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Bitler, dün Sarbruk'da yeni bir nutuk söyledi: 
Almanya, lngilizlerin takındığı mürebbilik 
hareketlerine artık tahammül edemez ! 
--~~mlryolunun Erz~~~~I 

mUnasebetlle Nafıa vekilinin f 
çek tlği telJ{raflara 

Siyaset adamlarının başkalarının 
değil, kendi iş]eriyle uğraşmalarını 

Atatürkle C. Bayarın 
verdikleri cevaplar 

Dünya sulhü namına talep ediyorum 

Ankara, 9 (A.A.) - Ankara_ Erzincan demlryolunun Erzincana 

l varması münasebetile Atatürk, CelA.l Dayar tarafından Nafıa Vekili 
Ali Çetlnkayaya gönderilen telgrafları dercediyoruz : 

All Çetinkaya 
Nafıa Vekili 

Ankara - Erzurum demlryolunun Erzincana ulaştığı haberini bü
yük memnuniyetle aldım. Muhterem halkın bu mühim ve mes'ut hadi
seden pek yerinde olarak duydnj:,ru sevinç lıislel'ini izhar ederken bana 
karşı gösterdiğini bildirdiğiniz duygulardan çok mütehassis oldum. 
Kendilerine selam ,.e se,·gilerimle iyi dileklerimin iblağ edilmesini ı·l. 
ca ederim. Sizi tebrik ve muvaffakıyetinizin devamını temenni eder 
muhabbetle gözlerinizden öperim. K. AT.ı\TURK 

(Celal Bayann telgrafı 6 ınclda) 

Sarbruken, 9 (A.A.) - Bugün kur
tuluş meydanında muazzam bir halk 
toplantısı yapılmıştır. Hitler, yetmiş 
beş hususi trenle buraya getirilen 200 
binden fazla bir halk kütlesinin önün
de söylediği :ıutukta ezcümle demiştir 
ki: 
"Eğer, bugünlerde sizi görmeğe ge

liyorsam, bunun sebebi geçen son haf 

Başvekil 
Bu sabah geliyor 

A:ıkara, 9 (A.A.) - Başvekil Celal 
Bayar, bu akşam 7 ,50 trenine bağla
nan hususi vagonla !stanbula hareket 
etmiş ve istasyonda vekiller, mebus· 
lar ve vekaletler erk~nı taraf mdan se-

B. Hitler 

talar zarfındaki hadiseleri siz, kadm 
ve erkek Sarlılar kadar hiç kimsenin 
anlamıyacağma kani olduğum içindir. 
Çünkü siz, Alma.:ıyadan ayrı bulun • 
manın ne olduğunu pekala bilir&Uıizc 
Almanyaya tekrar kavuşan milyonlar· 
ca kişi sizin çektiğiniz ayni ıstırapları 
çekmiş ve sonradan da sizio duyduğu"' 
nüz bahtiyarlığı duymuştur.,, 

Hitler, Almanyadan ayn bulunmUI 
olan on milyon Allanı da kurtarmak ı .. 
şinin tahakkukundaki ehemmiyeti ve 
vehameti kaydettikten so:ıra sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

"Nihayet on milyon Almanın ve yUz 
bin şilometre murabbamdan f8zıa. top 

(Sonu: Sa. 6, Sü. 5JI 

Alman lktısat nazırının bevanatı 
·-·--·--····---•••-••••••••H••-·--...--·• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••• limlanmıştır. ı 

"Her tarafta yapıcılık iradesıle 
Türk- Alman 

ild:ı~gdi mÜn;:t~ebP.tlPtinde 
inkişaflar 

ıazao Asım Us 
Alman iktrsat Nazın doktor Funk'un 

Ankara ziyareti münasebetile neşredı.. 
len resmi tebliğ, Almanya tarafından 
Türkiye hesabına 150 milyon Rayş.. 

marklık bir kredi açılacağını, bu kre
di ile hükumetin Almanyaya yapacagı 
sınai ve askeri siparişler ile nafiaya ve 
saireye müteallik mübayaat ile ödene
ceğini bildirdi. Bu tebliğin daha açık 

olan manası şudur: Hükılmet memle. 
ket ihtiyaçları için Al.manyaya 60 - 70 
milyon liralık mal sipariş edecektir. 
Hususi Alman fabrikalanndan alına
cak olan bu mallar Alman hükumeti 
tarafından açılan krediler ile karşı:ana
rak Türkiye hesabına borç kaydoluna. 
caktır. Bu borçlar iki taraf arasında 
takarrür edecek şartlar dairesinde hü. 
kClmetçe taksitlerle ödenecektir. Bu 
suretle bir müddet evvel İngiltere ile 
Türki~e arasında kararlaşmış olan on 
altı mılyon sterlinlik mali muamelenin 
başka bir şekli de Almanya ile Türkiye 
arasında cereyan edecek demektir. 

Tarihi hadiseler neticesi olarak u
mumi harp içinde ayııi safta silah ~r
kadaşlığı yapmış olan Türk ve Alman 
milletleri arasındaki ittifak sulh ile nt. 
h~~et buldu; fakat iki millet yine bir_ 
binni unutmadı. Sulhtan sonra Tiirki
ye ile Almanya arasındaki iktısadi mü
nasebetler gittı"'lc:çe geniıtedL TürH e 
Alma a k, ···· y ny ya pamu uzum, incir, ftndık 

(Sonu: Sa. 6, sa. tJ 

.... il .... 

8 • s t? ır ır ••••• 
Greta Garbo 

Kristiyan Tretton 

Mehmed Selim 
Varınki sayıda 

POLONYALJLAR büyük faaliyet temposunu gördüm,, 

Şakir Kesebir Afmanyayı 

I .. .. ···--~ 

bir 
kanidir 

'(Y azııı 6 mcı sayfada) 
--~~~~~~~~~~--~-

Nasıl öldüğünü 
anlatan adam! 

Doktor Minoviçi kendisini tam 
12 defa boğmuş ve asmıştır 

- llk defa yatağımda öldüm. Sır
tüstü yatmış, gözlerimi tavana dik • 
miştim. lki elimle boğazımı sıktım .• 
Boğazımın iki yanınd:ı.n, tam kalın 
damarların geçtiği noktadan parmak 

(Sonu. Sa. 4 Sü. 3) 

····-·····--··-···················-·-·········-1938 

Resimli Hafta 
Tam bir ev mecmuaııdır. Eliti 

örnekleri, faydalı yazılar, 
hikayeler, italyanca 

derıleri 

Eviniz için size, fazla para 
verip, yabancı ve yerli başka 
mecmualar aldırmıvacak bir 

zeo~inlik tedir 

36 sayfa 5 kuruş 
-·-----·-------- nr. lfinodtl 

ziyaret davetini kabul etti 
(Yazan 6 mcıda) 

Dünkü lik maçları 

Fener c: Güneşle O - O 
berabere kaldı 

(Yazısı 5 indideJ 

ij)iinfetüt ~~: 
.... -2 --- - ,_,_ 

Yine Kadıköy hali 
Kadıköy hab açıl11n mı, açılmaam mı? B11 mesele oldu. Bir pmteci 

arkadaı belediye erkanmdan birine fikrini aormu1- 811 zabn verdiii cevap 
bizi tatmin ebnedi. 

