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Sayısı her yerde ıoo para 

Hatay Meclisi· dün sab~h büyük 
bir merasimle açıldı 

-

B.Sökmen ittifakla devlet reislifine seçildi 
Celseyi a ç an Mehmet Adalı ve Meclis 

Reisi birer nutuk söyledi 

Meclis, yeni devletin adını 
''Hatay ,, olarak kabul etti 

-··ı . 
HataJJD devlet 1 

reiai 
Bey Tayfur 

Sökmen 

.. ___. .. _._ .... 

Antakya, 2 (A.A.) - Anadolu A· 
• jansmm hususi muhabiri blldlrtı. 

imrall cezaevı 1or: 

A m Us Hatay Millet Meclisi bu sabah saat 
~azan; Si ı O da coşkun ve sevlncll tezahUrat 

Adliye VekiJi Şükrü Saraçdoğlun;n içinde yaşlı reis Mehmed Adalı'nın 
- L.: fırsattan iıtifa e e e-

bazırladıgı uar tecilerden, adli. nutku ne açılmıştır. Kapının önUnde 
rek. meJ>uılar~an, pze&.:..; _... -..,_ • .._........, ...... ı.a.J:""raıısıı asketl k't~ l'Jl 

ı-ıı..-..sr.ıdea ~=- ._ ele pt. ve l'ranus ı.D-.ı ••••11.....,u 
ftlesi i'çinde t.,..b • l-·•annın ve askeri kuıııandanlarını aelA.mla-

• w ceza MIÇ au 
tim. Oradaki ağll' •• düm. mıştır. 

•-•--nı yakından gor 
naııl çıııhıtıııuu• 1 ceza u. B. Abdülgani Türkmen ittifakla 

bik ediJınekte o an 
Burada tat eliği netice. ve alkışlar arasında meclis reisliği· 
ıulünün ıbugüae kadar ver ne seçildikten sonra reis vekilleri ve 
ler üzerine dütündünı. .1-:•.f• yar. dlvanırlyaset intihabatı ve resmi 

··--1.ecJe ... tem-Bu kısa lllllt-" ki Bay Saraçoğlu tahlif yapılmış ve bunu müteakıp B. 
dığım kanaat ıuclur . haline Tayfur Sökmen ittifakla ve alkışlar 

• A bapısane 
tmraiı adasını zıraı affak bir e. arasında devlet reisliğine intihap e-
k---ı.ı. gerçekten JllllV 

tıb'klaHne L vupn 

B. Tayfur Sökmen, yarın merası. Anta1Q'a, 21 (A.A.) - Anadolu A.· 
mi mahsusa ile meclise gidecek, and Jansmm hu8081 muhabiri bildiriyor: 
içecek ve bir nutuk söyll:>ecektlr. Hatay Millet Mecllal devletin 

reamt adını "Batar' olarak bb1' 
etmıetır. 

(Danavı 2 inci_,,.., 
u:r11- . . tir Hem 11u ese. dilmiştir. 

ıer vücuda getimlll ·A - ku ~. -...:.-----·---------·--------------------------.,.--------------· 
. bi ta il iki, batta uç ' A 1 • • • :k .:-ab~~n '°:tkat fa;;;7; rap genç erının garıp ~e 
d~n bir usul olclugunu okt Sa. • • ı • • b • k 
ince ince tetkiklere~.: ~r. ka- gu unç ır ararı 
dece adaya çıkUak bir, 

--•·· "rmek kificlir. dar TI1Alt geçı mdaki ınaJıpus. 
Bir kere tmrab eda• __ La..". 

ul da ......... 
lardan bazılarile konut up _.__ eli 

• eli 1ız1arın- n. 
miyet sebeplen ken • . "nele ka)ıyor. 
lenilince insan hayretler ~kin ye hid. 
Birtakım hiçten ~l~ tlere yol 
.!etle kanprek; bü~ cına: . Son• 
eçtığı ancak o vakit_ •~I yor öre di-

kıymtlerine ve ıozlenne ıı 
r11 . • farkı obnaf8D 
ğer insanlardan biçlbir 1WJerine 
bu karabllhth mah~ 

__ ___.. elden geJmiyor. 
deacm•n... yeki)iıni. 

Hakikat ıudur ki Adliye ---' 
• T"" kiyede prolesY_. 

zin dediği gl>i ur den kati 
katil yoktur. Fakat her ne ; yuak 
denilen cinayet kaftUDıan::il halk ta. 

edilmit olmuına -~" göriinmü. 
a,akaıı aruında r- !fA" :--· • td>ep-

Bazan ehemmİ1et1ız bir 
yor.. danı .n.... kendİIİ gi>İ lıir in. 
Je bır ı11 J-- kat. 

lan bir batkaspun bayabna 
san o "tiraf 
teJebiliyor. Bunu da kolayca •. • ~ 
diyor. "Evet o adamı ıunıun ~ç111 v 

d 
.. d""m diyebiliyor. Halbuki agır 
ur u .,, .. I le • 

ma}ıl<Umlan arasında oy e n var· 
ceza ·~--· ? diye eo-dır ki ''Niçin mahauıu-n ,, A • 

1 8ım- ceza ıuçlutU mahkUmı-
ru unca o·· •• 1• • or • • ... 'bebini açıkça soy ıyenıaY • 
yehrun ..., (Sonu Se. 2 Sil.. 4) 

:4ldlife wlôJi .e refalre~ndeki zevat l mraliye çıbr1arlrea ' ' 

lmrah Mahklimları 
Cezaevlnl teftiş eden Adliye Vekili 

şöyle dedi : 

" mahkumları cemiyete faydah 
birer unsur haline getirmek 

için çahşıyoruz ,, 
(Yazısı 4 ilncll sayfamızda) 

Berut, 2 (Huıuat) - Berutta. 
ki Arap gençlerinden bir kısmı, 

Hatay vaziyetini tetkik için ara. 
lannda yaptıklan bir toplantı.da bken
derun livasının remzini ihtiva eden bir 
kaç heykelin yaptınlmaıma ve bunla • 
nn trak, Suriye ve Filistin A:rap te
hirlerine diktirllmcaine karar vermit -
lerdir, 

Arap gençlm, Hatayı hlll Suriye • 
nin bir parçası saymak davaamdadır. 
lar. 

Bunun için Arap lleminde Türkiye 
aleyhinde tahrikat yapmakt&dırlar. Bu 

gençler yabancılar tarafından sevk ve 

idare edilmektedir. 

Donanmamız lzmirde 
Ege denizinde talim yapllacak 

lzmlr, 2 (Hususi) - Başta Yavuz tir. Öğleden sonra Amiral matyeU:r
olduğu halde şanlı donanmamızın 12 le Villyett, Komutanlığı, Beledlyefl. 
parçası bu sabah limana gelmiş, hal- ziyaret etmiş: saat on dörtte VaU. 
kın tezahUratlle karşılanmıştır. Do- Kumandan, Belediye reisi ziyaretli& 
nanma merasim girişiyle Yenlkale de etmiştir. 
den limana girmiş, Yavuz, HA.midi· Donanmamız ay sonuna kadar U· 
ye, Kocatepe, Tınaztepe, Zafer, Kış- manımızda kalacak, bu arada Bp 
la HnUnde Sakarya, lnönU, Gür, Dum. denizinde müşterek talim barekeU. 
lupınar denizaltı gemileri Menderek rl yapacaktır. Yarın akşam beledi 
içinde, Hızırrels gambotu, Erkin de· ye fuar gazinosunda donanma tere-
nlzaltı anagemlsl, Akın gemisi Kar- flne ziyafet verecektir. 
şıyaka, lzmlr arasında demlrleml 

Tarihe geçen aşk, ihtiras ve cinayetler 

BülJÜk Katerina ile Mari Antuvanet 
Nakledenı Selamı izzet Sedes 

10 Eylül Cumartesi KUR 
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Hatay Meclisi dün açıldı 
(BMtarafı ı lnd de) 

Antakya, 2 (A.A.) -Anadolu Ajan 
m:nm hususi muhabiri bildiriyor: 

Hatay meclisinin bu günkü açılış 

~lseslne en y~lı aza sıf atile ıiyaset 
eden Mehmet Adalı aşağıdaki nutuk. 
la. celseyi açmıgtır: 

Adahnın nutku 
Sayın mebuslar, 
Ya§ reisi olarak Hatayın ilk meclL 

sinin ilk celsesini açmakla bahtiyarlı
ğım sonsuzdur. 

Milletlerin mukadderatını kendileri 
nin idare etmeleri siyasi adaletin bu. 
labildiği yegane gayedir. 

Cihan harbinin, eski Ca..~anlı impa. 
ratorluğunu te~kil eden milletlere mu
vakkat ta olsa tahmil ettiği şartlı 
kayıtlı idarelerin bu gün tam bir is. 
tikl~l şekline inkılap edeceğine kanaa. 
tim vardır. Biz Hataylılara nasip 0 • 

lan bu saadeti başkalarında da görmek 
en halis emelimdir. 
. Büyük Türk milleti ve Ulu Şef imiz 
AtatUrkUn ilham ve iradelerile kurla. 
rılan istiklalimizi tebrik ederken bil. 

lşaretler: 

1-iataY-meclisi 
Yazan~ Sadri Ertem 

. Hatay meclisi açtldı. 40 mebustan 
~Urekkcp bu teırii heyet Hatay tari
bınde olduğu kadaır Türk devletinin 
ıiyast faaliyetinin manasını tebarüz 
ettirecek bir mahiyettedir. 

Hatay büyük ıztıraplar çekti ıene. 
l~rce istiklalin hasreti ile yandı: hür. 
rıyete susayan ülke ıen sekiz senelik 

bir cidaldon aonra zaferini kazandı. 
Hatay mecllai bu istiklalin, bu hüni.. 
yote kavuımarun timsalidir. Yanık 

yilzlil Hatayrn gözbebckleri istiklfilin 
lıeyecanilo parlıyor. 

• • • 
Hat~: Meclisinin açılıp, Türk dip. 

!omaılsıniıı ıulh davasını anlayıp ve 
' tahakkuk: ettiriıteki ıebatm da bir 
nilmunesidir. 

Hatay meclisi, Türk diplomasisinin 
•ulhu. ıevcn, sulha hürmet eden_ hak
la ~ kuvvete tercih eden prensip
lennın ta§madan elde ettiği bir neti. 
cedir. 

Hatay davası Türkiye için bir hak 
davası Ldi. Onu bir kuvvet denemesi 
sananlar oldu. Ve Hatay ıneselesini bir 
ilhak hikayesi diye ileriye sürenler bu. 
lundu. Hatay işini beynelmilel g·· ··L ül uru 
t erin bir vaartaaı haline koymak i&. 
teyenler, senelcırce hudutlarımızda do_ 
l~ftr. Fakat bizi hak bildiğimiz pren
s~ple~d~n pşırtamadr. Türkiye cümhu. 
rıyetının aulh tiannı tebarüz ettiren 
ao~tane milzakereler, ve nihayet imza 
edilen mukaveleler bir hakkın tabak. 
kuku için nasıl çalrşıldrğını ve inıa.. 
nt davalann cllmhuriyet için nasıl bir 
umde olduğunu isbat etti. 

• • • 
Hatay meclisi, yani müstakil Ha. 

tay, Suriye ile Türkiye arasındaki be. 
teri işbirliğini kolaylaştrracak, kalkın
ma davasını güden Türkiye ve Slı:riye 
halklarmm tabiatla olın mücadeleleri 
ni kolaylaıtıracaktrr: • 

Biliriz, Hatayı Swiye ile Türkiye 
arasr~da bir ihtilif mevzuu haline k~Y
?1~k ~t~yenler mevcuttur. Fakat çok 
ıyı bılirız ki Ankara.dan Şama ş 
d A ' am. 

an nkaraya gelen dostluk hattı A 
takyadan geçer. n. 

yilk Tilrk ~ mil~etine ve Ulu Şefimize l ğu sulh ve ihlas yollarından gelmlştir. , lecektir. so~uz; ba~Iı!ıg~mıZ! :ekr8:1' e~eğ' §e- TW:~iye cümh~!yeti Türk • Fran. Arkadaşlar, mU.stakil ve hUr Ha~ 
reflı ve mılli hır vazife bılirım. sız munasebetlerırun Hatay i§inin iyi devletinin bugün milet meclisinin bu 
Ruznam~de ~eclisin reis intihabı bir yönde yürümesine bağlanmıştır.. içtimaı ile medeni milletler camiası. 

vardır. Reıs intıhap buyurunuz;, Fransa cümhuriyeti de Türk dostlu. na yeni bir uzuv olarak filen ve huku. 

Abd Ü 1 gani T Ürk- ğunu Hatayın hürriye.~ v~ istikla,1i~de kan iltAihak ettiğini bütün cihana bura.· 
bulmuştur. Hataym hurnyet ve IBtık. dan ilan etmekle son derece bahtiya. 

m • tk laline ve onun bilfiil tahakku.k:Ull& da- rım. en 1 n n U U yanan bu mesut hadise ayni zamanda Tilrkiye BüyUk Millet Meclisine ve 
Antakya. 2 (A.A.) Ana.dolu ajan. cihan sulhilniln de müessir bir imill Türk milletine, cümhuriyet hükftmeti. 

sının hususi muhabiri bildiriyor: oldu. Hürriyet ve istiklalimizin ta.hak. ne istiklalimizi kurtaran kuran ve ko· 
Hatay millet meclisi riyasetine se • kuku iki büyilk millet arasında anlaş. ruyan Ulu Şef Atatürk~ milletimizin 

çilmesi milnasebetlle B. Abdillgani mayı arttıracak ve cihan sulhünU koru ve meclisimizin derin şükranlarını ve 
Türkman ıu nutku söylemiştir: ~a~akt~. Bizim tam hürriyet ve istik- sarsılmaz bağlılıklarını sunmak hepi. 

Sayın Hatay mebusları, lilımlzın mebdei adalet ve gayesi de mlz için §erefli bir ödevdir. 
Milli coğrafyamızda şimdi Hatay halkımızın saadetidir, Bu kadar insa. Dost Fransız millet meclisine, sa_ 

diye anılan bu havali büyilk Türk mil- ni ve yilksek ideallere dayanan siya. yın hükfunetine ve onun yüksek devlet 
!etinin ve onun eerefli tarihinin ayrı. s! varlıktan her millet ve hususile şefi Reisicümhur hazretlerine dosta
lık bilmiyen ve dünya bir ataya gelse komşuarımız yanız fayda görecek • ne liissiyatımızı arzetmeği bir vecibe 
ayrılmıyacak olan kutsal bir yurdu • !erdir. bilirim. 
dur. Bizim dahilt 1şler1mizde politikamL Asırlarca bir devlet halinde birlikte 

Bu diyar ve bu güzel ülkenin asil zın esası, din ve dili, ırkı ne olursa ol- yaşı;dığımız İrak, Suriye ve Lübnan 
ve cesur balkı uırlar ve asırlarca mil- sun bütün Hataylıların geni3 bir hür. milletlerine bu asırlık alaka ve mUna. 
li camianın tarihi ve siyast mukadde. riyet ve tam bir müsavat dairesinde sebetlerin icap ettirdiği dostluk ve iyi 
ratının asıt ve esaslı bir rüknü olmuş saadet ve refahlarının inkişafını ve bu komşuluk hislerimizi saadet ve ikbal 
ve öyle de kalmıştır. husustaki bütün fırsat ve imki.na.n leri hakkında beslediğimiz halisane 

Cihan harbinin sonuna kadar istill temin edecek cümhuriyet esaslarına temennilerimizi bildirmek bizim için 
fel~ketinden masun kalmış ana vata. dayanan halkçı ve demokrat bir politi. bir vazifedir. 
nm bir parçası da bu yerlerdi. k.adır. Arkadaşlar, bUtUn memleketimizin, 

Vatan ve milletin sellmet ve istik- Baylar, biz böyle böyle mesut p.rt- idealimizin ve meuimlzln tek hedefi 
lalinin teminine taallftk eden bir zaru. lar içrisinde tekevvün ve böyle yük • Hatay halkmm refah ve saadetidir. 
ret buranın esas karakteri Türk ve sek gayeleri kendine mesnet eden hür Kendilerini, bin bir fedakarlık bahası· 
müstakil olmak aartla.n ne idaresinde ve müstakil yeni bir devletin vatan • na k~dıklan istikllllerini kutlar, 
bir değişiklik ve bir ayrılık icap ettir. da.§lan ve seçilmig ilk mebusları bu- can ve gönUlden hepiı!ılze saadetler ve 
mişti. Bu kısmt ayrılık gönüllerdeki lunuyorsunuz;. Hatay millet meclisine muvaffakıyet. 
ideallerdeki birliği hiç bir an ayırma· Bu müstesna mazhariyet hayatta ka ler dilerim. 
dı ve bağlılığı asla eksiltmedi. Bu mem zanabileceğiniz gereflerin en büyüğü • Şimdi devlet reisi intihap edil~k. 
leket çocuklarının Umitle, emniyetle dilr. Sizi candan tebrik ederim. Millet tir. Reylerinizi istimal buyurunuz. 

dolu kalbi. 19 sene hürriyet ve istiklal meclisinin ilk reisliğine beni seçtiği. 
için çarptı. niz için duyduğum meserret heyecanı-

Arkadqlar, nı gizliyemiyorum. ltimadmıza ve mu 

Bütün cihanın pek iyi bildiği bir ha. habbetinize çok teşekkürler ederim. 
kikati tekrar gilkran ve minnetle tek. Arkada.§l&r, vazlfenizin de gerefinL 
rar etmek isterim ki, Tilrk milleti de zin bilyüklUğU ile mUtenasip, ağır ol. 
bizim hUrriyet ve istikl!limizi konı • duğuna nazarı dikkatinizi celbetmek 

isterim, 
mak ve kurtarmak için hiçbir feda.kir Hatay müstakil devletinl kuracak 
lıktan çekinmedL ve koruyacak kanunları siz yapacak-

Nihayet malfun mukarrerat& ve an. smu. Bu kanunların hak ve adalet 
latmalazia.ldayanan mt meeutnetice hl prenslpine dayanarak memleketimizin 
sıl oldu. ve liallfimızm saadet ve i'efahmı te. 

• Bu mesut netl~ en mU~ir l. m1n edecek medeni ve akl !esaslan ih. 
mili, Ulu Şefin daha ilk günlerdenbe- tiva edeceğine eminim. 
ri izhar ve üade buyurduktan irade Bu memleketin varidatı ve vasıta-
ve kararlardır. larmı munhasıran halkunızm refahına 

Bu bilyilk milli gefi.ın.be derin ve en. hasretmek, istiklfilimizin temelidir. 
gin şükran ve bağlılığımızı cihan hu. lç emniyetimizin tam korunmasını 
zurunda bu kün:Uden bir kere daha ar- ancak, milli zabıtamız temin edebilir. 
zederim. Teşekkül edecek milli hükUm.etimizden 

Arkada.§lar, milli ihtiyaçlarımıza sarfedeoek ve 
19 senenin çekilen hicran ve ıstırap. verimli bir bütçe ve köylerimizi ve 

larını yadederek bu güzel günümüzün hem§erilerimizi haydutların şerrinden 
sevincini kırmak istemem. Biz 19 se. koruyacak milli bir zabıta.dır. 
nenin eziyetlerine göğüs gererken kur Millet namına hükmedecek, mah. 
tuluş Umit ve inanını asla kaybetme· kemelerimizi kurmak bilgin Adil ve 
mi§tik. Coğrafya ve tarih bizim mu • reyinde hilr milll b!kimler seçmek ve 
kadderatımızı Türkün daima yükse. onlan medent usuller ve kanunlarla 
len taliine bağlamıştır. Onun kavuş- teçhiz etmek teahhur kabul etmez bir 

tuğu ikbal ve eaadetin bizi de ihata vazifedir. 
etmesi tabit ve zaruridir. Bu zarureti Arkadaşlar, her geye takaddüm e • 
görmemek ve yahut ta bu neticeyi me. den bize, millete, ve hUldimete teret
ne kalkı§mak maneVf ve tabit incizap tüp eden en önemli vazife bu istikll. 
ve t.esanüt kuvvetlerinin milletler ara. le, bu vatana lftyık olmak evsafını ha. 
sı milnasbetlerindeki hak, adalet ve iz olmaktır. 19 sene süren frtret dev
karşıltklı müzaheret mefhumunu, si· rinin girdibadt ısuunu ve bin bir cere. 
yasi adaleti tahakkuk ettiren kuvv~t yanları arasında binbir saik altında 
muvazenelerini, bilhassa farJhin sey. masumane veya gafilane hareketler. 
rine hfildm olan realiteleri unutmak de bulunmuş olanların durmaları ar
demektir. tık maziye ait ve artık hatırası bile zL 

Tarih gaflet ve unutganlığı asla af. binlerden ve gönüllerden silinmelidir. 
fctınemiştir. Yeni devlet ve yeni rejim dürüst bir 
Arkadaşlar, siyast umde taşıyan ve temiz ahlak sa 

bibi, sadık ve vicdanlı, seciyeli, va • 
Bizim varlığımız ve hayatımız bör 

le realitelere istinat eder. Ne mutlu 
bize ki, hürriyet ve istiklal idealimi
zin tecelisl insani düşUnceerin hak. 

imrah cezaevi 
(Ust tarafı 1 incide) 

Sadece: "iftiradan!., demekle iktifa e. 
diyor. Halli mefhud cürüm halinde 
tutulmuı olan bu türlü ağır ceza malı. 
kümlan bile yine ayni cevabı veriyor. 

Bu mü§8ihcdeden !Öyle bir neticeye 
varabiliriz: Memleketimizin umumi 
nüfusuna nİ•betle mikdan fazla olan 
kati MIÇUnU azt:lftmak İçİıı yalnız ka. 
tilleri alır Cezalar ile caalandmnak 
doğru değildir; kati denilen suçu en a. 
taiı ~ıW kelimesi ile tavsif edilen suç· 
laroan daha ez çirkin olmadığım bir 
umumi terıbiye diistunı olarak bütün 
halk tabakalan araama yaymak Jamn. 
dır. . 

Malumdur ki memleket:imUde adli 
eczanın eıki tekli mahkumlan hapisa. 
nelerde tevkif ederek halkla ihtilattan 
uzaklattmnakhr. Zahiren bakılırsa bu 
yapılan fenalığa kar~ı b.ir nevi ceza ol. 
malda beraber, bir nevi ahlaki karan. 
tinedir. Fakat bu usulün büyÜk bir 
mahzuru vardır ki bu da bir taraftan 
ceza mahkurnl.-ı halktan uzaklaıtm. 
lırkcn diğer taraftan ahlak ve kanun 
suçlulannı bir yere toplayarak ve 8 • 

raJannda itıizlikle beraber en arkı 
münasebetler tesis ederek adeta ahlak. 
sızbk ve kötülük mektebi haline koy. 
maktır. Ayni mmanda bütün ceza mah. 
kUmlannı abl bir bayat içinde besle. 
melde çalııkan insanlar üzerine fazla 
lııir yiik yüklemektir. 

_________ _ Sa_d_n_· _E_:r._tem=~:_:."::..e.:.n:d:ıl~t mefhumlannm hakim oldu. 

tansever tipinde bir vatandaş ister. 
Şahsi ve ailevi veya diğer içtimai ve 
siyasi sebeplere müstenit kinler ve a
davetler durmalı ve durdurulmalıdır. 

İyi vatandaşlık vasfı bundan son • 
raki hareketlerimizin neticesine ve fi. 
1t tezahürlerine bağlı olacaktır. Bu 
memleket ve halkı bundan sonra ne 
şa!li politika ihtiraslarının, ne de ısi
yasi entrika ve dolapların tezvir saha. 
sr olmıyacaktır. Hemşerilerime ve her 
~c~ hakikati söyliyeylm ki, böyle tah 
nkata hem meydan verilmiyecek hem 
de yapanlar asla ho3 görUimiyecek _ 
lerdir. Kanunların kudreti hük\imeti· 
mizin ic.ra::ı.tı, halkımızın gayz ve nef. 
reti ve partimizin murakabesi nihayet 
daha yüksekten alınacak t edbirler bu 
r.r.ıkfis harekat ve cereyanları önliye. 
cek ve kökünden imha edecektir. Biz
de her yerde olduğu gibi şahsın kıy _ 
meti ve itibari ve vatana bağlılığı, ka. 
nunlara itaat, rejime sadakatle ölçtl· 

1 ıte hmab aC..mda tatbik edilen 
ceza qsulü birinci derec:ede eski ceza 
usulünün bu mahzurunu ortadan kal. 
damııtır. Zira adnya gelen ağır ceza 
mahkumları her gün sabahtan akta
ma kadar fasılasız olarak çalıpyorlar. 
Bunlardan bir kısmı çiftçilik ve renç. 
bertik yapıyorlar: Buğday, arpa, no. 
but, soğım, zeytin, yahut türlü mey. 
valar yetİ§tiriyorlar. Diğer bir kısmı 

bina yapıyorlar, bez dokuyorlar, ma. 
rangozluk, demircilik, tenekecilik edi. 
y:>rlar. Adada yiyip içmek auretile 
yapbklen masrafı mutlaka çıkanyor

lar. Hem de kendi hesaplamıa kazanç. 
lanndan bir mikdar taaarnıf temin e. 
diyorlar. Hülasa insanlar arumda ._ 
lmterile yatamanm zevkini öğreni. 
yor. Böylelikle ahlaksızlık mikropl~ • 
rmm mahkurnlann ahlaki bünyeleri ü-

~Ü ~i~ eeşindel!- ~ 
Pantalonlu Kadınlar 

Bu sene lstıınbulun sayfiye yerlerinde ve plAJ mmtakalarmda 
pantaJonlu kndınlnr nlsbeten çoğaldı. nıı pantıılonlarm ayak tarafları 
biraz eski kUlhıınbcylcrinin ökçelere doğru yaklaştıkça., genişleyen 

pantalonlarma benzcyor. Bu suretle erkeklerin pantalonlanndan 
tek.llco ayrılıyor. Sonra Pantalonlarm UstUnde bir nevi çepkene ben-. 
ser yelekler var ki bu da erkek ve kadın pantnloıalan arasındaki kıya
fet tarlana hususi bir çeşni lUive edJyor. 

Fakat ne de olsa pantalonlu kadınlar gene bir <\ereceye kadar ıa. 
)'afetçe erkeklere yaklaşmış oluyor. 

Acaba kadınlarda gittikçe pa.ntalon gtymelt~ doğnı görWen raAbe
tJn artması sadece erkeklere benzemek hevesinden midir? Yoksa bu 
hAdlse erkek ile kadın müsavat olmaamm fimdl kıJafet sabaema slıo 
NJet l&ttllal mi a&termektedlr? BASAN KUMÇAYI 

. d ' • 1 zerın e zarar•ı tesır er icra etınosine 

meyc!an ve imkan verilmemiı oluyor. 
Bir 8L'11' ceza mahkWmı demek, mem. 

leketin içtimai varlığı içinden 'bir va. 
tandaıın manen yok obnası demektir. 
lmralı adaaı bu tarzda yok olmut in. 
sanlan en insani vuıtalar kullanarak 
tekrar memlekete faydab bir uzuv ha. 
linde iade etmek için kurulmuı bir o. 
meliyathane sayılabilir. 

~mm US 

,__. - Bugünkü-
Ha.diseıer, ıahıslar, 

yerler hakkında 

F agdalı bilgiler 
Çekoslovak Helsl-

cümburu 

S ÜDET Almanlarının vaziyeti 
dolayıelyle Çek hükumeti llo 

yapılan müzakereler Çekoslovak Re. 
1sicumhuru Beneş'i bir kere daha gü
nün adamı mevkilne getirdi. Kendi
sinin, yakında mühim bir beyanna
me neşredeceği de söyleniyor. 

Edvard Benes mütevazi bir köylU. 
nlln oğludur. Bir vakiUer fransızca 

ve ekonomi hocalığı yapıyordu. Har
bi Umumi cıkınca, Çekoslovak kur
tarıcısı Mazarlk tarafından muhte. 
lif diplomatik seyahatlere gönderil. 
miştlr. 

Çekoslovak milll konseyi teşekkUl 
ettiği zaman, Mazarlk, Benesl kendi
ne sekreter yaptı. Benesin de hayatta 
yeg~ne gayesi, demokrat bir cumhu
riyet çerçevesi dahlllnde memleketi
ni kurtarmak, yükseltmekti. Bunn. 
muvaffak oldu. 

Sonra, Çekoslovakyanm hariciye 
nezaretine tayin edilmiş ve bu sıfat. 
la bllhassa mUleUer cemiyetinde bil· 
yük şöhret kazanmışur. 

Yugoslavya, Romanya ve Çekos
lova.kyadan müteşekkil "Kllçllk ltl
lA.f" grupunu meydana koymakta 
yardımı olmuştur. Bundan batka 
Çek • Sovyet paktını da vücuda getl
renlerdendlr. 

Çekoslovak devleti, 1918 senesin
de cumhuriyet olarak Uln edilmiş ve 
Uk rolsicumhur Mazarlk olmuştu. 

Mazarlkln 1936 senesinde lsUfa et
mesl Uzerlne cumhur riyaseti Ed
vard Benese verilmiştir. 

1884 senesi ı:ıayısının 28 inde 
doğmuştu. 1935 senesi kl'ınunuevve.ı 

linin 18 inde Çekoslovakya Relsl· 
cumhurluğuna geçti. 

Gaıetecllik kralı 

A MERlKANlN "Gazetecilik kra:.J 
lı .. Unvanı verilen pak •zôlli'gfu ~ 

blr sermayedar gazetecisi vardır. :Yal 
nız Amerlkada değil, biltllll dü.ııyaca. 
mesleki bir şöhret kazanmış olan bu 
adamın adı Hörat'Ur. 

Evvelki günkü sayımızda Fransız 
gazetelerinden naklen verdiğimiz bir 
havadis, Höret'Un, vaktiyle Alman 
dostu iken, şimdi Almanların ve bin. 
netice onların takip ettikleri yolla
rın aleyhinde neşriyatta bulunduğu
nu gösteriyor. 

Hörst bilhassa Almanlo.rın ırkçılık 
nazariyesi aleyhinde bulunuyor: "Ya 
şasın karışık ırkları Kuvvetli ırk lı;. 
te bu karmakarışık ırklardır" diyor. 

Vllyam Randolf Hörst, hakikaten 
Amerikanın en zengin gazetecilerin. 
den biridir. 

Sahip olduğu milyonların bir kıs. 
mı babasından menkuldtır. Pek zen-
gin olan babası, vaktlle San Fransls.. 
ko şehrinde ona bir gazete vermişti. 
Bu gazete, Höretün boş vakit geçir
mesi, aylak olmağa alışmaması lçln .. 
dl. Fakat Hörst giln ge<;Ukçe, gaze
tecilik mesleğine dört elle sarılmış 

ve bugUn Amerikanın en çok gazete 
si olan adamlardan biri haline gel. 
miştlr. 

