz göz, bize şimdiden yedek me •
zar lâzım. Hergün bir tane hazırlar-
sak, soğuklar basınca, is çoğahnca
zahmet çekmeyiz.

Diye hergün bir mezar kazdırı •
yordu.

San Dede o geeeki hastalıktan
sonra gündetı gOne îyîleşmisti. Kansı

Ue şakalaşıyor, ona rakı îçiriyor,
türkü söyletiyor ve sabah erkenden
işmin başma gidiyordu- Küçük yenge
memmındu: Hasan'ı avcunda tut -
tuğu için» Hasan iki başlı memnundu:
Büyük yengeden kurtulduğu ve me-
zarlıktan kovulmadığı icm. Sarı De-
de üç bash memnundu: Altmış sene-
1% temiz ömrünün son rezaletîni kim-
se sezmediği, büyük kandan kurtul-
duğu ve Hasan'la küçüğün bir şey •
den haberleri olmadığı için.. ••

San Dede bir sabab gene çok er-
ken geldi. Gülerek:

— Hasan! Oğlum! Dünyada ne
tuhaf însanlar var. Gece ne haber ge-
tirdiler bilir misin? Hani ördekci Sü-
Ieyman Efendilerin kaynatası var...
Zengin ihtiyar canım.

— Tanmııyorum.
— Evet, hic lâfı geçmedi. tşte o,

kalanlara ömür ölüm dSseğindey -
mis. Vasiyet etmiş, beni iki mezar
boyu derinliğe gömünüz, bunun
için mezarctlara da onar Kra verin

diyesimiş. Mirasçılan eve geldüer.
Yalvardılar, aman bize iki mezar
boyu derinlîğinde bîr mezar kazın.
Hazır buluıuun. ölürse vasryeti yeri-
ne gelsin.

— Kazalım ağa.
— Yeni bastan rai? Çocuk musun

sen evlât? Yedek mezardan birinî bir
boy daha kazanz olur biter. Ben şu-
rada yumuşak topraklı bîr barır me-
zar gördüm, ona kazalım. Yorulma -
mış oluruz.

Hasan, bir boy kazılmış mezara
atladı. Yeniden bir boy daba kazma-
ğa basladı. Sarı Dede ip bağladığı bir
kova ile toprakları çekiyordu. Hasan
on lirayı duymıya görsün. tfeî saate
varmadan mezar îki buçuk noy ka-
zıldı. Sarı Dede duvar merdivenini u-
zattı. Hasan çıktı. Merdiveni cekti.
Yorulmuslardı. îştihalı bir öğle ye -
meği yediler, biraz uyku keatirdîler.
Hava çok sıcaktı.

Aksamüstü Sarı Dede:
— Evlât! Dedi. Aksamüstü Cafer

çavuşla Nuri usta gelecekler. Çiçek-
lere karşı bh-az konyak içecetiz. tkî-
sine de vadim vardu Sen de küçük
hortumu al da sn çiçekleri bir sulayv
ver.

Hasan işini bitirdiği zaman hava
kararmısrt. Ikila sıkıla ustaema SOT-
du:

— Benhn başka isim kaldı mı?
Bana izin verir misin?

— Hayrr ola.

— Ha! Anladım. Bu &eee ay ısığı
var. (Bir kahkaha savurduktan son-
ra) Oğul' Çocuksun. Er kisi ay ı«»ğn*-
dan korkar mı hiç?

— Nideyim ağa. Korkuyoran işta.
Neden ne bileyim?

— Hadi hadi! Çocuk oima. Bîz ba-
rada dört kişiyiz. Hep beraber otu -
rur, beraber gideriz. tstersen sen ba-
rakaya gir, otur.

Hasan, çaresiz itaat etti. Lâmbayı
yaktı ve pencereyi paltosu ile örtt&.

— Mibaâi var —

Orijinal Boyut : 13 * 45 cm


