
Terucl muharcbel.erindcn bir sa/114 

ispanya harbinde vaziyet 

Teruel harbi 
liükQmetçilerin kat'i galibiyetile 

Sona erdi 
4si kumandanlar ltalyan asker
lerini korkakhkla ittiham ediyor 
~1&da Tcrael muharebeleri hUki ıııctçUcrJn kat'f galebesile netJcelen
..__. .. her çeldlmcğe n1cchur kalmı, lardır. Bu bnsnstald tel&'raflar 8 ind 
*•adadır. 

Fr nsad-a kabine 
hAIA kurulamadı 

~osyahstlerin muhalefeti üzerine 
l>one kabineyi teşkilden vazgeçti 

<lev:~s, 1.6 Ulusu l) - Kııbine buhranı list nazırların evvclô Jı;tlfa etmesi üzerine 
l'tııı h edıyor. Reisicumhur tarafından Şotan kabinesinin istifaya mecbur kaldı
llıiıııl ÜkCımell leşkile memur edilen eski ğını anlatarak sosyolistlere bu noktadan 
lı.tiı·ı: llazırı Jorj Bone u~un uzadıya hücum etnılş ,.e geçen INziranda da 
rrıı~.' r.:erden sonra bu teklifi kobul el· Blum kabinesi istifa ederek buhrana se-
"11:ı.ıyet1 at ~onrad:ın muvnffnk ol:ıını:rnr:ık beb olmuştur, demiştir. 

1-'iJh l.: reısfcumbura hildirmişlir. Sosyalist partisi bu nutuk üzerine bir 
"l cea rika Bone radikal sosyalistlerin beyanname neşrederek komünistlerin ld· 
~ltld;•hına mensuptur. \'e mali icraatı dlnsını reddetmiş ve bunların dotru olma
lı.abıne '[1 davet etmektedir. Bu itibarla dı~ını bildirmiştir. Sos:rallstlere göre 

"komünist partisi tahrikftmlz fsnnd:ıtta 

bulunmakla mfişterek lcrnat misakına rf. 
aret etmemekte ve halkçılar toplantısında 

1-nıent~d kunnaAa muvaffak olsa bile par
llleıı eaa a saAlnm bir ekseriyet temin el· 
lııurıı 11 sen tok şüpheli idi. Bone dün 
lcurı.eaıı. e IÔrfifmUı, fakat sosyalistlerin 
leııı1rı :~kabineye müzaheret etmelerini birleşmiş olon demokratik kuvvetlere her 
liıneııı itlernemlıllr. Sosyalistler Bone ka- zomandnn daha ziyade lhım olan ahengi 
lctr kat mat reyt fstediJti umon müsten· ihlAI etmektedir.,, 
.._ılyet~a~a hile razı olmomışlardır. Bu KomOnlst partisi dllkr bir beyanname· 
~e lb e Bob ne kabineyi teşkilden vazııeç· sinde, yeni hiikOmet halk cephesi esası 

1t01ııtı ec ur olmuştur. llzerlnden kunılmıızsa bütnn memlekette 
'l'orez d:lst ı>artlsl umumi kAtibl Moris i~çllerin umum! lf?"ev yapncaklarını itrın 

n~ik;; .. ·t'lliil~cülük 
kongresi 

lebrimizde 
,~lrftştııeeek işler 
1te"9•nda Uç memle
t.ı~1h ihracatta blrl-

lb ile rekabet yap
laaoıaları da var 

•11urahhaslar 
lstanbula 

~ geldiler 
"'- ıe, ~lllla 
• l'1f..._~ lllstan "e Bu1garlsta· 
~ ~Balkan ttltttn kongresi 

yarın 

açılıyor 

Tiryaki Sigarası 
Piyasaya çıktı 
TECRCJBE 

ETTıNıZ Mi? 

Altın ticaretini 
Ancak hükQnıetten izin alınış 

Bankalar yapabilecek 
ıstanbul boırsası üç yıl için kapatılarak 

Ankarada bir bcırsa açıDlycr 

Seyahate çıkacakların kolayhkla 
döviz alabilme·ıeri temin edilecek 

Httkumot, altın ticareti, seyahat-O çıkacaklar için dö,·lz müsaadesi hakkında mühim kararlar vermiş, 
fstanbul Ilorsrışını tıç sene milddctle kapatını~1ır. Ilunlara dair. ajansın ,·erdiği maltlmatla hususi haberleri
miz M inci snyta<ladır. 

Stoyadinovfç karisiy1e beraber 

Yugoslav 
Başvekili 
Berfin de 

BerUn 16 · (Hususi) - Stoyadtno
vlç dUn BerUne gelmiş, general Gö
rlng, Von Noyrat ve Tilrkiye, İtalya 
bllyük elçileri, Alman ordusu milmes 
slllerl tarafından karşılanmıştır. 

Stoyadtnovlç, harp ölüleri Abide-
sine merasimle çelenk koyduktan 
sonra hariciye nazırı Yon Nbyratı 
ziyaret ederek uzun milddet görUş
mUştUr. 

Yugoslav başveklllnln ziyareti mn 
nasebetlyle, bUtiln Alman gazeteleri, 
"Almanyanın esaslı dünya M.dfsele
rl unsurları karşısında çok yakın 
bir fikir beraberllğl hlssetuğl mem
leketin bUkfimet reisini,, hararetle 
seIAmlamaktadır. 

Çinliler 
Bir şehri daha 

geri aldllar 
Japonlar 10 mil 

rJcat etti 
Londra, 16 (Hususi) - Hankov-

dan gelen haberler Çinlilerin bir 
muvaffaklyetlni bildiriyor. 

Buzlarla kapalı bulunan bilyük 
kanalı geceleyin geçen Çin kuvvetle
ri, Tsinlng civarında şiddetli surette 
mukabil taarruza geçmişler, Tı:ılnlng 
şehrini geri almışlar ve düşmana 
bUyUk zayiat verdlrmlşlerdlr. Japon
lar, cenup istikametinde on mil geri 
~ekllmlşlerdlr. 

J ıpon filosunun takviyesi 
Diğer tnrartan "Deylt Telgraf,, 

gazetesinin yazdığına. göre, Japon
ya dUnyanın en bUyük harp gemile
rini yapmaktadır. 43.000 t onluk o
lan bu gemilerden ikisinin inşaatına 
geçen sene başlanmıştı. Diğer ikisi
nin de yapılmasına pek yakında 
başlanacaktır. 

Japonya ayrıca 8 pusluk toplarla 
mücehhez 10 ar bin tonluk kruva
zörler de yaptırmaktadır. 

"Trak,, vapuru 
DDn t\lmanyada 

Hayatı ucuzlatma tedbirleri 

Et ve ekmek fiyatları 
nisbet esası üzerin

den ucuzhyacak 
İktısat Vekiletinin, hayan ucuzlat

mak için alınacak tedbirleri teabit etmek 
üzere toplanan komisyonun et ve ek
mek fiyatlannı indirmek için tedbir-

ler tesbit ettifini ve et fiyatlarırida on 
kuruı kadar bir tenzilit yapılabileceği· 
nin ümit edildiğini Ankara haberi ola· 
rak yaz:mıtbk. 

Şehrimizdeki alakadar makamlardan 
aldığımız malumata nazaran, et fiyat· 
tarının tenzil edilebilmesi i~in esaslı 

'tetkik yapmrı bulunan iktraat V eklleti 
ah§ milpviri Von der Porten, fiyatlann 

ıu kadar kurut ldepl de yilzde ne kadar 
nisbet dahilinde indirilmesi imkinlan 
olduğu noktası üzerinde durmuıtur. 

Müteba .. ıır böyle bir §ekle sevke· 
den sebep, ıimdiye kadar muhtelif g*ia 
maddeleri iizerinde alınan tedbirlerle 
tenzilat yapıldığı halde bunlann mu
ayyen bir ölçUye ve esasa istinat etme· 
mesi yüzünden sonradan kaybolması 

ve hüki1metin veya belediyenin yaptığı 

fedakarlığın muhtekirlerin cebini do1-
durmaktan ba_şka bir §eye yaramam.a
sıdır. Son on sene içinde üç defa ekmek 
fiyatlantıda çcıni deği§tirilerek fiyat -
lar inı:firilmİJ, fakat kuruş hesabiyle tu
tulan bu indirilişlcr aradan bir müddet 
geçince kalkarak ekmek gene «ki fi
yatına gelmiJ. hatta bu fiyatı ceçmiı
tir. Bunun için Van der Porten et fiyat
larında şu kadar kuruş değil, daimi 
yUzde yirmi beş ucuzluğu temin edecek 
-tedbirler anmıt ve-bunlarr1ka.M Ve

. klletine göstenniştir. lktısat Veklleti 
ıimdi bunlar üzerinde meıgul olmakta
dır. 

Ekmek fiyatlanna gelince: bunda en 
mühim rolün değirmenciler tarafından 
oynandığını bildiğinlden ıeJıirmiıe ce
len iktısat Vekileti müfettitlcrinden. 
biri, esas hakkında hiç bir §CY üp et
meden değirmenlerin vaziyetini tetkik 
etmi§tir. Ekmek fiyatlannm indirilme· 
si için verilecek kararda bu rapordan 
çok istifade eklileccği anlatılmaktadır. 

Esnaf için hastahane 
açıhyor 

Sıhhi imdat otomobili ahnacak 
ve prevantoryom açllacak 

_.. Yazısı 4 ilnctld• 

Kart vizit örnekleri: 

~1 e ki~ktbl<le içtima1arı
&caktır. Tat&llAt ' llncü .. 
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---==,.~------------11 Ef;'Vclsi gün Eminönündc, yeni bir İt 
Jilj-aSa g tramvay J;.azası oldu. Saat 12 de i:ı 

"mı ___ _ 

Oır<dltYJmtUz ve 
dl\:Jııroyaı oırduuaıru 

Yazan : Şek ip Giindilz D IŞ sıyasada diplomatın ma..tıaııı 
çok azalmı§tır. Devletlerin dış 

sıyasaları Uzerinde müspet rol oynı
yan kudret sıklet merkezini değiştir
miş, dış bakanlıkların yerini erkiını
harbiyeler almıştır. 

Hangi memleketin askeri mekaniz
ması iyi çalışıyorsa o memleketin dı§ 
sıyuası tıkınnda isliyor demektir. 
Diplomasi kadrolarında obUs yığın!a
nnın, uçak filolarını!. orta elçilerden 
ve büyUk elçilerden daha yüksek ma
na kazandıkları bir devirdeyiz. En de
vamlı ittifakı "eksela::ıs obUs,, temin 
ediyor, en karlı ticaret mukavelesi 
"ekselans uçak,, ın eseri oluyor. 

Biz, bugün, dünyanın böyle bir ne
ticeye doğru yürUdüğUnU zamanında 
kestirebilmiş olmanın haZzı ve emni
yeti içindeyiz. Bu hazzı ve emniyeti 
dostlarımıza ve müttefiklerimize tat
tırmış olmakla da aynca memnunuz. 
Bilhassa 1937 Trakya ve Ege manev
ralarından sonra, Tür:t dı§ sıyasasının 
kıymetini zamanında idrak etmi13 o
lanlar bizimle yaptıkları dostluk ve it
tüak alışverişinde asla "aldanmamış,, 
bilakis "kazanını§" olduklarını çok iyi 
anlamı§lardır. 

Bu anlayışın dünyada gittikçe ge
nişliyen bir yayılma istidadı gösterdi
ğini söyliyobiliriz. Türk milli müdafaa 
kuvvetlerinin dünya siya.si bilinço
sunaa ağır basan bir mana, bir kudret 
olduğu aı:t;ık herkesin tasdikmdadır. 

Bu satırları bize yazdıran, yani 
Türk vatandaşının bildiği ve dayımdı· 
ğı bir hakikat üzerinde bir daha. ko
nuşmaya bizi scvkeden sebcb, bir 
Fransız gazetesinin dünyadaki bUyük 
ordular hakkında neşrettiği bir mu
kayeseli cetvel oldu. 

Paris - Soir gazetesinde çıkan bu 
cetveldeki muhtelif rakamlaI'.ın bizim 
hakikatlerimize ne derece uygun oldu
ğunu eüphesiz bilemeyiz. Fakat bizi 
Amerikan ve Japon orduları da dahil 
olduğu halde dünyanın yedinci büyük 
askeri devleti halinde gösteren bu 
cetvelin rnUlfı.hazat hanesindeki şu sa
tırlar bizim hakikatlerimize şüphesiz 
pek uygundur. İşte, Fransız gazetesi
nin, Türk ordusunu cihan mikyasında 
tetkik ettikten sonra ortaya attığı mü
lahaza ve mütalea: 

"Tll1'.k ordusu ihmal eclilemez bir 
7cııdrettir. Bilyilk bir si.Zratle yeni 
1htivarüıra ııygıın bir tarzda ı.<Jlah 
cdilmi§ olan bıt ordtt, insicamlulır, 

iyi ta1im ve terbiye edilmiştir, güzel 
teçhizata maliktir.,, 

g l\ılrtulwıa gitmek üzere meydanın !! 
H kavsini dönen 51 numaralı tramvay !i 
;; arabası, o sırada Bahçel:apıdan 195 !: 
i= numaralı ba.:;1:.a bir tramvayın kem- ii il d~8ine çarpma8ı yllzilndc11 bir ok gi- U 
ı: bı raydan fırladı uc nM'ıl.sa devril- il 
i~ rncclen 10-15 metre ileriye kadar H 
il gitti... li 
:11 Arabanın dört tokcr1cgwi de raydan H 
t J •• 

g çıkmıştı. Gerek çarpan f.ramuayda- g 
H k"i, gerekse civardal.t. halk• pek hak- ii 
H lı bir teldş ir.indc bırakan bu 7,aza g •• v-· , •• 
i! yine arabaların boZJclclıığu uiiziinden ~~ 
:ı . ı b. 1·1 1. t . . •• Ji ~ı, !JO :sa ır <dı\na sı::lık eseri mi- Si 
:: dır, bilmiyonız. :: 

n Yalnız, bildiğimf: bir [:MI oorsa H :: !.'""":/ , •• 

:: o da bıı yüzden yarım srı.ate yakın ii 
n tramuaylartn iŞlit/emediği 'VC bu i~ 
n tnlifldet zarf nda da, şirketin mühen- :: 
H dislerinden hiçbirisinin vaka mahal- ii 
fi line gelmemiş olmasıdır. Halbuki, ii 
i! binlerce vataııda.Jı, 1lZttn miiddet ue- ii 
:: saitsiz bırakmanuılc iQin §irl.'etin da- ii 
!! imrr tedbirli davranması 'ioab etmez g .. .. 
ii mi' ii 
il" Her gfin bir arabası bozulan, her H 
i rfün yeni bir yoümz hareketi görU- SE u len §'ll ·1'ir1:ct, bir tifrlü yokı gclmiye- n 
!i cck galiba! jf 
:.-mm:mım .. ıınt:ınımn::m::==:.-==:::

0 

lstlnye .... ok ,irketl 
hissedarlar toplamyoriar 

Hükumet tarf mdan satınalınma..sı 

kamrla~tırılan, tstinye dok §irketi 
hissedarları yann, ~ehrimiı.de toplana 
rak §irket tesisatının satılması ve iş
lerin tasfiyesi hakkında icab eden ka
ran verecektir. 

Bu toplantıda şçsilecek tasfiye he
yetiyle 1ktısnt vekaleti icab eden an
laşmayı yaptıktan sonra tstinyedeki 
havuz ve doklarm devir ve teslim işle
ri ikmal edilecektir. 

Şubat nyından itibaren tstinye dok
lan deniz fabrika ve havuzlar mUdür
lüğü idaresinde çalı§ımya başlıyacak
tır. 

olmuştur. Zira tayyarelerimizi, deniz 
ve kara kuvvçtlerimizi, iyi "equipe" 
oluşumuzu birer birer ortaya atarken 
Paris • Soir askeri muharriri Türk 
milli müdafaasının en büyük kudreti
ni hesaba katmamı§ bulunuyor: 

YUksek kumanda. 
Ttirk ordusunu bu vahidi katmadan 

hesap etmek insanı daima yanıltır. Bu 
gilnkU dünya ordularının sayı bakı
mından yedincisi olan Türk ordusu, 
"insicamlı,, oluşu bakımından mütalea 
edilince mutlaka dünya ordularının i
kincisi ve Uçilnclisü , hatta belki de bi
rincisi sayılabileceği gibi yüksek ku
mandası ve bilhassa başkumandanı za
viyesinden mUtnlea edilince mutlaka 
en mümtaz manaya ula51r. 

Paria - Soir gibi Fransanın, Avru
panın, hattA dünyanın en geniş ya
yımlı ve en çok satışlı {1) bir gazete
sinin bUtün bir sayfasını kaplıyabile
cek bir nskeri yazı, geli3igüzel bir ka
lemden çıkamaz. Bu yazının mühim 

bir Fransız askeri zekasının eseri ol
duğunu kabul etmek doğru olur. Bi
rinci sınıf bir askeri devletin, kıymet
li bir askeri zekası tarafında, konu· ı 
lan bu güzel teşhisin en büyük bir 
dünya gazetesinde neşredilmi~ olma

sı • ne yalan söyliyclim? - bildiğimiz ı 
bir hakikati tekrardan ibnret olması
na rağmen bizi çok sevindirmiştir. 
Türk milli müdafaa kudretleri artık 
"yabancılar tarafmdnn kasten ihmal · 
edilebilir,. olmak merhalesini de ge<;· 
miş, daha çok 'yUkselmiş, di.inya n.ıik- ı 
yasındaki her hesaptn, her anlagmada, 
her hadisede ehcmm!yt?~lc gözönünc 
alınması icab eden "devnmlt bir mü
him mana,. olmustur. İşte dL'] sıyasa
mızın her iete tıkırmda işlemesine se
beb olan kudret. 

"!nı.icnm" ... Irki insicam, kültür in
sicamı ,.c sınıf sız olmanın verdiği in
sicam ... Ancak böyle bir insicam, an· 
cak Türk ordusunun insicamı, her 
düşman saldırıeını tek göğüs halinde 
ka.rşılıvabilir. Röylc bir insicam bil
yük dünya ordularının çoğunda yok· 
tur. 

Askeri deha tee artık pek yetişmi
yor. lşte bunun içindir ki dış sıyasa
mız sayı itibaride yUksek rakamları 
gösterebilen dcvlet'e-ln dış sıyasala

rından daha t1kırmdadır. 
Şckip GUNOOZ 

( 1) Tler gün ı,scrı,ooo n•:ısha .'mtı-

1ıor. 

Fransız gazetesinin çok bitaraf bir 
rnül~haz:ı. serdetmiş olmasına rağmen 

bizce yine bu i§te büyük bir hatası l 
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Yaşamak ·Hakk~· 
ROMAN 

Nazını 
Dana öyle geliyor ki bu hasret 

mükemmel bir şeydir sinyorita ... t~te 
faşizm bu hasreti öldürüyor. Faşizm, 

cumhuriyetle, ölümünün methiyesini 
yapıyor, hayatın en in.anılmaz . kıvılcı· 
nunı. zekayı, aklı sevmiyor. Faşizm ü
mildi mahvediyor. Bize, ''herkes olduğu 
yerde ebediyen kalacak diyor.,, Daha 
adil, daha güzel bir insan hayatına kar
şı duyduğumuz hasretle alay ediyor ... 
Bunu yapabilmek için de, Avustralya 
vahşisiyle hala müşterek olan tarafla
rımızı, vehimlerimizi, batıl itikatlan
mızr, boncuğa ve göz alıcı boyalara 
karşı duyljuğumuz' çocuk iptilasını, 
tahrik eünek, 'kestiğimiz: kellenin önün• 
de sevin~le haykırmak · insiyakımızı 

kamçılıyor. Ben ressamım sinyorita .. 
Portretistim. Şimdiye kadar günlerce 
tctkil: ederek, duyarak, severek en 
aşağı be§ yilz insan yUzUnün resmini 
yapmıgım. Meseli resmini yaptığım 
insanlardan birinin, günün birinde, ha• 
beri yokken, ölmek ve kimseyi öldür
mek istemezken, boru gUrültü1eri ara
sında ıehrin sokaklarıridan geçirtilerek 
uzak ve yabancı bir toprakta ölmek ve 
öldilrmek çin gönderilmesine tahammül 

edemem. En agağı beı yilz insan yU
zünün resmini yaptım. Ontan bir.ikinci 
defa yaratmı§ gibiyim .. İnsan yüzleri 
ne kadar ayrı olsalar gene birbirlerine 
benzerler. Ben yarattıklarımı, · insanla
" seviyorum Sinyorita. Faşizme dil§
manlığım da bundandır. Anlatabildim ., 
mı •• 

- Evet .• 
- öyleyse sıra size geldi Sinyorita. 

- "Ben fatizme belki yalnız beni 
alakadar eden b!r sebepten dolayı düş
manım, Rodrigo .. 

" Berlinde bir kabarede çalışıyordum. 
Bir Alman· dell1ranMtyla .-beraber cıi\'i 

bazlık numaraları yapıyorduk. a_eyaz 

mayolanmız vardı. Vilcutlarımıza deri 
gibi yapışan mayolar. Arkadaşımın vil
cu.du, itiraf edrim ki, benimkinden gü-

zeldi. O kadar güzldi ki, sarııın erkek 
başı olmasa ve o bu erkek kafasını bil
hassa gururla ta§ımasaydi, tüysüz u-

zun adcleli ince bacakları, beyaz ma
yonun derisi altında kımıldanan dar fa 

kat canlı kal~alarıyla bu vücu.d, Pcı.t!
naj şampiy,'lu §İmalli bir gens kızın-

ki gibiydi diyebilirdim. İlk örl.:eleri er 
nunla hep alay ederdim: 

-Sen, 

Derdim, 
- Sen kaşsız, mavi gözlil ıarııın ka

fanla istediğin kadar erkek taklidi yap, 
her sabah tıraş ol, küfret ve is~ediğin ka 
dar trapezde baş aşağı sallanarak be
yaz ditlerinle beni taıı. Nafile. Senin 
erkekliğinden ıüphe ediyorum. 

Hakikatte onun erkekliğinden tüp· 
he etmiyordum. Hatt~ onun kaşsız, ma-

vi gözlü beyaz dişli sanşın erkek ka- ' 
fasını seviyordum. Kalın, sıcak bir sesi 
vardı. tgimiz bittikten sonra beni otur· 

I ı 

duğum pansiyona götüıürken şarkı söy ' 
lerdi. O şarkı söylerken, benim içiınden 

onun boynuna asılmak, !dişlerimi beyaz 
dişlerine sürterek dudaklarından öpmek 
gelirdi. 

Erkekliğinden bir an bile ~.iphe et 
m:miştim . Hem zaten şüphe etmiş bile 

olsaydım, beraber çalışmamızın üçüncü 
ayı, karanlık sıcak bir gece sabaha e
rerken, bir otomobil gezintisinden son· 

Ton Ton amca 
baOo!Kçn 

Hiknıet 
ra, bit ormanda ,ıslak otların Ustünde 
o bana erkekliğini isoat· etmişti. 

Bu hflıJiseden on beJ gün sonra ev
lendik. O gayet dindııtdr. Ben değildim. 
Protestan oldum. Hem kilise nikllu 
kıydık. hem belediye nikAhı .. Ne .yalan 
söyleyim .. Böyle nikihla evlenmemiz{ 
o istedi, ben değil .. : • 
Evlendiğimizin ertesi günü beni it· 

ten çıkarttı. Bana·: 
· - .Karıcığım .. : ~ • 

Dedi. 

Vakit abl'b lliü tldntı Aktam Tattı 
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l ''"'tfkll>, nAkl rkD;r, ~l>rk, Trabra, Ba,.tUı4e,., '*' 
ıahllb~r. ~IUI, r;rt"~O)i, Kartal, IH,rClkab< 1/1111' 
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ne >•911n ikm•1' k•rtcıltr • 
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nıooınllnh • : :n 708. Ca1ıl4aı- lllacWlb ı eo71a. 
• llııniflltfl - • 
htanlılll • ~:118 .<ga4ı"81: eoT,PO • .,_.,,., 44..,. 

- Sen bana her gece temiz l>i'r yatak T•k•I otomoa..uı .. ~ın•k ,.,,. 
hazırhyncak, her gün mükemmel pata· Bl'rıttıu db .. 111 4ao&1, lkbek n!!4:t41 'ae • ıoı. ,_-

t ı t 
. k• b' ...J... • ,ldl1 rUıttıı GOU7. - : ;. • • , ; 

. ~·.sa .a ası yapaca ~e et serte t"l'u.ı " ~1.0NAKbSATJAR • 
g1bı bır çocuk doğuracaksın.: Böyle a· • Mııhnmmcn~ be~ell 1658 J1tl 
ğır vazifeleri yüklenen ~ir kadının ka· ·. · dlıın 1050 ~del c~il_l. torı\nilc_ (18·1·9~~ 

· baretle beyaz mayo giyip canbazlık et · 5olı s!lnfi sn:ıt 15;45 de kapalı zati 11s 

mcğe vakti" yoktur.= :Ben ikimiz i in de le Ahklıri'ıdn <lc,·let· Dcmtryollan .Jdare9'1t"' 
k . . ç ele srı tımıimncn1ı tıı-. · · ~ · · 
azan.ır~m:. . . • 1\lııbnmmq'! i><'Jl<'}~22t lira olan rıtub" 
O, ıkımız ıçın de ~azaruyordu. Ben rcıır bijyiU.Uiktc 223(\CLkilo ciYi yarın sa· 

ona her ~ce temiz -yatağını hazırlıyor, · nt 10,30 dn HnydnrpnŞİi is~ııSl·.on binnsııı• 
• her gün patates salatasını yapıyordum ..•. !JJI ııc~k ckslll~'e ite s:tt.lntılın:fcııktır. .• 
Topuz giöi çocuklann birlnci9i lele diln- ! '.. fıl,;o;ck· ~tuhcndls mcktt'lıindc ete1'. 

.. . . _ trı k latıol<llıımrmdıı ~npılacnk ıaaillıt ) .. 
yayı gormek içın karnım~a yola'Çıkmı~- l·ın snnı 14 de cks111mere Ronutncaktıt'• 
tı Jd Göring Berlinde Rayştağİ ·yakti. 