VUyam Hörst, Amerlkada 28 ga-
zete, 13 mecmua, 8 radyo istasyonu, 
iki sinema müessesesi vesaireye ma. 
llktir. 

Kalifornlya şehrinde geniş bir a
raziye sahip olduğu gibi büyük bir 
de şatosu vardır. Hörstün bu şato.. 
suna mlsafirler tayyare ile gelirler
di. Fakat zaman gec;tikçe Hôrst bu 
şatodan bıkmış Kallfornlyanın baş.. 

ka. bir yerinde kendisi için bir köy 
inşa ettlrmiştlr. 

VUyam Ranolf Hörst, Amerika po
llti kasında da, mUhlm rol oynamış 

bir kimsedir. 1932 senesinde, Ru7..o 
veltln demokrat namzetler arasında. 
yer almasına çok yardım etmişse de 
sonra aleyhine dönerek Ruzveltln i
kinci intihabı sırasında Landon adın. 
da bir başka Amerikalıyı ona rakip 
olarak c;ıkartmıştır. Bununla bera
ber, bu hareketinde muvaffak ola. 
mnmıştır. 

Gazotelerlnln hele haftalık nUsba
Jarı, seksen, yUz sayfa kadar çı. 

kar. Amerikanın en meşhur muhar· 



GörüP 
Dusundokçe 
c.: == 
Hatayın bay~amı 

Daha çok yakın bir geçmışte, bah: 
ufukları karanlık bulutlarla örtülü bır 

' b .. "'k bay toprak parçası, bugün en uyu. . • 
kt dekrru ıçınde, 

ramının ses ve ışı an .., 
yeni tarihinin ilk yaprağını açıyor. 

·· k'" Hatay Ih Yeni tarih .diyorum; çun u ' -
- ·· lcrde de tiyar tarihin doğmadıgı gu~ . 
·· t·~ d aynı a vardı. o günlerde de us un. e -

sil soyun boylarından. biri yaşıyordu. 
Ektiği toprağın, belki yaradılıştan: 

beri sahibiydi. O. topraklar üstünde~ı 
medeni izlerin, kalelerin, yolların, dı
ni. siyasi akınların kaidelerinde on~n 

Ş h. 1 · ·n kemık tunç adı yazılıydı. e ıt erını . .. . 
}erile O yerlerin altını, abidelerıle US-

tÜnÜ fethetmişlerdi. _ 
Yaşayan gerçek bu iken, bu varlıga 

dağlar taşlar şahitken, haktan uzak
laşmış, vicdanlarının kulaklarını tıka-

. "Watay ı kapla-mış bır yığın ınsan, " . _ 
yarak, onun bütün haklarını çıgne· 

mek istemişti. 
Ta 1918 den 19~3 e kadar geçen 

: . 11 k bi" i>Uk bir zaman, er ada 
y.rmı yı "-AJ • • • ll 1< 
ruhların şa(ağı sökmedı. Yırmı yı ı 

. · . H ufku kapa· 
w:ıın bır 'gece ıle atay 
lı H,taylı bağlı kaldı. 

' tan kop :Sin erinden yaralı Anava ' -
Y kanlarını 

muş damarlarından bo§anan .. 
dindirememiş, bu öı: yavrusunu~ kY:· 

k ag·a ım cı.n 
reğine saplanan oku çı arm h . 

b I c:t Fakat oradakilerin epsı u amamı:ı ı. kal 
de bunu biliyorlar, Anavatanı~ N: 
kınmasını dörtgöı:le bekliyorlar ı.l dı· 
tekim yanılmadıklarını da işte an a ı. 
lar. Anadolu, ilkin düşman orduları~ 
dan topraklarını temizledi. Sonra..' ~ı 
Jetler arasında kahramanlığı, d~~ru .~
ğu atılganlığı, :ıeki ve kabılıyetı e 

' . . yavrusunun c:erefli bir yer edınınee, 
:ı . . .. -·1di Onun der. b -1 .. dtsı Uıtune egı . 
ag ' gov ' d' lireg·inin de 

dini dinledi, acısile ken 1 y 
sızladığını duydu. .. .. 

Çe fil menfaat yollarından yuru
tre · bir "Makedonya,, 

yenler, crasını ycnı kl k içinde 
"' !in ~o mak ve 1'ulanı ı 
.tti f Y • "rmek istiyorlardı. 
kendi çoraplarını 0 

·- erek 
Y .. b. 1 ·nsan hakkını çıgney uz ın erce ı 1 

. . kü ücük menfaat er. 
elde ettıklerı ç d. _. . sezmi. 

. . . lekelen ıgını 
den, tarıhlerının . . illetin gü. 

1 b .. '"k kudretlı bır m yor ar, uyu , d 
cendi.ğini farketmiy~rl~r ı. !er bir gün 

Nihayet bu nazik ıncınme h' ı· . al 
. b. hamle a ını -

ansızın keskın ır ld Tür 
. bir uğultu o u. • 
ôı. Sesler, dargın kl d yalın 
lc:ün azmi o karanlık uf u ar a 

' - mızın erı 
1'ir kılıç gibi çak~ı .. Bu. ç~:ı dudaklı 
iyi anladığı bir dıldı. Çeh k.t plar
toplar keskin ağızlı kılıçlar 1 ad h 

' .. 1 ve a a 
dan, kalemlerden daha guze 
veciz konuşmasını biliyorlar. 

1 1 
b h men an aşı . ''Hatay., ın ıztrra ı e 

dı. Liyakati, hakkı gün gibi ışıdı. :u
gün müstakil bir yurdun bayramı al r. 