Şehirde toptancılar için l ': tek haJ olma11 bir kaide olarak kabul edil
se oile lzmit ve MaltepP. taraflarından gelen ıebzelerin, meyvalann ve Aİ.i 
renin birçok maaraf ve zahmet ile Kadıköy ve Haydarpapdan bir kere 1 
tanb11la geçirilmıcıi, sonra teıkrıar o tarafa götürülmeıi niçin icap etsin? 
cbköy ve Vsküdar ahalisinin yiyeceği teYleri denizlerden aıırarak mutlak.: 
umumi bale getirmek, sonra t--krar oralara götürmek sıai kulalı sol elle " 
termek değil midir? Kadıköy hal bina11nı hiç olmazsa Kadıköy Ye ciftrlllda 
iıtihlak edilecek bal eıyası için bir depo gibi kullanmak daha doiru 
iil midir? 



G~ırünen 

Olkunan 

s~yueınıen 

E cnebi sermayeli şirketlerin bi
rer birer htıkfimet tarafından 

satın alı:ıdığmı memnuniyetle gör
mekteyiz. Alınanlardan başka alınacak 
olanlar da var, yavaş yavş çok kazan
dıkları halde bin bir hesap ile bu ka
zançlarını zarar olarak gösteren ve 
sızlanan bütün ec:::ıebi şirketlerin, or
tadan kalktıklarını göreceğiz. 
Şimdiye kadar, ecnebilerin işlettik

leri şirketlerin zarar gördüklerini işi· 
tince, içimizden güler, fakat imtiya,,z 
mukaveleleri karşısında scylenenleri 
de :ıezaketen dinlerdik. Bu şirketler, 
mukavelelerin kendi lehlerine olan 
maddelerini istedikleri zaman ve dıle
dikleri surette ortaya atarlar, fakat 
teahhütlerile al~kadar olanları hiç 
akıllarına getirmezlerdi. Ortada bir 
çiftlik vardı ve bunlar onun bütün 
mahsulatından istifade ettikleri halde, 
yağmuru, kurağı ve havayı ileri s!l
rerck ümit ettikleri mahsulil temb e
demediklerini söylerlerdi. 

Ellerindeki çiftliğin iyi mahsul 
vermesi için tarlalarının bakılması, 

gübrelenmesi lazım geldiği söylenince 
de bin bir bahane ile bunlardan ka· 
($arlar ve işaret olu:ıanları yapmazlar
dı. 

Cümhuriyet hükumeti, şirketlerin 

bu vaziyetlerine karşı uzun müddet 
gözünü knpayamazdı. Nitekim, öyle ol
du. Ziy::ı.n iddiasında bulunan şirketler 
satın alındı. 

Ben geçenlerde bu işlerle al!kadar 
olan ve bundan bir sene evvel sa.tın a
lman bir şirketin işletme vaziyeti et· 
rafında tetkikler yapan bir za.tten çok 
mutazarrır ve verimsiz olduğu iddia 
edilen bir hattın bugünkü vaziyetinin 
ne olduğunu öğre:ımek istedim. 
Aldığım cevap şu oldu: 
- Mükemmel! Şirketin malzemesi 

pek az bir zaman sonra tamamile yıp· 
ranmış ve köhnemiş bir hale gelecek
ti. Elimize aldık. Tamirlere giriştik, 

vasıtalardan bir çoğunu köhnemekten 
\re yıpranmaktan kurtardık. Büfü:ı bu 
masraflar arasında elimize aldığımız 
eirketf n zarar vermediğini gördük! 

Bu cevap bizi sevindirdi. Bu işlerin 
bizi daha çok sevindireceği gilnlerden 
de uzakta değiliz 

D ~vlet Demiryollarının son :ıeş
rettiği "Yolcu Rehberi ,. n.i gör 

lUntiz mli bilmem ?Memleketimizi riE'mir 
ağlarla sarmak vazifesini üzerine alan 
Nafıa Vf'kileti bu küçilk eserle muaz· 
nm m0 sa:tini çok mütevazi, çok te
miz ve ay.5.ıı bir surette ortaya koy. 
muş olduktan başka. çok güzel bir şe
kilde tasnif edilmiş bulunduğu ıçı:ı 
ııeşr:mlcki maksadı da en kısa ve en 
kestirme bir yol ile temin etmi~ bulu
nt.Lyor. 

Nefaseti itibarile Avrupa rehberleri 
ile ayni derecede bulunan, fakat bir 
tek rı.oksanı ola::ı bu gilzel eserinden 
dolayı Devlet Demiryollan Sayın Ge
nel Di,.ektörUnU tebrik eder1z. 

Yukarda i!3aret ettiğimiz noksanı da 
bildirelim: 

Devlet Cemiryolları ile seyahat eden 
ve bu rehberi yolda okuyan seyyahla
nn gidecekleri şehirlerden kendilerine 
tavsiye edilecek temiz otellerimiz, ]o. 

kanta adreslerinb üçte:ı fazld bulun· 
mııması ! Bir seyyah için bunun ne ka
nar büyük bir ihtiyaç olduğunu takdir 
buyuracağından emin olduğumuz ida
renin rehberin yeni basılışında bu ~ok 
sanı da izale etmesini temenni e<leriz. 

KEF 

( Yeni !\'e.~riuaı ) 
Kurtu luş Edebiyatı 

Ta rifli 
Bay Enver Behnan Şapolyo milli müca

'delehatıralarını büyük bir srvgi \'e kıc; 

kanclıkJa sakhyan kiillilr f{enclerimizden 
biridir. Bu emeğinin son bir mahsulünü 
de "Kurtuluş Edebi)o·atı Tarihi., ndlı kilnp
Ia alıyoruz. Eser, o tarihin içinılc yaşıyan 
bir vukut ile Anadolunun her tarafı nıı 
nüfuz etmiştir. Alatürkün nutkunun baş • 
Jangıcını başlanı:tıc yapan kitap, Siileymnn 
:N'azifin mütareke devrine ruillelin isyanı
nı ifade eden (Kara!{Ün) ünü kurtuluş e 

debiyatının pek haklı olarak hu ı;ayfaların 
öncllsil yerine alıyor Ye bize kolay kc.lay 
elde edllemlyccek birı:ok ruh hcyrcnnla -
rınm lntıba!onnı temin ediyor. Çalışkan 
muharririne te~ekkürle kitabı okuyucuları. 
ınıza taniye ederiz. 

Dünyayı harpten ·kurtaran adam 

Edvar Beneş 
Günün Aklsıerl 

Aya k üstü yemek, 
içmek modası 

Beneş mağJü biyeti asla kabul etmezdi. B ugün bile 
kendisin in mağ l ubiyeti kabul etmediğin i söyliyebil ir iz 

Ayakta yemek, ayakta içmek moda. 
oldu. Köprünün her iki taraf mda. a· 
dun b~ında bir rastla.nan dUkk&nların 
uzun tezga.b.la.n etrafına bir çok insa· 
nm üşüşerek ayak UstU yemekler ye· 
dikleri:ıi ve içkiler içtiklerini görüyo· 
ruz. 