0

1'eşi r bedrli (10U) lira (81) kuruşt\Jl'• 
Ray§tag yakılana kadar ·ne· o ne de · tık tcıninn)ı ( 7S)" ll_rodır, 

ben politikanın hayatımızda ·rolü olıi- . ·.:•• f.tiıcl .saprı.n?;· .. ııkıı<lemisinde )•11P
1
: 

bileceğini dil§Ünmciiıişiiıt:•o beleaiye lııcak '<ıl ıın mıırnngoz işleri için mohnıll 
. fl I d b'l . . d'.~ .... ··ı, mm hcdrli 114/i tif'a tııııın eksiltme yıırı11 
-ın ı :aparın a ı_e rey ·v.e~m: . •gını·so.r- s:ı:ıt 11 ;de· C:tı~a lo/llu ıırl nJd ! üksck mckteP' 
lerdı. -:- ler muhusc:hcciliı:i inde yapılncaktır. 

Fakat Göringin yangını bizim kapı- Denıa yolları 
_,..ı • • f ' • T•"'•fon ı 

mı""'an zorla ıxerı g rdi. Bir sabah onu 1 0ıanbaı attmt-ılfi ı 1?:7~" KaraktıJ: rnu. 
kolla~ı iiaretli, ·~1 dzmeli, kıra'vatlı ve· : : .Macıan)aya : Pa zar, Batı. Perıemtıe, ~ &111!1~ 

;s ~ aut j!l.3~ d& 'Tçp!ıane rıhtıırundaıı kalltat. 
tabancalı S. A .. lar 'alıp .. g0 

ötürdÜler. · Ne- · ~ ·ı>arııhlıa,ıu Bah H Çuma ı:unıert ıaat lt d~ 'lıane nıı1 ~fi! kal)qı.r n ::ttlilrd&t, lllOteftl'• 
. ye ugv radığıriıı öilemedinı;., Akşama· :§•ır•ıay raııeıe1crı ııe Jın>arıı.k Kanblnya T&nr. ~ 

Oe\'ek 'Jum~tt ~• ceıU&a :Akdenlu ~·-
doğru geldi, Patat~s salatası huırdı. nıvt aetıer :vokt111. 
Yemedi .. Karnımın ne kadar bu·y üdU- Memleket d••• Crenız ••~•r••,. 

• Ronmn)a "İıil?bnt Uıım&rtul 'Cllclm 13 de ıcıııt'r 
ğünü ölçmedi .. Baıı öne eğik_-:- · ~•Y• : l!f.h ,a:tt nıexi ıı ~ Ptre,..ııe:uı ıaıı:mıdm>·•J .. 

• • llal> :ın nı>arl:\n: 'Cııma ı:nıııen sut ıo d& fit" 
- Sen Çekoslovakyalısın, ~ Broııdızı , v.cıırı1 11ç,..,.7r17eıtere. . • 
De.:li. · , - ::- " • Kara yolları 

· ·· An.;d~ı u hattl ı 
- Evd, .şen fslavsın,Jlcn.Alnianım. __ na.t·wm.asıi !iıas}ılla 'MOmııııaı Til'ıtıın .a194e;cııı:-

Ce menim. Kanlarımız apıdıt. K'.aıtlllre. <.!t:M.:~i. ı}!-'':.°ıl~~)~~.4 .. ~ ıı.afclrlt 
b
. _:I.' • 1. . A 1 ~ v Tol'Oa ıUrat lı•tı&Q : Pazarıuı. çarpm)I& "~ . ~ roı.ı lL.Wınnt "'anJmaz •• li"'i"'YrI,..f,<Jg~( ~nlı{rl'~'lt D'ı!A'H111dafpqııl&o;Jı&rtJu:t. tW• 't·;., 

'zaten nik~ahımız mefs"uhtUr • ht&"n~:1•" .A•lııııa • r.ıA&lı ball : l{afd.aQ.>~Cadaa • ııtın e;ııu. .Jlt da. lııt)cir, • • 

ilkönce ıaşırdım. :Alay ediyor' ~n- Avrupa ·hattr'I • 

dım. Fakat ayni §eyleri ayni kelirmler- :!,:,~~::;: .. ~~~ıtr~°a"iı ~~~: ::fıu ıır ~ 
1 

· 1 k 1 d z ka• ve Avrupacııuı rdenı eaaL '7 25 te SlrkeCI>~ ti' J 
e ve aynı sıray a te rar a ı. orla ez- vual•t ecıer. ~ • 

berlediği; manasını ;mlayamadan ezoer- ~:;::·:.:=. ~~.: ~:;~ •. ıg·: :r~~:· ,. 
lediği bir manzumeyi §aşırmaktan:'kor- 19

•
83 

de 6:eıır. · 

k k k Uk k k 
. Konfer•n• ve konaerıert dl 

o or a y se sesle o uyan bır ço- • Ifuııdıi snnt 16 da, Dağcılık klilbOll 
cuk gibiydi. "TOrk dili ve duygı1su ynyİm kurumu,. 

1
"' 

• O kadar bağıra bağıra ko:tuşuyor ve rafıııı.lnn Mr danslı tBY verilecektJr. JD' 
öne eğilmiş b:ışıyla böy1e bağıra bağı- • Du • nkşnm Şehremini Holkevi !I ri 

, • nnııdıt snnt 21 de ıoıılmri Malal)·ııh f•ll •• 
ra konuşması o kadar biribıri!1e u~u- hn}'nfl.an tnra~ınd :ın orta ve cenup ~11

11• 
yordu ki bu ıözleri biribirlerine işittir dolu hnlk musflıimizl ilgilendiren bir Jı;O 
mek is\ediğinden şUphelendim. Sanki ııcr ver"ilttcktir: 
dışarda, penceremizin altın1a onun s&y- Açık m•murluklar ve ••••t1j 
lediği sözleri dinleyenler vardı.' Pen· · • Kırrocnhey hıırnsı· muhııscheııfntfe 11, 

· cetcye koştum. Alt "katta oturuyoı:'duk. Jlrn üc~llc ı:a!ışmttk üıcre memur •~11 
• ~ " · • · · mııktndır. Tııllp olanlar 20 Ununusııı1 ., 

Pencerıyi açtım, .uı§a.rı ba~tım. ,, . · Jcoılıır' hıır°' mildüı'lllğün~ mnracaat etf1l" 
Sokakta, &ırtl;mnı duvanmıza daya- lidlrler. 

mı§ iki. S. A. duruyordu. 

Heriflerin kafalanna bir şeyler .at-
mak istedim .. Arcındım .• 



da it 
Akif'in 

~ 111.ezar taşı 
~ .. tlfMJ:r Akif lçin iki kUçük 
~ ~~~b çıktı; birinde bana da 
'-r oıc Ur :ve. .. "merhamet" var . . Şöy· 

t...:, 0~lldunı ve omuzlannu ııilktim. 
~ Ba/aluıt'ı se\·ebilmelerl bana 
~-~alarmdan daha. ziyade 
~FYGr· Neyse! ..• Zaten öyie 
~~le kıt&blar değil; onlan çıka
,:~~ rtn. Yann da.ha iyi, , daha 
~~" leyler yazacaklarmı, hat
~ bttdtn çantatannda daha okunur 
~ 

0 
ldufunu ummak isterim. 

~~ ~i kUçUk kitabından birer ta
.. ~e a.gbsi yirmi be§ kur:u§L Gön· 
~ıı ko~r da siz daha Ziyade ve· 
~ o kitabları çıkai"anlara. 
i~ o da olur. ÇünkU o Ud 

~· :tireceğt para ile Mehmet 
ı...~ -.,:.ea.r yapılaca.kmıı. Akif
'4111-.,,__ .. - olmumı istemek için ti
~ ~· hattl itfkadlartna işti
~ 1'•--i~ttyaç yoktW". Dilimize 
•""-..net etti; birçok kimselere 
~~ ~: bir ••zihniyet" in en i
~ • burun terctimam oldu. Bu mcıiı
~ ' çoğumuza. aykırı gelen 
ft'ır, haliteı)anf mihllilman me~leketi-
l...ı~~ ~dier Ulkesidir diye • sevdi;' 
~lQ&a ve hastalanıp da son gUn 
~ ~klattığmı anlayınca Mısır: 
~~döndü. Dernek ki bu mem
lı ()la eaf • kendi arın mm da hlla
llı.~!t ~ Badece dini dolayısile de
~~l~ ık dUnya end!şelrinden ~ 
\ıı. 14~dufudan tnyrılıp ebedJ uykusu
~ llıetar toprakta adını andıracak 
"1t di~e~ı bulunreası lizımdır. 
~ • h : §!irini ee'Vlek de, sevme
~'~et eı>ımızin vazf fesidir. 
~ da, Aktrin eserinin kalacağını, 
~"- okunaca.ğnu hiç zannet
ııı._ ile tet;reVfik Fikret nazmı, nesir 
~ile hl rrne.ı;.e çalıfDlIŞt.ı; bunalta.-
~' U\'affak olmasına • pek in-

• 1-e\'~~~ beraber yine mevcud 
S ll\ahııı önledi. Akif o nevi zevk
~ ı~ı ~ olduğu lc;fn Fikret'in baş
~ >tfye ~ardı: nazmmm - işte Sü
~' \ft 'Mlaatlden, i§te Aaım ve 
~ı,~ok lllanzumetert - kött1 bir 
~ bı" ta. 8.J'kı Y'Oktur. Fa.kat bu yüz
~ aı~~bet kıymeti ·kazanıyor: 
\:e it 'uı~r adam, anıru kolay
llıtı 'ı kabiliyetini elde edinl,,:e hale sokuyor. Yahya Ke-
tit '11 ~ nesır haltne getirmek IS
~ teıkı:ıt rdı; gerek eeerf, gerek 
~d Ilı dai erJ ile bireok §airlere 
lit;. at "e ~a. ahenk anya.n, manası 
tiltİ lle de } 1 ınanasmdan da ziyade 
aı.. kuıı-.. ifadeli" (expre .. s'"' her 
'%~. -ııla · ' ~lh ~llll~ ..... n dılin UstUn4!e bir au 
~~ ~ent~tti. nlrk edebiyatına 
di 'r adlı §air gelmeseydi 
~ ~l"1aıt 'i 'l'Urk şiiri ne hale dü~r
~()' eteraeniz Akif' in kitabla. · 
"-.~ibld.ı·( ~rned Haşim de nazmı 
\ll\ : o da Ft ·~m" manzumesine 
' etttl'dı~ kret ın açıp Akif'in de-

A..:a oradan 'Va.nlrş yola sanmıstı; 
~~ lt htırıuııl Yahva Kema.t c-ekti.) 
-. ltt ~ h a da kalmadı. 'Fikret ti· 
~ıdtrnı.:;vaııer ramak. endlşesl-
~h .. ~~tr, b r nevt fikir aok
~--.q, )tuı · Akit her tUrlO yeni 
~~)'e ın lllaznıunu kaldırdı, fikri 
~ eztinu "mUtalea,, tarma 

~ )\~ bunuıı için sev edi 
li..11:~ t dan ta em m. Kendi-
.~ e?rtiı b' nıyanJar imanına sa
-:~· ~~ · ır adanı 1 
--~ ~ de etle 

0 duthınu söyler-
~)tp•t : fakat ta~nl hürmette okumak 
ı:ı"lıl "'l'da her ~nınıte edemedim. o 

Halici ·temizlemek hangi 
· dai.renin vazifesi ? 

Belediye, işi Liman dairesine, Liman dairesi de 
Belediyeye ·yUklUyor 

Deniz Ticaret Müdürlüğü işe başhyacak ama 

Sene~enber~~~! !e~:!!ım!ı?,..~nlvazüesıoıduğu Yeni açılacak 
Haliçte, bir müddet sonra münakali.- fikrindedir. Liman i§letme idaresi ise H alkevleri 
tın çok tehlikeli bir hale gel~ği anla- bu işin, beledi vazife olduğunu iddia 

Bu sene nıemleketimizde kurulacak 
39 Halkevi arasında eehrimizde iki 
halkevi kurlacaktır. Bu halltevlerinden 
birisi lstanbulun en bilyük kazası o -
lan Fatihte diğeri de yeni kaza olan 
Eyüpte kurulacaktır. 

oılmıetır. etmektedir. 
Son defa yapılan ıskand.iller bil • Deniz ticaret müdürlüğü bu vaziyet 

hass:ı. sellerin dökUldüğü sahil kısmı- karşısında Halici tar.ı.m:ı.k için teşcb • 
:lann.m tamamen dulmakta olduğunu büslere girişmiş, fakat vesait bulama
göstcrmiştir. Böyle giderse Haliç va- mıştır. Filhakika, biri bahriyeye, d.iğe· 
purlan Balat, Kasımpaş:ı, Defterdar ri limana ait iki tarak dubası varsa 
,.e SiltlUce gibi iskelelere uğriyamiya- da bunlar bu işi yapmiya ki.fi kud
caktır. rette değildir. ~unurı için, limanı te-

İstanbul p.arti teşkilatı yeni halkev
leri için faaliyete geçmi:itir. Eyüb 
halkevi, §imdilik parti binasmm işgal 
ettiği binada kurulacaktır. Bilihare 
Eyübde Tabakhane denilen mevkide 
deniz kenarında bir parti ve halkevi 
binasıyla bir stad yapılacaktır. Gerek 
bu binalar, gerekse stad için tahsisat 
bulunmuştur. Halicin müntehasında.ki 
tuğla harmanları sahipleri bu inşaat 
için meccanen tuğla vermeyi taahhüt 
etmişlerdir. İnşaata ilkbaharda. başla
nacaktır. 

Çünkü bir taraftan Kiğıthane dere· mizlemek Uzere Jıariçte:ı iki yeni ta
sinin getirdiği çamurlar, bir taraftan rak dubası alınması kararlaştınlmış
da 2tar:ıftakl sırtlardan sellerle sUnlk tır. Fakat bu dubal3.l"l beş yUz bin li
lenen ~übat iki sahilden itibaren radan aşağı almak kabil değildir. Or
orta lmmnlara kadar denizi doldur • tada. böyle bir tahsisat yoktur. Bunun 
muştur. O kadar ki, artık Haliç vapur- için, hükumetten bir tahsisat fstene
lan, henüz dolmamış olan bazı kl!IID· cektir. Fakat bu tahsisat verilinceye 
lar üz.erinden gidip gelmekte ve iske- ve bu taraklar mil"Jayaa edilinceye ka
lelere yanaşırken çamura saplanma. • dar Halicin dolması tehlikesi tahak • 
mak için dikkatli ve mahirane bir su· kuk edebile('eğinden şimdi elde mev
rette manevra yapmak mecburiyetin· cut vesaitle en fazla dolmuş olan kı
dedirler. Bir mUddet daha. geçer de bu- smıl:ınn temizlenmesi mUnasip görUl
rası taranmusa. vapurlar sefer edecek mUştür. 

Fatih halkevi için bina' aranmakta.
dır. Bu binanın Şehzadebagından E -
dirnekapıya kadar ve bir tarafta:ı da 
Küçükpaza.rdan Ayvnnsaraya kadar 

derinlikte saha bulamxyacak ve dün- Bu arada deniz fabrikaları vapurla
yanm bu en gU.zel iç liman°mda mUna.- rm havuzlara kolayca girip çıkabil
kalit sandallara kalacaktrr. meleri için kendi sahasmı temizlete- •uzanan kaza sahasının mc--kez! bir ye

rinde olması arzu edi!ır.ektedir. Yaptığıınız t:ılıkikata göre, Halicin cektir.• 
Yeni halkevlerinin küşat resmi 20 

Şubatta yapılacaktır. O gün halkev
lcr1nin kuruluşunun yıld5nUmil oldu • 
ğu için yapılacak bUyük merasimle 
beraber yeni evelrin küşadı da yapı
lacaktll'. 

temiz~enmemesi alakadar daireler ara
amdakl bir noktainu.ar ihtil!fmda.n 
ilerl gelmektedir. 

Beledlve buranın temizlenmesinin U-

Deniz Ticaret Mildilrm~ 
Umum mlldUrlUğe 

kal b~dl ı~cek 
Deniz ticaret müdürlüğünün umum 

müdürlüğe kalbi ve yeni teşkilat vü
cuda getirilnıesi hakk~aaki kanun 
layihası bugünlerde meclise sevkedi -
leaektir. 

Hükümetin deniz işlerine ehemmi· 
yet verdiği bu ııırada bu müessesenin 
esaslı bk surette takviyesine de lüzum 
görülmüştür. Bilhassa bütün deniz 
müesseselerinin Denizbank gibi mo -
dem ve büyük bir teşekküle bağlan
ması ve bunlann rasyonel esaslarla 
çalıştırılması karşısında deniz ticaret 
müdUrlüğünUn vazifeleri artmaktadır. 

Sallhiyet ve teşkilatı tevsi edilecek 
olan deniz ticaret mUdilrlüğU yeni 
vaziyetile tamamen ticari usullerle ça
lışacak olan De~izbank karşısmda hü
kumetin bir kontrol ve tetkik maka
mı olacaktır. 

~eni teşkilat meyanında. bu mües
sesenin fen kısmı yeni ve mesleğinde 
mütehassıs elemanlarla takviye edile
cektir. Ayn<'.a dUnya deniz ticaret it
leri ve beynelmilel navlunlan munta
zaman takip edecek ve buna göre ted
birler atacak bir kısım kurulacaktır. 

Deniz ticaret mildilrü Müfit Necdet 
Deniz, bu i~ler Uzerinde iktısat ~eki· 
}etiyle temaslarda bulunmak üzere ya
rm akşam Ankaraya gidecektir. 

ÇI kolatscı ların 
hUktl.metten 
istedik lerl 

Çikolata fabrikatorleri milıt sana
yi mUdüi'IUğü vasıtasiyle iktısad vo-
ki.letine çok milhim bir müracaatta Otobüsıeı a e fazla 
bulunmuşlardır. Fab;ikatörler bum~ para ml a/tnlgor ? 
racaatlarında avrupa çikglata sanayii Şehrin muhtelif hatlarında işliyen 
derecesinde tekcmm·.U etmiş olan çi. otobüslerin bilhassa tarife işlerinde 
kolata sanayiimizin §imdi bir buhran birçok yolsuzluklar yapıldığı anlaşıl
geçirdiğini ve gUnden güne te•'"'lni mıştır. 

~~:ı:r. ~~i~~r!':~~~:ı~~ini ~8~ Belediyeye yapılan §ikayetlere göre, 
temektedirler. bazı otobüslerin biletçileri, otobüs se

f erlerinde mm taka taksimatını henüz 
Çikolatacıların )'aptıklan hesaba kavrıyamamış olan halka gittikleri 

göre, çikolata imalinde kullanılan §e-
kerlerin istihlak resimleri gilmrükte yerden daha uzak mıntakatarın bilet-
çlkolata ihraç edilirken iade edilirse !erini vermektedirler. Bu suretle oto-
0 takdirde hariçte kolaylıkya çikolata büs hasıla.tını arttırmak istiyen bl
satmamıza imkô.n hasıl olacaktır. Bil- !etçiler halkı zarara sokuyorlar. 
hassa bizim çikolatalarnnızın §Cker nls Belediye otobüslerin tarife ve bilet 
beti fazla olduğundan §&I'k memleket. işini sıkı bir kontrol altına aimıya 
terinde büyük revaç gördüğü evvelce karar vcrmi§tir. Bu gibi yolsuzlukla· 
gönderilen nüınunelerle anlaşılmış.. nn önüne geçilmek için, kendisine da
mıştrr. ha uzak mmtaka. bileti verilmiş olan-

Şekerden alınan istihllk ve güm- ların vaziyetini tesbit ederek beledi -
rUk resimleri 8 kuruş kadar bir para yeye müracaatları istenmektedir. 
tutmaktadır. Bu para iade edilirse çi- Diğer taraftan birçok otobUslerin 
kolatacılara ihraç edilecek çikolata.. durak yerleri haricinde ve geçit yer
larm şekeri on yedi kuruşa gelıni3 o~ ,, !erinde durarak yolcu aldıklan görül
lacaktır. müştür. Muayyen durma yerleri harl-

Memleketimizde çikolata sanayii cinde yolcu alan otobUsler i§ten mene· 
1927 senesinde kunılmağa. başlamış dilecektir. 
ve bu on senelik devre içinde 9 fabri
ka yapılmıştır. 1927 senesinde memle
ketimizde 50 ton ~ikolata istihlak e. 
dilmiş iken bu 1931 senesinde 1082 

tona kadar çıkmıştır. Fakat sonradan 
sukut başlamış ve geçen sene ancak 
225 ton çikolata istihlak edilmiştir. 

~ "1 bit nerı tUrlQ "htısnU-nlvetl 
,ftttt .. Olarak~antrk R'ördUm. Kendisİ~ 1

·-----.,--------

~ atı~~l!rırz. ı:;mevtşlmlz. ~rine rt;EKOF.: [' v~~ ı 1 ı -~'-] ı~.; ~~:.~~·E~~:i~.~·.~~:;;,~ 
.._"-\;"'an Olu U. bazı tel)tinleri- • tiSKtJDAR müddeiumumisi Tahsin 
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.._la,ı dih, Şuknıuz, kendisine bir terfian Riıe ceza htıklmll~ine tayin edil· 
11: t\ı.. .. ,lıu e IUZttmun 1 mlştir. 
!'>~ ~tft de~ldi Ur,.an ama- o Muharrir Sabiha Zekeriyanın Cumhu-
~. llnı Ar. Onun 1~ln o iki ri)·eı ttaıeıe~ı aleyhine açtı#ı dava a)·ın 

· çıp 0kUınasanız da on dokuıunda ikinci ceza mahkemesindf' 
b!l~layacaktır. 

Si~ "'""'"•" AT AC • • Ezine mQddeiumumhl Ce\-at Şetvan 
İstanbul aınhıtına ta)'in edllml~tlr. Ynrnı filqf 

).._ l? f'bl 8 . "t ~ • ~nl • Errunım - Sı'l"as hnttının ~·trmi seki-
~\~ Cl Ye V Or • ılncl kısmında çalı$ırken bir kaza netice· 
.. ~ 27 ıııcı lC'a.7.ek-ci Peyamt Safa ııinde ölen Kadir pehlivan oğlunun ailesi· 
~ ~ 4ta Ue.Pet'şenıbe gtlnU akşamı ne 500 lira tazminat verilerektir. 
~~ 'l'oJcau~"lenecektir. Evlenme . • Yakında fımirıle bir tütlln ofisi atı· 
1'~ doetl Yan aalonlarmda her tacaktır. 
~ ~:~•". 8.rnun iltirakiyle tesit • Azlık "'e .ecnebi okullardaki Türk ö~-

'-ııı..°""ını · retmenlerlnln aylıkları eskl11f gibi hafla· 
~ ~ \"e aneaıne saahet. tık. de~ saalJtıri ~·rkunıınun dörde tuksiın 

-...-!&.. ~ , edı lmesl ~uretlle elde kalan miktar üzerin· 
den verilecektir. · 

~ ~ kfiltesl tecriibl fizik aıılslanhaına tayin 
t'dilmiştir. 

• Pire llmanındn 1110\'nO almak için 
* Galalııda yapılacak olan yeni Tlinel trtkiklerde bulunan heyet, mevcut mavna· 

hanının inşasına ilkbaharda başlanacaktır. lnrdan anrnk on beşinin alınma~ına ka· 
• Tilrkiye - Japonya arasındaki ticaret rar vermiştir. Mavnnlar bu harta içinde 

anlaşması dünılcn itibaren meri:~:ete ko
nulmuştur .. 

birer ıkişer llmnnımıza setlrllecektlr. 
• Bugiln yiikı:.ek İktisat ve Ticaret mek· 

lehinin 55 inci yıldqnOmü kutlulanacak, 
mekteple 14,30 da bir tören yapılacaktır. 

devnnı etnıckterllr. Dün yeniden on kişinin • Kücük sanallar kanununun l\fillet mec 
ifartest alınmıştır. fül iktisat encümeninde tetkik edllmlye 

• lfalıcıoAlupda denizden çıkarılan hu·. 
viyeti meı;Ml cc:o;et hakkındaki tahklk:ıt 

• Şehrin muhtelif yerleri arasında l"e· 
nidcn otoba~ seferleri açmak O:ı:ere yapı
lıın mürar:ıatlcri hclcrllye k:ıbul etmemiş· 
tir. 

• Limun ,.e kiinıür ıfepol:ırı projelerin 1 

hazırlııyan Dep firmo"ı işini bitirmiştir. 

Proje Jngi!lereden postaya verilmiştir. 

başl:ınılığı haber veriliyor. 
• Türk diş doktorları cemiyeti aylık 

ti>planhsını ôürı tık~ıuıı Etıbba oıla:ııııda 

yapmı~tır. Toplantıda ilmi mevzular elrn· 
fındn mün:ıkaşahr ve bazı nltıka U)'andı
rnn tehlilUer yapılmıştır. 

• Don Tflrk borcu tahvilleri 19,20 lira
ya çıkmıştır. 

____________________ , ____ ,_, _____ ___ 
KURUN 'da 

Peşte konferansı 

A SiM US, ha/tanın mülıim slyaır Jıddi· 
ıeleriııin tahlilini yaparken Peşte 

kont eransına da temas ediyor. Dört yıl 
evvel Roma protokolile blriblrlerlne bali
lann.n ltalya • Avusturya - Jlacaristaıı, 
son konferansta Avrupadaki bugünkü va· 
:iyeli tetkik etnıişler;dlr. Kurun başmıl· 
harrlrl diyor ki: 

"Kont Ciano A '-usturya fle Macarist:ına 
birinci derecede Milletler cemiyetinden 
çıkmak lı;iıı tc~vik etmiştir; fakat bu teş
vik mu,·afık bir karşılık bulmamıştır. Di· 
ğer tarnrtan yine hulya Hariciye Nazırı 
bu memleketleri Bertin - Roma mih,·erino 
bağlamak, ynnl Sovyet Rusya aleyhinde· 
ki cephe birliği itcrisine almak istemiş, 
Arusturya - Macaristan delegeleri bu arzu
sunu da yerine getlmıemiştir. Bu devlet· 
ler yalnız kendi hudutları dahilinde ko
münizme karşı mücadele edeceklerini söy 
)emişlerdir. Konferansta müsbel olarnk 
Avusturya ,.e Mncarlstan tarafından sade· 
ce Franko hükOmetlnln tanınmıısı şeklin· 
de müşterek bir karara varılabilmlşlir. 