. "klAl• bu kurtu u-
şıs·ndayız. Bu ıstı a ın, 

1 ·1r bir moda 0 • 
§un "Anşlus !arın mı 1 

" 1 sevinilecek 
duğu günlere rast ayışı 

. ba aade "Hatay .. bir şeydır. Bu yram 
ın değil, bütÜJll Anavatanın da bay:a-

b .... k bir ıevınç 
mı sayılmağa layık uyu 
i:Ünüdür. 

~~~ 
~ » 

----1~>ö::;=_.r .t--a--m-e:-:-;:ıe:tr~~:ıu;-;a~ ' 
kokud an bayıld~ 

bır va· Dün Gazhçeşmede enteresan 

ka olmustur: d 
lı kösele fabrikasında e. 15 numara 

·ı rin ıslatıldığı havuzun suyunu 9<>. 
rı e k ·u·zere Mustafa. HüsnU. Meh· ı 
§altına . · 

t isminde üç amele havuza gırmış.. 

i
me Y Biraz sonra üç ameleden ses 
er1:1ır. . d.l . bun 
ıkmayınca yanlarına gı ı mı~·~. . 

ç h vuz:laki suvun neşrett-ıgı fena 
ların a ' .J 

kokudan payıldıkları anlaşılmıştı~ .. 
A k daşlarmdan Hasan havuz ıçın· 

r a tan Uç ameleyi kurtarmak de baygın ya 
.. • ı·ş 0 da bayılmıştır. Amcı. uzere gırm ı .

1 

leler h:•vuzdnn çıkarılmış, Ermem 
hastanesine kaldırılmışlardır. 
---... d:--ı;tr""ifflmı pek yüksek ür. 
rirlerin en vazmak 
retlerle onun gazetelerine . -

tadırlar. 
Hörst neşriyatı, Amerikalılara 

has olan heyecanlı havadis vermelr. 
le iştihar etmiştir ,.e şiddetle İngiliz 
aleyhtam.lır. 

B. 

ı - KURUN • 3 muı: 1938 

ŞEHiR iÇiNDE 
iş bankası 
kumbaraları 
Ey :Q ı l< eşld Psl nde 

ı lkram lye k aza nanla r 

.ı: ı;; ... loılll"'-
Türkiye t~ BankaEmın Kumbaralı 

ve kumbarasız küçük cari hesapları 

arasında tertip ettiği ikramiyenin ey. 
101 keşidesi bankanın umumi merkezin 
de ve noter l,\1zurunda .} apılmıştır. Bu 
keşidede kendilerine ikramiye isabet 
eden talilerin isill'lleri. hesap numa. 
raları ve bulundukları tıehirleri sıra 

ile ne:ired-iyoruz: 
1000 LiRA KAZANAN: 
Ayşe İsmet 18~7 İstanbul, 
500 LİRA l':ICANA>:LAR: 
Mithat Recep 3221 Samsun, Tarık 

13172 İstanbul. 
250 LİRA KAZANANLAR: 
Ziya Sabit 24962 Ankara, l{ani Av

şar 2798 Galata, Kostantin 76148 1s. 
tan bul. 

100 LlRA KAZANANLAR: 
Sadık 19582 Ankara. Sadi 30828 An 

kara, Nurettin !139 Adana, Ahmet 
Toduk 846 Bafra, Erhan 3264 Bursa, 
lsa Özen 1102 Diyarbakır, Sait 1025 
Edirne, Leman 2952 Eskişehir, Suzan 
Nuri 1020 Gaziantep, İhsan Selim Te. 
kinalp 1801 Mersin, Haşım Uygun 
1105 Milas, Nefise 233 Tarsus, Ömer 
Faruk 7153 Istanbul. Valantin 52531 
İstanbul, Nazif 75303 İstanbul. Av • 
ram Bahar 60701 İstanbul, Şefika 

2156 Hsküdar. 
50 LİRA KAZANANLAR: 
lielahat 3778 Ankara, Devlet İzbu.. 

dak 791 Yenişehir. Şakir Rodof 127 
Adapazarı, Hürrem Beyoğlu 1454 Af. 
yon, Zehra 1257 Antalya, Münevver 
1859 Malatya. Talia Kırlı 3218 .Mer • 
sin, Halil 1094 Nazilli, Abdi 20473 Be 
yoğlu, Moiz 67745 İstanbul, Sami 
70695 lstanltul, M. Ergun 33619 İs. 
tanbul Necmettin 2175 Galata, Virjin 
7549 Kadıköy, 1'.,. E:rat :3578 Kadıköy, 
Mihriver 2852 Üsküdar. Katerin Mu. 
zaffer 466:37 İstanbul. Kemal 75809 
zaffer 4GG37 İstanbul, Aemal 75809 
İstanbul. 

25 LİRA KAZANANLAR: 
A"karod~: 
Dr. Kadri 2709. Veli 3G42, H. Ab. 

dullah 10876, Sait 13358, Süreyya 
13997. Fikret 14229, Munise 18907. 
Adviye 1893~. f!auf 19276, Melahat 
21590, Behice 28487, Füruz:ıA !;9627, 
Halil 31838. Me!iha 31902. 

/ staııbulda: 
Kemal 70209, ?lfünevver 62493, Um 

ran 62810. Nafize 67H2. Fatma l 033, 
Kasım 1538. Sıdıka 31577. Yahya 
758:~3. ~cm!ha 2173, Makbule 72151, 
Sakure 5956, Hıgırdı,.. 4!!37, Müveddet 
188'12, Fatma 5328, Enver 21653, fs. 
kender 51452, Vedat 4400. Rüştü 

79530, Bedia 19610. Fethiye 23550. 

;. 

·. 

_.llllıımınıllll~--..ı Bakanhğın bir 
kararı 

Talebeler 
İ mtihan verd iği koldan 

üniversiteye devam edecek 

~ic HOfda: 

Köprü merdivenleri 
Eminönü kayıoakamlarından biri. 

bir müddet evvel, Köprü merdivenle· 
rinde iniş ve çıkışı tanzim maksadile 
eşya taşıyıcılarının yalnız kalabalık 

zamanlarda değil, her hangi bir vakit. 
te de buradan geçmelerini yasak etmiş 
ti. Bu iyi hareket bazı arkadaşlar ta. 
rafından muaheze edildi, ve zanneder
sek bunun üzerine kaldırıldı da ..• 

Şimdi, gelen bir vapur zamanı, Ka.. 
dıköy iskelesinin Köprüye çıkan mer. 
divenlerindeki kalabalığa bilmem hiç 
tutuldunuz mu? Böyle bir zamanda, 
bu merdivenden ister inecek ister çı· 
kacak olunuz. Ne kadar büyük bir iş. 
kence dakikası geçirdiğinize hiç şüp. 
he yoktur, ne inen bellidir, ne çıkan .. 
lncıı de, t;ıkan da birbirine kol vura· 
rak. birbirini dirsekliyerek bir hercil .. 
merç içinde gelip geçer! 

Her halde intizam bu değildir. O. 
raya bir nöbetçi polisi ikamesine şim· 
dilik ltizum var zannediyoruz. Nasıl 

ki, çivili geçitler ihdas olunduğu va.. 
kit ancak polisin yardımı ile yolunu 
bulan halk bir müddet sonra buna a. 
lıştı ve artık bir nokta dikmeğe lü • 
zum kalmadı ise burada da öyle ola.. 
caktır. 

Sadece, bu günlük Köprü merdiven. 
!erinden inip çıkmayı bir yoluna koy· 
mak iktıza ediyor. 

1111ııııııııııı111111111nıııııuın 111ıııııuıııııu1111ııınıııııını111ııııııııııı11ın 

Müstakll ressamlar 
urasında ayrılık 

Haber verildiğine göre, müstakil 
ressamlar ve heykeltraşlar birliğinde 
Anadoluya gönderilecek Uç ressamın 
iptlhabı dolayıelle cıkan anlaşmaz. 

!ık ytizUnden ressam Edip, Muhtar, 
HaHt, Melahat, Arif Bedii istifa etmiş 
lerdir. 

Diğer bazı azaların da ayrılacakları 
söylenmektedir. 

--<>-

Ayağını kestirdi 
Kantarcılarda Kadıoğlu sokağında 

Mehmet Alinin kereste fabrikasında 

çalışan Salim sağ ayağını bıçkı ma. 
kinesine kaptırmış, ayağı bileğinden 

kesilmiştir. Salim Cerrahpa§a hasta· 
nesine kaldırılmıştır. 

Azize 716, Haydar 20954, Mariyanti 
32319, Galip 531. Hasan 3305. 

/::mirde: 
Bünyamin 5646 250 lira, Muza!. 

fer 12504 100 lira, Edip 2470 100 lira, 
Ömer 15155 50 lira, Kazım 10952 50 
lira. 

25 lira kazananlar: 
Zühtü 16516, ~üleyman 19881, Ali 

17393. ~edret 3501, Münevver 17539. 
DlCER ŞUBELERDE: 
Sabiha 6333 Adana. Şaban 653 Ber. 

gıı.ma, Ayşe 4140 Bursa, Senem 2691 
Erzurum. Mustafa Emin Örsel 6117 
Giresun. lsmnil Nail 659 lsparta. Meh. 
met 40::? Kayseri), Ayten Dursun 
:iG51 Samsun, Süleyman 1508 Sıvas, 

A. Firat 2:;52 Zn:ıguldak. 

Kültür Bakanhğı lise mezunları 

hakkında yeniden bazı kararlar ver. 
mektedir. 

Liseyi olgunluk imtihanında fen kıs 
mında bitirenler üniversite ve yüksek 
tahsil müesseselerinin fen kısımlarına 
edebiyat kolundan bitirenler de yine 
üniversitenin veya yüksek mekteple· 
rin edebiyat kısımlarına kabul edile. 
ceklerdir. Bu suretle liseden talebe 
çıkarken ihtisas görmüş oldukları kı. 
sımlardan yüksek tahsile devam ede· 
ceklerdir. 

Orta tedrisat kadrosu 
Kültür Bakanlığı orta tedrisat kad.. 

rosunda yeniden bazı tayinler yapmak. 
tadır. ~as kadroda bu yıl külli mik
tarda nakiller yoktur. Yalnız açık öğ. 
retmenliklere teşebbüsler yapılmıştır. 

Bu arada Samsun lisesi müdürlüğüne 
Sıvas lisesi müdürü, Ankara. erkek lL 
sesi müdürlüğüne Ankara kız lisesi 
müdürü kimyager Sami tayin edilmiş· 
lerdir. 

Kültür müfettiılik kadrosu 
Kültilr Bakanlığı umum müfettişlik 

kadrolarında bazı değişmeler yapılma. 

sı etrafında Bakanlık tarafından tet. 
kiklerde bulunulduğu söylenilmekte· 
dir. 

Bu arada Vefa lisesi müdürü Bay 
Osman ile İstanbul erkek lisesi mUdü.. 
ril Bay Şerifin umum müfettişlik kad. 
rolarına olınmaları ihtimal dahilinde· 
dir. 

Lise bitirme imtihanına 
hariçten girecekler 

Kültür Bakanlığı harieten lise bitir. 
me imtihanına giren talebeler için im. 
tihan talimatnamesinde verdiği hU • 
kümlerden başka ayrıca bazı kayıtlar 
de ilave etmektedir. Hariçten lise bL 
tirme imtihanına girmek için müraca. 
at eden talebeler dokuz, on ve on bi· 
rinci sınıfların derslerine toplu ola • 
rak cevap verecekleri için ayrıca. bir 
olgunluk imtihanı geçirmiyeceklerdir. 

İzcilik teşkilatı 
Lise ve orta okullarda izcilik teş. 

kilatı yapmak Uzere Kültür Bakan· 
lığının tetkiklerde bulunduğunu yaz. 
mıştık. Beden terbiyesi genel direk. 
törlüğU buna ait talimatnameyi ha· 
zırhyarak Bakanlığa vermiştir. 

Bu talimatname hükümlerine göre, 
okullarda izcilik teşkilatı eylUlden iti. 
haren tatbik mevkiine girecektir. 

Toprak mahsulleri umum 
müdürlüğü 

Toprak mahsulleri ofisi umum mU. 
dürlüğüne tayin edilmiş olan B. Ham· 
za Osman Erkanın tayini yüksek tas. 
dikten çıkmıştır. Keyfiyet, dUn kendi. 
sine tebliğ olunan B. Hamza Osman, 
ofisin Ankaradaki merkezi ile meşgul 
olmak ve bir ay evvel faaliyete geç • 
mek için icap eden hazırlıkların ya. 
pılması hususunda alakadarlara tali. 
mat vermek üzere Ankaraya gidecek· 
tir. 

.· ·. • • 

AK SL€~1 
Çalışıp da yoru lmamak 
B lar da yorulmuyorlar?Yahut yüz 

bazı insanlar neden çok çalışıyor 
lerinde bir tek yorgunluk eseri görül. 
müyor? Senelerce ve senelerce tazelik 
lcrini muhafaza edebiliyorlar. Neşe· 
Ieri daima yerindedir. Dikaktleri sol 
mamış, hareketleri ağırlaşmamış, ha. 
yata karsı istekleri s5nmemiş dik, dinç 
ve demir gibi mukavemetli insanlardu 

Öyle zannediyorum ki, bu mevzu 
yalnız merak uyandırmakla. kalmaz· . , 
aynı zamanda fazla çahşmağa mecbur 
bir çok kimselerin, araştırmakta fay. 
da bulacağı bir mevzudur. 

Dün Kadıköy vapurunda İstanbul 
Belediyesi İktısat İşleri Müdürü B. A· 
sım Süreyya ile yanyana oturuyor. 
dum. Kendisile yeni tanışmış olmak. 
lığıma rağmen işi hakkında az çok 
fikrim vardır. Çok çalışmak zarure· 
tinde bir vatandaş ... 

Bununla beraber, yüzünde, bu ağır 
zahmetin bir küçük yorgunluk çizgi. 
sine bile tesadüf edilmiyor. 

Yalnız şunu söyliyeyim ki, ben, bu. 
nun sebebini kendi kendime bulup çı· 
karmış olanlardanım. Çok çalıştığınız 
halde maddi yorgunluk ve zararlı mL 
nevi üzüntü duymamazhğınızın sebebi 
yapmakta olduğunuz işi SEVMEK. 
TlR. 

Nitekim Asım Süreyyaya da: 
- İşinizi sever misiniz? diye sor

duğum zaman, çok güzel bir kadmın 
tarifini yapmakta mahcubiyete düş • 
memek için sarf edilen harikulade gay. 
retıere benzer bir hevesle, öyle bir: 
"Severim!,, dedi ki, hayatla olan bU· 
tün münasebeti bu tek kelimenin hara 
retinde beliriyor gibi idi. 

Yaptığınız işi sevmek ... İşte yorul. 
mamanın sırrı! Yahut ta sevmcğe, se. 
vilcek bir tarafını bulmağa çalışmak! 

ilf. • ilf. 

Çinliler, yeni doğan çocukların,, 
muvakkat isimler verirlerm~. Ç<>c~ 
bUyildilğU zaman bu lıımi kendiıiııin 
seçtiği bir isimle değiştirmek hakkına 
sahip olurmuş. 

Anlaşıldığına nazaran, Çinli ço • 
cuk büyüdüğü vakit ailesince veril • 
miş ismin, kendi hal ve earuna uygun. 
suz tarafını görünce derhal dc,\!§tiri· 
yor, vaziyetine muvafık bir isim alı. 
yor. 

Bizim ''soyadları kanunu,, çıktık. 
tan sonra, herkes, kendi temayülüne 
ve ahvaline uygun bir unvan seçtiği· 
ne göre memnundur. Ancak şurası 
var: Biz küçükken, ailelerimiz tarafın 
dan alınmış soy adlarını. sonradan be. 
ğenmczsek ne yapmalıdır? 

.Mesela kJ..içükken "Aslan., aoyadmı 
seçmiş bir adamın çocuğu, bUyUdUğU 
zaman "kedi., gibi çıkarsa, ne olacak? 

Be~ce. (kedi gibi çocuk) da (Aslan) 
olmaga çalışmalıdır. Bundan hayırlı 
çare yoktur. 

HiKMET MUNtR 

Galatasaray Klübü 
Galatasaray spor klübü genel aekre 

terliğinden: • 

Yüksek Murakabe Heyeti eylül içti· 
maı 17-9-938 cumartesi günü saat 
15 te klUp merkezinde aktedileceğin· 
den, sayın azanın mezkur gün ve saat. 
te klüp lokalinde bulunmaları rica o. 
lunur. 

Pencereden dOşeo 
kadın 

Beyoğlunda Sakızağacmda 37 nu • 
maralı evin dördüncü katmda oturan 
35 yaşmda piyano muallimlerinden A. 
lif ismindeki kadın. çok sevdiği köpe. 
ğini pencere önünden almak tız.ere uğ
raşırken sokağa dllşmUı, hemen öL 
milştür. Tahkikata devam olunmakta. 
dır. 

---o-

Çarpıştılar 
Çeşmemeydanmda bakal Bealmiıı 

yanında çalışan Yaşova el arabaaile 
caddeden geçerken Şahabm sUrdUfU 
araba çarpmıı, ikisi de hasa uğra. 

mış, Yqova kollarile ayakl"1'Uldan ya 
ralanmıı, Balat hutan~ ~ 
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Imralı Mahkômlar 
adasında neler gördük ? 

Orası mahkumlar değil mücrimler;n 
"Mesutlar Adası ,, dır 

Vekil m&lıkUmlarla 

tmralı adasrna giderken kaynaşan] 
hayatla al~kaları kesilmiş, gözlerin., 
de insan kanı emmek isteyen vahşi 
bakışlı ağır cezalılarla karşxlaşa., 
cağımı düşUncrck- garip bir helecan

1 
duyuyordum. l 

Saat sekiz buçukta Kalı'tmış vapu. 
runa binince, orada gördüğüm sima. 
lar, beni büslıütün sevindlrdJ. Adliye 
Veknlmlz Saracoğiu Şükrünün da. 
vetlilcrl bulunan birçok adlfye erka. 

nı, mebuslar, tanınmış avukatlar ve 
ilim adamlarlylo bir arada seyahati 
etmek eğlenceli olacağı kadar istifa. 
deliydi de. 
Kalamış vapuru, lmralıya yakla. 

'ıncaya kadar vapurun biltün yolcu. 
ları kırk yıllık ahbap olmuşlardı. 

Muhtelif grupları birçok nükteleri, 
rl, maceraları ile tanınmış simalar 
ka~alarla gUldilrUyor, eğleniyorlar. 

cıı. ;Bu samimi havayı, Adliye VekL 
llmizln de ayni neşe ve büyük bir te. 
vazula, her grupun arasında bir 
müddet oturup bahislerle alft.kadar 
olmau kat kat artıyordu. 

lmrah adası uzaktan göründüğü 

vakit bütün matbuat erka.nı Adliye 
Vekilimizin etrafında toplanmıştı. 

Cumhuriyet adliyesinde beynelmtlel 
şöhreti haiz mUtehassıslarm da tas. 
.diki ne dünyadaki eşleri arasında 

muhtelif cepheden birinci derece bir 
m uvaffakıyct temin eden ecza. evle. 
rlnl kurmak, inkişaf ettirmek şerefi. 

nl üzerinde taşıyan sayın Adliye Ve. 
kill bize bu evlerin gayelerini anlat. 
tı. 

Suçlu, yani cemiyet nizamlarına 

aykırı hareket ederek mıı.hklim olan 
ve blnnetice muhtellf hislerin tes:rt 
ile cemiyetin düşmanı olmak istida. 

dı:ıı gösterebilen insanların bu ceza 
evinde nasıl ıslah edihliklerlni anla. 
tan Adliye Veklllmiz şunları söyle. 
dl: 

- "Hapishanclcrimlıe giren mnh. 
kUınlan ru.han bozulmuş insan ola. 
rak kabul etmiyoruz. Onun için bun. 
larla ceza evlerinde meşgul olabiU. 

7or, baplshancdo geçirecekleri mU<l. 
dcti hem kendi, hem de memleket i. 
çin 1>1 neticeler verecek surette go. 
çlrtmeğo ~alı,ıyoruz. Duoda muvaf. 
fak olduk. 

Zonguldakta, Ispartada, Edinıcdc 
~tığımız ceza c\·Jerinden al:Jı~ımız 

neticeler çok liDllt vericldJr. n~ ev. 
lcro nı.ahkumlyctleri dört seneden ve 

7aşları otuzdan az ol&nlar:ı kabul et. 
m.Jyoı"IU. Bunun sebebi do mabkt\m. 

Jar Uzerlııdc ml".şguJ olmaya. ,.akit 
baJaJmı ve mahkfkm.lyetıerlni biUr. 

dikten SOl'lra umumf hayata ntıla<-nk 
olanlar iı, hayabnda n.z.ife görebile. 
cek ça~da olsun. lUnnnı:ıfilı ,·a~rtn. 

!arımız fnldşaf ettikçe mahkumJ:ır ü. 

zerinde mtlsbct neticeler almakta ol .. 
duğomuzdan bu mUddctıcrl indirme. 
le karar verdik." 

Adliye Vekl11 TUrk ırkının iyi mu. 
amele llo her şeyi başarabilen bir a. 
salete sahip olduğunu da tebarUz et. 
tireli: 

konuıuyor 

- "Bnnun içindir, ki Adada yedi 
yüz elli ınahküma, jandarmasız, k.en.. 
dl halleriyle, kendi nralarmdan seç. 
Uğimlz grnı, Amirleri He koyduğu. 

muz disiplini tatbik ettlreblllyonız. 

Orada ikJ janrlıll'ma göreceksiniz vo 
mahkiimlan göl'(lllkten sonra bun. 
lara da lüzum olnuulığma kana.at go. 
tireceksiniz." 

Blr mahkumlar adaı:>J görmek hUl. 
yasına knpılmış olanlarımız, en salA. 
hiyetlt sözlerle sukutuhayale uğra. 

yorlnr, fakat yerine sekenesi katil. 
Jcrdcn bir ")fesutlar Adası" ile kar. 
şılaşacaklarmı düşünerek bUsbtitün 
mcraklanıyorlardı. 

Vekil ŞükrU Saracoğlu, mahk:tlm. 
ların calıştırılma tarzları hakkında 

izuhat verdi. Ziraata ehemmiyet ver. 
menin sebeblerini ıınlattı: 

- ruz, 'lcdi, f.:lftçJsi bol bir mille.. 
tiz. Mllcrlmleı1m.iz.ln çoğunu da çitt. 
çiler teşkil ediyor. Bunun için ceza 
cvlcı1ndc ~irt işlerine birinci derece. 
de ehcnunlyct verlyonız." 

Adliye Vekili Uc seno evvel e111 
mahknmıa işe başlanan adada çok 
kısa bir müddet zarfında elde edilen 
neticeleri rakamlarla anlattılar: 

-Mahkumlara kollektiulte fikri 
verl7oruz. Ne kndu çalışırsanız, a.. 
<layı briizcJleştirjp şenlcndirirseniz o 
kntlar mesut olacaksınız.. diyonız. 

tnanıyorlıır ,.e çalı) ıyorlar. Muvat.. 
fnk oldukinrmı göreccksbıiz." 

Adada bizi iki sıra dizilmiş mab. 
kflmlar alkış ve yaşa ıaesleriyle kar. 
şıladılar. • 

Aralarından gecerken dikkat edL 
yorum. Hepsinin yüzleri tunç gibi, 
adali vücutları dipdiri. Gözleri güneş 
gibJ yanıyor. İnanamıyorum ve tn. 
san: 

- Bunların hepsi birer katil mi?. 
Şu dünyada kendileri gibi canlı in. 
sanlara nasıl kıydılar?. diye iç uzun. 
tUsU duyuyor. 

Kendi cktıklerl, biçtikleri, övütUp 
pişirdikleri yemeklerden, bağları. 
nın yetiştirdikleri meyvalardan ye. 
dik. 

O kadar !eten bir zevkle hizmet e. 
diyor, öyle bir kardeş. akraba ıevgl_ 
siyle üzerimize titriyorlardı, ki., ve 

bu cok Ustun. haddinden fazla teha. 
Iük onları yadırgatmıyordu. 

Yemekten sonra, saat Ucte .Adll1e 
Vekili ve bUtUn davetlHer önUn:lc 
resmigecıt yaptılar. 

Sapanları, kazma ve kCri?kleri, a. 
rabaları, ökUzlerl ve bUtün t efen-Un. 
t•yle çiftçiler, fnşaat ustalan, balık. 
çılar, berberler, arabacılar, der trci. 
ler grup grup birer asker gibi ge~tL 
ler. 

Onlar çalışırken tezgahları, ve iş. 
Jeri baş.ında seyrettik. Çoğa sanatı 

orada öğrenml§ler ve eser yaratacak 
bir kabUJyetle calışıyorlar. 

Mah!klimlann lnanılm.ıyacak: ha. 
yaUarı hepimizi, çalrş:maları hepimi. 

zi hayret içinde bırakıyordu. Bunu 
Adliye VelcHlmlı de farketmlş ola.. 
cak. Bir aralık muhtelit gruplaroan 

şöyle lA.lettayln aekiz, on mahkfımu 
ayırdı. Onları bir odaya çatırdı. BJ. 
rer birer memnun olup olmadıkları. 

nr, şllcA.yetlerl olup olmadtğını sor. 
du. Hepsi: 

- Memnunuz, rahatız, mesuduz .• 

Diyorlardı. 

tmralı merkezine bir saat mesafe_ 
de bulunnn Metetepede ikinci grup 
çalışıyor. Orası daha yeşillik, mey. 

valık ve ayni şekilde imalAthaneler, 
evlerle bezenmiş bir köşe ... 

Metetepeyl Kalamış vapurunun 
sığ kumluklara saplanarak beş saat 
kımıldanamaması sayesinde daha 

fazla tetkike, Adliye Vekili ile bera. 
bcr, ekilen arazflerf görmeğe fırsat 
bulduk. 

Adada gördllklorimf diğer yazıla. 
rıma bırakıp, dönUşllmllzU kısaca an. 
!atayım. 

Kalamışın kumlara oturması, şa. 
y:ını hayrettir, tek bir yolcuyu kor. 
kutmamış, endişeye d~ürmemlştl: 

- Ne olur, diyorlardı. Bir geceyi 
.de biz adada geçirelim. Bol meyva, 
temiz gıda var. Vapurda da büfeci 
Nazif dururken neden korkacağız. 

Fakat Bursa Valisi Şefik Soyar, 
ne de olsa misafirlerin bir gece de 
olsa rahatsız olacağını dUşUnUp Uzü. 
lUyordu. 

Mudanyadan hareket edecek Trak 
vapurunun imdada gelmesini temin 
dUşliniild~ ve mil.ddelumuml Hikmet 
Onat ceza evinin motörll Ue Armut.. 
luya hareket etti. 

Saat yedide kalkacakken sekiz ol 
muş, Kalamış ha.ta. yerinden kımıl. 
damıyordu. Fakat sekiz buçuk, eşref 

saat olacak, Kalamıe, son bir perva. 
ne hareketiyle deprendi ve havalan. 
dı. 

Bütün ağızlar: 
- Kurtulduk .• 
Diye haykırdt. 

Evet, kurtulmuştuk. Akşam yeme. 
ği, bUyük bir ne~e içinde yendi ve ls. 
tanbnllular, sabaha karşı saat 3 de 

h:ıulatlanna giden mUddelumul}llle. 
rln !Armutluda bırakarak lstanbuL 
ların a dt>ndUler. 

N. J\. 

Tehlike 
Yazan: Sldney Horler -19- Çeviren: H. Mün lr 

- Fakat olur şey değil ... Şurada ı mUştO. Sonunda da şöyle ıoru7ordu: 
atıl ayıplayacak değlUm. Hakkınız· - Şimdi ben ne yapayım! 
da blr hUküm de verecek değ111m. Slr Harkort bit beklemedik bir 
AhlAkınız, yahut ahlO.ksız oluşunuz 
beni alAkaclar etruez. O tamamen sl· 
zin şahsınızla. ala.kadar bir şey. Fa
kat bana öyle gellyor ki, slz söylene. 
cek ve söylenroiyecek bUtun şeyleri 
izah ettiniz. MeselA bunlar şayi o
lursa ... NeseH'l, gazetelerden biri, 
sizin her hafta sonunda bir kadın a· 
hp götUrmek ıtiyadında bulunduğu
nuzu ufacık bir ima şeklinde olsun 
yazacak olursa .. O zaman herkes s'. 
zln meT"kiinlzln temsil ettiği mesl ek 
ve mefhum haklnnda neler dilşUnUr. 

Her ne ise! Şimdi tekrar meseleye 
gelelim. O mesele ki şundan ibaret· 
tir. Siz de, kadınlara pek dU9kiln dl· 
ğer bazı kimseler gibi "Tehlike" im
zasını taşıyan bir tehdit mektubu al. 
dmız. Du vaziyette ne yapacağınızı 
soruyorsunuz. 

- EYet. Her halde bana bir yar· 
dımda bulunacaksınız değil mi? 

- Bu ış, entrikalı bir iştir. Son 
.gUnlerde birçok kimseler bana ge· 
llp "Tehlike" ye karşı tmdnt ve mu
avenet istediler. 

- PekO.IA, bu istenen muaveneti 
gösteremediniz mi? 

- Doğrusunu isterseniz, hayır, 

göste remedim. Çilnkli, "Tehlike" im. 
zasını taşıyan adamın klm olduğunu 
bilmiyoruz. 

- Fakat onu bulmalc sizin vazife· 
nizdlr. 

- Evet, bunu böylece söylemek 
kolay. L~kfn, yerine getirmek gllç ..• 
Haydut, benim şimdiye kadar gör· 
dliklerlmln en azılısı ... yaptığı oyun
ları öyle glzleyor ki, anlamak mUm
kUn olamıyor. 

- Fakat telcrar ediyorum, siz, bu 
adamın izini bulmağa mecbursunuz. 
' - Evet. Biz bulacağız da, sizin gi
bi yaşlı olduğunuz halde bizden iy1 
bllmenız llzımgelen yolunıı şaşırmış 

olan1ar rahat edecek: kadınların pe
şine dUşmekte daha. serbest kalacak 
değil mi? Şu mektubu bir daha gö-
reblllr miyim? 

Levcrson, yazı makinesiyle yazıl. 
mış olan mekttıbu uzattı. Bu mek· 
tup ki, yalnız birkaç satın Lersonu 
çileden cıka.rtınağa kA.fi gelmlşU. 

Sir Harkort Brus okudu: 

"Azizim Leverson! Şahsi nhlAkı· 

nız mUstesna, sizin me-vkiinizde bu· 
lunan birinin böyle görülmemiş bir 
rezalette bulunması olur şey değil. 
dlr. 

"Du gayri tabll ahvalinizi düzelt· 
mek icln, size bir ders vermeğl dü
şünüyorum .Şim~i bankanızdan 1000 
sterlin çekecek ve perşembe akşamı 
saat 11 de sizi bekleyecek olan a
dnmlarımdnn birine bu parayı vere. 
ceketntz. Benim adamım. Mtlton so
kağında bulunacaktır. Tam saat 11 
de Daynllr markalı bir otomobllln 

yanında duracaktır. Orada ken4lsi· 
ne dediklerimi verir ve derhal gider
siniz . Aksi takdirde sosyete lle vo 
diğer kadınlarla olan münasebetini
zln bUtUn esrarını herkese yaymağı 
iş edinecc~im. Ayıp size ... 

"Tehlike" 

Slr Harknrt, Leverson ile yaptığı 
mUln.katın başlangıcında, bu mek
tupta yapılan ithamların doğru ol· 
mndığını söylemişti. Fakat Str Har
kort onu cabuk yola getirmişti: 

- Buraya bak Mister Leverson! 
Den şimdi senin karşında bir doktor, 
bir avukat gibiyim. insan bu ikl 

meslek sahibi ile karşılnştığı za. 
man nasıl blitUn hakikati söylemesi 
JAzımgcllrse, ayni suretle sen de ba
na söyllyeceksin. Den de bir polls 
memuruyum. Sana yardım etmeklf
ğfmt istiyorsan hakikati söylemeli· 
sin. Yüzde yUz pakikatl... Yalmz 
hakikati! Başka türlU sana en kUçUk 
bir yardımım bile dokunamaz, anın: 
şıldı mı? 

Dunun nzerlne Levers.,n'un vazi
yeti değişmişti. Tavırlarında görillen 
azamet slllnmlş, pek insani bir hal 
almıştı ve neticede bütün meseleyi 
en kUçllk fncellğlne kadar sayıp dök-

ce\'ap Terdi: 
- "Tehlik~" size ne derse, onu ya. 

pınız?. 

- Fakat o seraeriyfl bln sterllu mi 
vcrece~lm? 

- Maalesef "i"ermeğe mecbur ola
caksınız? 

- Ne dedfn:z? 
- Söyle:Hğhni ber halde i§lttlnlz? 

.Maalt:set bu parayı feda etmek zaru
reti.nd<.\Slnl:z dtyoı·uıo. Bu aersedyt 
yaknlamnmn ycgtıne yolu, kapana 
iyJ bir yem hoyı:ııaktır. Size yapaca. 
f;ım ta.,styc, parayı almak yahut da 
ııa.rası teıaull t-decek bir paket ya
parak ... 

- Evet, bu dana. iyi .• 

- Bu paketi alır, randevu verilen 
yere gidersiniz. Bizim adamları

mızdan birkaçı, köşede bir otomo.. 
bil içinde bekliyecektlr. "Tehlike'' 

nin adamı, sizin b1n liranız olduğu
nu zannettiği paketi alırken, btzlm 
adamlarımız da harekete ge«;ecek· 
lerdlr. 

PlA.n mükemmel olmakla beraber, 
Leversonun bA.ll canı sıkılıyordu: 

- Bu, çok çatal bir iş, diyordu. 

- .Anhyoram. Pek çatal bir i~. Fa: 

kat ne yapalım, Mister Leverson ... 
Ben lmperantor gemisinde bazı ar. 
kadaşlarıma söylediğim gibi, "'Teh· 

llke" denen .haydut. az çok kendisi· 
nin dikkatini celbett:Qeğe Ityik k1m
se1erle meşgul oluyor. 

- Bana ıumnen hakaret edlyorıu. 
nuz Slr Harkort! 

- lil')'lr, hayır. Hatırınızdan asla 
böyle bir şey g~mesln. Ben, daha 
%.!ya.de hakJkaU söylQyorum. Benim 
lşlm budur. Do!nıdan doğruya cıp

JA.k hakikatle meşgul olmak. Şimdi 
söyliyeceğiniz başka bir söz yoksa, 

size yaptığım teklif nzerlnde karar 
kılalım ve hemen işe baŞlıyaiıiö'. '1 

- Pekft.lft.! 8 

Leverson, Skotland Yard'dan çı
karken zihnen o kadar meı,ı;uldU ki 
otomoblline binip de yola .düzeldiği 

zaman, arkasından bir taksinin ken

di otomobllial takip ettiğinin tar. 
Jcmda değildi. 

Eğer !arketseydt, 1Uphesiz ki ici
-ıin sıkıntısı daha çok artacaktı. 

O gece, son postayla btr mektup 

daha aldı. Okur okumaz, kızgın bir 
ateş imiş gfbl yere attı. Çllnkü mek
tupta yazılı olanlar şunlardı: 

"Azizim Mister Leverson ! ... Benl 
inkisara uğrattınız. Sizin zekAdan 

mahrum oluşunuz ve dosdoğru hare
ket etmeytşlntz, beni cidden lnkisa. 
rn düşUrdü. 

"Size yaptığım ilk teklif, zanned~ 
rlm kl acık bir teklifti. Hatt.A atzln 

gibi anlayışı az bir adam için dahl 
anlaşılacak kadar açık bir teklif! 

Slı, ahJA.k kaidelerini esasen boz· 
muştunuz. Bunun eczasını ödemek
liğtntz lAzımgeldlğine kaniydim. Fa. 

kat böyle hareket edeceğiniz yerde, 
gidip himaye istediniz. Müracaat et
tiğiniz adam da, size öyle çocukça 

bir pl!n gösterdi ki, bu satırları ya
zarken, se\·Jnclmden çığlıklar kopa
rıyorum ... Şimdi cezanızı 1000 ster. 
llnden 2000 sterl!ne çıkarıyorum. E-