Yazan: Vernon Bartlet (İngiliz diplomatik mubahlri) 

1917 senesinde bir gU.ndü. Ordudan 
çıkarak gazetelerde diplomatik muha
birliğe başlamıştım. Londra:ım Strant 
caddesinin bellisiz bir k~lnde bir 
büro vardı. Bu büroda mavi kalemle 
çizilmiş Çekoslovak hudutlarını gös
teren Orta Avrupa haritası bulunuyor• 
du. O hudutlar ki, bugün birdenbire 
ortadan silinmiştir. 

Büroyu işleten adanı, kendisinb bir 
Çek olduğunu söylUyordu ve o zaman, 
ben, Çekin ne olduğu hakkında bir fi~ 
kir sahibi değildim. Bürodaki adam, 
hararetle bana Mazarik isimli birin ~ 
den bahsediyor, sonra yine hararetle 
sözü Be:ıeş isimli bir diğer adama. 
naklediyordu. 

Ben, ne Mazarik, ne de Beneş hak· 
kında malumat sahibi idim. 

Fakat o bU.ro, yıkılmak üzere olan 
Avusturya - Macaristan imparator~ 
luğu hakkında zengin bir havadis 
membaı idi. 

• • • 
Sonra günün birbde o zamanlar ga

yet berbat bir ingilizce konuşan veyi
ne onun kadar berbat fra.n.eızca konu· 
şan ufak tef ek bir adama rastladım.. 
Bu uf ak tefek adam, iti18.f devletlerin· 
den ya.:ıa mücadele etmek Uzere vatan
da.şiarını getirmekte olduğunu söyledi. 
Onun bir mektep hocası olduğunu SÖY· 
lüyorlardı. Bir çok mektep çocukları 
hocalann.m hikayelerini nasıl tered· 
dütle karşılarlarsa ben de o ufak te
fek mektep hocasının naklettiklerbi 
öyle karşılayacaktım. Fakat. bir Çe· 
koslovak milletinin dilnyaya gelmekte 
olduğu hakkında bana öyle inandrrcı 
dililler getirdi ki ... 

Bu ufak tefek adanı. Edvard Beneş 
idi. Avusturya ile İsviçre arMmda 
sahte bir pasaportla seyahat ediyordu. 
Bu şerait altmda bir gün yaba.:lcı bir 
düşman, ertesi günü bir müttefik 
dost telakki edilmek taliblle yaşıyor· 
du. Meslek hayatı o kadar romantik l· 
di ki, tesiri altında kalmamanın im
kfuıı yoktu. Bununla beraber miPeti
nin istiklal kazanacağı:ıı söylerken 
gösterdiği nikbinlik bana garip geli • 
yordu. 

Fakat o nikbinlik pek yerinde imiş. 
Çünkü Edvart Beneşe ikinci defa rast 
ladığım zaman, o Orta A vrupada Çe
koslovakya adıyla teşekkül etmiş olan 
yeni devletin ilk Hariciye nazırı sıfa
tını taşıyordu. 

Mister Çemberlayn. 27 eylfilde rad
yodaki nutkunu söylerken Çekler hak
kında "bizim hiç bir şey bilmediğimiz
den,, bahsetti. Halbuki, başvekilE;, tav
siyelerde bulunması mutat olan Hari
ciye nezar;eti mUtehasstslarile istişare j 
etseydi, Çekler ve onların reisicUmhu-

Siyasi icmal : 

Edvar Senet 

ru Edvard Benee hak1unda çok şeyler 

öğrenirdi. 
Milletler Cemiyetinde Çekoslovakya 

Hariciye nazırı sıfatile. Avrupanm en 
kabiliyetli mut.avassrtlarından olarak 
çalıştığını öğrenirdi. Bir buhran ba.ş· 
gösterdiği zııman, onun sebebi ne o
lursa olsun her hangi bir inkıtam ö
nüne geçecek bir uzla~a projesile 
daima Edvard Beneşin ortaya çıktığı· 
nı öğrenirdi. 

• • • 
Bene§, mağl!ı.biyeU asla kabul et· 

mezdi. Bir maniaya rastladığı zaman 
dayanır ve müşkülattan kurtulmak 
Uz.ere sağa sola başvurur. fakat her' 
halde o müşkütatm içinden çıkardı. 

Hatta bugün bile, kendisinin mağl\1-

blyeti ka.bul etmediğini söyleyebiliriz. 
Bene§, Fransız - Çek ittifakı siya

aetini en ziyade tutan bir adamdı. 0, 
siyaseti bugiln Fransa mahvetmiştir. 
Şimdi Pragda yeni bir siya.aet istika
metini tayin etmek mecburiyeti var
dır: 

Benf',ş, Reisicilmhurluktan çekilmek
le belki milletinin ezici yiikUnU hafif. 

Jetmiş olac.a.ğme. ka.n1dir. Zira, Alman 
matbuatı daima "Beneş devleti,, diye 
hücum etmektedir. Artık "Beneş dev
leti,, yok. Onun yerinde sadece şekil· 
siz bir Qıkoslovakya. va.r ki. bir mille· 
tiil fellketinden istifadeyi ümit eden· 
]er, onun huduttan üzerinde çekişip. 
duruyor. 

Çatal.ağzı · li·manının inşaatına 
yakında başlanacak 

Karabiikte kurulmakta olan demir 
ve çelik fabrika.!anmızın mamul mad. 
delerini ihraç etmek Uzere Çatalağzm
da son sistem bir liman vücuda getiri.. 
leceğini yazmıştık. 

Etibank bu muazza.ı.n iş i~in hükt1 -
metten aldığı direktif U2erine inşaata 

Esasen, dünyanın en tanmnuş li. 
girişmek Uzcre çalışmalara başlamıştır. 
man mütehasSJ:sı ve İngiltere bükfü.ıe
tinin liman işleri ınüşaviri Sir Gip 
bun.dan evvel memleketimize geldiği 

zaman müstakbel Çatalağzı lima..-unın 

inşasına ait bir avan proje harırlamış
tr. Pek yakında inşasına haşlanacak 

olan bu liman için Edbilnkın gon~ Slr 
Gipten teşrikimesai dileğinde bıJlu

nacağı kuvvetle muhtemeldir. 
Çatalağzı, teçhizat ve tesisatı itiba. 

rile dünyanın en modern limanı ola
caktır. Burada en son sistem b~lt.. 

ma ve yükleme tertibatı viicuda l[Ctı

rilecektlr. 

13 bilyük vapur Çatalağzı limanını 

rıhtımlilrına ayni zaman.da yanaşabi. 
lecek ve ayni zamanda yükünii boşal

tacak veya yük alabilecektir. Bundan 
ba~ka limanda bu 13 gemiden b:ışka 

25 gemi de bannabilcccktir. 

Çatalağzı limanı takriben 11~12 mil
yon Türk lirası sarfile üç senede ik -
mal ~dilmiş olacaktır. 

Kömür, maden, maden cevheri, ma· 
mfıl maden ve diğer Lcadi eşya yükle
mek ve boşaltmak ve gemilere ihrakiyc 

vermek i~in ayn ayn -ve elektrikle 
müteharrik tesisat yapılacaktır. 