Bu takdirde Pe~te konferansının netice
si Roma protokolunun beynelmilel siyaset 
bakımından hemen hemen bir manası kal 
m:ıdığını göstermiş oluyor. Protokolun C• 

konomik kıymetine gelince. bu da a) ni 
suretle sarsılmış bulunuyor: Zira Roma 
protokolu ile muhtaç oldu~ keresıe~i A· 
'\'U~turyadan, buğdoyı do Mncaristandan 
almağı taahhüt etmiş ol:ın ltnlyn Belgrad 
anlaşmasından sonra bu maddeleri hiç ol· 
mazsa kısmen Yugoslovy:ıd:ın tedarik et· 
meği menfaııt!ne daha mm·nfık bul:ırck· 
tır. Bu ilib:ır ile protokolun ekonomık mn• 
hlyeıte olan m:ıddelerl de kuvvetini bu· 
sün kaybetmi, demektir.,. 

TAN' da 

Faiz haddindeki 
mühim inJş 

1 KTISAT vekdletlnin, bulün banka ve 
müesseselerde alınmakta olan /al: ve 

komisyon yekununun bundan &orıra en 
rok yü::de sekiz buruğu germiyeceoine 
dair bir kaııun projesi ha::ırlamakta oldu· 
ğu malümdur. Ahmet Bmln l'alman, bu 
inişi rok mühim bir. htıdise olarak oörü· 
yor, uü:de sekiz buruk fai: ve komisyon 
azami had diye kabul edilince sağlam ve 
ciddi l~ler için bundan a~ağı bedeli • para 
tedarikine inıkdn bulunacaktır. 

"Ticnrl hayatımızda, istlhsnJ hn)'alımıı· 
da bunun <;ok faydalı neticelerini görece· 
Aiı. Böylece hayat ucuzluğuna doğru esas
lı bir adım ııtılmış dcmektlr.

0 

Tan başmulıarrirlne göre, fal: haddin· 
deki mühim iniş, Türk iktisadi bünyesinin 
sağlamlr{Ja, zlndeliOc ve oenişliğc doora 
nltllğlne oü:el bir öfrıidür,. l/ddiscyl rok 
ferah verici ve nikbinlik uyandırıcı bir 
hddise olarak karırlamak ld:ımdır. 

Beyazıtta gürUJtillil 
bir kav~a 

Dün gece 23 de Bayazidde sıra kah 
velerinden birinin sahibi ömerle, ay. 
rancı Sadık arasında para meselesin... \ 
den bir kavga çıkmıştır. Ağız dalaşiyle 
başlxyan kavga, yumruğa, silleye dökü 
tünce, Ömerin adamları araya girmi§
ler, kavgayı yatıştırmak kaygusu ile 

ustalarını kahveye sokmuşler, Ustilne 
kapıyı kilitlemişlerdir. 

Ömer buna büsbUtün kızmış kapıyı 
aça.mayınca bu·sefer kahvenin camına 
yüklenmiş, büyük cam gtlrllltü ile kı
rılmıştır. 

Gecenin geç saatinde gürUitÜ, et
raftakilerin al!kasmı çekmiş, sinema
dan dönenler kahvenin önUnde toplana 
rak, ikinci bir filmin se~Tine başlamış 
la.rdır. Zabrta sayısı yüzU geçen merak 
lı halkı dağıtmış, ayrancıyı yakala.. 
mış, muhtelif yerlerınden yaralanan 
Ömeri hastahaneye kaldırmıştır. 

Milli reasfiraos umum miidürU 
Avrupadan dönüyor 

A vnıpaya gitmi~ bulunan Milli re. 
asUrans umum müdürü Refü .Bayarm 
bu ay nihayetinde şehrim.ize dönece
ği gelen maltımattan anlaşılmaktadır. 

Refi Bayar, Avrupa.Oa muhtelif 
memleketler gezerek memleketimizin 

bu memleketler sigortalarından iş al
masmı ve bunun doğuracağı hisseden 
istifadeye imkin bulmasını temine ça
lışmaktadır. 

Milli reasürans umum müdürü ge-
• 

çen sene Avrupaya yaptığı seyahatte 

Uç memleket sigortalariyle bu hwsua
ta bir anl8.§1D& yapmıştı. 
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Esnaf için hastahane 
açıhyor 

Ayrıca sıhhi imdat otomobili 
ahnacak ve prevantoryom 

açılacak 
Esnaf cenıi)·ellcri müşterek bürosuna 

dahil cemi)·ctlerln reisleri dUtcr cemiyet 
rdslerJnln de i~lirakilc top1anmı~lor mü· 
hım k:ırarlar \'ermişlerdir. 

Bu toplantıda verilen karnrların başın· 
da ~chrlmlzde derhal bir esnaf hastanesi 
kurulması vorclır. lJu h:ıstanenln süratle 
kurulabilmesi itin bir hafla içinde bir bl· 
na bulunmasına dn luı.rar verilmişlfr. 
Bu binayı bulmn§o memur edilen dokuma· 
c1lar cemiyeti reisi Yahya Yılmnı: binayı 
Ammal:tadır. Hafln içinde topl:ınacak mer 
keı: idare lıeyeli blno)'l tetkik edecek ve 
muuırık bulurs..ı kirahyncnklır. 

Yeni esnaf h:ıst:ıııcsi şimdilik 2:1 yatak· 
h olacaktır. Her sene bu hastaneye on ya. 
tak llAve olunacaktır. Esasen esnaf cemi· 

yellerinin bir de on yataklı re•iri nrdır. 
\'erllctı kararlar meyanında ıene bir 

hafla içinde bulunmak üzere • sırf esnafa 
mnfısus olarak • bir de sıhhi imdat otomo· 
bili alınması vonlır. Bu otomobil fçln de 
occntolarln tcmn:o;a başlanmıştır. 

Esnaf ccmlycllcrl llkbannrda şehir d1· 
şınd:ı on ·:ıtaklı bir preYantoryom tesisi· 
ne, ynhud ınevcut müesseselerden birinde 
dofmt on )'Dink klnılnmıığa karar nrmiş· 
lerrlir. 

Şlmrlly~ kadar, esnaf crmlyellcri yar· 
dım teşkilatına :rıılnıı: müşterek büroya 
cl:ıhll on heş cemiyet iştirak ediyordu. 
Şlml'li şehrimizdeki bütün cemi)·etler yı:ır 
dım fc:;ıkfllltınn girmek kar:mnı Ter:mlş
lcrdir. 

Balkan tütüncülük 
kongresi yarın 

şehrimizde açılıyor 
UUrilşUlecek meseleler arasında Dç memle

ketin ihracatta birbirlerine rekabet 
yapmamaları da var 

Yarın Tophane köşkünde toplana
cak, balkan tütüncülük .kongresine ri
ya.set edecek olan Trabzon mebusu Ha 
san Saka dün 5ehrimize gelmiştir. Kon 
grcye i3tfrak edecek olan Türk heyeti 
aza.lanndan inhisarlar umum müdürü 
Mithat Yenel, tütün limited şirketi mü 
dilrU Nnci ve inhisarlar tiltUn işleri 
mUdürU Adnan Halet ve TUrk ofis. mU 
dürü dUn t.oplaııarak kongı-e ruzname 
si etrafında görüşmUşlerdir. 

Balknn tUtUncülük kongresinde ilç 
memleket tutUtıcUlilğü arasında. mesai 
btrliği, harici satıelarda. mli§terek ted 
birler alınması, zeriyatm tahdidi ve 
blr Balkan tütUn ofisi ~kili gibi mesc 
leler müzakere edilecektir. 

Kongreyi teşkil eden Uç memleket 
le, son senelerde tUtUncülük sahasında 
bir çok isl8.hat yapılmı§tır. 

Bizde tohumlar isl8.h olunmll§ zi. 
rnat i§lcri modern bir hale konulmuş 
25% numaralı kEunun tatbikatı neti 
cesi olarak nefis bir halde yetiştirilen 
tUtUnlerimlz, temiz ve dikkatle tasnif 
ve dcnklenmcğe başlanmıştır. Manipil· ı 

ln.syon işlerimiz de esaslı bir surette is 
lhl1 olunduğundan tütünlerimiz ecnebi 
piyasalardaki hakim mevkiinl tekrar 

1 kazanmıstır. İnhisar1ar idaresi tara. 
fmdan Maltcpede kuru.lan tütiln ensti 
tüsU ile İzmir ve Samsunda tesis edi. 
len tecrllbc tarlalarında islah i§leriyle 

esaslı bir surette i§tlgal edilmektedir. 
Yakında Meclise verilecek olan ziraat 
mıntakalaı·ının tahdidi hakkındaki ye
ni layiha da. tatbik edilince tUtUnleri
mizde standardi?.asyon işi tamamen ha 
ledi!mi5 olacaktır. Memleketimizde mü 
tevn.zfn bir rekolte tesisi için sarfolu· 

nan gayretler de son iki senede seme
resini venniştlr. 

Tecrübeler memleketimiz için 55. 
60 milyon kiloluk bir rekoltenin kafi 
Olduğunu göstermiştir. 

936 tütün rekoltemiz ihtiyaçtan bi 
raz: fazla olarak 73134138 kilo idi.937 
rekoltesi ise normal bir mikdan bul· 
muş ve 6G milyon kilo olmuştur. Şim. 

di son senelere kadar 26 milyon kiloyu 
geçemiyen ihracatımızın arttmlması. 

na çalışılrnaktadır .. thracatmıız 30-35 

milyon kiloyu bulduğu takdirde mem
leketimizde 65 milyon kiloluk bir istih 
sali kolaylıkla sarf etmek imkam var· 
dır. 

Yunanlılar da kendi tUtüncUlükle. 
;rini islah için çalışıyorlar. G<ıc.;cn ay. 
larda l\rı.vaJadn yapıl:ın büyük bir top. 
lantıda. tüttin ekiminin tanzimi, tarla
ların islfıhr, tohumların yeniden tetki· 
ki, ekicilere yardım edilmesi. Manipü. 
lasyon ia}erinin isl8.hı, nefis tütünlerin 
himayesi, Seliıniğln serbest mıntaka 
:vamlmaııır. tU ün enstitilsUniln te,·sii, 
tUtOn l~lerlnl t~sblt ve istatistik tnn. 
ziml ha kkmda bir büro tesisi gibi l§ler 

üzerinde müzakereler ya.pılmqı, alman 
kararlar hükfu:nete anedilmi~ir. Bu· 
nun üzerine başvekil Metaksasm riya.. 
setinde ziraat, iktısat, maliye nazırları 
toplanarak verilen kararların tatbika
tim göri.işm~lenllr. 

Yunanfstanda son senelerde ihti
yaçtan fazla. tüfün ekillyordlL 936 re.. 
koltesi 82202751 kilo idi. Tütünün bu 
kadar fazla yetifPJlesl Yunan tütUncUlU 
ğünü müşkül bir vaziyete soktu ve fi· 
atlar bir hayli dUşmUıtU. Bunun üzeri
ne bu memlekette de istihsali tahdld 
için tedbirler alındı. Yunanistan 937 
ı ckoltesini 63892060 klloda tesbit ede
rek normal bir istihsal temin etmişti. 

Bulgaristan ziraat ve emlaki milliye 
nezareti tUtlin ziraatinln sistematik ve 
devamlı surette isli.hı için tedbirler al 
maktadır. Tütün mmtakalan yeniden 
tesbit edildiği gibi Uitün zürrama tev. 
zi edilmek üzere kuvvei hayatiyesi ye
rinde çabuk nUmalanan ve musaffa to. 
hum elde edilmiştir. Mahsulün islA.hı 
yolunda. mühim adımlar atılmı§tır. Bir 
kaç sene zarfında. iyi cins tohumların 
ekiminin te3mili sayesinde mmtaka iti 
bariyle Bulgar tUtUnün standa.rdizasyo 
un temin edilmiş olacaktır. Bulgarta .. 
tanda 937 rekoltesi 35 milyon ldlo o. 
la.J1lk tesblt edilmiştir. 

GötülUyor ki, tıç memleket tütUn
cUlUğU inki~ vaziyetindedir. Yarm 
toplanacak kongrede, bu memleketle· 
rin bu sahada btrlbirlerlne rakip ola. 
rak zarar vermemeleri, iç piyasalarda 
fiatlarm dilfilrlllmemesi ve ahcılann 
tröst yaprnamalan için ~k tütilnleri 
isti'hsalatmm tahdid E-dilmeel ve ihra
catın müşterek karar ve tedbirlerle ya· 
pılması işleri görUşUlecektir. 

Kongre. şehrimizde üç toplantı ya. 
pacak, vereceği kararlar hükümetler 
taraf mdan tasdik edildikten sonra mu. 
teber olacaktır. 

"Trak ,, vapuru 
OUn Almanyada 
denize todlrlldf 
Bcrlin; 15 (A.A.) - D. N. B. bil. 

diriyor: 
TUrk deniz işletmesi hesabına. 

"Krupp.Germania." tezgahlannda )11§8 

edilmekte olan Uç vapurdan ilki bugUn 
merasimle denize indirilmiştir. Korde· 
layı TUrkiycnin Berlin büyük elçisi 
Hamdi Arpağın refikası kesmi§ ve ge-

miye "'I'rak" adı verilmiştir. Merasim
de Tiirkiyc ekonomi bakanlığt deniz 
mUste1}arJ Sadullah Güney ile TUrki. 
yenin Berlin deniz ataresi ve diğer 
Türk memurları ha.zır bulunmştur. 

4fi0 yoku istiap edebilecek olan 
"Trak" vapuru ma.rnıarada f§llyecek· 'ı 
tir. 

Senenin en gBzel • en ne/Is - ıahane De muhteıem /111111 
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JANETTE MACDONALD 
izdihamın lnUne geçmek ve halkımazın latlrahaUnl temin 19!• 

iPEK ve MELEK 
Sinemalannda birden gösteriliyor. Filmin uzunluğundan bu ıiin MW1u 

1PEKTE: 1,30 - 4 - 6,30 .,. 9 «la - MELEKTE: 2 - 4,15 - 8,30 "9 a. 

olduğQmuz meıhur nıkkueler 

MISIRLI 

Amira Cemal 
VE 
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SUDANLI ZEYNEB 
Bugün Hanalurına ba•hrao•ldlr ~~ 

tiıJi 
... 

Yeni Meclis Kedcrleriniı:i unutin.a.k... Hoı iki Mat geçirmek ........ l 
ouıınn SAKARYA sinemasındl ~i binası 

Açllan beynelmflel 
mGsabakaya 14 

mimar girdi 
Ankara, U (A.A.) - B. M. MeclW 

binası projelerini tetkik etmek Uurıe 

Utif, tatlı, muhrik ve emsalaiz ... ti (ALMAN BOLBOLO) 

ER NA SAC K'ı 
en ,.. Viyana operetlerinden biri olaa 

NIS ÇIÇEGI 
tetckkül etmİJ olan jüri azasından İ• l••••••I 
veçli Pr. tvar Tetl%bom ile Holandalı -------------------------~ 
Pr. V. M. Dudok ve tngilb Pr. H. Ro. 
bertson Anka.raya gelniiperdir. 

Jüri, müsabakaya iştirak etmemiı mil 
letJerln mimarlan arumdan ıeçllmlttir. 
Filhakika Anbraya r;önderllmit olan 
projeler arasında bveçli, lnıüU ve Ho
landalı mimarlara ait hiç bir proje yok
tur. 

Jüri uuından her biri beynelmilel 
aan'at ileıninin en yüklek §(Shretini 
haiz mimarlanridandır. 

Bunlardan lsveçli Pr. Ten~bom. 

Stokholmde :Şobel müklfatmm tevali 
meruimi yapılmakta olan mefl:ıur 

(Konaerlcr Sarayı) mı inp etmit ve 
ancak vakti mUsait olmadığından dolayı 
Türkiye parlimentosu için proje yap
maktan itizar ederek jilri azalığını ka· 
bul etmiştir. 

Muhtelif milletlere mensup mimarlar 
tarafmdan Ankaraya r;önderilmit olan 
projelerin adedi 14 tüt. Jtlri bugUı*len 
itibaren her glln bir proje tetkik etmek 
euretile takriben iki hafta kadar bu itle 
ufraıacak ve neticede Uç proje tef n1r 
ederek hülnimete arzedecektir. Bunla· 
mı arasından birinin intihabı hakla bO
k!lmete aitti. 

Ankarada mali 
müzakereler 
i 

yapılmıyor 
Bazı gazetelerin 
haberleri tek zlp 

ediliyor 
Ankara; 15 CA.A.) - Son .ıaman

larda bazı matbuat h:ıberlerinde, af 

bura mahafillyle temu etmek veyahut 

vaziyeti yerinde miltalea eylemek kas
diyle bazı ecnebi reıimt devairden, ,.e.. 
ya husUBt şirket ve ticaret evlerinden 
gönderilen :-.evatm bu ılyaretlerfne bir 
nevi mail milzakere mahiyeti verildiği 

veya intaç olunmak üzere bulunan j,. 
ler ehemmJyeti atf edUmekte o?duğu 
görUlmektedir. 

Bu pazartesl,akşamı I 
SAKARVA sinema-' 

~:..;maırı CHA~LES BOVER 
oe saıışınların en güzeli JEAN AR1Bll 

BiR SAADET GECESi 
Mükemmel filminde takdim edecektir. Biletler nvelden ..,,,.. 

Telefon: 41341 

Pirinçunu torbaları üzerine imfil t:arilılerinin konulmaat ha:JdaDll6 
rnecli1e verilen kararın tatbikinden etVV el lm&l edilip piyasaya W9ll 
rinçunlarmm tema.men 88.rf ve latihllk edilmediği anla§ıldıfıilıd&n ·-·-imal tarihi bulunmıyan pirinçunla.rmm piyaaadan aa.tılmak veya "~~ 
kaldınlmak Uzere eshs.bına tarihi fllnda. ıı itibaren bir ay mtıhlet ""Pt;n-'
gllt olanların maliımu olmak Uzıere illn olunur. (B) ~ 

Yeni neşriyat 

Senfoni pastoral ve Aoderseoln 
biklyeleri 

Andre Glde'in Senfoni paatoral'ı 

Avni hule1 tarafmda.n dilimize çevril

mlf ve Hilmi kitap evinin eec;me eeer· 
ler lerl!inden olarak n~redllmJ§tlr. Yi 
ne aynl kütüphane, Nazmı lçaelin "ter
cllme ettifi Andenıenin hiklyelerini 
gtbel bir kitap halinde piyua.ya. _çıkar 

mtftll". 

Bursa 
Zl)·a Mordan tarafından IUrkçe ve frtn· 

sırca olİrak kuşe kliıt üzere basılmı, lüks 
bir mecmua ~ıkarı)ITl)şhr. Bursa hakkındı 
tarihi, ekonomik ve turistlk mnlfırnatı 

havidir. 
fstanbuldR te'l"ri yeri Vakit propqanda 

8Cr\'[!il, Ilur5.'\dll ·rayvare ~İntma llltlerf· 

dlr. Ouyuculanmııa tavsi)·e ederiı. 

ZAYİ - Ankara askerlik şube· 

sinden almıııı oldttfum askeri tezke

remi zayi ettim. Yenisini çıkaraea

ğıQıdan eskisinin hükmü yoktur: 

Karagttmrük Sarma~ılt <'.ad4~l 

.. ...an ..... 
YUNltA'-

ifti...a,le ...... ..,,, ~ 
Fiatlar aynen:lir. 'hpeblll • 

lıtanbo Levaam 
Satmalma komlqOll 

Bu hususta resmi maha.tilden ıtl · J..edlp sokak numara: 2 hanede 324 
dığımız malumata atfen. bu ziyareti. r· 

clolnmlu Ali oğlu Htlseyin. 
den hiç birinin resmt bir mahiyeti oı.. 
madığı ve sırf bir vaz:yet mütaleaam. 
dan veyahut ticaret milee1e1elerl için <;inde LoJ>draya gide~Jderfne dalr ga.. 
mut.at veçhlle ticaıi tekliflerde bulun- zetelerde intişar eden haber Ur.erine 
mak imklnlarmı tekfkten ibaret oldu· yaptığnnıı tahkikat b:..nun da. ayni veç 
ğunu sarahatla bildirebiliriz. 

1 

hile tem&I te.üdnden fula bir teYi 18-
Diğer tara.ftan b.ızı ınUhim ba.nka· Uhdaf etmiye.n bir 11eyahat.ten ibaret 

!arımız umum müdürlerinin eubat L olduğunu göetermi§tir. 

I 



HABER - Akıoı<'tm DNhllf s 

lstanbul konuşuyoT 
Mimar Sinanın en güzel eserlerinden o lan 

ı '·a ( erınn Çinili - Mclekznd Çinili (Tucnmc ve lklibaı hal.1<ı mahfu:d!lr) 
li:HKEK - KIZ ) - Numara 42 -

Rüstem paşa 
~ "'1ıaıın11<eme kaırarını verdi : 

\J gün hapis ve 30 
lira para cezası ! 

ar1p deQil mi, hicrana karş ı hiç bir 

1 
Cunıcr ıgbirar duymuyordum· 

~Xlcıcını • haftalar geçiyor, bir türlü duğum bir &ırada, Mustafa yanıma gel· 
•ordum Bel'-'.. ~ ... . 1ordu .. :: .. .. lIDUen aşagısı ... ı. Bana dert yanmıya başladı. 

Yord l1..otu_r~~ .~~lacağrmdan A§kr müthişti. istiyordu ki, kendisi· 
~ u. Bu ~zuntülu ve ıstıraplı nin sevdiği bu kızı herkes görüp beğen· 

~;; d;::on~a bıraz kalkıp dolaşmı· sin ve kendisine sevdiğin güzel denıin • 
._...,. &i\tiııı. 1kı hafta kadar sonra da Bana: 

ı)Qt41 . Doktorlar mı.ihakkak ıdüz - Beyim, dedi, sizin zevkinize ina· 
~ ' !~ııde ~r saat kadar yilrü· nınm. Hele bir gidip görün. 1Jlküyü .. 

Yiiti.ctmışlcrdi. Hergiln Şişli· Bakalım siz nasıl bulacaksınız .. Sevmek 
On .. yor ve tekrar eve dönü· te haklı mıyım, haksız mıyım?. 
tı~'i kilo kaybetmiş, müthit - Nasıl gideyim?. 

~· llıiidir it' b - Nasılı var mı? Hanımefendi ile 
.ıc.~llla ol 1 unlar devam ederken, gi!Jcr görürsünüz .. 

&iıJii'Or<Jıı. an muhakememiz de sürüp - Gitmesem olmaz mı?. 
\ )fİ!ıtyct - Rica ederim, beni çok ıc:vindirir· 

lıcn tnahkcmenin karar günü gel· sin .• 
~ ittık ' ·ı . . Jııı' ar1 11• ıyı cşmış bır haldey.dım. - Pekala.. Hanımefendiye ıöyliye· 
~. •nhn k .. tıdorıar ~ e ıçın ben de gittim.. yim de razı olursa gider görürüm •. 
~ı bir b' tene gazetecilerle ve me· Mustafamn bu ricasını yerine getir· 

d~. ille kalabalığiyle dolup taıı· mek Hizımdı. Hanımefendiye Musta• 
.lta.rar fanın arzusundan bahsettim. Kabul et· 

:ııı.dı "olckunacağı kin mahkeme hafi ti. Bir gün beraberce Mustafanın sev· 
"M • YC 'J' :s 
~r. Scrı d 11nılc Hicran yerlerine geç· gilisi 'UlküyU görn1iye gittik .• 

harap 
oluyor 

Buna da sebeb 
Evkafın ve Be
lediyenin büyük 

lakayd·sidir 

-

•ın11a k c vekilimin katibiyle &aıniin Bizi mi~afirlikte büyUk bir allka ile 
lt. ilHım. karşıladılar. Aile efradı, kadın, erkek 

'aı... rar oltun ;:t lÖı:tild" ~~·.Tehditte bulunduğum hepsi yanımıza çıkarak: 
~ b11PI Ugu ıçin tecilsiz olarak Uç - Hoş geldiniz! .• 

Rü~tempaşa camisi ctrafuıda7ci. çu va1cı1ar t•e Haberci ile konu§an 
bir grup .. 

~tnııı e, . 30 lira da para cezasına Dediler. Yalnız bunlar arasında biri 
"'1ti ;dılrniıtim. Kararın gazeteler görünme:ii: tllkü.. 

~lııı . e menedilmişti. Dostumuzun hanımı sordu •. 
' u 1§itt'ğ• ç döıtd\i 1 .. ım ıaman sallandım. Ba· - eşmede, §İmdi gelir, dendi. 

toıtıfrıd tozlerim karardı. Eğer ld- Aradan zaman geçip gene gelmediği 
an tutup ta dışarıya sUr'ük· &8rülünce gene sorduk. Bu sefer de 

d 
;rac~kta yıkılıvcrecektim.. - Davarların peşinde .. 

tlt ' k a hır yıldırım aür'atiyle Cevabını verdiler •• 
~ ltıtıl':Jtu. Beni teselli ediyor, ka· Bundan anlatılıyordu ki 1Jlkliyü, ya· 

ııı.._ l'ttai Dl!~~cceğini söylüyordu. nımıza çıkarmak istemiyorlardı. Fakat 
-:-~c "wııij g kızı bizden aaklamalanna bir türlü mS.· 

lltıı ~t dclild' azetclerdc bir tele satır 
d~t~. ~ hı. Artık ellerinden kurtul· na veremiyorduk. Benden bir kaç gün 
ll..~lta ; kC'iın old~ğuınu annem • <: • • .:1 dostumuzun 23-24 yaşlarındaki 

'!ıs~ ~•P llnıeye söylemedim. erkek kardeşi Istanbuldan geldiği za· 
~t iltı.at tdtnldığun halde pek ağır bir man, bu maksatla gitmişler ve ülküyü 

Mimar Si nanın en gilzel eserlerinden 
biri olan RUstemp:ışa cam!inin nerede 
olduğunu benim gibi çoğunuz bilmez. 
siniz. Bilmediğiniz de isabettir. Çün
kü Tahtakale civarındaki bu camii gi· 
dip bir görseniz, içiniz kan ağlar. O 
canım eser, bugün bir hara.be olmuş-

tur. Yıkık dökük saçaklarıyla etrafını 
kaplıynn sokakların sefaletiyle ve da
ha sonra, i'alnız civar medreseleri iş
gal etmekle kalmayıp, bizzat camiin 
içine kadar girmiş olan eski çuval ta
mirbaneleriyle Mimar Sinanın za\'allı 
eseri, bugün laalettayin bir mahalle 
camiinden da.ha talihsiz, daha bakım· 
sızdır. 