ğ~r, gene ayni yolda hareket edecek 
olursanız, sizi temin ederim ki, 7ap
tıklarınıza fena halde pişman ola
caksınız." 

Bu mektup da, evvelki mektup gl. 
bi şu lm:zayı taşıyordu: "-Tehlike!" 

vm 

Leverson, bir paniğe tutaımuf gl· 
hl oldu. Acaba bu kadar esrarengiz 
şekilde hareket eden ve klmse tara
fından htıviyeU tesblt edllemlyeıı a-

dam ktmdl? ve bu şayanı hayret. ma. 
Hı.matı nerden, nasıl elde ediyordu?. 

Leverson, mazisini gözden geçir-

meğe başladı. Hatıralarını yokladı. 

Muhakkak ki bir yerde lhttyataız 

bir harekette bulunmuş, iz bırakmıe-
tı. ,(Arka• ..... ,, 
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3 • EYLÜL • 938 CUMARTESİ 

ıôCI.B tı.'EŞRll'ATI: 
Saat: ı2,so Plakla Türk mus~~s~, 12.SO 

II . d' 13 05 PUıkla Türk musıkısı, ış,so 
a~ıı ıs, , kl . M. 

Orkestra konseri : No,·otniden na en. 
Kemal Akel idaresinde. l4 Son. 
AKŞAM NESRIYılTI: 

Saat 18 3() Pllıkla dans musikisi. 19•15 

Konfernn;: Prof. Salih Murat (Fen mııs:; 
bebeleri). 19 55 Borsa haberleri. 20 Sa 

: b ı den naklen. ayarı: Granvıç rasat anes n n 
Necmettin Hıza ve arkadaşları tarafında 
Türk musikisi ve halk ~rkılo.rı. 20•40 Jfo. 

O R a Do"rul tara· va raporu. 20,43 mer ız ı; Or 
fuuJan orapca s5ylev. 21 Saat a)arı: . 
J estra: 1 - Çaylco\'sky: Andante. 2 -
Lan#e: Grus müterhen. 3 - Glinlı:a: Kra· 
ko,•yıık. 21,SO 1''czııhat ve arkncla.;;ları tar~ 
fından Türk musikisi ve halk şarkıla · 
22 10 Ajans haberleri .22,20 Opera ,.e ope
rei parcal:ırı (plaJ\). 22,50 Son hııb~rl~~ 
ve erlesl gtinfin progrnmı. 23 Snııl O) ar · 
Son. 

Yabancı radyolardan 
seçilmiş parçalar 

Saatler 'fürkl'\'e ayar1 üzerine tertip edll.I 
' • · ·., olan· m1ştlr ve yanlarına işaret eıhlmemı., . 

lann hepsi öğleden sonraki saat üzerıne-
dfr: 

Seıtfoni konst:.rltri, operalar: 
4.30 1sıokholm: Londra senfonisi 

(Haydn). 

9.l O Kolonya: "Kanlleria Rustil.:Rno". 
9.45 Eyfcl : ••sevflla Berberi". . 

10.- Turino: 'I.orelay" (l\atalanı). 

Oda nıusi/.:i .~i: G ·eg) 
5.15 Brüksel 2: Şarkılar (Şubert, ırı . 
6.30 Radio Paris : Şarkılar (piyano). 
'7 .- Berlln: Düellolar. 
8.- Çırşova: Ses düeıtoları 

l0.30 Bertin: Trio. 

lla/if musiki: 
13.15 Radio Paris: Orkestra. 
7.- Brüksel 2: HariC orkestra. d .

0 
i•. 

8 55 Hilvcrsum l: (Hollanda) re_~ 
. tasyonunun J inci yıJdön6mu pros· 

ramı. 'kisi 
0.30 Ptı.ris PTT: Fransız musı ~u~kisl. 
9.30 Strazburg: Fransız balet 

i an dansları. 
10.30 btoklıolm: Esk ıe; ız musikisi 
11. 5 Radio Parls: Hafif rııns .k. i 

1 • Dans musı ıs , 
11.30 Alman istasyon arı. 

Scrcnadlor. 
11.35 Dudapeşte: Halk şarkıları. 
l'arucle. l>obareler: 
6.- Rııdlo Paris: Varyete. 
9.- Londra (Naş.): Varyete. 
9.10 Stutsrat: Kabare. . "Soi~e ıour-
9.30 Fransız istasyonları. 

nante". 

Dans musikisi: t Post pariz· 
9.10 Lnypzig, Hamburg; 1 p g Lon.drıı 

yen; 11.10 Brüksel l; 11.30 ~a PTT Rr .. 
(Rec.) · 12 Londra (Naş.), ParlS ' 

• }{ mn grupu. 
dio Parls, Strazburg; 12.lS 0 

15 YIL EVVEL BUGUN 
lerinfn tesis yıl-

ROMA. - Faşist ::Dmrr • b·lılmum 
• M solinı 1 

dönumü münaıebetıute ~ namede 
faşiistlere hitaben neşreitıOI beuan 
dem(.~tir ki: a rurane bir 

- Bugi1n herkese /\ar~ı m ff_ Hariçle 
in/irat va:iyelinde bulıııw11orU·· uauuen 
hepimiz zaferf.nlhalue kadar. ~yi• y~ 
bir pldn dahilinde mücadele etme du;~ te
ni harplere mütelıallk bulunan or 

alt e.dellm." 

İkinci Bölüm . 
Vesmut Onivers~t~sıK 

za ..,.ıtt1. ay-
Vestmut, pek hO§umu b. bük"ın.. 

natamın Amerika hakkrndakı .; 
le-ini benimsememekle beraber, ev-

• • . yapılan klasik tas.. 
york ve Şikago ıçın 

1 
t r 

. . . d bulut ara ı -
virlcrın tesırı altın a, sokakla-
ınanmı§ gradsiycllcrle tırtıllı, k 
n otomobil uğultulu ve dağınık, 'karıp 
ırklı bir şehir bekliyordum. tladı 

F 'lh , 'ka, büyük tehirlerde ras • 
ı aıu ukan böyle' çık

ğım manzara da a1&ğt Y nlann ta· 
mı§tı. Fakat "Vestınut,, .ta bu ki . ci 

k"" "'k bir on se zın 
mamile aksine. uçu 1 hem şa. 

t il. kasabası bu unca 
asır ngı 1ı; . . tik. 

it hem çok aevifUJl1f 
prmı h • yerde yerlileri çekmek 

Burası, va .şı . . 17 50 de ku. 
ve luristiyanlaştmnak ıçın 
rclmuştu. 

. bu zamanlardan kalma tlnivers1te, . 

i r binaları muhafaza ed1yordu. 
sev m ı ff" 1 r n acayibi tene us çayır a ı 
Bunların en ' . . ·· l 

k .. teekil eden mücssıs1n guze mer czını :ı 

ahşap köşkü idi. . 
ff .. bahresi kenarında bi. 

Bu tene us ~ ' . -
. 1 . ·1 .. kümelenen hır ırmagm 

zım ev crım • . 
1 ·ı rerrevelenmış, adeta ge-

kıvrıntt an c :s :s • • 
~ . i.di En eskileri, reısın v~ 

nış bır ova · . d' 
k. hocanın bürosunu teşkil e 1-en es ı . 

d O ların etrafında da Amerıka-yor u. n K . 
da re!mi mimari gotik uslUplu onJ 
da resmt mimari gibi benimsenen go. 
tik uslOplu kollej binası yükscliyord~. 

Dehlizlerden bazıları talebe odaları. 
le kuptılmıştı. ötekilerin kimi konf e. 

1 '5 - KOlltJN '-rı 1 EYLtm lfl.18 

Kocakarı il8cından doğan 
bir facia 

Cahil bir ebe bir kadının ölümüne sebep 
olmaktan muhakeme ediliyor 

.Bilhassa Anadoluda sık sık rastlanan 
kocakarı ilaçlarından doğan facialardan 
birisinin daha dün ağır ceza :mahke
mesinde istinabe yolilc duruşmasına 

başlanmıştır. 

Bu feci vaka şudur: 
Kütahy&da oturan Hanif c admda 

bir kadın, bir müddet evvel gebe kal. 

mış, fakat her nedens~ .~oğur~a~ i.~
temcdiği yavrusunu duşurmek ıçın o. 
te.ye beriye başvurarak bir çare ara.. 
mağa başlamıştır. 

Hanife kadın, bu şekilde dolaşırken 
kendisine Hatice adında bir ebeyi 
sağlık vermişler ve kadı~ do.ğruc~ 
bu cahil ve diplomasız ebenın evınc ~ı
dcrek çocuğunu düşürmesini söylcmış-

tir. 
Haticenin çocuk düşürmek için bir 

çok usulleri vardır. 
Bunları gebeliğin ilerlemesine göre, 

ınuhtelü şekillerde tatbik etmckte.c:lir. 
Hanifenin çocuğunu dü'§ünnck: için de 
'kadıncağıza çmı ve nikotin vasıtasile 

tedavi yapmıştır. 
Fakat çocuk düşilrillmesi bertaraf, 

Hanife kadın bu tedavi aayesinin da • 
ha Ü!iÜncü günü ölmüştür. 

Hanifenin ölmesile sokakta kalan 9 
yatında kızı Kimüran, 1stan~ulda bu. 
Junan teyzesinin yanına gelrnış ve bu. 
racla annesinin başına gelenleri yana 
yakıla anlatnu~tır. 

Bu vaziyet karşısında Hanif enin kız 
karde§i Nuriyc adliyeye bir istida ile 
müracaat etmiş ve ebe Hatice aleyhi. 
ne kı.z kardeşinin ölümüne sebep ol
mak suçundan dava açmıştır. 

Dünkü celsede ağır ceza mahkeme. 
ıi Nuriyenin iddiasını Kütahya ağır 

ecza mahkemesine yollamak üzere is.. 
t1naöe yolile dinledi. Nuriye vakayı bu 
şekilde ba§mdan sonuna 'kadar anlat
tıktan eonra, ebe Haticenin cezalan • 
dırılmasmı ve sokakta kalan Kamüra. 
na da tazminat vermesi hükmünün ka
rar altına alınmasını istedi. 

Mahkeme bundan sonra Hanifeni; 
dokuz yaşın.da bulunan kızı Kamüra • 
nın da ifadesini aldı. Kamuran şunla. 

n anlattı: 

- Bu ebe Hatice anneme çıra tat
bik etti. Sonra bazı ilaçlar da verdi. 
Annem bir gün sonra fena halde bas. 
talandı. Hatice gene geldi ve anneme 
bu sefer beygir pisliği ile peynir ka. 
rı§tırarak yedir~i. Annem ilacı yer

ken: 
_ Bu da yenir mi, a kardeş, korku. ! 

yorum, diyordu. 

Hatice de: 
- Birşcy olmanın, birşey olmaz. 

sm, ye de ttirup gibi ayağa kalk, ar. 
tık, dedi. 

Annem tiksine tiksine beygir pisli. 
ği ile peynir kanıık maddeyi yedi ve 
Uç güne varmadı. öldü .. 

ifade evrakları Kütahya ağır ceza 
mahkemesine yollanacak, duruşmaya o. 
rada bakılacaktır. 

İş paraya gelince 
Çukurcumada beraberce koltukçuluk 

yapan Cemal ve Halil evvelki gün el
den düşme bir takıı:n elbise almışlar 

ve buna müştereken 13 lira para ver. 
mişlcrdir. 

S'Jtlra bunu l4 liraya birisine satmıJ
lar, fakat kan ortaklaşa paylatmalan 
liiz:ım gelirken Cemal hepsinin kendi • 
sine ait olduğunu, ~linkü elbiseyi o. 
nun bulduğunu ileri ailrerek Halile 
beş para vermemiş ve iki canciyer ar. 
kadaş kavgaya başlamışlardır. 

,Kavga sonunda Cemal bıçakla Hali
li yaralamJ!, diin adliyeye getirilerek 
ikinci sorgu hakimliğince tevkif olun. 
muştur. 

Sabıkalı bir kadın tekrar 
mahkum edildi 

Geçen pazar gecesi Cümhuriyet ga. 
zinosunda bir hayli içtikten sonra, re. 
zalet çıkaran ve kendisini karakola gö. 
türmek isteyen polis Yusufa da balca.. 
ret eden Zehra kadın, asliye dördün
cU ceza mahkemesinde dUn hapse mah. 
kum olmuştur. 
Duruşması sırasında Zchranm evvel. 

ce de adam dövmek ve hırsızlıktan bir 
çok sabıkası olduğu meydana çıkarıl. 
mış ve bunlar gözönünde tutularak 
51 gün müddetle hapse, 53 lira da pa.. 
ra cezasına çarptrrrlmIJtrr. 

Bir kadın tevkif edildi 
Ramide Cevdet adında birisi ile iki 

scnedenberi metres cturan Esma bir 
kaç gün evvel dostu ile şiddetli bir 
l;avga yapmış ve adamcağız hiddetini 
yatıştırmak üzere evden çıkıp kahve -
ye gidince, çekmeceyi kırarak içinde
ki 300 lira para ile altın saat, beşibir • 
lik ve saire mücevheratı çalarak Ah. 
medin övcy oğlu Ali ile birlikte evden 
çıkıp gitmiştir. 

Neticede Aiımedin şikayeti iize. 
rine yakalanan Esma, sorgu hakimli. 
ğince tevkif olunmuştur. 

Kauçuklu tel hırsızlığı 
Naci adında ve yeni hırsızlığa baş. 

tayan birisi, evvelki akpm uzun müd-

Yazan: Andre Moru va -3-
rans salonu, kimi dershane idi. Herbi. 
ri, banisinin ad ını taşıyordu. 

Benim konferanslarımı verdiğim 65 
numaralı anfiteatr da, yapıcısının adı
ru taşıyan "John Higgin,, salonu idi. 
Bn adam, ziraat makineleri kralı imiş. 
Ben, gelirken ovada çarpıcı, keskin 
renklere boyanmış bu orak ve harman 
makinelerini görmüştüm. Fakat onları 
yapanı da biraz sonra tanıyacağımı ak
lımdan bile geçirmemiştim. 

Şunu hemen Ipıydedeyim, ki Ame
rika üniversitelerin.de bu "Eski talebe,, 
tesiri, beni sar san bir hususiyettir. 

Birçok kardeşleri gibi, Vestmut ii. 
niversitesi de, hükOmctten hiçbir yar. 
dım beklemeyen hususi bir mı.iessese
dir. Bu mektep, tcbcrrülcr ve hayli 
zengin olan kendi gelirleri ile yaşar. 

Bir müessisler meclisi tarafından 
maliyesi kontrol edilir. Reis seçilir ve 
mühim kararlar onunla birlikte veri-

lir. 
üniversitenin nüfuzunu kuvvetlen -

dirmek, profesörlerin aylıklarını art
tırmak için eğer reis ihtiyaç görürse, 
"Eski taleb~,, ye müracaatla yiiz, iki 
yilz, liç yüz bin dolar gibi büyük mik. 

darlan hemen temin eder. Fransada 
Sorbonun mesela bir otomobil fabrika. 
törünün arzusilc programlarını değiş. 
tireceği akıldan geçirilir mi? 

Ama, ben, bunu "Vcstmut,, ta gör. 
düm. İhtiyar ''1skrip,. , profesörlerin 
mümanaatına rağmen darülfünuna bir 
ticari kısım ilave edilmesiııde :ısrar e. 
derck fikrini kabul ettirmişti. Benim 
işg 1 ettiğim kürsü de, işte böyle bir 
kimyevi maddeler fabrikatörünün kur
duğu binada idi. 

Bu "Eski talebe,, tesirinin bir baş. 
ka şahidi de, bütün Amerikan kollej. 
lerinde spora verilen ehenuniycttir. Kı. 
şın futbol, yazın bcybol, üniversite ha.. 
yatının iki kutbunu teşkil eder. 

Her cumartesi rakip takımlarla yapı.. 
lan maçlar, bu küçücük şehre elli, alt
mış bin kişilik seyirci yığınları toplar. 

Bu maçları seyre pek uzaklardan ge. 
len ''cs1.i talebe,. , bozgun Ustüne boz. 
gun karşısında kalınca tabii pek içer. 
terler. "John Higgin,, in i.iniversite re
isine kemali ciddiyetle : 

- Daha az ilim: fakat daha çok 
muvaff akıyct gerek! 

Dediğini, ben, kendi kulaklarımla 

/onrt yaralama vak ası 
1 - Eyüpte Yeniçe.smede oturan 

Fesha.ne amelesinden HUsamettin ö.. 
vey babası Hüseyin ile 150 kuruş ilaç 
parası yUrunden kavga etmiştir. HU. 
seyin elıne geçirdiği bıçakla Hilsamet_ 
tini ağır surette yaralamı§. yakalan. 
mıştır. Yaralı Guraba hastanesine kal 
dınlmışt.Ir. 

2 - Şi§lide Hanımoe-ıu sokağında 
oturan Demırcl lstavri ile karlSl Ado. 
viç arasında kavga <'rkmış, kadın ko. 
casmm başma saksı atarak yarala
mıştır. 

3 - Galatada. Xaraoğlan sokağmd:ı 
oturan Esteri, Yakup dost tutmak is.. 
temfş, kadın razı olmayınca bıçağını 

çekip kalçasından yaralamıştır. 
4 - Beyazıtta oturan 28 yaşında. 

Yaşar ismindeki kadını kunduracı J...lı 
met Aksarnyda. Millet caddesinde sol 
memesi Ur.erinden yaralamış, yakalan. 
mıştır. 

-o-

Altın kaçakçılığı yapan 
bir şebeke 

Gümrük muhafaza teşkilatı memur. 
ları yeniden büyük mikyasta kaçak
çılık yapan yeni bir şebeke daha mey. 
da.na çıkarmışlardır. 

Bir aydanberi sıkı bir takip netice. 
sinde meydana çıkarılmış olan kaçak· 
çılann l~e Samsundan ~Iadıkları ve 
lstanbula kadar altın getirdıkleri an. 
!aşılmış, nihayet, giili olarak altın 

satan beş. altı ki§iyi suç Uzerinde ya. 
kalanmışlardrr. 

Altın mihi:arı oldukça ehemmiyet -
ildir. Altınlar müsadere edilmiş, suç. 
lular hakkında zabıt tutulmu~tur. Mu. 
hıi.faza memurları tahkikata bUyilk 
bir ehemmiyetle deva:n edeceklt!rdir. 

• 1struıbul gümrük ba§lllüdürlüğil
nün bulunduğu Çinili Rıhtım hanm ü. 
zerine beşinci bir kat daha yapılması 
takarrur cbni~ken, belediye ~rin be. 
dit manzarasına. ve BChir planına uy
gun görmediğinden buna müsaade et. 
memiştir. 

dcttenberi gözetlediği kauçuk fahri. 
kasına içindekiler olmadığına kanaat 
getirerek evvelki akşam duvardan 
atlayarak girmiş ve 12 paket kauçuk. 
lu tel çalmıştrr. 

Fakat, acemi hırsız, duvardan soka. 
ğa atlar'ken bekçiler tarafından gö. 
rillcrek yakalanmı: ve dün .de asli. 
ye dördilncü ecza mahkemesinde 4 ay 
müddetle hapse mahkilm edilmiştir. 

Çeviren : H. S. G. 
işittim. Bazan bana öyle gelirdi, ki bu 
cümle, sanki ''Vestmut,, programların. 
da bir maddedir. Nitekim, bir takım 

antrenörü, bir felsefe müderrisinden, 
benden daha yüksek para alıyor. 

Talebe, profesör, hademeden mü. 
rckkep üç dört bin l:i§ilı"'lt bu beldede 
reis Spenserle kansı saltanat siirerler
di. Bu saltanat sözünü, :rr. ahsus kul. 
]anıyorum. Yoksa buradaki reisin sa. 
lahiyeti kontrola tabi bir Fransız rek. 
törünUnkünc !biç benzemez. 

Hiçbir kongre azasının, hiçbir hü. 
kiımet amirinin, doktor Spenserin işi. 
ne burnunu sokmağa hakkı yoktur. 
"Tröst., meclisi tarafından layenazil o. 
larak .seçilen reis kendi vicdanından 
başka hiç bir hfikim tanımaz. 

Onun kuvveti, hükümra lığı mut. 
laktı. Misters Spensere gelince, onu 
çok defa, bir büyük iş sahibinin ka
rısından ziyade, uzak bir eömürge va.. 
lisinin eşine, daha doğrusu küçük bir 
ülkenin kraliçesine benzettim. 

Talebe ve üniversite itleri üstünde 
şefkatli, akilane, eğilmez bir anne İL 
tibdadı güderdi. 

Oraya vanr 'varmu, Silzaala konu.. 

lmralı ve tersane 
Niyazi Ahmet 

lmrah adası ceza evindeki 700 kü. 
sur mnhkfunun yaşayı~larım görünce 
dogrusunu söyliyeyim hayret etmek. 

ten kendimi alamadım. Hepsi ağır suç 
lu, yani katil.. Sekiz. on seneden tutun 
da otuz seneye kaaar mahküm insan. 
lar, kendi köyle.rinde kendi işlerini ya. 
pıyor gibi çalı§.lyor. ekiyor, biçiyor ve 

yiyorlar; mahldimiyeUecini bitiriyor· 
Jar. Onların hayatlarını ayrı yazılarda 
okuyacaksınız. Ben İmralrdaki mah. 
kumları görünce, aklnna gelen eski 
tersane ı.indanından kısaca ba.hscde. 
ccğim: 

Kanuni tarafından eski Aya Pavlos 
zindanı yerinde kurulan tersane rlnda 
nmdaki mahkfımlar da çalıştırılırdı: 
Fakat onların muhafazaları bir mese.. 
le idi. 

Bakınız Evliya Çclebi bunu nasıl an. 
lat.Iyor: 

"'Tersane Süleyman Han binasıdır. 
Baruthane kulesi, yetmiş kaptan malı· 
zenleri, kür~khane, yedi adet ku~§unlu 
mahzen, kUrekhane, yedi adet sanbule 
(yanboli) zindanı. cirit meydanı kas· 
rı, şahkulu kapısı, meyit iskelesi ka. 
llISI hep tersane tevabiidir. Kaptan 
paşa on lki bin Arabistan askert, yüz 
elli enderun kaptanı, yilz elli birun 
kaptanı, yetmi3 tahakküm. ve tunç sa· 

hibi azban ağalan, oezirelerden ve 
kırk sancak yerden sair kürek keşanı, 
azban gelmek Kanunu Süleymantdir. 
Her gece tersanenin her bir gözüne 
bir dideban ve snnbule zindanına Uç 
yüz tueb neferi nöbetçi tayin kılınıp 
otuz beş kaptan tersane gözlerinde ve 
otuz beş kaptan askerler ile şehrin sa. 

ir mahallerinde kol dolqırlar. Çünkü 
Süleyman Han asrında Galata kuleain. 
de ve tersane zindanlarında otuz bir 
bin kadar ecnaaı muhteUfeden esir bu· 
lunurdu. Bunlara didebanlık böyle o. 
lur. Hele sanbule zindanı öyle bir tar. 
hı kadim üzere bina edilmi§tir ki, bir 
vcçhile Beniadem andan reha bulmak 
mümkün değildir. Belki bir mürg bile 
girse pervaze mecal bulamaz., 

Bu satırları dik.katle okuyunca ter. 
sane zindanının ne feci bir yer oldu· 
ğu anlaşılır. İçindeki ~ı uçamaz de 
recede emniyetli olmasına rağmen 
mahkfunlnra nezaret için muhafızl~ 
rm adedi mühim bir yekiln tutmak. 
tadır. 

lrnralıda ma.hkfunlara gelince kuzu 
gibi! Aradaki fark, devrin, zihniyetin 
disiplinin ve idarenin lehine kaydedi: 
lince, devirler arasındaki uçurumun 
ma.nas! dalıa iyi anlaşılır. 

§arak vazifelerinin nelerden ibaret ol
duğunu anlattı. 

- Evet Misters Dümulcn, birkaç 
zahmetli gün geçireceksiniz... Yarın 
salJah evinızde. fakülte müntesiplerin. 
den gelme iki yliz ziyaret kartı bula. 
caksıruz. Tabii bütün bu ziyaretleri i
ade edeceksiniz. Fakat acele etmeyi. 
niz. Önünüzde tekmil bir haftalık za_ 
man var. 

İlk ziyaretinizi, müessesenin en cı6-
ki hocasının alıngan bir banrm olan 

kansı "Mistcra Kilip,, e yapacaksınız .. 
Dundan &Ctıra, Mistera "Makperson .. 
u dolaşacaksınız. ÇünkU, onun koca. 
sı, sizin merbut olduğunuz ''Roman,, 
dilleri fakültesinin şefidir. Kocanızın 

ilk konferansında Makpcrson, Univer. 
site reisi ile ben de bulunacağız. Siz 

de gelirsiniz. Bundan sonra profeaö. 
rü, talebesile batbap bırakacağız. Bil. 
mcm size söylediler- mi? Kocanınn ta.. 

!ebesine haftada bir kere çay •erecek
siniz:. Çar§ambalar, buranın en az yük. 
1il gUniidfrr. Bu sayede çocuklar da 

sizinle franıızca k.oouımak fıraatmı 
bulmu§ olacaklar. Ah Miaten Dümu.. 

len, §Unu unutmayınız, ki talebeler 
.dondurmayı, sıcak içkilere tercih eder. 
ler ... Evet, hatti lapn bile. Dondur. 
macıya sizi, ben götüreceğim... Bura. 
da iki kasap var .• Siz "Hofman.. dan 
alııvcriş ediniz. 
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.L81 ... SIZ Satış Kanunu Hitlerin 
Kararname bu ay çıkacak, beyanatı 

Birinciteşrinde tatbika geçilecek Büyük tehlike Aımao- ' 
Ankara, 2 (A.A.) - Pazarlıksız sa. 

tış kanunu tatbikatı hakkında. not: 
Perakende ticarette pazarlıksız sa. 

tış mecburiyetine dair olan 3489 nu· 
maralı kanun 1 eylOlden itibaren me. 
riyete girmiş bulunmaktadır. Şu ka. 
dar ki, pazarlıksız satış ve etiket usu
lünün hangi şehirlerde, hangi madde. 
ler için ve ne suretle tatbik edileceğine 
dair kararname çıktıktan sonradır ki, 
mezkür kanunun ilk defa olarak tat. 
bikatına geçilecektir, 
Bu maksatla, lktısat Vekaletince ilk 

kararname projesi hazırları.arak lcra 
Vekilleri heyetinin tetkik ve tasdikine 
arzedllmiştir. 

Bu projeye nazaran, mezkur kanu
nun, şimdilik Ankara, İstanbul, !z. 
mir şehirleri belediye hudutları dahi. 
linde tatbiki derpiş edilmektedir. Bu 
şehirlerde, pazarlıksız satıs usulüne 
t!bi tutulması düşünülen maddeler. 
başlıca gıda maddeleri, mahrukat ve 
giyecek eşyası gibi en zaruri ihtiyaç • 
lara cevap veren maddelerdir. 

3489 numaralı kanun, çok yerleşmiş 
bir itiyat bahse mevzu olduğundan pa 
zarlıksız satie usulU tatbikatında ted. 
riç esasmı derpiş etmiştir. Bunun i. 
çlndir ki, ilk tatbikat neticeleri elde e· 
dildikten ve gerek halk ve gerek tile. 
car ve esnaf bu yeni satış usulüne a. 
lıştıktan sonra, tedricen kanunun tat-

bik sahası genişletilecektir. 
Pazarlıksız satıa mecburiyetine dair 

3489 numaralı kanun fiyatların tekev 
vününe müdahale etmemektedir. Bu 
kanun, fiyatların hükumet tarafından 
tayini veya fiyatlara narh konması gi. 
bi hükmü muhtevi değildir. 

3489 numaralı kanunun gayesi pe. 
rakende satışlarda cari olagelen pa· 
zarlık itiyadını ortadan kaldırmak ve 
yerine pazarlıksız (maktu) fiyatla sa. 
tış usulünü koymaktır. Bu maksatla 
kanun, perakende satılan ve kararna. 
me ile tayin edilecek olan mallar üze
rine fiyatı gösterir etiket konması ve 
böylece ilan edilen fiyatların altında, 
veya üstünde bir fiyat ile satış yapıl. 
maması mecburiyeti. ve bazı madde. 
ler için de, halkın, satın alırken iyi 
ve saf kaliteleri olan malın karışık ve
ya adi olanlarını ayırabilmesi için, ka 
!itenin de etiketlerle ilanına dair hü. 
kümler ihtiva etmektedir. ~u hüküm. 
lerin ne suretle tatbik edileceği de ha
zırlanmış olan kararnamede tayin ve 
tesbit edilmiştir. 

Kararname projesi Iera Vekilleri 
heyetince teklif veçhile kabul edildiği 
takdirde 1 ilkteşrin 1938 tarihinde 
meriyete gjrecek ve bu tarihte 3489 
numaralı kanun kararname hükümleri 
dahilinde, Ankara, İstanbul ve !zmir. 
de tatbikine başlanmış olacaktır. 

Hit,er- Henlayn görüştü 

Beneş de Südet de
leg elerini kabul etti 
AJmanya, :Fransız hududuna mütemadiyen 

As"eri kı talar sevkediyormuş .•• 
Prag, 2 (A.A.) - Saat 10,45 de 

1 

!::unt, Sevekcvsky ve Hcnlayn parti _ 
I 

~n murahhasları şatoya gitmişler ve 

~e~ reisicünıhuru!! !;.~ ~esine ' 
alnımlflartÜi, 

Blr Al-nan gazetecisi Sfulet murah- J 

haslarının fotoğraflarını !jekmck iste . 
mişse de murahhaslar Eeneş ile mü. 
him müzakerclct·de bulunacaklarınr ve 
kaybedecek val:itleri olmad.~mı hiddet. 
1i bir )~sanla söylemişlerdir. 

Berlin, 2 (A.A.) - Henlayn· öğle _ 
den biraz evvel Berchtesgadene kabul 
edilmi§tir. 

NEŞREDİLEN TEBLiG 
Berlin, 2 (A.A.) - Bu akşam Berh 

tesga.den'da aşağrdaki resmi tebliğ ne§
redilmiştir : 

"Mitler bu sabah Obersarzbergde, 
Südet Almanlan reisi Henlayni kabul 
etmiştir. Henlayn, Ingiliz nazırların • 
dan Runcimanın arzusuna tevfikan Praa 

'-> 

hükumetile Südet Almanlarr arasında. 
ki müzakereleri Hitlere anlatmıştır. 

Hitler, Henlaynin beyanatını büyüt< 
bir alaka ile takip etmiş ve bu müla _ 
katın sonunda bugünkü vaziyet hak. 
kında tam bir fikir mutabakati mevcut 
olduğu müşahede edilmiştir. 

Hitlerin öğle yemeğinde misafir o _ 
larak bulunan Henlayn, öğleden son. 
ra Obersalzbergden hareket etmiştir. 

Berlin, 2 (A.A.) - Obersalzberg
uen lıarcket eden Henlayn, Gtomobille 
doğruca Çekoslovakyaya gitmiştir. 

Alman hariciye nazırı Von Ribben. 
trop da tayyare ile Berline dönmüş. 
tür. 

ZlYARETtN AKiSLERt 
Berlin, 2 (A.A.) - Henlaynin Hit. 

leıe yaptığı ziyaretin e<:nebi memleket. 
lcr<le tevlit ettiği ilk akislerden, Al. 
rr:an r.ı.ahAfili memnun gözükmektedir. 

Dcdinde beyan olunduğuna göre, 
nı:.ıkOr ziyaretin alenen yaprl:nı§ oi -
ması allikad.ar tara!lıır ııratmdtıki va. 
ziycti ası«ça gösterir. 

ri yoluna girmiştir. Sulhu, kurtarmalt 
için ye.::_ane çare de budur. 

O~ SAAT SUREN 
~~ŞME 

Prag, 2 (A-:-A.) - Südetler dele. 
gesi Kundt ile heyet reisi Sedekinski, 
reisicilmhur Bencşle Uç saat süren bir 
mülakatta bulunmuşlardır. 

Mallım olduğu üzere Südet delege. 
leri reisicümhur tarafından 30 ağustos. 
ta yapılan yeni tekliflere cevaplarını 

bildireceklerdi. 
Bittabi bugünkü mülakat hakkında 

hicrbir şey söylemiyorsa da Çekcslo. 
vak hükumeti, mahafili bittabi müsait 
bir şekildedir. 

Berlin, 2 (A.A.) - Burada elde edi
len maliımata göre, Südet delegeleri 
hükumetin milliyetler hakkındaki pro
jesini red1etmekle beraöer, bu proje. 
nin kabule §ayan olmadığını beyan et. 
melrteclirler. 

Bundan, Südetlerin müzakerelerin in. 
krtaa uğramasını istemedikleri anlaşıl. 
maktaclır. 

Berlinde Pragın yeni teklifde bulu. 
nacağı ümit edilmektedir. Bir Berliıı 

membaından verilen habere göre, hü
kumetin projesinde başlangıç olarak 
üç aylrk bir mütareke teklif edilmek. 
tedir. 

Bu müddet zarfında Çekoslovak ma.. 
kamlarile Südet §efleri vaziyeti vahim. 
Ieştirecek her türlü tedbirden içtinap 
edeceklerdir. 

FRANSA HUDUDUNDA 
TAHKİMAT 

Faris, 2 (A.A.) - Leon Blum, Ber. 
linden gazetesine yazıyor: 

"Alrnanyanırı Fransız hududunu her 
ne bahasma olursa olsun abluka altı. 
na almak üzere yaptığı askeri hazır
lıklara gece, günd!.iz devam eclilmekte. 
dir. 
R~n nehrinin sahilindeki bütün ka. 

saba!:ır askeri kıt:;lada dclmuştur. YoL 
iarda Aimanıa:-ım her tarafından ge. 
len ka:nyonJar harp malzemesi taşı. 

maktadır. İstihkam işlerine faaliyetle 
<l'!vam edilmektedir. 

yanın Bolşevik olması 
I>aris, 2 (Hu:.usi) - 61Jurnal" ga

zetesinin muhabirine bulunduğu beo
yanatta llitler şunları söylemiştir: 

"Avrupa. için en büyük tehlike Al
manyanın bolşevik olması idl. Oza
nian Avrupa kaybolacaktı. Bugün 
Holanda, Belçika. ve Fransa glbl 
memleketlerin bolşevlk olacağına. l. 
nanmayorum." 

llltler iktısadı vaziyetten bahse
derek her deTlet kendi kencllsinin 
işleıiylo meşgul olın.Adıkça vaziyetin 
ihtilftf menuu olmakta devam ede
cc~inl söylemiştir. 

Hitler l•'ransadan bahsederek de 
şöyle demiştir: 

"Biz ayni aileden insanlarız. Ara. 
mızda yıkılamıyacak blr hatıra u
yandıran bir bağ vardır. Biribirlmiz
den nefret etmemizden ziyade birl. 
birimizi sevmemiz icin sebepler mev
cut bulunuyor." 

Ankara Halkevi 
Kahvelerde küçük kütüp

haneler tesis ediyor 
Ankara, 2 (Teletonla) - Ankara 

halkevi şehir dahilindeki kahvelerle 
cezaevinde ve çalışma sahasına dahil 
130 köy.de halkın ve köylünün okuma 
ihtiyacım temin maksadile iki yüzer 
kitaplık birer daimi kütüphane tesisi.. 