Bunun pratik kıymetini bir ya..1a 
bırakalım, tatsız bir ~ey olduğuna ka
ni değil misiniz? 

Böyle ayak üzeri servis yaprlao bir 
sUtçU dU!<kanma girdiğinizi farzediniz. 
Yilzü tereyağı gibi ışıl ışıl yana~ bir 
ada.m. tezgB.hın ardından soruyor: 

- sut, aj'l"an? 
- SUt! 

- Sıcak. soğuk? 

-Ilık! 

- Şekerli, §ekersfz? 
- Şekersiz. 

- Sandoviç? 
- Peynirli bir tane ver! 

- Buyurun ... 
Dikkat ederseniz bu kısa ve maki

nece konuşmak, o ayaküstü alış veri· 
şin yiiklediği bir zarurettir ki. aşağı 
yukarı: ''Beni fazla işgal etme; bir a:ı 
evvel zıkkımlan git! .. demekten başka 
nedir? 

:1i~t.r Ü!..~taD bir nukJ-.inm te"l!iZ, 
beyaz örtUlU masası başına kurulup 
enine boyuna serilerek yeyip içmek. 
istediğinizi, kendl zevkinizi:ı her ya
n.mı yoklayarak intihap etmenin güzel
liğini, rahatmı dUşilnUn ! 

Blr yiyecek dUkkaıtma girdii!lmiz 
zama.:ı, - eğer fena halde aç değil

sek - karrsmıu:a bir ı;UrU ahret sualile 
çıkacak böyle aceleci bir tezgft htar ye
rine, vazifesini tatlı tatlı gecikti.rmeği 

bilen idareci bir garsonun güzel ihma· 
linden bile hoşlandığımız zamanlar o
luyor ... 

• • • 
___ Vitrinlere B - 1--1---

... 
Paza.rlığm kalkmasında ben bir fay· 

da daha görüyorum.. Şimdiye kadar 
yüksek mağazaların vitrinleri:lde göze 
çarpan eşyalardan bir kıımu, fevkall· 
de pahalı 5eyler sanılırdı. Uzerlerinde 
fiyat olmadığı için kaça satıldıklarmı 
asla bilemez ve bu ytlıden bir çok ve· 
himlere kapılarak o mağazalara gire· 
mezelik.. 

Bunun neticesi hem satıcı, hem müş 
teri için zararlıydı. 

Haibuki, bugiln, her main fiyatı U· 
zerine yazıldığı için, vaktile pahalı ol· 

malarına ihtimal vererek yanlarm:ı. 
yaklaşmaktan korktuğumuz ~yadan 

bazıla.nnm, bütçemize elverişli şeyler 
olduğunu gC:irilyon.ız, O eşyayı almak 
için zihnimizde temayüller ktrVVetleni
yor. 

Bu:ıun neticesl, hem satıcı, hem 
müşteri için klrlı değil mi? 

• • • 
Evlenme Dersleri Haklanda 

lngiltere ve Habeşistan meselesi 

dilmiş olacağı gibi Almanyanın şar
ka genişlemek siyaseti önü.ne de bir 
set konulmuş olacaktır. Acaba bun • 
!ardan hangisi? 

Sovyet Rusya ne yapacak? 

Amerika üniversitelerinde, gençlere 
"evlenme dersJerf,. de okutmağa ka
rar vermi~ler. 

İngiltere ile ltalya. arasında yent • 
den umumt anlaşma mUza.kereleri 
başlamıştır. Bu müzakereler hayU 
ilerlemiştir de. İtalya. lspanyadakl 
gönUllülerden on bin lrişlyl derhal 
geri çekmeği kabul ediyor. Buna mu. 
kabil İngilterenin Habeşlstanda !tal. 
yan hı\klmiyetlnl tanımasını istiyor. 
lnglltereutn esas itibarile İtalyan Ha 
beşistanını tanımağa karar verdiği 
malümdur. Evvelce Ba5vekil Çember· 
layn'ın parlAmentoya verdiği temi • 
nata göre bpanyadaki ltalyan gö • 
nlilllllerl gerl çekilecek olursa. Ha • 
beştstanı tanımak kararının tatblka. 
tına gec;mekte bir mı\nl ~:almıyacak
tır. 

Yalnız son günlerde İngiliz Baş • 
vekili Avam kamarasını feshetmeğe 
karar vermiş olduğun·:lan Habeşls · 
tanın tanınması meselesin! yenl mec. 
lisln toplanmaeına kadar tehir et • 
mek istediği anlaşılıyor. 
Lehistan - Macaristan - Romanya 

Macarlar Çekoslovakyadan alacak
ları Macar azlıklarından başka yeni 

arazi istiyorlar. Bu arazi alınınca 

Lehistan lle Macaristan blribirlerile 
budutça. blrleşmlş olacaktır. Bu te -

şebbUsUn Lehistan. Macaristan. Ro
manya arasında Uçler bloku tesisi 

maksadına müstenit olduğu söyleni

yor. 

Bu hususta. Lehlsts.n ile Macaris · 
tan arasında anlaşma vardır. Fakat 
k ildahvoıtan.-· 

Romanyalılarm buna ne dlyecekle 
rl bellt değildir. 

Bu işte mUhim olan elbet şudur: 

Acaba Lehistan • Macaristan - Ro • 

manya arasında bir UçJer bloku yap. 

mak fikri nereden ıellyor? Ve kime 
karşıdır? Münib konferansında Leh
li ve Macar azlıkları davasını şiddet 

le müdafaa eden Musoltnl olduğu t
çln bu snalln ltalyan BaşvektUnl ha-

tırlatmaması mUmkUn olmuyor. Böyle 
bir Uçler bloku olduğu takdirde Sov. 
yet Rusyanın garbc geçmesi mene -

:M:Unih konferansında Sovyet ltus.. 
yanın temsil edilmemiş olması A nu 
panm siyası mahafillnde dedikodu • 
ları mucip olmuştu. Bu hava hAIA 
devam ediyor. Fransız gazeteleri 

(Jurnal de Moscou) nun Çekoslo 
vakya A.kıbeti bakında yazdığı baş 
makaleden fıkralar alarak "Sovyet 
Rusya. ne yapmak istiyor?,, suallni 
soruyorlar. 

Çekoslovakyanın inhllAitnden son. 
ra Fra.nsanın A vrupada.kt müttefik 
lerlnl (Çekoslovakya ve Lehistan) 
kaybetttğtnl gören Sovyet Rusya 
Fransa ile ittifakını Fransız - Çeko~. 

lovak ve Fransız - Leh ittifaklarına 
bağlı teH\.kki ediyordu. Onun için 

Bu havadisi gazetelerde görünce, 
yeni Amerikan nesilleri hakkmda bil· 
tUn işittiklerim ve okuduklarım gö
zllinde canlandı. Kendi ke:ıdime: "iş· 

te, dedim. İhdas ettikleri ilmi müşkü
latla şimdiye kadar talebeyi. şaşırt
makta olan muallim ve milmeyyizler, 
bu mevzu Uzerinde - talebe tarafından 
ortaya konmuş - yeni me!!eleler kar 
~ısında kalarak kendileri ter dökecek· 
lerdir.,, 

Çünkü kiminle evlenmek, :ıe yolda 
evlenmek ve evlinin hayatı hakkında 
bugünkü Amerikan gençlerinin ken
hocalanna taş çıkartacak kadar ma
lllrrıat ve hatta tecrUbe sahibi olduk· 
larını sanıyorum. 