•~ ~- lllııhk:kenı~hkemeye veren ve ona göstermişlerdi. Acaba bana mı 
~Otd ;larc:ık ttıren Hi:rana karşı göstermek istemiyorlardı? Fakat ni· Yolum dilşüp de, orayı gezmeye git-

ıı.... olsun bı' 'ğb' rin?. tigı ... m zaman, r:ahit oldugum~ rnanzara-
C """Q. r ı ırar duymu - x " 
~ tııc Ertesi gün bu meselenin aslını köyün lar karşısında evkafın ve belediyenin 

t k. Cordur.u 'ht' h d ·· ~ 3 'k "'lk" u bu zavallı eski eser hakkmda nasıl o-
~ort.ı nıcıcıed.., rn yerde konu§uyor, fa l ıyar ocasın an ogren;.ıı . v un n 
ti.. ııl?ı en kat'' b h • erkek kardetleri, beni biraz çapkın bul lup da bu kadar geniş bir Hl.kaydi gös-
"l~ll . Onu ıyycn a setmı· t . ld ğ . ı·· k ,~ tu tnuh nk tnahkcım olu~umdan Ü· mu,ıar, gözlerim civil civil oynuyormu§ ermış o u una bır tür u a ıl erdlre-

)'11.. le tii-, a kaktı. ÇünkU gönl" .. ta onun için çıkartmamışlarmış · medim. Tahtakale yolu üzerindeki pis, 
""dıı -..qclcr umu H dd · d b' k d fkte RU 'h ~· ıartetmekten çekinmi- a izatında ehemmiyetli bir ıey ar ır ~mer en gec: ı n sonra s 

ı .. ""thıtu 'llmadığı halde, bu, benim çok canımı tempaşa camiinin arka tarafına çık-
~lar:b nııl'ct hftd· • gıktı. Hemen karar verdim: Kendi ken- mıştım. Bir müddet, bu cihetteki kı-
Çplc ı ~ldan uzak ısesı beni çok sarstı. d' "S' b' Lsa rık pencereleri, kopmuQ sa"akları hil-

~ l'l o•• laımaVT d" •• dil ıme: ize lf oyun Oynayayım '-J ':I :. 

lı "'oru~ı·u· ~.. J. uşun m. C:t le· ır gurn" görünüz,, dedim. zün içinde seyrettikten sonra, bu ci· 'i . 0}'Üne uz ( ... ) beyin beni 'ıııı"l "cıile bilad~lannıak için davet et· Mustafayı çağırdrm: varda medrese odası, cami altı ve bu· 
1'ı:_ a~ ıın K O tllku" denı·lcn kız çecı.meye •11 na mümasil nekadar yer buldularsa ja. 
~llt ""' Çotunu ka. . 1§ günlerinin ya• - ' ~ .. !:i ~~ ~Cçiren d nsıyıe burada avla· almıya gittiği zamanda bana haber ver, g&l etmiş olan çuvalcılarla kon~tum. 
~ta...:~ıttı1c. 

0 
°'tunıuzla bir gün Pen· dedim. Hepsi de su katılmamış İranlı olan 

, ............. va-2·a·r;-;--ı 

1 • 

i HA BERCJ l .................................................. 

Sırt hanuıllığı yasal;h ama, bir 
çok zava7lı insem yino 70 • 80 1cilo1uk 
dcn'Jderi cme7c1cye emcldC1JO taşı

yordu •. 

~'"l tadan b' b ld' .. lt ~olanu t ır otomobille Bal- - Peki efendim, deldi, akıam üzcrle- u adamlardan ilk rasgc ıgioı ikisi, 
~ '"- b Uttuk. ri geç vakit muhakkak gelir, ıize ha- camiin arkasındaki çamurlu bir soka- lar malları yüklemekle uğra~nuya 
~ ~tn ~~~u. 

1
kaç gUndenberi de· ber veririm. ğa yığdıkları un çuvallarım istif et· başlndıklan için, konuşmayı kestik ... 

~ btroı.n tolla urb~r yüzUnden zaten Sonra merakla sordu: mekle meşguldUler. Ben de daracık sokaklarda dolaşarak, 
~ .. ·lıtıe ıe~nıi uıbütün geçilemiye- - Ne yapacakaımz, beyim? Üstleri, başlan, saçları, hatta kaş. içinde kadınlı erkekli amelelerin dur-
t~. kiJıa ıti. Otomobil yolu _ Kanıma. Bana naııl bir kız oldu ları ve gözleri tamamen una bulandı- madan çalıştığı, yeraltl mağazalarına 
'itte t"'-riır Yet Yakın köylerden bi ğunu göstermediler. Sadece görece· ğı için bu adamların pek garib bir şöyle bir göz attım. Kapılnrdan içeri 
taı.ı. &tte tttifirniz bi • • hallerj vardı. "Merhaba,. dan sonra, ginnek, bir anda bembeyaz bir hale 
""Qdiıt, Ceç "&ltit, r yük araba· ğım .... 

t. "".ııı--· •ınlııklaın köye va- _ 0 kadar mı?. dertleşmeye başladık. Fakat buna dert girmek için kafi idi. Un dumanlan 
'lak -.ı '/n.__ _ 

0 
k da le§me demek doğru olur mu bilmem. etrafı göz gözü görmez bir vaziyete 

' ~ it --ao han . - a r ... "ıfı ~lid elık bir köydU. Saf köy delikanlııını bu ıözlim tatmin ÇilnkU kar§ımdakiler hayatlarından sokmuı;tu. Fakn.t içerdekiler tam bir 
~ -~ ~r 'tatkt:~ 1~ etnıiılerldi. Uç etmemiıti. Hakkı da var.dı Bir köylü fevkalade memnun görUnUyorlardı. alışknnlıkla buna hiç aldınş etmiyor, 
t ti)'r ~ hoea h te?c hocası var- kızını görmek için bu kadar alaka gös- - Bu iş mükemmel eeydir, diye an- rahat rahat i§lcrini yapıyorlardı. 
~ ~"Y'i bir :attı e~ baımuatlimdi. termen, taLiatiyle garibine gidecek ve latmıya başladılar. Sabahları biraz tc· Gc1diğlmiz istikametten tekrar geri-
~~htı~p .konuı~rdu~ıamları bize inanıruyacaktı. Gerçi Mustafa, sevgilisi· reyağ yedik mi, artık un tozu bizim ye döndük. Camiin tnm arkasına dil· 
ld.~ i1' llö}ltdif ·. ni görmemden me:mnun olacaktı. Ola- içimize hiçbir şey yapamaz. Akşam- şen ufak meydanlığa geldik. Burası 
ı.~f i retti. A. lrQ gıbi bir kan caktı amma birdenbire böyle üıtUne düt lan da hamama gider, tamamen temiz. çamur içinde idi. Camiin kn .... ısın • 

•~1- nıma ah 1 · 1 · i 1 b·t ~v 

•• 
camıı 

için buraları birçok adamlara btı:zat 
kiralamış! 

Eskl eserleri, bilhassa RUstempaşa 
camii gibi Mimar Sinarun nefis bir e. 
serini gözbebeği gibi saklaması icap 
eden bir müessesesinin bu kadar ga
rip bir harekette bulunma.sının şaş .. 
kınlrğI ile etraf nna bakınırken, bir
kaç amele yanıma sokulmuşlardı .• 
Onlara dertlerini sordum. Tıpkı ilk 
gördüğüm her tarafı bcm'beyaz olmt11 
işçilere benzeyen bu zavallılar, bana. 
şunları anlattılar 

- En bUyilk etkayetimfz himaye
sizliktir. Evvela günde 11 - 12 saat 
çalışıyoruz. Hele yaz mevsimi gUnler 
uzun oluyor çalışma saatlerimiz daha 
ziyade artıyor. Hastalığı:mm:la, ihti· 
yarhğmııma elimimen tutan olmayor. 
İşte en başlıca derdimiz ibudur. 

Söylediklerini bitirdikleri zaman. 
yanımdan ayrıldılar, meydanın bir 
kö§Csinde duran çuvallarından bir bal. 
ye yUklenerek götürdiller. 

Bu sırada., oraya bir ytlk arabası 

geldi. İçinde koca koca çuval yığıılla.
n vardı. Bunlar herhalde tamir için 
getirilmiş olacaktı. 

Ust katına dar bir demir merdi • 
venden çıkılan hft.zik Uç hamal he
men arabanın yanına geldiler. Her bi .. 
risi asgari 70 • 80 kilo olan denkleri 
yüklendiler, ve büyUk bir mUşkilat i
çinde merdivenlerden yukarı çıkarma
ğa başladılar. 

Rüstemp:ışa. camisi clvarmda. son 
gördilğümüz manzara bu oldu. Dar ve 
pis yollardan geri dönerken; ilA.hi Be
lediye, ilahi evkaf diye söyleniyor
dum. 

İSTANBUL RADYOSU 
16 - K. ıanl - 938 Pa:ar 

Öltle neşriyatı: Saııt, 12,30 P!rıkla Türk 
musikisi. 12,50 Hn,·ndis. 13,05 \'iolonisle: 
Prof. Llko Amar tnrarındnn konser. Piya. 
noda Bnyan Snlıo. 14 Son. 
Akşum neşriyatı: Snal 18,30 Pllkla danı 

musikisi. 19 Sııflye: PJ)·nno ve keman re-
fakııtiyle. 19,30 Konfernns: Pror. Salih 
l\lurat (Hndyo dersleri). 20 Müzeyyen ve 
nrkndaşları tarafından TQrk musikisi ,.. 
halk şarkıları. 20,30 Hava raponı. 20,31 
Doy Ömer Rıza tararmdnn arapça söylev. 
20,45 Bay Muzarrer lllror ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk şarkılarL 
(Snııt ayarı). 21,1, Vlolon Solo: Orhan Bo. 

rnr larafmdnn piyanoda Valantin. 1 -
Rles: Lncnpriclosa. 2 - Chopl'!: Nocturn• 
3 - Jenö Hulıny: ı.c ı.uthier de Cremon. 
4 - Jenö Hubay: Hejre Kati. 21,-'~ Orkest-
ra: ı - Monfred: Tonwellen Potpourrl. 
2 - Dose: llose • Mousse, valse. 3 - And. 
rnn: ı.n ~fnscolle. 4 - Grey: Karama. 22,15 

Ajans hnlıerlcri. 22,SO Pliikla sololar, ope. 
rn ve operet parçalnn. 22,50 Son haber
ler ,.e ertesi gilnün prognımı. 23 Son. 

11 --ndeki u çı an ıle mem kendiıinde haklı bir ıUphe uyan· enır z, 0 ur 1 er. da demir merdivenle çıkılan bir med-
llrtiyle A tab klannı hesaba dıramaz mıydı?. - Peki ama, her akşam hamama d k' . d' b Çocuk esir geme kuru-\., "- · "' "ı B 1 rese var ı ·ı, şım ı uraları çuval ar-

t ~-..... '"'- • ır 0 ulu, U§ak Tatmı'n etmek ı"ıt....3=m·. gı"tmek para faidlr, diye soracak ol -1'1l..=~ ~ " diyesi olmuştu. Bu meydanda rasgel - mundan: 
h,. L~ ~rıtU, bcı - Merak etme bir ıey yapacak de dum. !kisi de gülmeye başladı. diğim en garib gey, şu çuval tamirci· Ç. E. K. Çocuk kntüphanesl menfaa. 
tttG~claıı.~ kanıı. ~~ıt;:ında kadar ğilim, dedim. Sadece görmek iıtiyorum. - Bizim için değil, diye anlattılar. !erinin, camiin bizzat içine, alt taraf- tine 18 lkincikdnun 938 salı okş:ımı Be-
tı. ~-~lıı1 :.... ' rn mlnaaile Sen görmemı· iıt•mı"yor muydun?. Daimi müşteri oldugum.. uz i"in bir an- tak yo~lunıln Fransız tiyatrosunda T•ril•ce~ ... \it ttbı maı Bur .. ~ i geniş odalanna kadar sokulmuş " " • 
1t~ 'taır • bu laf d ,.:ı daha ilk _Evet... • taşma yaptık. Bet kuruşa yıkanıyoruz. olmasıydı. Zaten her taraftan yükse- müsamere programıdır: 
d~. '• lt11 Oldutu e.ı ının çıl· - O halde ben de yalnı• bunu yapa- I Daha dog .. nısu ayda 150 k,,,.,,., veririz. ı - Çocuk oyunlan ve çocuk festlnlL • lM.... 'vl'tbı nu CSğr . .. - ._ len çuval tozlariyle, içi, dışı, ocağı 2 _ \'a"'-·ete. 
,_. ~~ tlb:eı de • enınııtim. cağım. - Nekadar yevmiye alırsınız? ·" ".\f~ bt lt"iYora nılen kızların- çini ta.~lnrı berbad bir hale gelen bu 3 - Caz revnso. 
t~ has tı. Mustafa yayık yayık güldü.. - Yüz kuruşla iki yüz elli kuruş zavallı camiin ta içine kadar çuvalcı· 4 - Konser. 

•terdi •ndan ist - Ni-:in gUldün, sözüme inanmadın arasmda oynar... 5 - Komedi (Şehir Ti..,."-osu ~an'• · :n· .. erni~ti. Faka Jarın nasıl olupta brrakıldığına şaşıp "ulT 

-~~-~-~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~~---~~~~B d b ı d b" n~Arl9nt~nhnrlan). u ra u mı u muz ;rere ır kaldım. Ve sorunca öğrendim ki, Ev---------~--~~~~---~....:.====....=:.:..::..:._L_~~6~~K~o~m~e~w~-~(Sa~n~·a~lU.r.~.JNAl~l~Ul~~ 



Spor ruhiyatı serisinden: 
..... 1-2 -- ~ ------------------...... ---.... ~ 

Bir spor hakemi 
Vicdanı tamamen hür bir psikoloQ, 
yanı ruh ebesi olabilmelıdır. 

jik esasları sıra takip etmlyerek gc-
Yazan: lişl güzel yazıyorum: 

1 - Bir hakem her şeyden ünce 
Dr. Rasim ADASAL hUsnllntyet sahtbl ve bUtün gizli dU-

•·----------- şllnceler (arriere - pencee) den nzn-
Blr hakem sahaya çıktığı anda l de olarak tam bir dürüstt duyguları 

•fklrı umumiye demek olan seyirci ile sahaya çıkmalıdır. KlUpçülUk zih
halkının dudakları istihza ve ümit- niyeti ile şuurunda, yani akli sell
eizllk ile oynamaya başlarsa o ha- mlnden ziyade tahteşşuurunu işleten 
kem kusuru olsun olmasın bedbaht- hakem, şahsiyetini ve idare ettiği 
tır: bu halkın kafası içinde kurmuş maçın spor havasını zehirler. Mesela. 
oldutu darağacına çıkmağa mab- Beşlkta~lı bir hakem, herhangi bir 
k6mdor. Bu Akibete maruz kalma- <Fener - Beşiktaş) maçında tahtcş-
mak tıtlyen 1ıer hakemde ne gibi şuurunda klUbünUn hayalini ve ne o-
vasıflar ve istidatlar bulunmalı ve lursa olsun zafer arzularını yaşatı
bunlardan eksik olanlarını nasıl yorsa, kurnazca verdiği bUtUn hak
tamamlamalıdır? Demlndenberl te- sız kararlarının halkın gözünden 
mas etmek istediğim canlı nokta bu kaçmadığını da bllmelldlr. ÇünkU bu 
dur. (Hakem kursları)nın güttüğü halk tabakası içinde başka hakem-
program, teknik esasları mlltehas- ler ve belki kendisinden faz
aıslarına bırakarak tetkik ihtisası- la olarak spor kaidelerini bilen 
mın salAhlyetl dnhlllndekl pslkolo- ler de mevcuttur. Talıteşşuurun sa-

Arjantinliler 
Bir 1 nglllz takımı 
memleketlerine 

getirmek için 
70.000 llra 
verecekler 

Arjantinin "River - Plak,, klilb rei
ei Dr. Juloi Degrosai (bu adam Cenu
bi Amerilcanm büyük futbol sa.18.hi
yetlerinden biridir) ahiren gazetecile
re fJU pyaııı dikkat beyanatta. bulun
muştur: 

"River Plate klübtı, İngilterenin en 
kuvvetli takımlarından birisini bu 
meYSim içinde davet etmeye kaiar 
\"ermiştir. Bundan maksat hem hal
kın, pek az tanıdllt mcuı. futboltınU 
görm35ini temin etmek, hem de bu se
' c Arjaııtinde §alllpiyonalar yapılma
J.ğı için mevsimi bo§ geçirmemektir. 

Esasen 165,000 ki§inin ot.ıırarak 
ma.çı seyredebileceği, muazzam bir 
stad yaptıran "River,, ldübU, eenelik 
programında, Avrupanm en iyi takım
larına yer ayırmı§tır. Böylelikle esa
sen kuvvetli olan Arjantin futbolü 
kendisininkinden çok faı klı olan Av -
nıpa meodlnrı \'e taktiklerile bUSbUtün 
zengintc~ecektir. Ve öyle zannedlyo -
rum ki, bu tecrübeden sonra gayet se
ri ve çok teknik olan cenubi Amerika 
tutbolü namağlfıb bir hal a.la.cakbr. 

Diğer taraf tan, Arjantin f ederaa -
yonu da, 1939 da A vnıpaya en iyi ta
kmmu göndermeye karar vermi§tlr. 

F.sasen, birkaç senedenberi, A vrupe. 
dan birçok davetler vukubulmakta
dır. Ve bunun için, bu davetlerin blri-
8inl veya birkaçmı kabul edeceği& 

Fakat yukarda da dediğim veçhlle 
en büyük arzumuz en iyi bir tngiliz 
takmımı buraya getlrtlp birkaç maç 
yapmaktır. Bunun için bütçemmle mil
hfm bir tahsisat ayırdık. 

Mevzubahla tahsi8at bizim paramız
la 70 bin lira tutmaktadır. 

ln~lıtere kupasına 
ayrılan takımlar 

lngilterede 110n defa yapılan maç -
larda Manclıester Clty 3-1 Millcall'e 
galib gelmif, Barmley de Suthend'i 
2-1 yenmiştir. 

Bi.ı suretle Mançesterle Barnsley ln 
giltere kupası maçları için aynlmıt -
tardır. 

Ml'şhur tenlsel 
Perry yen ildi 

Loe Ancelo8ta yapılan llOD bUyUk 
tenis maçında Vlnesle me5hur pınpi
yon Perry karşılqmıglar ve oyun çok 
heyecanlı olmUŞtur. 

Neticede Vines maçı 4-6, 13-11, 8-10 
6-2, 6-3 kazanmıştır. 

de his ve hırs mekanizmaslle bUkUm 
vermek meyll ve cllretl yalnız spor 
hakemliğinde değil, blltlln idare sa
natlarında da tehlikelidir. Birçok 
felAketler, blrtok cinayetler ve hattA 
bfrçok ruhi hasta.lıklar köklerini tah 
teşşuurun derin tabakalarında gö
mnıu olan zoraki emellerden alırlar. 
Binaenaleyh hakem sahada vicdan l 
ve şunrlle hareket·edecelt kadar dü
rOst olacaktır. 

2 - Kuvvetli bir iradeye yani ça
buk ve doğru kararlar vermek. oto
rltP.slne de çok kıymet vermek ıa.. 
zımdır. Hakem, ne fazla zayıf ve ne 
de çok sert bir karakter taşımalıdır. 
Şahsiyetin en yüksek derecesi olan 

~ Devamı ıı incide 

Otuz altı yaşında olan Orsi, şUphe
ılz, meşhur Amsterdam olimpiyatla
rından sonra intisap ettiği meşhur 
Yuventuı İtalyan takımındaki ve bel 
ki de ltalyanın tek seçicisi Vlttorlo 
Pozzo'nun onu hlc bir zaman lstlhlAf 
ettiremediği milli takımdaki eski ye 
rint alacaktır. 

Orsl, futbollln, bu son on beş sene 
sarfında tanıdığı en bUytık oyuncu
lardan biridir •• 

Bir mUddet evvel ölen meşhur 
futbol mütehassısı Avusturyalı Hugo 
Metsel bir gün onun hakkında şöyle 
demiştir: 

"Orsl, nadiren yetişen emsalsiz 
bir futbolcudur. O, Kadaların, And
radelerln ve Zamoralann ıllsllesln
dendlr. Ona, dünyanın en iyi sol açı
ğı nazartle bakıyorum.,, 

Şimdi... işte size, "Amsterdam yıl
dızı,, Orslnln hlklyesl. 

"Mumo,, Orsl sevlmıt bir gençtir 
ve Uç ihtirası vardır: Futbol, musiki 
ve kumar. 

Amsterdam yıldızı 
ltaJyanların nazarında Orsl bir 

"rlmpatrlato,, (vatanına tade edil
miş bir adam) dır, yani soyca İtalyan 
olan bir ecnebt. 

Hakikatte, "Mumo,. 2 kAnunuev
vel 1901 de Buenos Ayresde Arjan
tinli bir anadan ,.e İtalyan bir baba
dan dünyaya gelmiştir. 

Onun hayatı pek mesut geçmedi. 
HattA. sefaletle bile aşinalığı vardır 
ve top oynayarak pek fazla ayakkabı 
esklttlğt lı;ln bir hayıt azar işitip da.
yak yediğini de hatırlamaktadır. 

On altı yaşında, Arjantlnin en hU
yllk beş klUbUnden biri olan Doca 
Junlon'un ihtiyat takımındaydı. 

Hüsamellin, Esat, Şeref ve Hakkı 

Milli küme maçlarına 
iştirak ettiriJmiyecekler 
-· 

Sırtında basit bir elbise, altmda 

Ankaradan verilen bir habere göre, 
Fenerb:ıhçe ile Atinanm Enoeis takı
mı arasında bir iki :ı.y evvel Taksim 
stndyomunda yapılmış olan mUsa.baka 
da Enosisli oyunculara tekme ve yum
r'tı k r.tan Fener kalecisi HUsameddinle 
sol muavin F.sıtdın ve Blikrcş - İstan
bul muntelitleri maçına davet edildik
leri halde istirak etmiyen Beşiktqlı 

Şeref ile Hakkmm milli küme ka.J'§l

la.smalannda takımlarında oynabl
mamak suretiyle ceZ31andınlmalan 

dilşünutmektedir. 

(B) takımı maçları 
lstanbul spor: 2 
Güneş: 1 

Dün Şer.ef stadında yapılan (B) ta
kımı maçında tstanbulspor - Güneşi 
2-1 yenmiştir. 

San siyahlılar, ilk devreyi de 1-0 
galib bitirmi~lerdir . . 

Fenerbahçe: 9 
Beykoz: 1 

sağU:Jm bit büıikıet, HoUa1'da sokak- Taksim stadındaki (B) takımı ır.a
larında gezen bir y<l§lı kndtn kimdir çmda Fenerbahçenin Naci, Şaban, Or
biliyor musunuzt Hollanda kraliçesi ban, Muzaffer, Cevad, Necdet gibi bt
Wilhelnıina •.• Kendisi büıikletc binme- rinci takım oyuncularıyla takviye e
yi çok sever ve her fırsattan istifade dilmiş kuvvetli on biri Beykozu 9-1 
ederek bıı sporu yapar. yenmi§tir. 

Yorgo ile 
Kiryako 

Gelecek hart• 
karşı ı aşaca1<ı•' 
Ayiardanberi süren def:; 

nakaşalardan 110nra, meml 
nmml§ boksörlerinden Yorfl' I' 
yakonun nihayet katı o~ ... 
şacaklan anl&§Ilmaktadır. ~ 

piyonlardan Ktlçtllt Kemalin 
edeceği bu maç ayın 23 uncll 
yani gelecek pazar saat 16 da 
lu halkevi salonlarında yapı 

Umguaylı bir oyuoOIJ J 
Paıisle ognagael 
Fransadan verilen bir baJ>ef' 

Unıguay'm meşhur 110l içi 
Franaanın 80§0 takımıyla fil 
den 10nra bu takımda ~ 
Franaaya hareket etmiftlr. 

Aslen Fransız olan lrtgaraf• 
sız tabiiyetine girecek ve 
yerleşecektir. Böylelikle, ~ 
11 takımı çok kıymetu bir unsur 
mış olacaktır. 

Dünyanın yeliştiı diği en büyük sol açılı 
beynelmilel olmuştur: Artık Oral, oynayan ve ıergüzeştlerlle gazete Dostları, preıtl,Jtlrlatl>~ 
Buenos - Ayrea stadlal"ınm en çok sütunlarına dedikodu mevzuu olan Junlorun ldarecllerl onu ~uJlı 
sevilen oyuncusuydu. Fakat şöhreti korkunç orta muhacim Petronenln geclrmeie çalıştılarsa da 111

1 hennı, Okyanusun ötesl11e geçme- attığı enfes bir golle Urugvay ka- olamadılar. BUytik bir yevlD 
mlştl. Bunun içindir ki Orsl, 1928 de zandı. me.,bur sol açığa çok k~ 
Amsterdam olimpiyadının bUyUk Fakat bu turnuvanın bUytlk yıldızı hediye almak &zere bir laO "' 
keşfi oldu. Oral oldu ve Arjantlne dönünce milli açtı fakat Orslden fU mektU 

Orsinln şerefli beynelmilel şöhre- bir kahraman gibi kartılandı. "Size tunu söylemek mec11~ 
ti bu tarJhten itibaren ba.,lar. Müheyyiç bir naklin hlhAyesl deyim. Artık olan olmuştur· 

Olimpiyat turnuvası başlangıcın- Maamaflh, Orsl ArJantlne dönme- talyaya gtdeceğtm. Eter ı:.o 
da, yanl 29 mayıs 1928 de, ArJan- den evvel, onun İtalyan soyunu na- iane kaydettirmekte deva ,. 
tln Amerikayı 2-11 eziyor; 2 haziran zarı ltlbara alan Yuventus klUbU lda- senlı, size şunu haber "::,.. 
da Belçikayı 6-3 yeniyor; sonra Mı- recileri kendisine en ikna edici tek- ancak ArJanth::den bir ha 
sıra da 6-0 gibi bUyUk bir farkla ga- liflerde bulundular. Orsl de bu tek- kabul edebfllrim.,, --
llp geliyor ve böylece, komşusu ve e- lifleri kabul etti. BlltUn tımltler böylece klfo, 
zelt rakibi Urugvayla finale kalıyor. B h b A j ttnd oı1-renlldl31 blltl\n Arjantin mnteesslr o 

lkl takım 15 haziranda karşılaşa- u a er r an e & &• • Bununla beraber, Amste 
rak, berabere kalıvorlar. Orıd Ar- zaman, ilk anların hayret ve şa,kın- llmplyatlarından birkaç ~ 
jantın lehine bir gol ~tıyorsa da Cea, lığı yerine hakiki bir galeyan kal?1 "Mumo,, Orsinln Yuventuı ~ 
Urugvayın beraberlik tıaynnnı kay- oldu. na gireceği ltalyada UA.n edl~ 
detmeğe muvaffak oluyor. Orsl mlllt bir kahramandı. Efkl- man. bu heyecanlı haber 

Maç 13 haziranda tekrar oynanı- rı umumiye Adeta bir hUrmet buhra- bir hayli ~rUltll ve neşrlY-' 
yor. iki takım şu meşhur kadrolar- nına kapıldı ve Boca Yunton klllbtl O kadar ki, bunun bir bllJf 
la sahaya çıkıyorlar: ldarecllerl meşhur oyuncuya karşı zannedlldf. Gelecek otan bd _ _..,,.. 