nl kararlaştırmış ve hazırlıklara başla.. 
mıştır. 

Şimdilik bu kütüphaneler iki yüz 
kadar olacak ve otuz kırk tanesi önü.. 
müzdeki aylar içinde tesis edilecek, 
mütebakisi de iki sene zarfında tamam
lanacaktır. 

Bu suretle Ankara halkevi halkın 

ve köylünün okuması için ayağına ka. 
dar kırk bin cild kitap götürmüş ola. 
caktır. 

hakkında risaleler dağıtrlmrştır. A1man. 
yanın şimalindeki kıtalar süratle Fran. 
sız hududuna scvkedilmiştir. 

Askeri sebeplerden dolayr, Alman. 
yanın garbinde ve cenubunda birçok: 
yollardan geçilmesi menedilmiştir . ., 

HE~LAYN YE~! TEKLİFLERDE 
BULUNACAK 

Berlin, 2 (A.A.) - Buradan alınan 
haberlere göre, Henla~ Çekoslovakya 
ya döndükten sonra, Çekoslovakya hü 
kumetinin tekliflerine karşı mukabil 
tekliflerde bulunacaktır. 

Hükumet tekliflerinde Uç aylık bir 
siyasi mütareke akdini ve Südet Al. 
manlarrna kantonlar çerçevesi içinde 
idari bir muhtariyet vermeği ileri sü
rüyordu. Henlaynciler, bu projenin ka 
bul edilmez olduğunu söyliyorlar ve 
bUtün Alman camiası için idari taksi. 
mat yapılmaksızın muhtariyet istiyor. 
lar. 

Prag, 2 (A.A.) - Runcimanın sek
reterliği tarafından neşredilen kısa 

bir tebliğde, Çekoslovak reisicümhuru 
Bcneşin bu günkü mülakatında !ngi. 
liz devlet adamına Südet Almanlıtrı ile 
müzakerelere pazartesi günü teşrar 

başlanacağını söylemiş olduğu bildi • 
rilmektedir. 

Prag, 2 (A.A.) - Südet Almanlan 
partisi n<.>şrettiği tebliğde pı:ı,ti dele
geleri ile Beneş araşmda bugün yapı. 
lan mülakatın 30 Ağustosta milliyet. 
ler meselesinin halline dair cereyan et
miş olan müzakerelerin devamı mahL 
yetinde olduğunu bildirmektedir. 

Prag. 2 (A.A.) - Südetler partisi 
neşredilen ikinci bir tebliğde Henlayn 
partisi mebusları ve senatörleri ile 
cenubi Karpat Almanları partisi me. 
bus ve srnat<irlerinin bugün müşterek 1 
bir toplantı yaptıklarını ve Alman 

italya meKtePı0rindeki yatlü(jf 
hocalar ve talebeler çıkarıhyor 

Roma, 2 (A.A.) - Bu sabah topla· 
nan nazırlar mecllsi, İtalyan mek· 
teplerinden .Yahudi talebe ve öğret. 
menleri cıkarmak için çok mUhim 
kararlar vermiştir. Yahudi öğret

menler ve profesörlerin vazifelerine 
16 ilkteşrlnden itibaren nihayet ve
rilecek ve ancak yüksek mekteplere 
kayıtlı olan Yahudi talebe mektebi 
bitirinceye kadar devam edebilecek. 
!erdir. 

Neşrolunan bir emirnamede, Ya· 
hudl ana ve babadan doğanın Ya-

Maarifte tayin 
ve nakiller 

Ankara, 2 (Telefonla) - İstanbul 
ilk öğretim müfettişlerinden Hürrem 
Arman Denizli, Şevki Erkson Zongul. 
dak, Samsun müfettişlerinden Hakkı 

Nami Ordu, Antalyadan Hilmi Tüncer 
Muş, Amerikadan tahsilden dönen Mu.. 
bittin Akdik Samsun, maarif direk
törlüklerine tayin edilmişlerdir. 

hudl iininden başka bir dinde de ol. 
sa Yahudi addedildiğini tasrih eY,l~ 
mektedir. 

~ 
Roma, 2 (.A.A.) - BUtUn !talyada 

yapılmakta. olan Yahud tahriri nur • 
su bitmek üzeredir. Şimdiye kadar. 
seksen dört bin Yahudi tesblt edil~ 
miştlr. Yekflnun seksen beş binden. 
biraz fazla olacağı tahmin edflfyor. 

1919 dan sonra İtalyaya gelmiş o. 
la.n yirmi bin Yahudlnin ttalyadan 
çıkarılacağı zannedilmektedir. 

Başvekil 
Ankara da 

Ve killer 2,5 saatlik 
bir toplantı yaptılar 

Ankara, 2 (A.A.) - Başvekil Ce
ıa.ı Bayar beraberinde Hariciye :Ve. 
kili Doktor RUştU Aras, Maliye Ye
kUl Fua.t Ağralı olduğu halda bu sa. 
bah tstanbuldan şehrimize grimlş
tfr. 

Ankara, 2 (A.A.) - Heyeti Vektle 
bugUn saat ı 7 den /9 bucuğa kat\ar. 
toplanmış ve muhtelif mesele! rl 
tetkik ederek bu işlere dair karar. 

\ lar vermiştir. 

FIHstinde bir sinago
ga ateş verildi 

' 

Tarih muallimi İhsan Ankara erkek 
listsi müdürlüğüne, Ankara kız lisesi 
müdürü Samih Bursa lisesi müdürlüğü.. 
ne, Mülkiye mektebi müdür muavi
ni Suud Kemal Yetkin Ankara kız li. 
sesi müdürlüğüne, Sıva.s lisesi müdü.. 
rU Ömer Samsun lisesi müdürlüğüne, 

Eskişehir lisesi başmuavini Nuri Ga -
ziantep lisesi müdürlüğüne, Samsun li

sesi müdürü Sıtkı Kayseri lisesi mil -
.dürlüğiine, Srvas mualiim mektebi mü
dürü Faik Afyon lisesi müdürlüğüne, 
Bursa lisesi coğrafya muallimi Murta. 
za Denizli lisesi 'müdürlüğüne, Afyon 
lisesi müdürü Sami Trabzon lisC$i mü
dürlüğüne, Antep lisesi müdürü lma.. 
dettin İstanbul erkek muallim mektc.. 

bi müdürlüğüne. Ankara krz lisesi f el. 
sefe muallimi ve müdür muavini iffet 
Erenköy krz Lisesi müdürlilğüne, 

Ankara Erkek Lisesi Müdürü Şe
rif Kabataş, Kayseri Lisesi mü
dürü H aydar Niyazi İstanbul Erkek 
liseleri riyaziye öğretmenliklerine, De
nizli lisesi müdürü Tevfik Ayni mek
tep öğretmertliğine tayin edilmişler • 
dir. 

Kudüs, 2 (A.A.) -Tel-Aviv'de bir. 
mahzenin önUne atılan bir bombanın1 

patlaması neticesinde UçU ağır olmak 
Uzere dokuz Yahudi yaralanmıştır~ 

Fivburgda Asiler Sinagoga. ateş ver~ 
mlşler ve yangınla mUcndele eden it
faiye efradı üzerine ateş etmişlerdlr11 

Bursa lisesi müdürü Necatinin isti. 
fasx kabul edilmiştir. 

---o-

Başvekil ltalyan 
sefirini k a bol etti 
Ankara, 2 (A.A.) - Yeni İtalya 

lıtiyük elçisi bugUn saat 16.30 da 
Daşvekfl CelU Bayar tarafından ka
bul edilmiştir. 

İtalya büyUk elçh;i BUyUk Millet 
Meclisi Relsl lle Hariciye Vek111ni de 
ziyaret eylemiştir. 

RUŞTO ARASIN ZtYAFETt 

;Ankara, 2 (A.A.) - Hariciye veki
li Dr. Tevfik Rüştü Aras yeni İtalya 
büyük elçisi §erefine bu akşam An. 
karapalasta bir ziyafet vermiş ve bu 
ziyafette Parti Genel Sekreteri ve Da. 
hiliye Vekili Şükrü Kaya, inhisarlar 
vekili Ali Rana ve Hariciye Vekaleti 
erkanr hazır bulunmuşlardır. 

Arjantin Elçlllğl 
Ankara, 2 (Telefonla) - Arjantin. 

de yeniden ihdas edilen büyük elçilik
ğe sabık Madrit elçimiz Tevfik Ka. 
milin tayini kararlaşmı~tır. 

Kudllsde dindaşları tarafından §'iZ• 
ll polis teşkllAtına mensup olduğu 

zannedilen bir Arap bir tUfek darbe. 
siyle öldUrillmUştur. 

Dünkü hava 
Yeşilköy Meterooloji istasyonund~ alı. 

nan mnlrımntn g5re, hnva yurdun Trakya 
''e Kocnçlide bulutlu, diğer bölgelerde açık: 
geçmi~, rüzgltrlnr; Ege ve Akdeniz k1yıla ... 
rmda sarbt, diğer bölgelerde şimnll isti. 
kametle ve orta kuvvette esmiştir. 

Dün İstanlmlda hava ekseriyetle ~ut .. 
lu geçmiş, rüzgftr şimali istikametten 7 • 9, 
metre hızla esmiştir. Saat 14 de hava taz .. 
yikl 755.9 milimetre idi. Sühunet en yük. 
sek güne~te 63.5, gölgede 23.4 n en düştik 
21.2 santigrat kaydedilmiştir. Dünkll güne 
nazaran hava biraz kırılmıştır. 

BUGÜN KALKApK VAPURI..AR 
(Ülgen - 18 de Barıına), (Sus - 14 'de 

:ıludanyaya), (:\tersin - 20 de Bandırma ... 
ya), (Saadet - 15 de Ayvaııan>, kalka· 
caktır. 

GELECEK VAPURLAR 
(Aksu - 12.30 da Karadenizden)', (Mer. 

sin - 15 de Barlından), 1(Trak - 17,30 
da l\ludanyadan), (İzmir - 16 da İzmir,. 
den), (İnönü - 11.30 da l\lerslnden), ge-ı 
lecektir. 

Havadar, konforlu, ucuz, hususi 
hastahane 

Şişli cerrahi kliniği sahibi ve 
operatö:rU 

Biri:aci CAFER Paristen 
smıf Mezun 
operatör TAYYAR 

Umurnt, cerrah!, dima~, simr ve es 
tetik (gençleştirme) ceITahisi ve ka. 
dın, doğum mütehassısı. 

Ameliyathane masrafı alınmaz. Dok 
tor hastalarına yüzde 30 tenzilat. 
Şi~li meydanı No. 201, Telef:35..261 

Istanbul Tramvay 
Şirketinden: 

l 
İstanbul Tramvay şirketi, 1938-1939 nıektep senesi zarfında. tramvay 

hatlarında tenzilatlı tarife ile seyahat etmek hakkını bahşeyleyen kartla. 
rm kaydına 12 eylUl 1938 tarihinden itibıfren ba§lıyacağını mektep ve 
Üniversite talebelerine ilim eyler. 

Alakadarlar. pazar ve bayram günleri hariç olmak üze.re her gün: 
Saat 8.30 dan 12 ye ve 13,30 dan ı 7,30 a kada.r. 

Cumartesi günleri saat 8.30 dan 13 e k_!ldar mUsbit evraklarlle beta 
ber Galatada Söğüt sokağında (Tünel arkasında) hareket kalemine mUra.. 
caat edebilirler. 

D!REh.~RLü.K 

Al:ncınya ~üıakerelcıı.kn hariç tn _ 
t.ıla:naz. S!idct Almanlığı ile Alman 
r.-:ill~i ıı.raııındaid ~ğlar lıu ziyaretler. 
le tebr.ril r ~tr.liJ b~ıhınmaktadır. Al
ı <? l}'a Çek06lov8Kyada.ki Sil.det Alma:'l-
1 .. rı:ıın bir plebiaitc milracaat etmele-

Kıtı:ılar, şimdiki halile yalnız topra
ğı kazmakla me'.iguldür. Son günler 
zarfında birçok Almanlara motörleşme 

delegelerinin Çekoslovak hükumeti ile 1 
girişmiş olduğu müzakerelerde takip l 
eylediği hattı harekete dair Kundt ta-ı 
rafından verilen izahatın ittifakla ka. 

b~edilmiş ~duğunukaydey~mc~~ •·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~
dir. 

' 
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" ., " ,. k k da yazılı 3 takım prınç ışc 
I - Şartnamesi mucibince yaptınlaca yu ar 

açık eksiltmeye konmuştur. r h abile 630 lira ve muvalt. 
Ii - Muhammen bedeli beher takımı 210 ıra es 

kat teminatı 47.25 liradır. 
1 

artesi gilnil saat 13 de Ka. 
'h' rast ayan paz 

lll - Eksiltme 5-IX-938 tan ~ne ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesınde .. .. u·· geç ... n •ubeıden alınabilir. 

• 1 k her gun soz " :ıı 
IV - Şartnameler parasız o ara. d'l .. ve saatte % 7 ,5 güvenme 

. • •1 • • tayın e ı en gun 
V - isteklılcrın eksı tme ıçın 1 ler'ı ı'l!n olunur (5653) 

k ·syona geme . 
parasile birlikte yukarda adı geçen omı 

. . -. -.-ce-A-danada yaptırılacak tuz ambarı ve 
I - Şartname ve pro,JeSl mucıbın zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

başmiidüdük apartmanı inşaatı kapalı muvakkat teminatı 1718,79 lira. 
II - Keşif bedeli 22917 lira 15 kuruş ve 

dır. . tarihine rasUıyan pazartesi günü saat 11 de 
II! - Eksıltme 19-9-D38 . "d ki alım komis~">nunda yapılacak-

Kabataşta levazım ve mubayaat şubesm e 

tir. bedel mukabilinde inhisarlar leva. 
IV - Şartname ve projeler 115 kur~ş başmUdürIUklerinden alınabilir. 

z.ım ve mubayaat şubesile Adana v~ A_n ;;~e~in fenni evrak ve vesaikini iha. 
v _ Eksiltmeye iştirak etmek ıs.tı~ısarlnr umum mildürlüğü inşaat şube

lc gününden üç glln evveline .k~dar. ı~kası almaları lazımdır. 
gjnc ibra?. ederek ayrıca ehlı) et .,:esı kıı.nuni vesaik ile V inci maddede yazı.. 

VI - MühürlU teklif mektub~~t vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası 
Iı inşaat şubemizden alınacak ehl~y . dect:k olan kapalı zarfları eksiltme 

bank ktubunu ıhtıve. e k ı ~ makbuzu veya a me d ge"en alım komisyonu bnş an ıgınn 
.. ·· t ıo a kadar yukarda a ı 'l< gunu en geç saa . . d . (6014) 

makbuz mukabilinde vennelerı lazım. rr 
. 2000 kilo toz şeker açık eksilL 

I - İdaremizin Başabahçe fabrikası içın 
me usulile satın almac.aktır. . 25 5 kuruş hesabile 510 lira ve mu. 

II - Muhammen bedeli beher kılosu · 

vak.kat teminatı 38,25 liradır. . . c;tlıyan pazartesi gUnU saat 10 da 
Ek ·ıt 19-9-938 tarıhınc ra~ k HI - sı me sindeki alım komisyonunda yapılaca • 

Kabataştn lcvaıım ve mubayaat şube 
tır. . . ta •in edilen !!Un ve saatte yüzde 7,5 gü. 

rv - !stcklilerin eksiltme ıçın d; en 1 c:ı~svona ge'meleri ilan olunur. 
venmc p::ı.ralari!e birlikte yukarda a ı geç · (6067) 

f b 'kası tamiratı mütemadiyesi işlerinde 
I - İdaremizin P3J2abahç? a ~bı . e 200 ÇU\'al çimento 73 metre mikabı 

k .. rtnamesı mucı ınc , 
kullanılma uzerc. §a 5000 kilo kireç açık eksiltme usulile satın alı.. 
kum, 50 metre mıkıibı çakıl ve 

nacaktır. . . . . hammen bedeli 514 lira muvakkat teminatı 
II _ Heyetı umumıyesının mu 

38.55 liradır. . 6-9-938 tarihine rastiıyan salı günü saat ıo da Kabataş. 
III - Eksıltme k 

, v mubayaat şubesindeki a.lım komisyonunda yapılaca tır. . 
ta ı;~nz~mŞa:tnameler parasız olarak her gün sözü geçen şub~den alın~~ılir. 

V t t klilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yuzde 7,5 guven. 
- ş ·~ b' l'kte yukarda adı geçen komisyona müracaatlnrl HAn olu. 

me paraları e ır ı _ (5654) 

nur. 
Muhammen be· Muvakkat Eksiltme 

Cinsi Miktarı 
Beheri Tutarı teminatı nin saati 

Lira K.S. L. Kr. Lira K. 
. 15000 Kilo _ 20.10 3105.- 232.87 ıo.ao 

Sigara mriıne kolası 
13 550 

Kilo _ 20.70 2804.85 210.36 ıı.-
Sigara paket kolası . ·. t n alınacak '"llknrda yazılı 15000 kilo si. 

Ş tn ıeri mucıbınce sa ı ., . 
I - ar ameı . . paket kolası ayrı ayrı açık cksıltmcye kon· 

gara makine ve 13,550 kılo sıgara 

muştur. 
11 

.1 muvakkat teminatları hizalarında gösteril· 
II - Muhammen bede erı e 

miştir. . .h. e rastlıynn pazartesi günU hizalarında 
III - Eksiltme 5-9-9:3S tar~ ın ım ve mubaynnt şubesindeki alım ko. 

göstcrileıı saatlerde Kabataşta evaz 
misyonunda yapılac::ktır. k her ,,.Un sözü geçen şubeden alınabilir. 

rv _ Şartnameler parasız. o_ıara ,. edtten gün \'C saatlerde yüzde 7.5 gü. 
v _ tstE"klilerin eksiltme ıçın ta) 1 n çen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

venme paralarile birlikte yukarda adı ge (5508) 

ZAYİ 
• üncü şuheden ııldığım 31/~1}920. n~~r~ 

ralı ıknmet tezkeremi zayi eıtım.: "len ısını 
cıkJrncnğımd:ın eskisinin hükmu yokıur. 

, l ll'•l' (261HO) Dlmilrl l oro ı. ı. 

d .,_ .... 
..:t ·-

NevratJJ e Nezle 

lsfanbul lklnC'i icra /tltm11rl11ğıından: 'ı 
Arif Deliormnna ait olup l\lchmede ipo· 

lek göslerdiı;ti Aksnrnydıı Yalı mnhalle
&indc Değirmen sokn~ında eski 39 yeni 41 
No. lu tnmnmınn 3 ehli yukuf t:ırnfınd:ın 
l 4 JG lira kıymet tnkd ir olu nan bahçeli 
ktırıdr ev horcun ödenmemesinden nı;ık 

nrtırmııya konulmuşlur. 

l"mum mcs:ılı:ısı G2 .i\I. murabb:ıı olup 
bunılan 49, 50 l\1. 2 bina kalnnı lınlıı;cdir. 
D:ıh•:e tnlıtnperde ile örtülü bir kuyusu 
\•ıırdır. 

Evsafı: Kııpıdnn içeri ı;ıiril<likte zcml· 
nl kırmızı ı;ini düşeli lıir koriılor üzeriıı,, 
clt• yiıklü dıılııplı hir ocln ile ZC'ınini kırmı
zı çini içinde s:ılırınc ve lıelfısı lıulunnn 

hlr nıııtrnk \'C lıurndnn hlr ınercli\'en ile 
lıoclrumn inilir. Bodrum toprak köınürlük
tür. 

Asma kol: İçinde kileri bulun:ın bir odn. 
mr:ı el kot camekanla bölünmüş bir s~ .. 

ra üzerinde bir yük ve mermer musluklu 
bir fıcla, şahniş bulunan bir od:ıdnn lba
reıtir. ı:lcklrik tesisatı \'ardır. 

Bin nın beden du\'nrları kıirsir bölme
leri baAdndi ,.e ahşap zemin kal penccrelr .. 
ri demir parmaklıklıdır. 

nu snyri menkulün birinci arllrması 

10-10-!138 tıırihine müsadif pazartesi 
günü snot 10 elan 12 ye kadar dairemizde 
icra olıınocok ve en çok artırnnn ihale e
dilecektir. Ancak o gün verilen bedel mu
hammen kıymetinin % ia ini gcı;nıeı:ı;c 
artırma on heş ı;nn seri bırakılarak 25-
ıo-!l :iS tarihine miisadir ı;nh E(Ünil ayni 
mah:ıl ve saatle icra kılınacak artınnadu 
en çok nrtırıının üstilnde bırnkılacnktır. 
Şnrtnnmeı.i hrrkesin sürebilmesi için 
20-0-038 tnrihlndcn itibaren divanlınnr .. 
de nı;ık bulundunılacaktır. 

İpotek sahibi ıılncnklılarla di~er nli'ık:ı 
d:ırların gayri menkul üzerindeki hakları 
nı, hususiyle faiz \'C masnırn dair olan id. 
dialnrını evrakı müsbitcleriylc 20 sün i
çinde icra <laircsine bildirmeleri Hiı.ımdır. 
Aksi takdirde hnkl:ırı tapu sicilliyle sa
bit olmıyanlar satış beılelinden h:ıric hı. 
rakılırlnr. 

Talip otnntorın muhammen kıymetin % 
7,5 pey akçesi veya milli bir bnnknnın le
tnlnul mektubunu irae etmeleri ve fazla 
malilmnt nlmnk istiyenlerin her zaman 
938/2270 :\o. ile daireye ı •irncaat edelıi
lrcekleri ill\n olunur. (26645) 

Gemlik icra lıfrmurlufjundan: 
lstnnbuld:ı Mehmet Şevket oı:llu Zi~n A

kının tnlıtı t:ısnrnıfundn olup doktor l!miıı 
Petrlçe birinci dereeelle 1200 liray:ı ipo. 
tek eılilen ve satışı 2-0-38 t:ırihinde 
mukarrer iken mu:ınıelrsinin ndcmi tekenı
miilünden doln~·ı on beş sün sonraya ini'. 
kine knrnr verilen: topunun 2 nri ki'ıııuıı 
!137 glin ve 21 :ıyısın<ln kayıtlı sn('iı K:irııll, 
solu lzzcttln, nrkası l.ulfi h:ıleıı Ahmet 
rlükkfınlnrı önü yol ile çevrili Grınlı~in 
Dcnıirsııhnşı mnhallcsinin Dere ııok:ığııı
dn 66 ~o. tnmrıınınn üç ehli 'ukuf ınnrife
ti)·le 800 lirn kıymet takdir olunan tnor; 
m:ığnz:ı \'C yine l:ıpunun 2 nei kanun 937 
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Baş ve Diş ağrıları 

• 1 
Dindirir 
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mirl açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdür. 
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan ba§ka 
en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa mUdürlüğünden alacak. 
ları fen ehliyet ve 938 yılma ait ticaret odası vesikalarile 95 lira 46 kuruş 
ilk teminnt makbuz veya mektubile beraber 19-9-938 pazartesi günü sa· 
at 11 de daimi encUmende bulunmalıdırlar (1) (6083) 

Keşif bedeli 2701 lira 57 kuruş olan Fişekhane - Silahtn.rağa yolunun ta.. 
miri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdür 
lüğünde görülebilir. istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka 
en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Müdilrlüğünden ala. 
cakları fen ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesikalarile 202 lira 62 ku· 
ruı;;luk ilk teminat makbuz veya rnektubile beraber l 9-9-938 pazartesi 
günü saat 11 de daimi encümende bulurunn.hdırlar. (6080) (İ) 

Beher metre murabbaına 5 lira bedel tahmin edilen Aksaray yangın ye. 
rinde 47 inci adada 1317 numaralı arsanın sağ tarafında 5,60 metre yüzlü 
149 60 metre murabbaı arsa satılmak üzere açık arttırmaya konulmu§tur. 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 56 lira 10 kuruş. 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 19-9-938 pazartesi günü 
saat 11 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (6081) (B) 

Beher metre murabbaına 15 lira bedel tahmin edilen Çırçır yangın yerinde 
eski Dülgerzade yeni Sofular mahallesinin Macar karde~lcr sokağında yeni 
43-1 No. lı 2·1 üncü adada 7,30 metre yüzlü, 53.50 metre murabbaı sahalı ar. 
sa satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde giı ülebilir. Ist\:klJler 60 lira 18 kuruş. 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9-9-938 cuma günü saat 
11 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (5756) 

Yaş pancar küspesi nakliyatına mahsus tarifenin tatbik tarihi ağustos 
ba§mdan ikincikanun sonuna kadar olmak üzere değiştirilmiştir. 

Yeni tarife l O eylı'.H 938 den mute.berdir. (6070) 

ııiin \'C !!2 sırnsıncln krıyıtlı Ynzıro\·a mc,. 
kiinde •1595 metre murnbhnındnki şıırk 

melrClke zcytiıılıAi şfmnl l\lustnfn g:ırp 

Türkmen o~ln halen sahibi senet zeytinli
l;i cenup yol ile çe,·rill t:ım:ımın:ı 50 Jlrıı 
kıymet takdir edilen tarın ,.e yine tapu
nun 2 nc:-i kfınunu 937 gün ve 23 No. kıı.. 

yıllı Y Jzıro,·n ıne,·klinde 4595 metre mu
rnlıbıınd ı :ırk hendek şlm:ıl yol sarp l\e· 
ınnl 7.h·n nnne~i Zehnı crnup hendek ile 
çenili 240 n{:ncı ha' i 250 lirn kıymet tak
dir olun:ın ze~tinllk yeniden açık nrtlır

mııya konmuştur. 

Birinci nrtırnın 17-9-38 tarihine rasl
loynıı cııınnrtesi günü saat 10 dan 12 Yl' 
koı!nr icrn dnircsincle iern olunacaktır. Ar .. 
l ırııııı hedl•li kıymeti nıuh:ınırııinenin ;yüz
de yetmiş beşini huldıığu takdirde müşte

ri üzerine ihale edilecektir . .-\ksi t:ıkılirde 

en son nrlırnııııı l:ııılıhfülü bııki kalmak İ' .. 
zere on heş gün temdit edilerek 4-10 -38 
luriJıine rn'illay:ın c;:ıJı günü ayni saat \'C 

rnnlı:ıldc ikinci nrtırm:ıdn en çok pey sü
renin üzerine ihale olunnc:ıktır. 

Artırmaya iştir:ık etmek istiyenlerin 
yüzı'c yedi lıuçuk nisbcllncle pey akçesi 
vcyn miJU bir bankanın teminat mektubu 
lrne etmeleri Jl'mmdır. 2004 No. icrn Ye 
ınrıs K. 121l ncı mnddeı.inc tevfikan hnk
lnrı lnpu sicilleriyle snbil ol:ın nlncnklılnr. 
ln di~cr :ılakncl:ırJ:ırın Ye irtifak hnkkı 
snlııJJierin bu hakları hususiyle faiz ,-c 
mnsrn!n cl:ıir ol:ın iddinlnrını evrakı miis
bilelcrı~ le b.rlikte ilfın t:ırihindcn ilihnren 
bu milddct içınclc dairemize bildirmeleri, 
aksi takdirde h:ıkl:ın tapu sicilleriyle sahil 
olmıyıınlnrın satış bedelinin p:ıyl:ıştırılınc, 
sınd:ın hnrl~ knlncnkl:ırı, telltıliyc resmi 
\'C t:ıptı lffnı'.i barcı ,.e intikal mosrnrıarı. 
nııı nlıeıyıı nit olduj!u ,.c fnzln m:ılunıaı 

almak ıslıyenlerln 938/63 Xo. dosyadn 
mevcut cvruk '\"e mnh:ıllen tutulan hııciı 
,.e t:ıkdirı kıymet rnponınu görüp nnlıyn
cnk'orı mın olunur. (26650) 

KUHU. ·un kitap şeklinde romun tcfı'lksıu 
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~ ,.... 
- Evet, dedi. VnktHe bir otomobilmiş. Fnlrnt 

şimdiki haliyle .... 
Ceplerini aradı. Fakat hiç bir şey bulamadı. 

Yalnız, bir köşede, bir ca.nta görUnUyordu. MUfet· 
~ş çantanın içini gözden geı;:lrdl.1 Ameliyat yapma
ı;n mnhsus bir takım tıbbi lllt\t ve edevat vardı. 

BAHCEl\ffZDE 
k m ıcnsin ''nryctc, Oudapeşte-

ller a şn Al· b l TRiO \'OK\'S, . gelen ,ro ıı 
den yenı • Dl ,.. J\fAHIETA, Dansöz 
Berlcl 4 STı\N, )OZ 

ROZITA ... , ________ , 
Alemdar Sineması 

tı<I FiLM 

1 _ yakan buseler·· 
2 - I nsan avcıları 

EGE TiYATROSU 
1'\uri Gene \'e 
nrkndnşlnrı 

3 Eylül Cumartesi 
akşamı 

Şehreınininde 
01.üM KASIIlGAl.ARl 
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- Hayır cnnım. Otomobili kastetmiyorum. De
likanlının anlattığı maceraya işaret etmek istiyo
rum. Yoksa benim otomobilin bir kusuru yok. Bir 
k<'re harekete getirdiğiniz mi artık ateş nlmış bir 
ev gi hl alıp başını glıler. 

- Evet, ateş nlmış bir evden hiç de farkı yok. 
Ne sormuştunuz?... Ha... Cidden garip bir mace .. 
rn ... 

Du sırada, komiser Patersonun otomobilinin 
ınotöründeıı. kUı;Uk mikyasta.bir hava bombardı

manını andıran bir patlayış işitildi. Sonra yokuş 
aşağı inmeğc başladılar. Patcrsonun otomobilinde 
doğru dürilst konuşabilmenin lmka.nı yoktu. lstc
dl~lnlz kadnr bağırınız, sesinizi, motörün gürültU
tüııden gUçlUldo yukarı çıkarablliyordunuz. 

Dunun için müfettiş Ilad daha faz!a konuş. 

muktan vazgeı;:erek gözlorlnl yumdu ve kendi ken
dine düşliumeğl tercih etti. 

G\ttlklerl yere gitmeleri, tam bir buı;:uk saat 
sürclu. Gittikleri mUddetçe ortalık daha tonhnltışı
yor, yalnız ve yabanı bir hal alıyordu. Derken, ke
nara c;okilmlş eski bir yelkenli ile karşılaştılar. 

.Mü!et.tlş Bad bu tekneyi aşağı yukarı bir süz. 
dükten sonra komiserden sordu: 

- Acaba kimin? 
Komiser btlmeyordu. Mllfettlş Bad, teknenin 

Komiser Paterson, bunları 1Jerde mahkemede 
Uzım olur endişesiyle yanına aldı. 

Bir diğer köşede, Kllfoyl'un bıraktığı ipler ve 
ağzına tıkanmış olan bez bulunuyordu. MUfettiş 
Bad bunları dikkatle gözden geçirerek bilhassa 
dUğUmlerlne dikkat etti. Sonra ihtimamla geniş 
ceplerine yerleştirdi. 

Bunun Uzerlne: 
- Burada yapabileceğimiz işler bundan tba. 

ret, dedi. Artık gldcblllrlz. Ancak, ikimizden biri
mizin burada kalması muvafık olur zannındayım. 
Birimiz gider ve ölUlcrl nakledecek bir vasıta ile 
doktor getiririz. 

Komiser Pnterson gemide kalmak istediğini 

söyledi. 
MUfettlş Bad da zaten bunu bekliyordu. Ko

miser Patcrson ayni nezaketi dcT'am ettirerek: 
- Ben burada kahrım, diye flAve etti ve siz 

benim otomobntml alarak gideblllrslnfz. 

MUfettfş Bad bura.da bir kUçUk nilkte daha 
yaparak komlserlne takılmak istedi: 

- Ben, diyordu. Yaya. ,gitsem daha çabuk gi
derim sanıyorum. 
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kı§a bırakma, yazdan al 1 ., 

1 in Antr • 
1 

kalori randımanı hiçbir vakit kok randımanile mukayese cdilomu. Son 
tecrübelerin daha teyit ettiği hakikat: 

ntr si .. ' .. 
ın 

Kok'a nazaran yüzıde / faik buluduğu bir daha sabit oldu. 
Satı§ merkezi: Galata Yolcu Salonu karşısında Tahir han 5 inci kat 

Telefon: 44915 

Koz, ~ır~ek0 ~eccsD 0 ~lYııroseO 

uca ülkü lise eri 
Kayıt muamelesine başlanmışhr iste
yen'ere izah name göndt-rilir. (Çarşıka

l'iyatro eadde"ti<ıı l'el~fon (t0019) 

~ 
~ 

1 
Her türlü yanıkh.r, kan çıbaııları, traş yaraları, rnemei iltihapları ve il 
çatlakları, koltuk altı çıbanları, dolama, akneler, çocukların ve büyük.I 
lerin her türlü deri iltihaplan. 1 
Vf ROZA en çabuk ve en emin bir surette tedavi eder. .J!!i .. 
1 ınıılllll!MlidmID!lllliW ' , , I' ,, tt .''' · • 1 '°'"ı,, • 1: ... ' 1

• ... ~. 1 • ,•:ı ... ,,• 1 
, 

1 
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,ştanbulVakillar.Direktöıliiğü ilanları . . 

Semti ve mahallesi Cadde veya sokağı 
Çarşıda Çadırcılarda 

Topkapı Beyazıt Aı;ra Topkapı 

.Müddeti icar: 

No. su 
7 

Cinsi 
DüKkan 
Cami yeri 

Teslimi t;ırihinden 939 senesi may ıs sonuna kadar. 

Terkos Elecik Kara Sinan 130 dönüm tarla 

Muhammen 
aylığı 

Lira Kr. 
5 00 
5 00 

Seneliği 
Lira 

85 
• Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarıl. 

mıştır. İstekliler 13 Eylül 938 salı günü saat 15 e kadar Çemberlitaşta İstan
bul vakıflar baş müdürlüğünde vakıf akarlar kalemine gelmeleri. (6063) 

Siyasi Bilgiler ()kulu kabul şartları: 
Siyasal ~Bilgiler okuluna lise mezunları müsabaka ile alınır. Kayıt ve mU-

11abaka İstanbul yüksek öğretmen, An karada siyasal bilgiler okullarında ya. 
pılır. Kayıt 25 Ağustosta baelar, 25 Eylülde biter ve yalnız pazartesi ve per. 
şembe günleri mesai saatlerinde yapılır. Müs9.baka 26 Eyl\ılde ba§lar. Faz-

Saraçhanebaşında Horhor caddesinde 

.\na, ilk, orta, lise smıflarile fe• ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 
A'rzt E'den talebe okulun hususi otobüslerile naklolunur. Kayıt için her gün saat ıo dan 17 ye 

- ~abul olunur. tstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530 