Moskovada çıkan ve Sovyet hariciye HİKMET MÜNİR 
komi.s.arllğinden mülhem olduğu an, 
}aşılan resmf Rus gazetesinin: 

- Sovyet - Fransız itti fa.kının bun 
dan sonra kıymeu nedır1,, p p , F r l k old 

0 · Tarzında bir sual sorması Fransız.. r~nS O ~ 
lan endişeye sevketmiş görünmekte- Belgrat, 9 (A.A.) - Naip prens 
rllr. A... Pol, ferikliğe terfi etmiştir. 



96!ii_? !'üş~~~ı 
Erzincana varan 

tren! 
Yaratılan ~eyler, rerçi programlı 

bir bıı.şarışt·r. Fakat programlar, onu ı 
yapanlardan, fikirden hayau lndfren. 
Jerden başkalarının hatırında günü 
günUile kalmaz. 

Bunun içindir, ki diln gazetelerde: 
ilk lokomotif ıslıklari~c. Erzincan Ci

valarının çınİadığını okuyunca, bu ha
ber, bende an&ızın kartılatılmıt bir 
sevinç uyandı rdı. 

Telgraflar, orada bayram yap.Jdrğı. 
n: bildiriyor. Halkın ruhunda filozof 
sezişli zengin bir tarar vardır. Görün. 
nıez antenler, ona hayırlıyı, iyiyi, fay. 
dalryı çabuk ö~retir. 

Erzincanlıların bugün duydukları 

keyifae, işte böyle bir sezişten ileri 
geliyor. 

"Demiryolu,. nun arkasında bilyük 
bir mnzi yoktur. "Buhar., keşfinin in. 
sanlığı çıkrıktan makineye geçirdikten 
sonra, kııvuştuğunıuz en büyük nimet, 
§imendifer oldu. Bugünküne ni&lr·tle 
oyuncak kadar küçUk, Lebck k~dar 

c lız olan ilk lokomot:füı görünüşü. 
kendisinden yarım asır sonra dt:vler 
dotacağmı umduracak halde değildi. 
F4kat işte bugün, nman ve mesafeyi 
dağları, ovalan. çölleri, yar ve ı..c:u
rumlarile yutan birer dev o:dular. Bu
nun icadından ıonradır. ki dağların 
bağrı delindi. tüneller a;ılck le.ad ic.ad. 
!arın anasıdrr. KöprUcülüğün bir ha. 
rika haline gelişi, demiryollarının önil· 
nü kesen geniş uçurumlar yilzünı!en · 
dir. İnsan zekası, tablatin yol keıici . 
I~ · e ta:ıammül etmedi. Beton ve çe. 
lık a d mlarla ~nların üst:.inden atlayı. 
verdi. 

Türklyedelci şimenc?ifer siy~ti pro
gramını kuran İsmet İnönü. ilk gün. 
krde ne çetin itirazlara uğramııtı r .• 

Had:seye basit bir para gözlüği\nUn 
arkasından bakanlar, erdiğimiz bu ni. 
metin külfetini yalntı bugünkü nesle 
yiiklemenin doğru olmadığrm, gelecek 

A4ü<•IJı • C .S • f\lO:V 8V,..,,........ g•r•lıtlı;,;_ni 
eöylüyorlardr. 0 

Onl~ra _kalsaydı, demiryolu siyaııetl
~i~'. gımdı .h&ı5. bir avuçluk toprak 
ustunde pınelcleyecckti. Bu ffi b' 
"bU il ır t n,. olarak dUgilnmek Jbrmdrr. 
~e-~1ekete getirdiği ümran, genı,ıet
tığı I§ sahası, uyandırdığı sanayi kay. 
nap1ası, iktısadi kalkınmadaki hizmeti 
birer birer kantara vurulmalıdır. 

Topraklanmn altında zengin kömür 
damarları yatan bir ülkede, şime:ıdl. 
ier, en uygun bir vasıtadır ve bu böı
Je kalacaktır. Başlayan ve başaranlara 
ne mutlu. 

Bom baydan ticati istekler 
birBombayda.:ı TUrkofise gönderilen 

kısızn mektuplarda bir çok firma-· 
Jann rncmJcketlmizle Ucart münase • 
bette bulunrnak ist....ıiği bild' ·1 t ti B r· ~" ırı m e r. 

u ırnıalardan bir kaçı memleke· 
timizden bilh"asa ·ıı 'lhf .. u.o , anı n mı , goz 
tqı, toz ~ükUrt, kUkürt çubukları. krr 
mızı kUkilrt, san arsenik k.b ·t· k • mrZJ a . k ı rı ı. rr 

. rsenı • '"C8aire lstemektedtrltr. 
--<>--

BEYOGLu HALKEV!NDE 
KEMAN DERSLER! 

Bevo& tu Halkcvinden: 
Evim~zJ~ ke:nan d . . 

enı verilecektir 
Arzu edcnler!n tıce)e evi-: UdU • •in . • ... z m nv-.:-
, e müracaat eylerneJeri. · 

RADvo 
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AKŞAJI NEŞRll'A Ti: • 
Saat 18.30 Solon musiki~!: J\adıkö H 1 kcvi n .ınıın ıı Doktor Behı:ıt idnr Y · da • 1 

1" il' ( 11 ( S . C!iln e, 
11 r.nn l'rnns : ro .. olıh !lhırot CFl'n -

!ioh:ıhC'lcri, 19,:l'l fnd \ "C :ı rkor!nşlnrı 1 mu: 
( 1 • lk " . nra 
ını nn ııır.. mu~ ısı "' hnlk ş:ırkıl 

19 
nrı, 

,55 Uors ı h:ı hcı lcri, 20 .Snııt ııyorı: Un 
ınlyet Yüce.ses ve orkoılıışları lıırııfındıı~ı 
türk musikisi ,.c hal k~nıkılnrı , 20,tO A. 
i:ı n-ı h:ıhcrleri, 20,47 Ömer Rı1e Dol!rul ta-1 
rafından rı rııpço r.öylcv, 'lJ,30 Danlttalfm 
mu5ikl heyeti: Fnhrl Kopu7. '\"e arhıfoş .1 
l•n~rfınd•n, 2ı,1n fb'l'o nır>onı, 22,131 
\'iyolon,.~I konseri : Mııh "ilin Sıırlıık, pi • 
yano ref:ıkalflc, 22,:-rıı Son hAherler ,.e er-! 
ıuı g{lnün pro~ramı. 23 Saat h1m, t~m..J 
lAJ mor~ı, Son. 

Beykoz önünde demirli bulunan 
Asya vapurunu 

Hırsızlar, makinelerini 
aldıktan sonra batırdılar 

Beykoz zabıtatn enteresan bir hır· 
!rılık işini meydana çıkarmıştır. Bir 
şebeke halinde çalışarak kısa kısa 
fasılalarla koskoca bir npurun için. 
deki makineleri ,.e para eder eşyaları 
karaya taşıyıp satan hırsıılar sonuıı 

da yalnız kuru bir '' o~ke şekllndo 
kalan \'apuru da batırmaktan çekin. 
mcmtşlcrdlr. 