Arjanttn: Ilofllo - Didogllo, Pater dUrOst davranmamakla, onu ki.fi de- hayret futboku tc;ln neler 
nostt"r - Modieceı, Montl, J..ıVarlsto - reced~ tatmin etmemekle ve t>na ce- dl! .. Onun hakkında ne ınell 
Carrlbacel"l, Taraskonl, Ferrelra, mlyetln aşkını ilham etmekten lclı ne hlkAyeler anlatılmadı! 
Perdora. Orst. bulunmakla itham etti. RattA blreok kimseler. ~ 

Urujt'\·ay: Mazali - Nasazzl, Aris- Bu defa Arjantin federasyonu mtı- Arjantin yıldızının pek il•~ 
pe - An<lrade. Pirlzo, Gestrlde - dahale etti fakat muvaffak olamadı. bir şey olmadığını, fatat., 
Arrenmon, Casfl"o, Pctl"One, cea, Orıdnln Boko Yunlona karşı bir ta- llm l~ln hakkında bu ka4 
Campolo. nhhUdO yoktu. Esasen iş işten geçmiş yat yapıldı~ını ileri stlrdDJef-~ 

Bu iki takımda ne meşhur isimler .ti. "Mumo., tabiiyetini deflştlrmek Bl\yJPce. Orslnfn ftal~l 
vardı!.. nzere alAkadar makamlara mtıraca- oyunu bir nevi kaydı~ 

Bu defa maçı, bllAhare ltalyada at etmişti. lendi. (Devamt 

~ 

ltalyanlann meş7ııır Yuvcntus taklmı şö1ıretlnfn en yük.wk o1duğıı devirlerde bu 1«sdro De oynuyonl-. 
vo bütiin ltalyanın göz bebeği ol.an O r8i elinde topu ltıtan oyuncu. •• Ayni a rada ~meZmia olarak 1Gf. 



Batıralannı anlatan 
OEYMS NOBODt 

TEFRİKA 

NO: 6 

'f 

Ev Alman polislerile doluydu; 
araştırma ·yapılıyordu 

Harcanall milyarliıi! 
Deniz devleri milletlere lüzum- Umumi harb içinde Almanlann Brübeldeki 008U8lıık merke.d .• 

- Harbin bidayetinde bir kaç lnılliz 

suz birer masraf menbaıdır ~::..":"=::naı::m.!·: 
1 renmİfti. Bunlan yanma alıp akladı ve 

nglltere, sllAhlanma programına başlamadan sonrahtidudu ıesebilmeteriiçinrdıber 
ÖnC& 18 plan tetkik f!tmlŞ 1 ler buldu. Hepsi Belçikadan bayleu ,. ~~ . 

W AŞlNGTO.N'da aktcdllen denb lngilizler SÜratll lerln ana bataeyasmı teşkil eden 16 Sonra bu ite devam etti. Fransızları, 
lbı aU&hıaruu azaltma muahede- oılnln-, ve kıtına mlsavl tekilde 
10 ~u.. .kruvuörlerlıa &onaJı azami d 1 r i t n 0 t 1 a r d an llsttls&e baş taı"afa 7erleşttrllmiştl. Belçikahlan Holanda yoliyle cepheye ._·vvv ve en bllfük &opu 8 pus ola· f4nnsızlar da 98,ıM>O &onluk Zfl'blı· sevketti. Etrafmda Belçikalı vatanper· 
~talıdıtedllmJştt. Daha bu moabe Ziyade mu hafa• larmila ayni plAnı tatbik etmişlerdi. verler toplandılar, bir tqkilit kuruldu. 

ki lmu.ıum mllrekkebl kuru· h I Ancak bilttin ana topları başta te- Burada mahsur ka1ımt olan bir çok Bel 
~.ki devletler oradaki azami zait zır ılar yap- merkllz etmiş bu tip gemlJerin bir çikablar bu kadmcatız sayesinde kaçıp 
-..._4!rl asgari ölçü olarak tcl&kld S k 1 t kusuru vardı: Baş toplar, geminin 
~e ve aralarında "'Vaşington m VO Un U U• kıç bodoslaması istikametinde mu· orduya itihak etmefe muVaffalıt' oldu· 
.... '°llZörlerl" IAkabım taktıklan t U yO r • •>-yen bir noktayı döğemlyordo. Şlm tar. Daha dün yirmi kadar Belçikalı 
'--~. harp gemlleri yapmağa baş· diki 33.000 tonluklarda b'n mah· Holandaya hareket etti. Yanlannda 
--...... zur berataraf cdilmlşttr. ronaJ ka7• milli müdafaa bak:ımmdan fevkallde ~ 
ı.::.Jon..,., Londradakl deniz slllh· dr olmadıj[ından gemiler lstenlldliJ hemmiyetli barı evrak ta ıötilrüyorlar. 
~ ı azaltma konferansından çıkın kaclar hll,.Uk yapılıyor ve toplar ge- Mahzunane bapnı ulladı: 
\Pe ~er devletler telı\şa düşmüşler. minin hnş ve kıttna mllsa'1 şekilde 
~konferansta tesblt edilen .,.. taksim cdlll7or. - Fellket! Feliket! diye söylendi ... 
'-td l'D:ı lcabmda değtşeblleceğl nn tip gemilerden ilk ön(:C rlcnl· Eğer bu kadın tevkif edilirse mahvol • 
~ muabedeye soknnışlardr. O zc inmesi melhuz olnn ltalyanlarm duk demektir.. ,. 
~ eye göre de dretnot lal' MOOO J,lttorlo ve \'IUorio , . cncto dretnot· 

-~ &eçmı k b"" w-- bll .... .., Kendini topladı ve. ~ rece • uD...-111 en ,..,,.. larıdO'. Fran~ızlarrn Dnnkcrk zırh· 
"1ıJi 14 pusluk olacaktı. Bugllo hsrna karşılık olarak epeyce evvel - Buna imldn bırakmamalıyız .• de-
~ dc,·letler, ahkamına riayet tnşasrna başlAnan bu zrrhhlar, ara· di. Onu kurtarmak için ne yapmalıyız? 
~lJen, bir kor.kuluktan ibaret ya Habeşistan patırdısı ~rdllt;I için Cevap vermek ilzere idim ki kapı VU· 

anladım .. Sokakta konupnatı dolnı bul 
madığım için kadını evine kadar ta.kiP, 
ettim. Lakin oralda da konupmachm; 
çünkü ev Alman polisleriyle dolu idi, 
araıtırma yapılıyordu. 

Komıulardan biriyle ıörilferek vui
yeti öğrendim: 

Filip dün gece Pinkofun emri altında 
ıelen Duyzberı ve Plank tarafmdan. 
tevkif edilmit. Filip ile beraber, onların 
yanında bulunan bir kadını ıda alıp ıa

tilrmiltler. 
- Bu kadın kimmit?. 
- Tariflerden anladılıma ıare Fran 

uz mnımmea Luiz Tuti- Filip ile be
raber Mis Kavelln tqk:ilttmda çalıfl .. 
yordu.. 
-Tamdım. Bafb ne biliyorsun?. 
- Filip ve Luizi otomobille doiruc:a 

euualuk merkezine cl>türülaıiltler. Her 
halde istiçvaplanıu bizzat "Sdıwarı• 

tenffel,, ( 1) ~pmııtır. 

Ufa kanıtım: 

- Bu korkunç llkap k1mın r. 
Bokemaıı cevap verdi: 
- Yilzbqı Bercam'm llkabı ... 

~ hlUahedelerle kendilerini yor henUı: tkmal edllememl'!ifr. Maama ruldu. Ev tahibim kulak kabarttı. tlrin-
~ilar. l_ •• lmdi sonu nasıl biteceği fih gec:cn 1azdanberl inşaata bllflk ei defa kapı vurulunca: demek bu JAkaba hak bsanıcak derece 
~ "...~lemlyen bir t1llAhlanma bir hız verml~ bnhınnvorlar. Jtalva-

- Brilbeldeki Alman cuualuk 

ta-.:"'' "-lamı ... ır Muabedelcrtn bir o1 ı · - Bizimkilerden, dedi, parola ile de L--kunl!~. 
~ ' "'"' • da pek sıkı bir samıUr mevcut oldu~ ıMn ~,. 
l'e bQ ı olmuşsa o da bütan devletle için hu gemilere alt daha ct.ranı ma- kapı vuruldufuna 16re.. - O mu? Bu ltbbm tuanur etti· 
~l f&MJjta bir başlama noktası 
~a etını, olmalarıdır. lftmat elde edilememişse de dışan Xalktp kapıyı açtı, içeriye uzun boy- rebileceiinden daha korkunç .. Bir kaç 

lq~ ~b- ilk başlayanlar, ıo.ooo ton sızan haberlere na7.aran gemiler 9 lu, uimkh tavırlı bir ıenç ıiıtdi. Bo- uır evvel dUnyaya &el.mit olaydı, mü· lal"""• ~retnotlarile Almanlar ol· adet US pusluk topla mllcehhez ola- kemam ae11mladıktan ıonrı: kemmel bir enıizisyon reisi olabilir~ 
lllltbı. · \ ersay mnabcdeslnln deniz caktrr. Bunlar llçlü taretlerle gemt. - Bizimkilerden biri da'ba ele ıes· Bir canavaıtlan farla yoktur! 
"--. l'I fası. Alınanyaıım milli ..... Uatteki .n ... bfıunk reafm. fngflizkrın nln baş ve kıçma taksim edilecektir. 
-_ --...... k e- ~ ~,. , n d h k to ld la ır.... ti, dedL Suttu, bir Wıza dütündU, IClllra de-
~lld Pe f.örpllleyordn. Almanya Rod716Y UimU nrhlıaut.r. Burada iN un an aş • rp 0 ra -9• 6 
1.ıt - •• tı. taşındı ve muahede de teB· bulunacaktır. - Ne diyonun? Kim?. vam etti: 
.~e ö•- Ntilson'u g6ri.i.yorau.nuz .RI "e&b hl 11 --.;11ler dahilinde pek kav· vayetlere nazaran bu gemiler - Fillp Bak.. • - Eter Filip ile Luiz bu acı.mm eli· 

--~ .:: cep dretnotu vtlcnda getir- dörder tane tayyare ~abllecekler Bokeman heyecanla tordt ne düttillene mahvoldular, demektir. btt .__.!'"•ffak oldu. 0 zamanlar lar tam bir mahremiyet içinde yapı· dlr. Kolayca sllrat kazanabUmelerl, _ FWp mi" 9 _ 1 __ 1_ 1_ ~. 
";'.'-..-.ıt rt J la ı..a- ,. -™D 11119Ulr Bokemanın teeuUril beni de heye-~ e n teferrtab bir esrar lfOr r. 'it ... aemllerln boru garet nmn oıa.. 

~le •rlta.ında saklandı. Alman İngilizler, .Roclne1 ve Nelson dret- caktır. Yalnı• bonon bir mahzuru - Şimdi Berlemon tokağından ıeii· eanlandadı, soıtdum: 
~l: aadece bu gemilerin harp notlarım muahede ölçülerine uydur- vardır: Bu gemiler kendi sabalana· yorum. Alman cuualuk merkezini, em - Onlan kurtarmak için bir teY ya· 
~~ lllabttaahnda bir inlaüp 7apa- mak ve atu'Wdan kez•oma1' için dan hariç bir 7erde kolayca dok.lana riniz veçhlle, cazetlemekle meyuldOm. pamu mıyu?4 
~ı. ettJ:.tte oldoğuııu yazmakla gemilerin bayati noktalarını arhm Dllfacaklardır. Söylendlltne göre içeriden Filipbı kanamm Çlktıfmı ıö~ (Dwami var) 