~--
Yabh 

. la malümat almak istiyenler Ankarad a okul direktörlü~ıüne, tstanbulda yük. 
sek öğretmen okuluna ve diğer yerler de kültür ve lise direktörlüklerine mil. 
racaat etmelidirler. (3493) (6069) 

• ..... • 1 -----:::: ' ••• ....:::: S A N K T G E O R G m=:::::ı:::::::::::::::::::::::::::::r.:::==ıı:ım11 

1 
. Alman Lisesi ve Ticaret Okulu (Tesisi 1882) 

Haydarpaşa l ... fsesl OirektörlUğünden: ilk - . Orta - .~ise ve Ticaret sınıfları Leyli - yarım leyli - Nehari 14 eylulde tedrisata başlıyacaktır. 
Kayıt içın her gun 9 dan 12 ye kadar okula müracaat olunabilir. Faz la tafsilat almak istiyenlere prospec. 

Adres: İstanbul, Galata, Kartçı nar sokağı No. 2 
Okulumuzda leyli ve nehari talebe kaydına devam edilmektedir. Leyli ta. 

!ebenin kaydı mektebin açılacağı 3 bi rinciteşrin 1938 tarihine kadar devam 
edecektir. (6055) 1 

tüs gönderilir. 

ı w w ıma._ ... ::ı::mm:m:sr.:::n111:1:::::::m:n.-:::::u:ın:ı Telefon :42095 ms::::ı.-ı.::ıı ı ı 

kıç tarafından bir halatın sallandığım gördU. Ge· 
mtye çıkmak tein ycgAne yol buydu. Fakat Müfet· 
tiş, şişman olduğu tein kendine pek cesaret ede
miyordu. Komiser Patersona hitaben: 

- Haydi bakalım, dedi. Buraya çıkmak sana. 
dtlşüyor. Ben, böyle, iplere tırmanacak yaratılışta 
değilim. 

Kon,ılser Patcrson, ince vücuduyla halata sn. 
rılarak bir an içinde teknenin Ustüne çıktı ve ora
dan aşağıya doğru gayri ihtiyari bir azamet tavri
le bakınmağa başladı. 

MUfettlş Bad: 
- Ne duruyorsun yahu. diyordu .. Amiral :-:eı-

11on musun be mübarek? Yoksa, Amerikayı Il'\ı keş
fettin? Nedir bu caka? .. Ben oraya nasıl çıkacn. 
ğım? ... 

Az sonra bu mesele de hallolundu. Gemiye 
eşya yüklemek için kullanıldığı anlaşılan çengel
li bir merdiven bularak onu kullandılar. Müfettiş 
Bad şişman vüc;udunu bu merdiven Uzerinde AdC'. 
ta yuvarlayarak geminin gUverteslne çıktı. 

Sonra, mahut odaya indiler. Müfettiş Bnd 
kapıyı itip içeriye daldı. !çerisi zifiri karanlıktı. 
Badın elinde bir elektrik IAmbası vardı. Onu yak
tı. Kamaranın dört yanına bu ışığı tuttu. Nlhnyet 
yere indirdi. Yerde müthiş bir manzara göze çar· 
pıyordu: 

iki adam ce11edJ ! 

- KURUNun kJtap şeklinde roman tetriksaı -

ŞEYTA!\'TS KUKT,AT,ARl 

Müfettiş Bad, komiser Patersona sordu: 
- Hi ktorn ile Pilçerl sen tanır mıydın? Eğer 

tamyorsan şöyle bir bakıver. Teşhis ede<'<>1
· • in .. 

Komiser Paterson çekingen bir tavı. . e ekşi 
bir yüzle, cesetleri tetkik etti: 

- Evet, dedi. Onlardır. 
Bundan sonra her lktst birden havayı koklı

yarnk yilzlerlnl ekşlttııer. Cesetler, bir hayli za. 
mandanberi burada kaldıkları için kokmağa baş
lamışlardı. 

Bundan sonra müfettiş Bad derhal kendini 
topl ıyarak: 

- Haydi, dedi. Vakit kaybetmeden işe baş-
lıyalım. 

KATİLLER 

MUfettlş Bad, komiserle birlikte geminin içe
risini baştanbaşa aradı. 

Eski bir tekneydi bu. Boyasız tahtaları çUrU· 
mek Uzereydl: Bir kenarda bir somun, kurumuş 

ekmek ve bir tas su buldular. Fakat sakallı ada
mın hüviyetine dair en kUçUk bir ize bile tesadüf 
edllemedl. 

Canı sıkılan mUfettlş Bad, tekrar geminin ka· 
marasına girerek, iki cesedi muayeneye koyuldu. 
Bu iki cesedin de göğüslerinde bilyUk ve mUthlş hf. 

rer bıçak yarası vardı. Her ikisinin de, elleri, kol
ları baflı Te alızları tıkalı idi. 
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Dante'a yeniden moda oluyor 
Sonbahar balo1arm, ak§am toplantı 

larının, çayların ba5lang1ç zamanıdır. 
Bu toplantılara iştirak eden kadınla. 
rm seçecekleri elbiseler için bu gün iki 
model koyuyoruz. 

Modellerden birisi bir çay elbisesi· 
dir. Üzerinde kırmızı ve yeşil empri. 
me çiçekler bulunan mavi ipekli bir 
kumaştan yapılmış bu rop en kibar, 
çaylara, en kibar akşam toplantıları. 
na gidebilir. 

Diğeri siyah taftadan yapılmış ağır 
bir balo elbisesidir. Açık mavi renk· 
te plise tülden geçirilmiş bir volanı 
vardır. Bu volan, mavi renkte (unut. 
nıa beni) çiçeklerinden örnek ahnmış 
motiflerle süslenmiştir. 

Bir çok kadınlar Dantela modası. 
nın tekrar diriİemiyeceği kanaatinde· 
dir. Bunların fikirleri şu suretle hu. 
lasa edilebiiir: 

Dantela ince bir ıştir Kadını daha 
çok kadınlaştırır. Onun için hayat ka. 
dınma gitmez. Halbuki asrımız, çalı
şan, sporcu ve atlet olan kadınlar as. 
rıdır. Bunlara ince iş!erle süslenmi§ 
tuvaletler değil, erkek elbisesine ben. 
ziyen'biçimler yakışıyor. Asrımız mo
dası tamamile bu temayülü takip e. 

diyor. 
Dantela aleyhinde bulwıanlar bu 

itirazlarında haklı değillerdir. Eski a. 
sır erkek tuvaletlerine bakınız. .Kol· 

lar dantel51ıdır. Bu kollar o asır er. 
keklerinin, kudretli ve kahraman ve 
kahraman görilnilşlerinden hiç öir şey 

eksilmiyor. 
Dantelanın lehinde ve aleyhinde bu· 

lunanların fikirleri ne olursa olsun bir 
senedenberi o, modadaki eski kıyme. 

tini tekrar almıştır bile .. Siyah renk. 

* * * * * 

GÜ7.el bir sonbahar tuvRleti .. ·-..... 

li roplar, hatta siyah gündelik bl<lr 
lar tamamile dantel ile süsleniyor, 
Kol kapaklarına tamamile on seki. 
zinci asırda. olduğu gibi dantela geçi. 
riliyor. 

Sonbahar şapkalara 

Geçen seneye nisbeten bu senenhı 

sonbahar şapkaları daha güzel ve hee 
men her kadına yakışacak şekiller ar. 
zediyor. Şimdiki şapkalar Meksika 
eapkalan gibi kenarlı ve sivri tepeıı_ 
Tüy gene moda oluyor. Hem de gayet 
uzun tüyler kullanıyorlar. eni şapka. 
ların bir hususiyetleri daha var: Ba.• 
şa istenildiği gibi giyilebiliyorlar vo 
saç tuvaletinin gözükmesine imkfuı 
veriyorlar, 

Kenarları geniş olmakla beraber Y1I 
karı doğru kıvrık olduğundan güzel 
gözler ve binbir itina ile kı.\T.ılmış saç. 
lar takdirkar gözlerden saklanmam11 
oluyor. Bu sonbaharda kadüe şapka. 
lar da çok tesadüf edilecek. Yeni §aP" 
katarı ekseriya iki renkten yapıyor. 
l:ı.r. Şapkanın asıl rengi elbiseye uydu 
ruluyor, ona tezat teşkil eden diğer 
bir renkten de süsler, garnitür yapılı. 
yor. En son veya mavi, yeşil ile kil"" 
mızı ve kanarya sarısı, lacivert şara .. 
bi; açık mavi ile kiremit renkleri. 

Önümüzdeki mevsimde siyah şap • 
kalar da pek revaçta olacaktır. 

Pariste kürklü .şapkalara da tesadüf 
olunuyor, Geniş alınlı ve yuvarlak Ç8"' 

neli olanlara pek yakışan küçük zarif 
gapkalar yeni mevsimin en zengin re. 
pertuvarıru teşkil ediyorlar. Tül mo. 
dası devam ediyor. Tül takmakta ya 
mevzuubahis değil, kendisine yakır 
tıran takıyor. 

Hollanda. Fnam, Belcik• ve Alman kadmlan muhtelif ıpor lôyaletlerile 

' ' 
... , ·. 
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Tetkik 

Polis romanı ve realite 
L okantada, vitrinlerde, memlelre 

tin yeti§tirdiği ekmeğin, p.ra· 
bın, tereyağm, yumurtanın, etin ve 
mUstemlekelerin bol bol gönderdikle. 
ri pirinç ve kahvenin fiyaUan hergüıı 
arttığını görmek hiç hoşuma gitmez. 
Fakat yalnız iktısadi bakımdan buh. 
ran \'e hayat pahalılığı olsa yine r.a.· 
rar yarım sayılabilir ve işi tevekkül 
ile karşılayıp iyi gUnlere sabırla intl. 
r.ar edilebilir. Fakat, ekonomik krize 
ili. ve olarak bir de polis romanı buh;. 
ram var ki, bu pek mWıimdir. 

Dünyada caniler, jandarmalar, hl· 
kimler ve hikayeciler mevcut olduğun. 
danberi polis romanı diğer edebi ne. 
viler gibi kendine hAs kanuıılan a. 
lan bir edebiyat bnuı§ıchr ve klAslk 
tiyatronun Uç vahidi veya evamiriqe. 
re gaöi pek sıkı olan bu kanunlara g6. 
re hatimenin sUrprizlne kadar intizar 
ve heyecan içinde eehu yaeatmak il· 
zun gelir. 

Bu romanların ilBtatla.rmdan biri 
"(gayet neL bir hareket noktası ile iyi 
bir biti§ şekli teabit edebilirsem bir 
roman yazmağa kalkanın. Bunların 

arasına okuyueuyu helecaDdan heye. 
cana düşüren bir hikaye örmek kifL 
yet eder) demi§ti. Bu UBU1 veya ter
tip görünüşte pek basittir. 

Palla l'OJl!-aDIDlll eski ve parlak bir 
~esi, Don Kigot kadar meşhur, hat 
U halk tarafından daha ziyade benim· 
aenen kahra.manian vardır. Fakat, gO.. 
r.el yazılmıe polis romanlarmm sayuu, 
gitgide a:ralmaktadır. Bunda kabahat 
her zamandan daha ziyade bu neviden 
okumak lstiyen okuyucuda değildir. O 

.... U-yclaa nalrW
MalaaİD EKE 

halde acaba muharrirlerin yuacak 
,eyleri kalmadığı için bu edebi çeeit 
inkıraza mı mahkilln ! 

Ortada bir polis romanı buhranı 

varsa. bunu nasıl izah etmeli? 

SaWıiyet llahibi kimselere göre po
lis ve macera romanları "'okuyucunun 
realiteden uzağa kaçmak lıisaini tat. 
m1n eder, .. Bu tarif, akla çok uygun 
geliyor. Bir çok kimse, kendi kendile. 
riDe aıkılır ve başkalarmm ııergllzett· 
Jerine iltica ederek Adeta kendilerin. 
den hariç yapr ve vekileten macera. 
l&n. girleir. Bu tereddüt ve realiteden 
kaçmak anusu devam ettikçe zabıta 
romanlan yazılmakta devam edilebl· 
lir. Şu halde meaelenin hallini veya 
muammanm tnbmı bqka taraflarda 
aramak lizmı geliyor. 

Hakikat başka türlüdür. lnsanıar, 
realiteden uzak sığınacak yerler an. 
yorla.rsa, bu, yeryüzünün nir.amh ve 
milvarmeli olmaamdadır. Ktiııatta bir 
tarafta realiteler, mukabil tarafta da 
iltica edilecek yerler bulunur. Gerçi 
bu iki taraf araamda da hudutlar ve 
ara kapılan mevcuttu, fakat bu mu.. 
vuene devri, artık maziye kanlD1llo 
harbi takip eden kanşıklık her geyl 
altO.lt etmlftir. Uzun zamanlar bir 
bpmm ya kapalı, veya açık olması ll· 
mn geldi~ sayılırdı. Halbuki biz ıim. 
dl bunu deflltirclik ve bir kapmm ay. 
Dl amanda hem açık hem de kapalı 

n m mum mum m m m ·~ 

i 

Yaoancı şenır.er 
O yabancı eeıürler uak tarihten haber, 

BugUntln tekniğinden 1&D& örnekler tqır_ 
Bir çoktan hayale derin akisler çizer, 
Yeni mevsimler gibi dtl§Unceyle anl•pr. 

Yabancı gehirlerde uzun sevda gecesi: 
Kararsız istekleri, susamıe, ruhu besler .. 
0ü3tilkçe duygulara lmki.nm her me~ 
Sezilir dilberinde yeis avutan eesler ••• 

Kiminde geçmiı asrın aydınlanan i.zleri •• 
Tunç, bakır ve mermerden romanım anlatır, 
Kiminde ecdadının gülümserken r.a.feri, 
Şuura hayret veren tablosunu yaratır. 

Ger.eliğin o tehirler uyandıkça yldmda, 
Yqayıpn 1ezzetl kıyısız bir dealzdlr •• 
Toprağına dönerken vatan htBBi kanmda: 
Bir kavga sabahmm yolu kadar temfatlr. Boıltta: 9!B 

IBllAlL BAi' A BBGIN 
9 - laJRUN'IUI iL& vıı:st 

olabil~e karar verdik. 
Eskiden, hatti yakın umanlara ka• 

dar sulh halinden savqa, harp ilim L 
ıe geçilirdi. Şimdi sulh ile harp aynl 
:r.a.manda mevcut.. Evvelce barict harp 
ve dah1U harp bambaşka eeylerdi. Bıı 
gün her Ddai ayni yerde ve ayni anda! 
MUdahalealzllkle mtldabale yapıldığı 

aulhçuluğun harbe eevkettifi ve pa. 
ralarm rakamma itimat kalmadığı bu 
devirde ruh aelAmeti için aıfmak nr 
rede? 

Netice l'1 ki. trajedi ile müzikhol 
mtltekabilen birbirine yaklaşıp zabıta 
romanı tek bnıtla uçmağa başladı. 
fmdanberi dram muharrirleri ile ro. 
mancllar hangi evliyaya mum adaya• 
eaklarmı PID'1P kaldılar. SerglDett 
romanmm lnhltatma bir aebep de re. 
alltenlıı ona kargı lmanSJZ bir reb. 
bet.e girlpıil olmamdır. 

Bir kaç senedir dllnya öyle bir hır 
la gidiyor ki, tahayylll onun karpsm. 
da mağlQp vaziyette kalarak akıllara 
hayret verecek icatlar realitenin ya. 
nmda tatsız göztlkilyor. Hepimlzlıı ta. 
md•fl. çolumuzun viski içtiğini, golf 
oynadıfmı gad.mtlz De g&-dQUmU.. 
et ile kemikten mtırekkep hakiki bir 
kral tefrika romanlarmm kahramanı 
olduktan IODJ'a nud istersiniz ki, halk 
peri ma8allanna t8ftlye romanlarına 
ve uydurma hlklyelere allka göster. 
ain! 

Perl padiphmm oflu çoban klZIDI 
alıyor ve bis de evlilerin phitleri olu.. 
yoruz! Ve clilğllııe de flgttran ııfatlle 
ilt1rak edlyorna! 

Bu heyecandan kendimir.e ancak ge
llyorus ki, Uzak Şarkta (Brezided 
Buver) lamlnde)d Amerikan vapuru. 
nun kAbualu seyahatine lftlrake davet 
ediliyoruz. Korkunç bir bombardmum 
dan llOllJ'& sengin Amerikalılar ailele. 
rile birlikte aleJuele langhayi terke 
mecbur oluyoflar. Son derecede ltllal 
bir posta vapuru emirlerine lmac.te
Cennet glbl g8ı.ıel olan uude Flllpbl 
adalarma doğru yol almıyor. ~ 

aonra yolcular harbin fecaatini unut
muş ve hayattan r.evk almafa başla. 
mışlardı. Fakat bu bal uzun zaman d~ 
vam etmedi. Flllplnde kendilerini mut 
hiş bir zelzele k&J'llladı ve Şangha~ 
harbhıln bu zavallı mWteclleri araaDr' 

da yeniden korku hislerini uyandırdı. 
Y erytlzUnde realiteden uzak bfç mfL 
nak kalmamq Dll idi! Yoleular gemL 
Jerinde kaldılar, vapur, BongkoJlR'* 
~ burnunu çe\'lrdl. T.tmaımı met:
halincle karantina eerrilllerl, tıehtrdll 

.<- ıo .... > 

~ manewalarmcL.. hlr laıç lnbı..: ı - Bapekll Celil Bayar, refaketlndeMillt Mildafaa vekili general Kbım O. 
alp ve dördünoJ umumi müfettiı olduğu halde manevra urumda. 2 - Bafvekil Jmmuı taraf kumandanları arasında. 
harekia hakkında kendislne verilen izah atı dinliyor. 

rencl bob8r Hanrl ~rmttrongun Nevyorha Lu ~mbeni lll3ğ10p ederek, yeni bir pmpiyonluk bzandrfını bu 111-
ıetle kendisinde üç dünya rekorunu topladığım yazmı§tık. 

llaçuı ilk gden bu resimleri ild canh anı teıbit ediyor. 
lialır - ?-

Geçenlerde Londra tdldyolarmda "(Pamwkhkm hapishane) mmlnln lngillzeed çnrllmlftlr. Sttldyo, senç bdm 
mevkufJar arasmda arbede llıbııeti çevirmek lbere bir çok acemi ftgUran kullanıyordu. Bu a:emi figUranlar IDUftffak ~ 
mak ve caze girmek uzua ile bu llhneyi hakiki bir mücadele ralinde çeftrmlflentir. PUm aJme ftSllllD ...... ifndea 
IOk futa mGkemmel oJmuttur. Pakat aahnenln çevrilmesi bitince fig(1ranJarm birçofunaa y8z8 ılzl fllmlt, lıir bçmm 
a hakikaten yaralannq oldukları anlapbmftır. Realmlerimis bu llhneuin cereyanını ve ,araJana ficBranJarm NrW
puıuman yapmak için çaiınJan hutabalac:ıyı aCS.teriyor. 

ıa - DBUJla ILlftBt 



Karol Lonibard 
(Baş tarafı 9 uncuda) 

t:ün sinema artistleri milyoner olur
du! 1şin içyüzü şudur ki: Bir milyon 
kazandığı söylenen artist hakikatte 
anca!{ 125 lıin li·n almaktadır. 

··8o1'ra, gizlenen bir şey daha var
dır. Sinema şirketi artistle bir mil
yon liralık mukaveleyi kaç film için 
im'lalnmıştır? Size bunu söylemez
ler. Okuduğunuz haberde belki şu 
şclciJdc bir cümle vardır: 

" ... Stüdyosu meşhur artist ... ile 
t miiyon Urnlık bir mukaycle inl7.a· 
lıı.mı-:-t ır. Artist yakıncla •.••• ismin
deki filmi t;c\·irmC"yc haşlıyncaktır." 

"Zannedersiniz ki artist bu bir 
~ilyo., lirayı çevirdiği bir tek film 
için alacaktır! Ilayır! Hayır! Nerde 
o lın1!uk! Artist bu paraya mukabil 
s!:.ü~lyoya dört veya beş sene müddet
le bağlanmıştır ve bu müddet zar· 
fıııcla yedi ,sekfz film çevirecektir. 
O 1.nnı:ın, lıir filmin kaç paraya l!(e· 
leC"<·ğ· iııl, artistin senelik ~e1iriuin ne 
olaeağınr ı:ıiz hesap edebilirsiniz ..... 

~ • :ıı: 

Karol Loınbardm kendi hayatın
dan misal alarak ileri sürdüğü bu id· 
diarla belki yarlırganacak ba.zı nok
talar var. Mesela, artist bir kere .. 
bütün sinema sanatkarlarının lideta 
garlre uğradığmdnn bnhsediyor. 

İkinci olarak, şikılycti kendileri 
hakkında fazla rekH'tm yap1ldığıdrr. 

Üçiincüsü, artist. sinema sanatkar
Jarı arasında milyoner bulunmadı· 

~mr iddia eder vaziyettedir ... 
Bütün bunlarda belki cerholuna

cak noktalar vardır. :r,r. scla, onun 
kendisi hakkında. gösterdiği rakam
lar bile gene birçok kişinin gıptası
nr çekecek derecede değil midir? .• 
Senede dört milyon lira kazanıp da 
3,5 milyon lirasını vergi olarak ver
se bile geriye kalan 500 bin lira az 
bir para mı? Bu suretle Karol Lom
bardın aylık kazancı 40 bin lirayı 

buluyor demektir ... Bunun on bin li· 
rasını yese gene ayda 30 bin lira ban 

kaya yatırması rn.zımdır ... 
Bununla beraber, artistlerin pek 

o kadar, zannedildiği gibi, fevkaHlde 
mesut kimseler olmadığı muhakkak. 
Şüphesiz ki artist, hallerinden bu 
kadar şiddetle şikflyet etmese kim
senin fikrini değiştirmeye muvaffak 
olmaz. Gene herkes onları milyo
ner zanneder. Halbuki, onun: "A· 
cınacak bir vaziyetteyiz!" demesi 
hakikaten herkesi: 

"Sahiden artistlerin de kendileri· 
ne göre dertleri varmış!' diye düşün· 
ceye sevkedecektlr ... 

Sinema sanatkA.rlarının, Karol 
Lombardın dediği gibi kazançları -
nın dörtte Uç buçuğu~ı vergi olarak 
verdikleri doğrudur. Bunun hepsi 
kazanç vergisi değildir. Kazanç ver· 
glsl yüzde elli nisbetlnde kadar bir 
şeydir. Fakat, Amerlkad:ıki husust 
kanunlarla servetler üzerinden alı· 

ıc - KUr.UN '11n llAVF.SI 

Uğultu 
(Baı tarafı 4 üncüde) 

l~i esmer parçalanışına bambaşka duy 
gularla kulak vermişlerdi ve sonra on 
lar da, tıpkı onun gibi, koşa koşa 

merdivenlerden, loş koridorlardan ve 
bahçe yollarından geçerek yüksek ka. 
pının soğuk gülümseyişi ile karşılaş· 
tıkları zaman, duralamış!ardı. 

O, sabahları çok erken uyanıyor, 
yatl.ğmda sağa, sola dönüyor ve baş. 
lıyan günü düşünüyordu. Sonra yüzü. 
nü yıkıyor, kahvaltısını ediyor 
koı idorda terliklerini sürüklüyordu. 
Bacakları yorulunca da tekrar gıcır. 
dıyan somyaya uzanıyor ve gazeteyi 
okuyordu. 
Okuduğu bütün kelimeler. gördüğü 

bütün resimler onu da beraber sü • 
rükiüyor, yüksek dıvarların b!l.Skısm. 
daki ilaç sükl.ınundan, uğultunun can· 
lı didişmesine ko~turuyordu. O vakit, 
ne somyalar gıcırdıyor, ne de etrafın.. 
daki dekorda bir tek beyazlık görü
nüyordu. Fakat kelimeler üzerinde 
doymıyan bir açlıkla duran bakışları 
tekrar beyaz dekoru seçmeğe başla
dığı zaman, haşlanmış bir kırmızıyı 

gölgeleyen bir kaç tel saçını dikkatle 
yana taramış bir gülümsemenin be. 
yaz gömleğini, baş ucunda buluyor. 

nan resimler, otomobil, köşk, ma
likane vergileri bir araya gelince 
hakikatP.n gelirin onda ye<iisi hazi
neye gitmektedir ... 

Artistler arasında milyoner olma
dığı iddiası pek doğru değildir. Çün
kü, Klark Gcbl gibi birinci sınıf ar
tistlerin milyoner olduklarını biln:ıi
yen yoktur. Bu da pek tabii olarak 
lrnr~ılanınalıdır. Çünkü Amerikada 
milyonerlik pek enıler tesadüf edi
len şeyler değildir. Büyük. sanayi 
sahasındaki milyonerler arasında, 

bu sanayiin bir şubesi olan sinema· 
ya mensup kimselerin de bulunma
sı pek talıiidir. 

Karo! Lomtardın, artistler bak -
kında fazla rekıam yapildığına ge
Jince; bu da doğrudur. Fakat bun
dan acaba kendilerinin şikfiyete bak 

ları var mı'? Yapılan reklamda on
lar fakir diye değil, milyoner diye 
tamtılıyor! Acaba aksi ilan edilse, 
hangisi memnun olur? Dütün bu 
reklil.ınlar yapılmamış olsa, kazanç
ları acaba bugün pek memnun olma
dıkları dereceyi bulur muydu? 

Artistlerin, reklümdan Te kendi
lerinden bahsolunmasından kaçın

dıkları hakkrndakj bütün iddiaları 
yalandır. Bu, bilakis, haklarında 

reklam yapılmasını istemelerinden 
ileri gelmektedir. 

Aca.ha, Karol Lombardın "Ben 
milyoner değilim!'' şeklindeki b~ 

iddinsı da kendisi hakkında bizzat 
yaptığr bir relcH\m değil midir? 

8inemanın, perde üzerinde olduğu 
~ihi. perde arka!mıda da o kadar 
esrarı ve hileleri vardır ki, insan 
hangi birisini çözeceğini şaşırryor .• "I 

au. Haşlanmış kı:rnıızI baştaki abdal 
dudaklara yapışmış bir sigara artığı .. 

.nı düşmemek için çırpınırken, duyul. 
mamak için konuşan bir vızıltı: 

- Nasılsınız? diyordu, gece iyi u. 
yudunuz mu? 

Ve o, uzansığı yerden, bir nezaket 
zorakiliği ile doğrulurken düşündüiü 
cevabı susmağı, daha iyi buluyordU.ı .' 
Böylece, başlanın.'§ kırmızı baştaki ab 

dal dudaklar, ayni V1Z1ltınm iifa ve 
sıhhatini bütün bu beyaz dekorun som 
sabah.. Bütün bu bir örnek pijamalı · 

lara dağıtmak için düşüne düşüne do.. 
!aşıyordu: 

- Nasılsınız? Gece iyi 11yudunuz 
muu 

Ve o da, ötekiler gibi yatağında u. 
za.nıyordu. 

Sağa, sola dönerek düşünüyordu.. 
Tavandaltıi beyaz boyanın çizgile .. 

rindeki kaynayışa dalıyordu. Ve G da 
loş koridorlaı:da ilaç sessizliğini kok. 

layarak ·kilometreleri sürüklüyordu. 
Bahçeftin to7:lu_ çiçekleri hoı:una gidi. 

yor, kuşların hiç durmadan ne konuş· 
tuğunu merak ediyordu. : 

Ve yeniden akşam olunca, yatağı. 
nm baş ucundaki pencereden karşı 

sırtlara, tepe aşağı kaybolan güneşe, 

vapurların ve sandalların bir türlü: 
tığı zaman şehrin yorgun uğultusun~ 
daki hayatı, ihtirasla dinliyordu. 

Ve böylece zamanı ölçtüğü sanılan 
yelkovanlar, bir hayli döndü. Ve bir 

sabah.. Neden 8u bir örnek pijamalı 
insanların daha iyi uyuması, daha iyi . 
beslenmesi ve sağlam çocuk yetiştir • 
mesi için yorulan kırmızı haşlanmış 

yüuleki abdal dudakların vızıltısı: 

- İyisiniz, dediler; artık hayattaki 
yerinize dönebi~irsiniz! , 

Birqen kendini kapıda buldu. Ak • 
§8.mları buz gibi gülümsemeleri ile o
nu ve onları ürperten büyük kapı, 

iki kanadi ile ardına kadar yaslanmış, 

yaptığı büyük ve insani işe kendi de 
hayret ediyordu. 

Hava çok sıcaktı ve güneş tam 
tepeden kavuruyordu. Sokağın bozuk 
kaldırımlarına dokunan tabanları haz 

la acıyordu. Dimdik yokuşu indi. 
Rastgele yürüdü ve ufak sokaklardan 

geniş caddelerden geçti, Bozuk kaldı.. 
nmlardan. asfalt yollardan yürücfü. 

G6rdüğü her şeyi derin bir alaka ile 

seyrediyor ve içindeki duyguların ne 
olduğunu anlamıyordu. 

Yanından geçen güzel kadınlar ho. 
.şuna gitmedi. Terliyen ve koşan in .. 
sanlar tramvaya atlayan, otomobille 
geçen ve koşuşan benzerlerinde hiç.. 

bir fevkaladelik bulamadı ve yükseıi 
duvarların arkasındaki ilaç kokan 

ve revkle dinlediği muazzam tezatlar 
musikisinin uğultıısundaki yavanlığa 
şaştı. 

Karşıdan bir tramvay geliyordu. 

Hızla yürüdü. Atladı ve tramvay yo. 
kuştan aşağı süratle inmeğe başladı .. 

' Köy Hikayesi: 

Garibin 
Bu köy, uz.aklardan gelip, uzaklara 

giden ve bir daha geri dönmiyen yol. 
cuların bir gecelik dinlendikleri durak 
yeriydi ... 

Misafir odası, birbirine benzemiyen 
böyle kaç garibi barındırmış .. Soğuk 
ayran.. Sıca.k süt taşıyan köylülerin 
g6zleri kaç ıslak bakışa takılı kal· 
mıştı. 

Bu köyün çamlarla işlenmiş tepele
rinden kopup eteklerine doğru kalın. 
la~arak inen beyaz sis tabakasının al. 
tında hiç susmıyan bir ses vardır. 
Rüzgarın bir nefeste muhteli fses· 

ler çıkararak vücude getirdiği orkes. 
trasile çaldığı kış serenadı! 

Bu serenat, yaprak hışırtısile su şı. 
rıltısı ve kayaların uğultusu ile sar
maşan damlardaki otların fısıltısı ve 
bunlara muntaza mfas1lalarla işirak e. 
den bo~lukta kalmış bir çinkonun ta. 
kırdısı ile bestelenmiştir. 

Köylülerin yılla.rdanberi alıştığı bu 
ahenk, hiç değişmez. 
Yine bir akşamdı, göz açtırmıyan tipi 
nin bütün vadiyi sardığı bir akşam· 

Dolu ambarlarına dayanarak dinle. 
nen köylülerin uykuları üstünde nin. 
ni gibi ci.lgalanan serenat, bu gece öy· 
le coşmuş ki! Çılgın bir zenci fokstro. 
tunu hatırlatıyor ve her akşam, hafif 
salmtılarla bu ahenge uya• dallar, bi. 
ribirlerine sarılmış, titriye titriye deli 
gibi dönüyorlar. 

Birden köpeklerin acı havlamaları, 
beyaz siı;ı ta.bakasını parçalayarak se· 
renadı bastırdı. 

Köylüler uyanmıştı .. Çiftesini ka. 
pan dışarı fırladı. 

Herkesin şuuruna takılan ilk en • 
disc bir garibin kurtlar tarafından 

parçalanmasıydı!. 

-Siya~ct ratibi i:itn ~k ediyor! 
- r-"r:ı:ı::ız karikatfu.-d -

mezarı! 
Ne tarafa gideceklerini tahmin et· 

meğe çalışırken yol kıvrımında bir 
iRSan silueti sendeledi. Koştular. lh. 
tiyar bir adamdı .. Boynunda torbası, 
elinde kalın budaklı sopası vardı. 

Güc:lükle nefes alıyor .. Donan elle. 
rile bir şeyler anlatmak istiyordu. 

Hemen hemen köylülerin kucakla • 
rmda köy odasına getirildi. 

Köy odasının ' isli ocağında iri kü. 
tükler yanıyor.. Toprak duvarlarda 
ateşin etrafına dizılen köylülerin göl. 
gcleri titriyor .. Günlcrdenberi çılgın· 
laşan rüzgar durım.~ .. 1'arlarla örtülü 
yollarda, mehtabın ışıklarından crü -
len yaldızlı şeritler va-r. 

İhtiyar ·yoicu bir aydır ate~ içinde 
ölümle pen~ele~e pençelcşe uğraştı ... 
lşte iki günrlür. (kefc:ai yırttr) diye 
sevinen köylülerin arasında, arkası_ 

na yığıdıkları yastıklara dayanarak 
oturuyor. 

Beyaz ba131 güneşten yanmış çizgi· 
lerle örülmüş yüzü... ve bunların a. 
rasından garip pırıltılarla yanan ufa_ 
rak mavi gözlerile daima gülümse:- gi
bi duran bu nur yüzlü ihtiyarcık, kö.. 
yün garibi olmuştu. 

Bir ay şikayet etm&den r;;tiin kuv. 
vetlerile ihtiyara bnkan k =·vwıcr, o· 
nun bu günkü Milümser yi;.,\i karşı • 
smda vicdan rahatı ile lrnnıı~uyorlar. 

İhtiyar yalnız gülümsüyor ve din. 
liyor. Bir ay, her ak!3am baı::mda belt· 
lcyip. alnındaki sirkeli bezleri değiş. 
tiren muhtarın genç gelini, pöstekisi. 
nin üstüne daha iyi yerleşme3e ~alı. 
şarak sordu: 

- Baba, sen nereden geldin .. Kim.. 
sen yok mu senin? 

İhtiyar adamın gözleri bir an bu . 
lutlırndı Sonra yine ~oruk güliişü ile 
ve nefes kad:ır yavaş bir sesle: 

- Nidecen, evlat! dedi .. Bir gari
bin yeri, kimi kimsesi olur miki.. Pu 
gün hurda, yarm ötede yn~ıyan bir 
garibin! 

Sonra. ufak mavi göıderinin acayip 

Bir Deniz lVesri 
-·-···-·--···-·-························ .. ·····-·-

par!ltrsı ne. sordu~ 
- Sen kim.in kızısın! Aslamm., 
- Anamın kızı, muhtarın gellnl .. 

yim. .. 
- Ya baban .. Baban yok mu? 
Genç gelin, sinirli, endişeli etrafına 

bakındı.. Odaya ağır bir sessizlik sin. 
mişti.. Genç kadın, ıslanan gözlerini 
göstermemek için kaçtı dışarı ... 

O zaman muhtar, anlattı: 

- Onun babası naletleme oldu .. Kö
yün namusunu lekeliyen bu adamı at. 