HAdlscyl anlatalım: 

Mustafa Şeref adında birisinin ,.e. 
reseslno alt "Asra .. vapuru Beyoğlu 
tahsilat komlsyonuoctt birkaç harta 
evvel haciz altınn nlınmtş ve bunun 
Uzerlne vapur Paştıbahçe önUne çeki 
!erek oraya dcrulrlemiştlr. \·apurun 
içinde bekçi olarak r.ıakAnsız takı. 

nııudau lllıcll Hasan S~buncu bu . 
lunmaktadır. 

Asya vapuru evYelki gece birden. 
blre su almağa başlamış ve kısa bir 
ıaman sonra dn batmıştır. Mahcuz 
\"&puruo bö~ le durup dururken nasıl 
uatahllec11~1 etrafında Daykoı zabı. 

tası derhal tahkikata bnşlnmıştır. 
Tahkikat bu 6urctle !lerlerlcen , dl 

ğer tarafU\n '\"&purun bekçisi Hasan 
Sabuncu •ia "emiden ç:ı!dığr bir pus. 
lan bir hurdncıra ı:ıtarkeıı yakalan 
mış ve hmm:lık vakası l::ıt şekilde btr 

çorap söküğü gibi moyclana çılta ·ı 
rılmıştır. 

Bekçi Hnsan Sabuncu ,·apura bek. 
çi olarnk hırakıl<lıktan sonra, bu fır· 
sattnn istifadeyi kurmue \'C hemen 
eski arkadnşlart lle temasa geçmiş
tir. Bunlar Kasrmpaş:ıdo Nen soka. 
ğında oturan Ali A'kyıldız. Arapcnml
lnde oturan Şevket T)algakıran ve 
Beykozda YalıköyUnde oturan Musta 

fa Nuridir. 
Bu suretle birleşen hırsızlar uzun 

geceler vapurda çalışarak, birçok 
pahalı makineleri sökmUşler \·e Mus 
lafa r-;urlnfn eandalr ile karaya ta· 
şımışlardır. Nihayet vapuru tamtakır 
bir hnle getiren hırsızlar artık cUrUm 
dellllerlnl yoketmek l~zrmgeldlğlnc 
lt:ı.nant getirmişler \'e evvelki gece 

nı.pura sandnlln yanaşarak su almağa 
mUs

0

alt yerlerini delmlşlerdlr. Vapur 
aldığı yaraların tesirli~ su almağa 

başlarnrş \'C batmrştır. 

Bekçi Hnsan Sabuncu vasıtaslle 
yaka l:tnan diğer suçlular da euçlarını 

itiraf etmişler vo eşyalnrı Galatadn 
hurdacı ŞUkril ile Ovaklme satttkln. 
rını söylemişlerdir. Bu makine aksa 
mından ancak 361 kilosu geriye alı -

nabllmlştir. 

Hırsızlar Beykoz mUddelumumllt· 
ğine teslim edilmişler ve milddelu • 
mumf şe,·ltct t:ırnfındıı.n tovklt o -
lunmıışlardır. 

Avrupaya gönderilecek 
talebelerin imtihanı 

i Mahkumlara eroin satan 
gardiyan 

HUktimet hesabma. bu sene 19 
r;ouç. 11.ııe mezunu, A vr:upaya tahsile 
gönderJ!ecektir. Liselerimiz müsabaka 
imtihanı için 300 namzet göstcrmirs· 

Jerdir. NamzeUerin imtihanı ıo. 11 ve 
12 teşrl::ıde Pertevnfyal ve Ankara Ga 
zi Jlsesinde ynprlacaktır. 

---n-~ 

Modetn antrepolar bitti 
Denizbank tarafından limanda yaıı 

tınlan modern antr('potarın in~aatı 

bitmiştir. lkl katlı ve UstU de kulla
nılabilecek fekilde anfalt olarak ya • 

pıl8ll bu antrepo~ar De~itbı:nka 98 
bin liraya. nınl olmuştur. 

Asfalt olan Ust kat ile orta ve alt 
kısımlara yapılacak nakliyat iı;ln kı-

zak tesisatları \ilcude getirilmiştir .. 
Birkaç cüne knder Atın:ı.nyadan gele· 

cek yllk asansörlerinin <!c hemen mon. 
tajc~a başlnnncakttr. 

- - -0- --
Jsveç ticaret an'aşması 

bitiyor 
Türkiye - İs\·eç ticaret \"e klerin<Y .., 

anll.§masuun feaht t~ hükumeti 

tara.!rndan ihbar eillmiştir. ! 
Buna nazaran ticaret anlaşmasının 

betine! ve klering a:llaı;.masınrn onun

cu maddeleri hUkUmlert mucibince 

mezkur anla~al:ı.r birincikanun 1939 1 

tarihinde merfyctten kalkmıe buluna· 

caktır. 

Bunun yerine ya!:ında ye!lf bir an· 

!aşma aktedilmek üzere müzakerelere ı 
b:ı.§l:ınacaktır. 

---o--
Bh Romen ticaret heyeti 

gelecek 
Türk - r.omcn ticaret odası reisi, 

M. Slovesks ve Romen iktıeat;ıların

dan mUrckkcp heyetin b'.l gün!erde 1 

şcbrimi:r.e gelmesi be!dcnmektedir. 1 

Üsklldar cezaevlnde gardtynnlık 

yapan Asım eYvelkt gUn mahkumlara 
afyon Ye eroin satarken cürmilmeş. 
hut halinde yakalanmıştır'. 

Gardiyan Asım sorgusunda uzun 
zamandanbcrl bu işi yaptıfmı söyle
mi!}, fakat malları kimden aldığını 
meydana vurmamıştır. 

Suçlu mUddehımumillğe tellm e • 
dilmiştir. 

o 

Belediye sıhhat işleri 
müdürü 

Belediye mhhat i§leri müdUrlUğüne 
tayin edilen muavin Osman Sait V 3 

onun yeri~e tayin edilen Fatih bele
diye tabibi r-:urettin vazifelerine baş· 
la.mış:ardır. 

Yeni belediye !ıhhiye müdürü mes
leğinde ihtisasile t.anınmıcı, kıymetli 

heldmlerimizdendir. Uzun müddet Yc
§ilköy be!edfye tababetinde ve sıhhi
ye mlidür nıuavinllğinde bulunmuş • 
tur. 

Mahrukat Kanununun 
Tatbiki Hazırlıklan 

Ekonomi Bakan!rğı, yurtta tat kö. 
mürü kt.llanılmaıını teşvik etmek ve 
tazr esaslarla harı mıntakalarda taş 

kömürü kuUanılmaıınr mecburi ktlma!< 
üıere ı·abut e~:iilmiş olan mahrukat ka
nununun tatbiki etrafrndaki harırlıkJa. 
ra dev:ım olunmaktadır. 

Ba:·::.nlrk, bu kanunun tatbik ıekli. 
ni ;fü~terir bir de nizamname projeıi 
ha.:ırlaıı.aktadır. 