il.-~--- • en sallam oldala bir noktada te- gemilerin dratl 84 mil olacaktll'. (l) Alımnca ·~ Ş.:rtu., man.. 
~ tlbanı alan dllnf& matba· merkb eMlımek atlrarmda kabmt- Dllnyanm en slratlf kravu.örlerlnl dUm.. x.dmcap •ibyordu. 

~~~~~~~~~~~~~ ·~·-~---H~~~~~~-B•i•r-k•~---~~-~---~-~-~-~-----~~~~-~-
~rc:~~ dol11811 J'UI Jh d 1 ıtL: 

11 
• ._... bmıların pek Haberin dexiz V(" 1 ·accra romanı: 56 - Dikkat ediniz, kaptan! Oıtller l1al korkut- yanına düşerek havaya, ay aydınıı •• n a pın Pl• 

~ .. _ -. Old .. "- ........ .__ .ıc. b 1 d rıl vanan bir köpük ktlmesl yilkseltU. Ballne ge .. 
..........._ ~ ...... L -trtu UUAW1re anl&fll· ma6a aş a ı... J d 
~ıa bu arada Pransa Al· Blak soğuk ve sert başını kaldırdı: mlalnln hemen orse alabanda durdutuna gör nıt. 

'8_a-. Rerl lraJmamak dll•lln'"""- - Yalan sOyltlyorsun, senem lıtoçyalı! Kaptan Blak batırıı: 
...,.., •-· ~ ..,.,- d ttl - Bana balt Con! uel para \'ereyim de, ba• J11ı.,;.._'""'1111lk aenı.ller rapnu.,ıı. Sonra bize karşı slJztlnde evam e : 

~~a;."'!!'!'1• lr&rfl koymak için - Mademki, Avrupa benim oynadıtmı oyu- hkcı kaptanından Yal alırken parumı ver! 
._ ~ t.onlatlar ln•••ttna •l nu artık iyice öğrenmiştir, tuttutumuı gemileri "Gök gnrnıtnan .. Con sırıttı: 

---.·ta ..- .. b tı .ıc. t B d .. dar ıı.. - Anladım kaptan·, heriflere yatın parası .. ıM.or~ı..a- -..! «eri kalmama#& raun: Ali Rıza Seyfl a rmasa ne tnzum var en en ne aa • 
._._~"·•ilen Fran da d _..._, haber alırsa alı.un, he ... I birdir. Haydi btlttln de\'· nı kafalanna birer tabanca sapı vurmakla Tere-

~~.,...ı sa e~...... Bu •ece zırhımın, bevu ıemln nzerine altın - ı .ıw t 
11; •• ~la te Ah k rd • J Jetler tısttlme gelsin .• Blı de ona dltlerlm il gO.- ee •• ı 

•1a ... lr .___ Zlt 0 0 • valdızlar ve klblk devirlere alt tablolarla s"lll Kaptan Bla .. l.Jtptlrd"· . ., •• .._tnu boJ k J I& terlrlz. Artık biz can almak için delfl para, mal, • au 11 ..::.r ••h~cstnde:t0;::: olan senlf, mohtetem salonunda yemek yedik. erzak, elmas almak için geımellytı. - Sana söylGyorum, köpek herif; ıakın Oyl• 
._., .. Pra•sayr taklit ettt. Bu Yemekte kaptan Biat, doktor, maklntst Alman, Topçu Dik gene dayanamayıp eöse kanetı: bir şey yapayım deme. Al bu parayı ve kaptana 

••p0ny 1 topçu kaptanı Dik ve ben vardık. Ontlmtlzdekt - Oh, gene tatlılıkla it görmekten konutu- aldıfln yatın tutannı on parasına kadar say! 
~_.1_da be>, d~:gtl&ere .,_ve yemek krallara Jlyıktı. lkl iri, ıenel hlzınet edl· yor. Benim toplar gGrlemedlkten sonra yoldatla- Kaptanın bu slJzUnden şaeıran yalnız "Gök-

orta1 ar ve •0
• 7ordu. Yemekten sonra ••••ı ıalona sigara iç· ı ı ... ı B-.... b ı ..n..n1"'- Con,, de51ldl·, gemiciler de a .. ırmıt 

t.L..a. a ~ deniz ıd- -r-o nn arasında De yilztlm, ne ' m aa ır.. an en e•&J I& l.l&Dll &• Y-Y 

ı;;:ut etmtt 1111 tm 1 mete indik, kaptan Biat benim yanımda, hlc bir artık tekaüt edin.. mırıldanıyorlardı. 
~ısaııı... 1'9\...._ Iİ1Q :'ara ve ,ey aaklamata ltlzum görmeblzln serbestçe ka. Kaptan tekrar gürledi: Kaptan bÜnlara kulak asmıyor, balıkçı ge-

..,. llladcleı ~ftl. nufuyordu. JDn ziyade doktora itimat etUğl an· - Şimdi bu masadan kalkıp kamarana çe. misine sfden aandalımızı dikkatle gözeUlyordu. 
ili bartçıea e ıı:~~ laşılmakta, bDtiln itleri onunla mOnakqa etmek· kllmezsen seni tekme ile dıp.n atmata mecbur Ben de ytlrelfm çarparak gOztlmO oradan arırmı· 

~ 9 bıd1111c111~~daa :en te idi. Diyordu ki : olacağım! yordum. Acaba bu kadar zahmet içinde l;&lıfan 
~ .. " nlablıeee1t devletle- l - Gemide yağımız kıttır; "Karı,. şimdiden Bu söz tızerlne Dik sandalyesinden kalktı, yllft balıkçılar bir felAkete uğrayacaklar mıydı? 
~~ ,_.. k""'•• ve h1tttA. nnlar.. 1 ;;;;ıanmala başladı. Yaptığım plAn DUdur: llk önllndekl ıııampanya kadehini hiçbir 181 olmamıt Korktotum olmadı, faciaya dOnecek ıandı· 
ıh.:'~ m la dentıı harb ~hıf 1 önce bu ıımaı sularında bir iki balina gemisi ya· gibi son damlasına kadar içtikten ıonra dıean tım it bir komedya ile bitti: Olduğum us yerden 
.-:"'18 bip 6Chnrt7ettnde... kalıyacatım ve yat sarnıçlarımızı dolduracağım . çıktı. Hemen o sırada tlçilncn kaptan "dört göz- sandJLlımııın balıkçı gemisine yanaştığını, gemi-
~ eeret meı I I l ? Sonra, harp gemileri bizi atlantlk Okyanusunun IU., içeri girdi; aekerce selim verdi: ellerimizin gemiye çıkıp fıçılan da çıkardıkları-
~ ı...:.....~er e 88 m Uıt yanllLnnda ararlarken biz Madelra adaları- - İlkele bq omuzluğumuzda bir balina s•- nı seçtik .. Sonra geminin gGverteslnde bazı pa-
...... ~ d~ ıteden.e 83.000 ton nın altına akacak, orada Rlo ve Buenos Ayrese misi var, efendim. tırdılar, haykırıımalar duyuldu, patlayan bir ta-
~ ... 8 ot.la..,_ t>e'k hevesli giden bU;Jı11k poat&Jara catacafız .. Harp gemileri Kaptan Blak yerinden 11çradı: banca alevini ve bir takım kara ıııeylerin gUverte-

• ~le.si ola 191 Adeta milli bir blstm haberlmlsl alıp da oralara gelinceye kadar - Durup bizi beklemesini lpret edin n den denize atıldığını gOrdDk .. Sandalımız geml-
r;r.-~ iti Ja •Pak telAkkt ediyor- aylar geçer. Bundan batka, paralarını ve değerli önüne bir demir leblebi savurun! nln bordasından aynldı; blraı sonra zırhlıya ge-

etle aa 0::-:!: harb fl1nlan teYlerlnl aldıtımız gemllerl batırmak fikrinde Hepimiz kaptan ile beraber gGnrteye çık- lfp de içindekiler yakan çıktıktan zaman şaşıla-
1ııı.....__~lrıtıe~ nlolr devJere değilim. tık. Her tarafta muntazam bir taall1et vardı. cak bir manzara kareıaında kaldık. "Gök gUrU1-

~61r.et 1 en te(lek1cttl edecek, ı Kaptanın bu son sözn üzerine. birçok gemi- Denize bUyUk bir sandal indirilmiş içine bir çok ttlBtl Con,. başından aşağı kara, yapışknn , a ·"'"dal ı 
11Jda~ aemtlert kendi f lerl batıran toplan kendi eliyle ateş etmiş olan boş fıçılar konuluyordu. Glverteclekl toplardan bir madde7e batnı~ l'Örlntıyordu. Gemtcllerlmlz-

---.- tallfT)'or. Bun· tstoçyalı Dik acıklı acıklı içini çekti: birinin 1avurdutıı mermi balıkcı pmtatma .ta 1 (0..-nrJ. 
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adanı yaratmak,, 
ve 

;ncir ağacı 
Vazaın: - Zalliı· S11hı Güvemli 

Necip Fnzrlm (llir udaın yaı·at
mnlt) iıslmll a ı>cı·dclik ı>lycsi ar
tık knt'i olıu·ııl' ı 5 şuhnt U38 salı 
ıı şnnu lstımbul Şehir tıyatl'osun-

da temsil c<lllcccktir. Şehir 
tiyatro u bo münasebetle ~celp 

:Fazıl hakkında hususi bir nüsha 
hnlin<lo bir mecmua çıkartıyor. 
Aşnğıda yazı mulıarı1rlcrhnlzdcn 
Zahir GU\·cmllnln (Bir adam ya· 
rntmak) hnkkmdnkl ikinci yazısı· 
dır. \"e gene (Jlnbcr) okuyuculn· 
rınn Ynnclcdllmlştl. Ayni znman<la 
Şehir tlyntrosu mc<·ınuasında tı· 

kncnk olan ynzıJ·ı okurlarımıza 

sunarız. 

Piyeste, muharririn babası kendisi
ni bir incir ağacına asar. Sonra bu ağaç, 
biltün bir cinnet ve hummanın hillasa
SJ halinde piyesteki piyes muharririnin 
l:afasına takılır kalır. Ben incir ağacı 
meselesinin Ne:ip Fazılda nasıl bir 
ko:npleks tezahürü olduğunu, yazıda 

kısaca araştıracağım: 

Alelumum ağaç, insanlık tarihinde 
mühim bir yeri cılan unsurdur. Evvela 
§Üphesiz, günlük ihtiyaçların temini 
için kullanıldı. insan tekamül ettikçe, 
bir takım fikri merhalelere vardıkça a
ğaç ta onun bu kemaliyle müvazi ola
rak, maddeler aleminden fikirler alemi
ne hatta, zamanına göre, insanın meta
fizik telakkilerini ifadeye doğru gitti. 

Eski taıihte, bir Türk menkıbesinin 

canlr unsuru olıırak ağacı görüyoruz: 
Gökten inen bir l§ık, bir göl üzerindeki 
adada bulunan asırlık ağacı telkih edi

yor ve "dokuz ay on gün sonra,, bu a
ğaç yarılarak bir takım çocuklar meyda
na geliyor. Menkıbelerde mevcut erkek• 

siz ilkahın yanıbaşında bu ağaç, insa~ 
nın tab!atla kaynaşmasının, kendini o
na izafesinin güzel bir remzidir. 

Eski Yunanda da ağacı, zeytin ağa
cını buluyoruz. Bu onlara coğrafi vazi
yetlerinin verdiği bir imtiyazdır. (Ahdi 
atik) de Adem ile Havva cennetten 
kovulunca, önlerini birer "İncir yapra
ğı,, ile örtüyorlar. Kurunu vustada ağaç 
(Anasın erbaa) ·dan biriydi. 

Viktor Hugo bir şiirinde (Booz en
dorntl), (Booz) un karnınıda büyük, 
dallı bud:ıklı bir ağaç çıkartıyor • Bu a
ğaç n~linin sembolüdür. 

islami tasavvufta da ağaç mühim bir 
mevki alır. Yunus Emre dergaha, kırk 
yıl, mesela taş değil de ağaç taşımış

tır. Tuba, kökleri havada, dalları yerde 
bir ağaçtır. Vak vak, meyvası insan olan 
ağaçtır. 

(Brancbe) kelimesi bir çok mevzu
larda kullanılırsa da asıl m1nası "dal,, • 
dır. Arapça "şecere,, kelimesi gayet ge
niş ölçüdedir ve en çok insan soyu hak
kında kullanılır. "Şecer,, e bağlı!dır. 

Ağacın gerek fikir, gerek hayat ta
rihindeki tarzı tclakisine gayet basit ve 
iptidai bir göz gezdirdikten sonra Ne
cip Fazılın incir ağacına dönebiliriz. 

O daha çocukluğunda dini hikayeler, 
biraz büyüyünce de tasavvufi eserlerle 
istinas peyl.:ia etti. Bunlann onun telak
kileri Uzerinde çok müessir olduğunu 
kabul etmek zaruridir. insanlık tarihin
de bu kadar derin izler bırakan, meta
fizik unsurlann ifadesinde çok mühim 
bir yer tutan ağacın, bilhaıosa incir ağa
cının onun eserinde ve san'atında yer 
almaması mümkün müydü? Kaldı ki 
Necip Fazılın İslam mistisizmine o· 
lan derin bağlılığı bu imkansızlığı ayrı
ca teyit eder. 

Nitekim, bütün eserlerinde de bu 
unsura rastlıyoruz. Şiirlerinde buna 
belki az rastlanır, fakat diğer birçok e
serleri var ki, telakkisini derhal açığa 
vurur. 

1 - Tohum: Bu, muvillakiyet 
derecesini milnakaşaya girlşmiyecc

ğim bir piycstir. Mevzuubahs olan ta
bii piyesin ismi. Tohum, vakaya naza_ 
ran doğacak olan bir sembol... 

2 - Ağaç: :Kapanan mecmuası. 

Mecmua, fikir davalarım yaymağa, O

kutm:ığa mahsus, hemfikirlerini bir 
nraya topllyan mecmua ..• 

Böyle bir organa ağaç ismini koy-

ması da kelimenin tarihi rolünden sar
fınazar, bUtUn anlatabileceklerini hü
lasa edeceğine inandığındaııdır. Vak
tiyle bunu Ziya Gökalp da idrak e. 
derek (Çmar altı) musahabelerinde 
yazmı§tı. 

3 - Bir adam yaratmak Son pi
yesinin adı. Bu piyeste, mühim bir te· 
ma. var: İncir ağacı, yaratmak ve onun 
bütUn ihtilaçları, buhranları mevzuu 
bahs olan eser de İncir ağacı .• 

••• 
Neticeye varabiliriz. Ağaç, Necip 

Fazılda, Allalıın en muğdil mahluku 
olan insanın metafizik araştırmalarını 
sembolize eden yegane ifade vasıtası. 
O da ya.~ıyor, onun da insanlık tari. 
bine mUvazi ve bir bakıma ondan es. 
ki bir tarihi ver. İnsanla hu.~eşir 
olarak yaşamış. Daima bu kabil mese
lelerde ifade vasıtası olmuş. 

Necip Fazıl dünya mikyasındaki 

davalarını daima bir ağacın gerisinden 
anlataca'k. .. Ona göre tohum, Ağaç, 
Kuru dal hayatiyefüe insanlığın, cev
val, faal beşeriyetin; tabiattaki devir
le ebediliğin, mevsimlere bağlı ömrile 
fenanın, ve, korkunç hareketsizliğile 
kadere boyun eğmenin scmb6lü. 

Tohumun zarfını zorlaması, fikir 
davalarını, insanlığın kederini zorla.. 
masını, zorlama hakkını, hayata, ebe.. 
diyete iştiyakını ifade eder. 

KötUrüm agaç, Allahın iradesine 
k&.r§ı isy:ınlanmızın korkunç ve ta
hrunmUlsflz cezasıdır. 

Ve nihayet incir ağacına kendini 
asmak, bence isyankar ruhumuzun a
ciz irademizin, kadere mağHlp varlığı
mızın ebediyete ve Allaha iştiyakımı. 
zın neticesi, iki haya.tın birleşmesi, bi
ribirine geçmesi, çırpınrr.alarınuzm sti 
kunu, ağacın sırriliğine kavuşmamız, 
vahdete varmak ... 

Necip Fazıl böyle dilııünüyor gibi 
geliyor bana. 

Zalıir Sıtkı GtlVENLI 

Romanyada ltalyan 
ve Alman gazeteci

lerin faaliyetleri 
Bükreş; 15 (A. A.) -Havas ajan

sı bildiriyor 
"Giomale d'İtalia" müdürü Virgi. 

nio Gayda buraya gelmi§tir. 
Bazı gazetelere göre, kendisi Romen 
hükumeti nezdinde yarı resmi bir va. 
zife ile tavzif edilmiştir. 

Başvekil Goga, Gr.ydayı kabul et· 
miştir. 

Berlin hUkU.meti nlakadar romen 
makamatını yakında Bükreşe bir ~k 
Alman matbuatı, daimi mümessilleri 
geleceğinden haberdıır etmiştir. 

OJŞ\HD\: 
• 1SVİÇRE federal konseyi Romnd:ı, 

,.e P:ıriste ataşemlllterler bulundurmnfta 
karar vermiştir. 

• Alman polis şefinin emri ile, Krnkov
:\'nda cıknn "lllustrovany Kurjer Codzl
cnny,, fsmindcld Polonya gıızetesinin Al· 
m:ıııy:ıya girmesi menedilmi~tlr. 

• D:ızı n:mrlnrın istifası lizerlne Lflb· 
nan kabinesi tntlll ohınmuştur. 

• Nrşrcdilen bir st:ıtistiğc n:ımr:ın 1936 
senesinde Lonılrada 331 tııne milyoner 
(tngiliz lir:ısı hcs:ıbile) nrclı. Bu mll)'O• 

nerlerdcn nyrır:ı s<ınelik vnritl:ıtı 100 bin 
sterlingten f:ızln 85 kişi, 75 iliı 100 hin 
tngniz lirası gelirli 75 kişi ve 50 ita 75 
hin f nqillz llrnlık gelirli de 100 kişi bulu
rıııyorclu. 

• so,•yetlcr Rirll(ll meclisinde 492 erkek 
ve i7 kadın nzn \'ardır. l\l illiyctlcr mcı-lisi 
nınlnrı arasında 409 u komünist ve 165 i 
pıırfülzdlr. 1-;cl mr.buslnrın adedi 218, 
köylfilı-rin ndedi 200, memurlnnn adedi 
de 156 dır. 

• Polonvn hariciye n:ızın Bcck dün öğ-
1 .. den sonra Rerlinden Zürihe h:ırekct et
miştir. 

• Dclbos, Pnris hüyük elçimiz Suat Dn· 
TUi kabul etmiştir, · 

f1A"BER - ~lCıam-~sf!"tt ... _ 'ia ·n-:n:ctKANtm = l9SS 
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Altın ticaretini~bankalar 
yapabilecek 

HUk\tmet, kambiyo ve esham alım 

ve satımının kontrolü ve timdiye ka
dar tamamiyle başıboş kalnuı altın ti
caretinin bir nizam altına alınması için 
çok mühim kararlar vermiştir. 

Bu kararların ilk kısmını yani borsa· 
ya taalluk eden kararlan ajans ıu şe

kilde haber vermiştir: 
"Ulus gazetesinin 'istihbaratına gö

re, hükumet, ıdevletin umumi mali iti
barı üzerinde nakadar tesirli rolü oldu
ğunda şüphe olmıyan borsanın Ankara· 
da kurulmasına karar vermiıtir, 

İstanbul borsası 1 Nisandan itiba-

mumt harbin çıkması Uzerine itttha't ve 
Terakki hlikumeti borsanın seddi kara
rını vermiştir. 1917 senesine kaklar ka-

palı kalan borsa tcktar açıldiğı zaman 
bir hayli sarsıntı geÇirtni§ bulunuyor· 
du. 

Borsa, Hasan SaTCıinın. Maliye Vekil: 
liği zamanında, o zaman bo~ada .bulu-
nan bazı ecnebi acentaların ~pckülb
yon yapmalan üzerine bir hafta scddıc
dilmişti .• 

64 senelik bir ömril bulunan lstanbul 

borsası §imdi tekrar muvakkaten l<apa-

Esasen borsalar kanunu bUkQrnetfıl 
lUz\.llll g8rdUğU yerleticİe borsalar as&• 
bilmesine mUsait bulu~maktadır. J:)I• 
ğer meJ?lcketlcrde. borsalar hlik~ 

~ merkezlerinde olduğu gibi diğer ıebit• 
,lerdc de _bu.lu~tadır. 'Mcıeli ttalY'• 

.nın en mühim borse.st•Milinodafdır. BD" 
ma borsası itrlnci derecede k:ıhr. 

Fransada Paris borsası mühim ıol 
oynar, fakat Marsilya borsası da eheııt· 
miyetlidir. 

Amen1cada en tnübim botsa Nevyork 
tadır. Bundan sonra Şikago borsası ge· 

'1ir. ren üç sene müddetle ve muvakkaten tılmaktaôır • 
kapanacak ve ayni tarihte yenidAnka· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

rada açılaca\tır. Karar bankalar heyeti T 
tarafınfjan kabul cdilmiı. alakalr finans er u e· . 
ve ekonomi mahfilleri tarafından ıevk 

ile karşılannuştır.,, 
Hükumetin bu ani kararı şehrimizde Pa.ris; 16 Chusuşi) ·- İspanyada. . Asi kumandAnlar ~arasında. bu ııe .. 

gerek borsa mahafilinde, gerekse mali Teruel etrafında cereyan eden büyü]\ z.imet dobyısiyle Oir çok ciddi ihtilaf' 
mahafilde büyük bir hayretle karşılan- muharebeler g~:en haberle:-e göre, hU.. l1Ar baş göstermi~. askerler· ara.sındi 
mı§tır. Çünkü borsanın Ankaraya nak· k\ıme~ilerin kati bir galibiy~tiyle· ne1 firarlar, is.yan valçnlm: çoğalmıftJI'· 
li hakkında şimdiye kadar ne bir bahis ticelenmi§tir. ~hir 1.aptedildHtten Sf>Jl· ıtnlya tardfından gönderilen 'l':'a.bluf 
geçmiş, ne bir tasa.vvurdan bahsedilmiı ka cıvarcJ_a toplanan asilerin b~M oı; Araplarının artık harp etmek istetilı!' 
ve ne •de en ufak bir haber sızmıştır. dusu da !llağl\ıp edilmi_ş v,e püskürt\!~ .. dikleri bildiriliyor. İ5in garibi a.si kU" 

Ajansın bu haberinden sonra Ankara müştiir. Yerµel cıvannda ınulıar.e~ ar .4mand~nln.rdan bazılarının ltalyan sS' 
muhabirimiz de telefonla şu malumab tık kcsilmi§lir. . . . ·'" · .k~rler.jn_o d~ lıUcum 'etmeleriojr. 
verdi: · Asiler bu mağlfıbiyeti bazı kunıan. , Se.vildekt ...ast ·general. IJapo r.ad)'O" 
Kararın mahiyeti danlarm ihaneti eseri öiye teyil etmek .. •· dQ.ki nutuklarından birinde, TeJ'Utl 

Ankara, 16 (Hususi muhabirimiz· dir. Sevil radyosunda mütcmadiye·n . mağlubiyetini henüz itiraf etmediği bU 
den, telefonla) _ Hükumet, kurulu- ııutuk söylemekle mefhur asi general · haberk~de şöyle dem.igtir: 
tundanberi lstanbulda bulunan kambi- Lano yeni bir nutkfuıda Teruel mağ..1 - - Xızıllar Temelde zafer dlY6 
yo, eshıım, ve tahviHit borsasının 1 ni- Ilı biye.tini anlntmıfi ve "oradaki asile- bağırıp· çağırtnasınlar, mevzuubihS 

0
• 

sandan itibaren muvakkaten ka"patıl • rln kumandam teSlim olin11saych vazi- · lnn harp Guadalahara değildir. Şirndi 
masına ve Ankarac!a bir kambiyo, es- yetin kendi lehlerine inki§af ede~eği- ·karşılarında · lapanyt>llar ve Fastılal' 
ham ve tahvilat borsası kuruhnasına ka · ni" bildirmi~tir. ·; · vnrdır:o muğiuniyetin-mesulleri bece-
rar vermiştir. ,. • f k 

1 
... l ·k. . · • · rlksiz İtalyan şefleri ve korkak ftıl• 

B k 1 h"ktı.~ b d ~m ıye ev a at: e. omıserı . . ... - ~ . • . . .. .;'1nt u arar a, u umett orsanın ev- · •• . yan askcrlcn ıdı.~Eger o zaman 'J--

letin ma~~ ;e u~~mi P?litikasi!fe .~cm Kont Do Martet. ··dart ~.at~!th_~ ·day!n~J§ oı8aıardt r.3' 
ahenk yurilmesını tcmın etmegı gozet- · · · fer bız1mdl • 
mcktcldir. Yakında vazifesinden -.Xer.ııel z.a.f.erl_. ciunhıırlyetçiltrill 

Bug.in Ankara .b~t~n .milli ban~~~- ISlf f& edecek m~Ş artık muntazam ve disiplinli bir ordU• 
rımızın merkezlerını ıhtıva etmesı ıtı- ya malik bulunduklarını kati surette 
b · 1 b k a Şnm 14 (Hususi) - Burada çıkan i 
:ı.rıy ~ ~ a_rar tam ~ nasiyle yerin • (Elifba) gnzoteslnin yazdığına göre göstermektedir. Teruel cıvarında as' 

de telakkı edılmektedır. Suriye fevkıı.lAde komiseri Kont dö 1 • 1 d 00 bill - u erın top a ıkları kuvvetler 1 
Yeni Ankara oorsasr, kadrosunun 1s- Martel ile başvekil Cemll Martlnm ki6iden fazla idi. Asilerin 500 bUcllll1 

tanbul bcrsasının bugünkü elemanla- arasındaki görUşmeler muvakkat bir arabası vardı. Hükumet,.iler bu uınJc• 
rından mürekkep olacağı. anlaşılmak- müddet için kesilmiştir. = fd la.rdan büyu'"k bir kısmını ele g""l."1ll., 
tadır. At entalar isterlerse Ankara bor- Gazeteler buna Bebeb olarak şunu "'= 

g"stcrmektedlr·. lerdir.. ~ .. >, 
sasında faaliyetlerine devam edebilecek- u lcı1:ilr. ...Kont dö Martel. LUbnandakl ka- Asilerin zayiatı 3Ö bin ö)U ve B bill 

İstanbul borsası ikinci bir karar ve- bine ve meclis buhranını hallettik- esirdir. ':25 tayyare1eri ~ .aU.'iiirillntUt 
n1mcdiği takdirde 1941 senesi 1 nisa- ten sonra tekrar Şama dönecek ve tür. • 

d . 'b k f al' Daşvczlr Cemil Mardam ile muahe- Cumhı:riy·et· ord. ,,.,_u zaferini kt'~d"' 
nın an ıtı aren te rar a ıyete geçe- denin tatbikatı etrafında glfrUşecek- ' ....... " 
cektir • tir. Bu görüşmcleröô . Siıriyedelcl danlarmın stratejik maharetlerine . 

Allmda milrakabe altına ahndJ l<'ıranaız memurlarının tahdidi; Cezi- m~dyupduı:-~il!Jntika . .asiler Tc1:\1~ 
Bu arada hükumet ikinci ve mühim re meselesi ve ordunun Suriye hüku- Z:l.)?tçdeJ! çunıhl!l'iyet~ileı:e mukabil ti 

bir karar daha vermiş bulunmaktadır. metine teslimi işleri vardır. arruzda. bulunı:nakla. büyük bir bıl 
Bu kararla altın ticareti de ni~am ve llaber verildiğine gö;c, Kont dö i~İemişle~.dir .. Qünkü iı İ.ibat y~l}arı d1ıY 
mürakabe altına alınmaktadır. Şimdiye .Mnrtcl, Şamda bu m~şelelerl hallet- ha..,harbin b~anğıclnd~ · hükfunCt~i.e~ 
kadar köylünün altın alım ve satımının ' tikten sonra şubat ipt{dnla'rına doğ- . l ' d 'd" H"" • ·ı b a:ı:ı)e ru 'Pnrise ı:;idorck, • vazifÔşin"i sona rın.c. ın e 1 1• ukutnetçı er u..,. . et' 
haıı boJ kalmasından görmekte olduğu ermiş ad ile va:ı.ltcslnden affın\ Fran te • tızaml ~kildedstifadeyi _ıbi1ml11 
ıararların bu suretle önüne geçilecek- sa hükumetinden fı;tiyecektir:.,· dir. __..;." 
tir. ' 

Altın ticareti, yalnız Maliye V eka
lctince izinli bankalar tarafından yapı- • 
lacaktır. Kuyumcular, antikacılar, diş

çiler bu bankalardan altın tedarik ede
rek serbestçe işlerine 'devam edecekler· 
dir. Yalnız gerek bankalar, gerekse 
ıım'at ve meslek erbabı altın alım ve ıa· 
tımlarını maliyenin mürakaöcsine · A
made defterlere geçireceklerdir. 

Kron veya sun'i altının alım ve satı
mı serbest bırakılmıştır. 

Köylünün %iynet altınına olan ihti· 
yacı da göz önünde tutulmuş ve yeni
leten ziynet altını basılması takarrur et
miştir. Bu altın d~ bankalar kanaliyle 
piyazaya çıkarılacaktır . 

Döviz tahd 'd,ıh 
Mevcut döviz tahf-Jidatı halka kolay

lık olmak Uzerc genişletilecektir. Hari
ct ticaretimizde pasif vaziyette bulunan 
memleketler için seyahat masrafları 

tasdik edilecektir. 
Kambiyo murakabe heyeti İstanbul -

da faaliyetine devam edecektir . ., 

Is anbul hors:ısımn farihçesi 
HükGmetin muvakkaten kapatılmasına 

karar verdiği İstanbul borsası AbdüHi
zizin saltanatı devrinlde 1289 senesinde 
kurulmuştu. Böyle bir kuruluşa sebep 
Abdülizizin Avrupadan yaptığı istik
razlara mukabil çıkarılan tahvillere 
muamele görecek bir. yer ted:ıriki idi. 
Borsa 1914 senesi sonlarına kadar faa
