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Hen lav n e arkadasıa.r 

Alnıanyaya kaçtılar 

ekoslovakya, Südetlerin bütün 
dün 

"' . •·...-C.~("911,'•ı..,.r- _,,• · • • .-4 · • t- ::: • •1 ..... .'" 

Iis teşkilat n dağ tt • 
mı 
Vekiller Heyeti 24 saat zarfında Südet mıntaka-

M 1. . t · k · ı sındaki bütün sililıların lıükiimete 

1 
mıt ve g ç , akte kadar d 'am eden Heyeti Yeklle mUzakerelerlno l . 
manevra, e tefti ~alı tinden a' d t l\den Genel Kqrmay Ba•kanı Ma- B • • t • • ç ki • 
re~al 11~c, l Çakmak da 1 ti ak mlş tir u un e erı n 

BAŞ EKİL 1LE DAHİLİYE VEK1L1 BUG'Cl GELİJ:OR 
Ankara, 18 (Tetefollht) Dwtn ldl'Cillt"lla>W,Wad&l»aJılUn 

Veklll ve Parti Genel Sekreteri ŞUkrtı Kaya oldutu halde 19.60 treni- tevkı•f edı•ıece k 1 er 
ne bağlanan husust '\"'agonla tstanbula hareket ettiler. 

t ta yonda '\"'eklJler, mebuslar ve birçok zevat tarafından utur-

landılar. 
-------,--~"•n•••,-=--"!"'99'----=-=-•=-•w-=-wwı 

Orta Avrupa 
Monroesi 

\:azan Asım Us 
Amerikanın lstiklAl muJıarcbcsi 

esnasında Cumhurreisl Monroe'nln 
ko7duğu meşhur kaide ma16mdur: 
UAJnerika, AmerikalılarJDdJr" tek• 
llnde ifade edilen Monroe kaidesi. 

Kasapların bele
diyeye müracaatı 

sö y J eniyor 
9 Bin Südet Alman

yaya iltica elti 

Almanya 
Belçika hududuna 
askeri kıtaları dikti 

" o·a:rı~ ti ncı ayfanıı:da) 

Monroe'nin "Amerika, .Amerikalı• 
ıanndır'' demekten maksadı, .Amerl• 
ka memleketlerinden biç biffnln Av• 
rapa devletlerinden hiç b1ıi tarafm· 
dan llÖIDllrge 7apllamıyac,aimı, bat-

:.:::ı::::::~ı;,:::::ı~ Çemberlay11I ·-----------------------------------
lel bir kanun haline kofDlAkb; ve h • 
=...~:er11=.:.::. Londraya döndü ibra ımpaşa 
mıreııe tatbik ecUUr bir dt1stur 01• DUrtler kooleraaıı 
rak teJ&kJd olundu. k 

Fakat Monroo kaidesi birkaç J11 Zarara~ •'tbldmm iddia eden le llf edllecekmlı 
enete pllnce7e kadar 7abmı ADie- kasapı.rdan IJiri Berhİtesgaden. 115 (A.A.) - B. Çem-
rlbp mahsus bir usul iken bazı Ja- berlayn, nat 9,35 de MUnihe hareket 

arayı 

Hükumet kararını verdi: Bina
nın bir keıe etrafı yıkılacak 

pon dlplomatlan memleketlerinin As- İstanbul kasaplar cemiyeti rew ile etmiıtir • 
1" lr.:Jtuı lserinde takip ettiği empe- cemiyete menıup yirmiden fazla kaup İngiliz baıvekilile B. Horu V'ıllon Hapiaane binası yerine adliye sarayı yapılması te,ebbUailnden dola 
rl1allmn st,aaetlnl lfado etmek için diln belediyeye gelerek vali ve belediye bir otomobile binmiılerdL Bu otomo. tarihi eser davası, hilkOmetin ıon verdiği lc.a!'arla yeni bir Mfhaya airmlt 
bu tabiri aldılar. Onlar da Uzak riai Bay Muhittin Uıtündağ ile görilı- (Sona: Sa. 6, sa. tJ bulunuyor. 

fJark berlndeJd Japon emellerlnl mek iıtemiflerdir. Kasaplar dün görü·l~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil Hatırlardadır kı gerek adlıye bınaaının, gerek ondan aonra oraJarda 
.. "-,... .,J&b)anadır" tabiri ile bir ıememiılerdir. Bu sabah için randevu 1938 yapılması dütünülen res:IU binaların yerinde İbrahim Pata sarayı oJarak ta. 
ne\1 A87a Moaroesl haline getircU- atmııtardtr. KMaplar dUn kendilerini riht v-e mimari kıymeti haiz bir bina olduğu iddiur, reyıne müracaat edilen 
ı... gören bir arkadaıımıu. valiyi ıebebi .d- Resimli Hafta bir kcmiıyonda Türk Tarih Kurumu ve mibe mUmeuilleri tarafından te. 
~ bu Konroe kaidesi Oerma- yaretleri hakkmda ıunlan aöylemiper- yit ve takviye olunmuı ve bu yolda artık yapılacak it. bükQmetin karanna 

:dzmln Orta Anupedakl egemenlik dfr: BugOn çıktı kalrnııtı. 
pollllkan haklrmda kullanılrror. Bu -tatanbul,. Ceyhan, Erzurum, İzmir Haber aldığımıza göre, bilkCimet, bu huıuıtaki iddia ile leh ve aleyh. 
nolldb u,uman olan her fflJ' Alman· civarmdan kasaplık hayvan gelir. Bu- .36. salı i Çe teki mütaleaları: tetkik .etmil ve br&ftnı vermittir. Karar fudur. Tarihi ve 
Jıta c18nmell41r" aözl ile blllAsa edl· nlırdaki hayvan sahipleri İıtanbulda J 4 mimari kıymeti olduğu iddiuma mevzu olan bina, bugün böyJ~ bir klyme 
•ı1or. Bitlerin Sldet Almanlan bak· narh oldugunu bildiklerinden buraya 5 k ti olmayan baıka binalar arasında bulunmaktadır 
kındaJd talepleri de Alman Monroe eevkiyat yapmamaktadırlaı Bu yuzden U r U Ş lıte buna yapıtık bulunan ve iberlennde bır kıymet ıdclialı olmayan 

kaldetdnln blJı tcabı olarak cörtllli· ıehrimize kasapbk hayvan u gdmekte, ltalyanca derslerine bu binalar bir kere ayıklanıp. ,mirp ltaldmlacak, ondan sonra kendililin· 
106· fuJa talep brplanamamakta, fiyat y\ik den ı<Sz&ıilne çıkacak olan baldbt ne ite ona l(lSre hare'ket olunacaktrr. 

Vakla Almanlar flmdiJe kadar aelmektedlr. Bugün belediyenin narhı başlıyor Demek 1ıi tbraiüm Pata Hr&JI tıserindc çıkan sanat mOnalcqnma ya. 
ı-ennl Yurt.alan ile Stldetlor haklan· 40 kunıı olmamıa rağmen merbaha da kında bir kere ve tabi! ton defa olarak phlt lacafts demektir 
dald dileklerini açıkça bir formttl ha· mıı-1.tan fazlaya et alan kasap vardır. Muhakkak ahnız ı HlkClmetln 'karan çok yerindedir. 

~...._~~~~~~--~-......_...._..u........m....ı...iJl~..il_Jm!ru'.!!Ji!!umenttzb~ah~ad~a~k~o~uınn~u~keÜlll ...................... il..JL..I!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===~ 



nanan adamın farkı 
u fark, onun bilgisinde değil, 

bütün hayatındadır 
Yauıı: lsmail Hakkı Baltacıoğlu 

~eyleaof Ariato ''iman politik bir 
an.dır., demittir. Feylesof Schopeıı. 

ı: ise ''insan metafiziki bir bayvan
demittir. Biz de "insan inanıcı bir 
andır,, derıek yanhı ıöylememiı 

. Auguste Comte'dan ıonra 

yanın en büyük aoıyoloğu olan 
e Duzrbeim, ekonomi ve teknik de 

de olmak ilaere, bütün sosyal ha • 
temelini mqerl tuavwrtarda, 

• bir ne~i inançlarda görmtııtü. 
Jdıeim'dan IOnr& dUnyaıım en b0. 
ıosy~loğu olan Ziya Göblp da 
k to1yolojithıi, &erek filoıofiıinl bu 
eri inançlarla taçlanchnnıttı. 

· S şüphe yok ki bilenle bilmeyen 
flelildir. ll'akat, inananla inanma -
apayndır. Ruhiyatsdar inanın ma. 
hüviyeti demek olan karakteri. 

irade lmnetlle anlamak iaterler. 
heaü, hedeli uyıf olan inll!Wl 
akteri de mutlaka zayıf olur. Fakat, 

iradeyi veren de inanmaktan 
bir ıey .değildir. Eğer doiru, 

ıtuel bildiğimiz bir inancımız 

ydı ne Jrademiade aaihk, ne de ka 
erimizde sağlamlık olamazdı. 

inanmayan insanda baılıca ıu fark
görilrila: 1) inanmayan inıanm 

hayatı datuuktır. Her saman ay
mevzutar üzerinde dü9ünmez ve ay
sııevzulan her zaman ayni tarzda 
Uamea. ln~yaıı adamm kafa11 

· halindedir. 2) inanmayan a. 
duygu hayatında hiçbir ahenk 

r. Onun zeklaı gibi kalbi de 
ve ahlild ihtiraalann çarpıf. 

trajik aahnelerle doludur. 
tn•nmayan adam, iç ileminin dlza. 

clerln ıUkiinu nedir )ilme r 3) 
yan insanın kafasında ve gön. 

deki kargqalıiı iradesinde de gö. 
oruz. inanmayan inaamn iradi ba

lradell inaaıuıı 1- - , •r denilebilir 
~t\ılkü inanmaya ·anlarda dış 

cairlere kartı ayni 111nnt prenaip. 
e l'l'IUll olarak muttarit aksWlmel. 
yapmak hasauı yoktur. 

Bu müphede ile görüyoruz ki. inan. 
fikir hayatında niıama, duyıu 

tında ahenre, irade hayatında itti. 
kavutmanm ilk prbdır. 

Jn&nmanm deıtanmı yapanlar "inan 
neye istenen ona inan!,, derler. 
ö!ilt boftur. ÇünkU bu llemde 

ye inanmak ıuümkiln olmadıiı 

· inanılmayacak tcylere kıaa bir 
için inanmak bile faydasızdır. 

çlanmum bynap ferdi varııtı

değil, içinde yapdığımız ıoayete-

• Eter ıoayetenin ahWd, bedii vicda. 
olmuaydı, fertlerin de ne ahWd vic. 

ııe de bedi! vicdanı, a8zün kıaaaı 
ilaas~ olmayacaktı. 

'7Ieyse "inan da neye istenen ona 
l,. dilltunı yerine doiru, iyi ve 

bir dUatilr olarak: "içinde ya. 
cemiyetin vicdanına inan; ah
ilinlne, artistik zevkine, teknl. 

iinc, bütün manevt değerlerine inan,, 
diyebiliriz. 

tnanmak bir akıl ve mantık iti deill· 
dir ki onu mantıfımum yolu olan 
muhakeme ile kazandıralım. tnanma'k 
yalnız baıma bir duygu işi değildir • 
ki onu kalp yoliyle telkin edebilelim. 
Henüz bir inanç taımuyan bir inaanr 
iradesini sorlıyaralE da inanmaya mec. 
bur ed-emeyiz. ~yleyse yapılacak teY 
nedir? 

Pek bult: imanı her tUrlll lnang.. 
Iann, manevi delerlerin kaynap olan 
ıoayete hayatına eokmak. Birçok 
aile çocukları, okul ıençleri, yurttaflar 
vardır ki, yapdıklan bpab ev bayatı, 

lrab okul hayatı ve dar pup hayatı 

yüzünden aoıyal vicdanları tqekJdil 
edememif, inanlan dumura utramıf, 

kötürüm kalmıftir. Eski dhtldevir. 
lerde hasta ruhlu bir adam, blr feY· 
he intisap ederek ruhunu tazeliye. 

biliyordu. Bugünün sosyeteleri tekke .. 
ler delil, okullar, meslek muhitleri, 
balkevleri ve tiyatrolardır. öyley .. 
bu muhitleri ne derece soıyal mublt!er 
haline getirirıek ıosyal !nançlan
ımu o chrece taze ruhlara yerlettir -
mlt olurus. 

Tilrkiyede inanç ıeviyeainin yüksel. 
mesi hem mlllt birliği, hem de millt 

itbölUmOntl yükıeltecciinden, ıoıyaJ 
ilerleme kolaylaımış olur. inanmak 
tarihin yaratıcı gücüdür. 

Çamlıca; 7.9.1938 
1. H. Baltaaoft:ı 

Krom ve afyon ihracatımız 
Memleketimizd"e krom cevheri ibra· 

catı artmağa bapamı§tır. 

Bu ıene may11 ayı içerisinde 567 bin 
638 lira kıymetinde 22.613 ton krom 
oen.tl ~ edUmlftl'\-. B6t aylik Ur 

raı.::at 1.377.632 lira ve 69.134 ton ol" 
duğuna göre, bu devr~de 702.391 liralık 
ve 11579 ton fula ihracat yapılımıtır. 

trracatın faz lası bilhallla ttalya, A vua· 
turya, Fransa.. İıveç ve Amerikaya ya 
pılmrıtır. 

Afyon ihracatımız lae bu tene ualmıı 
bulunmaktadır. Bu tene mayıs ayı için· 
de afyon 'Jıracatı 84.083 lira 9580 kilo 
dur. Bet ayhk ihracat İM 369.699 Jiıa, 
42083 kilodur. 

Geçen ıenenin bet aylık ihracatı 
657.989 ... "lra ve 90398 kilo olduluna 
göre, ·bu seneki ihracat ta 282.290 lira, 
48315 kilo ekilme olmuttur. Bununla 

beraber vasatt ihraç fiyatlarında !U7 ae· 
tıeaine ııaaran 938 bet aylık devresin· 
de ytlzde ~3 nisbetinde bir yükıellı 
vardır. 

Tapu müdürü Romaya gitti 
Tapu Ye adaıtro fen heyeti mu-, 

darii Halit Ziya Pal .tlna vapurile dün 
Romaya gitmiıtir. Orada toplanan !o· 
togrametri kongreaine iftirak edecektir. 

Devey -Hines davası 
-·-

~-rler davupıda Nevyork bq 
.. amu.misi Deveyin kartılafbiı 

J8hım yılmaz ve yenilmez bir 
olarat görillen Biııes ile k&l'fl· 
olmalı dejJJdi. Hines ile bir ta· 

karanlık Jtierde el birliği ettikle
lkl mtlldm hlkiml de tevkif et· 
olduğundan mahkeme azaaı 

lıdlııdiıe k&l'IL bit nevi hasım vaziye-
pulttyordu. Kahteme reisi Pe

IOD c1urulmadan IODJ'a Deveye 

Bundan sonra gelen ıahitıer bir "Hi
ııea klilbU,,nden bahaettiler. 

- Bu kltibe gangsterlerin bankerle· 
ri ihtiyari olarak vergi \•eriyorlar.,. 

Dediler. Fakat bu iddialarmı da yi
ne maddi bir delil ile tevsik etmediler. 
O zaman muhakemenin neticesi hakkm 

da tahminlerde bulunanlar: 

- Ya Dney, mahkeme reiai Peko· 
ranm tstedlfl delll1eri ortaya koyacak, 
yahut yapbtl itham karan, httkttın· 

den dUeecefi gibi kendiai de mevkllnl 
kaybedecek.,, 

Deniliyordu. 

lngilizleri, Çek meselesinde hassasiye e 
sevkeden nokta nedir ? 

Çemberlay·nin Berlin seya-
hatini hazırlayan mülfıhaza 

lngiUzler Çekoslovakya meselesinde eli bağh kalacak vaziyette değillerdir. 
O kadar ki, bu meselenin, sulh yolile tesviyesi için başvekilleri, Berline 
kadar gitti. lngiliz efkarmm büyük bir kısmmı Çekoslovakya meselesinde 
hassasiyete sevkeden nokta nedir ? Gerek lngiltere ve gerek Amerikada 
meşhur liberal lngiliz muharriri A. G GARDINER, bir makalesinde hem 
bunu izah ediyor, hem lngiliz Hükuetini daha fazla hassas ve dikkatli 

davranmağa davet ediyor. Makaleyi okuyunuz 1 
Bu Çekoslovak7& meselesine, ken

dl başına bir mesele imiş clbl bak
mıyaJım. Bu mesele7I, bUtlln siyaset 
manzarası lclnde görmek l!zımdır. 

Eğer Çekoslovakya. Avusturyanın 
ilhak ecllllflne benzer bir cebir ve 
pddetle ilhak edlleblllrse, o zaman 
Avrupada Alman hlklmlyetl kul'ul
muş demektir. 

o mevkii kazandıktan sonra Al• 
man7a, lngiliz slstemlnln can nok
taımıa vurmak kudretini f kmal et
miş olacaktır. 

Hitler. blr vakitler Kayser'in elin
de bulunmayan fırsatlara sahiptir. 
l.feselA Avusturya, artık kendi başı· 
na bir siyaset takip edebilmekten 
nıahrumdur; müstakil bir memleket 
olmaktaıı tıkmıştır. Macaristan da, 
kendi sellmetlnln Almanya.dan tara
fa olduğu kanaatine varmış gibi· 

dir. Lehlııtan; Rusya lle Almanyadaı:t 
hangisini tercih edeceğine dair bir 
tereddüt devresi geçiriyor; fakat Al· 
manyaya daha çok mtıtemayildir. 

Musollnl ile 7aptı1J ittifak dolayı
slyle Httler. tngttterenin Akdeniz yo
lunu tehdit kabillyetlnl haiz bulu· 
nuyor. Bu kabUlyet, Musollnl ile 
uıu.• 41m41Jap.,,aıltlıı- k.~~ 
mış bulunmalan yUzDnden daba art· 
mıştır. 

Unutulmaması lAzımgelen bir nok
ta daha vardır. Brltanya lmparator
luluna karşı meydan okuyuş, yalnız 
Almanya tarafından 7apılmayor. 

Musoltnl'nln dahi, Habetlstandan ts
panyaya kadar olan faaliyet aaha-

sında~l bQtun harekeUerinde ve bu
gün Çtnl bir harabe haline getiren 
kanlı mQeadelelerln ardında lngtlte
reye kart1 hlıler mevcuttur.· 

Btıtun bunlara ıöılerlmlzl kapa71p 
oturmak abestir. Bunların manaaı. 

lepanya4an Çine kadar, kanlı cilmle· 

ler haJln.de gözlerimize aksediyor. 
Hltlerin hanıl grupta olduğu veya 

ne gibi arzular besledlltnl bilmiyor-

muşuz glbl davranmak da, abestir. 
Zira Hitler, bUtttn arzularını, bugUn
kU Almanyanın lncn•ı makamında o
lan ''Kavgam" isimli kitabında teker 
teker izah etmiş bulunuyor. 

Httler, henU.z sllAhsız bir vaziyet
teyken. korkulanmııı azaltmak UZe· ı 
re gözlerimize toz serpti ve kulakla-

ile Deveye hitap ederek ıu sözleri söy
ledi: 

- Bu davanm bqmdan bu güne 
kadar Hinea aleyhinde muhterem mah 
keme heyetinin huzuruna gelerek p· 
hadet edenler arasında bir tane bile 
namuslu adam göremedik! İtham ma· 
kamının isimlerini zikrettiği gahitlerin 
hepsi NeVJ'ırJr an cinayat ve rezalet o
caklarından çıkmış kımselerdir. Zan· 
nederiz ki, bugtine kadar Nevyork i· 

çinde namus ve haysiyetinden kimse
nin şüphe etmediği Hines aleyhindeki 
isnatlar bu gibi adamların ifad-eleri i· 
le isbat edilemez. Olsa olsa bu adam· 
larm sözleri sadece Devey indinde mak 
bul ve muteber olabilir!,, 

Fakat bu s6zler Devey Uzerinde hiç 
bir tesir yapmadı. o. mütebessim ve 
müsterih bir tavırla ayağa kalktı. Me
tin bir sesle IU cevabı verdi: 

- Hakikaten Strikerln dedifi doğ
radur. Bu davada phadet için mahke· 
me huzuruna çıkan Jdıruıelerin çoğu hu 
kuku umumiye mahldblıu olan mah
pqalarduo .. Bu pbltıerm Soiwıun Y• 
0Dpter ~ yahut ~lere 

rımızı yumuşak kelimelerle uyuştur

du. Dünyada henuz korkular başgös
termemlşken gizlice sUA.hlandı. Son
ra "Milletler Cemiyeti" ni terketti. 
İttifaklar aktettl. Sulh muahedelerl
nl ~iğnedi. Ren mmtakasını aske
ı tleştirdl. ispanyadaki dahlll harbe 

kar.ay )!~[.hangi bir mu terek Av· 
rupa şlyasett kurma'k yottı'lıa. yanat-

"'"iiIBdı ve bir. geoe lçinde eski Avus
turya krallığına nihayet verdi. 

• • • 
tşte Çekoslovakya meselesini, bU

tUn bu karanlık zemin üzerinde sey
retmek ve Avusturyanınkine benzer 

bir Akıbetin bu memleket için daht 
mukadder olup olmadığını ~özetmek 
llzımdır. 

Çekoslovakyadakl Alman ekalll
yetlerir.ln ştkAyeUerine aldanmıya

ltnı. Zira biz biliyoruz ki, bu şikA.· 

yetıer. Hltler programının büyük bir 
diğer tlarbesina hazırlık mahiyetin
de ltir bahanedir. 

deel" ne bir htırmetlmlz Tarsa, el
bette ki alAkadar edecektir. 

O muahede Ue Çeklerin lstlklA.ll 
teıfı edtımı, ve teminat altına a
lınmıştır. 

Çekler, Uc ytlz senedenberl, htırrl
yetlerlnl kazanmak için cabalayor
lardı. O bf1yUk adam Mazartk'ln il· 
tderllğl altında bu gayeyi elde ettiler. 
lstikl&llerlnl yaratmağa ve teminat 
altına almata blzlm dahf, ~ tadar 
uğraştığımız bir milleti, tehdit karşı
sında yUzUıttı bırakacak kadar dllt
tUk mil? 

Otel ücretleri 
Turizm ofisi müdürü 

tetkikat yapıyor 
tktisat v elctletiDe baib olarak ye. 

niden 'kurulan ~ ofisi mf1df1rll 
Bay Vedat Ncc1im ~· ıelmit. 
belediye turizm ıubelino aiderek ee • 
yahat işleri hakkında izahat abmt
tır. 

Ofis müdürü İstanbul otellerindeki 
Ucretlerin çok pahalı oldutunu, bu. 
nun ucuzlatdmasI yolunda ne p"bi tecL 
birler alµı~ da g8ril§ıııU§tUr. 

lie ~Ye' i6te1' ~ ~~ 
lakad.arlarla halitemasta bulunmaftt~ 
Sınıf meselesi halledildikten ıonra bu 
eaasa göre de fiyat teıbit olunacap 
bildirilmiıtir. 

Mesken tahsisatı ve 
kıdem zamları 

tik okul ağretmenlerinln meıken be
delleri etrafında IOD &(inlerde bazı p• 
zetelcrin ilerl ıUrdUkleri fikirler ve 1:.u 
vadide bazı haberlerin ekseriai aadau· 
dır. Billyet bütçeainde mesken tahaiaatı 
ic;in konulan para 98 bin lira dfğil, 89 
bin liradır. Bununla öğretmenler için 
bu yıldan itibaren ayda 5 lira olmak 
üzere meıken tahsiaatı konmuıtur. Ay

Almanyada bir buçuk milyon in· nca viliyetten ayrılan, eski mesken 
sanın ·eferber &dtlmesine sebep olan ta~aiaatlarını alaauyan öğretmenler 
şey, bu ekalliyetin şikAyetleri delil- için de bütçeye 7500 lira konmuıtur. 
di. Bu se.ferberllğln gayesi, Avustur- Bu para \'ilayetten ayrılan öiretmenı. 
yaya vaki olduğu gibi, Çekoslovak- re verilecektir. 
yayı haritadan silmekti. Diğer ta~tan kıdem ummı için yr 

Şimdi bu mesele blzl a1Aka4.ar et· ı ni yıl bütçeafne tahsiaat konmuftur. 
mez mi? Eler bUyUk btr mesulfyeti Öğretmenler kıdem aamlatmı munta
blzlm Uzerimlz<\e olan "sulh muahe- zam surette alacaklardır. 