tık bu köyden ... 

İhtiyar adam. nefes kadar hafif se. 
sinde belirsiz bir ürperişle: 

- Kimdi bu adam? dedi. Ne yap· 
mıştı? 

Muhtar, ocaktaki kütükleri düzel • 
tirken dalgın dalgın: 

- Aslan Recep derlerdi ona .• 
Dedi. Mert bir delikanlı idi. Köyün 

en güzel kızı Zeyneple evlendi. 
Gül gibi geçinip gidiyorlardı. Kö. 

y~.,, n:ımusu. onların da namusu idi •• 
Ev~eneli bir yıl geçmedi... Bir 
gün kasabadan oyuncu karılar gel. 
mişti. Köyü birbirine kattı bunlar .• 
Gözü açılmamış delikanlılar, bu boya.. 
lı karılar yüzünden kanlı bıçaklı ol· 
dular .. 

Bir akşam kötü bir haber hepimizi 
ş:ışırttı; Aslan Recep Benli karıyı da. 
ğa kaçırmış! Güzel Zeynebin eline su. 
dökemiyen hir kadın için namusuuu 
satan bu ad:ımı köyde tutamazdık. Da 
ğa bir adam saldık .. Onu yakalamış. 
lar, deli gibi dövüşmüş, kızanlardan i· 
kisini Cldürmüş .. Sonra da o kanlı ka. 
rı ile çıkıp gitti. Zeynebi karnında beş 
aylık yavrusile bırakmıştı. 

İşte. bir aydır, sana bakan ve benim 
gelinim olan gü7..el Ane. o doğururken 
ölen Zeynebin kızıdır. Aslan Recep L 
se, kim bilir. na oldu .. Aslından yiğit 
çocuktu ama ~eytanın garı şeklinde 

görülen belıl1ısma ('.atarak ziyan gitti. 
H~r kes acı acı dü~ünceye dalmıştı. 

Ertesi günü, köy adasına sıcak süt 
r eb cn Ay~e. ihtiyar ~aribi ölü bul· 
du .. 

Onn bütün köy ağlıyarak mezarlığa 
gömdü .. Zeynebin me7.an yanma rast. 
hvan ~ar'bin mernrında Aslan Rece. 
bin yattığmı hiç kimse bilmedi. 

Uıw-=zcz KAPTASOGLU 

D!şı ve Erkek D 
. 

a~ .., 
c; :11._ .• 

Birini ışıl ışıl yanan duru mai t1-ninden, öte :...ini lıukle bukle şahla· 

ııan köpüklü bedeninden tenırım .. 
Birinin zümrüt rıhtımlarda lıu ram buram tüten yosun kokulan; s. 

cak ve ıslak kumlar üzerinde ruh kamaştıran tuz zerrecikleri; rüya yüzlü 
engin terinde dumanlaşan renk tebessümleri, maddeleşen ışık halezunlarr; 
bir his perdesi altında sanki kımıldar. 

Öbiri adıyla, sanıyla ufuldarı çcvrcllyen 100 renkli bir külıeylandır. 

ır:oylarında ki.iı:iik tüylü koçların clövüşınesini duyanımız. 

Birisinde sükut ve niHyıın, di~erin ,le ;.:fü· i ıltü ve isyan hakimdir. 
JJirinciye sevsim, ikinciye itimadım fa.darlır .. 

l\[. Ilulfısi Do8doğrm 
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Tahlil: dümdüz ve ~kilsiz oldu 

Uğultu 
O, bomboşlaşan tavandaki bakışla. 

nnın yorgunluğu ile düşündü. Kendi· 
sini didi§Cn uğultunun eziciliğinden çe 
kip ilaçlaşmış sessizliğe atan hekimle. 
ri hatırladı. Ve bütün bir sosyetenin 
daha iyi yediğini, daha rahat uyudu· 
ğunu, çok ve sağlam çocuklar yetiş.. 
tirdiğini görmek için kocaman kitap. 
tsır karı§tıran bu Ustün insanlara VC" 

rilen kaı"§ılığın bezirgan rnuhasebcsL 
ııi dilşündü ve uyudu ..• 

O ; başlıya.n ilk değişik ak§amı 

daha iyi görmek ister ,gibi pcn 
cerenin önUnde çok uzun kaldı. Sırt • 
laTda parçalanan ve suların esmerinde 
eriyen kızıllığı, içi başka. duygularla 
burkularak seyretti. Şehrin, didi§mck 
ten halsi?Jcşrniş uğultusuna, yorgun 
denizdeki vapurlara ve sandallara, ye. 
ııi bir şeyler görüyormuş gibi baktı. 
llcrdcki yükseklikte uzanan yola sıra· 
lanmış bahçelerden esen ve kesilen 
rü1,garın getirdiği ve kaybettiği u. 
ğultı.:.ııun seslerindeki nc§icyc inandı 

ve birden buradan çıkmr-.k, oralara bir 
hamlerle varmak, bu munu.am tezat. 
lar uğultusunun musikisinde .kendi cı
lız soluğunu da işitebilmek isteğini 
çılgınca duydu. 

Bir an içinde uzun ve geniş mer. 
divenleri inmiş, sağa, sola sapmış, ko. 
ridorlardan ve bahçelerden geçerek bü 
yUk kapı He karfiı karşıya ·gelmişti. 
Kapı, yUksek ve demirdendi. Kilitle
ri, hiç kanuşmıyan ve dokunmıyıın kö 
le sadakati .ile susuyordu ve duvarlar 
hayat kadar uzun, sonsuz ve ezici idi. 
Bu ezen duvarlar, bu dilsizleşen kapı 
kilitleri, yirminci yüz yıl sosyetesinin 
serbest ve medeni insanına gülümse.. 
diler·ve o, bir an için unuttuğu "yaşa. 
mak,, denilen şeyi bu gülümsemede 
tanıdı. ·~ 

Geri döndü, bahçenin çiçekli yolla
rından, koridorların loş ışığından, mer 
divenlerin dönen ve tırmanan knTım. 
larından .sürüklediği adıml~ı onu tek 
rar odasına, yatağının baş ucundaki 
pe:ıce.rcye getirdiler. 

Eriyen k_ızıllık ve ürperen esmerlik, 
birbirine karı§arak lo;; bir manasızlık 
olmuştu. Uğultunun bütün tezatlarını 
öurultan yükseklikte cılız ay, bir işe 
yaramadan duruyordu. Kenara sokul. 
muş dC'.niz ve sulara uzanmış kıyı, yor 
gun mavna kümelednde birleşiyordu. 
Karşı kıyıdaki bol ışıklı seslerin ka
labalığından sızan musikiye kulak 
verdi. Çalman ve söylenenleri iyice a. 
yırrledemiyordu. Fakat, kafasında ve 
duygusunda en giizel musiklnin beye. 
~anı titriyordu. 

Çok yakında konu~ l;ıi.r ~: 
-· Nasılsınız? dedi, galiba sıkılı-

yorsunuz? 
Ses devam etti: 
- Alışırsınız! 

Başını çevirdiği zaman, çok yakın. 
da konuşan sesin .gülümsiyen yüzü u. 
zaklaşt.ı. O, gene yalmz.. ve karşı kı· 

yıdaki ml!Sikinin loşlukta durulan u. 
ğultusu ile yapyalnız kaldı. 

Tekrar ·oclasnıdan çıktı, tekrar mcr. 
diveııleri indi. Fakat daha yavaş ve 
daha az istek duyarak .. Kulağının çok 
yakuıında konuşan ses, hiç durmadan 
şöyle diyordu : 
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Ynznu llÜRtAN ARP AD 
- Alışırsınız! 

Bahçenin çiçekli yollarma. geldiği 
r.aman durdu. Loş serinlikteki çiçek 
kokula.rı hoşuna gitmişti. Kapıya. ka· 
dnr gitmeğe üşendi. Döndü. Daha 
ai;YJr ve etrafına. dahn dikkatli baka • 
rak koridorları geçti. .Merdivenleri 
tırmandr ve odasını buldu. Bo§ ve kı. 
rışıksız yatak, dinleniyordu. Baş u· 
cundaki komodinin üstüne yerleştir • 
diği kitapları karıştirdı. Bir tanesini 
aldı ve ırıcırdıyan somyaya uzandı. O. 
knyacaktı. Birinci sayfayı okumadan 
!:evirdi. Biraz sonra bir daha, bir da· 
ha ve bir çok daha okunmamış sayfa.. 
lar çevrildi. 

Kitabı aldığı yere bıraktı. Gözleri, 
yüksek tavandaki beyaz boyanın çiz. 
giler alemine dalnu§tı. Biıbirine ka. 
rışmış çizgilerin vuzuhsuzluğundn, bil 
tün bir uğultunwı kaynaşmasını sez. 
di. Yollar, arabalar, koşanlar.. Kalı· 
lrnha atan bahçelerin musikisi .. Terli. 
yen vo yorulan insanlar .. YokWJ trr • 
manan, otomobilde kayan ve tramva· 
ya ntlıyan şekiller .. Tanıdıklara selfun 
veren, birbirlerine seslenen çizgiler •. 
Tavandaki kaynayış gitgide tenhal~ 
tı. Ko~n. yürüyen, tramvaya atlıyan 
otomobille gidenler azaldı ve birden 
tavanın beyaz boyası eskisi kadar 

Bütün uykuları rüya.il ve bütün rU. 
yaları hareketli, .ezici ve uğultulu idi. 
Gi\ıilcr geçti.. Saatlerin saniyelerini 
dUşlinen o, hirblrinin tıpkı tıpkısı olan 
bütün bu günlerin dUmdUZIUğünU şe_ 
killcştirecek oyalanmalar buldu. Ken. 
di somyasından başka on somyanın 

daha gıcırdadığı bu beyaz dekoru ta. 
nımağa ve belki de, sevmcğe baelamış 
tı. Hepsi de somyalarım gıcırdatan 

bu bir örnek pijamalı ve ayrı yUz çiz
gili komşular da kendisinin tıpkı tıp. 
kısı idiler. Onlar da, kendisi gibi u. 
ğultu ile sarsılmış, birer didişme ma· 
kinesi idiler. Şimdi burada., yüksek du 
varların los sessizliğinde kalaf atlanı. 
yor ve kulaklarındaki uğultuyu sıyır. 
mağa ~abalıyordu. 

Fakat bu, kabil olmuyordu. Mesa • 
lelere koşan dıvarlarm önliyemediği 
bi.Win bir lez:ıtlar uğultusunun sızın. 
tılr.rı, ona ve bütün onlara, en güzel 
musikinin uzak özleyişini veriyordu. 

Onlar da, onun gibi, ilk akşam pen. 
cerenin önünde uzun uzun durup, kar
şı sırtlardan kopan kızıllrğın sularda. 

(Devamı 14 üncüde) 

Hizmetçisini öpen doktor 
Kız zorla öpüldüğünü ileri 

sürerek mahkemeye başvurdu 
İngilterede bir kasabanın meşhur dok 

toru, hizmetçisini öpmek cürmü ile mah. 
kemeye verilmiş ve 30 lira para cezası
na mahkum edilmiştir. 

Doktor Bernard Kelli, evvela suçu • 
nu inkir etmi~, sonra itirafta bulunmuş. 
tur. 

Kendisini dava eden hizmetçi kız, Me 
ri Fayngan, mahkemede hadiseyi şöyle 
anlatıyor: 

- Mutfakta yemek pişiriJQrdum. 
Doktcr içeri geldi: .. Ba'kayım tırnakla -
rm kirli mi?., diye ellerimi tuttu ve boy 
numa sarıldı. İşi anladım, ·derhal kendi
sini ittim. Fakat o zaman daha büyük 
bir kuvvetle boynuma atıldı ve beni zor. 
la öptü .. 

Hizmetçi kız, bun.dan sonra, evden 
çıkıp gidiyor ve sokakta polis komiseri
nin karısına rastgeliyor. Komiserin oğ. 
lu ile Meri nişanlı gibidirler. Vaziyeti 
müstakbel kaynanasından başka kime 
daha iyi anlatabilir? Do-ktorun kendisi -
ne yaptığı münasebetsiz hareketi söy. 
lüyor ve kadının tavsiyC6i ile Mister 
Bernard Kelliyi dava edivor. 

Meri, bundan sonra artık ôoktonın 

yanında çalışmıyacağmı söylemektedir .. 

Kasabada da doktorun terefi -ve itibarı 
aıfıra irunistir. 

,, ''mavi merkur 
(Bat tarafı 8 İncide) 

- Evet, evet, komiser ... Den... Den 
evden snnt beşte çıktım .. . 

- Dunu bu kadar kat'.I otnrnk nasıl 
hntırlıyoraun uz 1 

- Erendim bana bir mektup verip, 
"Martın" demişti "Du mektup, busun 
Londraya vnrnınlıdır .• Saat şimdi beş. 
.Trene yetiştirebilirsiniz ... " Ben de ~ 
ccle evd~n çıkıp, mektubu trene yetiş
tirdim ... Eve yayan olarak döııdUm ... 
Saat altı olmuştu ve ortalık kararma· 
ğn başlamıştı ... 

- Güzel! DPmek, ki saat aludn e.. 
ve döudünUz. E, sonra ne yaptınız? 

- Mutrnğa girdim. Doktor ben gi
derken dönüşte yiyecek soğuk bir eey 
hazırlamnmı tembih etmişti... Dnha 
sourn. bir şişe Mozol t-arabı çıkarmak 
üzere mahzene .indim ... Derk~n saat 
yediye gelmişti ... Efendim bu suntte 
yemek yerdi. .. Adeti üzere çağırması
nı bekliyordum ... nu arada, d~ima ol. 
duğu gibi yapacak birçok işim de \'ar
dı tabtL LA.kin saat sekiz olup da dok
tor beni daha hfll~ çağırmnyınca, kuf. 
kulandım ve ... 

-Ve? 
Komiser, gözlerini uşaktan ayırmı-

7orrlu: 
-Ve? 
- Çalışma odaemın knpıeına soku

larak, içerisine kulak kabarttım ... 
Komiser, sabırsızlıkla araştırdı: 
-Dinlemeniz ne kadar sUrdll? 

Ueak, bunu tahmin edemlyeceğtnl 
ltade eder bir omuz silkişle: 

- Belki, dedi, birkaç dakika ıuı. 

dar, .• Hiç, hiç bir ees. sada tşitmeyln
ce, kapıyı açtım n burada ••• 

Uşağın elleri titriyordu: 
· -Ve burada efendimi yerde yatıyor 
eördUm. Derhal yanına seğirttim, ka
nı seçtim. Sonra imdat işareti zilleri. 
ne bastım ve ... 

- Demek böyle, ha? Söyleyin bana 
bakalım; efendinizin pek kıymetll bir 
pul kolleksiyonuna sahip bulunduğu 
malümunuz mudur? 

- Ben puldan ulr şey anlamam, ko
miser; ancak, efendim bana hırsızlar
dan korktultunu söylerdi! 

- Yna ... E, peki, doktor Etsl kimin 
eldürmüş olabileceği hakkında intiba. 
ınız nedir? Dostları Tar mıydı? Tanı
chkları 7 DU~manları? 

- Pek az dostu ve tanıdığı vardı o
nuıı ... Kabul ettiği zJyare~iler, hemen 
hep pul tacirleri ve kollekelyoncula
rıydı. 

1 

- Adlarını biliyor musunuz? 
- Doktorun ufacık ve kara kaplı 

bir not defterl bulunuyordu: isimleri 
bu deftere kaydetmek Adetiydi... 

Komiser yazı masasının tekme göz
lerini çekip araştmlı, kllçUk not defte· 
rint bularak, yapraklarını gözden ge. 
tirdi; gözlerini tekrar uşağa dike· 
rek: 

- Siz puldan anlamıyorsunuz, de-

de,nilen pul,, 
mek? Pek ynzıkl dedi; anlamış olsay. 
dmız, bunun biıı:e çok faydası doku4 

nurdu! Ne nşınldığını tesblt etmek, 
bizi bir hayli uğrnştıracakl Kollekei· 
yon hakkında hl<J bir fikriniz yok mu? 

- Manlosef, komiser, hiç bir f!krJm 
yok! 

Komiser, not defterinin yapraklıı

rını çevirıneğo devamla, bJrdcn gözle
rini tekrar uşağa ~e,•lrerek: 

- Acnlp şey, dedi, ya bu notu nnsıl 
izah edersiniz! Dinleyin, bakın burda 
ne yazılı; "MartJnin puldan mUkem
mcl surette anladığını şimdiye kadar 
biç bilmiyordum! MesclA dün bana, ıı. 

vuç dolusu para ödiyerek ole geçirdi
ğim "Mavi Mc.rkfır" diye anılmış pu
lun sahte olduğundan bahsetti! 

Komiser Dlin , kabı kara, ufnl< not 
defterini kapadı ve bir elini, beti, bon.. 
zl tebeşir gibi bcm boy az kesilen uşa
ğın omuzuna koydu: 

- Doktor Etsin böyle bir şey not et
miş olacağını, tabıt hesaba kntmnmıı;. 
tınız! Martin Flek, sizi doktor Her. 
bert Etsi öldürmekten tevkif ediyo
rum! BJr itirafta bulunmak ister mı. 
siniz? Hakkınızda daha hayırlıdır! 

Uşağın suratı, alçıdan bir mnske 
görünüşüyle camltleştl: Flek kısık 

scslo kekeledi: 
- O, bunu ... O, bunu ... 
- Ne "o, bunu ... " su? Söyleyin de, 

vJcdanınızı rahatlaştırın ! 
- O, "Mavi :Merkfır" ü ... Merkur'ü ... 
Birdenbire haykırarak, kendini ce

sedin üzerine attı, ölünün kaskatı ke. 
silmiş yumruğunu açmağa davrandı. 

Zorla oradan kaldırıp geriye çekile
rek, uzaklaştırılabildi. 

- Pul, oradadır! Onu almalıyım ... 
Suçlu, odur ... Yalnız o ... 

Uşağın bütün vücudu, sarsılıyordu; 
ancak aradan saatler geçtikten aonra, 
cJnayet hikfiyesini anlatabildi. Suratı 
beyazla kurşuni arası bir renk bağla
mış, harap bir halde, doktorun A.kıbe. 
tini, işin içyüzünü nçığn vurdu: 

- ... Ve o, bende eksik olan bu ha
rikullı.de pulu satmağa yanaşmadığın
dan ... Ben, kendisine bunun için bi!. 
vasıta külliyetli fiyatlar teklif ettiğim 
halde ... Gene satmasa yanaşmayınca, 
yanına uşak olarak knpılandım. Du 
pulu çalmak istiyordum ... Evet, çal
mak ... ve bir defacık da görmek ... Hiç 
olmazsa sadece görmek! Bugün görün
ce, iradem elimden gitti; kendimi zal'o 
tedemedim~.. Doktora şahsımı tanıt
tım ... Tanınmış pul kolleksiyoncusu 
Martin Hel olduğumu bildirdim. Tek
lifimi yeniledim ... ve pulun değerinin 
bir mislini teklif ettlmse de... Buna 
rağmen satmağı gene reddedince ... 
Tehdit sayurdum. Bunun Uzerlne ürk. 
tO; ... Ben bu sefer de pulu Meta rli
lendiğim halde, doktor, polis çağırma
ğa kalkıştı ... Bu aralık aklım başım. 
dan gJderek, kendisini vurup yere ser
dim ... Sonra da zillere basarak tehli· 
ke işareti ile etrafı ay.ata kaldırdım ... 

Edebiya\ımızda 
~(Baı tarafı 5 incide). 

hatta seviyoruz bile.. Yengeç Aliyi kle 
öyle ıcvıniyor mu idik? 

11 inci hikaye olan "isimsiz Hikaye,, 
okunacak ve kitap kapandılctan sonra ü. 
zerinde diışünülcc:ck bir hikayedir. 

•• 1(. 

Netice itibarile 113 sahifelik kitnp, 
bambaşka çeşnide, bambaşka görüşte; 

hatta, bugün çok alıştığunız Katayef, 
Zoşçenko uslCıplannı andınr bir uslôp -
ta, okunması gereken bir eser .• 

Beğenmemek elde değil .. Öyle sanı -
yorum ki banal aşkın, tanışır., sevi§ip 
aynlmanm ve gözyaşı !dökmenin mer -

-kezi siklet yaptığı hikayelerden çok 
uzak olması bizi .c!aha çok sarıyor .. 

Hakikaten öyle .. 11 hil:Uyenin hiçbi • 
rirrde aşkın yer almayı~ı nazarı dikka -
timizi celbctti. Demek oluyor ki; Ali 
Beyin oğlu ile, Hüseyin füendinin kızı. 
nın cemiyeti ve insanlan hiçbir taraf
tan alakadar etmeyen sevişmesini ih
tiva eden hik5yclerden başkalarının ya. 
şamıyacağı iddiasında bulunanlara tam 
karçılık verilmiş cluyor. 

Esasen Sadri Ertemin, Bekir Sıtkının, 
Sabahattin Alinin, kendi ölçümüzde, 
mevkileri de buradan tclmiyor mu?. 

Meııüeket davası, tenkit edilecek bir· 
çok an'anelerimiz, desteklenecek icraa. 
tmıız varken; ne diye hali eski, yıpran. 
mış, köhnemi§ mevzulara başvuruluyor. 
du bilmem? Fakat, yukarıda saydığım i
simlerin arasına Refik Ahmed Sevengil 
de katılınca, edebiyatımızın veçhesinin 
değişmesi işi daha süratli yürüyecek. 

Baba Dürder 

IKU~UNA 

Abune olunuz 

ve edininiz 

Henüz hayatı kurtarılabiUr, sanıyor. 

dum ... LAkhı .•. E, şimdi? ••• Simdi o 
pul gene onun elinde .. ve gene verme
mekte inat ediyor, işte ... "Mavi Mer
kür'' ü ... bu pulu, gene o muhafaza e. 
diyor •.. Onu avucunda mezara da be
raber götürecek ... 

ltirarı, artık fısıltı halindeydi: 
- işte böyle ... vaziyet bu merkezde, 

'komiser ... Tıpkı tıpkısına; ayni aynl-
ne böyle ... "Mayi Merkiir" ... Oh, ne 
harikulade bir pul... O, benim olmalı. 
dır ... 

Artık saı;ma, sapan l~kırdılar sıra
lıyordu-

- O pul, şimdi bentm olacak, değil 
mi? ... Doktor, artık o pulu bana ver
melidir ... Mademki demin kendisi öl. 
dil ... Yaşamıyor ... Artık bana vermeli
dir onu, "Mavi Merkur" U! ... Söyleyin 
ona da Tersin artık bana, komı11er ... 
Lfitfen ... Siz sUyleyln ona ... n ... 

Kosak - Ra)'te9AT 
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Ş k h . ti . de :t...• • l \ . ' . . j ar m usustye erın n 'ıJln o an · .. ,,.,. .. ... ':;, ' - ,. . . r ' ' • ' ••. : 

sırt hamallığı, memleketimizden kalk.. 
1 

• ~- : - -~ - ' • . ' ır· ,_,_,'. . • \ : -,; • ... .t· ·. 
mış ve bizi medeni dünyadan ayrt'an hu • ·. • · •:.. , 

" • • ~ •--; :· ,j' '!;i.. 
Şaıidı adeti de tc.ırihe karışmış bulunu. , · n 7 · . , . • ~ /.i •\ 
yor. Fakat, Belgratta §W'kın daha birçok "" - ~~\,,.';· • i 

·husuBiyetleri gibi) bu da 'hala mevcut. 

tur. 
A!&iıda okuyacağınız; Yugoslavya 

mektubunda oradaki •ırt hamal!armın 

hayatı anlatılıyor ı 

Belgrattaki Sava rıhtımı bir an ko • 
vanı111 andırıyordu. BUyUk çelik kral 
Alek9ander köprüsündeki hayat gece 
gündllz durmadan faaliyet halinde idi. 

Köprünün taş kemerlerirri\1 altın<.la, 

üzerinden geçen tramvay, otomobil, ve 
yük arabalarının gürültüsü i§itiliyordu. 

Nehrin koyu ye~il sularında da büyük 
'Cşya dolu mavnaları çeken çatanalar a
ğır ağır ilerliyordu ... 

Mavnaları rıhtıma ·bağlayan küçük 
köprülerin üzerinde, başları beyaz tak -
keli iriyarı insanlar yürüyordu. Bu a. 
damlar Belgradın sırt hamallarıy.dı. Ge. 
ve gündüz, pazar, bayram bilmeyen bu 
adamlar, başlarında beyaz takkeleri ile 
ağır sandıkları, f:\iıları ve balyaları il:i 
büklüm sutlarınd:ı taşırlar. 

Güneş, rüzgar, yağmur, ter, yağ ve 
tozdan esmerleşmiş yüzlerinde, çıkık el 
macık kemiklerir.de ter <lambları pırıl 

pırıl parlıyordu. 

B<ışlarıru eğerek, rıhtımdaki depoların 

önlerinde duran yük arabalarına mavna. 
daki malları getirip götürüyorlardı. 

Kalın bazu ve balclırlarmm gergin a. 
daleleri oynuyordu. Çünkü sırtlarında 

taşıdıkları yükün ağalığı yüz, iki yüz, 
üç, hatta dört yüz kilodan aşağı değil. 

di. 
Yürürken ayaklarının altındaki ta~

ları etrafa saçıyor, toz toprak havaya 
kalkıyordu. 

Iı::onuşma.dan, uzun zıpl:mlari!e mav -
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nalar·n dibindeki malları çekiyor, ıırtla. 
nna alıyor ve sallana sallana rıhtımda 
bekleyen arabalara tagıy.orlardı. 

Arasıra nehir yolları acentaıundan ha.. 
ber geliyor: "Şu fU numaralı rıhtıma 

yeni bir mavna yanaıtı, hemen boıaltıl. 
ması lS.Zımdır.,, 

Bu haber üzerine, on sekiz, kır'k yaş
ları arasındaki ıtrt hamalları hemen fa
aliyete geçer. Ekseri.si Tctova ile Gos -
tivar Arnavutlarıdır. Hayatlarının en 
güzel sen.elerini, rıhtımdaki en ağır iş -
lerde, malları mav.nalardan amlxırlara~ 
arabalara götUrUp getirmekle geçirirler. 

Tahminen otuz yqlannda birisini 
ıeyrediyordum; Mavnadan Y.eni bir yük 
almak için yolda bir duraklıyor. YırtıL 

mı~ gömleğinin pi.s kolu ile, terleyen yü
zUnil siliyordu ... Sırtında yükU olmamak 
la beraber, yine iki bUklilm; -san'ki top
rağa daha yakın olmak istiyor ..• 

Bu Arnavut hamalları, Sava nehrinin 
kıyısındaki en kuvvetli insanlardır. 

Sanki çelikten imişler gibi, gece, gUn
düz fasılasız çahgıyorlar. Bqka tlirlü 
de olmaz, zira Belgradın ticaret damar
ları olan rıhtımlardaki faaliyet, hiç dur
madan devam eder. MUtemaıliycn yük 

Yugoslavyııdan iki güzel 
manzara: Oskübden bir 
görünüş ve eski bir ~ato. 
Yugoslavya.da yukarki re 
simde görüldüğü gibi 
Türk hususiyetini taşı 

yan bir çok §ehirltt .hali 
le muhafaza edilmektedir 

u şehirlerde bir çok da 
Müslüman otunnaktadır. 

ile dolu mavnalar yanaşıp gidiyor. Bu. 
mavnalardaki malları beklemeksizin he .. 
men boşaltmak, yükletmek lazımdır ... 

Bu hamallar müsaade almadan ~ehircı 

gidemezler. Mutlaka gitmek mecburiye .. 
tinde kalırlarsa, süratlc başka bir 'hama..' 
lı yerlerine korlar. Şehre hafta<la biı: 

defa inerler. 
Bu, ya memleketlerindeki ailelerine 

para göndermek için, yahut ela hamama 

gitmek içindir. 
Yazın, bazdan sıcaktan, sıtmadan ve.. 

ya yorgunluktan zayıf düşer; kulübesi .. 
ne girer, saman minderine uzanır. Ken.. 
dini biraz iyi hissetti mi, hemt"n kalkar, 
bir makine gibi işine devam eder. 

Herbiri iki yüz kiloluk bir yükü taşı. 
yabilir. En fazla dört yüz yirmi kile ka... 
dar taşıyabilirler. 

Bu kadar ağır yükleri taşımaya k.rt'ıc 

yaşına kadar devam edebilirler. Ondan 
sonra köylerine dönerler. 
Boş kalan yerlerine, i~ arayan 

hamaIJar geçer ve böylece ayni 
devam eder ... 

yeni 
hayat 

Hamallar yemeklerini de rıhtımda 

yerler. Bir Arnavut ahçı onların bu işL 
ni tf'min eder. Gündilz ili; kore yemek 
yerler. Bazan da yemek için bile vakit 
bulamazlar. İş beklemez ki! 

Ne b:ıyram, ne de herhangi birşey, 

rıhtımdaki bu hummalı faaliyeti durdu -
ramaz ... 

Ilcr hamalın senede bir iki ay meztı
niyet almağa hakkı vardır. 

Birbirlerile çok iyi geçinirler. Rıhtım.. 
da bulunan barakalarcla hep bir arada 
yaşarlar. Çok sakin, çok uslu, çok na
muslu insanlardır. 

Kazandıkları paraları başlan altında 

saklarlar. Kimse kimsenin malına do. 
kunmaz, kardeş gibi ya~rlar ... 

Bir giln öğle üzeri, yemek yedikleri 
zaman, barakalarına uğraıpıştım. Tesa .. 
.dUfcn tam zamanında sofraya gelebildi. 
ler. Loş barakalarda masaların etrafm -
da· sekizer, sekizer oturuyorlardı. önle -
rinde o sırada dumanı ~tünde güveç, 
domates salatasile siyah ekmek duru.. 
yÔrdu. Barakanın bir köşesinde de bir 
yığın kavun, karouz vardı. 

E. B. 

Edebiyatımızda şöhret ve kıymet meselef eri: 2 

Refik Ahmed ve "Köyün Yolu,, 
&debi hayat:muz üzerinde mühim tesir. 

leri görülecek olan son tercüme yağmu.. 
runun yerli eserlere mani olduğu hadi. 
sesi, bazı kimseleri memnun etmekle 
beraber. diğerlerinin de iğbiİ'arlanru 
mucip olmuyor değildi. 

Memnun olaruar; herkesin lisan bil
muinin müşkül olduğunu, bu tercüme. 
!er dolayısile birkaç sene sonra muayyen • 
bir edebt neslin ve yazıcı .zümresinin 
yetişeceğini umuyorlar; memnun olma -
yanlar da, bu tercümelerin yerli eserleri 
ve yerli yazıcıları öldürdüğünü dü~ü. 

nerek homurdanıyordu. 
Hatta bundan tabi - yazıcı münaka

şasının doğduğunu, karilerim pekala ha
tırlarlar. 

Birincilerin fikrine taraftar olmanın 

hiçbir vakit ikincilerin endişelerinin ta
hakkuk edeceğine kanaat getirmek ol
mayacağını zaman pekala bize göster

C1i .. 
Vakıa, muayyen bir müddet için yerli 

eserler duraklama yapmadı değil, lakin 
bugünlerde onlarda da görülen hare • 
ket, pekala bu endişeleri sildi, süpür -
dü. Nitekim, son çıkan "on., a yakın e.. 
serden bazılanmn hakikaten güzel olma
sı bu işi daha vazıh olarak ihalletti. 

İşte, bu sütunlarda "Edebiyatımızd:ı 

şöhret ve kıymet meseleleri,, başlığile 

yazdığım yazılarm ikincisi, yüzümüzü 
güldürecek eserlerden biri olan ve çıkar 
çıkmaz bir hikayesi yunancaya tercü. 
me edilen "Köyün Yolu,, hakkında ola • 
cak. 

~ . ~ 
"Köyün Yolu,, müellifi Refik Ahmet 

Sevengili son yazdığı iki romanından ev
vel, tiyatro tenkitleri yapan, muayyen 
bir edebiyat inam§mın yayılması için 
konferanslar veren değerli bir gazeteci 
arkadaş olarak tanırdık; ve bilhassa, ti
yatro:; kalkınmamız Ü7.erinde mühim te -
sirleri görülen çalışması ve tiyatro tari
himizin yakın çağlarını aydınlatan "Ve. 
sika., 1.-ınn verilmesi işinde unutulma. 
yacak bir şahsiy~t olduğuna iman eder. 
dik. 

Senclerdenberi matbuat hayatın.da, 

bilhassa Kurun'un geçirdiği muhtelit 
istilıalcl erde, didinmesi kendisinin bem 
gazetecilik hem de romancılık vadisinde 
olgunlaşmış bulunduğunu da lılze gö:ı

terdi. 
Nitekim, "Çıplaklar,, , "Açlık,, gibi 

kendilerine mahsus kıymetleri bulunan 
romanlar.dan sonra çıkar::lığı "Köyün 
Yolu,, küçük hikayecilik yolunda §İm • 
diye kadar birkaç hikayecimize nasip o

lan bir hususiyeti Refik Ahmette de top 
lanmış ve "İstanbul nasıl eğleniyordu., 

müellifi hakkındaki kanaatlerimizi kök -
tc~tirmiştir. 

"Bizim istediğimiz edebiyat., 
sıra konferanslarını topladığı 

isimli 

ki -

tabından .da anlıyoruz 'ki; Refik Ahmet, 
bizim istediğimiz edebiyatı hakikaten icL 
rak etmiş ve bu yolda negriyat yapma.. 
nın elzem olduğunu kavramıştır. 

Şimdi ise senelerce evvel söylediği 

sözlerin, tahakkuku için 3 eserile yar -
dım etmesi, bu davanın isbat işinde bir 

• sıra neferi ol.duğunu \da meydana koy .. 
muı bulunuyor. 

:c. • .,. 

"Köyün Yolu,,; tasannuıuz, yapmacık 
sız, klasik hikaye formülünü çiğneye _ 
rek bugünün Avrupa, bilhassa Rusya 
yazıcılarının başvurdukları şekli kabul 
etmiş bir yazıcının, on bir hikayesini ih. 
tiva ediyor. 

Kısa cümleli temiz bir uslfıp, ne söy
lemek istediğini bilen bir adam iddia -
sı, ruh hallerinden ziyade hareket ve va
kaya ehemmiyet vermiş; sonra, tafsilat 
ve ukalalıktan kaçış ... İşte, "Köyün Y o
lu., ndaki 11 hikiiyede görülen tne7.i. 
yet .. 

Kitaba is.mini kazatdıran birinci hi • 
kaye lıasittir ve fakat: 

"Köyden ıdışanya çıkınca ilkönce gö • 
~e ç.arpan ilerde tarlaların aşağısında us 
b bir ressam elile çizilmiı sanatkarane 
bir tablo gibi duran gölün insanın içine 
ferahlık veren güzel manzarası.,, 

". • . Gölün üstünde bulutlar, renk 
renk bir ressam paletinde sıralanan bo. 
ya örnekleri gibi gökyüzünde hatkalanıp 
uzanıyordu; gölün kenarınc!aki yamaçta 
sürülü, ekili tarlalar fevkalade ahenkle 
ve İnce bir zevkle itlenrı:ş, yollu, 1an