liyetine devam etmiştir. Bu sırada u- Seıli ve renki sinemadan ıonra kabartma ainemat 



Hİ 'KA YE 
t· p·rin·ç 

Gi ~~elinin bulutlan, çekirceler ci· rinde, •gecenin içinde (Yang - çe) p-
~ ~.&ezerler. Allahm ' topraklan rıldar. Balıkçıların sesleri yavaş yavaş 
~ın yarattJğı yağmurlar.'ayııi kulübeye dolmağa hatlar. (Sun-Li) 
~ltl kurutmak için yaranlan çe- . en· IQn it olarak, tavana bir göz atar. 
ıı:. ı:._rıe, •. böylece, ıöz bı'rli.ır.ı· etmı'ıler· O d b" w d ~ .... • ra a ır yagmur amlası, topraklar • 
dt.rİltde lıöı biriliğinin tarihin hanıi dan ve sazlardan sızan bir parlak damla 
"-ıG alctedildiğini bilen y<1ktur, arar. Bu damla. onu nehir.c:1e •gece yan 

4i1 ~ ~ Oqn nokta, (Konfüçyilı) iln lanna kadar süren köpekçe Çahımadan 
(iOo.oo!&rlerinin ne il1hlara yapılan ve bir avuç pfrinç için &ünde altmıı ki-
' ·000) luk dualann, ne de · her §in!n küfrünü işitmekten kurtaracak-
tırtı.ilıktan kınlan binlerce insanın ttt. ÇilnkU (Sun-Li) nin dededen kal 
~ tal 

111
d&n koparak g~k tavanına çar· ma ufacık bir tarİası vardır ve iıte için 

'ı:aların, bu derde merhem ola• de yattığı kulübe, bu tarlanın tam or· 
(\'ı dır • · taaına çatılmııtır. 

bo;-~I - Çe) nehrinin iki yaka&ı, Yatağında doğrulur. Karmru uyan-
' ~Y~, ~ıı. bulut ve çekirge itti- dırmamak için hasınn en hışırtısız ta-
tıt:. ıeJı kinıne sahnelik eder, du- rafını açar, ve altından dııan kayar .. 

:&ıtrad Çıplak ayakları sıcak kuma değer değ-
%ıa11 ~t:aıayan insanlar, bir dama mez içiride bir ferahlık, bir gevıeme, bir 
!:ııı tai} unde muayyen vazifeler al· heves uyanır. Sırtına uzun, kirli eiıta· 
~il.ıl icar gibi, kafalannın ilstünde oy· risini geç!rir ve koşa koşa (Y1:.ng-Çe) 
lctıer li Orkunç oyunuQ neticesini bek- ' nin kenarına varır. 
da.'\ attk~Yat, onfar için, bir dağ baırn- Çamurlu ıu bu saatte bile sıcaktır. 
tıııı tc• 

1 odağ başına ıUrilklenmesi la- Elini yüzünü yıkar. Uzakta. alaca ka-
~ bı~:n bir yüktür. Bu yükü yarı yol- ranlığın i~inJc siyah bir kuşun kanat -

lic . ana naö.iren tesadüf edilir. ları .:ibi balıkçı gemiltrinin gevşek yel-
ti bir~ berkea, bütün öteki \•ailfele- kenleri sallanmaktadır. Kumun üsttinde 
~tind Cftara bırakarak, yapmanın ve ağlara dotaımıı bir kaç insan gölgesi, 
llıclll~ll tvvel yıkılmamarun, devril- mırıltılarla, eğilip doğrulmaktadır. 

~resini ararlar. 

(~ .... 

ı-·y ,;;;=;.w~w .. •----1 
1 ilhan Tarus ! ........................... -................ -.-.•.......... •. 

rada kendisini bekliyen küçük yelken
lifine ı:foğru yürür. Geminin içi yarı be
line kadar su ile doludur. Kupa ile bu 
suyu boşaltmağa baılar. 

O sırada tam arkasında birdenbire 
san bir aydınlık peydahlanır. Bu ay
dtnlık, Yang - Çenin çıktığı yeroen, 
alevli bir ıurup §işesi gibi fırlayan gü

neşin marifetidir. Herkes gemilerine 
koşar, direklerde sallanan yağ kandil
lerini söndürür. Çinin her tarafında gil· 

neı, her gün böyle birdenbire doğar. 
Ora:da ne ıafak, ne !ecir vardır. Ya ge
cedir zaman, ya gündüz •. 

tıte Çin, böyle bir memlekettir. 
• 'il • 

(Sun -Li) bir gün gemide kürek 
çekerken, kıçta oturan iki balıkçının, 

o güne kadar işitmediği bir takım lakır
dılar ettiklerini duydu. iki balıkçıdan 
biri -diyordu ki: 

Japonlar dün gece (Fay -Su) nun 
çütliğine girmişler. Bütün çiftçileri bağ 
lJyıp götürmüşler. Binalara ateş ver
mişler. Kadınlan taksim etmişler .. 

(Sun -Li) korkusundan bir şey so 
ramadı. Japonların kimler olduğunu, 

11kÇJ~ ed Li) Yang-Çe nehrinde ka 
~ ti\ bir Çin delikanhsidır. Her 
n'tiirı~ ~ bette, çatlak bir topratın 
0~ rpilıniı kuru otlardan ibyet 
~~ı.lında çipil ıözlcrinl açar. 
bit ~ Çevirip yanında yatan ve ufak 
~P•fın~ch:enin ortasında iki §İJ göz 

1 
tt İtisin·l\ ıbaret olan kanıma bakar. 
~ 

15 
ın diz kapaklarına kadar üst 

Gene koıarak kuJübeye döner. Karı

sı hata uyanmamııtır. (Sun-Li) du 
daklannlda genit bir yayılma ve gözl~ 
rinde cionuk bir parıltı, yatağa yakla
pr, diz çöker ve kcnanndan salyası 

ıarkmıJt yarı açık pembe ağza dudakla
nnı dokundurur. 

babası sağlığında, ona yarım yamalak, 
anlatmıştı. Bunlar San denizin öbür 
tarafmd~ bir arada oturan, tıpkı Çinli 

ler gibi küçük gözlü, küçük boylu, fakat 
iri di§li olan adamlardı. Daima Çine 
girmek, Çinin topraklannı yağma et-

sokmayız. Girmek isterlerse harp ede
riz, dövlişilriiz .. 

ıderdiği hediye?. • 
Diye bağrışırlardı. 

(Sun - Li) hem küreklere asılıyor, 
hem terini yeniyle siliyor, hem de ba· 

tıır '-z~cıı Ye Yang - Çenin a1tm a
'qtte ~dan 6rUlınt1f otan hasır, bu 

Sonra, eskisinden daha çt:.vik bir ha· 
reketle ayağa kalkar, kapıyı usulcacık 
örter, nehir kenarına doğru yUrür •• 

Arkadaşları her giln onu ayni alayh 
laflarla kar~ılarlat 

mek maksadım güdcrlerdi. Çok kalaba
Jrk olduklan için adaya sığmamağa ba§ 
lamıılardı. 

(Sun -Li) babasına demişti ki: 
- Fakat biz onlara niçin toprak ver

miyoruz. Bizde çok toprak var.. Gel-

sinler, eksinler, otursunlar! Burası he
pırnizi geçindirmeğe kafi değil mi?. 

(Sun - li) bir ıey anlamamııtı bu 
sözlerden, amma ıusmu§tU. ÇUnkü bir 
baba asla yalan söylemezdi .. Ve baba
ların sözleri sadece tutulur ve yerine 
getirilirdi. 

Kayıkta buntan düşündü. (Fay -
Su) nun çiftliği fU kar§ıki tepenin ar· 
kasında idi. (Yaog --Çe) nin sulan o
radan geçip buraya gelirdi ve balık ağ
larına arasıra bir eski sandal, bir ölil 
tavuk, bir paçavra talaldı mı, balıkçı

lar: 

basının ıanannı, bir tesbih gibi, gözü· 
nün önüne getiriyordu: 

- Demek dövüşeceğiz! Demek harp 
vart •• 

O gün alqama kadar bir ıey yeme
di. Kansını düşünüyordu. Kulübede 
yalnız bıraktığı küçük kansuu •• <&ııa.._ 11.:aJrtır. 

' - Neredtıı kaldın be, Li? Karının 
koynundan çıkamadın mı yoksa?. 

- Güne! tepemize bindi. tki uattir 
ıcni bekliyoruz! .• 

Babası beyaz sakalının altından gill
müştü: ~t~ bLl) bu atcak yataktan blk 

" !la 1 er va.kit, her gUn bir aç da
ı anır K · ansı uyur. Urakta, de- (Li) cevap vermez, güler. Sonra o-

- Hayır, o~lum, Çin bizim vatanı
mızdır. Vatanrmıza yabanq insanlan - Ah, İ§te (Fay- Su) nun bize gön 

Akpm üstü erken döndüler. Kıyıda 

~ Devamı 11 tndde 
tlhan TARUS 

KAHRAMAN 
lurıcıan 
Solcat tuttu ve kapıya kadar gö~Urdü. 
Utclin a çıktığı zaman bu kapı t '.ddetle 
bine ~ kapandı. Ona öyle celdi ki, kal 

rkunç bir darbe inmitti. . 
lih • • • " . • .. •rn· . 

aııt•ıan 1 ı>uar akpim Rukaa Sent-
lt1_, la •okağındaki ıefil evUıde bütün 

• tı le 
~ "~tılınu •Paııut. yemek muuı önüne. 
b'Vtt b' 1tu. Önünde hqtmmıı ve 
(; lr -~. • . 

-l.c ~akı J '"6 ıçıpde adeta yilzen bir ta· 
llı~ •. • a Vl.rdt ft bu sefil yeme"'in yal .. olcu, • 
~ti. lCa u 0 nun ıuıamasma kifi gel-
bır fİ)e betıqfllUJ ekmeğip yanında da 
~ !:orin Y~ ~rap duruyordu. "birin
tndiı crck'Yl.n bir tek kula tını da iyice 
l 'l"t ~ • mahzun mahzun bu yemek· 

b:r tcıc { 0 rdu: Cünkü bu yemeklerden 
l'ordtı. ~tnıtt bile yiyemiyectfini bili· 
halde aanıafih zavallı hayvan her 

• o llr 
'liPUrg lanı bir tek tekme, bir tek 
~a.ı~ e tnıediği için adeta hayrette 
ıı.:lPlığ1 ~ c;t.:alctı. Hattı Raskum aJicC:. 
tııa lco ununq kalma.mn.tr Jrii,.ük ca· 

Pcğe a ~s • s 
illete ı.._ ra aıra garip rayihalı ye-
~·o .,.trrdı~ı ,_ 
\ı .td1l. Bu . & • eamek parçalannı atı-
~Utlbı ha Cörütmeıniı hal köpefi bUı
'"'tt . Yr'ette b ...... '--

!ö"lc dU U ••&&ıyor ve hayvanca 
b ...... ~e ~ 1 ndUrUyordu: · 

a. h.· o. Yo'-- b" • ,,, ka)ı..,. -. ınm efendi aca-
ı.. ııu olmağ 

ı. •. qlJti1-. a nu karar verdi? 
~b't• 'l«t fU İdi Lf ta 1 -ilden Öl' A • Raakaa bir mi1.:ize 
d •'"diai~· iimden kurtulduktan son
~ lıiaıettı.; ~ tr>lteklmil bir tekil 
b Şu~-ı ~tnde bur hlıler uyanmıf· 
·\l~1 ~- .ı batı l d 
~<ta. ~ ~ar a kaldığı ,veçhile 
~ tt'lln İt&rdinalın kiralık haydut
":~rı ltaıındald odanm bpısmı 
""'otitı aırada d bet hn<ıan . . ~ çıkmak için 
'1ıı. baht lrq lstifade etmi1tl Fakat 

dt - daıı, taar l 'cı .r•lnı~ b ruz arın kaqı-
e '--· ıra.Jcıp da 

~c- "'41 edilrnt illa ~ıkmakla mc-
to l~ı }'Ordu. Apğıya in· 
~ı... .,., ha. Fakat görün:işte t<>tı 
\>~~bir t tti ağır bir adam olan 
'1~ ~lklJİf kadar hafif ve ÇCTİkti 

lr 1tJ teea.reu ve ı'.ekbı saye 
' Çok •·'-Uk ~ eli bir seyahat. 

--------------------------: .... 1 sonra, komşu dama kadar vardı . ' 
oradan da, bir hayli tehlike atlattıktan 
sonra. aşağıya indi. Bu binanın avlu.. 

1 

sundaki ahıra saklandı. Ve 88.bah olun 
~ oradan gizlice 8Mşarak evine dön-

1 . dil. Fakat bu avdeti esnasmdada, yt. 
yccek alıp götürmeyi de ihmal etmedi. 
Demiştik ya, Rasku gayet ihtiyatlı 
bir adamdı. 

İşte bu pazar akıamında, masası 
ba.,ında oturarak yemek yiyen Ra.skas 
burnunu havaya kaldırarak kendisine 
bakan köpeğe bir lokma ekmek daha 
attı. Mutat zamanı haricinde, ömriln
de ilk defa olarak, ziyafete konan bi. 
rinci Koiinyan hayret ve gefkatıe sa.. 
hibine bakıyor ·ve 'bu b:ıkışlariyle şunu 
söylemek istiyordu : 

- Şimdi beni artık tekmeyle, soyar 
veya eUplirgcyle de döğmezsen, seni 
öyle seveceğim ki! · 

ntaskas da, neşeli bir tebcsstimle 
§Öyle dUJŞUnUyordu: 

- Acaba zavallı rahibin cesedini 
ne yaptılar? Zavallı Korinyan! Çok şü 
kUr art.ık ondan kurtu14um. Fakat ne 
de olsa ona acıyorum. Doğrusu, işimde 
bana yardım edebilirifi. 

Bu esnada, köpek, ayağa kalktı ve 
topal ayağiyle seke seke kapıya doğru 
yürüdü ve yegine kulağını gUçlüklo 
doğrutmağa başladı. 

Raskaa düşüncesine devam ediyor
du:, 

- Hali gülüyarum! Ve doğrusu 

uzun müddet güleceğim! Kim bilir, 
dama çıkmama yardım edip de sıvıştı
ğmu görünce na.sıl bir korku içinde 
kaldı ..• 

Bu sırada köpek iyice havlamağa. 

başlamıştı ve Raskas bağırdı: 
- Buray• gel! Sus bakayım! 
Köpek dinlemiyordu. Raskas daha 

kuvvetli bir sesle bağırdı: 

- Sus diyorum i Buraya gel, Ko
rinyan !. .. 

- işte geldim! 
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-----------------------~~-- --------~~--,------------------.--ait değiliı! Doğru söylemi.}'.or mu-. . 
yum? 

- Evet! Çok doğru!.. . 
- Şu halde, demin de dediğim gibi, 

Liyon kardinaline refakatimiı bir cü
rUmdü ve bu cürmUn cezasını çektik, 
çünk:U bizzat matmazel dö Lesparın 
anlattığına göre, me~um Trankavel bi
zim gaybubetimizden istifade ederek 
ona yaklaşmağa muvaffak olmuştur. 

- Doğrul Doğru! • 
- Trankavel onuu ölilmden kur 

tarmıştır. 

Durdu. Birden dişlerini gıcırdattı 
lar. 

- Trankavel ona buraya kadar rcfa 
kat etmiştir. Şimdi size soruyorum: Ya 
nn Flöriye iidct.:ek miyiz? 

Fontrey heyecanla bağırdı. 
- Eğer matm~zel dö Lcspar oraya 

'1derse biz de gideriz. 
- O gitse bile bit gitmemeliyiz. O 

raya gitmemiz iÇin evvela Trankaveli 
öldümıemiz lazrm. 

Büsyerin üç muhatabı, tereddütle 
b!ribirlerine baktılar ve Liverdan niha 
yet şöyle §Öyle dedi: 

- Evet ama, Trankaveii öldürebil 
1 

mek için, evvela onu bulmak lazım. 
Bunun üzerine Büsyer h~yecanla: 
- Mösyöler, dedi. Ben onJ buldum. 
Dört asilzadenin üzerine der!n bir 

sükut havası çöktü. Fakat bu sUkutün 
içinde heyecanlı solumalar d.1ym1k ka 
bildi, ayni zamanda, dördünün de eli, 
bir sevki tibii ile kamalarına doğru u 
zandı. 

Fontray nihayet heyecandan kurtul 
mağa muvaffak olarak sordu: 

- Nerededir? 
Büsyer: 

Burada! 
Diye cevap vererek, Şevrözün ika 

mctgab: karşısındaki küçük ve fakir bi 
nanı gösterdi. Uç genç erkek oraya hil 
cum etmek ister gibi bir hareket yaptı 
lar, fakat Büsyer onları durdurdu: 

- Oradadır, dedi. Fakat acele ettni 1 1 

yelim. Endi\~eye lüzum yok, çünkü ora 
dan çıkmıyauktır. Sırf matmazel dö 
Lcspan korumak için oraya ycrlefmiı 
tir. 0, bu binada bulunduğu müddet 
çe Trankavel de bu yerde kalacaktır. 
Bunun için mösyöler yarın sabah saat 
dokuzda Luvr meydanında buluşur bu 
evin üzerine yiirürilz, işinize geliyor 
mu? 

Uç \:evap bir tek nara halinde yüJ 
ıeldi: 

- Tabitl .• 
Ve onlarda biribirlerindenı 
- Yanna! 
,Diye ayrıldılar. 

Bu dört asilzade uzaklaştıklan Sira 
da, kapı bir defa daha açıldı ve uzaktan 
öJıeı dö Şevröz'ün iki hizmetgin ta 
rafından muhafaza edilen bir adam, o • 
ra.dan yalnız dışarı çıkarak ve kaçan bir 
caninin yürilyüşil ile, duvarlara sığına 
rak aüratle ilerledi. Ara sıra duruyor 

ve uyuyan Parlsin ıilkilnetine kulak ka 
bartıyordu. O zaman sapsan kesilmi§ 
olan alnında buzlaşan ter tanelerini si 
liyordu. 

Sonra ürpererek tekrar kaçmağa 
başlıyordu. 

Alnından mayi halin.de dehşet akt 
tan bu adam Gaston d' Anju idi. 

• t • • e • 

Binada iki ıuikastçi kalmıştı. Bun 
lardan biri kont dö Şale, diğeri de §Öval 

ye dö Luvinyi idi. 

Ertesi günü, yani pazartesi, Flöri 
de yapılacak kati harek~tın ne olacağı 

nı tesbit için yapılan bu toplantı, bina 
nın zemin katındaki, büyük ~tonda vu 
ku bulmuitu. 

Salondan evvela Şale kayboldu, fa 
kat binadan çıkacağına düşesin ihzmet 
çisi Marlnin refakatinde, ilk kattaki a 
prtımanlara doğru yürüdü. Diğer sui 

kastçiter de demin zikrettiğimiz veçhi 
le çıkıp g!ttiler. 

Salonda hala bir erkek vardı. Bu er 
kek pencerenn yanında duruyor ve dil 



Milli şeref uğruna 
harcanan milyarlar 

(Baş tarafı 7 incide) 
yapma.ta. muvaffak olan 1tnlradan 
bu bekleneb1lirse de rakıımclıı mu
ha.lAğn. olduğu dn ruulmklmktır. 

Fransa 
lt"ransa ttaJyanm raıımaktn oldu· 

a"tl bu lkt gemiye mukabil 1D35 de 
ICJchcllcn ve Lcon llın't ıulındn. iki 
harp glmlırcl fnşaruuna bnşlnmıştır. 
Hu gemllcr 30 mil sUrntlndc olacak 
vo on tıç JiU Juk 12 toplıı. techlz cdl· 
Jecektlr. Bu toplaı- yepyeni bir mo-
del tızerfne ynpılııcak, crt ntcşll \"C 

çok uzun mcn:dllJ olacnldnru dan ı 
eski ı fJ ptt Juk1ara faik bulunn~nk· 
trr. 

Bundan b .ka 1042 scn«'sindc 
88 mil sUratll ve on be, pusluk top
Jıırla. milcehhcz Uç gemi dnhn ikmnl 
oollmlfj buJnnacaktır. 

Almanya 
Almanyanın 1036 encsi ikfncltc.,· 

rtntnao F'rru: ayı tnklben iki 35.000 
tonluk t1rctnot yııpınttğa başl&dığını 
işfdcn bUtUn dilnJa hııy:rctıcr itinde 
ı,ıılmış1ı. Almtın)a kendi e\:h'"UICC) ,İ 
meselolerfnden b. ,kn. hlr şey dUşlln· 
rııetnek vazlyethıdc olmydı mulıak· 
kak eski mim·al Uzerc gem11erlnl 
26.000 tonluk ha.dm (lah1lin(Je fft· 
pan1ı. Falc.at rnnıt şerefin gözctn
:rnNt için 194 t en 1 onunaa 8öOOO 
tonluk tiç clrctnotun bttml. olması 
ı zrm. 

İngiltere 
lagtltcrc bahrlı-· ı yeni Utıhlan· 

ma progrımuna. bn.~lnmaclnn evl"el 
ttt.mrun on sekiz muhtelit pl!in tetkik 
ctml.,tir. 1ngiltere bahriye neznrctl
nin çok Jmlabalak l>ir kru:lrosn oldu· 
b'llnll düşlinenlcı• her bir bliyiik zırh
hnm ekiz milyon lngllb; llrnsmn 1 
nınl olduğunu göziintinc ı:etirecck o
Jnrla.ı· ·a h~rhnngl bJr hntnya mnnl 
olmn k için her şeyi Uç <fört cepheden 
tt'!tl:.fk cfmeJ- mc<'huriyetlndc olnn 
bu knlnbnlık J-ndronun '1h· isrnt de· 
i:,"il iktisat olcluğunn nnlamalda go
dkınczlcr. 

1nı:;ilteı enin ynpm ı-tn olduğu 
1\:ing G<"oıı:c '"· Princc oy Ynl~. 
Anson, JJClUOOO 1"C B ntty krm·nzffr· 1 
leıinln silrnıı otuz mlU gcçmlrccel<· : 
1 lr. BıtnlAr t;i; ·ı-:-nı1fl:,inc gi)rc <lllnyn· i 
nın ~ mııhnfnr"h r:cmi10rl olnrnk· 

hr>. Her birinin on vera on iki adet 
on dört pusluk topu bulunacaktır. 
lngUtcre lüzumundan fazla. dra.tll 
gemiler yapmağa taJ"aftar değfüllr. 
Buna mukabil onları pek sağlam e 
mnhıtfaT..ıılı rnpmak fikrlndedfr. 

Amerika 
An1erllcnn1n Va~ngton \'e North 

Carollııa tipinde.ki kruvazörlerlnJn 
c ,lcrlnl yaptırmak için açtığJ mttna· 
luısaı1a teklif edilen en ucuz flyl\t 
ı ı .000.000 JnglUz Urasıdn-. Bn tek· ı 
!itleri tok yUklH)k gören Amerlkıı. 
hilkCımctl J;Cmtleıi hUkCımet tezglh· 
lnnnda çok daha ucm:a malctmekte f 
i .ede hmm ! tcı;giUılar bunlarm hf1: 
hlr ,..aman \"a~ngton krmawriinlln 
C\' fım tntını) acağrnı iddia etmek· 
tcdfrlcr. 

J11ponya 
Şnrk slyuetlnl ve prk dtişüncC11i· 

nl tahlil etmek pek zor olduğundan 
.Jııponyanın rdlAhlanma siyaseti hak· 
kında bir fikir J1irtltmck mü.,kfil. 
$ura ı muhakkak ki Japonya sllAh· 
lıınma yarışında fklncllJjo ditşmc· 
mck için ellnden gelen h~rşe)i T•PA· 
eaktır. Japon milli fCTCf ve lıAy· 
ly~ttnln bunR kat'lrren taha.mınlllü 

yoktur. 
Dlfcer taraftan ise Japon7arun d• 

IAlılıınma. )'arı,rnda ifrata gitmesin· 
de lıtçbfr ebcb olmadığı gibi onun 
bu rolda l raf edilecek parası dn. 
mcl'cut llcğlldlr. Onun :lçlndlr ki Ja. 
p0nya bu yoldnk:I btttUn fııaliyr.tlert
ııo az."'mt bir ınabrenüyet ile de,·am 
etmekte, dışarı malumat 1t11.masına 
m~)·dan ,·crm~mckte<lir. Bilinen bir 
':'OY ,·tırsa, 1031 do tkl harp i{eml I· 
ııln tnşa41ına b~lımtnrş olmaı;ıdır. 
Bımlarm 40.000 tondan dahıı. kliçilk 
olaca •ı ijylenmcktedlr. Bunlardan 
haşkn 1>ck yal..ın bir istikbalde iki 
ı::cıninln <lnha ln~asınn başlıuıacak
tır. 

Sovyet Rusya 
Sllllhlanma. J'•n.~ılan ara ında 

Soı")·ct. Ru )'AJ'I da ~örüyoruz. Al· 
nınnlarm Baltık denizindeki ftlola· 
t'lnı yepyeni hfr hal& soktukJarmı 
f;'Öron Rn~ya hemen paçaları Sl\'8)"8• 

rn.k 1037 (fo otuz beşer bin tonluk 
üç dretnot in5asmn h:t';olanu':'hr. Bnn 

210 XJ\"H'R"AMAN KTZ 

-30'2-
Galata N. 8.: 
Dolgunca vilcuUu ve bül"ftk bir ihtimal 

ile orta boylu Genç bir zatsınız. Halen 
sıhht bir şikayetiniz yoktur. Bilnyl'C'C i)i· 
&iııtz. Zekisiniz '"e çnJı,maktan ho~Ianırsı· 
nıı, ameli işlere de kabilirellntı vardır, 
faknt daha fıııfa lnkffar edebilir. Tutum· 
hı dclSil iniz, bu hal. tabfaten mfic;rlf ol· 
ruanııdnn dcJııl iyi bir tao;arruru mfımkiln 
kıl:ıcuk ~ckilde hesaph hareket e•meı•ıe· 

nbdendir. G izTeriniıde hnfif de cıl"a bir 
ııt:ıf nr mı? Bn husu~ta faz:e hir ~~Y 
iddia etmemekle be.raber böyle bir ı.ıt.trr..ıa 
tin mevcut olahllmesi mfimkündür. Raşlo.a· 
larlle kolaylıkla anlaşabilirsiniz, tabiat.bir 
ttklınu: t•unda size eok yardımcıdn-. Dlk· 
kat lıassanız da iyidir. Çabuk J:ıımaı.sın r . 
fnknl lm.chJhmı vakit de bi<ldetlniz (\ k 
hiiyük olur. Tahllllcrimin nl'licelcri için 

tıunl:ıra dair miitalc:ını11 muhlc'l'I diğer 
hlr •nzın ızı bekli )·orum. 

-303-
lf. Ktmnlpa;ın Trtl:: 
Uııın \ 'C)"ll m:mıca bo:ylıı, orlıı bün)·eU 

hir ıııt. f~Trrlniıılc ~c hareketlerinizde sa· 
lıırlı hir rnlsınız. hu. karakterinlzfn b:ırfz 
lm~nsiyctluinrlen biridir. Ne kadar zor 
oluran olsun ha~Jadığıırn~ işi ruıtllnkn bllir· 
ınck isler YC billrlrsiniı. Alışlıltınız iıler· 
tlc İŞ gôrme surat \'C kahiJlyelİniı çok jyf. 
rllr, fnkııt ıılışmndıf;mıı hususlarda alışmn· 
nn: eok zor Te geç olur. Zeklmz, ve dikka 
tinizi daha Jşlck hale getirmeıe ihtJyacı· 
mı Tardır. Yaptı~ınız f5lerin harlet güze] 
lll?fnc, fntiı:ımına pek ehemmlyd nrme· 
ınt-niı de belli başlı lm,urJarınızdan biri· 
c1ir, bu hum::ta ihmalci n liubali görllnü· 
yımmnuz, halbuki bir ı,in h:ırict şekli de 
O!iıl iş knd:ır mühimdir Bu lm-ıtıranıtıdıın 
rla Jmlrıılrnıınızt tavsi).·c ederim. Bnşkatan 
lııı'klonda mfitcecssis olmaA:ı lemay\Uüniir. 
''ardır. 

lnr ta şar puc;luk toplarla mllccbhc11 
olacu'ktır. Rıı~ynnın bir mtişkftlU var
ı;a o da ,ımdlkl tczglhlarmda bn 
kıı.dıır bUyük gemilerin makul blr 
,...anıan içinde inşa cdllcmiycceğldlr. 
nu sitft.hlnnma yarışında birçok mil 
letlerl11 •• ·tra~tnn ziyade BYrf mim 
gurnrl · okşamak ~e şereflerlnl 
gHzetrı ına.ksadile yapmakta ol· 
dukları 1 •>c,.nman deniz deTlerl pek 
mnbtcrncldir kt onlara Itımmsu.7.i 
birer masraf nıenbar olmAktan ba~
kl\ fşc yaraınıya<'aktır. 

-/rıgili:f't. Sphere mamuasından-

fil . _________ ..... ___ ..__..._,_,_.._... ,,..._... ... ______________ _ 
şes ona gUlümseycrek bakıyonlu. Eu 
tcbessümUn manaar şu idi: "C<?nım aiz 
de gitsenize, görüyorsunuz ki, her §CY 
bitti." 

--------..... ------------------·------------------~~------------

Canh mahlOcat içinde, sevmeyen 
bir kadın kadar zalim olanı ycktur. Mn 
ri dö Rohan Monbazoıt bu erkeğin ken 
disinl çıldırasıya sevdiğini biliyor ve 

görüyordu. Uzun müddet bu aşkla eğ 
endi vakit gcçir<li.Fakat Şaleyi sevmeğe 
h .. ~ladığı andan itibaren Luvinyinin aık 
ve ihtirası onu artık cğlendiremiyordu. 

Ldvinyi ona doğru yaklaştı ve heye 
•.:anlı her sesle bir şeyler söyledi. Lüvin 
yinin gözleri derin ve samimi bir a5km 

bir bakı§a doldurabileceği blitün yalva 
nşı ihtiva ediyordu. Sesinde ise, canhr 
raş çığlıkların ve niyazlann, hiçkmk 
ve hiddetin, ~efkat ve kızğınlığın ihtiza 
zr dolu idi. 

- Madam, dedi. Sizi sevdiğimi bi 
Jiyorsunuz değil mi? BiliyotGunu.ı:? 

- Heyhat ki, biliyorum nvalh şö 
valye. Bunun içindir ki, size cidden 
•.:andan acıyorum. 

- Madam çiğnediğiniz, tekmeledi 
ğiniz bu kalbim üzerine, tanrımın ve ru 
bumun selameti üzerin-. yemin ediyo 
rum ki, bu anda, son bir teşebbüste bu 
lunuyorum. Bu son teşcl?busür.ıdür. Ba 
na inanmryor musunuz? 

- Size ne diye inanmayayım Luvin 
yl, mademki söylüyorsunuz, demek ki 
doğrudur. 

- Evet, f·'.at beni anh;·or musu 
nuz? 

- Anladığımı zannediyorum: Ba 
na §Unu söylemek istiyorsunuz ki, eğer 
izi sevmezsem kendinizi öldiireceksi 

niz. Beni dinleyin ı,Ş(>'lalyc: Bu vaziyet 
dahilinde siz de, benim· için. kendileri 

Di ıcvmcdiğim halde beni se\'tlleğe kal 
kan otuz kırk asilzadeden biri oluyorsu 
ıuıı.e eid onlardan 'biri adtletseydim, 
alze unu söylerdim ki. eğer bu sizi tes 
kin edecekse isterseniz kendinizi öldü 
rün. Benim ne yapmamı fotiyorsunuz? 

Bu erkekler .cidden garip mahhiklar bir 
kadına aşrk oldular mı, Bu kadının der 
hal kendisini onlann kollarına atmama 