-
hizmet ettili de doğrudur. Bu gibi p.· 
bitleri buraya getirdiğimden dolayı 
muhterem mahkeme azaıarmm beni 
mazur göreceklerine itimadım vardır. 
Bunu istiyen ben değilim. Bugün ha· 
pishanede maznun olarak bulunan bu 
adamların uzun zaman kimse tarafm
dan el dokunulamaz gayriinesul kim· 
seler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu 
adamların böyle gayri mesul olmaları 
da bugün maznun ve mUttehem mev· 
kiinde bulunan Hinesin dostları oldu· 
ğundan ileri geldiğini de yine hepimiz 
biliyoruz.,, 

Bu söz4 erden sonra Devey Binesin 
avukatı Strıkere dönerek ilave etti: 

- Evet, siz söylüyorsunuz ki. bu a· 
damlar bir takım alçak, rezil insanlar
dır. Fakat onlar bizim değil, sizlerin 
dostlarınızdır .• , 

Bunun üzerine Striker tekrar söz al
dı: 

- Hiç şüphesiz Hines bir melek de
ğildir. Bir aziz de değildir. O bir aiyasl 
p.hSiyettir. Politikanın ise ne olduiu· 
nu hepimiz biliriz. Her halde p.hitle
rin hemen hepsi bapiahaneden çıkarı· 
hp J&tlrijmif b\ılunu19rlar. Bunun em· 

sallni çok g6rdtik. Anlıyol'BUlluz de
ğil mi! Hapishanede bulunan bir adam 
üzerine herhangi bir şekilde tazyik 
yapmaktan kolay bir eey yoktur. Bu 
adamlara iatenJlen Jıer _1ey eö71etllebl· 
lir. Nevyork polisinin a&hte phitler 
vasıtaaile dava etmesi de ilk defa vi.ki 
olmuyor. Baeta bir misal olmak ihrıere 
Diksi Davise bakınız: Bu adanı hapis
hanede bulunduğu günlerde hemen her 
gece çıkmış. .metresi bulunan Bope 
Dare'nin apartmanına git.mittir! Hiç 
şüphe ~tmeyiniz ki, Diksi Davia bu 
serbestiyi çok pahalıya satın almı§tır. 
Yine Hines aleyhinde şahadette bulu
nanlardan Vaynberglerin, Pompezle-
rin, İsonlann, Davislerbı ve mahke
meye gelip giden difer phitlerin ka· 
çar seneye mahld\m edileceklerinl öğ
reneceğiz. Biz bu t.Ui'ltl vaaıtal&r ile 
elde edilmif bir çok tahliye kararlan 
biliyoruz. Arm edilen bir adamı mah· 
kfun etmek ic:in diğer bazı ktmaeler 
serbest J>Jrakıhyor. Ko~ ha· 
pishaneye atarak kendileri orada çı
kan bir ~ok kimleler vardır. Bunu ia
bat etmek pek kolaydır.,._ 

(Arkalı 1U'IJ1) 



Kim bu zorba! 
Umumt menfaatlere hizmet için ku

rulan ıirketler, hal'kla teınaı edecek 
memurlarını dikkatle seçmek .zorunda. 
dır. Bunların güler yüzlü, tatlı dilli, 
nazik ve .doğru adamlar elması, mut. 

laka lazımdır. 
Elektrik tirketi de, -elbette bu lü.ıu. 

mun dışında bir varlık sayılamaz. Fa. 
kat diln bu müessesenin içine bazı 
saygısız kimselerin karıştığını teessür
le gördü'k. Şirket, eğer eskisi gibi, ya. 
bancılann kurduğu bir kazanç yurdu 
olsaydı, hadise, belki bu kadar üzül. 
meye değmezdi, Ama, elektrik, bügün 
devlet elindedir. Onu her vakitten da. 
ha düzgün işler görmek, isteriz. Bu 
"işler,, sözü, tabii yalnız fabrika ma
kinesine ait değildir. Ampulün içinde
ki ince telden tutunuz, en çetrefil ve 
en çapraşık noktalarına varıncaya ka. 
dar, herşey, birbirini tamamladığı, hal. 
kın hoşnutluğunu kazandığı vakit, va. 
zife başarılmış olur. 

Artık şikayetime sebep olan hadise. 
ye geçebilirim: 

Ben, İstanbul elektrik müessesesi
nin dürüst müşterilerindenim. Borcu
mu vaktinde veririm. Memurları üz. 
mem. Kendi istifadem için şuna buna 
başvurarak tenzilatlı tarife istemem. 

Hiçbir tahsildar kapımdan ''yarın 
gel!., .diye çevrilmemiştir. şu halde 
karşımdakilerden de bana, benim on. 
lara gösterdiğim itinayı istemek hak. 
kımdır. 

Dün, ben, evde yokken, kapıya bir 
adam gelmi§: 

- Saatinizi değiştireceğim l 
Demiş. Evden: "Bizim saatten bir 

ıikiyetimiz yok.,. cevabını vermiıler. 
Adam: 

- Olmaz diye bağırmış. Değiştire-

ceğim. 
Ve kapıyı itmiş, zavallı ihtiyar an. 

nemi, kanadın arkasına atmış. Poliııle 
girerim, diye atıp tutmuş. İleri, geri 
söylenmiş. 
Akşam bunu öğrenince a'khm başım~ 

dan gitti. Devletin 'bile en büyük hak. 
lar arasında tanıdığı, "mesken masunL 
yeti,, ni çiğneyen bu zorba kimdir? 
Ben, bilmiyorum. Fakat onu gönderen
ler, elbette kim olduğunu bilirler. 
Eğer aaatlerin değişmesi laz;rmgeli. 

yorsa, neden bu, bize bir mektupla 
ve sebepledle birlikte bildirilmemiştir. 
Takılacak yeni saatin kontrol edilip 
edilmediğini, doğru işleyip işlemediği. 
ni biz, nereden bileceğiz? 

Dahası var, her gün zabıta sütun. 
Jarında akla hayale gelmez dolandır. 
ma usulleri okuyup duruyoruz. Her 
kapıyı çalan adam eve sokulur mu? 
Bu memurların vesikaları yok mudur? 
Neden herşeyden önce bu hüviyet va. 
rakalannr göstermiyorlar? Sonra bir 
memur, nasıl oluyor da bfr kapıyı zor .. 
layabiliyor? 

Bu hadisenin, dün Beşiktaşta Şair 
Nedim caddesinde 110 numaralı evim. 
de cereyan etmesine bir yandan ca. 
nxm sıkılıyorken bir yandan da sevini. 
yorum. Çünki.i ben, bu uygunsuzluğu 
merc:iine hemen işittirmek imkanları

na sahibim. Ya zavallı kimsesizlerin 
başına gelseydi, kimbilir kaç kere du
yulmadan tekrarlanacak ve devlet eli. 
le işleyen elektrik müessesesi, be-şuna 

lekelenmiş olacaktr. 

Bir Romen iktısat heyeti 
geliyor 

Romanyanın marul iktısatçıların
dan eski Romen maliye nazırı ve 
Türk - Romen ticaret odası reisi B. 
Sla\'esko pek yakında şehrimize ge
lecektir. 

Köy öğretıııenleri 
Çocuklarının tahsili 
için mühim kararlar 

alındı 
Kilittir Bakanlığı köy okullarında 

çalışan öğretmenler için yeni bazı ka· 
rarlar almıştır. 

Şimdiye kadar köy öğretmenlerinin 

çocukları köy okulunu bitirdikten son· 
.ra yüksek tahsil yapmak hususunda 
bazı müş~~latlara düçar olmakta idiler .. 

Bu müşkülatı gözönünde bulunduran 
Bakanlık köy öğretmenlerinin çocukla· 
rmı köyde bulunmıyan yüksek tahsil 
müesseselerinde okutmak için tedbirler 
almağa karar vermiştir. 

Bu suretle alınan tedbirler sayesinde 
köy öğretmeni çd.;uğunu okutamamak 
kaygusundan kurtulacaktır. 

Bundan başka köy ihtiyar heyeti köy 
öğretmenine yatacak bir ev veya oda 
temin edecektir. Öğretmen köyde ev 
derdinden de kurtulacaktır. 

Diğer taraftan öğretmenin yardımı 

ile haftada bir köy okulunda terbiyevi 
ve içtimai toplantılar yapılacak, öğret· 
men burada muhtelif mevzular etrafın· 
da köylüyü irşat edecektir. 

Kocasını aldatan 
kadın 

Aşıkı ile birlikte hapse 
mahkum oldu 

Dün Altmbakkalda oturan şoför 

Cevdet karısı Belkisi aşıkı ile birlikte 
cürmümeşhut halinde yakalamış, mah. 
kemeye vermiştir. 

Koca evde yaptığı bir araştırma ıx
rasmda karısının sandığında muhtelif 
aşıkları tarafından gönderilmiş tam 
370 tane paket yapılmış aşk mektu
bu da ele geçirmiş ve bunlar mahke. 
mede esas deliller yerine geçmiştir. 

10 sene evvel evlenen §Oför Cevdet 
ile Belkis, diğer adı ile Süzan çok iyi 
anlaşan bir karı kocadırlar. Bunların 
sekiz yaşında Kamüran admda bir do 
çocukları vardır. Ancak son zamanlar. 
da karısının hallerinden şüpheye dü • 
şen Cevdet, karısını kollamağa başla .. 
mış ve dün ansızın yemek yemek ba.. 
banesile eve gelmiştir. Cevdet eve yak
laşınca cğlu Kamüran: 

- Anne, anne babam geliyor,, diye 
bağırarak eve kaçmış, ve kapıyı çalan 
babası da beş dakika dışarda bekletil. 
miştir. 

Bund::ın büsbütün şüphelenen Cev. 
det, karısının sapsarı suratı ile karşı. 
taşınca, işi anlamış ve hemen yatak 
odasına koşmuştur. Odadaki yatak 
karmakarışık 'uir haldedir. Cevdet bu 
vaziyet karşısında evde yabancı bir a.. 
damın olduğuna kanaat getirerek her 
tarafı aramağa başlamış ve nihayet 
kömürlükte korkudan titreyerek bek. 
leyen aşıkı yakalamıştır. Bu yi~ Cev
det adında bir elektrikçidir. 

Bütün kuvvetile hislerine hakim ola-
bilen Cevdet, karısını ve aşıkım kcn. 
di elite karakola teslim etmiş ve nüfus 
kağıdını almak üzere eve gelip sandı. 
ğı ararken karısına, birçoğu kendisinin 

ya iş bulmak, yahut da paraca yardım 
etmek suretile iyiliği geçmiş olan 
arkadaşları tarafından gönderilmiş 370 

yanık aşk mektupları bulmuştur. 

Beyoğlu cürmümeşhut mahkemesine 
verilen Belkis ve aşıkı elektrikçi Cev_ 
det gizli yapılan duruşmaları sonunda 
hapse mahkum edilmiştir. 

Mahkemenin kararına göre, 'kadın 
üç ay on beş gün, elektrikçi Cevdet 
de iki ay 25 gün hapis yatacaklar. 

B. Slavcskoya llomanyanm tanın- dır. 
mış birkaç iktısatçısı daha refakat --------------

etmektedlr. 

Romen iktısatçılarmrn memleketi
mizi ziyaretlerine iktısadt mahafilde 
büyük bir ehemmiyet atfedilmekte
dir. İJ{tısat heyeti memleketimizde 
on gün kadar kalarak muhtelif iktr-

sadi mevzular üzerinde tetkiklerde 
bulunacaklar, aHi.kcıdnr iktısadi dn

irelerl ziyaret ederel\: izahat ve ma
h1mat alacaklardır. 

Maktu fiyat kanunu 

Maktu fiyat kanununun tatbikini gös· 
teren talimatname resmi gazetede neş· 
rolunduğuna göre bu günlerde belediye 
ye tebligat yapılacağı anlaşılmaktadır. 

İstanbul helediyesi kanunun tatbiki için 
icap eden tedbirleri almış, kontrolun 
naı.rl yapılal.:ağını da tesbit etmiş bulun·\ 
maktadır. 

Sarıyer koru
luğu cinayeti 

Nakzedilen davaya 
tekrar bakılıyor 
Asllye ikinci ceza mahkemesinde 

senelerce evvel görülen ve beraet ile 
neticelenen "Sarıyer koruluğu" cina
yetinin duruşmasına. ait karar tem
ylzce nakzedildiğinden yeniden ba
kılmıştır. 

İbrahim ve sevgi11sl Belkıs bir gUn 
Sarıyer koruluğunda. yalnız başları

na. gezerlerken Belkıs tabanca ile 
vurulup ölmüş, sonra lbrahlmin id
diasına göre va.kanın kaza olduğu i
leri sürülmüş, mahkeme de duruşma 
sonunda Belkısın ölümünde lbrahi
min hiç bir suçu olmadığı kanaatine 
vararak hakkında beraet kararı ver
mişti. 

Dünkü celsede eski morg mll.dUril 
Profesör Saim All dinlenilmiştir. 

Profesör verdiği ifadesinde şunları 
anlatmıştır: 

- Rapor doğrudur. Kızın vücudun
daki yara sol meme Uzerlndedir ve 
kurşun soldan sağa olmak üzere bi
raz yukarıy~ -ve arkaya doğru sey
retmiş, sağ kaburga.ya. saplanıp kal
mıştır. 

Bu, sağ eliyle kendi vücuduna. ateş 
eden bir adamın harelcetlyle vuku
bulamaz. Ancak solak ise iş değişir. 
Fakat sağ eliyle iş görmek itiyadın
da olan blr adamın verdigl ant lta
rar neticesinde birdenbire tabancaya 
atacağı ell, mutlak surette sağ eli o
lacaktır. 

Yara sol memenin sol tarafında
dır. Binaenaleyh Belkısın solak ol
ması la.zımdır. Ben bu işi tetkik et
tim ve Belkısın katiyen solalt olma
dığı kanaatine vardım. 

Maznun veklllnin taleblle sual tev
/ 

clh edilen Saim Ali sözlerine şunları 
da na.ve etmiştir: 

- Eğer Belkıs tabancayı sağ elly
le tuttuğu sırada hariçten bir şahsm 
mUdahalesi dUşlinUlUrse o zaman va
rit olablllr ve Belkısrn sol ellyle a
teş ettiği kanaatini edinebiliriz. An
cak, bu bence muhaldır. 

Duruşma, evrakın tetkiki için baş
ka bir gilne bırakılmıştır. 

Langa bahçe
lerindeki vak'a 

Diln ağır ceza. mahkemesinde blr-
kaç ay evYel Langadaki bahçelerden 
birinde geçen bir vakanın muhake-
mesine başlanmıştır. 

Orta tedrisatta 
Dün blldfriJen yeni 
oak il ve tayinler 
öğretmenler arasında yapılan nakil 

ve tayinler devam etmektedir: 
Ankara krz lisesi tarih coğrafya öğ. 

retmenliğine Sühey·ıa, Denizli lisesi ta
biiye öğretmeni Haşim Kadıköy 1 inci 
ortaya, Sıvas erkek öğretmen okulu 
resim iş öğretmeni Ekrem Yeni'kapı 

ortaokuluna, Bartın orta.ckulu türkçe 
öğretmeni Emin Pendik ortaokuluna, 
Balıkesir lisesi müzik öğretmeni !s. 
mail Emirgan ortaokuluna, Vefa lisesi 
resim öğretmeni Hacer Ankara 3 ün. 

ci.i ortaokuluna, Adana birinci ortaoku. 
lu riyaziye öğretmeni Nazmi Kadıköy 
birinci ortaya, Balıkesir öğretmen oku.. 
lu riyaziye öğretmeni Şeref tnönil or. 
taya, Samsun lisesi tabiiye öğretmeni 
Lebip Karagümrük ortaya, Konya kız 
öğretmen okulu fransızca öğretmeni 

Müberra Gelenbevi ortaya, Bilecik or
taokulu direktörü Halit Yenikapı or. 
taokulu riyaziye öğretmenliğine, Ge. 
lenbevi ortaokulu tabiiye öğretmeni 

Tevfik tlsküdar birinci ortaya, Gelen. 
bevi ortaokulu tiirkçe öğretmeni Mus.. 
tafa Şeref Bakırköy ortaokuluna, Ge: 
lenbevi ortaokulu mllzik öğretmeni 

Necmettin ayni okul tilrkçe öğretmen-
1 liğine, Nişantaşx ortaokulu tabiiye öğ. 
retmeni Atıf Gelenbevi ortaya., tstan. 
bul 44 üncü okul öğretmenlerinden Zeh 
ra Karagümrük ortaokulu riyaziye öğ. 
retmenliğine, Kumkapı ortaokulu tabL 
iye atajiyerliğine Bedia., Gelcnbevi or. 
taokulu fransızca öğretmeni Tevfik 

Eskişehir lisesi fransızca öğretmenli
ğine, Kabataş lisesi tarih coğrafya öğ. 
rctmeni Huh'.isi Adana erkek lisesine 
Cilmhuriyet ortaokulu resim öğretme~ t 
ni Ilhami Karagümrük ortaya, Beykoz 
ortaokulu türkçe öğretmeni Semiha 
Gelenbevi ortaokuluna, Halkalı köy öğ. 
retmcni Şaban Vefa lisesine bağlı 

Zeyrek ortaokulu riyaziye öğretmenli
ğine, Emirgan ortaokulu türkçe öğ

retmeni Yahya Üsküdar l inci ortaya, 
Çapa crtaokulu türkçe öğretmeni Se
niha Emirgan ortaya, Maraş ortaoku. 

lu tarih öğretmeni M. Emin Fatih or. 
taokuluna, Beyoğlu ortaokulu yardireU 
törü Cevat Beykoz ortaokulu direk. 
törlüğüne, Bakırköy ortaokulu riyaziye 

öğretmeni Aliye Beşiktaş crtaya, Sam. 
s~n lisesi tabiiye öğretmeni Karagüın. 
ruk ortaokuluna, Konya 'kız öğretmen 
okulu fransrzca öğretmeni Müberra 

Gelenbevi ortaya, Bilecik ortaokulu 
direktörü Halit Yenikapı ortaokulu ri-
yaziye öğretmenliğine, Adana lisesi 
tarih öğretmeni Aziz Kabataş lisesi 
tarih öğretmenliğine nakil ve tayin e. 

Ha.disenln suçlusu HaUl Langada di!mişlerdir. 

oturan IIayık adında birinin kızkar-1---------------
deşl Maryam ile sevişmektedir. Bir 
gün iki sevgili Langada bir bahçeye 
gidip oturmu~lar, fakat tatlı tatlı 

konuşmaları bitmemişken kızın ağa

beysi Hayık bnstırmıştır. 

Hayı~m yanında arkadaşı Mihal 
YC Mihalin dostu Despin:ı vardır. Ha
yık IIaliliıı üstüne hücum ederek kız
kardc:;;inl almak istemiş, bu suretle 

Desplna da dahil olmak üzere dövüş
meye başlamışlar ve Halil çektiği ta
bancası ile beş el ateş ederek Mihal 
ile Hayığı yaralamıştır. 

Mahkemede sorguya çekilen Halil 
hareketinde öldürmek kastı olmadı
ğını, sadece korkutmak istediğini 

söylemiş ve şunları iH\.ve etmiştir: 
- Ur:ü beraber gelince Bayık üstü

me atıldr. Yumruklnmağ-a başladı. 

Kendimi müdafaa cdemiyeccğiıni an
layınca tabancamı çekerek havaya i
ki el ateş ettim. llayık kendini vur
mak istemediğimi görUnce, tekrar 
hücum elli. nıı serer Mihnl ile Des
pina <l:t karıştılar. Hep beraber hen
değe yuvarlandık. Elimden talıanca-

yı aıma~a savaşıyorlardı. Bense, a
lırlarsa beni vuracakları endişesiyle 
kurşunları boşaltmak istiyordum. 
Fakat bu hareketime frrsat kalma
dan tnlıanra keneli kendine patladı. 
Ilnyık ile Milıal vuruldu." 

Muhakeme, şahitlerin çağırılmasıı 
Içln tallk edilmiştir. 

Bir köylünün 401 lirası 
dolandırıldı 

!stanbulu gezmek ve öteberi al
mak için gelen Kırklarelili Sallh ey
velki akşam Yenipostahanenin arka 
tarafındaki sokaklarda gezinirken 

sabıkalı -zar!çılardan Vehbi ve İs
mail Hakkı tarafından zarfçılık su
retiyle 4O1 lira parası dolandırılmış
tır. 

Vehbi ve lsmall Hakkı sorguya çe
klldikleri birinci sulh ceza mahke
mesinde her ne kadar suçlarını in
k~r etmişler; ve poliste tazyik gör
duklerinden orada itiraf ettiklerini 
söylemişlerse de hılkim Resı"t 1 1.1 . . ., c e ı -
len kftft görerek her ikisini de tev
kif etmiştir. 

-o-

Müzik dersleri 
Emini.inil Halke,,inden: 
1 - Evimizde piyano, vivolonsel, 

bas, solfej ve koro c1erslcri~e bu se-
ne de · ı :rcnıc en talebe kaydolunacak-
tır. 

2 - Yeni ve eski talebenin ı Dirln
citeşrin 938 e kadar kayıtlarını yap
tırmak için birer fotoğrafla Halkevi 
bürosuna müracaatları ve bu suretle 
kayıtlarım yaptıranların Ririnciteş

rin cumartesi günü saat (18) de IIal
kevi salonunda bul un malan rica o-
1 unur. 

Asri sulh 
güvercini 

lnglliz Başvekilini Berline götü.ren 
t~yyareye bir arkadaş "sulh tayyare
sı,, adını veriyor. 

Eskiden sulh güvercini vardı· şim.· 
dide ''sulh tayyaresi,, ... fakat '''sulh 
güvercini,, bir türlü iken, ''sulh tay

yaresi,, ~irkaç çeşittir. Şimdi gelir, a
şıkane bu: mektup getirir. Sonra da. 
bakar.sınrz, dört kanatlı ve kocaman 
bir şey halinde uçuyor. Bu da, yine 

sulh için heyetler getirmektedir. He
yetler görüşür, konuşur, neticede bir 
şey çıkmaz.. Sonra bir de bakarsınız· 
ufuklarda, müthiş bir bombardı~ 
tayyaresi beliriyor. Bunun da adı bin-
nazariye "sulh tayyaresi,, dir. ' 

Çünkü harp, sulhU temin için yapı· 
lır ve sulh, adeta -ortalığın yeniden 
çiğnenecek bir hal almasına imkan 
vermek üzere- akıtılmış kanların ku· 
ruması için beklenen bir devirdir. 

tlaçtan önce, korunmak 

Fra.nsa,_a.a hain bir baba, karısma ve 
altı çocuguna eza ettiği için hapseclil· 
miş diye ''oh, oh!,, çeken bir refikimiz, 

bu hain babanın çocuklarının, "Fran· 
sa içtimai muavenet teşkilatı,, tarafın· 
dan h~aye_ altına alındığını görerelt 
dramatik bır eda ile diyor ki: 

"Yarabbi! Vicdansız babaların eza 
ettilcleri Türk yavrusımu göğsüne bas
tıracak bir (Türk içtimai muavenet 
t'§ekkülü) yurdumuzda, ela bir a>ı e,,. 
vel kurulsa, kim bilir ne 1..wiar ma.sum 
göz ya.şları dinmiş olurdu .. ,, 

A mübarek! O "vicdansız,, dediğin 
babalara, çocuklarına, iyi muamele et· 
meği tavsiye etsen daha iyi değil mi? 

.Yeni Radyo proğramı 

Yeni ve büyük Ankara radyo istas
yonunun kurulması dolayısile bir gaze

te, okuyucularından fikir soruyor: 
''Programlar nasıl tertip edilmelidir?,, 

Okuyuculardan biri de diyor ki: 

"Radyo ne§riyatına saat be§fe baş
lamr~a~ı,_ çay zamam evlerimizde radyo 
mu.stkısıfe dansedebilmermz hiç te fe· 
na olma:!. Kı~ geldiği ve toplantılar. 
mevsimi y ıklaştığı için muhitimde be
nim fikrimde ofonlar pek çoktur. Ben.• 
ce öğle ne§T'iyatı kaldmlabilir.,, 

Aman sakın bu tavsiyeyi dinleme
sinler! Bu tavsiyeyi veren zat, eğer 
dans yapılabilecek zamanlarda ha.zır 

musikiyi münasip görüyorsa, bunu 
gramofonla da temin edebilir. Yahut 
dünyanın herhangi diğer bir merkezi .. 
ni açar; isabet ederse oradan dinler .•• 

Fakat şurası muhakkak ki, rahat ra .. 
ha~ ~erlerinde oturarak, öğle yemek
Iermı tatlı musiki nağmeleri arasında. 
yemek istiyen Yatanda~lar pek çoktur. 

Onun için öğle neşriyatının kaldırıl• 
~asma hemen hiç kimsenin razı olaca• 
gmı zannetmiyorum. Ayrıca, akşam 

nel)riyatmm saat beşte başlaması ise 
kabulümüzdür. 

Yemeyenin malını yerler 

Muharrir • arkadaşlarımızdan Ah
met Necdete bir mevzu tavsiye etmiş· 

tim. "Hayat kitaba uydurulabilir mi?,, 
diye ... ''Bunu sor, soruştur, bakalım, 
herkes ne diyor,, demiştim. 

Tam dokuz gündür bu mevzudan e· 
ser çıkmayınca, -dün de okuduğunuz 
gibi- mevzuun bir tarafını ben yazı-

verdim .. Dünkü ikinci sayfamızın baş 
tarafına bakında bir de ne göreyim: 
Sadri Ertem de ayni mevzuun başka 
bir yanını yazmış! 

Görüyorsunuz ya .. Gazeteciler ara· 
smda bir de böyle mevzu rekabeti var
dır. Bazan mevzuları "yağma Hasanın 
böreği,, gibi kapışırken, birbirimize 

"buyur!,, ettiklerimiz de vakidir. Fa
kat nihayet, ne yapalım? Karşı ta· 
raftan bir iltifat görmeyince, yeme -
yenin malını yerler. 

Bununla beraber gazeteci, 'sinekten 
yağ çıkarmasını,, bilen adamdır. Her 

halde ::Secdete de. bu kanatları kopa. 
rılmış sineklen çıkacak bir cevher kal· 
mıştrr. 

HİKMET MÜN!R 
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öGLE NEŞRIY.4Tl: 

Nakleden : SeDAml Sedes 
-8-

Sa:ı.ı 12,30 Plüklıı Türk musiki5i. 12,50 
Havadis. 13,05 Plakla Türk musikisi. lJ,30 
Muhtelif pl:ik neşriyalı. 14 Son. 