traşlı, geniş bir halı g:llii yayılmakta i . 
di.,, 

Bu metinden P.nlaşılacağı üzere köyün 
dış hususiyeti gii=el anlatrlrnrştır. 

İkinci hikaye: 

Bilmem kaç göbek mümtaz bir züm. 
reye bağlı biri, bir miras meselesi. içi11 
Anadolu seyahatine çıkar. Yataklr va. 
gonla yapılan tren seyahati bitip de i -
çeri doğru gidildiği bir cır~.da, "Palas., 
ismini alan han lıozması ve lıugün 

kü Anadolunun hususi otel karakteri-
ni muhafaza eden bir yere iner. Y cır in. 
den yadırgayan şehirli, köylüleri bu ip -
ti.dailikten kurtarmak için bir nutuk 
söylemeyi tasarlar. 

Buradaki bir sürü laftan hiç birşey 
anlamaran ve yolcunun hüviyeti hakkın. 
da muhtelif fikirler yürüten köylünün 
hali, kös dinlereiş otelcinin hali, niha. 
yet müthiş bir intikama uğrayan şehirli. 
nin hali, bugünün birer realitesidir. 

Demek ki "~öz - iş,, münasebeti, 
köyün realitesine göre hareket dü~ünce
si millıim bir alay mevzuu olabiliyor. 

Hikaye şehir gözlüğü ile, köyü ve köy 
lüyü görenlerin haline acıyan, olgun 

bir kafadan çıkmış. Köylünün içini an -
Iatman:n bugiin için nasıl noksan bir iş 
yapmak olacağını iıtlrak, Refik Ahmecii, 

Baha llUrder . 
hata1ann en müthişinden kurtarmış. BeL 
li ki o, yalnız "dava., yı "dava,. olarak 
alıyor ve gösteriyor. 

Nitekim üçüncü hikaye olan "Hel". 
şeyin en iyisi,. , memuriyet hayatımız • 
da dtişünülınede~ kabiliyeti tatbikiyesi. 
hakkında kafa yormadan yapdan işlerin 
yersiz clduğunu meydana koyan bir. 
yazıdır. Ve bu da iyi bir düşünüş ~ 
aulüdür. 

Hikayenin sonundaki "islahatı hel"., 
sahada, ayni zamanda ve birbirlerile 
muvazeneli bir şekilde yapmak mecburi.. 
yetinde idi,, cümlesi büyük bir hab.ikati 
meydana koymakta.dır. 1 

Hakikaten, yen!lik diye herşeyin en i~ 
yisini ve en ilerisini kabul etmek, bulun 
duğumuz şeraitin içinde hemen tatbik 
edilebilir mi diye düşünmemek mühim. 
bir meseledir. 

"Memleket davası,, haline konacak 
mühim bir mihver etrafında deveran e"' 
den hikaye mevzularından biri de "Dos. · 
tumuzun hakkı var,. isimli hikayenin 
mealini teşkil ediyor. 

Köylüyü düşünmek, onu refaha ka -
vuşturmak .. ala!.. Fakat onun mensup 
bulunduğu cemiyetin kaide ve alışkan. 

lıklarını yıkmak, ona bizim yeni hayatı
mıza ayak uyduracak "yaşama,, da te -
min etmek lazımdır. 1 

Bu aksaklığı, yerli sıahifelik bir hika.. 
yede ve komprime halde, memleket ve 

köylü işini - kendi §ehirli de olsa -
kavrayışlı bir l;:afa ile vermek çok ente. 
resan bir hadfaedir. Ve hakikaten mu .. 
harririn söylediği gibi; "köylünün mel -
un tevekkülünü yıkmak, .onun hayat hak 
kmdaki düşüncesini; telakkiı.ini değiş .. 
tirmelt,. lazımdır ••. 

Yunancaya tercüme eıdilen "Yengeç 
Ali,. bir tip hikayesidir. Diğerlerine 

l;ıenzeme1de beraber; o hikayede bir, E. 
debiyatr Cedi.de çeşnisi ve Halit Ziya 
görüşü hakim. Hatta bitiriş bile öyle .• 
Bilmiyorum amma, belLi de birçok kim. 
sc bu hik.1yeyi beğenecek. 

Diğer h:kaye olan: "Böyle intihar o. 
lur mu?., bir fantezi; ''Bir Td:al: Kırıl
dı,. içimizdeki bazı batıl dü~üncc: ve te
sirlerin, bugünün adamı knfasile iza
hı ve neticelenmesini gösteriyor; "Bele. 
diyecilik., muayyen bir ıdevrin idarei 
maslahatçı belediye kafasını izah e.di. 
yer; "Çelenk,. zaman dcğişmesile me _ 

zar soyguncuhığ ı.; şe'lclinin asrileşmesini 

anlatıyor. 

Du hikayelerden " Gece İşçisi., ide en
teresand ır: "İşte bu kerteye geldikten 
sonra düşünüyorum. Beni Ön~er mi yak
tı?. Hay-r .. Mahallenin havası, gc;renek .. : 
üzüm üzüme baka, baka karanr,, cümle~ 
sile büti.in iddiasını sona toplamış ve 
eski mahalle delik:ınlılarmm konuşma. 

ıınr, aksatmadan satırlarına almış bir 
hikaye •. Oradaki delikanlıyı tanıyoruz, 

(Sonu 13 Üncüde) 
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Mil ton 
Şimdi Pariste taksi şoförlüğü 

Bir müddet evvel tstanbula da gelerek 
§arkı söyliycn ve daha evvel burada 
"13cda.vacılar şahı,, v.s. filmleri gös-· 
terilen Jorj Milton yakında Pariste 
çevrilmesine ba~lanacak bir filmde 
bir taksi şoförü rolünde oynayacak_ 
tır. 

Rolünde tıpkı bir şoföre benziyebiL 
mek maksadilc şoförlüğü sahiden de· 
ncmcyi uygun bulan Jorj Milton. te. 
darik edilen bir taksi ile durak yerle. 
rinde miişteri bekliyor ve sahici şo
föl'lcr gibi taşıyormuş. 

111r gün, bir meslekdaşını şehirde 
gezdiriyor. Her şey yolunda gidiyor, 
ancak büyük bulvardan geçerken te_ 
kerlek lastiği patlayınca, durmak la. 
zım geliyor. Tam bu aralık ta yaya 
yolcular tarafından tanınıyor, kala· 
balık etrafını sarıyor, her kes onun 
imwsını istiyor. 

Uzaktan didişmeyi ve didiklenme. 
yi gören bir polis yctiııcı:ek Miltonun 
yanma sokuluyor ve polis de üstelik 
ona ceza kesmcğe kalkışıyor; sebebi 
de otomobil durduğu halde taksimet. 

renin vaziyetinin ona göre değiştiril· 
memesidir. 

Milton etrafı sarılınca .?..aten sı· 

cnk havada ter dökerekten, şimdi bir 
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d . t? e ıyor ••••• 

knt daha bunalarak bu ehemmiyetli 
seyriscfer ı:ıartını unutmuştu. Bununla 
beraber, polis, bu !50förün Milton oldu. 
ğunu anlayınca, kestiği cezayı iptal 
etmiştir. 

Ondan sonrası yine yolunda gitmiş· 
se de, en son, otomobili Liyon garına 
götürcct'k olan Milton, yanlışlıkla şi_ 

mal garına götürmüştür. Bir ga7..cte, 
bu noktaya dokunarak "anlaşılan film 
yıldızları da reji hataları işliyebiliyor. 
lar., diyor! .• 

Yeni Mata 
Hari 

Bir petrol kralı ile 
evlendi 

Holirndun sarı saçlı, mavi gözlü gü. 
zellerinden Ciyun Nayt evlenmek ve 
sinema hayatından ç~kilmek üzeredir 

Ciyun Nayt (Matahari) ve (1936 
Brodvay melodisi) filmlerinde gördü· 

ğüınüz meşhur bir artisttir ve eıı son 
olarak Londrada Moris Şövalye ile bi..r 
film çevirmiştir. 

Bugün evlendiği adam Amrikanm 
en büyük petrol ku.yusu sahiplerinden 
Artur Kameron'dur. 25 ya~ında buhı. 
nan artist bundan evel Pol Ames ile ev 

lenmiş, fakat bir hafta sonra ayrıl • 
mıştır. 

Ciyun Naytın şimdi bitirmek üre.. 
re bulunduğu bir film vardır. Bunu bi. 
tirdikten sonra şirketle mukavelesi ı~ 

cabı bir taahhüdü kalmadığı için sL 
nemayı terkederck Artur ile evlenip 

beraber y:ışıyacaktu 

Güneş ç r ması 
Kurun do,~toru bu 

birkaç tavs~ye ~ .., 
hus,usta size 
bu.unuyor 

Yaz mevsiıhine ait sağlık korumun
da tedbir alınması icap eden hastnlık· 
lar nrasında (Güneş çarpmasına) çok 
tesadüf edilir. Yazın spor, deniz ban· 
yosu, sayfiye gibi neşe ve şetaret ya
ratan birçok fayeialarını birkaç ay. 
danberi sayarken bazı anl hastalıklar 
tevlit eden pürüzleri olduğunu da söy· 
lemiştik. Bazan sıcakların verdiği 

sıkıntı ve buhran, bazan da eğlence 
sahasındaki lüzumundan fazla coşkun 
luk sağlık durumunu sarsar, işi çığı

rınd:uı çıkarır, bazı ynz hnstalıkları
nı meydana getirir. Bunlar da J!'lkay. 
dane yeme ve içmeler, lüzumsuz ve 
faydasız yorulmalar, hesapsız deniz 
banyoları, sayısız spor •e terlemeler, 
metodik yapılmıyan güneş lıaııyoları
nın fena neticeleridir. Bunlarm hep
sinden evvel de yazın hemen her gün 
tesatlüf edilmesi melhuz bulunan (gü· 
neş çarpması) dır. Buna da uzun 
boylu r!irüyüş ve yolculuklarda, ye • 
rinde yapılraıyan güneş banyolarında, 
fazla yorgun olan zayıflarda tesadüf 
edilir. 

Saydığımız bu şekillerde (güneş 

çarpmasını) hazırlayabilecek sebep • 
leri de bilmemiz ıtızımdır: 

Onlarda sıkı ve kalın elbise giymek 
bava cereyanmı temin edemeyen ve 
terin buhar haline geçmesini lrnlay
laştıran siyah ve ağ1r (şapka. kasket) 
lerle çok sıkı bağlanan kravat ve bo
yun atkıları, bağırsakların tazyik al
tında bulunması, şiddetli cehtlcr, 
baraka ve çadırların fena ve dar ha.
valarıılır. 

Acaba güneş çarpmalarında ne hal
ler güı'ebiliriz: 

Güneş çarpmasına uğrayanlarda 

Hi:Lll"M!tçi kadın - Robunuz güzel ba.. 
yan.. Bıkınca bana verirsini-z ben de he. 
vesimi alının! 

bazan hararet derecesinin (40) elan 
faz la. olması. (şiddetli tıi r susuzl 11 k, 
yorgunluk. ınidt.Hle bir tazyik, sık sık 

idrara ~itmek lhtlyneı, hncal<larda 
kesiklik, baş ve göğüs ağrıları. lrnlalf. 
larda uğuldama) hissedilmesi, nefes 
alıp vermenin güçleşmesi ve sıl{ olma-

sı, yüzün hazan sararması. haznıı da 
kan hUcumundan ileri gelC'n kızarma
sı, neres darlığından dolayı boğulma 
hali. hazan konuşu rlten blrcleıı hi re 
sarhoş gibi yere düşmesi ve kendini 

kaybetmesi, his ve hareketsiz kalma. 
sı, bazan her tarafında harekette ta· 
kallüslar husule gelmesi, bazas da' 
ölüm vukubulınası gibi haller görü • 
lür. lştc güneş çarpınalarmda görü -
lecek bu haller vaknum hafif veya a. 
ğır olmasına bağlıdır. Hafif şekille -
rin şiddeti iki veya üç gün sürer. Şifa 
belirir. Ağır şekillerde ise sekiz ve
ya on beş gün sürer. 

Hastalık seyrini şöyle takip eder 
ve şifa husule gelir: 

Hararet düşer, bol terleme başlar, 
tabız tekrar intizama girer, hasta 
kendine gelir. Bazau da bunu ileri 
derecede bir z~nflyet takip eder, ça
lışmakta lktidarsızlıl< ve güçlük görl!. 
lür. Baş ağnları ve bazan hararetin 
Jükselmesi gibi hn11cr tekerrür edebi· 
lir. 

Bu gibi blidlselere meydan verme -
mek için şu tcdbirl('ri almak doğru o
lur: 

Çok sıkı ellıise giymemek, lıoyuu at. 
kıları ve kravatıar.ı sıkı bağlamamak, 

güneş banyolar111ııı usulüne güre yap
mak, inkıbaza meydan vermemek, mi
deyi fazla doldurmamak, çuy ve kah
Ye gibi pişen maddeleri suluca ve çok 
şekerlice içmek, alkol kullanmnmak, 
lJaşın Hiyıki vec;hilc ha\·a alabilmesi 
için giyilen kasket ve şapkalar, çok 
sıkı olmamak, çok yorgunluğa mey. 
dan vermemek, uzun boylu yürüyüş
ler ve çalışmalar yapmamak, güneş

ten istifade edeceğim diye güneşte çok 
oturmamak. 

HAI<"'IF' GÜNE;-J ÇAHPMALAH.l: Bu 
takdirde hastayı hemen gölgeye al
ma!<, hemen elbisesini çıkarmak ,.e 
ferahlatnıak, yilz ve başrnın üzerine 
soğ"uk su dültmek, başa buzlu bezler 
tı tbik etmek, soğuk kahve içirmek. 

AGIH GtJNEŞ ÇAH.P.MALAHI: Tıp
kı hafif şekilde olduğu gibi hastayı 
hemen soymal\, istirahate tcrketmek. 
soğ"uk tatbikata baş,·urmnk, yani bü· 
tuu ,·ücuclu soğuk su veya buz ile o
varal< soğutmak, bunclan sonrasını 

doktorun tavsiye cd~l'<.'ği kafein ve sa
ire gibi k:ılhl ku,·,•ellcştireıı şırıngı:>. 

lam terketınek H\zınıdır. ilaç tatbi
katına doktordan başkasmın lrnrışma 
ması icap ecler. Çlıni{Ü bundan ileri 
gelen kansızlık, dimağ sektesi, yu
karda yazıldığı gilıi hoğulma halleri
ne karşı olan tedbirlerin doktor tara. 
!ından tatbiki doğru olur. Sizin ya
pacağmız ancak doktor gC'llnC'<.'ye ka
dar olan tedbirlerdir. Bunlar da çok, 
iyi netice verebilir. Zaten orndan öte
si de sanat ''e mC'Slt'k işidir. Bu lmda. 
rrnı lıllseniz, kilfitllr. Gelecek hafta 
bu' bahse gene d('VRm edeceği?.. 

Dr. NccncUln Ataı-:ağun 
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Polis romanı ve 
(Ba11 tarafı 2 incide) 

lfolera salgını olduğunu bildirince lüks 
gemi yine enginlere açılınağa mecbur 
oldu. Sofraya inildiği zaman, herke. 
sin iştihası gelmiş gibi idi. Fakat tam 
yemişler yeneceği zaman. zengin A.. 
merikalılardan birinin bu §erait altm· 
da hayatı kıymetsiz bulduğu, bir
denbire öldüğü haberi herkesi teessiL 
re düşürdü. Hadiseden biraz sonra 
Şanghaydan 70 kilometre uzakta ye
ni bir f claket daha hazırlanmıştı. 

Bulutların arasından .sıyrılan dört 
Çin tayyaresi şlkh .anyan kartallar 
gibi geminin üstünde uçuşmağa baş. 
lamışlardı. 

Birden içlerinden birisi vapura doğ. 
nı alçalarak üç bomba bırakıyor. ö
lenler, yaralananlar, kargaşalık tarif 
odllemez bir halde .. Ga.z.ctelerin dediği 
gibi Holivudun en akıllı sahne vazn, 
Çin denizlerin<re bu geminin seyahati 
kadar heyecanlı ve feci bir senaryo 
tasavvur edemez, eğer tecrübe bir işe 
yararsa gemileri tay)'arelere karşı 
§em.Siyelerle muhaf a7.a etmeli diye bir 
fikir ortaya atılabilir! 

Bu kaba bir sirk tekerlemesine ben. 
zer; fakat hiçte değil! Neviler, cins. 
ler birbirlerine o kadar girift ki, ha.. 
lim bir şemsiye iCll.bmda bir harp si. 
lahı olabiliyor! 

Söylendiğine göre, 29 uncu Çin or. 
dusunun bazı alaylarında her nefere 
birer şemsiye verilmis ve tecrübe ile 
sabit olmu~ ki, bu tedbir sayesinde 
koca bir askeri kıta. gözden kaybolu· 
yormuş! Düşman tnyyareleri de baş. 
hag veya pirinç tarlası üzerinde uçtuk 
lannı sanıyorlarmış. 

Yakınlarımızda, Akdenizde korsan.. 
lığın zuhfır, ve kabahatlıların aran· 
masma hiçbir polis romanı rekabet e. 
demez. Burada .hedef halk kütlelerinin 
iaşesi binlerce kişinin hayatı ve me. 
deniyetin istikbalidir. Jandarmalık 

vazifesini üstlerine alanlar da usule 
tamamen aykırı olarak pek teliişJr. Ba· 
zan, garbin en büyük bir şehrinde ya. 
but gil?.Cl bir kasabada toplanıyorlar. 
ve işin daha .heyecanlı tarafı da bu jan 
darmalardan bazılarının suçlularla cü.. 
rüm ortağı olmasından şüphe edilme· 
sidir. Bütün bunlar alakayı bibcrliyor 
ve taharriyatı güçl~<rtiriyor. Fakat, 
vakit geçiyor. Cezasızlık cesaretlileri 
teşvik ettiğinden korsanlar, hala ko • 
şuyor ve medeniyetin gözlemeğe mec· 
bw· ettiği deliklerden çıkarak gitbide 
çoğalıyor. O kadar ki, gazetelerde 
(korsanlık) mali haberler sütununa 
geçiyor. 

Halbuki dünyanın muvazeneli za. 
manlarmda bir tarn.fta para, karşı ta.. 
rafta eşkiya vardı. Bu iki şey birbi· 
rinden tamnmile ayrı ve farklı idi. 
Şimdi para eşkıyalığı, yeni bir eanat 
haline geldi. Diğer tarnftan hokkabaz 
alüt ve edevatı da milli ekonomide ver 
almağn başlıyor. 

tO - rctrR(T~•ıın l1,A\'ıl•$f 

Eskiden tavuklar yumurtlar, mUs. 
tehlikler omlet yapar ve hokkabazlar 
da kendilerine ayırdıkları bir kaç dil. 
züne yumurta ile sanat icra ederlerdi. 
Bugün Almanyada hokkabazların yu~ 
murta ile oyna.malan yasak edilmiş. 
Ariycn, camianın menaf iine muhalif 
olduğu için milli ekonomi nazın böy. 
le karar vermiş. Buna riayet etmiyen. 
ler va.tan haini sayılacaklar • 

Fakat bu yumurta. hikayesi pek ö. 
nemli değil! Halkın alakası gevşiyor. 
Heyecanı arttırmak için yeni vakalar 
bulmak laz.mı ! 

Tam zamanında! BUyük müftü. sah· 
neye giriyor. İngiliz ve Yahudi reall. 
terlerinden uzak bir melceyi Kudüste 
)mer camisinde kayalar arasında oyul 
m\L'j gizli bir odada buluyor. Bu insa. 
na ürpermeler getiriyor değil mi? Fa.. 
kat, daha 8.13.sı var. Bu mağara, Haz
reti lbrahimin ishakı kurban etmek L 
Çin İncil zamanlarında bıçağını kal. 
dırdığt mağaradır. Bu kadim hatıra· 
ları modernlze etmek için bUyük müf. 
tünün tethi3 vasıtnsile hüküm sUrdU. 
ğü Al Knponun usullerini kullandığı 
rivayet ediliyor. Hile ile taassubu bir
birine karıştırarak bir tahta çıkmağa 
hazırlandığı ve gölgede mukaddes 
'harbi körUklediği zannedilen bu ada· 
mm b Ut U n emirleri gizli 
haberciler vasıtasile Filistinin her tn. 
rafına yayılıyor. Muamma, etrafında 
İngiliz jandarmalarının nöbet bekle. 
diği bu mağaradan nasıl kaçılabilir? 

Bir gece Lübnan sahillerine yanaşan 
bir yelkenliden perişan kıyafetli bir 
bedevi çıkıyor ve gümrük memurları· 
na: "Ben, Kudiis müftüsüyüm,, diyor, 
perde kapanıyor. 

Sonra çıplak bir sahnede tek!'ar a. 
çılıyor. Kendinizi müzikholde zanne. 
diyorsunuz. Yalnı5! Üniversitedesiniz. 
Vaka Amerikadn! Bir doktor, kız ta· 
!ebelerin ne.5vünemasını tetkike me. 
mur edilmi§. Vazifesini hakkile göre. 
bilmek için onların çırılçıplak cephe· 

Satıcı laz - Bu fiyata kclcpivdir. Bu 
aynkkabılnn bu fiyata nasıl !bırakıyorlar 

bilmem. 
Müşteri - Kaça? 
Satıcı kız - Bilmem:, şefe 

rea •te 
den ve profilden resimlerini aldırıyor. 
Bir hemşire, kızları laboratuvara so. 
k:uyor, burnoslarmı çıkarıyorlar, dok 
tor makinenin düğmesine basıyor. Ti.' 
rik tırak .• bitti! İşin bittiğini zanne~ 
diyor. Halbuki iş alevleniyor ve isyan 
hazırlanıyor. Genç kızlar protesto e. 
diyorlar. Fennin yahut daha doğrusu 
bir manyakm arzusuna Ubi olamı. 

cakla.rmı bildiriyorlar. 
Bu kadar cinslerin karışıklığı jan· 

darmalarla, e.skıyalarm. realite ile ha. 
yalin gayri muayyen hudutları ve alt. 
üst olmuş bir dünya karşısında bir çok 
vatandaşların şaşırmağa hakları var 
drr. Geçenlerde Frnnsada bir çütçi, 
cümhurreisine göndereceği büyük bir. 
zarfı sığdıracak posta kutusu bula. • 
madığtndan şikayet ediyordu. Bu ko. 
ca mektupla Eliz.e sarayındaki dev
let reisini fevkalade mühim hadiseler. 
den haberdar etmek istiyor. Rems şeh.. 
rinln düşman tarafından işgal edildi• 
ğini, Burjenin tayyareler tarafından 
bombardıman edildiğini ve La Roşelin 
denizaltıların hücumuna uğradığını 
bildiriyordu. 

Bu yUk~k vatani hislerine rağmen 
biçare çütçi polis mUdilriyetinin hu. 
sınıt hastanesinde müşahade altına a. 
lmdı. Bu. tek bir vakadrr, denilebilir. 
Maalesef hayır! Delilerin sayısı gün 
geçtikçe artmaktadır. Sıhhiye Nazın, 
bütün valilere gönderdiği bir sirküler 
de bu hale kar§ı dikkatlerini çekmiş. 
tir. Ellerindeki sirkülcrlerle gitgide 
çoğalan delilik salgınının önüne vali. 
lerin nasıl geçecekleri henüz malfım 
olmamakla beraber polis nklıye hasta~ 
nesinin 24 saatlik istatistiğini ele ala. 
hm. Girenlerin ancak yüzde onu ser .. 
best bırakılıyor, yüzde beşi akıl has' 
tanelerine ve kalanı da doğruca tımar. 
hanelere sevkedilmektedir ki, bunla.. 
rın sayısı senede üç bini bulmaktadır. 
Bu rakama göre geçen senedenberi 
''Delirium Tremens,, vakaları iki mis" 
!ine çıkmış demektir. Deliliğin bu ka. 
dar artmasında doktorlar alkolizmi en 
başta görüyorlar. 

Bizce asıl sebep realite ile polis ro. 
manı arasındaki kavgadır. Sergü?.Cşt 

romanının bir kanununa göro, mutla. .. 
ka bir başlangıçla bir son H'izımdır. Bu 
fikir için çok teselli verecek bir şey. 
dir. nöylelikle tehlikenin yanından ge. 
çilir, faknt büyük bir parmaklık bizi 
ondan muhafaza eder. 

Halbuki roman ile gayrikanuni bir 
rekabete girişip onun yerini alan rea• 
Jite ayni zamanda hem seyirci hem de 
vakanın aktörü olan halkı, girdapları. 
nm arasında sürüklüyor. Artık par • 
maklık filan kalmamı§tır. Dahası da 
realitenin ne iptidası, ne intibası yar
dır. Hiç bir şey başlamaz ve nihayet 
bulmaz. Onun için de kimse. vakanın 
neresinde bulunulduğunu ve ne geçe. 
ceğini kestiremiyor!... · 

!Ati Lmı~Jıdmı nal:'len: 
MUHSİN EKE 

izm.ir fuarında 
Devletler· mahalle-
sinde bir gezinti 

İzmir, Ağustocı .• 
tzmlr enternasyonal fuarının 8 inci 

açılışında, dost devletlerin de iştlrak
lerinln artmış olduğunu görüyoruz. 
.z el haftada yerini işgal eden Romen
lerle, yabancı bayraklar sekizi bulu· 
yor. lrnn pavyonu da yetlştirilebllsey
dl, Snadll.bat müttefikinin bayrağı da 
bunlar arasında yer alacaktı. Şim. 

dl, Sovyct, Rusya, lnglltere, Yunanis· 
tan, Almanya, Belçika, İtalya, Filis· 
tin devletlerinin bayrakları, fuarın 

antresinde dalgalanıyor. Dost dev
letlerin bu seneki fuarda pavyon· 
ları dnhn .zengin, daha cazip lıazır

lannı ış, Kültür parkın ortasından ge
çen yolun iki tnr_afı, bu pa\·yonlara 
tahsis edilmiş, Devletler mahallesi 
burada yükseliyor .. 

SOVYETPAVYONUNDA 
Başvekil Sayın Bay CcHH Dayar fu

arı açtıktan sonra devletler pavyonl.:. 
nu gezerken, Sovyet pavyonunda dost 
mllletln Ankara elcisi n. Trentiev 
tarafından karşılanmıştı. Büyük elçi; 
Daşvckllo, Sovyetlerln bu seneki pav· 
yonlarını çok değişmiş bulacaksınız, 

derken, gelecek yıl daha fazla güzel
leştirmcğc çalışacağını ,da illive et
mişti. 

So\•yet pavyonunu gezerler, haki
katen bu sene teşhir olunan f.otoğraf 

ve sair mamulAtın bambaşka oldu· 
ğunu görüyorlar. Öyle bir tebeddil.l 
ki, yeniden yapılmış bfr pavyon gibi .. 
.Fotoğra,larda Kızılordu, Sovyet rica· 
11, bazı şehirler görülüyor ... . Bir k6şe
'de, üzerinde "İsimlerini bütiin dünya 
blllyor" ibaresi yazılı Kutup kahra. 
maninrı bulunuyor. Fotoj;rra.flarla, 
Kutupta bu dört kahramanın çektik· 
leri meşakkat o kadar güzel canlan· 
dırıhnış ki.. 

Türk cndlstrüsünün Nazillide kur. 
duğu basma kombinasının geçirdiği 

..... -9'""" _ .,,. 

bUtUn safhaları da :resimlerle takip et. 
mck mümkündür.. Nazilli ovasında 

yUkseleıı muu:ı.am fabrikanın mama· 
ldtr, Sov,yetlerin ,diğer şehirlerindekl 

fabrikalarının mamulatı ile yanynna 
bulunuyor. Renglrenk bıısmalarımı
zı halkımız dost devletin pavyonunun 
bir köşesinde iftiharla seyrediyor. 

Pavyonun diğer .k6şelerl, Sovyct a
ğır endilstrislnln mamulAtlyle dolu. 
Çeşit çeşit makineler, otomobiller, ·pul 
luklar, tTa'ktörlcr, harman makineleri 
vesaire ... 

ELEN PAVYONU 
Dost ve müttefik Elenlerin bu se. 

neki pavyonları da, geçen yıllarda 

mE küldu Akut karden cm föyp py 

olduğu gibi zarif. Burada, Yunanla· 
tanın daha ziyade tarlht kıymeti üze
rinde durulmuş. Yeni başlayan en
düstri .hareketi de, muhtelif eserler, 
resimler ve mamuUlt ile canlandırıl • 
mağn çalışılmış. Atlna müzesinden 
kıymetli birkaç parça heykel, patyo
nu süslüyor. Broşürlerde, A.tlnnda 
Daşvekilimlzle ·tunan BaŞ'ı·ekilt nra
ısında dostluk muahedes.inin fotoi;ra.f
ları yeralmış .. 

lNGlLTERE PAVYO?l.'U 
Büyük Britanya imparatorluğunun 

Devletler mahallesindeki pavyonu, bl. 
rnz küçfik olmakla beraber iyi tanzim 
edilmiş vo cazip!.. P .avyonda lngiltero
nin büyük şehirlerine alt gayet güzel, 
,canlı fotoğraflar var. Bilhassa muaz. 
zam bir yolcu tayyaresinin maktaı 

her ziyaretçiyi alAkn lle çekiyor. Öyle 
bir yolcu tayyarcsl ki, içinde kamara
ları, muhtelif salonlan .• kütüphanesi, 
hnttn küçücük bir de hastahanesi bu. 
hınnn bir hava gemisi .. Ortada da, u
facık bir lokomotif, logiltercde demir 
sannylioln terakkisini gösteriyor. 

İTAJ.,YAN PAVYONU 

İtalya imparatorluğu, t zmir enler· 

naayonal fuarrna bu sene Ulr olarak 
iştirak eden deveıtıer arasındadır. 

İtalya, bidayette ynloı.z on iki ada ku. 
mandanlığınm fuarımızda yeral ınnsr. 

nı münasip görmüş, sonradan impa
ratorluğun temsil edilmesi kararlaş· 

tırılmıştır. Bu itilıarla pavyonun çok 
daha zengin olması kabil iken biraz 

noksan kalmıştır. Gelecek sene, 1tal-
7an pavyonunun daha mUkemmel oln • 
cağı muhakkaktır. 

Pavyonun ortasındn, etrafı kurde· 
lelerle tcvrllmlş olarak BUyUk Şen-

1mls. Atatllrklln büstü bulunmaktadır. 
Her taraf resimlerle doludur. lltrknc; 
çeşit radyo ve bn.zı sanayi mamulfltt 
pavyonda ,muhtelif köşeler işgal et
miştir. 

~** 

- F otogrruuı., b:ı!m:-ak kıı:ışıp öyle 

antrctr.an yaptığ_nı ar.nem öi:...-enirse 
kan~ır.a:n! 
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')Mavi Merkôr,, den·ilen pul 
,4.lınan .zabıta hikA1eler1 muharrirle rlndcn: 

Xosnk • Rnytcnav 
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DOKTOR llerbort Etsiu öldilğU 
maalesef bir hakikatu; bun• j 

dan şUpho ediloınlycceğl gibi ,kendi• 
siııin ölrlüı'illnıüş olmasında şüphe yok., 
tu Çalışma oc.lnsındn yazı masası ya• 
nınc.la s-::ri!I kıymetli bir Tebrlz halıs~ 
Ustündc. koll.nrı iki yann ayrık YO sa~ 

elinin parmakları yumruk şeklini nl• 
mış kıvrık, yatıyordu. llnyli dolu o. 
lnn yazı ımı-:;nsı üzerinde büyük, dert 
ciltli kalıu bir pul albümü, bir pul ka.ı 
taloğu, yapıştırıcı ince ktiğıttan şcrıt .. 
ler, bir pertevsiz, muhtelif pullar dU• 
ruyordu; doktor Etsin, öldUrüldüğQ; 

zaman albüme pul yapıştırmnkla meş.ı: 

gul olduğu, besbolHydl. 

Polis doktoru, cesedin ynnıbaşında 
dizüstüne gelerek, kafatasının nrkac 
sındaki öldürücü yarayı muayene edt .. 
yordu; bu yara, hiç şUpheslz, şimdi kat 
mise.rin elinde tuttuğu ve düşünceli, 

dikkatli bir tanrla avucunda kımılda.'. 
• • tarak ağırlığını tarttığı bronzdan ya-

pılmış "Uyuyan aslan" şeklindeki ma. 
sa üstü süsü, arkadan kafatnsına hı ... 
la indirilmek surcUyle açılmıştı. 

- AşikAr, ·dôktor .• suc Aleti budurt 
Bakın, Uştu~de saç telleri yµpışık! 

Komiser, birdEınbtrc . uşağa döndtl~ 
uşak, oracla büytilenmlş gibi durup, 
gözlerini yerde yatan ölüye dikmişti 
~e şimdi alnma.birlken ~er damlalari.'.' 
ııı siliyordu. 111 

- Bildiğinizi bize anlatınız! lllc bir. 
ııeyi ihmal etmeden! 

-- ,;.;taralı 1J üncüde 

KAR OL 

Lombard bir senede bizim. paramız· 
l a dört milyon lira kadar bir para 

ı< • kazanmış, fakat bunun ' Uç bucuk 
milyon lirasını vergi olarak vermiş .• 

Artistin şlkdyeti hakikaten sine· 
ma yıldizıarının hemen hepsinin der· 
d idlr. 

Karo! Lombard bu ·hususta bu • 
lunduğu bir beyanatta diyor ki: 

"Davulun sesi uzaktan gUzel gelir 
~erlerse, bu söz bizim lçiD; doğru· 

~ur. Herkesin gıpta ettiği bizler hiç 
~e göründüğümüz gibi mesut değillz. 
Evvela., şunu hatırda bulundurma}.c 
iAzmıdır ki, bizim kazancımız, et· 
ınek mecburiyetinde bulunduğumu'z 

masrafa nisbetle pek azdır. Mesc· 
U. senede dört milyon lira kazan· 
mak nedir, bunun üç buçuk milyon 
~lrasın.ı vergi olarak verdikten so~
ra! 

"Görüyorsunuz ki, adımız senede 
tiört milyon lira kazanıyor, oluyor. 
lialbuki kazandığımız beş yüz bin 
liradan ibarettir ... 

"Bunu halk bilmez. Bizim hak • 
Jumızda reklA.m yaptıkları zaman da 
h ep, bu vergi çıkmadan kazandığı • 
mız paradan bahsederl~r. Mesela.: 

"- Falanca sinema şirketi filA.n
ea artistle bir milyon liralık bir mu· 
k avele imzalamış, derler. 

••sız de: 
"- Artist, filmi bitirdikten sonra 

b ir milyon lira sahibi olacak! diye 
4tüşUnUrsllnüz ! 

.. Halbuki nerde! Öyle olsaydı bil· 
(Sc,.nı 14 üncü saJfada), 

LOMBARD 

• - JRl'B17X'ma iL& .. 