sına hayret ederler. Garip bir fantezi doğ 
ruau... Eler sizi takdir etmeseydim, si 

ze kendimizinkilerden sayıp aize kat§r 
samimi bir muhabbetim olmaıaydt o u 
man size iıtc böyle derdim. Fakat bu 
gün bulunduğumuz vaziyette •İze §U 

nu söyliyeyim: Şövalye kendinizi lSldür 
mekle, firar etmi~ ve ayni zamanda y:ır 
<lım vadettiğiniz insanları aldatmı olur 
sunuz. Size şu sualı sormama da mUaaa 
de buyurun: Niçin ve ban:ı "-. salAhi 
yetle, bu kadar değerli bir insanın ölü 
milne sebebiyet vermiı ol~m ıuretiyte 
beni hayatta dalına vicdan asabına mah 
kum etmek istiyorsunuz'? Sizi a1k~ sev 
miyorum, IAvinyi, size kar§t aada:e bir 
dogt muhabbeti be.liyorum. Ve ıizi hiç 
bir zaman sevmiyeceğimi zannediyo 
rum. Fakat, eğer siz, benim zanr.ctti 
ğim gibi yilksek kalbli bin inu.naanız. 
paylaşmadığım, paylaşamadığım bir a1 
kın cidden acı sahnesinden, başka bir 
aşk ve zamanla tedavi edilininiz. Za 
man en şiddetli a!kları ve ihtirastan bi 
le öldiltilr. 

Ba.§ınt önüne e&miş obn LGvinyi 
bu sözleri bir heykel hareketsizliği ile 
dL"llemi~ti. Yalnız, kapalı göılerinden i 
ri ya' damlaları akıyordu. 

Bulundu~u vaziyeti deği§tirmed!, 
daha do~rusu deği§tireme..ii ve f(iylc 
eledi: 

- Ma.dam, merhamctsiılif in ize te 
şekkür ederim. Kendimi öldürüp öldür 
miyeceğimi katiyen bilmiyorum. Size. 
sadece son bir defa daha mJr&t.:aat etti 

ğimi söylemek istedim. Bu eon tegeboü 
sUmden sonra, Ltivinyinin siz-i ula eev 
miş olup olmadığını bilmlye<:ekıiniz. Si 
ze bir de şunu söylemek mecburiyetin 

deyim ki, beni ne batka bir aık ne de 
zaman tedavi edebilir. Yann veya yir 

mi sene sonra, sizi severek, ve y-Mıud 
da, hayatımı mahvettiiiniz için size la 

' 

net ederek 8lt'.:eğim. Oh 1 Yalvarırım si 
ze madam beni affedin, bana kızmayın 
Bilhassa unutmayın ki size bu ıeyler 

den son defa bahsediyorum. Şimdi ma 
<lem ki Jbım olan her geyi biliyorsunuz 
Ben ae •ize ıunu söyliyeyim: Sb:i sev 
diğlrnl biliyorıunuı. Sizin de beni sev 
miycceğinizi ben biliyorum ... 

Dütca gUlümsemiye çalıFak: 
- Canım, dedi. Mademki bana l.i 

net ediyonunuz, ıizi nasıl sevebilirim? 
- İfte aon ricam, madam. Dünyada 

kimi isteneni% sevin. Ben size hizmet 

ederim. Evet, Hatt1 bayağı bir insanı 
ıeneniJ bUe, ben size hizmet edebilmek 
iç'n alçaklı~a inme~i kabul. .. 

Düıe• ci.ddt ve haşmetli bir tavır 
la: · 

- Bana öyle galiyor ki, dedi. Beni 
ta.."ıkir etmek istiyorsunuz ... 

- Hayır madam, ıize yemiı: ederim 
ki, aklımdan katiycn böyle bir ıcy geç 
mez. Bütfjn riyayı bir tarafa bırakıyor 
maakcyi indiriyorum. Siz benim için, 

rlilnyada her ıeyin fevkinde sevdiğim 
bir kadm&ınıı. Bu kadar. Ve size şöyle 
diyorum: Madam bütün hayatım müd 
detirl;e. yalnız a~klannız cb değil, fa 
kat nefretlcriniıdc de hizmet edece
ğim. Bana naııl isterseniz öyle muame· 

le edin. Kalbim ilzerindc istediğiniz ka· 
.dar dotaım. Sizden bir tek son bir §ey 
r:ca ediyorum. Bunu kabul ederseniz, 
Sizin esiriniz olacağım. Eğer bunu red 
ederseniz, o ıaman, ;unu hatrrJaym: 
Artık hiç bil' ıaman ... Asla ... Sitden hiç 
bir ıey letemlye'.:~ğim !. 

DU!ee bu adamın adeta vahıi hita· 
bet!nden ürkerek heyecanla tordu: 

- Ne .iatiyonunuı:?. Söyleyin ..• 

- Madam, benden sadece, korkunç 
kıskan~ıftn ktzfın demirini. beni ya· 
kan. damla damla lcantmı kurutan kız· 
gm demiri içimden söküp abn ... Bu •· 
damdan unklqm ... 

DJşea ürpererek bağırdı : 
- Şaleden mi? 

Lu v in yi adeta inleyerek cnap Tffl':, 
di: 

- Evet! 
Düıez dö Şevrö.ı doğruldu o .ısa ~ 

dar, o, sadc'.:e sevm.iyen bir ~ 
Fakat, bu andan itibaren 9eYtft. .,.,__ 

birisini •even bir kadın oldu 1 Bmı& ief 
ımn Jasa bir an tereddüt ~. ~ 
birdenbire, emin bir sesle JCSy!e dedi~ 

- Onu ıeviyorum ! ,, 
LUvinyi tekrar inledi: • 
- Onu acviyonumıı:. Bu.mı ~ 

edin ki. mab-.ımda,n iyice emin ola'= 
Gen~ ve gilzel bdm mcrbatP' 

bir alıkiinet ve katiyet!c te'kn.r etti: 
- Onu seriyorum. 
Lıuvinyi, biran aoluya.rak nefd a: 

gözleri kan çanafma dönmllft:U. sa 
fa böğürür gibi inledi: ~ 

- Onu kendinizden uraktqtıt..., 
istemiyor muıunuz? .._.. 

Dilteı dö Şt"Vrliz ü~n.cü defa ..,.. 
rarladı: 

- Onu seviyorum. 
- Söylediklerime reimen. .. Y~ 

mama nğmen.Tdcrar edi~~ ...... 
yalvanyorum. madam. om.ı ;cen~ 
uzaklaştırın ... O UtnaJ? ona da ,, 
edtt.:cğim, onu himaye ve ~ 
ueceğim... Sizden ancak bunu • 
:rum ... 

Dilfes ayağa kalkarak: 
- Elveda §(lvalye, dedi. tJI 
- Mebamet, madam. Bu aıı6t ,, 

yaptığıNzı bi1emeıainiz. Merh~..ıt
din! Bu ricamı kabul edin ... Bu-~ 
o:lk merhametiniz: beni ~~ 
Sil·den •ık iıtemirorum.... İt~~ 
yalvararak iıtcdifim sadt'.:e mef'llP'" 
tir ... 

DUtet: 
- Elveda! f'J' 
Diyerek tekrarladı ve 111ondltl 

tr. fiil": 
Lu•inyi de ağır ağır aaıon;.,. , 

ttti, ne yaptı~ n~ ıtttf ~ 
miyordu. Yalnız, ıstırap içinde 111' 
dıfmı biliyordu. Hianetçi m _. 

ıı. 
lı, 

ıı, 

ıı. 
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Pirinç 
~kç~ .i-Ba:ı tarafı 9 uncuda) 1 
ri: ar bır araya toplandı. içlerinden 

~< "11\rkada~lar, yarından itibaren ar· 
ltl ~ınıyacağız. Herkes pirincini al-
llt~~lursa biz size haber göndeririz. 

~ (S~ - L') · l · iri · ,, . . ı yere serı mış p ncın 

l;ı~ d tıt~ Eteğini açtı. Oraya Uç 
{~itıt 0ktuler. Ağır ağır kulübesine 

Yltrüdü .. 

~ • • * 
......, ~&ı Onu neş'csiz göriln:e: 

'<ıı c var Li? deıdi, çok mu yorgun· . . 

tı~~p vermedi. Tahta teknenin içine 
ttur~ boşalttı. Gitti, hasırın üstüne 
~~ naoını önüne eğdi .. 

ı....... korkmuştu. Ateşin başından 
~I G" ı 
tllcr;~. 0 t erini kocasından ayırmadan 

"''1 b" )~ •1r 'Paçavraya kuruladı. Onun 
a gıtti • 

....... ~ . 
4r? ı/ ~J,yyor Li? İşinden mi çıkaıdı· 
~.. lt:i)Jürrı haberi mi var? Söyle ba· 

'll· ~li§iln .ır §ey yok sevgili zevcem, yalnız 
Yorum. 

'1'fc . . . . : , :a yı du~unüyorsun?. 
abarnı .. , .• t ...... 1\ l n soz.erını 

...... J n !lnuyorum, Li?. 
'U1~c iif"n~ar geliyorlar. Harp var, dö-

tad ı, sevgili zevcem .. 
l:ıı1 ç~~ ~ene ~ir şey anlamamıştı. Ba
~ğa .~~l>, ocaga baktı. Kalktı, toprak 
dıı: 1 ı avuç pirinç attı .• DilşUnüyor· 

....... Japonlar, dövU§eceğiz ı .. 
l:: .... 

ttcsi .. . 
Ç\i?lktı ~un ı§ vaktinden çok evvel, 
~llirı 't(lı) henUz uyanmamıştı, külü 

(li) a~ısı hızlı hızlı vuruldu. 

Kap.;Hll sUrmesi çekilir çekilmez içe· 
ri dort adam girdi. (Li) onların yüziıne 

baktı .• Onlar tavana, uyuyan kadına, 

pirinç teknesine baktılar. 
Ellt:rindc uzun tüfekler vaıtlı. (Li) 

bunlardan birini, vaktiyle onılara gelen 
bir tngilizde görmüştü ve ne işe ya· 
radığını biliyordu ... 

l..>ört kişiden biri ötekilere işaret et· 
ti. Onlar pirinç teknesini yerden kaldır· 
dılar. Kulübenin dışına çıkaıidılar. (Li) 
de arkalarından çıktı. 

Kapının önilnde bir katır vardı. Ka· 
tmn sırtında iki taraflı çinkodan ka
zanlar vardı. tki kişi tekneyi bu çinko 
kazanlardan birine boşalttılar. (Li) 
dikkat etti, öteki kazan ağzına kadar 
pirinçle doluydu. Beriki de dolmak il· 
zereydi. 

Tekneyi (Li) nin önüne bıraktıJar .. 
Demin ötekilere işaret eden adam tek· 
rar kulübeye girdi. Şiş göz kapaklariylc 
ve dudağından sızan salyasiyle bala 
uyuyan kadının yanına gitti. Ecilerek 
baktı •. Sonra geri ıööndU. 

KulUbeden çıktı. 
Katırı önlerine katarak yürüdüler. 

(Li) bir müddet arkalarından baktı. 
Sonra kulübeye girerek kapıyı sürmele· 

di. 
Kadın uyanmıştı. Gözlerini oğuşturu

yor, ayakta dikili duran (Li) ye bakı 
yordu. 

Birden bire teknenin boşalan yeri 
gözüne ilişti. Yataktan fırladı. Hasın 

kenara attı. Kuru, çatlak derili diz ka
pakları titriyordu. Kocasının üstüne a· 
tıldı: 

- Lil. Lll Ne oldu? Ne var?. 
(Li) baıını kapıya doğru çevirdi. 

Gözlerinden kabuklu yanaklarına akan 

.Bir sp 
Baştarafı 6 ıncıda 

iradeden, ve bllhnssa bu iradenin 
derhal yapabilmek, karnr vermek 
unsurlnrmdnn mnhrumiyet hakem 
için çok fena bir kusurdur. Yapma· 
sım istemek ktıfl dcğU, yapabilmek 
bir hUnertlir ·bUtün bUyUk eserler, 
bütün tnrlht zaferler demir iradele
rin mahııullcrldlr. Senelerce zafer
den zafere koşan Napolyoo, mUtered 
dit bir kumandanının bir saniye-
lik kararsızlığı yUzUnden Yaterlo 
hnrblnl kaybederek tacını kaybet
mişti. tşte bUyük TUrk devrimi ve cl
hanşUmul eserleri!. Bütün bunlar, 
en ıstıraplı ve buhranh daklkaları
mızdn kudretli bir kafadan çakan 
ve her yilreğln kafasını ayni iman ve 
kutlretle tutuşturan bUyUk bir irade 
ııin abideleri değil midir? ... Tradeslz 
hakemler, rilzgflrlara tabi olan ve 
muhtelif tehlikeli istikametlere doğ
ru sUrUklcnen ölü yapraklar gibidir
ler. Znrar kendilerine kalsa iyi, ne 
çare l<I UstUne dUştüklerl sahayı çU· 
rütUrler. 

3 - Fakat yalnız bnşma irade kuv 
vetll bir şahsiyeti tnmnrnlayamaz. 
Onu gıdalnnöıran ve kamçılayan en 
lUzurulu bir unsur da. bilgidir. Ha· 
kemllktc spor bilgisi, idare edllcın 
oyunun bUtUn kaidelerine ve incelik· 
lerloe vukuf dn esnsh ıhtlyaçlardan
dır. Askert bir zaferde kumnndnnın 
ynlnı-ı nktir iradesi yani enerjisi vo 
cesareti ketti gelir mi? .. Btr defa. 
fçln belki tcsadUf knbtılnden olarak 
bir muvnffnldyet knzanahllir: faknt 
sonu ~ene hUsrnn<lır. Onun içindir 
ki harbetme snnatlnfn ve ilminin 
hUnerlortno clııynnmak her kuman· 
<lanın tdealiclir. Hakemlerden ço~\l· 
nıın eski ~porl'tt1nrdan olmasının 
sırrı ve hikmeti de bndur: snllihlyet
tar htlglçlerin nnzart ve pratik ola
rak fdnro edeceği kursların da ga
yesi budur. 

4 - Hakemlerin bedent kablllyet
lerlnl nazarı itibara almalıdır. Ha
kem hlrmnç esnasında yorulmıyacak 
nefesi kesilmiyecek kadar mukave
mctll bir sporcu olmalıdıı. Futbol 
gibi yorucu bir oyunda bunun kıy
meti daha. bUyUktür. Yan hakemler 
de yukarda saydığımız şartlarla be· 
raber, çeviklik de aramak Utzımdır. 

5 - I Cer hakemi saygı ile oyuncu
ların nnzarıncla olduğu kadar, klUp· 
çU hnlkm da nazarında yilkselten en 
mühim bir kabiliyeti de ölçüsil vicda
nı olan (adalet hissi) dir. Esasen 
hüsnU niyet sahibi olan hakemde bu 
his kendiliğinden doğar. Hakemliği 
hir hekimin mesleğine karşı olan vlc 
dant mesullyetl gibi, bir meslek te· ı 
Hl.ltklsi Ye sevgisi ne yapan spor 
ruhlu hir hakem Jllşl hükmUnde bir 
menfaat yüzUnden haksızlık yapa
maz; idealini ôldürcm<'z. Ancak ka
rar vcrlşlnde hazan krnldan ziyade 
kral olarak büsbUtUn Jmldeperest ol 
mnk rln kap etmez. ÇünkU adalet I· 
cabında daha yumuşak hlr tabirle 
( hakşinaslrl{) derecesine inmeli ve 
kaidelere hlraz <ln Yi<'dan ve lnsnf 
çerezi katılmalıdır. ~aten yazımı da 
bu madde ile tamamlıyorum. 

6 - Hakem yukarda saydığımız 
bUtUn ruhi şartların ve meziyetlerin 
ve biç olmazsa bunlardan çoğunun 
muhnssılası denebilecek kadar me
tin htr karaktere sahip yani tnm mn 
nnslle psikolog olmalıdır. Muhtelif 
zamanlnrdn ve başka bac;ka sahalar
da idare ettiği maçlarda yer nlan 
klilplerin pstkolojis! onların ruhları-
na ht\.lcim olnn hava öahnn ayni de· 
ğildlr. Bu havanın sertliğine veya 
ynınuşnkhğrnn görç cezaları çoğalt
mak vcvn nznltmnk bir hUnerdir. 
Otorite,· birçoklarımızın saydığı gibi 
yalnız şiddetli cezalarla teessüs ede
mez. HergUıı hakemlerimizi de, o-

·················· ~ 
.................. . 
::::::::::::x:::: 

• em 
yunculnrımızı da cezalandırdığımız 
hnldo arzu etmediğimiz hMiselere 
gene şnhlt oluyoruz. O halde ha· 
kemler, hnzı anlarda. kat'I kaidelere 
blrnz aykırı g6rUnmckle beraber hnl 
kın da. tazyiklerini celbetmiyen 
hoş gôrmelerden (lmnzı ayıı) lardan 
korkmasınlar. Faraza Uç gollük bir 
fnrkla galip vaziyette bulunan bir 
}<"ener ekibi karşısında gilzel oyna
dığı halde bir netice nlnmıyan ve 
sertleşmek yoluna koyulan bir Vefa 
takımına çok knldeperest bir ruhla 
ıuzumsuz bir yerde bir penaltı ile 
dördUncU bir gol yedirmek çok tchll
kell harekettir. DIU'ıkls bir fırsat zu
hurunda. bu takıma da, ,.c tnbiatlle 
gene futbol knldelerlne uygun ola
rak, bir şere'f golü attırmakla ne ga· 
llp ekibin ve ne de taraftarlarının 

· ftlrazlnrını dnvet eder ye bfltıkis sert 
havayı yatıştırır,gUzel ve müessir bir 
nkın yolu UstUndc koşan blr oyuncu 
yu sert bir vuruşla durduran karşı ta 
rnf oyuncusuna nimet nevinden diye 
hlloccğimlz bir ceza vermektense 
bu cezayı mUsalt avantaj ile ödet· 
mek en doğru bir çaredir. Bu misal· 
!eri istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. 
Buna lUzum knlmndan btitün bu 
ynzablldiklerimlzden tıkardığımız 
en mUsbet ve en kestlrmo neticenin 
iki llc; satırla hUlllsası şudur: 

JJnkom, ndli bir hfiklm gibi ka
ımnlnrın ,.e du tur1nrın çerçe,·clcdi· 
j'..rf rn lılrnınc ynnnuln, hiçlJir tesire 
tnhi olmt;\'tm iııı;;nfh knrnrlnrn kny
nnı~ l<"5ldl c<leıı hUr 'lcdnn mnh'ke· 
ınc ini de buhnıdnrnbllecek knblll· 
yetto hfr psikolog, ynnt ruh ebesi o
lnhllıneliclir. Çok şUkUr hepimize he
y(•c;m 'cı·lcl lıürri;\·ctıcr kn<lnr en şn· 
·nm gıbtn öl. ip1in1el'I• do örnek olnn 

l>iı• ulıısnn knmnı ta~ıyoruz. nınncn· 
aleyh hUtl\n hır lnrm UstUndc spor 
\tılmrmm crcfH hn3Tn~ınr dnlgn· 
1nnclırınnk hlinel'lnl oyunculnnnuz· 
dan ol<lul::n glhl hnkemlcrlmiz<lcn 
do beklemek hnldnmızdır. 

Doktor Rasim Adasal , .. · · . ................... ~HER AK 
Ya"ları kansına g6stermea ıstemıyor- ::::::::::::::::: 

:ı: ı •••••··········· .. 
, ı:n du. • ı m! s A F • "e·=Hj ;E\ltn ) . •••• ::: 
-... A o.. - Hiç, dedi, düJUnilyorum, ıevgib :::: : 00

• C'lflı' ···ı .::: 1 

~:n .. ,__~a··· zevcem, babamın sözlerini düşünüyo· ;::i m: 
" ·1' :::. :::: 

. Ac P1 bu saatte ilk defa çalmıyor· nım.... gg :m 

lı.. gozlerini açtı. Hasır gene sıcak· 

ACELE SATILIK ARSA 
Gümüşsuyu caddesinde mühendis 

mektebi karşısında. (80) numnralı ha.· 
neye muttnaıl altı yUz otuz sekiz met
re murabbaında Uç tarafı sokak mü
kemmel nezareti olan bir kuyusu bu
lunan arsa satılıktır. G<>rmek istiyen
lerin mezkur haneye, pazarlık için 
Sultanhamammda Katırcıoğlu hanın
da dördllncU kat sekiz numara.ya mU-

ı
~ ab~a-g_en_e_i_şe_m_i..:.ç_ağ:..r_ıy_o_rıa_r_dı_?_ . .:_ ______ ı_ıh_a_n_T_A_R_u_s __ 112 Beyofilu lstlklAI cadde 1 m~ı 

' 1 i.i.~.i. Eski Ambasado·· r salo u m~ ' istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan .... •··· 
. 1,ta .-.. mil-.----~ımm-- Uii S. Atlllaoın yeni Karadeniz revüsü m~ ' 
r::ı 1, l\buJ komutanlıg,... 1 emrinde bulunan kıtaat Ve mUesıesat eratı ihtiyaçlar üii~~·•••H•••ı•••U•H•H•••••••••••••••••H•••••••H••••••••J1e••••••••••••,1•••••••••••••••••••••• .. ••••••••:::: J ~ "'4' lt 1 Jll::~:::.:••:::::::·~::::::::: :::::::·-::::::::::::::::::>::·: ••• ::::·· .. ·::~ ::::::: :::::::::: ::::::::::::::: ::ı: 
·:ıiıı.t4 n~ ınacak p"rinçlerin cins ve miktarları ile muhammen tutarları ilk te .............. :a: ...... : .................. :ı ..................... ı........ .... ..................... -............. 1 
~:· tı ıhalc günleri ve ihale saatleri münakasa ıekilleri aşağıda gösterilmiş 
"lll&i 

}:ı tıiktarı Muhammen lfk !hale İhale Münakasa 
şekli J.; llilt'ilrıt 

):ı• ÇOtba} 
' l>· ık 

l:ı. ç •li.'ilı]t 

30,000 
12,000 

tutarı teminatı günU 
6

•
300 l 644 24/1/938 

2,2SO J 

saati 

15,40 Kapalı zaıf 

19,000 
ıı.ooo 

l:, JlOtbatıJ: 
ı. ııa'iıııt 
}:ı ÇOtbaJs• S,500 
. ll·ı it 4.200 

4,066 l 
2.134 1 
1,210 

840 

4155 

154 

,, .. 15,2! ,, 

., " 
15 Açık eksiltme 

ı a,,1,ı.: 
10.000 2,175 164 ,, .. 14,45 •• .. 

tt ~ilttna 
~1ıı.at n:~leri her gün öğleden evvel komisyonda görillebiHr. İsteklilerin ilk 
lı:ı ddclcrind but veya m~ktuplariyle beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
"t~ !tadar tek ~azılı ves:kalariyle ihale gi..nü ihale saatinden en aı bir saat evve-

~lc~i. e lıf rnektuplannı -ı;'ındrklıda Komutanlık satınalma komisyonuna 
(72) 

1 
eli .... 

o ·••Jtsu 
ı~.•Uııu11 Yu hastanesi için 25000 ki-
ı1.111tiıt-a11 açık eksiltme ile ihalesi 28 
"'l~ Un 93 ~ aııııacak 8 Cuma günü saat 16 

ilıl tır M h 
11._ 1r. tıı. · u ammen tutarı 3000 
""'•· 1\ tcrn · ~ 1• her Clin ö natı 225 liradır. Şartna-
~den evvel komisyon· 

ır. İstet ı·ı · · ' ı erının ilk teminat 

r. l 

makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cil maddelerinde yazı· 
1ı vesikalarile beraber ihale g:inü vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komutanlık 

Satınnlma komisyonuna gelmeleri. 
(179) 

~"' ........ 1\ ~ t~~rikana~aıı. zarfla yapılan Münaknsasmdn istekli çıkmıyan (28000) met. 

2~rlıkıa n~zı, 21 ikinctkanun 938 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 
~ 1,, ....... İRbu ınm~k Uzere, tekrar münakasaya konulm~tur. 

~) sanu arneı ıkan bezinin beher metresine tahmin edilen bedeli (25) ku
./0tıt'an hın ve mu\•akkat teminatı (535} lira (50) kurtı§tur. Şartnamesi 

t1ı .. er r " ......_ lstekn g ın parasız olaralr ah nabilir. 
l\ ~ rı.tte kı erın ~400 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli 

~İt -~• bulun~n komisyona mürncaatları. (289) 

~s ~ f o· · t·· ı ·· v •• d 1• .. ıı~~ 2. u~g taıı· ' · a ıa ırex or ugun en: 
~"ıl ~ ~:lth c:ı ~ıhınc rastlayan Çarşamba günü sMt 15 de Gireson Vilayeti 
Ilı l'tııııı~b lnırn. n> b b nı:sı içersinde toplanacak olan Y11Ayet Encümenince 48835 

·~ 1tllıaı.1 Vnh:dellı hastahane binas!nın yalnız kfi.gir ve beton arma kısnn
lı-~lla~ l' ltlıfleı •1l ~ıyatlar üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
ı ~ lltl ~ l>" "'l \ l;!Ckı leı..zilat vahit fiyatların umumu Uzerinden yapılacaktır. 

10<tltt ~ "erileC<>ı b~na mUtefcrri diğerevrak 240 kuruş mukabilinde Nafıa. Da
t'\ a nı lttl.\t>l l1 ttır. Muvakkat teminat 3662 lira 61 kuruştur. lsteklilerin 
~ttı~ 1 

1 ltı en ~1.,,~-ıhıı.1 ıi ticaret oda.smda kayıtlı olduğuna dair vesika ve 
f;lı~hitlik ~ı • .afın \"c~.~·~'..inden almmıe en aşağı 25000 liralık yapı işle

~tı Vııa esU:ıı.silc birlikte 22. 2. 938 Çarşamba gUnil saat 14,30 a ka-
Yetı Daimi }~nciimen Reisliğine vermeleri lıi.zundır. (266) 

racantları. (V. P. 2153) 

; 
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SiG 
KURUŞ 

16 tK!NctKANUNı-~ 
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Havalar soğudu 

Dikkat ediniz 
Ufak bir kırıklık hisseder etmez 

derhal bir kaşe 

Nezle - Grip - Djş - Baş 
Romatizma ve bütün aQrııarı 

derhal geçirir 

Eczanelerden 1 lik ve 12 lik arn'-'•' 
ıa)larını ısrarla arayınız. Taklit•~ 
rinden sakınınız • .......................... 

Nefis ve leziz makama yemek isterseniz? 

ltalyan usulü aafi irmikten yapılan 

YILDlZ 
MARKA GLUTEN MAKARNASINI tSTEY1NtZ .. 

Ba§lıca bakkaliye mağazalannda satılır. 

Fabrikası: Galatada Necatibey caddesi ?fo. 167 ~ 
--- MAKARNACILIK TORK LTD. ŞlRKETt. Telefon: 43481. 

SAC BAKiMi 
Güzelliıiin an birinci ıarttdır. 

ÜZEiR GARi~., 
Dit muayenehaneainde ..ı-Jı 

öğleye 2 den 8 e kadar kabul edfl• 
Beyoğlu İstiklal caddesi TolcJ 
sırasında. Kapısı Mektep 
Hamdi Bey han birinci kat. 
Tel: 21721 

• 
Dr. AbaraJ -1 

Yeni muayenehanesini Beyol1~..J 
sokak No. 28 M.arten apartıP' 
nakletmi§tir. 1 
Her nevi kadm, erkek ve ~ 
hilt hastalıklarına bakar. ,._ _____ ::::% • a 

Kep~kteri ve ..ç köklerini tedavi eden 

ADEM i i K Ti O A R ~-·---te_si_ri_m_G_c_erre_p_b_u_ua_-;t_•r_. __ 

1 

ii Diş Doktorıı t 

ve IB EL GilEVŞEKLDGONlE 

HORMOBin 
~ı Dbevt coç'!~~ 
:3 ~v :İ Yalnız: CUMARTESt Gtt ~ 
i! YALOVADA, uı. günlel' ~ ,1. 
U gürr~:k tramvay durağında ._"./ 
~i ayenchanes.:nde bastalarıtıJ 

·- Tabletları • Her eczanede araymız. • P~st ı .;ulusu t255 Hormohln 1 -· 

:: eder. 
Drm:m:::ma:m::::::::::=: 

-

.. 
~ususı ŞA~TLA~lf!.IZ ~Al(~IND• 
GIŞELE'2iMIZDEN MALUMAT. ALIN 1 Z 

ISTAN0.UL- kARAk'OY PALAS - ALALEMCI l-IAh 

1938 
Matbuat 
Almanağı 

ÇJK1 /! 
Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yılının tarihi, en meıhur mu· 

barrirlerin makaleleri - Gündelik, 

haftalık, aylık gazete ve mecmualaıda 

isimlerini gördüğünüz bütün muhanir-

lerin resimleri, istatistikler, - faydah 
bilgiler. 

Fiyatı 50 Kurustur 
BU tün k \ tapçı ı ar da ar ay m ız !iiiiiiiiiii

0
iiiiiiiii

0
iiiiiiiiiKiiiiijiTmiii

0
iiiiiiiiiRiiiiiiiiiiiii 

Toptan satıı yeri: htanbal BASIN 
KURU.\1U - Taksim. NecaetUn Atasagun 

===ı--:mıı ... -.c:=n:::::::::..--:=u.:ıı wwwıı 

IH Dahiliye mütehassısı 1 .. 'il Or .. HUseyln Usman 

~ kadar Teıerou : 22459 
···--····· ····ı········· .. ········ .. ···· .. t::!."'""!!H 

Her gUn sabahlan aeldı buçuğa 
ak1amlan 17 den 20 ye kadar Lile 
U tayyare apartmanlan ikiııcJ daire 

17 numarada baatalannı kabuJ eder. 
Cumarteıi günleri 14 den 20 ve ~a 
dar hastalarım parasız. Kurun, Ha 

ber okuyuculanru dalrupon muka· 
b:linde muayene eder. Telef: 23953 

Doktor 
Hafız Ce J. al 

LOUIAN ım&Jlll 

Dahiliye Müteh~ 
Pazardan tıqu ir1fiı!erd8 ~ 

aaat t2,6 taıı 6 ,., ~ ~ JY_J 
)'Olunda C104> awrıarab bu-~J 
baat&lanm kabul eder. Bab. ~ 
ter1 at..!I .... ~12 • .. uert ;ı 

maıı.uatur. lluayenebaD• -
32398- Kıflı.lıı taıeıoa; 21~ 

1 Göz hek111'1 I 
'1 Dr.Muıat Raoıi~ 

Muayenehanesinl T~ P" / 
Tarlabaşı Cad. V RII' A J. ~ 

oakletmiotir. Tel: fl 

Pazardan maada hergüll: ~ 
aonra saat ikiden alt~ -

ıı----===•• ##: - ~ 

1 
Meccant m~ı:.,. ,} 

Perfembe gQDlert _., ı~ 
Ortaköy Taııbuamak ı" 'o', 
numarada Doktor MilJIJ ~MI· e'_,,,. il fakirleri parasız muayerı . j

i: l..illeli Liilfii aparhmam 4-7 ye 

-------· ......................... ____ ..., I ..................... 