AKŞAM NEŞR/l'ATI: 
Snat 18,30 Dans musikisi fplfık). 19 

Konferans: l'rof. Salih Murat (Fen musa
habeleri). 19,30 Dans musikisi (plak). 
19,55 Borsa haberleri. 20 Saat aynrı: Gr~n
viç rasalhanesinden naklen; Nezihe \;yarı 
''C arkad:ışlnrı tnrafından Türk musikisi 
,.c holk ~·ırkıları. 20,40 A.jons haberle ı i. 
20,47 Ömer Rıza Do~rul larnfındon arapra 
söylev. 21 Saat ayarı: Orke!iilra: 1 - Mı 1-
lairt: Le Dragones. 2 - Rimsky ~ Korsa
koff: Seheheraznrle. 3 - ~lussorg:sky: Dan
se Persaıınes. 21 ,30 :Necmettin llıza ve ar
ku<laşları tarafından Ti.irk musikisi ve h:ılk 
şarkıları. 22,10 Jiııva raporu. 22,13 Kara
deniz saati: (}laik ha\•alnrı kemençe iJe). 
22,50 Son hııberler ve ertesi günün prog
ramı, 23 Saat ayarı: Son. 

- Taklibi hlikfıınet tertibatı umu
midir. Bunu ilk tahta çıktığım gün 
anlamıştım! diyordu. 

• • * 
"İradesizler kendi kabahatlerini 

görmezler de lıA.disatı itham ederler.'' 
Molyerin bir komedisinde: "Ru 

kadırgada ne işimiz var?" cUrulesi , 
aşlftelerin ağzma geldi. O zamanlar 
Rusyada Molyer oynanıyordu. lşin 

vehametini kavrayamıyan aşifteler 

eakalaşıyo;iar, Molyerin cUmlesinl 
tekrarlıyorlardı. 

Piyer bitkin bir haldeydi. 1ht1yar 
MUnih kendisini menCadan kurtara
ıu nasıl kurtarabilirim diye düşünür
ken, Pi yer sordu: . 

- Yapacak şey kalmaöı mı? 
MUnlh dilşUnceslnden silkindi: 
- Vaziyeti kurtarmak kabil, de

di. Bir şartla: Prusyaya gitmelisiniz, 
Frederik'in yardımiyle yirmi bin kl
tllik bir ordunun başına geçip Rus
yaya öyle girmeltsiniz. 

- Prusya.ya gitmek için nereye çı-
kacağız? 

- Rövele .. 
Kadınlar haykırıştı: 

- Rövele kadar kürek çekemezler. 
Münih: 
- Biz de onlarla beraber çekeriz, 

dedi. 
Kadırgada anlaşmazlık başgöste.r

di. Bir çoğu diyordu ki: 
- Feldmareşal çok bedbin. Vaıl

yet tasavvur ettiği kadar vahim de
lildir. Katerina imparatorla dostça 
anlaşmağa elbet de taraftardır. İda
reyi paylaşırlar. Rusyada iki kişi

nin idare edeceği kadar iş yar ... 

Dalkavuklar kolay tarafı gösteri
yorlar, Münlh doğruyu söyliyerek 
gU~ tarata gidiyordu. Piyer, kar~kte
ri icabı işin kolayını kabul etti: 

- Geri dönelim. 
Geri döndüler. 

• • • 
3 Uncu Piyer Oranlanbom ı,at<)sun

dan Katerlnaya bir mektup yazdı: 
"Ben HolşlAyn dukalığma çekilip 

Rusyayı sana terkediyorum." 
Katerlna cUrUk tahtaya ayak ba

sacak kadınlardan değildi. Bu mek
tubu kAti görmedi. Şu feragatr:"lme
yl yazıp imzalamasını teklif ett!: 

"Kısa suren saltanatım müdcl0 tln
de bu ağır yükü kaldıramıyaı:ağTma 
kanaat getirdim. Uzun uıun dUşün
dUkten sonra Rusya tahtından (f'!ra
gate karar verdim. Resmen, Allah 
l'e halk huzurunda yemin ederim ki, 
ömrUmUn sonuna kadar bir da.ha 
Rusya tahtına oturmıyacağım." 

Ptyer bunu imzaladı . Fakat Kate
rtnanın şartları bitmemtştl. 3 Uncü 
Plyer Peterhofa gelip Katerlnaya 
teslim olacaktı. 

Piyer htr şartı kabul ediyordu. 
Peterhofa gitti. Halkın Ye a~kcrle· 

rln: "Yaşasın 2 nci Katerina"' niıla. 

lan arasında saraya girdi, mer:liven
Jerl c;ı k tı. 

Yukarda emrettiler: 
- 'Vnlformanızt çıkarınız. 
Soyunmağa başladı. K:lmnr, Uni-

formasını çıkardı. Kalabalığnı i5niln• 
de bir gömlekle kaldı. 

Bu sırada 2 ncl Katerınanın •.ah
ta cul<lsu şerefine toplar atılıyor, 3 
UııcU Ptyertn taraftarları 2 net Kııte
rlnaya gelip blyat ediyorlar.it. 

Katerlna bunların arasınıla lhtl· 
yar MUnlhl gördü: 

- Ne o, dedi, hani bana karşı dl). 
vUşmek istiyordunuz? 

İhtiyar asker gBğeUnU kabartarak 
cevap verdi: 

- Evet madam, bu vazifemdi. Bu· 
gUn de sizden yana döYtı~mek ''azl
femdlr. 

• • * 
Peter!burg kırk sekh saat bekle

di. Acaba muzaffer kim d0necAkH? .. 
2 ne! Katerlna büyük bir alayln. 

el llatunde taeınarak Petersburga gh'
dl. 

3 Uncil Plyer, Petersburg cinırınrla 
Ropça denen yere stirlllmüştU. Eliz!\-

mişlerdi . 3 ilncli Piyer üç şey rka cıt- ı 

ti: 
- Kemanımı, köpeğimi, ıencimi 

berabe r alayım. 
Bu Uç isteği yerine getirildi. 

Katerina Sen - Petersburga H 
Temmuz l7G2 de girdi. 

llk işi. sadık bendelerine en yük· 
sek mc' kileri vermek oldıı. Fakat 
insanların mevki hırsları tatmin edi
lemez. Rekabet başgöster1i. 

Panin lıaşYekil oldu. 
İmparatoriçenin f\liıucsi Grl"guar 

Orlof göze batıyordu. Katerina ile 
münasebetini artık duymayan, bil
meyen kalmamıştı. Grc;u:ır vnziyeti 
idare edemiyordu. Çrğrığından çık

mış, çok şımarmıştı. 
Asilzadeler mahafili homurdo.11-

mağa başladı. Herkesin ıc ;ncıe Orlo
fun, Kntcrina ile liliibali davranm::ı.
sı yakışık alouyoı·du. Orlofun yaptı
ğı terbiyesizlik, Katerlnanın yaptır-T 
ise ... 

"Kendine hürmeti olan bir kadın· 
ın böyle muamelelere tahammülü ola 
~az" diyorlardı. 

Rezalet öyle bir hal aldı kl , bu a
rada hasecl, kin blriblrino lrnrışıyor

du. 
Post kapma yarı~mda rakip çok, 

birleşen azdı. MükUatlarını gören
ler de memnun olmuyor, kendilerini 
tatmin edilmiş saymıyorlar: 

- Biz canımızı fedadan çekinme
dik, vcr9 vı:.re bize bunu mu verdi
ler? dife du.Jak bıiküyorlardı. 

Talleyrnuın söı.li c_:ok dcığrudur: 

"Münh .ı.l bir yeri biı ine -verdiğim za
man bir naakör yüı ı;ay•i memnun 
yaratın ·.n. ·• 

Kat~rinan:n herkesi tatmin etme
ı:,ine ii.ılı:::in yoktu; sn ray <>rkAnı bu
nun icln homurdanmağa başladı: 

- Hükümet deiiştlrmeğe Jle lüzum 
vardı sanki, 3 üncü Piyerin de bü
yük meziyetleri vardı doğrusu. 

Plyere acımağa başlamışlardı, tak
llbl hükumet işinde başta gelen as
kerlerde bile. eski Çara karşı mu
habbet uyandı, i\deta onu arıyorlar

dı. 
Katerinayı Sen~- PetersbLırg fyl 

karşılamrştı, buna mukabil diğer şe
hirler, bllhassa Rusyanın eski mer
kezi Moskova kaş çatıyor, diş bile
yordu. 

Kıüerina aleyhinde söylenenleri 
duyu}'Or, tekmil Rusyayı hoşnut ede
ır.~ dıf(ıni, birçok düşman kazandı· 
ğın. biliyor, ihtil!lin de çabuk pat
lak ,·erciiğini tecrübe ettiği tein mu
tayıukız davranıyordu. 

Y:. ·danında Azap yok değildi. Fa
kat mC'ııfaati uğruna vicdanının se
~inl bo~uyor ve hareketini mazur gl:iı 
t"recek sC:bepler buluyordu. 

Kocasını sevmiyordu, hiç bir za-
man sevmemişti. 

3 üncü Piyer karısında her za
man nefret hisleri uyandırmrştı. Ger
değe. girdikleri gece, karyolasında 
birkaç köpek yatrrmağa başlamış-

tı. 
( Arka&ı var) 

Kasapların bir 
müracaatı 

(Ba~ tar.af ı 1 inci sayfamı:da) 

silmiş olarak alan bir kasap bunun nak· 
!iyesi için de para vermektedir. Hangi 
esnaf 42 - 43 kuruşa mal ettiği bir eti 
ziyanına verebilir? 

Yabancı radyolardan 
seçilmiş parçalar 

Opera ue serıf 011i konur/eri: 
!l.- Londra (Her.) ''Promenad'', 
9. 10 Beri in: La Bohem. 
9.30 J>aris PIT: Karmen 
9.30 Slı a<.bıır.ı::: İsveç nlıl~lkİ•İ, 

10.- Brliksel 2: Ilaydn vcs. 
10.- füıdio ~ormandie : Faıısl (Berlioz). 
10.- Turino: Falslaff (\'ereli), 

Oda mu~ikisi: 
7.10 Kolonya; 7.JO l\lıinih; 7.10 Varşo

va; 8.40 BiiJ,reş; 9.- Eyfel; 10.- htok
holnı; 10.40 Roma grupu. 

Piyes ve konfer.ııns/ar: 
9.30 Brüksel 1: ~[arHne. 
!l .30 Lil: Les trois Sultanes. 
9.30 Radıo Parls: Nabulis. 

1 O.- Roma: İl Primo cliente. 
10.- Viyana; I..eal"e on Parole. 

il afif musiki: 
1.15 Rodio Poris; 5 Frankfurt; 5 lstok

holın; 5.30 Paris PTT; 7 Brüksel 2; 7 .20 
Pra~; 8 Cerlin; 8.25 Peşte; 9.10 Bresl:.v; 
9.30 Eyfel; 10 Oslo; 11.30 Alman lspan
yonları; 12.10 Budapeşte: Çigan orkest
rası. 

l'aryelc, kabar.e: 
9 Londra: 9.10 Viyana; 9.40 Hilversum; 

10.10 Radio Parb; 11.20 Kalunodborg. 

Dans musikisi: 
11.10 Brüksel 1; 11.15 İstokholm; 11.20 

Prağ; 11.30 Napoli; 11.45 Oslo; 12 Brük
sel 2, Paris; 12.15 Roma. 

15 yıl evvel bugün 

Miişlerck ga:eleden: 
Lorıdrada Sauou otelinde :eı•ci genç ve 

:cnoin Mısırlı Ali Fehmi Kamil beyi kat. 
leden Fraıısı: Mari Maroril Felınılnin mu
ha1'emesi11e ıalı günii Londra nıerl\ez el· 
ııayet malıkemeıinde devam edilmiştir. 
Malıkemede dinlenilen şahitlerden anla· 

şıldığına göre maktul, kadınlara e::a ve ce· 
fa etmekten hoşlanan tabiatta bir adam• 
dır. !ttadam Fehmi müdafaasını yapmış 

ve suçl'uı olduğunu iddia etmi1tir. 1\.arar 
yakında ııulleceklir. 

llUnkD hava 
Hava yurdun cenup bölselerinde bulut

lu, DoAu Anadolu ile Orta Arıadolunun şark 
kısmında çok bulutlu ve mevzii yığı~lı. 
diler bölgelerde umumiyetle kapalı Ye ye~ 
yer yağışlı geçmiştir. J\üzgfırl3.r, doğuda 
şarkt, cenup bölgelerinde şimali, d!Acr 
bölgelercle c·eııııbl istikametten orta kuY
vette esmiştir. 

İshlnbuld:ı bava kapalı geçmi~. rilzgfır 
ccnubt garbiden, saniyede 3-5 esmi~tir. 
Saat 14 de hava tazyiki 753.4 mili metre idi. 
Sühunet en ·yüksek güneşte 60.6, gölgede 
2·4.8 ve en düşük 18.4 santigrat kaydedil
mi~tir. 

BUGC:.l' KALKACAK VAPURLAR 
(Ülgen - 18 de Bartıııa), (Trak - 1ü 

da l\ludanyaya), (Saadet - 15 de Ayvalı
P.a), (Bursa - 20 de Bandırmaye) kalka
caktır. 

GELECEK VAPURLAR 
(Ankara - 12.30 da KYradenizden), 

(Bursa - 10 da Barlından), (Trak - 11.50 
de l\ludanyadan), (tzınir - 16 da lımir
den), (Anafarta - 11.30 da Mersinden) 
gelecektir. 

Bizim valiyi ziyaret etmekliğimizin 
sebebi ya narhın kaldırılması yahut ta 
bunun sık sık toptan fiyat temevvüçle· 
rine göre tesbitini rica etmektir. Vali· 
nin her zaman olduğu gibi bu seferki di· 
leğimizi de nazarı dikkate alarak bir 
karar vereceğini ümit ediyoruz. Maksa· 
dımız şikayet değil, bu günkü vaziyet: 1----------------
ıslah ctm~ktir. 1 EGE TİYATROSU 

Et ucuzluğu karşısında !stanbullulaı· l\uri Genç ,.e arka-
eskiıine nazaran çok et yemeğe batla· I daşları 17 Eylül 

d 1 1 b 
· l l Cumartesi akşamı 

ı ar. atan ul pıyasası açı ır ve tanzim t t . ŞEHREM X 
edilırse hem daha çok et gelir, hem de fnşirah bahçesinde 
biı kasaplar zarar etmemiı oluruz. Di·I lDAM MAHKC~ILARI 
le~ imiz bundan ibarettir . ., Sabri11e Tokıu 

Tehlike 
Yazan: Sidney Horıer -29- Çeviren: H. Münir 

XII 
Gabriyel Vigoyu bütün Londra ta

nımazdı. Onu yalnız Londranm safa 
petılnde koşan insanları, züppeleri, 
düşkünleri tanırdı. B~nunla beraber 
kendilerini yüksek tabakadan sayan 
kimselerden bir çoğu da, kendisini 1-
talyan olarak gösteren bu elebaşıyı 
yakından tanımış olmakla bir nevi 
manasız gurur hissederdi. 

Vigo, bir baş belAst olmakla bera
lıcr, gayet hesaplı hare.ket eden bir 
adamılr. Vlktorya istasyonuna yakın 
blr yeı de bulunan evi gayet muhte
şem toşkllAta malikti. En aşağı iki 
dış kapıdan geçmedikçe, onun yanı
na girmek mümkün değildi. Bu su
retle onu ziyaret edenler baı;kaca bir 
tesir altında kalırorlardı. 

Yigonun eYinde muhtelif odalar 
vardı. Onların hepsi de bir başka 

maksatla kullanılıyordu. 
Bu akşam, bu odalardan birinde 

birkaç kişi toplanmıştı, 

Toplananların şekil ve kıyaCeti 

blriblrinden ayrı görünse de, hepsi
nin yüzlerindeki ifade ayni idi. Bir 
araya gelmişler ve liderleri tellkkl 
ettikleri adamı bekliyorlardı. 

S~r Haı !~ort Brus, bu toplantıyı 
duysaydı, çok yakından ala.kadar o
lurdu. Zira, 'u <lakfkada, bir araya 
gelmiş olan üç beş adamın bekledik· 
leri llder, kendisini ''Tehlike" olarak 
tanıtmrş meşht'r şantajcıdan başka 

kioıse değildi. 

Bu odada bu akşam tam. beş kişi 
toplannıı~tı. Yaşları yirmi iki ile yct
ml~ ara&mdaydı. En ihtiyarı en gen
clyle konuşuyor, ona bazı "naslha t· 
ler" 'eriyordu. 

- 8ual sorma, diyordu. Yalnız o~ 
nun ı.i.lyJediklerinl dinle. o, kendlsi
Dfl çok eual sorulmasından ho,lan
ruaz. Buraya geldiği zaman, uzun 
DlUddet ele kalmaz. Her şeyi kısa 

bir umanda bitirir. Kendisi bir dl
h!dtr. Denim tanıdığım adamların 

en zekisi ... Ben şimdiye kadar birkaç 
zorlu adam hesabına çaı~tlm. Fa· 
kat onlar bunun yanında blctir. 

tht 1 ~'arrn bu sözlerini, gene. tered
dütle k:ırşılayordu: 

- O:izel. .. Bu söılerinl anladık. 

Fakat l«mdfsinin kim olduğunu bil· 
mtyoruz, demeniz saçmadır. Hlç böy .. 
le şey olur mu? 

lhtlyar adam bablyet eseri göste
rerek: 

- Budala! dedi. Toy budala! ... Çe
neni tut ... Yoksa, o çeneni bir da.ha 
açılmamak üzere kapatrrlar ... O ada
mın klm olduğunu sen dahi bllmeye
cekeln ... Şunu iyice kafana ıok: E
ğer, sr.nin itimat edilemlyecek bira
dam olduğun tahakkuk ederse, gü

nlln birinde ·şehre yakın btr l·olun 
kenarında boğazı kesilmiş bl r ceset 
bulunacaktır ve bu cesedin eana alt 
olması ... 

Genç haykırdı: 
-Su:;! 

Fakat •·sallluel Baba" adını taşı
yan ihtiyar bir son ihtarda daha bu· 
lunmadan sözUnU kesmedi: 

- nu adam, tanınmak istemiyor. 
Tanınmak istememesi de gayet tabii
dir değil mi? Burada hiç birimiz, o
nu tan;mağa cür'et etmedik. Herıt 
geJlp gidiyor, doğrusunu istersen ben 
btıe kim olduğunu öğrcnmeğe me
rak etmiyorum. Onun hakkında el
de edilecek maICımatı pek emniyetli 
bulmayorum. Ateşe el sürmem. 

- Anladım. 

Bu sırada odadaki diğer Uç kişi de 
bir diğer köşede konuşuyorlardı. Bir 
tanesi saatine bakarak: 

- Bu akşam bir dakika gecikti. 

Fakat sözler henüz ağzından çık
mış çıkmamıştı ki, kapı açıldı. ve şa
yanı dikkat bir tip iceri girdi. 

Bu adam, topuklarına kadar uza
niln büyük ve siyah bir palto giymiş
ti. Bu uzun palto, aşağı yukarı sof
tan yapılmış bir papaıs cüppeslne de 
benziyordu. 
Adamın yU.:ü tamamen maskeliy

di. Yalnız &özlerine isabet eden yer
IE-r açıktı. Bir de drı.daklarmın oyna
dığı rerde bir yırtık vardı. 

İki elinde de siyah eldivenler g6-
rUiil~ o:rd u. 

Beş kişinin en genel olan toy de: 
likanlJ, ''Tehlike" nin bu manzarası 
karşısında, "Samuel Baba" nın kor
kunç sözlerini de hatırlıyarak A.deta 
tltn•dl. 

Diğer dört kişi, birdenbire yerle
rJn<.len kalkarak onun yanma gidi
yorlardı. O da hemen onları taklit 
etti. 

"Tehlike." nln ilk gördüğü iş oda
nın kapısını kilitlemek oldu ve anah
tarı çıkararak cebine koydu. 

Beş kişiye oturmalarını işaret et
ti. Ronra söze başladı. 

Sesi kaba va sert olmasına rağmen 
bütün oradakilerin gözlerin! dikkat
le kendisine bağlıyacak kadar cazi
beli bir manyatizma kuvvetini haiz 
gibiydi. 

- Bu gece yalnız bir işim var, dl
yord u. (Beş kişiden Metiyus adında. 
birine işaretle) ve bu işi, sen göre
ceksin: Leksenburo Duku, ?ı!'sis 

Karsten adında genç bir eyli katlına. 
t11.kıhyor. Bu kadın bir yüzbaşının 

karısıdır. Meyterde, Hil ı;okağında 
::: 111 nmnarada oturuyor. Duk. Grekly 
meydanında oturuyor. Kendisi ihti
yar, hastalıklı bir adamdır. Fakat 
cok zengindir. Verecek cok parası 
vardır Ye biz bu parayı alacağız. Ben 
kendisine yazdım. Şimdi Metiyus, 
göreceğin iş şu zarfın içinde yazılı
dır. Haydi bakalım. 

"Tehlike" bu sözleri söyliyerek 
Metlyuı denen adama bir zart uzattı. 
Metlyus zarfı aldı. İtina ile cebine 
koydu. 

- Başüstüne reis! dedl. 
- üç gece iclnde bana neticeyi bil-

dirirsin. 

- BaşUstUne reis! 

- Ve sizler, dağılabllirstnfz. Yal-
nız polisten sakınınız. Zira sır Har
ltort Bruıs "Tehlike" yt ele geçtniiek 
ikin pek fazla uğraşıyor sanırım. DIR
katr 

(Arkaııı ua~, 

Halkevlerinde spor 
faaliyetleri 

Beyoğlu Halkevinden: 
ı - Mevsim dolayıaile tatil edilmit 

.olan l<ıpalı q.lon spor faaliyetine 1 teş. 
rinievvel 1938 tarihinde ba~lanacak. 
tır. 

2 - Faaliyet programı tanzim edil. 
mek Usere bulunduğundan, faaliyete 
ittirak etmek isteyen ıpor ıubemizde 
kayıtlı krz ve erkek ilyelerin, salonu. 
muzda ç.llt§mak il!lteyen mektep, klüp 
ve .sair teşekküllerin nihayet 20 eylül 
938 tarihine kadar müracaat ederek 
programda yer almalarını rica ede
rir. 

Çoban 
Samsunlu Abmetle 

11Ureşl)or 
, 

Ankara, 16 (A.A.) - Tilrk spor 
kurumu güret fedcrasycnu tarafından 
tertip edilen 1938 grekoromen gü
reş birincilikleri milsabakala.rma 17 
eylül cumartesi günü Ankarada 19 
Mayıı stadyomundı tam saat 14,30 da 
başlanacaktır. 

Müsabakalara iştirak edecek glircı

çiler grup grup Ankaraya gelmekte • 
dirlcr. 

5 gruptan seçilerek gelen güre§çiler 
arasında yapılacak olan müsabakaların 
çok hararetli ve heyecanlı olacağı tah
min edilmektedir. 

MUsabakalan herkesin görebilmesi 
için güreş federasyonu stadyum fiyat. 
}arını 50, 25, 18 'kuru§ olarak tesbit 
etmiştir. 

Cumartesi günü bu müsabakalar.dan 
evvel, Türkiye ıerbest güreı birincisi 
Samsunlu Ahmet ile milli takım gü. 
retçilerinden Mehmet Çoban ar.ısın· 

da Türkiye serbest güreş milli takı
mına terfi müsabakasının yapılacağı da 
haber alınmıştır. 



9ir ana çocuğunu 
Çingenelere .,,... __ 

T 1 sattı 
PIB >'~EMK 
Şeceretüddür 

B bası da buna razı o lduQunu 
imza etmişi bir senet yazarak 

Yaa11 : Niyul Alamet Çocutunu slnıenelcre Atan kadı.. 
Bınl bu mevauu yumala aevkeden nın bu hareketine 'koc"ı da lttlrak et .. 

kı kan b'lc mittir. 
aebtp, kan koca arıamdaki ı S • Hldi11 Franaarun bir kıubaund& 
lar, ıeçimabllkler •e bunun netice. 
ıindı dolan cinayetlerdir. ııslyor: 

ByUbiferdcn MelikUıaalihin karısı Buvye iamindeld bir adam fakir bir 
ŞaceretUddUr, kocıu öldiliU vakit kın. iKidir. Kamı 29 yapndadır. Fakat 
di otlunun ultanatı elde edemiyece. bet çocuk anaaıdır. Bk altıncıama da 
ğine üzülüyor, bunu temin için çırpı· yakında anı olacaktır. 

l rocukların biri baıtanededir, bid 
nıyordu. Korktutu bapnı da ıeld · ,, 
Koea11 Cilünce onun ille kırııındın do. bir akrabalarının yanında, üçü de yu. 
ğan Turan Şah tahtı ıeçnıigti. Şecc. lınnda. Bunlann en küsülü iki yapn. 

dadır. Anası en fazla onunla meggul 
retilddür, buna hiçbir saman tahaııı. olmak mecburiyetındcdir. 
mül cdeınezdi. Ordunun en genç ve 
günl kumandanı Ay Bey ile antaıarak tıte kadın bu iki )'•tındaki Ol isim. 