Radyoda Yapılacak 
Propaganda Neıriyatı 

Nafia Vekiilcti. halen muvak'kat ka. 
bul muayene \'C tecrübeleri yapılmakta 
olan Ankara radyosunun neıriyat pro
gramlannda propaganda ncJriyatrna dl 1 
~eniş yer ayrılmasını kararla~tırmıştır. 

Baknn:ık bu yaıılann ihzarrnda ye. 
ni Tü:-kiyenin kalkınma programın·n 
tatbikini üzerine almrı olan bütürı 
devlet dairelerinden yazı göndermele. 
rini istcmittir. 

Zorlu aşık 
KamayJ beline sokup 

kapıya dayandı 
All Şahin adındn birisi. N'işantıı.şın

da Sipahiler cnddeslntlc oturan Sa. 
bl'rn ndında bir genç kadına göz koy-

muş ve kadım tUrlU mUz'lç hareket~ 
lorlle usnndırmrştır. Kadından hir 
tUrlU yUz lıulamıynn Ali Şahin . nlhn 

yet gece yarısı Sıı.blhanın C\"lne gele
rek kaprya dnynnnırştır. 

Artık işin sarpa sardığını gö r en 
Sabiha arka lrnıııdan sıvışa rak knrn. 

kola koşmuş ,.o mcmurlnrln b era ber 
gelerek Ali Şahini yıı.kalattırmıştır. 

Karakola götUrülen Ali Şahinin Uze· 

rl aranrnca uzun bir k nmn bulunmuş 

tur. Mütecaviz Aşık ndliycyo t eslim 
cdllmlşUr. 

---0---
PoODste 

Camide Bulunan Çocuk 
Dün gece geç vakit Fatihte Mihri

ban cam:inin içinden ağlayan bir ço

cuk feryadı işitilmi§, ve camie girilin. 
ce, oraya terkedilmiş dört aylık bir 

çocuk bulunmuştur. 

Merkeze getirilen yavruya Arif Kan
dil ismi konularak darülacezeye tes -

lim edilmi§tİr. 

Temizlik Yapan Kadın 
Şehremininde Uzunyusuf mahalle -

sinde oturan Hasanın karısı Şaziye, 
birkaç gün evvel evinde bir temizlik 

yapmak istemi~ ve ayni mahallede o. 
turan 50 ya~larrnda Penbeyi çağırıp 
çalıştırmı§tlr. 

Fakat Penbe işini bitirip giderken, 

Şll:;yenin el çantasındaki 26 lirayı da 
beraber götürmüştür. 

Biraz sonra hırsıılığı farkeden Şa

ziye r c-l•tc başvurmuş, polis de Pen. 

benin •:'\'inde yaptığı aramada 96 lira 
lıulu p, iç.ıntlen Şaziyenin parasını a· 
hp ver:rişı.:-. 

Tarzanı Taklit Ederken 
Düştü 

Eyüpte Ballıbaba mahallesinde otu. 
ran yedi yaşında Zeki, mahalle arka
da§ları ile beraber ilk mektebin balı _ 

çesin.de top oynamış. bir aralık top 
binanın pencerelerinden birinin kena
rına sıçramıştır. 

1 O metre yükseklikte kalan topun ıı 
kurtarmak isteyen Zeki, sinema kahra
manı 'fa:zanı taklit etmek isteyerek 

taşlara tutuna tutuna tırmanmış, fakat 
muvazenesini kaybederek yere düş-
müştür. 

Boynundan yaralanan Zeki, baygın 
bir hal ,e B?.lat hastanesine yatırılmış . 
tır. 

Bir Hırsız Yakalandı 
Kasır.lpaşada Zinclrlikuyuda oturan 

dondurmacı Saimin oda kapısına kilit 
uydurarak bir takım elbisesini ve Na-

hncıyokuşunda oturan Mitatın da od:ı
sın.ı pencereden girerek bir takım el-

bi~esi ile 15 Jirasını çalan hır.;mn 
tahkikat s:munda meşhur sabıkalılar· 

dan H::ısan olduğu anlaşılmış, yakalan. 
mıştır. J 

' t 

işacedec: 
.............._-.~ ,.__..... 

Riyanın faydası 
\azau Sadri Ertem 

Ahlak sofuları herhalde hiddetlenc· 
cekler

1 
bana Inl bol kızacaklnrdır. Sa· 

mi:niyet edebiyatı ite beslenen k-.ılak
lar "riyanın faydası,, sözünde şüphe. 
siz ağızlarında dişlerine bir çakıl par
çası çarpmış insanların tlzüntüal;nü 

hissedeceklerdir. 
Sofu ahlakçıların üstüne dünya ku· 

rulahdanbcri her cins silôhla ateş ct
til:!eri. fakat bir türlü leşini sere:ne
dikleri riyanın bir vitrine konması 
samımıyete kıymet veren insanları 
rencide etse de. onu bir konuşmanın 
mevzuu yapmak bir hakikati inkfır ha
tasından daha mnkul bir hareket o
lur. 

İnsanlar kovuklarda yaşadıkları . a. 
ğaç dalların.da tünedikleri zam:ın da, 
riya denen bir perde ile vücutlımnı 
zaman zaman örtmeğe lüzum görür. 
lcrdi. Bugün beton apartnnanlarda 
ve havanın yüksel: tabakaların • 

• da tünemektedirler. Fakat sırtlarında· 
ki örtüyü atmak im'Kanını bulamamı~· 
lardır. 

İnsan tabiatına benzeyen bu hal 
gilzel midir? Bunu iddiaya imkan yok. 

tur. Fakat, mevı;uttur. 
Dünyada zehirler, kinler, felaketler. 

gibi ..• 
Riyanın fay dası zehirin faydasına 

benzer .. Riya, insanla mensup olduğu 
cemiyet arasındaki intibak noksanın· 

dan doğan bir haldir. İnsanın ruhunu 
kaplamıyan samimiyet yerini bir örtU 

gibi kapar. 
Ferdin cemiyet içindeki intibaks1zlı· 

ğı onun bir sürü J.:aidetere hayatınr 

uydurmaması ve cemiyetin kıymet 

ver.diği nizamlardan kaçmasıdır. 
Fert bu nizam harici faaliyetini yi.. 

ne cemiyetin kontrolu altında yapmak. 
tadır. ''Riya,, bunun müeyyidesidir. 
Bunun içindir ki, beğenmediğini osye, 
te önünde tekrar etmiyor; kendi ha
reketini başkalarına mubah bir fiil o. 
tarak telkin etmek istemiyor, susuyor. 
Sosyeteyi kendi ferdi yetinin bir deva
mı haline koymaktan çekiniyor. 

Bu bakımdan "Riya,, bir nevi ten
kit vazifesini görüyor. Cemiyetin iyi 
ve güzel görmediği şey sosyete için· 
de kıymetini muhafaza ediyor. Eğer 
insanlar bütün ferdi iharekctlerini sa .. 
mimiyetle ortaya atsalardı kıymet hü
kümlerinin hiçbiri ayakta kalamaz:'. 
kıymetler birer birer ortadan silinirdı • ıır 
Riya yaratıcı değildir; fakat inhila ın 
önüne kurulmuş bir settir. 