1l erkek çocuğunu çingenelere utı. 
bir iıyan hazırladı. Tahta kendisi ce-
çocıkti. yor ... 

o vakit Mıaır orduıu Türk kole. O akpm kocası ile kavga ediycdar 
Ve adam evden "'ıkıp •itmeye kalkı-

menlerinden ibaretti ve Ay Bey en nu- :s a 
f uılulanndan biri idi. byan kolaycı yor. Fakat Buvyeyi karısı kolundan 

tutcyt>r: 
temin edildi. Turan Şah öldüruldiı v: - Gel bana ıu kiğıdı imzala da 
Şeuretüddür, ın parlak Unvanı aldı: 
Elıncliketül MUılimin Validetül Ha. öyle git, diyor. 
lU. • - Ne klğıdı bu? 

Halil onun Meliküaaalih'ten dolan - Sen gidersen ben bu çocuklara 
bakamam. Hele Oi benim dıprda ça. 

çocuiu idi. 
Kahirenin bütün camilerinde yeni lrımama, iıtedifim yere gitmeme mani 

Kelik• illllinı hutbeler o'kwıurken A. oluyor. Onu çingenelere utacapn. 
rabiatanın birçok taraflannda isyanlar Sen de çocutu utmağa razı oldutunu 

bu klğıda yazarak imza edeceksin .• 
b&ydıtermiıti. Ne olur ne olmaz, ilerde mesuliyet 
.. Bir kadımn nüf uau altında yaıamak bana gelmesin ... 
lattmiyorlardı. Kumu kadın, bunun Adam hiç tereddüt etmeden, çocu-
da çareaini buldu. Ay Bey ile evlendı tunu çingenelere aatması için karısı.. 
vt onu hükümdar l1ln etti. na müsaade veren kağıdı imzahyct" .. m!y ~ey, Mı11rda ilk Türk hükllm- Ertesi gün de kadın .zavallı çocutu 

alıyor, çingenelere satmaya cStUrU. 
Genç hükümdar, bildin dtlpnanları 

ile mücadele ederek matlOp etti .o yor. 
Kasabanın civarında sepetçi çingene. 

tıaldmiyet!nl arttırdı. Şimdi uray bir ter vardır .. Onlara böyle küçük bir 
HYlr n ne9e kaynatı olmuıtu. Şcce. çocu&un lazım oldugunu dü~ünen Buv. 
retüddür de eğlenenler arasında idi. 
yaıa...-~ Wr WM11tı '.lll _..LU • • ~::~Gi.te der~ ~P,ıtcri bulij-

ldtd olmam•* idi. Şlnıdl bu kalpıiz ana- kcndlılıd hOr 
Bir giln Ay Beyin cariyelerinden hlaetmektedir: Kocası cltmiı, çocu'lc-

birinin bir erkek çoeutu oldu. Bir 
müddet ıonra Ay Bey Muıul Beyi Ltl
lünün de kızını almaya kırar ver. 

dl. 
§eceretUddür aarayda kendisine ye. 

ni bir rakibe celecetini dUtUndllkçe 
sile.den szktı. Hayır.. buna tabam
mill edemiyecekti. Dii•r bütün bil.. 
'kümdarlann tatbik ettikleri bu idıti 
o iıtemiyordu. Ay Bey kedilini kur. 
tannıf, ıonra kendial de ılUc lsükU~ 
darlıfı ona vermitti. Fakat 11raya 
cariyelerden batka bir rakibin ıinnt
aine tahaınmW edı11tezdi. Onu tildUr. 
mek lbımdı. 

Ay Bıy, bir ıtın Jt•mımda yıkanır. 
Jıen duvar diplerinde ıtzlenın dört 

Sonra, daha yaıh nelil, içkl ya. 

ıillhlı adamın araıında kaldı ve beyaz 
mermerlere kuıl kanını akıtarak can 
verdi. 

tkinel gün 10kaklar kaynapyor, Türk 
11kerleri: 

- Intl'kaııı, intikam .. diye bacnııyor
larch. 

Şeceretüddür, b~ birıey yapamıya.. 

cak haldı idi. Kepılara kadar dayanan 
askerler onu aarayın aalonlannda na. 
bn darbelerile öldürdillır. Cesedi, te
hir dııuıda ktipeklıre )'im oldıa. ÇUriL 
dil ve kimse kaldırmadı .. 

Oradan ıeGenler, yiillırini buruıtu. 
ruyor, burunlarını tıkıy~rlardı. 

S.blaa çocuk (x 1.-.t&ai) iki lemleıL 
nİn aNlmda, apjıtWQ pcaldana .... 

lınndan en küçUIUnU batından defet. 
mittir ... Bundan aoara, diler ild ,ocu. 
iu yüzüstü eve bırakıyor ve dottunua 
yanma kofuyor. 

Kadının doatu, ZO yapnda bir ıeng.. 
tir. O .da ziraat amelftldir ve Buvyo. 
nln arkadapdır. Euaeıı, BuY)'t ilı 
Pot, kadının hayatını takaim eden ild 
erkek vaziyetindedir. Klh BUY)'t ça. 
hırr, Pot ve kadın aqamlan onun ıeti
recefi ıeyleri be1&:1erler, aonra lsıp be. 
raber oturur yemek yerler, itld lstrler. 
Buvye it bulamadıfı saman iae ekıırl. 
ya Pot çabıır, o •aman da onun ıe. 

tirdilderinl yine hep beraber takılnı e. 
derler. 

Fakat bu üçüzlü mUıterek hayatı 

en fazla h!kim olan i§rettir. Ekseri ak. 
~ ,,_,ek ,eınuter, fakat hF _. 
pm fnetemat!lyen ~ Ye 1Ma lf1d 
ıofraıma kadın da ittirak eder. ---Yalmz, çocuklar açlıktan mranu . 
lar ve cnlan konu komtu doyurur .• 

Buvyenln de, Polttn de, ipls 11aldık. 
lan nman hükdmetten taymlan •ar
dır. Onlara günde bir ekmekle bir kL 
ae çorba, bir litre ıüt YetWr. Paltat 
ekseriya lki içki mllptell'1 bunlan dL 
ter itÇilere verirler, yerine birer ka
deh prap alttlar. 

Bu ıuretle, zavallı ço uklar hakları 
olan ıUtten bile mahrum kalırlar ..• 

Sarhot baba kapıyı vurup clttlkten 
sonra, küçük çocutunu ~lnıenelere aa. 
tan kadın, PoJ ile bulutmaya gidiyor 
ve birkaç güu onunla yaııyor. Pa'kat, 
bdımn evde yalnız 'kalan blri bet. dl. 
teri yedi )'ltmdaki lki çoculu anne-

terinin, babalarının eve gelmediklerini, 
kardeflerinin de kayboldutunu ıHrUn. 

ce, merak ediyçrlar Ye bir dilim ekmek 
dilenmeye gıttiklcri bir c,;ın Nhibine 

batJanna cılınleri anlatıyorlar. o u.. 
man it poU.C akıediyor " nihayet 
~UçUk Gi 1epetçi çincenıleria elinde 
bulunuyor. 

Çocufu anasından aattn almıt olan 
çingene: 

- Para verip almadım, diyor. Bir 
müddet için kiraladım. Ana11 gelip 
sonra alacaktı .•. 

Fakat kadının, çocuğu çinıenelerc 

para mukabilinde, uttılı anlıpbyor, 

Yalııu, kalpsiı kadın. ıavallı gocutu 
hemen yok pahaama satmqtır. 

Buvyenin kan11 tevkif cdilmi9 ve 
mahkemeye yerllmfıtir. Çocuk da 'ldm
aetizler yurduna bldınlnıııtır. 

lıkenderunda ortamektep 
tıkenderun - Şehrimizde blr illr 

mektepten bafka reaınt bir meltep oL 
madıtmı, bunun da ihtiyaca katiyen 

Wi gelmedipni ıöz8nUnı alan yenl 
hiik<lmct, ıehrimizde bir ort,amektep 
teıiıine karar vermittlr • 

önUmUzde'ld den aeneainden itib&. 
ren açılacak olan bu mektep, ıenk 

tehrimiıde, ıerckıe civar köy "'' ka. 
aabalard.a illmııktebi bitirmit olan ço. 

culdann Antakyaya gitmelerine maJıa1 
bırakmayarak burada tahlil 18rmelı • 
rini temin edecektir. 

Haber aldığımıza giire, Beyltn ve 
Anuı gibi ka.abalardan ortamektebe 
devam etmek isteyip te her gUn evle
dtıe ildi~ ı;Jflek "tn bt0mb1ılt pa.. 
t ... ....-,.. alan ........ " .... 
evlerinin yardımile ıehrlmiı:de bir 
binada pansiyoner olarak iate ve ibate 
edileceklerdir. 

Davet 

Betiktaı jimnaıtik klübll batkanll. 
tından: 

KlübUmilzUn yüzme baVUJunuıı &Si· 
btı yıld8nilmü münaıebetile 18.9.938 
puar gtınll aut 12,30 da 1'atJayacak 
olan (M. Uıtüııdal lrupa11) JUzme 
mUsabablarma aaym uylavlanmınn, 
Halkcvleri ve klUpleri ıpenauplannm, 
ıueted arbdqlamnıam ve •uıpor. 

1arı nıcrıklılannm teıriflcrl rica olu. 
nur. 

aalı hakkındaki kanuna tltblikle itaatt 
ettiii ve en muhteıem ziyafetlerde bi . 
le bu•lu ıudan batka birfty içmedik
leri halde, bu lai kabile, clzllce kok. 

Diişünceleri Okuqan Makine 
teyl partileri veriyorlardı. 

Hakikatten aynlmamak için Ulve 
etmeliyim, ki bu zümre pek küçük bir az Yazan: Aodre Woruva -17- Çeviren: H. S. G. 
lıktan ibaretti ve ıençJer arasında da ve bu deruni cereyan hemen unilefir. pek mütehayyir olleaktı. Pakat dof. biplerime kart• pnrtı.ıUz bir dUrü.ı. 
bu 'kanuna miltavaat blr mevki ve ce. b · b·-..1-- '-u · t ---ı- b eh 1ıc ıu··L•e ---ıa '-cndimi mec""ur tu ... Iıtı lıpirto bizi .u ıç ~~ ullUaQ a r. ruaunu 11 e'"~' u c ennem, pe IU J-r-- a u "' ... 
za endiıeainden ziµde tabii blr lnıi. tanyor. Evet, iıparto, bazı bu papaı ıhk\ ve hürmete llyık bir yereli. yordum. Sonra, zaten ben de yaradı. 
yak halinde idl. Hattt bllerin kendi. .. ı.1••tınr B • sn- la be da httan rAW .. •enimclir. Bu ae...:-li ,__ ruhundan birkaç saat us__, • c U6an n, ara sırada oraya T'--. vuu aa. 
leri bile, lıyanlarmdan ötürü tfddetle altı kadeh kokteyl, beynimizin ıincabl 'kokteyl içmete giderdik. Bazı defa dınlar pek ıerbest olmalarma ratnıen, 
muı:tariptlJer. Kaç kere bu zaranuı ıa. 
aefahatlan içinde, topraklarında ıU _ tabakaıına yerle9en nıütaat1ıp ata bir çiçek vazosu, kadehimiz olurdu. lp, lıtedikleri derecede tutuyorlardı. 
ıilkledilderi kmk zincirlerin aeılerini rımm ıuıturur. Eter pencereler açıkla, kadehlerimial Oranın, biricik mUıtesnası size ev _ 
duyar gibi oldum. Bu hal, biraz da Belki bunu söylemek iğrenç birıey. maa:ının üıtünde unutmuı ıörilnür • Yelce bahaettifim ve 'kurtarıma geliıi. 
atalarmdan kalma u.&llup mira1Jnın dir, fakat ben, ancak çakır keyif oldu. dük. Fakat kendimize tamımile hikim ni SUzanın hiç betenmediğl "Mürl-
eaeri idi. Genç bir filcsof olan "Klen. tum demlerde yqanıaktan hotlanıyo. bir halde, .cradakileri ıeyredcr ve çalar yel Vilton,. du. 
ton., • bana çok kere bundan babacı. rum. Yahut da yqamafa çalıııyorum. keyiflıliğin bqlangıçta parlattıfı ko. O, 6tekiler gibi profeaör karısı de-
ti. Çünkü bu iç, bu vicdan ıcsi üstünde- nu§maları dinler.di'k. lildi. Şikıgolu bir tüccardan aynlmıt 

_ tçki yasa,.ı kanununu niçin çiğ- ki ıatebemiz hiçbir vakit pek uzun Bu topluluklara gelen genç kadın • bir duldu. "V cstmut,, ta ehemmiyetli 
neyorw:? .. Sizi temin ederim, ki bunu ıürmeı: ... Zehirin tesiri geçince, içi. lardan bazıları, benim pek hoıuma ıidi. amalardan birinin karısı olan anneal-
utırap duyarak yapıyorum. Fakat, ıiz mizdeki bacılar, birbir uyanırla'C ve yorlardı. Hemen hepsinin pek ıUıel nin yanına birkaç aylık bir m11arırU. 
realiıt Jl'ranaızlar bunu anlayamuıınu: a ı1p baılar ... Siz, Diınıulen, kendi aaa. yüzleri, zaman nıodaıının cömertçe ie cehnitti. Bu adam, hem Unlftl'lite 
Si~. uzviyete ait ıeyJeri vakıalar ve detiniıin farkında detilılniz. açtı11 mükemmel bacaktan vardı. Ço- nin eıki talebesinden, hem de trBst ba. 
günahı da içtinap edilmez ka alardan ''Klenton., la b8yle baflayan aaıni. gunun dJ kültürleri ıeniıti. Zengin tarının en zencin ve en camertltrindell 
uyanmız. Hayır, biz, hacı otullan. mıyetimız neticesinde, "Vestmut,, ta ve yepyeni Amerikan dilinin parlattıiı olduiu için, "Müriyel Vilton,, a tur. 
nın bU tOrlU. hldlaeler karıtıaınr'ak\ "Cehennem ateıi klübil., adile anılan ince, nükteli konu9malan, pek hoıu- lanma ıirmnl imi ftrilmlttL 
korkunç ııtırabııu asli tahmln ede. bu biler zümretine, bazı bazı Süıan. ma gidiyordu. Fakat bütün bunlarla Bana öyle ıeliyor, 1d bu 'kadim ıa. 
mezslnls.. la ben de katılırdık. Bellci bu tarzda beraber, onlara ilanı aı'k etmek akimi. rüp de bayru olmamek kabil MllJdl. 

Bu meseJıyi ilimce, bir ruhiyatçı ha eket etmekle yanlıı bir yola ıiri. dan ıeçmiyordu. Bunlar, benim mu .. o ailnlril dene .ıtı tııua --11 
cibl mtlnakata etmek iaterb Fabt i- yo duk Eğer rektiSr, Spenaer, bu ihti- lektatJarmun kanlanydı. Burada bir ... ~-

_.J..:..-5i!m!~d~eLJbi~·~l.l!~~·c.JPfO~tel~to~ed~e::r --.ya~tm~h~l~ımı~z~ı~h~abe~r ~ah~rta~,-~fö!pb~e~aiz~~ml~aa~fir~o~lar~ak~bu~~!n~d~upm~~lsl~~D::.ı• -~~ili 

Posta iş!eri 
Dahlllye VekA.lett tarafından bl;: 

tl1ll vUA.TeUere ve bu arada İltan 
Tll&l'etlne birer tamim ıöadertı 
her köye mektup, gazete. ve mecmu• 
aların zamanında gltmealnl temla ı 
cin meşin veya derlde11 mamul ~ 
köy posta cantaaı temlll et111elerl bil 
dlrllmlttlr. 

VUlyetıer, bu huıuıta llıım ıeteıt 
hazırlıklara a~llmeıl lota derbt.l 
ke7fl7ettın blltUn köyleri haberdar 
etmlıttr. Körlerin her biri ıırf b1& 
işle meşgul olmak üzere bir IKW'
memuru tayin edeceklerdir. Bu 
memurlar D01talar11ı sam.anındı .,. 
lerlne vaaıl olmalanaa dikkat o4eit 
cekttr. 

Bir tevkif 

Kabatqta oturan ' )"afnula Ba'b&w 
hat kın oıtıolata ?ermek ıurettrlt 
kandırarak oradaki meurbla dtt. 
ren T• cocuta zorla taaaılfat edeıı 
Klmll dtln dörcltınctl torsu ıta•ı11t.ıt. 
ltnde M?SU)"& Qekllmlt 'f'9 tHJdf .. 
ıuıımuftur. 

( Kısa haberler 

• Terk - ltal)'an Uearet anl ... uı ma. 
akerelerlne 6nDmllldekl pmrteat dal 
aut U de Topbaaı lı6tkllııde dıvaaa ola
nacaktar. Bu itibarla ıerek heyeUıııtı. , .. 
rekse İtalya Ucaret henU 41ka kendi hu
ıusl itleriyle meşgu! olmuıtur. 

• Şehrimizde takas tetkik heyeti dllıı 
811edea sonra Ttlrkoftı mtldlll'll B. Ctntal 
Ziyanın baıklnlalanda toplaallUftır. Togw 
laabda bir haftalık takas muameleleri ttt. 
kik edilmlıtir. 

• Mahtellf butdaJ 10t11Urea IMJlıelerl• 
aıbden btallbuldakl allkadarlara cclen 
ma16mata ıöre; bu yıl butday rekoltesi 
ıe~en yıllardan tok dahı fuJa olae•ktır. 
Bunun neticesi olarak )'abaaoı ntemleket. 
len ba 711 fala miktarda buldıy ıabltnuı 
beklenmeklıdlr. Toprak mıhauUerl ofl"' 
Eskişehir vilAyelinden bulday mllbayaa 
etmeAe başlamııtır. Yeni yıl buAday me~ 
suın kalite itibariyle de cok iyi oldutun
dan cok iyi fiyatlarla aatılam_.liWlftbe~
t8dtr. 
..... b•w-m ............ .....,... 

mll"kedacle dGaH omu dntı Japıhull 
makarrer olaıı tb1l baJYan sel'lisl ban
IUD n&marla '" 10Uann bozuk olınu )'Q.. 
ıtlnden 15 ıGıı aonraya bırıkılmııtır. 

• Soa l(lnlerde fazla Yalan ~ 
)'tlı:tlnden Rami JOlu eot berbat, ıeotıe. 
mea bir llal abnııtır. Bllhaua otoblbler 
yolda eamarlara aplanıp bldılmclaa ...._ 
son derece tlünteldlr. Bu ı.nna oturq 
ba1lt belediyeye bu busıuta müracaata U. 
nr venalflerdir. 

• lfflltat Kıala7 tubal ı.r&fından bo
l{ln Beıiktaı Halkevlnde yapılman müar
rer olan .Onnetdiltilnil baYalann mlbaa .... 
ıfllllt J1hQnden M Eylllle tüt. 14llalt
tir. 

KUAUN'a Y••lıaı• 
abone Yaıdlnam 

dar cUzel bir varhlı allkadar edıML 
dilim için, gurur duyar, mUteeatlr o. 
!urdum. 

"Milriyel Vilton,, la 'konferans sa ., 
lonunda, birkaç meılektq ve elli talt. 
benin dikkat dolu &8zlerl karpam..ıd 
bu teaadUfier, pek mquın teJltrdl. 
Ancak "Klenton,, un verdlll bir ko'
teyJ partide bu &Uıel dlııleyicllllJe 1ru. 
tılapnca, ite tehlike bflllUll okla. 

Klenton, benim wereflme bu slJa(e.. 
ti tertip ederken, Franm fll9p1us 
buldurmak ı:erafetinl de unuflNafb. 
Bu akpmld praptann ııefuetlıll. ~ 
tün titblliile beraber, kaynatam .. 
tataaydı 6verdi. 

Şarabın aarbotlula. kcikto)'lcleıa • 
ha ince ve daha konıatturııcadur. 1'&ıı 
pularm beplÜIİll dD1ml ~ 
Ben bile, bildlikds cibi. clnalul' tflp. 
heli içkiler brpDdaki ~ ... 
vatudq pıaplar lwpmda ........ 
.. ....... O,le, ki A&t Ud:te dol-
ru adamakıllı n.U Te bn4lme pek 
.. eülptim. 

Bu ıece. nalll IOba enllT Buu pek 
kettinmiyorum. Yalım lylı 1U1,orum, 
'ki 111r1,.ı Wtoala tılrlllte, "iDiii. 
ton,, un klt..,._eafae .,.,... w L 

raü 1ılr diftllA usanaqtık. J'abt pek 
Deri ftl'Chtumn zannetmiyorum. Bu 
, .... alt wm ktıralanmclan biri, 

: .... tilrBJlte,.,. ........ 
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Henlayn 
Almanyaya kaçtı! 
Prağ, 16 (A.A.) - Röyter Ajahsı 

muhabirinden: 
Eger mahkemesi tarafından B. 

Henlein hakkında tevkif milzckke
resi isdar edilmiş ve bütün dünya za
bıtalarma tebliğ olunmuştur. Fazla 
olarak hükümet, Südct fırkasının hu
susi bütün zabıta teşekküllerini fes
hetmiştir. 

Prağ, 16 (A.A.) - Neşredilen bir 
tebliğde, Ilcnleln ile muavini mebus 
Frank'm ve Südet Almanları partisi 
erkanından başlıcalarının Almanya
ya kaçmış oldukları bildlrllmekte
dlr. 

Diğer taraftan, cumhuriyet müd
deiumumisi, Henlein hakkmda kesti
ği tevkif müzekkeresini bir tamimle 
bütün dünya zabıtasına bildirmiştir. 

Zabıta, henüz faaliyet gösterdik
leri yerlarde Slidet partisi milisleri
ni dağıtmak için emir almıştır. 

Londra, 16 (A.A.) - Vard Pris, 
Deyll Meyl gazetesine bildiriyor: 
Zannıma kalırsa Alman hükumeti 

yakmda Çek hlikumetine bir nota tev
·dı ederek Südetlere lrnrşı yapılın ak
ta olan tecavüzlere devam edildlğ! 

taktllrde A1nıanyada sakin bir takım 
Çekleri tevki! ve rehine olarak mu
hafaza edeceği yolunda tehdidde bu· 
lunacaklır. 

9.000 AJ.,MAN KAÇTI 
Breslav, 16 (A.A.) - Alman istih

barat blirosu, 9.000 Sildet Almanın 

Almanyaya iltica etmek üzere hudu
du geçmiş olduklarım bildirmekte
dir. 

SOKOLLAR EMRE AMADE 
Prağ, 16 (A.A.) - 800.000 den 

fazla Azası bulunan bir teşekkül olan 
Sokollar federasyonu merkezt büro
su, Sokollarm ihtiyaç halinde emrine 
amade olduklarını hUkümete bildir
miştir. 

ÖLENLER VE YARALANANLAR 
Prağ, 16 (A.A.) - Südetıertn mm-

takala.rında son günlerde vukuagel
mlş olan hAdlse kurbanlarının dün 
akşamki bilançosu şudur: 

3 o kişi ölmüş ve 7 9 kişi yaralan
mıştır . • Maktuller arasrnda 14 jan
darma vardır. 

Perşempe günil 4 kişi yaralanmış
tır. Bunlardan ikisi jan.darma. blrl 
Çek, biri de Sildcttir. 

Prağ, 16 (A.A.) - Hükumet, Sü
det mrntakalarmda mevcut bütün si
lAhların 124 saat içinde ciheti aske
riyeye teslimini emretmiştir. Bu e
mir sila hçrlara da şamildir. 

!nfilak maddesi bulunduran silah
çılar da bunları gene 24 saat içinde 
hükumete bir beyanname lle bildire
ceklerdir. 

Berlin, 16 (A.A.) - Berlinin sala.
hiyettar mahafili, Henlein'in Alman
yada bulunduğundan haberleri ol
madığını Ye onlara nazaran Henlei
nin halen Eger'de olduğunu söyle
mektedir. 

Almanyad.a umttmi seferberlik 

Bcrlin, 16 (A.A.) Reuter ajansı bil 
diriyor: 

Muhtemel seferberliği kolaylaştıra 

cak tedbirlere Almanya tevessül etmiş 
bulunuyor. 

Silah altında bulunan ihtiyatlar 
terhis edilmiyecekleri gibi bu ay asker 
lik müddetleri bitmekte olan iki sene 
lik kura efradı da keza terhis edilmiye 
eeklerdir. 45 yaşından aşağı olup da 
askeri talim ve terbiye gören bütün 
Almanlar derhal kaydolunacaklardır. 

Rur mmtakasında, hududa kadar ci 
beti askeriyenin vaziyet etmiş olduğu 
bir cinsten kamyon akını görülmekte 
dir. Bu kamyonlar üzeri muşambalarla 
örtülü yük taşıyorlar. 

Belçika hududunda da fevkalade 
tedbirler alınmıştır. Bu hudut boyunca 
Juelichden Ahene kadar askeri kıtalar 
ikame edilmiştir. 

Çemberlayn Londraya döndü 
(Baş tar.alı 1 inci sayfaını=da) 

bili ikinci bir otomobil takip ediyor ve 
bunda da B. Strang bulunuyordu. 

Bu iki otomobilin önünde siyah mu. 
hafızları hamil birkaç otomobil gidi -
yor ve arkalarından keza siyah muha.. 
fızlarr hamil bir çok otomobiller geli. 
yordu. 

B. Çemberlayn, otelden çıkarken yir. 
mi siyah muhafız selam vaziyeti almış
lardır. 

Halk, kollarını kaldırmak suret.ile 
İngiliz başvekilini selamlamıştır. B. 
Çemberlayn gülümsiyerek ve şapkasını 
çıkararak mukabelede bulunmuştur. 

Kendisinin iyi bir gece geçirmiş oL 
cuğu görülüyordu. 

ÇEMBERLAYN!N BEYANATI 
Londra, 16 (A.A.) - Başvekil Çem

berlayn, Heston tayyare meydanına in~ 
diği va1tit kendisini resmi şahsiyetlerden 
başka kalabalık bir halk kütlesi kar. 
§ılamıştır. 

Başvekil, tayyareden iner inmez şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Tahmin ettiğimden daha kısa bir 
\'akitte geri döndüm. Eğer bu kadar 
meşgul olmasaydım, bu seyahatten çok 
zevk duyacaktım. Dün Hitlerle yaptı. 
ğım mülakat, açık ve dostane bir mü. 
sahabe olmuştur. Ve şimdi her birimi. 
zin diğerinin ne düşündüğünü öğren -
miş ve bilmiş olmasından dolayı mem. 
nunum. 

Bu mülakatın neticesi hakkında he. 
men şimdi birşey söylememi herhalde 
beklemezsiniz. Bu anda yapacağım şey, 
kabine arkadaşlarımla müzakerede bu~ 
lunmaktrr. 

Sizden ricam, bu mülakat hakkında 
salahiyettar membalardan verilecek • 
!erin haricinde hiçbir habere en ufak 
itimat göstermemenizdir. 

Bu akşam, kabine arkadaşlarımla ve 
aralarında bilhassa Lcrd Runciman 
bulunan diğer şahsiyetlerle, mülaka. 
turun neticesi hakkında görüşeceğim. 

Bilahara ve herhalde birkaç güne ka
dar Hitlerle yeni bir mülakat yapaca~ 
ğıır~ 

Bitler, bana ikinci mülakatımda is. 
tikbale gelc-eeğini ve benim yaşrmda 

bir adama bu kadar uzun bir yol yap. 
tırmamak arzusunda olduğunu beyan 
etti.,. 

Çemberlayn, yanında hariciye nazt
rı Lord Halifaks olduğu halde, doğru. 
ca başvekalete gitmiştir. Fakat daha 
evvel tayyareden iner inmez kralın 

hususi bir kurye ile gönderdiği mek
tubunu almıştrr. 

iKiNCt GÖRÜŞME SALI 
GtlNtt 

Berhştesgaden, 16 (A.A.) - B. Çenı. 
berlayn ile B. Hitler arasmda Y( ! ın. 
da yapılacak görüşmenin önümüzde. 
ki salı günü Renanide kain Godes
bergde yapılması derpiş edilmekte
dir. 

Berhştesgaden, 16 (A.A.) - Şimdi 

haber verildiğine göre, B. Çem't'~rla. 

ynin, B. Hitler ile görüşmek üzere 
önümüzdeki hafta başında Almanyaya 
gitmesi muhtemeldir. 
Görüşme Kolonya yakınında kain 

Godesbergde yapılacaktır. 
Röyter ajansının muhabiri diyor 

ki: 
B. Çemberlaynin, azimetinden son _ 

raki umumi intihap dünkü müzakere
ler hakkında nihai bir hüküm verme_ 
nin ve yahut vaziyetin inkişafı hak
krnda bir tahminde bulunmanın mev_ 
simsiz olacağr merkezindedir. 

Maamafih, iyi mallımat almakta o. 
lan rpahafil, dünkü tebliğde yakında 

aktedilecek bir içtimadan bahsedilme
nin bir ümit nişanesi olarak tefsir edi
lebileceğini ehemmiyetle kaydetmcktdır 
ler. 

Buradaki Alman mahafili, nikbinlL 
ğini muhafaza etmekte ise de biraz ihtı
yatlr davranmaktadır. 

Bu mahafil, müzakerelerin çok uzuıı 
bir müddet zarfında ve muhtelif saf. 
halarda yapılması zaruri olduğu mü . 
taleasındadır. 

Burada ecnebi müşahitler arasında 

umumi intibah, şu kelimelerle ifade e. 
dilebilir: 
"Şimdi ve yahut hiçbir zaman önü

müzdeki hafta kati hafta olacaktır.,, 
Prag, 16 (A.A.) - Rünciman, he-

Orta Av·rupa 
Monroesi 

(Baş tar.af ı 1 inci scwfamı:zda) 

kat en yüksek salAhiyet s ahiplerinin 
ağızlal'mdan c;:ıkan sözler dikkatle 
tahlil edilecek olursa şöyle bir neti
ceye varılabilir: 

ı - Südetledn mukadderatı Çekos· 
loyaklnrdan aynlmalıdn-. 

2 - Südetler maddeten de~llse bi
le manen Almanya.ya ilhak olunma

lıdır. 

Almanyanın Anşlus'dan evvel A · 
vustm'J'll. hakl..1ll<l.n. istedikleri de 
bundan başka bir şey değilcll . Onun 
için Hitlerin bugüıı Siidetler hakkrn
daki taleplerini l\lonroe kaidesinin 
Orta Avrupadıı tntbiki suretinde tef
sir etmek ~ nnlış sayılamaz. 

Bu defa Nürııberg kongresinde 
Hitlerin söylediği mühim nutuklar
cla en çok israrla. ve kuvvetle lize
ı·inclc <lurclnğn kelimeler heı> "Ilir Al
manya.", "Tek Almanya." sözleri ol
muştur. "Bir Almanya" ve " Tek Al
manya." tabirleri içinde ise yalnız 

Avusturya Almanları, yalmz Südet• 
Ier değil, Orta A vrupnda dalın blı'çok 
Alman azlıkları nçıkr,:a ifade edilmiş 
bulunuyor. Rngünkli Alm an mesele
sinin Ortıı. An·upn.clıı en nazik bir 
nıcsele oluşu da lmndan ileri geliyor. 

nugiin Siiclctlcr Çekoslo,•akyndan 
nyı•ılıp ela tanıamlylo müstakil ve 
muhtar bir tdnrcyo mazhar kılınmış 

olsa. Oı·ta Avrupadakl Alm an Mon· 
roe'sinin tatbiki sona. ermiş olacak 

mıdır'! 

Alnıanyanm bugün Sllcletler için 
hnrp tehdidi altında. istediği şeyleri 
~·arın bn-;ıka. memleketlerle aliikah o
lan Al man azlıkları hnkkmcla tekrar 
etnıiyccel1;iııl kim temin cclcbilir? 

lnı:ı;iliz Başvekili Çemhcrlayn belki 
b u gün Berhştcsgaden konuşmalnrile 
Sücfotler meselesine sulh yolunclnn 
bir hnl ı;;ckll bulacaktlr. Fakat bu
rııcla bulnnnn ımlaşmn. formül ü n e 

olursa olsun gene Alman meselesi kati 
surette hnllcdilmlş olmıyacaktrr. Av· 
rupn <kdctleri Alman 1\fonroe'sini n 
zamanla çıkaracağı yeni, yeni dal'a· 
l nrln tekrar karştlnşncaklardn-. 

ASIM US 

' 
yeti tebliğ ediyor : , 

B. Çcmberlaynin daveti üzerine Lord 
Runciman ile B. Gvatkinin başvekil i · 
arkadaşlarile Berhştcsgaden müzakere
leri hakkında görüşmek üzere Lon. 
draya davet edeceklerdir. 

Ayni zamanda, Lord Runciman, bil. 
tün fırkalara hitaben bir beyanname 
neşrederek onları vaziyeti vahimleş
tirecek her türlü faaliyetten çekinme
ğe davet etmiştir. 

Londra, 16 (A.A.) - Lord Runci
man, yanmda Gvatkin olduğu halde 
tayyare ile Prağdan hemen hemen 
Çemberlayn ile ayni zamanda Heston 
meydanına inmiştir. 

Londra, 16 (A.A.) - Çemberlayn, 
başvekalete gelir gelmez arkasından 

Lord Runcimanla Lord Halifaks da 
muvasalat etmiş ve kendilerini orada 
bekliyen Con Simon, Samuel Hoar, 
Van Sittard ve Kadoganla Berhtesga
dcn mülakatmın neticesi hakkında 

derhal mahrem müzakerelere başlan . 
mıştrr. 

Londra, 16 (A.A.) - Daily Mail 
gazetesinin yazdığma göre, Çember • 
1ayn, Ingiltere, Fransa, Almanya ve 
İtalya arasında bir dörtler konferan • 
sının akdini teklif edecektir. 

Bu konferans, yalnrz Çek mesele -
sini değil, ayni zamanda, Avrupanın 

teskini ile alakadar bütün meseleleri 
görüşecektir. 

Yine bu gazeteye göre, Çemberlayn, 
çoktan beri büyük Avrupa meseleleri 
etrafında böyle umumi bir noktainaıar 
teatisini arzu ediyordu. 

Dalac!ier'nin bugünlerde Londraya 
gelmesi muhtemeldir. Çemberlayn, ken 
disine Bitlerle yaptığı konuşmalarr 

anlatacaktır. İşte bu Çemberlayn • Da
ladier mülakatı dörtler konferansının 

bir başlangıcı olabilecektir. 
Halbuki Röyter ajansı, Paristen 

aldığr bir habere istinaden, Fransa 
başvekili Daladiernin yakında Londra
ya gideceği haberinin Parisçe teyit e. 
dilmediğini yazıyor. 

Londra, 16 (A.A.) - Lord Runci 
man, Çekoslovakya vaziyeti hakkında 
kendisine sorulan suallere cevap ver
mekten imtina etmiştir. 

Beynelmilel ti~aret 
odası reisi geldi 

Yarın akşam Ankaraya gidiyor 
" ı:ne ~ .,. ·~.~ı. ..... 

~ . 

.; .... ~. 

Dün şclll'imizc g-elen beynelmilel 

Beynelmilel ticaret odası reisi M. 
Vatson ile Madam Vatson ve umum 
katip Pierre Vasseur ile diğer altı ki· 
şiden teşekkül eden ticaret ''e iktısat 
heyeti dün Romanya vapurile şehrimi· 
ze gelmiştir. 

Heyeti, beynelmilel ticaret odası 

Türkiye milli komitesinden bir heyet, 
iktısadi daireler amirleri istikbal et
miştir. Reis M. Vatson ile Madam Vat
sona Türkiye milli komitesi adma bir 
buket takdim edilmiştir. 

Beynelmilel ticaret odası Türkiye 
milli komitesi, misafirleri bu gün ken
di arzularına bırakacaktır. Misafirler, 
yarın akşam Ankaraya hareket ede • 
rek orada bazı iktısadi temaslarda bu
lunacaklar, çarşamba günü şehrimize 
döneceklerdir. 

O gün akşam Türkiye milli komitesi 
Tarabyada Tokatliyan otelinde iktı • 
satçılar şerefine bir akşam yemeği ve
recektir. Perşembe, cuma ve cumarte
si günleri de hazırlanmış olan prog -
ram dahilinde misafirlere bütün iktı-,. 
sadi daireler, memleketimizin belli-
başlı sanayi müesseseleri ve bütün su· 
larımızm membaları gezdirilecektir. 

Beynelmilel ticaret odası heyeti, A
merikadan çıktıktan sonra Avrupamn 
muhtelif şehirlerinde ve Balkanlarda 
mühim iktısadi temaslarda bulunmuş
lardır. 

Pariste bir müddet kaldıktan sonra, 
Arnavutluğa gelen heyet Tiran :şch -
rinde Kral Zogu ve kraliçe tarafından j 
kabul edilmiştir. Beynelmilel ticaret , 

ticaret ocfac:;ı r~isi ve refika ı ... 

odası heyeti bundan sonra. Korf oya 
gitmişler, Korfoda da. Yunanistan kra 
lı Jorj tarafından kabul edilmiştir. 

Korfoyu müteakıp, heyetin uğradığı 
yer, Yunanistanm merkezi Atina ol -
muştur. 

M:. Vatson ve arkadaşları burada da 
Yunan veliahti Prens Pol, Yunanistan 
Başvekili General Metaksas ve Maliye 
nazırı tarafından kabul edilip beynel
milel ticaretin daha faydalı ve müsait 
şekilde inkişafını istihdaf eden görüş· 
melerde bulunduktan sonra şehrimize 
gelmişlerdir. 

Heyetin reisi ve beynelmilel ticaxet 
odası reisi olan M. Tomas Con Vatson 
Fransadan, Italyadan. Yugoslavyadan, 
lsveçten, Almanyadan, Belçikadan, 
Finlandiyadan en yüksek takdir madal 
yalarını ve nişanlarını haiz bulunmak· 
la beraber, on iki muhtelif müessese· 
nin direktörü, otuz müteaddit büyük 
teşekkülün faal veya fahri azasıdır. 

Heyet buradan. Köstence tarikile 
Bükreşe gidecektir. 

Beynelmilel ticaret odası heyetinin 
başlıca gayesi, beynelmilel ticargt an
laşmasını ilerletmektedir. 

Bizzat M. Vatsoiı, milletler ara-
~mda kültürel alakılarr devam ettire· 
r(>k fikir müdavelcleri temin eylemek, 
dı:nya sulhüne hizmet etmek gayesi • 
nin de yorulmak bilmez bir yardımcısı 
olarak tanınmıştır. 

Ankaraya gittikleri zaman hükumet 
erkanımız tarafından kabul edilmele· 
ri ihtimal dahilinde görülüyor. 

Yağmur dün yine 
.. ..... İİİİllll ....................... .... 

basladı 

Anadoluda mal ve 
nüfus zayiatı var 

tlç gün üç gece muhtelif fasılalarla 
yağan yağmur evvelki gece kesilmiş
ti. Hava dün rüzgarlı olmasına rağ -
men yağmursuz, fakat kapanıktı. Saat 
yediye doğru hafif surette yine yağ. 
maya başlamış ve d:;kuza doğru şid
detlenerek sabaha kadar yağmakta 

devam etmiştir. 
• • * 

Son yağan yağmurlardan çöken ev. 
lerin sayısr yediyi bulmuştur. 

Ankara, 16 (Telefonla) - Buraya 
gelen haberlere göre, birkaç günden· 
beri memleketin muhtelif yerlerinde 
devam eden yağmurlar nüfus ve malca 
hasarı mucip olmuBtur. 

Bu meyanda Boğazhyanın Sarıça-

Paza rlı ksız satış 
izahnamesi 

Ankara, 16 (Telefonla) Pazarlı!rnız 

satış mecburiyeti hakkındaki kanunun 
tatbik şekline dair çıkarılan kararna
me dolayısile İktısat \'ekaleti bir izah
name hazırlanmıştır.Alakadar vilyetlc 
re gönderilecektir. 

YENİ RADYO~IUZ 
Ankara, 16 (Telefonla) - Etimesut 

taki radyo istasyonunun bugün öğle ü
zeri tecrübeleri yapıldı. Muvaffakıyet
li neticeler alındı. 

GÜMRÜK MllFETTİŞL1G1 
Ankara, 16 (Telefonla) Gümrük i· 

kinci sınıf müfettişliğe eski Mersin 
gümrük müdürü Ali Kemal Özgörenj 
tayin edilmiştir. 

vuş köyünden iki çocuğa yıldırın isa
bet etmiş ve ayni köyden bin lira kıy
metinde bir buğday yığınını seller gö· 
türmüştür. Şafaatlıda - hükumet bina· 
sı, bir çok dükkanlar sular altında kal
nuş ve üç ki~i boğulmuştur. 

Bundan başka iki yüz yirmi üç ton 
buğday, beş bin altı yüz kilo çavdar, 
bin dört yüz kilo arpa, on beş bin lira 
kıymetinde tüccar eşyası, on üç at, 
yirmi iki merkep, on inek, on dört da· 
var, on kağnı sular tarafından götü· 
rülmüş, bir çok bağlar da kamilen ha· 
rap olmuştur. 

Karayaka köyünden bir çoban beş 
yli~ koyunu ve un yüklü bir araba sa
hibi ve öküzlerile beraber sular tara· 
fından sürüklenmiştir. 

Hoke köyünden bir bostan bekçisi, 
Alaşlar köyünden bir ~adın ve iki ço· 
cuk boğulmu~tur. Şargun kazasının ba 
zı evleri de sular altında kalmıştır. 

Subay ve askeri talebe 
hakkrnd3 

Ankara, 16 (Telefonla) - Me§lmt 
suçlar kanunu dolayısile yakalanma~ 

ları veya şahit ve ehli hibre olarak 
mahkemelere sevkleri icap eden üni • 
formayı labis subay ve a~keri talebe· 
lcr hakkında alakalılara yeni bir ta
mim gönderilmiştir. Bu tamime riayet 
etmiyen askeri ı3ahısların hareketleri 
mafevklerinin emirlerine itaatsizlik 
mahiyetinde telfıkki olunarak hakla
rında Müdafaa Vekaletince disiplin ce· 
zası tayin edilecektir. 
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Banuıı :tlerbıe Kre,vln odaama ı 
G rk il 'batını rerek kaba btr Co 



·Sonbahar Geldi , 
Ve lllt ~er EIWM,.. dair ihti)"8~ı ,imdiden Galatada methUT 

EKSELSYOR 
BQyQk Elbiae MaOazasında 

Her yerhn UCUZ " TEMiNATLI a1a1ftliNiaiz. 
Şu cedftldm hir fikir edin.,biff"iniz. 

ERKEKLERE Liradan itibaren 

PAR011;SflLEK • . • •• Kumattaa 10 .. ,_ ..... -
Muhtelif • • • • • • ıı TRENÇKOTLAR ••• 

TRENÇKOTL~R • •• 1,. ' ı ... Empermeabilize • • ... -
PAROHSOLE,JI • • • • (, lıımJin empermeabilize 

MUŞAMBALAR• ••• Her renkte • • • • 

KADIN L ARA 
Gayet zeqba ptİt ve son model üzerine 

18 

MUŞAMBALAR • • • • • • • • • • • • • 18 
MUŞf.\MBALAR.... lpekU daz ••• • • 18 
MAN 'l'OLAR ••• 
PARDESDL~R .... .. • 
ÇOCUKLARA 
-------------------

~ t0 1ıa 1 iiıılii • • • • • • • 

Gat.rdin • • • •. 18 

MUŞ l\ M d ALA H • • • • Her renkte •• • • • 8'/z 
PAROESULER • • • • Gabardin •••••• 9 
TRBNQKo·rı,AR • • • Her renkte ••••• 7 
ERKEKJ,.EIUt ~ yerli ve lnciliz Kumaıtardan iki Prova ile Iamarlama 

PALTO, PAt0>ESt'.J •o KOSTUMLER. yapılır. 

le=m TAK s iTL E dahi v:d.8;°ele 
thtar. Taıradan gelecek aiparıı mektuplarına 6 kuruttuk 

Poeta Pulu Konul malıdır. 

EKSELSYOR 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okulu Müdürlüğünden: 

l - 7 ve 8 inci IUllflanmu be aynca donanmaya gedikli er olarak orta 
okul mezunları alınacaktır. Kültilr ortaokullarıiu bütünleme ımıavlanmn sonu 
o1maJı: ilzere kayıt müddeti eyUll nibayctbıe kadar devam edecektir. 

2 - 7 inci amıfa girmek için bu sene 7inci amıfa geçmiı olmak, 8 inci mru
fa pek için de bu sene 8 inci sınıfa geçmiı bulunmak prttır. Gedikli er olmak 
fSln bu ıenin ortaokul mezunu olmak veya liıe talebesi bulunmak lhımdır. 

3 - 7 inci amıf için yaı 13 bitmiı 17 bitmemiı, 8 inci ırnıf için 14 bltmiı 

18 bitmemif, Gedikli er için 15 bitmiı 11 bitmemiı olma:aı lizrmdır. 
4 - Okul param ve yatnldır. Her ay bir ıiıiktar maaı ta verilir. Müraca· 

atçılann Kaaımpapda okul mildilrlüğline baıvurmatan. (6110) 

Kız, Erk~k, Geceı, Gün sel 

Yuca ülkü liseleri 
Kayıt moameleslne başlanmı,tır iste· 
yenlere izah name gönderilir. (Çarşıka· 

Tiyatro caddesi, Telefon (20019) 

Saraçhanebaşında Horhor caddesinde < 

E~~:HA YRiYE LiSESi 
.ııa, ilk, orta, lise smıflarile fer ve edebiyat kollanm havidir. Ecnebi lisanı ilk smıflardan 

Pden talebe okulun hUBusl otobUslerile naklolunur. Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye 
~a'.Jul olunur. tstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530 

Yatıh 

NevralJI c+> Nezle Baş ve Diş ağrıları 

• 1 
Dindirir 

• L!lillalil Eski Feyzlatl • 

yatıh Boğaziçi Liseleri yat.sız 
Ana ıımfı ile ilk laıım en yeni ve modem teaüat ile Bebekte eski Franta Sen Josıel mektelli himamü, orta ft 

1 ide anuflan Araavutköyünde tramvay caddesinde Çifte Saraylarda im " _..,_. ip. •Jn dairelerde. H• sün 
i: 1Ut 10 d.ua 17 ye kadar yeni talebe kaydı için Çifte Saraylarda mektep idaretia• müracaat eclilebilir. lıteymlen 
11-nna===mmnm:r:=-::fiiii!üiill tarifname .;onderilir. 38.210 Telefoa. .:a:::amm-=-==-=-= • ·- ' 

::.;:::--ı~:~+:.;::t· ..ı.:!.t: ... ~~;-. :tt!:t..c! . . .._ ... _.._.. ........... __.._ .............. ~• __ ............... -........... ·---+· 

- K UBUNun kitap l}Ckllnde roman tefrlksaı-

110 .OÖRDUNC'O' MAHKUM 

- AIA ... Ben, meyhanenin tezgAhmda buluna- • 
-aım. Fakat bu mesele hakkında kimseye bir şey 
t1D7Jeme1fn1z. Parayı cfa yanınıza almatı unutma-
71D. Hepal birer sterllnllk banknot olsun, bunu çok 
r-lca ederim. tatıması hafif olur. 

Bunun Uzerlne Conun telefonu kapandı. Con, 
l:pekll rop dö şambrmı omuzlanndan çekti ve ha
lunım yanma geldi. 

Halasının kaşları çatık görllnUyordu. Con o
nun boynuna sarılarak: 

- t}zttlme halacığım, dedi. 'OzUlme .. Dana bir 
'87 olmaz. Ben kendi kendimi muhafaza edeblll· 
Tim. 

- BVet. herkes öyle söylüyor .. Sen t1Dldl kah
'Valtınr ye bakalım. 

Con, kahvaltı masasına oturduktan sonra tek
rar halasına dönerek: 

- Hala, dedi. ~ankada yUz Uran var mı? 
Agata hala, kı&m yUzttndeki ifadeden bir ma

il& çıkarmata çab$ıyordu ~ 

Daha da fazı._ var sanırım. Neye soruyor· 
nn? 

Con gözlerini indirdi: 
- Bana ytız Ura vermeni rica edecektim. 
- Nlotn canım. -.-J' 

- SG1U1•mem hata ... Fakat bu paraya tlddet· 
ı. h.tlyacım TU. Çok mtlhluı bir it telit ilam 

'.Apt&: 

1lÖRD1'NC'O' MAHK'O'M ır 

- Haydi, dedi. Sen kahYaltmı ye! Den sonra 
bir ~ek yazarım. Gider alırsın. 

- Ah hala .. Sen elmas glbl blr kadınsın ... Se
ni nasıl sevdiğimi anlatamam. 

- Teşekkür etmene lilzum yok. Gerek senin, 
gerekse benim kendlmlzl budala yerine koymaklı
ğımıza mı teşekkür ediyorsun. 

- Sonra anlıyacaksın hala... Şimdilik bent 
affet. 

. . . . . . . . . . . . . . 
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Askeri Fabrikalar 
ilanları 

17 kalem çelik almacak 

Tahmin edilen bedeli 100.000 lira 
olan 17 kalem çeli!t aakerl fabrikalar 
umum mtıdUrlüğtl merkez aa.tm alına 
kemiayonunca 31-10-938 pazartesi 
gUnil saat 15 te kapalı mrfla ihale e. 
dilecektir.Şartııame 5 lira mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvak 
kat teminat olan 6250 lirayı havi tek. 
lif mektuplarmı mezkill- gtıııde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 24:90 1aydı kanunun 
2 ve 3 Unctl maddelerindeki vesaikle 
mezldh- gUn ve saatte komisyona mil
racaaUarı. (6449) 

..................... 
Dr. Necaeddin Atasagun 
Sabahlan 8,30 a kadar ve akpm. 
laq 17 ,20 de Uleli Tayyare Apr. 
.! ııcl düre No. 17. Okuyucuları-

'lUSdan para almu. Tel: 23953 

Sahibi: ASIM US 
Nepiyat Mtrcltlril Refilr A Snenail 



'"/v ve 

unlaı·ı yapmayınız 
Kadın güzelliğine zararı 

dokunan küçük şe vıer 

. 

ne doğru tutanlar ekseriya ihtiyatlı 

insanlardır. 
8 - Sigarayı bitmeden söndürmek 

de derhal karşısındakinin gözüne çar
par ve ona, sigarayı bu şekilde sön • 
dürmenin pek aceleci, vesveseli, sinir. 
ll bir kimse olduğu hükmünü verdirir. 

9 - Sigara en rahat parmakların 

sonuna doğru otan k'ısmında tutulUJ 
Fakat bu da hiddetli kimselerin kuJ 
!andığı tarzdır. 

Bazı küçük ve ehemmiyet verilmı. 
n şeyıe.r Kadın. güzelliğine, tuvalet. 

giizellik ili.ve eder. Fakat, bazı e
mmiyetsız barejtetler vardır ki, bun 

Bunu biliyor musunuz? 
kadın güzelliğini kökünden ih. 

.ı ederler. 
Bunlardan biri sigara tutmaktır ... 
üphesiz ki, burada, sigara. içen bir 

için muhtemel oJan tehlikeden 
pu.nsediyoruz: 

1 - Makine ifo veya kalemle yazı 
'ken sıgarayı ma..ctanm Uzerine hı· 

!iULm&k başkaları için olduğu kadar 
için de bir rahatsızlık funilidir: 

kalan dumanından zarar görür, 
'&<:aba masayı mı yakıyor? Acaba sön 

mü? Ateşi yere mi düştü?,, diye 
at edemezsiniz. 

2 - Sigaradan bir nefes alıp ağız. 
bu tekilde çıkarmakta yapmacık 

hal vardır. Sigara içen bir kimse. 
en fazla bundan sakınması lazım-

Denn ne!es çekip, dumanını, 
eri yarı kapayarak bırakmak ta 

. pma bir h41'ekettir. Bu hareket te 
~i: "Bakın ben sigara i~iyonım !,, 
Kıer gibi bir mana vardır. 

4 - Sigarayı sonuna kadar ,ateş 
parmaklarınıza gelinciye kadar içmek 
~ gllzel bir hareket değildir. Bundan 
başka, bu. sigarayı içenin unutgan ve
ya dalgın olduğuna bir a.Iimettir. 

5 - Sigarayı parmakların ta ucun· 
<iaıı tl.ltmak da o kimsenin sinirli bi. 
risi olduğunu gösterir. 

6 - Sigaranm bu tarzda, yumruk 
çincle tutulması sahibinin kuvvetli 

iradeye sahip bir adam olduğunu göa.. 
terir. Fakat her halde zarif bir hare
ket değildir. 

'i - Sigaranın at.eşini avuC'unun i~i 

Sırı gitmiş 
aynalardan 

nasıl istifade 
edilır? 

Kırık aynaları, yahut sırı gitmiş, U.. 
zeri pislcnmi;ı aynaları ekseriya evleri
mizin bir köşesinde saklarken bir güıa 
bunların bir işe yarıyacağmı belki dU.. 
şünmemiş, fakat büsbütün de atmağa 

kıyamamışızdır. 

Bunu böyle yapmakla isabetli bia 
hareket yapmış oluyoruz. Çlinkil bu 
kmk ayna parçalarilc odalarımızı süs • 
leyecek birçok biblolar yapmak müm.. 
k:indür. 

Fapacağuruz bilılonun şekli her şey. 

den evvel elimizde bulunan ayna par~ 

salarınm cesametine tabi olacaktır. Bu 
parçaların şekline göre dört 'köşe, yu • 
v~rlak, müstatil şeklinde, üç kQşeli. bib"' 
lolar yapabiliriz. 

Bu süslerin şekli, bir resmi, yahut 
bir fotoğrafı aynanın üzerine yapıştır. 

maktan ibarettir. Eğer aynanın bozulan 
veya lekelenen kısmı yalnız ortası i. 
se resmi orta yere yapıştırmakla iş bi. 
ter. 
Aynanın kenarları tabii ve güzel bir 

ccrçeve olur. 
Fa,kat aynanın köşelerinden bir ta. 

nesi bozuksa o zaman arnanın bozuk 
kenarları yaldızlı kağıtla örtülür. Bu 
ka~ıtlar ayni zamanda resmin de iki 
kö~e11;ni kapıyarak orijinal bir sils tet
ki1 ediyor. 

-
İLA.VE.l'İ· 

Parasız verilir 
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t:IÇ MANZARA 

emek meraklııarına müjde 
Gazeteler, ara sıra halka bir takım 

yeni yeni yemekler pişirmesini öğre· 

tirler ki, bunların içinde neler yoktur, 
neler! 

İşte bu yeni yeni yemeklerde:ı bir ta 
nesi.. Bunu geçen günkü akşam ga7.e
telerinin birinden alıyorum: 

ÜZÜMLÜ MAKARNA 

Makarnayı en ince cinsinden, sıfır 
numara olarak intihap etmeli, sonra o_ 
nu hafif vanilyalı ve şekerli süt içeri. 
sinde on dakika kadar pişirmeli. Ateş
ten indirince içine kuru üzüm ve gayet 
ince kesilmiş portakal kabuğu ~kcrle
mesi karışbrmalı ve bir miktar sütle 
yumurtaları çalkalayıp makarnanın 

üzerine dökmeli, ondan sonra yağlan
miş bir kapla fırında pişirtip tabakla.. 
rn boşaltmalı, soğuduk.tan sonra da. 
onu ya kremaya, yahut reçele batıra. 
rak yemeli! 

Bana kalırsa bu upuzun ve karma
karışık tarifi yapan gazete o satırla
rın altına nasılsa şu satrrları ilave et
meği unutmuş: 

"Bunu yedikten sonra da hemen us. 
ta bir mide mütehassısına. koşmalı!,, 

Vi.kıa gazetenin birer birer adlarını 
saydığı ~yler tek başlarma, yahut bi. 
ri, ikisi ve nihayet üçü bir arada ye
nilecek olursa pek nefis eeylerdir, fa· 
kat bunların hepsi böyle bir araya ge
lip birbirile sarma§ dolaş hallü hamur 
olunca artık onu yiyebilene a.,k o!sun ! 

Makarna, vanilya, şeker, süt, üzüm, 
portakal kabuğu, tekrar sütlü yumur. 
ta, yağ, krema, reçel.. Bari oldu ola. 
cak, eunlarm bir iki dilim top atan 
kavmıu, bir parça tarçın, bahar ve bi· 
raz da. domates karıştmlsa daha hoş 
kaçmaz mı dersiniz? 

İstanbulun meşhur aşçılarile bu aş· 
çılarm gedikli müşterileri olan bizim 
Hakkı Süha Gezginle Nurullah Atac;m 
kulakları çınlasın! . . "' 

ZAVALLIYI OTOMOBİL 
ÇIGNEMIŞ 

Bunu, dün bir daktilonun dükkanın 
da dinledim: 

Otomobil kazalarının son günlerde 
çoğalması yüzünden muzibin biri tut
muş, bakınız ne yapmış? 
Adı lazım olmıyan semtteki bir 

dilkkancı o gün dükkanını kapayıp ö. 
teberi almak için bir aralık çarşıya in. 
m başındaki bir başka dükkancı da 

Yazan: ©~maliiı ~®ffi©JU ~~"1~o0a 

nı başındaki bir ba.~ka dükkancıda 

kalkmış. üşenmeden bir kağıdın tiy,e
rine: 

"Bu dükkan kiralıktır.,, 
Diye yazıp altını pullamış ve onu ge

tirip kapalı dükkanın kepenklerine ya.. 
pıştırmış ... 

Biraz sonra kapalı dükkanın müş • 
terileri gelip yanındaki dükkancıya 

sormağa ba.cılamışlar: 

- Ayol, niçin burası kiralık, için· 
deki adam ne oldu'? Daha dün burada 
idi. 

Beriki muzip te onlara ~u cevabı 
vermiş: 

- Siilere ömür, zavallıyı bu sabah 
otomobil çiğnedi! 

Son günlerdeki otomobil kazalarının 
çokluğundan zaten kulakları tetikte o-

lan rnü§teriler hemen buna inanmışlar 
ve: 

- Vah zavallıcık vah, ne iyi adam
dı, Allah rahmet eylesin! 

Diye teessürlerle oradan ayrılmış_ 

lar. Derken bu fena şakanın acı habe. 
ri iki saat içinde etrafa yayılmış, a· 
damcağızı tanıyanlar hep kendisine a· 
cımağa başlamışlar. Neden sonra, ak
§ama doğru dükkancı elleri, kollan 
dolu olarak dükkanına dönüp te ke • 
penklcrin üzerindeki yazıyı görünce a.. 
fallamış: 

- Bu da nesi, bunu da kim yapış· 
tınnış buraya? 

Ve o, daha bu kağıdm kimin tara• 
fmdan yapıştırıldığını anlaınağa vakit 
kalmadan sağdan, soldan: 

(Arkası 11 inciıde) 
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Bır Yaz Şiiri: 
----· -
Koruklar A!ltında •• 

'Xcmyeşil, buğulu, •• .kitiir kitiir •• 
Korukları sarkan asma: 
~}tında 

ikim.iz 
beraberis: 

Asma yapraklan sakb70I' Wzi.. 
Değil g6slerden._. 

Yoldan 117.ak bağımız, •• uzak •• ve tenha! 
Jsı.ız 

bağ içinde bir lAb.za ,.apaplnnn; .. 
Yarı yarıya 

Bizi bizden sakbJor, 7okeclip ~ölgelerimid; .. 
Değerken alnnnna 

•• sa.Uma.. sallam koruklar .... 

Oalar 

.ararmadan 
kızarmadan 

leuetlenmedea;' 
Duclaklarmuzda 

haz verici bir tad .• Tar: 

Kuar.ı7onız, 

Sararıroraz, .. 
Biz, •• daha.. 

1 

• er .. kent ..... 

Temmuz gttııeşi, balı bıDp DftraJOıı 
Issızlık ortasında 

Fcra.hlıfor birdenbire kalplerimiz ••• ;: 
. Jdlt •• ]dtt ••• 'nll'U)'OI'! • ...' 

)[BIDIBD SELİM 

~ 

Dikkatinizi tecrübe edin!~ 
l 

1- Caddede kaç araba veya otomo
l>il vardı? 

2 - Hangileridir? 
3 - Nerede idiler? 
4 - Yük arabasının sürürüsü nere· 

i:le idi? 
5 - Atı durdurma.ğa çalışan kimse 

yar mı idi? 
6 - Arabanın üzerinde ismi yazılı 

mı idi? 
ı 7 - Bir zarar vukuagelmiş mi idi? 
· ~ - Gelmişse, nelerdir ve nerelerde. 
ilir? 

9 - Saat kaçtı? 
10 - Caddede hiçbir satıcı var mı 

ldi? 
11 - Hayvan var mı idi? Varsa 

hangi hayvanlar? 
_ 12 - Yere düşmüş bir şey gördü • 
· nüz mü? 

13 - Caddede hlç kadın var mı idi? 
14 - Kazaya durup bakan kimse 

gördünüz mU? 

- .:iı.ı: ı.: ... n szlıahta ' benim otomo 

t bilimin önüne çrkmıştınız !, 

® 

--= 
w 

- Sen ne feaad kalbli admsın kocacı ğrm. Her gördüğün:i hemen fena mana 
ye: çekcrs~n. ı 

- Bana iyi bir çocuk hırsızının ad 
resini verebilir misini%? 

,(Amerikan karikatürü) 

- Yahu, o benimki 1 .• 



Namık 
Kemal 
(Daşturafı 4 ürıcüdel, 'l· 

olan Kemalin, ölümünden sonra tstan • ~ 
bul bir asra yal;ın zaman geçirdi. Alla4 
dolu vatan şairinin o günkü zihniyeti-
ni çoktan gölgede bırakan ileri düşün. 
celi entellektüeller yetiştirdi. Fakat o .. 
nun gibi erkek ve namuslu bir muhar. 
rire ne kadar az ralstlayabiliyoruz. 

Her gün düzünalarca yazıcının, gü. 
ne, menfaate ve yahut korkuya baka.. 
rak bir jiruet tahavvülile fikir değiştir
dikleri bir asırda Kemali hatırlama.. 

~k mümkün olmuy.cr. 
Bugün tarihin henüz mürekkebi ku • 

rumamış yaprakları, onu bize bir Müs.. 
lüman, bir Osmanlı şairi diye vesika. 
tarla tanıtıyor; bu, hürriyet şairinin, 

içinden halkolduğu sosyetesinin bir ifa
desi değil midir? On dokuz yaşındaki 
bir çocuğun babasına taassubu ve eski 
görüşü için haykırmasına rağmen ken
disini ailesinden, ve ayni babadan kal. 
ma renklerle izlerden sıyırıp kurtardı

ğını nasıl ileri sürebiliriz? 
Kemali düşünüyorum; o büyük di.. 

ğerkam insanı .• Ve o kadar da nankör 
bir saha olan sanatı. Bütün kudretli 
sanatına rağmen cemiyetinden sıyrıl. 
mış ve bir köstebek gibi, dünyaya kör, 
fakat iç alemine açık gözlerle sadece 
kendi yuvanı süslemeye baksan da ge. 
leceğin insan orduları tarafından unu• 
tutacaksın; ve yahut bütün kuvvetini, 
edebiyatını bu sefer cemiyetin davası • 
na, ogünkü hayatın atm~-sferine katış. 

tmp bağırsanda ... 
Gerçi o, yaşadığı zamanki halkın 

menfaati namına yarını bekleyen ve 
isteyen bir insandı. Fakat o yarın da 
gelip çatınca Kemalin edebiyatta kırı
lan haşmetini gördük. 

Hayat bu 1 Hodgam ve diğerkam o!. 
mada .da ileriye vardın mı, hep ayni 

feci akibct seni bekliyor. 
Kemal, ara sıra bir örnek görmeleri 

icap eden dünyaya, haksızlık karşısın-

Bir cesaret 
(Baştarafı 8 incide) 

ve hemen gözlerini kapayıverdi Ö4 
nünde yerde bir şeY. vardı .• 

Titreyen göz kapaklarını wrlaya.. 
ral\ açmak için uğraştı. üstü, tıpkı ar 
kada bıraktığı karanlık gibi uzun ve 
kapkaranlık olarak orada duruyordu. 
Ellerini sırtinı dayandığı duvra ya.• 
pıştırdı ve hayret, üstü de kımıldı • 
yordu ve ayaklarına kadar uzandı ü. 
zerine basabilirdi bu şeyin bir ayağr 
nı kaldırdı ve hızla yere indirdi. Fa. 
kat o şey yine orada duruyordu. 

Mişel, alnından oluk gibi terier a.
ka aka kısık sesle haykırdı ve Keyt, 
kurtarıcı bir melek gibi yardımınr. 

koştu. 
Keyt, delikanlının neden korktuğu'-

nu anlayınca, yani ayağı suya erince. 
ye kadar dokuz doğurdu. Hastasını 
adeta iterek, onu kandırmağa çalışa· 
rak, korkusunu gidermeğe uğraşarak 
yatağına yatırdı. 

Mişel de bu kadar sözden sonra i~ 
rahatladı. Ama ne de olsa böyle ko. 
caman bir gözler dünyasında frene, 
kontrole ihtiyacı vardı. Hastabakıcı. 
doktor Ceynse telefonla hadiseyi an
latırken gülümsiyerek: 

- Hayır, artık sükfın buldu. Yatır 
tı. Bir sedatif uyku ilacı verdim. U. 
yuyacak. Fakat biç birimizin hatırına 
gelmemişti doktor. Ona bunu söyliye
bilirdik. Nihayet bir çocuk değil ki, 
bahçeye ilk çıktığı zaman öğle vakti 
idi. Doktor, onun cesaretine hayran 
olduğunuzu hatırlryorum ama .. fakat, 
zavallı kendi gölgesinden korktu işte .. 

da köpüren kahramanlardan birini da
ha tanıtarak göçmüş bt.flunuyor. O ta.. 
rihimizde hırs ve kin dolu ruhunun c.. 
zilen hak ve insanlık karşısında coşan 

dalgalarını birbirine geçmiş dişlerinde, 
o kadar eğilmeyen başında, ve sıkılmıt 
yumruklarında hissettiren bir varlık. 
Edebiyatı da, bu türlü hayatın hususi, 
ve Kemale ait vasıfları bulunan bir i.. 
fadesinden başka birşey değildir. 

Tacikis~an Türkleri 

rr,ıya41a Tacikistan Türkleri her sene bu aylarda defleri ile zurnaları ile köy 
köy dolaşırlar, oyun oynayıp şarkı söylerler. Köyler arasındaki bu bayramlar bu 

sene de bugünlerde yapılmaktadır. 
......~ 

Tarihte bir 
deniz ha1bi 

(Baş tarafı 12 de). 

' dımcı kuvvetleri beklemek niyetinde 

idi. 

Vaziyet bu merkezde iken lngillli 
yüksek harp meclisi bir toplantı yapa.. 

rak çok kuFnaz bir harp manevrasm& 
karar verdi. Bu kurnazlığı telkin ed&o' 
nin bizzat Kraliçe olduğu da söyleu .. \ 

mişti. ~ 
Ha1.1rlanan pllina göre, gece yarısı 

ateş içinde yanan sekiz İngiliz gemisl 

İspanyol gemileri üzerine doğru sürat.e 
le yakınlaşmaya başladı. Yanan g&4 

milerden çıkan alevler uzak mesa!~ 
lere kadar yayılıyordu. Dcnanmanın. 
yanmasından korkan tspanyol aml .. 
rallığı kumanda ettiği harp gemileri .. 

nin biribirinden uzaklaşarak açılma,.. 
larını bu suretle yanmaktan kurtul• 

malarını emretti. 

Muhtelif istikametlere doğru yüz .. 
meğe başlıyan gemilerden bazıları 
karaya doğru sürüklendi, diğerleri şid .. • 
detle esen rüzgarın tesiriyle şimal de-
nizine doğru yol almağa başladı. S'-4 

bah olmuştu, İspanyol amirali telA.1 

ve heyecan içinde donanmasını yeni .. 
den bir araya toplamaya çalışıyordu~ 
Fakat kurnaz tngilizler İspanyollara 
fırsat vermeden bütün kuvvetıeriyle 
İspanyolların arasına girdi ve tekrar 

birleşmeye imkfln bıral;:ınadnn lspao
yol gemilerini gülle, ateş ve barut yağ
muru altına aldılar. Münferit bir hal· 
de çarpışmak mecburiyetinde kalan 
İspanyol gemileri yakılıyor; tçerleri• 
ne su dolanlar denizin dibine yuvar• 
}anıyordu. Bazı gemiler esir edili~ 
ken bazıları da Zeeland kumluklarına 
doğru kaçmaya çalrşıyordu. Sakatla
nıp denizin ortasında kalan gemiler 

şaşkın .şaşkın dalgalar arasında çal• 
kamp duruyordu. Hiç bir geminin 
kurtulmasına imkan kalmamıştı. Bu 
müthiş deniz harbinde 4 000 l spanyol 

can verirken bütün Avrupanm korka .. ' 

rak çok ehemmiyet verdiği ve uzun 
yıllanlanberi pek çok fedakarlıklarla 
meydana getirilen meşhur lspanyol 
donanması bir gün i~indc mahv ve pe--

ri:;;an oluverdi.. 

İspanyol tarihinde kapkara bir say .. 
fa tutan bu faciadan sonra İspanyol 
Kralı Filip mert bir hükümdar gibi 
ordusuna hitaben, (Ben sizi düşman-. 
la döviişmeğe gönderdim. Fırtınalarla 
boralarla. değil" diye söylüyordu. Hal .. 
bııki lngiliz deniz hakimiyeti dünya 
yüzünde o gün cloğarken tspanyol hA.• 

kimi~·ptj de sönüyor<lıı .. 

&<U~UN°aı 
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Yazıhmz 
\' azch rı oı~ 

Misafirlik 
Bir dost evinde başıma gelenler 

Yazan: Dr. Cem ıl Süleyman 

P dan çıkamıyacağım bir arka
IDK sevdiğim bir dost, hatırın· 

daş olmazsa, kimsenin evinde misafir 

,kalmasını i&temem ..• 

Geceyi bir başkasının evinde geçir
mek, bana, sıcak havada, sıkışık va• 
gon içinde yolculuk kadar azap ve ıs· 
:tırap Yerir. İnsanın kendi hayatında, 
allştığı bir muhiti, itiyat edindiği 
hususiyetleri vardır. Onlardan birini 
!eda etmek, zincirden halka çıkar· 
mak gibi, şirazeyi bozar; hayat düze

nini altüst eder ... 

Kum üstünde uyumıya alışmış be· 
deviyi, karyolada yatırmaya inik!n 
yoktur. Den iptida bunu, hezeyan ha· 
liyle karyoladan kendini atıyor zanne-
derdim. Nöbetçiye sıkı sıkı tembih 
ederdim. Fakat o, ne yapıyor ya1n
yor; gene yere iniyor; taşın üstünde 

yatıyor!. .. 
Kahve tiryakisi bir halam vardı. 

Bir yere misafirliğe giderken, yadır
garım diye fincanını beraber götilrür
dü. Kahveyi içtikten sonra hizmetçiye 
emniyet etmez. l\lusluğa gider, kendi 
eliyle yıkardı. Bir gün kedi atlamı~. 
konsolun üstünden fincanı düşürmüJ, 
lcrrmrş ... Hiç unutmam, yeryerindcn 
oyn:ıdı; çarşı pazar arandı; bir türlil 
kuşlu fincan bulunamadı. Nihayet o 
biçimde bir fincan getirdiler; kimin 
aklma geldi bilmem, üzerine çıkart• 
ma kağıdı ile bir kuş yapıştırdılar.. 

Fakat o, eviriyor çeviriyor: 

- Hayır .. diyordu, kuşun ren~i pek 
uymamış .. Deniınki pembcmsiydl, lru 

biraz leylakıye çalıyor! ... 
l\1eselfı. benim de her gece muhitim

de görmeye alıştığım şeyler \'ardır. Dlr 
sancla.lyanın yeri dC'\;işse, sürahi dur
duğu yerden kaldırılıp başka yere kon
sa, takvimin yaprağı lrnpmasa, fldeta 
kendi odamı yadırgarım. L~mbayı 
sUnrlürmüşscm,- üşenmem kalkarım, 
tekrnr lfı.mbayı yalrn.rım; sandalr:ıyı 
düzeltirim; sürahiyi yerine koyarım; 
takvimin yaprağını koparırım, içim 

öyle rahat eder ... 
Sonrn misafirlik evini düşünün. Illç 

görmediğiniz ve alışmadığınız bir o
danın ortasına, kocaman bir yatak 

1 sererler; ikram olsun diye de üstüne 
atlas yorgan örterler. GC'niş yatak 
neyse ama, atlas yorgan benim ülü
nıümdür. Elim değdil{çe içim gıcıkln
nır: tırnağını takıldıkça aklım çıkar. 

Sonra Adetimdir, gece sık sık uyanı
rım . Her uyandıkça da biraz meyvn, 
sigara., bazan da hir iki lokma hir şey .. 

Hela lambanın prizi, mutH\.ka C'll

min yetişcbileccğ'i bir yerde olmalr
dır. 1 mınnın üstiinden fare geçer; lrnla
ğın:ı biicek kaçar; kedi içerde kalır; 
soknlarak yer arar: iııs:ının içine fe
nalrk gelir; üstüne lcabus çöker; güzü· 

ne hayalet görünür .. Gecenin bin tür· 

lii hali var ... 
Sonra bir yudum su içeceksiniz, sil-

rahiyi odanın tA öbür ucundaki konso
lun üstüne koymuşlardır; bir sigara. 
yakacaksınız, kibrit akıl etmemişler· 
dir. Kalk mutfağa in, ocağm külünü e
şip bir kıvılcım bulacağım diye sahan
ları tabakları devir, dünyayı ayağa 
kaldır. Sonra odalar numaralı değil 
ki insan arasın da numarasını bula
bilsin .. Bir yanlışlığa meydan verm~· 

sin ... 
Hfll, hatır soracağım, bir iki lokma 

bir şey yiyeceğim diye bu kadar külfe

te insan dayanır mı? ... 
• • • 

G
EÇENDE bir arkadaşım, arl\
mış taramış evimi bulmuş ..• 

üşenmeden oraya kadar geldi; bcnl 
kolumdan sürükler gibl çekti; Eren
köyünde köşküne götürdü. Annesinin 
beni çok göreceği gelmiş; zevzek zev
zek konuşurken pek hoşuna gidermiş! 

Gündüz gözüyle baktım. fena değil .. 
Kuş kafesi gibi zarif, iyi döşenmiş, te
miz bir aile yuvası ... Önünde bir çiçek 
bahçesi, arkasında serin ve gölgeli bir 

"am korusu var. 
Yedi!{, içtik; gece yarılar•ndan son-

ralara kadar güldük, söyleclik. Çoluk 
çocuk hep bi rarada gilzel bir vakit ge· 

çirdik .. 
Eh, artık yatmak zamanı.. .. 
Arkadaşım beni elimden tuttu; an

lattığım gi1>i, geniş bb: misafir odası

na. götürdü: 
- İşte, suyun burada .. Gece, bir şey 

yersin, bilirim .. Sana bol hol nıcyya .. 
Biraz peynir, biraz reçel.. Daha ne is

tiyorsan söyle ... 
Gece yarısından sonra da hindi dol-

ması isliyecek değilim ya ... 

- Tcşckl\.ür ederim kardC'şiııı.. de

dim. Kan ... 

..__, ıı--. 
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Hıı·;; ız - Hey delikanlı! ned:c o e
lincleki? Ateş mi t"dE.'ceksin yoksa? 

Ev sahibi - H ... hayır! sadece sizi 

korkutmak istiyorum! 

O hAlA devam ediyor: 
İşte terlik, işte pijama .. tşte _slgarac~ 

işte kibrit .. Gece uykun kaça,rsa § 

gözde mecmualar var.. Pencerelere 
hep tel takılı, merak etme sivrisine 
yok. Rahat rahat uyursun .. Allah rar 

hatlık versin ... 
Kapıyı kapadı çıktı. Baktım, kon!o 

yerinde .. Yumuşak yatak, kuştüyü ya 
tık .. Evimde daha rahat değilim ya. 
İstediğim glbl priz, başımın ucunda. 
Elimi attım, söndürdüm. Bir sağa bl~ 
sola .. Pek nadiren gelen tatlı da bl 
uykum var. Vücudum rahatı hissettl 
çe damarlarımın içinden tatlı bir se 
yale geçiyor; gözlerim süzülüyor; d 
lıyor gibi oluyorum. Gözlerimin önü 
den hayaller kaçıyor; hatıralar silln 
yor; ic:iro geçiyor ... Ooooo .. Hayat • 

tatlı şey!. .. 
Fakat ensemde hafif bir yanma v: 

Tatlı tatlı kaşınıyor; boynumdan aş 
ğı göğsüme doğru sıcak bir şey iniy 

gibi oluyor: 
Ateş gibi yakmıyor, fakat kezz 

gibi tutuşturuyor. Dikkat ediyoru 
parmaklarımın altında fiske fiske 
bartılar... Zahir kurdeşen oldum 
yornın. Fakat öyle bir kaşıntı ki 
elim yoruluyor; öteki ellınle kaşıy 
rum. B~lki derim sıyrılıyor; elime 
lak ıslak bir ;;ey gellyor. Lfımbayı 
kacağım, bir türlü açılamıyorum. 
ku o kadar tallı bastırmış ... 

Bir aralık boynumda parmağı 

altınia, frenk üzümü gibi bir şey hl 
settiın. İyice yoklıyayım derken p 

latlr. Kokladım, baktım o körolası 
Lambayı yaktığım zaman o, gür· 

cek bir şeydi! ... Panik halinde bir 
rü ... Hangisi tutulur da ne yapılır! 
Çarşafııı üstünde ezsem, kim~~ilir J 
sıl czcnilerelc bczenilerelc tiril tirit 
tülenmiş keten bir lirtü ... Birer bi 
tutup tablanın içinde, kibrit çöp~ 
karınlarına basarak pırtlatayım el 
sem. bn işi o kadar el çabu kluğuylal 
ceremireceğiın. Dakıyorum. her J 
ayrı istika met tc kaçıyor. Artık ne 

cal~sa olacak... 1 

Bend·:::ki faaliyeti görmeliydi. Çil 
lerin J)ilılv yeclıklcri ~ibi ııarmakl - 1 

nıın hareketi scçiln.ılyordu. Belk ı· 
yüz, üç yüz, ne bileyim, belki de 
yüz! ... Yemiş tabağını tepsinin i 
boşalttım; içine su doldurdum. Dir1 

vi yüzme havuzu haline geldi. T~ 
ğın içindeki !dem, ~rülecek bir ı 

di: ... 
Eh, artılt doya doya uyuyabilir 

dedim: lambayı söndürdiiın: elleı 

başımın altına çaprazlryarak dt 

bir nefes aldım ... 
Fakat gözümü kırpmak ne mu 

kün ! ... Nereden peyda oldu; nasıl 
şiiştü hilmcın, on dakika gcçmenl; 
Du sefer bütün vücudum, helim, 
Jrnm, lrnlçalarım, .hep birden yannı 
tntu5m:ığa başladı. Lfun bayı açtı 
zaman bir n evi dehşet içinde. gözlE 

büyi.i.clü. 
Aklım çıkıyordu. l\lilyon oıu· 

milyar mıydı, k ctrilyon mu.yd 

(Arkası O ur.•.;uda) 1 
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Edebi Portreler: 
• 
N ca lfif1l o k IK <e liifD @) D 

Onu küçük çocuklar ve ihtiyar ka
dınlar bile tanıyor. Anadolunun en 
temiz evladı, istanbulun en erkek 
ve mert hem~erfoini bilmeyenler, bi -
lenleri ürkütm'!yecci< kadar dağınık 

'Ve az birşey ... 
Fakat her yaşayan iyi ve güzel mi. 

dir?. Veyahut fena ve çirkin mi? Ee 
veıa, şairin içimize karışmış olan göl 
gesinin hatlarını çizemez miyiz? 

Kemali düşünüyorum; gürültücü bir 
adam. Ses, hareket ve heyecanı seven 
bir insan. Düşüncelerinizden bira.z O

nun mısralarrnr geçiriverin: "Ya seni 
mahveylesin Mevla cihanda ya beni,, 
bu satır yumruklarını sıkmış, hırsın

dan dişlerini gıcırdatan asabi bir kim.. 
aeyi hatırlatmıy.or mu? 

"Köpektir zevk alan seyyadı biinsa. 
fa hizmetten,, işte öfke nihayet küfür 
<haline inkilap etti. Bilmem eğer fırsat 
düşseydi o ikinci Abdülhamide yum • 
ruğunu sallayabilecek miydi? Derece 
derece, teessüften kavgaya kadar uza
nan bir kinin macerası: Kemalin bü. 
tün hayatında bu safhanın dalgalarını 

görüyoruz. 
Bunlar iş sahasında, aktif birer rol 

sahibi olabilirler; fakat sanat ve edebi. 
yata girince ... işte "Cezmi!,, bu koca 
:kahraman romantiktir. Binaenaleyh hep 
iyi ve yalnız güzel ve sade galip ... 
Fakat yürürken, mahmuzlarının şıkır. 
tısı, atlı iken hayvanının nalları ve kiş. 
nerr.esinin gürültüsüne ne dersiniz? 
Hele o boğulurken sudan kurtulan Şii 
çocuğile beı:abcr batıp çıkışını? Dalga.. 
lann salıili dövüşünü, onları tokatlayı

§Inı roman kulaklarınıza kadar d\lyur 
muyor mu? 

Şahın karısındaki kin, görümcesinde, 
inatlı çırpınışlar içinde beliren mukabe
le arzusu .. Sonra sonra, zavallı Ali Be
yin bir iftira yüzün.den (Dilaşub) a 

~ - KlJR1JNWI İLAVESi 

Yazan: 

Rıüş'ltü Şaırdağ 
bağırışı, hep ses, tolcat, homurdanma, 
diş gıcırtısı halinde kulaklarımda yan
kılanıyor. Bilmem siz, Dilaşubu Kema. 
lin hırsa kapılarak "intibah,, da duvara 
çarpışını okurken, bayağı hakiki bir du 
var sarsıntısı işittiniz mi? 

Cümleler. kelimeler ve harfler bile 
bu hırçın ruhun akislerile dolu. Kin 
ve hırs onun edebiyatına girince sami
miyeti, sadeliği hepsini. hepsini silip 
süpürdü. 

Kemalin sanat ve edebiyat sahasına 
elle tutulur bir halde bırakmak istedi. 
ği her güzel ve iyi mevzu önceden ten.. 
bihliymiş gibi "sahlfelerin içinde avazı 
çıktığı kadar bağırıyor. 

Kin ve hırs adamı? Kini ve hırsında 
ne kadar haklı da olsa edebiyatta neler 
kaybetmiyor? 

Kemalin, irfan Paşanın ''Mecmuai 
eş'ar,, mı tenkidi, "Devriistila,, sı, ZL 
ya Paşaya "Al da tarzkadim üzere eser 
gör!,, diye kızarak uzattığı gazel, sa. 
de onun, "Eskiyi biz de biliriz,, demek 
isteyişine mi delildir? Ya bu bırçm ve 
muhteris adamı unutuyor musunuz? 
Onun da bir insan olarak zaafları yok 
mudur? Hamisi Eşref Paşadan bir ör. 
nek almadı diye ilk antoloji müellifine 
çatışı pekala hatıra gelebilir. 

Amerikan Cumhurreisinin küçük oğlu 
Con Ruzvelt bir miiesııesede 250 lira ma
aşlı bir memurdur. Babasının servetine 
ve mevki ine güvenmiyen delikanlı: "Be
nim kendi servetim yok, çalışıp para ka
zanmalıyım" diyor. 

Mnlüm olduğu üzere Con Ruzvelt bun. 
dan bir kaç ay evvel evlenm~ti. 

Hürriyeti seven Kemali hep seviyo
ruz. Fakat onun sadece ikinci AbdüL 
hamide düşman olup olmadığı mesele~ 
11i halledilememiştir .. Sonra unutmaya. 
lım ki, Kemal kanunu esasi bahanesile 
saraya girip çıktığında susan bir adam
dı da ... Evet o, bütün idealistçe müca. 
deleleri arasında insani b.~gamlığ:ru da 
düşünmüştü. Potlaştmnak istediğimiz; 

şairin bu taraflarını kusur sayamayız ..• 
Hürriyete aşık Kemal, insana aşık 

olmamış mıydı? ''Ne efsunkar imişsin 

ah ey didarı hürriyet .. ,, bu satrrlarr 
hissederek yazan insan herşeyden önce 
genç bir kızın, sonra da sevmek denen 
ezeli pınarın ateş dolu dalgaları ara
sında yıkanmamış mıd...-? 

Kimbilir, belki de zavallı verem 
.. Şefika,, sına i:ıenzcr bir kızı sevmiş, 

V<?ya "Akif Bey,. gibi bir fahi§eye gö
nül vermişti. 

Kemali düşünüyorum: İri, siyah göz.. 
terini gölgeden bir çember içinde dön. 
dürüp kalın ve ön kısmı basık burnu. 
nun delikleri açılarak hırslı hırslı etra-: 
fına bakınmaktadır. Onu bir devrin i -
çin.de, şahlanmış ata benzetenler, yele
leri kabamış bi aslanın beybetile istib
dat müessesesine, çürümüş ve eskimiş 

bir organizasyona dev gibi çullandığını, 
hayatında sade hürriyet için, vatan için 
alevden bir bayrak gibi ömrünü serdi
ğini iddia edenler hep bu hırçın, hırslı 
ve asabi insar:ı anlatmak istememişler 

midir? 
Ama bu vasıfları körükleyen ı:;ebepler 

yok mıydı? istibdat işte bunların en 
büyüğü, o uzun sivri burnile kırmızı 

bir gece fenerini andıran Sultan Ha. 
mit, eskilerin, borusunu yeniden öttür. 
mek isteyişi. Adalet yerine doğmanın 

hükümier gibi t~k bir hükümdann sö
zünü dinlemek mecburiyeti "Vatan,, ka
-sidesindeki apayrı samimiyet de hep 
Kemalin şahsi kızgınlığını topluluk ız
tırabının galebe etmesinden geliy.ct". 

Yoksa Kemal de pekala makamı pa
.dişahinin saray bütçesinden maaş al. 
mıştır, sonra o da içmedi mi? Sevmedi 
mi? İşte aşkın bir ayıp, sevmenin hak
tan gayri şeyler için olacak olursa he
nüz bir günah sayıldığı cemiyet; ve o
dada Kemalin intibahi aczemisi, Akif 
Bey, zavallı çocuğu ... Bir gün hayat 
ve sosyete "Evrakı Perişan,, müeUifini 
meşı:uti bir hürriyet fikrine kapıp gö. 
türdiyse ve artık bu nesnelerden gayri 
bütün hakikatler onun iri gözlerinde 
bir toz dumanı gibi silinip gittiyse 
bu onun bizden bambaşka, ilahi bir 
mahluk olduğunu mu g&tcrir? 

Dostluklarına ıadık, "Sabit Kadem,, 

.(Sonu H iıncıi<le) 

. Sağlık bahisleri: 

Eylül ayında neler yeriz? ... 
Eylül ayı bize artık yazın gittiğini 

anlatır. Zaten halk arasında (ağusto_ 
sun on beşi yaz, on beşi kış) diye yer-

leşmiş bir düşünce de vardır. Tabii bu 
söz memleketlere göre değişir. Biz bu-

nu lstanbul ve civarına göre düşünü
yoruz. İklim bahsinde de anlattığımız 

gibi insanların bütün yaşayışları ta. 
biatin az veya çok olarak yer yer da.. 

ğıttığı kudretlerin tesirine bağlıdır. 
Bu kudretleri coğrafi düşünürsek mer 

kezden dünya ~vresine doğru yayıl

mıştır. Dünyayı yuvarlak olarak göz
önüne getirirsek en kuvvetli sıcaklı. 

ğın merkezden çevreye doğru sağuma 
ğa başladığını. en şiddetli so~ğun 
Kutuplarda olduğu, bu iki mıntaka a. 
rasındaki yerlerin de soğuk ve sıcak
lıktan müsavatan ıistüacfe'_tederek or
ta bir iklim vücude getirdiğini görü· 
rüz in.sanların bulundukları yerlerin 

iklim ve yaşayışlarına uymak mecbu. 
riyetinde olduklarını önce de söylemiş 

tik. Bununla beraber insanların böyle 
iklim ve yaşayışlara. göre uyma roer. 
kezinden, oraların çevrelerine doğru 

da ufak tef ek bazı değişikliklerle kar
r;nlaşırız. Faraza Bursa ile İstanbul a
rasında bile herhangi bir şekilde u· 
fak tefek değişiklikler vardır. Bu de_ 
ğişiklikler yiyecek ve içecek tarzların. 

da da göze çarpar. İklim bahsinde bu
nu uzun boylu anlattığımız için bura

da tekrarlamağa lüzum görmüyoruz. 
Bunu yalnız lstanbula göre düşüııebi-

leceğimizi anlatmak istiyoruz. Şirin 

Istanbulumuzun sayılmaz bir çok gü. 
zellikleri arasına yiyecek Ye içecek 
bolluklarını da ilave edebiliriz. Son 

günlerin vasıta bollukları da bu gü. 
zelliği bir kat daha artırmış, krş or
tasında patlıcanla kavun ve karpuzu, 
yaz ortasında da pırasa ve portakali 

yedirebilecek bir hale getirmişlerdir·• 

Böyle yiyecek ve içecekleri mevsime 
\ e aylara göre ayırmamızdan maksat. 

onları taze taze yedirebilmekten ~
ka bir şey değildir. Binaenaleyh eylfil 

de de yiyip ve içebileceklerimizi şöy. 
le saya bilil iz: 

Patlıcan. bamya, fasuJyalarm en _ 
-.aı, kabak, biber, domates, ayva, şef-

tali, elma, armut, üzüm, incir, kavun, 

karpuz (kılıç, kefal, torlk) balıkları, 

etlerden ibarettir. 

Patlıcan, bamya, fasulyalar, kabak, 
biber, domates gibi sebzelerle şeftali, 

armut, kavun, karpuz gibi meyvaları 

temmuz ve ağustos aylarına ait yazı

mw.da uzun boylu anlattığımızdan bu· 
rada tekrarlamağı f azl~ buluyoruz. O. 

..._1 1,.,1;~,,\"~·,~;c;.!fel'...!;c;+',; ·~oı:.s 

Amerikanın nie§hur "'°"'3oylan ar .. 
lannda Elner Avl'e "en mahir kov 
ceralat>a korkuıwJca ahlan bu §amPİ 
yon kovboy rHimde, atını iki ayak 
üzerinde durdurarak yaptığı bir hare 
ket esnasında görülüyor •. 

Evvelki akşam bir mÜşteri ı,. ci~~ ... . 
\ 

lngiltenide bisikletli sabcı ve hamal 
Lar arasında yapılan 'bir yanıta, müsa 
bekaya girenler bu vaziyette koşmut 
)ardır. kocaklan sepetlere dolu, batle 
nna da bir eepet geçirilmiı e>Wuğu 

halde ko~n bu satıcılar, bu kadar 
yük a.rRıınc:_. bile önlerini göriip gide 
WJ«ekle~ ~ ebniılerdir ••• 

rada adlan olmıya.nları sırasile anl 
tacağız: 

• • • 
AYVA: 

Herkes tarafından seve seve yeni 
bilen mayhO§ ve gü7.el kokulu iŞtiha 
zerinde iyi tesir yapan bir meyv 
(Altın, gevrek, limon, şeker, ekme 
adıyla bir çok çeşitleri vardır. Y 
şak ve en iyisi ekmek ayvasıcbr. A 

inkıbaz verdiği için şurup ve pelte 

tinde ishali olan hastalara verilm· 
te mahzur yoktur. Çekirdekleriın 

de basur memelerinde istifade ed . ı 
bilir. Ayvalar, doğrudan doğruya 
ze bir halde yenebildiği gibi müra 

komposto, pelte, pestil şeklinde de 

nir ve şekerlemelerle pastaların 
kfüine de girebilir . 

• • • 
1NC1R: 

Hazma yardım eden, mülayemet 
rici yumuşak bir meyvadır. Meml 

timizin pek çok yerlerinde bul 
lncirin iyisi ve en ~ok bulunan 

Aydın ve civarıdır. Nasıl ki Tra.ı 

fındıkla meşhursa Aydın da ine'' 
meşhurdur. 

Avrupanın da (Cenubi Fransa, 
ya, Yunanistan, Cezayir) gibi bazı 

!erinde bulunur. Ham incirin beya 
usaresi vardır. Ekşimsi olan bu u 

bir nevi mayadır ve nebati peJM3· 
başka bir şey değildir. İncir kur 

taze olduğuna göre terkibinde bul 

maddelerde bazı farklar görebil 
Mesela kuru incirde §ek.erli maG 

79,94 olduğu halde taze incirde 

tir. Taze incirde su 84,80 dir. K 

cirde hemen hiç yok denecek hald· 
Işte bundan anlaşılıyor ki, kuru i 

le taze incir arasında terkip itib 
pek çok farklar vardır. B11Ilun iç· 

ru incirle taze incirin terkipler~ 

bir liste yapmağı muvafık buluyı 

Ta7.e ineir 

Su 4.80 
Madeni maddeler O. 71 
Şekerli maddeler 12.15 
Sellüloz 1.23 
Amtlu maddeler 0.79 
Yağlı maddeler 0,32 

ıoo.oo 

Gelecek hafta yine bu bahee 
edeceğiz. 



Tarihte bir deniz harbi 
lngiliz donanmasının denizler.e hakim 
o masına sebep kurnaz bir manevra 

Şotlandiye Kraliçesi Mari Stuart 
68i senesi 18 Şubatında idam olun

ıcıu. Kraliçe tam on dokuz yıl 1' .. oterin
• e7 vlllAsında mahpus kaldıktan son
ra sehpaya götllrülmüştll. Fakat, ölU
mDnden az bir müddet evvel çok kıy
metli bir elmas parçasını sadık hiz
metçllerden birisiyle İspanya Kralı 
Pllibe gönderirken Brftanya tahtını 

işgal eden Kraliçe Elizabete hücum 
ederek intikamını almasını hıtemeğl 

.re· unutmamıştı. 
fspanya Kralı elması aldığı gün 

Kari Stuartın idam haberini de 
aldı. maamafib FUibJn plAnı esasen 
lagllizlere bllcum etmekU: o çoktan
beri lberinde çalıştJjı bu plAndan vas
PQeCek değildi. Esasen lngili;t Vf' la
:piuayoJ gemileri aylardanberi gal'p d.e
• lerlnde blrtblrlnl kovalayıp duru -
:)'Grdu. ispanya Kralı yalnız da de#'ll -
" · Bütün bir Katoıtk dünyası Foterln

de dökülen kanlardan dolayı ln
·~•lere düşmandı ve ispanya Kralını 
tetnk ediyordu. Papa BeşlnC'f Sikst 
l8Pan10Uara musabaret ediyordu. 

K.a bir zaman içlndt> büyük. kOçük 
1·~· hU. ....., lspanyol limanların-
4& t0tla114L Efrada birçok a:ylar kf· 
tQ.t edecek kadar cephue '-e erzak 

·•purllİ'a depo edildi. 11130 top, H 
l»lıı ulçer, IOM lşçl eılrclea başka tn-
481'1andlJ'eü 11 bin uller de Parneye 
b&JN~lan altına topu... Gemi ln
... tedan All Verpea Nlpar •• Dtln 
Jarlle* bl~ nakll1'8 gemileri ıa
PN'&lr. doo&nl&l'& Wrtller. ·911 aeter
ld lauırhklar çok mtlkemaelcll .e ln
sfll:der kolay kolay llntalaaııyaeak
tı. 

lapaııyadakl harp partlal ga)il>IY•te 
laaaıyordu; ve Kral blcG••• milın· 
kin mertebe çabuk yaprlmasnn ltıte-
7or4a. · 

Lepanto kahramanı Santa Kruztu 
Jlarkl ldcumaa yap1lm.... •uYabk 

.9 - KURUJI- lt.A \' 

görmlyerek teennlle hareket edilmesi
ni arzu ediyordu. Ona göre denizler 
böyle bir harbe mtısalt deflldl, bunun 
için donanmanın kumandasını deruh
te etmekten ceklnl10rdu. 

Kış ortalarında Markiz istirahatte 
iken amlralhla yeni tayln olunan Me
dlna - Sldonla Arşlcluku Kral Flllbln 
sabırsızlıtını temin ile hDcum ede
cek donanmannı kumandasınt deruh -
te etmeli kabul etti. 

Arada kaybedllen yarım yıl tnglllz
lerin menfaatine idi. Bu müddet zar
fında f nglllz amlrallılı mükemmelen 
hazırlanmıştı. Bütün kış f nglllz gemi 
tezglhları yeni harp gemflerl yapmak
la vakit geçirmiş ve lapanyollardan 
gelecek tebllkeyl karşılamak için hiç 
bir fed"'aklrlıktan çekinmemişti . 

f ngillz1erfn kahraman amlralla
rından Lord Houarcl ile Kao' Klns ve 
Dreyk çok tecrübeli denlzçllerdl. Bu 

üç amlralın emri altında hazırlanan 

donanmayı Kraliçe Ellzabet Ttlbri'de 
teftiş ederek zabit ve askerlerin kuY
Tel manevlyeslnl takviye etmiş ve ln
gf llzlertn cesareti fazlalaşmıştı. 

Btıtun lngllizler kendi tarihlerinde 
yeni bir safhanın başlamak Ozere ol-
du~una kani idi. 

1 
Mayıs ayının nihayetine doğru is

panya donanması Lizbon sahtllertnl, 
balkm alkış şaşaası itinde yavaf, ya
vaş terkettl. Fakat havaların bozuk, 
denizin cotkun olması ytlzOnden ka
nala ancak temmuz ayında glreblldl. 
Kalyonlar muazzam evler gibi yalpa
laya, yalpalaya ytızfiyor; bahrlyell~r 
arasında çok iyi bir intizam ve dlsiP
lln görflnılyordu. 

Madrlt killselerf kırk gün, kırk gece 
duacılarla dolup boşal11or, çanlar dö
verek muvaffakıyet avazı göklere yük
seliyordu. 

Muk&lldes clbad llln edilmişti. İs
panyol mllletl fngtllz donanmasının 

yakıldrlı ve Jspanyol babrlyelllerluln 
bO:rUk muzafferiyetini sabırsızlıkla 

bekliyordu. Donanma Pllmnt mın • 
taka11uı aşmak öllf!reyken "lnglllz a - 1 

mtnll Hourdın allratH yelkenlllert u
zaklardan görUnnn!le başladı. lnglllz
ler baskına 7anqma1or, hUcum et
mektense ispanya gemilerini kuşata- · 
r&k ça.,.ru ateş arasına almatı tasaT
vur ediyordu. lspanyol gemtıerl ller
leyordu. Tek tOk gürleyen tnglllz top. 
lan ıs·ac etttll ve bU,Uk bazı kalJ'()n
lar suya gömllldUğU halde aldırış etme
den muttasıl llerleyorlardı. lnglllzler 
bu alımı benb durduramayordu ve 
Bulan civarından geçen lapanyol ge
mileri Kale'nln dar yerlerine kadar 
sokulmuştu. 

Kalenin şarkında Dllnklrben lsU -
kametinde demir atan lepanyol do • 
nanmaar tnderlandiyeden lt"'lerek yar

(Arkam 14 üncü sayflMJa) 

• 

ÖIDnİtlnUn 250 ncl yılı dolavudyle: 

CON B ı\ N·Y 1 N 
Yazan: lbrahlm Hoyl 

Son gUnlttde f ngilterede, İngiliz e
deblyatının en büyük simalarından, 

"Ha.cmm ilerleyişi,, diye tercüme ede. 
bileceğimiz ve bir rüya Alemi içinde 
bu dünyadan öbür dünyaya göçüp ge

çen bir insaıım tehlikeli yolculuğunu 
iasvir eden bir eserin usta muharriri 

John Bunyan (Con Banyınm ölijmil
nün iki yız ellinci devir senesi kullan. 
dı. Sahibine asırlarca sürecek bir şöh· 

ret sigortalayan bu eser her yıl git. 
tikçe daha fazla sablmaktadır. O ka-

dar ki, dünyada İncil satışından sonra 
ikinci gelmektedir. Bilgrim's Progresı 

bir çok dillere tercüme edilmi§tir ve 
bugün lngilterede, daha şümullQ bir 
ifade ile bütiln ingilizce kont11ulan yer 
lerde her ttlrlll Wde sahibi insanlın 
bir Puritan olan muharririn bu eseri· 
ni gittikçe artan bir alaka. ve sevgi 
ile okumaktadırlar. 

• • • 
John Bunyan 1828 de Bedford ka. 

sahasının Elstov köyünde doğdu. Ba· 
bası mütevazi bir işçi idi. Bunyan. ~ 
cukluğundanberi hasaas ve muhayyi· 
lesi engin bir varlıktı. BUtüıı ömrünce 
rüyalarla, hulyalarla mücadele riti, 
dini huzursuzluklar içinde bocaladı, 
durdu. 

Mektepte spor yaparken, ve hatti 
gençliğinde hep kuruntu ile vaktini 
geçirir. kendi kendiıile kavga eder ve 
en kilçllk bir yanlış yapınca da saat· 
lerce sllren vicdan uabı çekerdL 

Dünyada yanll§ anlqılan muharrir. 
'erden biri de Bunyandır. Onu bazılan 
.gece gündüz aarbog olmak, ar ve hiya 
damarlan G&tlamlf inunlarm bile ya
pamıyacağı kadar sefih bir hayat sür. 
mekle ayıplarlar. 

Halbuki kendi taraftarları ~ onu 
gayet iyi ahliklı, harama el katma -
yan bir delikanlı· olarak gösterir ve 
kusursuz kul olmaz ya, Bunyan da, 
dansa Dşıktı ve mahalledeki kilisele
rin ~anlarını çalmakla muziplik eder. 
di .. derler •• , 

Bütün bu zıt fikirlerin vücut bul • 
masma sebep olan blm.t kendimdir. 
Zira yazılarmda. en. kllçük ye muum 

bir eğlenceyi büyültmek gibi bir p.. 
raibe, daha ileriye gideyim bir har 
talığa düpıttttilr. 

Bunyaa 17 )'&ima bastığı saman bir 
vaka geçirdi .ve bu bidiae müetakbel 
yaşayışmm rengini. veçhesini blllnr
landırdı. Parllmeııto ordUBUD& yazılan 
muharrir, UK5 muharebeslDe iftirak 
etmiştir. 16" de Lelcester civanııda 
vukubulan bir muharebede. muvakka. 
ten kendi yerine geçmiı olan bir ar 
kerin vurulması üzerine nı!ıl bir o.o 
yanıklık devrealne giren Bunyan bu 
hadiseyi Taıırmın bir müdahalesi Ye 

dUnyaya çıkarak bemciııaleıine yar • 
dım etmek için kendisine bir itaret di
ye telakki etti. 

• • • 
Bun yan · evine dönllnce evlencl1. · 20 

yaşında idi. Kaiıaı· cihu olarak bir • 
kaç dini kitaptan başka bir gey getir 
memişti. Bunyan bunu fll'Bat bildi ve 
bu kitapları yutarcasına okudu. Din. 
dai-lığı kabanmetı. Kafasında türltt, 
türlil fikirler çarpıştığı halde, kilja. 
Jere devama başladı ve nihayet dar 
ağacı kaçkını birisinin kurduğu bir 
cemiyete girdi. istediğine, emeline ka
vuşınuştu. Q>k g~meden iyi bir vaiz 
olarak tanındı ve bir çok kiliselerin 
cemaatini kendi etrafında topladı. 

1658 de Olives Cromvell'in ölümü ve 
monarşinin yeniden teessüsü ile. fela. 
ket Bunyanın başına kanat gerdi. Rav 
yalistlerle yıldm bir türlü barışamı
yan Bunyan. yine alabildiğine okuyor • 
vaazlarda bulunuyordu. 

Ona. sen bu itlere karışma, dediler. 
Kulak asmadı ve nihayet hapse girdi. 
( 1660). Ruhunda muhalefet dalgaları 
kaynayan, coşan Bunyan, ikinci karL 
ama ve dört çocuğuna karşı besledıği 
qm derecede aevgiye rağmen. bu sev 
dumdan vaqeçmedi ve 12 sene - kı
sa fasılalarla • ömrünü hapislerde ge
çirdi. Halbuki din vaazlardan vazge • 
çecek olunan, 11e11l eerbelt bıraJıı:ınz~. 
demişlerdi. Llldn Bunyan bu müddet
te bog durmadı. 

Hapiahane arkadaşlarına dini pro
pagandalarda bulundu ve mütemadi
yen yudı. 1672 de katoliklerin diğer 
mezhep salikleri hakkında umumi af 
illn edilince, bu arada Bunyan da ha. 
pisten çıktı. Kendisine şöhret getiren 
kitabın ilk Jnsımlannı y~ bulunu_ 
yordu. Hapisten çıktıktan sonda on 
sene miitemadiyen yazdı, okudu, kon
feranslar verdi ve bir takım kitaplar 
yalSdL 

Bunyan inkılibı idrak edemeden öl· 
dil. At üstünde Londraya gelirken. 

Krall~e Vllbe\mlna 

Holanda Krali!:esi Vilhelminanın kır
kıncı saltanat yıl·m tes"it ettiğini yaz.. 
nuştık. Resimde Kraliçe merasim g bil 
görülmektedir. 

- . A;thy(H l:ır mı, 
GD~ü)·oı·.ar mı? 

Stokt. Jlll?,-. e; ,_;,. .. t ""r··mfanna hrt1, 
k<'runmak i~in yap.:1n i...ir tecrübe er 
nasında ağlatıcı 2az kullanılmııtır. B11' 

gaz!arı teneffüs edm~erin gözlt>ri ya.: 
ıarma!ttad r. Fakat yüzleri hem ağlar. 
hem gı.;Jer bir hal &ö~termektedir. 

şiddetli yağan yaf.murdan ıslarıara 

hastalandı. ve 31 Ağustos 1688 de Lo 
dradıı Cldü. 

Fakat eseri, bütün Avrupa, ha 
Amer~ta edebiyat diinyaaında daha 
li rev:ıçta. \"e dimdik ayakta dur 
tadır. 

fBRAHlM ROY! 





Misafirlik 
(Başı 3 

ıık hesabı kitabı zihnim almıyor .. 
Derhal giyindim: yemiş tepsisini, 
ra paketimi aldım; bir yılandan, 
akrepten kaçar gibi, merdivenle -

!ikisini, üçünü blr athyarak kendi-
bahçeye attım ... 

turduğumuz kameriye, serin ve 
. u bir yerdi. Önünde .havuz, şırtl 

1 akıyordu. Suya mehtap vurmuş; 
raklann arasından giren ziya par-
an, rilzgA.r esip yapraklar sallan
ç öteye beriye kaçIŞan kelebekler 
I, gözn alıyor: durgun suyun nstun
sankl betaz zambaklar açıyordu! .• 
talıkta derin bir :sükut vardı. Alt 
tta, derinden aşçı kadınnı horultu-
lşlttllyordu. 

Acaba onu tahtakuruları yemez mi 
ye dilşUnüyordum. Bilmiyorum, bel-
bunun da alışkanlığı oluyordur! .. 

Etrafı dinledim. İnceden inceye bir 
s geliyor. Keman desem, değil .• 

llüde, nis!iyeye hiç benzemiyor. Hem 
ıu saatte tatlı uykusunu bırakır da 
em saz mı çalar? ..• Maamafih biz, 
nçlfğimizde yapmaz da değildik. 

unlar, o zamana göre gençliğin za
feti, ince buluşlarıydı. Şimdikller 

ibi pencereden pencereye: kız $nba
aaa, diye bağırarak Cılemin kızını pi-

ıama ile sokağa çıkaramazdık ki. .. 

Baktım, ses ~·aklaştı; kulağımın dı
ine kadar geldi, geldi, geldi. Anla
ıldı: Sivrisinek ... öteki yassıydr, bu 
Ivri... 

Ötekine benzer bir vızıltı dalı 
or. Galibn bir tane daha .. Dir üç 
lr dördüncü .. Saate baktım, iki 
uk.. Hay Allahm ccz 

erey 

1-
d 

Kor 
1 

miı:;afir kalmıyn WvlH•' 

Ur. C'l.'ıııll Sül<·l ıunn 

Şarlonun kalbini 
çalan kız 

,(Baıtaraf ı 6 ıncıda) 
rın kapıları kapandıktan · sonra, bir 
daha açılmamıştır. Hollrotta, Şarlo 

stüdyosunun önünden geçenler, bura
cköçGl,ödtripsitbneeytA..erlKc f ö ffö 
ya metrük bir mabet gibi bakarlar ,.e 
muhakkak teessür duyarlar • 

Dört sene ... Bu, başka stüdyolar i
çin en aşağı on, on beş film çev.rilebi
lecek bir zamandır. Fakat, malfım 

olduğu üzere, Şarlo filmlerinin senar
yosunu kendisi hazırlar, dekorlarını, 

sahnelerini kendisi tanzim eder ve 
ba.']rolü de kendi üzerine alır. 

Şarlo 'Yeni zamanlar" ı dört sene
de hazırlamış, çevirmiş ve bitirmişti. 
Onu bltlrdikten sonra yeni bir filme 
başlamış olsaydı, şlmdl ikinci bir film 
meydana getirmiş olacaktı. Fakat Şar
lo bunu yapmamış, karısının bütün 
ısrarlarına rağmen gerek kendisini, 
gerek onu "öldUrmU.ştür" •.. 

"Öldfirülen" bu kadının artık "ka
tilinden" boşanacağı da Holh·uttan 
son gelen haberler arasında idi. l'~a

kat bu boşanmada karı koca bağları
nın değil, .sinemada rol arkadaşlığının 
nihayeti demek olacaktı: 

Polet Goddar, artık Şarlonun inat
çılığından bıkmış, onun müsaadesi ol
madan gitmiş bir başkasiyle anlaş

ma yapmış ... Yakrnda bir film çe\'lre
cekmiş ... 

Buna Şarlodan taınamiyle ayrılmak 
şcl>linde de bakanlar ,·ardı. Şüphe

siz ki Polelln, kocasının sözünü din
lemeden başka bir şirkete g<."çmesl o
nu kızdıracak, kavga edecekler Ye 

bir daha da belki hiç barışmıyacak
unun-;>raunlons-e cmfö yp cmföypp 

ı. Dunun sonu boşanmaya kadar 
lirdi. 

olu a bl-
n ziyade Şarlonun 

t verdlı'!I nııl 

- l"ykumuz biraz n~rdır. Uur-.ula uyu 
ıııağı ılalıa lhUya.th bulduk. 

Ur ve bilhassa sanat işinde daima yir· 
mi beş yaşındaki heyecanını muhafa .. 
za etmektedir. 

Şarlonun .sovdlği veya sevdiği söy .. 
lenen, on dokuz, ylrml yaşlarında 

gUzel bir kızdır. lsml Doroti Kommin• 
gordur ve Şarlo ile daha bir ay kadar 
evvel, blr plAjda tanışmışlardır .•• 

Artist, bir gUn plljda gezerken gU

zel bir genç kızla karşılaşıyor. Derhal 
konuşup ahbap oluyorlar. Fakat Şar
lo kendisinin kim olduğunu söyle
miyor, başka bir isim uyduruyor ve 
kendisini bir çiftlik sahibi olarak ta .. 
nıtıyor. 

Yalnız, Dorotl Şarlonun o kadar h~ 
şuna gidiyor ki nihayet kendisinin 
kim olduğunu söylemeyi muvafık bu• 
luyor. Yalnız: 

- Ben Şarloyum! derken biraz sı .. 
kılıyor, hüviyetini evvelce sakladığı 

için kızın danlacağmı zannediyor. 
Fakat, Dorotl ne hayret ediyor, ne 

hiddet. Yalnız, Şarlonun bunu korka 
korka .söylediğini anlayor: 

- Neye korkuyorsunuz? diyor, Si· 
zinle tanıştığım için çok memnunum~ 
Ben sizin bütün filmlerinizi görmnsum .. 
dür ... 

- Demek sinemayı seviyorsunuz?, 
- Evet. film seyretmesini seYerım. 
- Artist olmak istemez misiniz? 
-Hiç niyetim yok! Birçok gene kız .. 

larm nltsine olarak artist olmaya hiç 
hC\·es beslemedim. Sinemanın hile
lerJ, sun'i güzelliği, Holivudun dedi
koduları beni çok korkutuyor ... Bütün 
'bunlordan 6yle çok nefret ediyorum 
ki! 

Jşte, Doroti Kommingor bugün. bu 
korlttuğu Holfyut hayatına düşmüş 

bulunuyor: Şarlonun fikrini ÇC'lc-rek 
nl bir film yapmağa karar ver

nç kız. artistin israrları kar
ı> oluyor, Şnrlonun: 

r bir film çe,·lre .. 

rın o kndnr -g 
llm yapma- :S 

n bir kı-
l bir film 

ıs bulu-

yntmı alın.ıştır. Bunun lç!nclc acaba Po 
Jet Goddnr hir kahraman olnrnk ge
çecek mi, Klmbillr! Belki ~nrlo Po
Jctl kendi hnyutının filmine bile koy
mai:-ı unula<'nk! 

Dost Yugoslavyanı.n 
küçü.k Kralı 

ikinci Petar günlerini nasıl geçirir, nelere 
,çahşır, eğlenceleri ne~erdir? 

Bu ayın 6 sısda bütün Yugoslavya
yada büyük şenliklerle genç kral i.. 
kinci Petann 1 S inci yıl dönümünü kut
landı. 

ikinci Petar, şimdi artık, uzun boy. 
lu, geniş omuzlu, kum~l saçlı şık bir: 
delikanlıdır. Ciddi tavm, istikbalde a. 
lacağı vazifeye layık olduğunu göster .. 
mektedir. 

Genç kral, üç sene s~nra üstüne ala-
cağı ağır kral vazifesine, büyük bir 
dikkat ve itina ile bazırl;ınmaktadır. 

Müteveffa babasının arzul<ırrna sadık 
kalarak, onun vaktile: "Oğlum bütün 
diğer çocuklar gibi, mektepte çalı~ma • 
lıdır,. dediği için o da babasının bu 
sözlerini tamamile yerine getirmiştir. 

Tahsiline büyük bir gayretle devam 
etmektedir. 

Tedris programını an 
rih c 
ca, ;ıl 

biut 

ka ve 
lar. 

bir de 
harita üzerinden 
takip eder. Fiziğe ka:-şı da b 
sevı;i gostermektedir. 

~ Sarayında bulunan hususi bir 
laboratuvarında muhtelif mak n 
modelleri üzerinde tecrübeler yapmak~ 
tadır. Bu bilgi ve tecrübeyi ziyaret et
tiği makine müesseseleri, otom~bil ile 
tayyare, fabrikaları ve doklarında gör. 
düğü şeylerden istifade ederek 'ikmal 
etmektedir. 

Elektrik bilgileri de nazan dikkatini 
celbetrniştir. Her gün radyo makinelt'
ri kurmak, telefon, mikrofon ve diğer 
elektrik tertibatlannr tetkik etmekle 

u 

karsı da 

ler, güzel musikiden zevk alır. 
Arada sırada sarayına, saray muha • 

fız kıtası orkestrasını çağırır, onlara 
'klasik musikiden güzel parçalar çaldı -
rır. Klasik musikiyi çok sever, cazı hiç 
sevmez. 

Güzel sanatları nasıl seviyorsa el ve 
ameli işleri de ayni şekilde sever. Ge. 
çenlerde kagir küçücük bir ev inşa et
miştir. Evin kapısını ve pencerelerini 

kendi marangozhanesinde bizzat yap
mıştır. Bu yaz arkadaşlarile beraber 
sloven üslübunda güzel bir pavyon yap
mıştır. 

Bu inşaatta mümkün olduğu kadar 
kendisi çalışmak istemiş, marangoz 
tezgj.hından ayrılmaz olmuştu: Topra
ğı kazmaktan da çekinmez. Bu yan 
Bled'deki kampta geçirerek mütemadi -
yen hendekler açıyor, arkadaşlarile köp 
rüler inşa ediyordu. 

Genç kralın geniş omuzlarile, narin 
ve uzun vücudilc bir sportmen oldu. 
ğunun hemen farkına varılır. 

Kr.ılın spor faaliyeti çok genistir. 
Tam m~n:ı ıile bir sport 

G.n et ivi vüz~r. cc.k iv• ka\ôl~ sporu 
Bel. 

hem~n 

n sık 

enc'lin büyük bir kısmı. 
arayında ~eçirir. Eskiden 
l ettir~i :>dabrdı çalıpr. 

{Arkası t t incMltJ 

'Z - ıcunc~un thi\VRst 



B ·I r 
Ona artık gözlerinhı görebllecelini 
~ylemiı. bunu vaadetmlt ve onu km.ı 
neeeaI, sevinci ile bqbqa bll'IJL-c 

için de odadan çılmualardı. Da. 
·larmdaki kan hızla dönüyor· ve 

gUm atall. kalbine akıyordu. 
Ke~ ytlzU.nU görmek ne aaadeWl 

:u 111 çil dedikleri de ne biçim ee7. 
? Keyt burnunda çiller olduğunu 
·leınittL Ama kendisi ne olduğunu 

ıilmiYontu hant. 
. Acaba doktorun yUzll de ııesl gibi 

lgilzel mı çıkacaktı? birden ve ~ 
1'.r ihtirasla keeki amıem saf olsa~ 
'diye dü§ilndil. Babasmı hiç hatırlanır 
yordu. Fakat annesi her halde bu mu• 
eme· kadar onunla birlikte sevinlrdL 

Kaıbi: Göreceksin, feine ka~ 
amt ·diye çaflıyordu. Doktor Ceyns ge. 
ri çekildi. Gözleri hastabalucı Keytin 
gözlerine takıldı. )ı{askesinin altmdan 
aesi J§ıwdi: 

.;:_ Tamam. Elimizden geleni yaptık. 
v~ o,nun da munzam, harikulade ce.. 
88.reti kendi payına düşeni yapmakta 
kUSur etmedi. Artık gerisini tabiate 
bırakabiliriz. 

Aradan iki hafta geçtikten sonra 
lıli§el gözlerindeki son gazlı bezlerill 
'6kfildüğünii slkarildığmı hissetii. 
Keyt, siyah gözlükleri acele acele ııaS~ 
tanın burnuna taktı. 

Delikanlı da onun yUzüne bakara.K 
gUlümsedi. Artık çillerin me demek ol~ 
duğunu biliyor ve bundan böyle Ker 
tin sevgili, neşe kaynağı olan ve dalma 
gWümsiyen yiizilnU görebileceğini 8n. 
byordu. 

• • • 
eçen günler yeni yeni intibaların, 

duyguların bir harik dünyası oldu. De.. 
likanh hi.ssas parmaklarım her oeye 
~okunmak illetinden, Adetinden \•u;. 

PÇ~ek için çok uğia§tı. 
Sargmm çıkanldığı ikinci 1 güiıü, el· 

1erlni uzatıp doktorun gözlüklerine do 
kumnak istediği zaman, iyi kalpli L 
dama ne kadar gülmüştü. 

Neyse, hastalı, damm bahçesine çı· 
kardılar. Delikanlı kapıya yaklaşırken 
görünür bir heyecan içinde idi. Dok· 
tor arayıcı gözlerle ona bakıyor, Keyt 
te battaniye, yastık yilklenmiı, teker 
lekli iskemleyi sürerek arkalarmdan 
geliyordu. Hastalı, yerliyerine yerleş. 
tirdiler ve uzaklaştılar. Arada sırada 
bahçe kapısından nöbetleşe gözetle · .. 
diler. 

Doktor Ceyns 
Keyt, diye söylendi. Delikanlının 

cesaretini bir tUrlU unutamıyorum. 
Bu kadar yıl, eiklyet etmeden, kör 
DJ .. Tam en büyUk an gelip te mu • 
· wkkaten görebileceği ihtimali ortaya 
çıktığı zaman hiç sarsılmadan: 
~Devam et doktor! de .• Vallahi 

bravo çocuğa, sonra kendisine gözle
rinin tamamile iyilegeceğinf, fakat a· 
meliyat eanasmda hissini iptal edemi. 
yecefimtz! söyledik. Nasıl da sUldinet 

cesaret 
Anlatan ı 

lbrahlm Hoyı 
... 

w metanetle kabul etti ve btltun ame
Jl7att& gık bile demedi. Hayret, hay~ 
ntdoirusu 

Bastabakıcı kız gözleri parlayarak 
bqmı salladı. Ayaklarmm uçlarma 
'basarak pencereden bakmağa gitti. 

Ve onu, orada bir saat kadar bıra-
. kacağmı doktor •• dedi. GUnee iyi ge
lir. Sonr igeriye alır, bli aaat kadar 
ela istirahat ettiririm. Akpma. gele. 
ceksiniz değil mi? 

- LüzuDı ki.ımıyacak sanıyorum, 
Xeyt. Bana ihtiyacm.ız olursa araya· 
eağmız yeri biliyo~uz, . Yalnız :Mi. 
melin olur olmaz eei<Ien fazla heye • 
canlanmaması lhmı· Şimdi bir •. Dört 
raddelerinde bir saat daha bahçede ka 
hrsa, bugünlük kifayet eder. 

lılfee1 duymaksızın etrafım seyre • 
diyor, her gördüğü oeyin ismini ı~ 
den tekrarlıyordu. Çiçekler, parİak 
öğle rüneet, bahçeyi k1118tan ıuııa ctı· 
va.r. Tahta saksısında dolana dolmıa 
)'llkselen ince ağaç yavrusu ne de gU. 
lle1 gıt'ıırUnUyordu. 

KeY.t ona saatlerce gözlerinden Jüc 
•t.mll. renklerini anJ•tmata çallf1Dll' 
tı. ODlan en ince teferruatına var--. 
1.& kadar ilmıa1 etmeden, ldeta g&p 
ıe görWUr bir eekllcle tarif etmltlls 
Gözleri açılır açllmu da kendi pil'.. 
~i kilçilk . Vartı, doktorun~ 

ri sakalını, yatağının başucundaki 

~ili dakikasmda . tannnqtL Ama,, ·ı; 
bu ,bahçe yepyeni. bir heyecanın ~ 
nağı sa~abilirdl. Keyt ona asla ğm.. . 
ıeıin kıvrda bµkwe· glbelliklerindeJ.l, f 
gUndilz safalarmm nazik borularmdan 
asla bahİe~emiÖtL· · f 

Mişel bir· Wım gözlerini · kapa41. 
Siyah gözlüklerden· bile, gUneein pai--
laklığı farkoluruıyordu. ·· i 

. . 
Öğleden soıira. bahçeye · çık8nldJİr 

samui, Keyte gözlerimi kapa~ 
. Siz ~ beiıi ·duvara· kadar göttlribıf.jz 

ve orada beni bU'ILkmiz. Dü§ilnmeckm 
iskemlemi bülniak istiyorum. Sim ~. 
ya doktora. gUveniyOrunı •• ·dedi. : t 

Keyt. hastasnu gWdUre gWdUre du• 
vara kadar götUrdtl. Migel hasta~ 
cDım uzaklaaa.n ayak seslerine kuhai 
verdi. Bahçe kapısının kapanırken ÇL 

kardığı sesi · duyunca, gazlerini açtı 
Sonu ı• llncQde) 

''Para kazanıyorum, 
arkamda elbise-jok!.,, 

;(Dllnyallln ... gibel kızı) ismi ile 
meoııur Oı&u' pOrot1 ı.ıur · ayıı1 za
• anda çıplakbiı ne 49 ·~ kazan-. 
Du§tır: .(Ditl T&nan)~ .(gUDp) gi'" 
ili filmlerde hep bir vahit kadDı. kiyL 
fetiııde Vllcudllnde yİ.lııJS · bir · ku.. 

. ~ .pırçası ile ·gö~~~ 
- I>orot1 Lamuııµı arbk bu tekilde 
film çevirmeye itiraz ettiji, bundaıi 

· aonra gl~ haber v~ 
Fakat. BoU~ blldirildijli:ıe gö-· 

· re, ıtüdft5 8alıl:Pterı · &rtistiiı . bu · amı· 
8uiıu kabUI etmemişler: 

- ·- İ>Un~en gür.el luzi., vücudu· 
ııun büttbi gmelliğini olduğu gibi g&f 

· termeiidir, deniigler • 

Doroti Lamurun ezeli .aik·iyeti 

Dorotf Lamur ise J8l'ar ediyor: 
-:- Bu kadar para kaZa.nıyorum, ar. 

kanla giyecek bir şeyim yok! diyor. 
Bıktım artık ben böyle çıplak gezmek. 
ten. .. 

Nihayet, artistin gönlil olsun diye 
bir seferlik, giyimli bir şekilde film 
çevirmesine müaaade olunmqtur. Do
roti Lamur, sinemada görllnclÜğiinden 
beri ilk defa olarak üzerine her kadın 
gibi elbiıle giyerek yakmda bir film 
çevirecektir. 

(Meksikolu güzel) iamini tafJYacak 
olan bu filin yakmda çevrilmeğe bq· 
!anacaktır. 

Fakat·bu, bir sefere maJıslıa olniak 
Uz.ere verilmi§ bir milııaade&r. Ondan 
llOJU'& abıema tirketl DoroUye tekrar 
eski loyafetile bir film çevirtecektir. 

llalflnıdur ki, Dbrotl Lambl' evlidir 

ve kocası ile gay~t sakin, kendi hal 
!erinde yaş&makta.ciırlar. Onu eehtrde 
görenler beyaz perdedeki Doroti cdd~ 
ğuna inanamazlar .Yazın onu··pli.JIU • 
da falan sık sık görmek kabil delil . . 

dir. Daha fazla eehir hayatmi tercili 
eder. Filmlerinde tabiat ai'aamda >'9li 
maktan o kadar bıkmıtm ki, schfr ~ 
1umn dağlara, bayırlara, su kenarlari 
na k()ftuğu yaz günlerinde O, tehir*. 
kalmağa can atnu~ktadır· Yarı çıplak 
bir halde yapmaktan' da artık a.. ka· 
dar nefret etmektedir, sinemadan .~ 

n geçlrdlti r.anumlarda· . elblselei'iıd 
çok kapalı medellerclen lleÇlllektedii' 

Şinıdi artist, kapalı · tıyaİetıe .çık&. 
cağı fflınl hö~a bekliyor. r.b1 

~ ' , .,.~ 

onun bu giyimli h~ pek g1111e1:· ~ 
mıyaCağım zanneden a1Demaodar endi 
ae duyuyorlar •• 