Cemiyetin huzurunda söylenen, ya· 
" ••kfıt but yapılıp da cemiyetin hattö 6U 

ettiği, tenkit etmediği §Cyler yavaff 

yavaş cemiyete mal olur. . 
Halbuki cemiyet içinde miıtemııdı· 

yen iki tezadın harbi vardır. 
Biri, ferdin hayvan bünyesinde_n 

gelen kendini muhafaza, öteki ccmı
yctin bünyesinden gelen kendini feda 
insiyakıdır. Bu iki kavga ortasırda 
muvazene unsuru "Riya,, dır. 

Cemiyeti her .zaman taze, her za-
. i bir. man heyecanlı, her zaman samım 

halde muhafaza imkanı yoktur. Bunu~ 
için sosyete nizamını çok defa Adı 
birşey olan riya: ile muhafaza eder .. 

• b" binne Nasıl, kıymetli kristallerın ır .• 
çarparalt kınlmaktan kurtarmak ıçın 
aralarına kuru ot, tahta talaşı yerle§
tirilirse cemiyet de muvazenesini ya· 
!anlarla temin eder. işte zehirin fay. 
dasına benzeyen riyanın faydası. 

Romen iktısat heyeti, fehrimizde 

birkaç gün kaldıkta.:ı ııonra Ankaraya 

ı;fdecek, orada Tilrk - Romen iktısadf 
müna.sebatının arttırılması busur··nda 

alikadarlarla temaslarda bulunacak· 
trr. 

Daireler cUmhuriyet idaresinin tees
ıUıilndenbcri bUtiln aahalarda bapnl
mt' cbn ve dünyaya duyurulmaamda 
fayda mUlahaza edilen bürük eserle
rin herbiri için ayn ayrı yazılar ya· 
zaca1dardır. 

Artık luşa airiyoruz. Henü:r lıavalıJ.1' İyi seneki gibt liıtm birden l:ıiaatırmailnilaa 
cc bozmarr .. ıuına roğmen, eayfiyelerdtıı !<orkuyor. Rcımimiz BoJazdan ,ehre 

l!ehrc göç edenler çoktur. Herkes ıreçentnpnan bir ailenin qyalamıı WÖ'tıerİJ'GI'• 
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Dünyada garip rekorlar: 

Dakikada 10 diş söken dişçi 
12 dakikada domuz yüzen kasap 

Dünya rekorunu kıran berber 
Hemen her gün yeni bir rekorun} 

kırıldığını görüyoruz. Karada kırı -
lan surat rekorlarının, bugUn ancak 
yirmi dört saat hUkmü var. Havada 
ve denizde aym suretle rekorlar biri_ 
biri ardmca kınlıyor. Bunların hari
cinde öyle rekorlar daha var ki, hak
larında neşriyat yapılmadığı için 
haberimiz olmuyor. MeselA, İngilte -
rede bir mecmua yir.ni muhtelif 
meslek adamma kendi işlerinde en 
çok muvaffak olanları bildirmelerini 
UAn etmişti. 

Böylelikle bir mUsabaka açılıyor. 
du. Bu mUsabakaya tam dört bin ki
şi girdi. Girenler arasında tenekeci
ler, terziler. askerler, kimyagerler, 
kAtipler, balıkçılar. kasaıılar ilah .. 
vardı. 

Şurası şayanı dikkattir ki, doktor. 
lar bu mUsabakaya girerek, arala -
rında hangisinin en iyi hasta tedayi 
eden olduğunu göstermek isteme • 
mişlerdir. 

MUsabaknya iştirak edenlerden 
biri de ta hu tçu idi. n u adam. ı ııgil

terede herhaııgl tabutcudan daha su. 
• 

ratle tabut imal edeceğini iddia edi· 
;vordu. 

Filhakika istenildiği yere giderek 
bedava tabut yapmağa hazır bulun
duğunu bildirmişti. l<'akat bu adamın 
teklifi reddedildi. lıı::a noktalar dü· 
eUnülmüş, ölllmle alAkası olduğu için 
hoşa gitmemişti. 

Hiç işitmediğiniz rekorlardan biri 
de, saç fırçası yaıunalcJa iştihar eden 
biri tarnfmdan kırılmıştır. Bu adam 
•aatte 650 delikli bir saç fırçası ya. 
pıyordu. 

Rekor kıran bir diğer adam da do. 
muz kasabı idi. Bu kasap, diri bir do
m uzu alıyor ve kesiyor yilzerek, te
mizliyerek kasaba teslim ediyordu. 
Ve bütUn bu işleri, on iki dakika J. 
çlnde yapıyordu. 
Eğer biraz daha kendisini sıkacak 

olursa, domuzu kestiğinden yirmi 
dakika sonra, mUkemmel yemeğini 
pişirmekle meşgul oluyordu. 

O meşhur müsabaka esnasında, 

madalya kazananlardan biri de, bir 
dişçi idi. Bu adam, dakikada on diş 
çekiyordu. On tane dişi çekilecek a
damı yanyana koyuyorlardı. Dişçi e
line kerpeteni alıyor ve hiç birine 
yanlış bir muamele yapmaksızın gü· 

zelce dişlerini çekiyor, kanlarını dur 
duruyordu. Ve bUtün bu muamele bir 
dakikanın içinde yapılmış oluyordu. 

Bu vaziyete göre. kendisine biraz 
da müsaade edilecek olursa, tam dört 
dakika içinde bir adamın bUtUn çene 
makinesi ağzından yokeclilcbilecek. 
ti. 

Fakat rekorların arasında en şa -
yanı dikkati. sanırız ki bir saç ber
beri tarafıııdaıı kırılmış olanıdır. 

Bu saç berberinin kırclı~ı rekor. 
hAla. geçilememiştir. Zira, bir saat 
içinde, tam yirmi yedi saçı usulünce 
traş ediyordu. 

Bu rekortmenlerin t eıısi altm ma
dalyalarla taltif edilml:-;tir. Bazıları 
bu rekorlar sayesinde mesleklerinde 

revka!Ade meşhur ol.arak çok para 
kazandıkları gibi. bazıları da süratin 
noksana deH\let edeı·eği vehmile on. 
ların dükk~ıılarından uzaklnşmışlar 

dır. 

En muaz:.:am ;:.imlerin rekorları bile kırılmıştır 

Bugün iPEK sineıııasında 
3 Ahbap çavuşlar 

eğleniyor 
TORKÇE SöZLO KAHKAHA TUFANI 

Bugün saat 12.45 ve 2.30 da çok ucuz fiatla,.la 
h .. lk ve talebe matineleri 

~,=m=========zz--~~ Bugün 

MELEK 
Sinemasmda 

ŞAHANE SESLERLE - ŞAHANE RENKLERLE 

ŞAHANE MEVZU ve 

ŞAHANE GtlZELLiKLERLE 

Şahane Çılgınlıklar 
( GOLDWYN FOLLIES ) 
ve NEFİS BlR ŞAHESER sizi bekliyor. 

Aynca Param:ınt dün::a havadisleri ve MtlN!H mülakatı ............................................. ~~ 

Nasır öldürdüğü
nü anlatan adam Tehlike 

(Baş tarnfı 1 incide) 
larımın bUtün kuvvetiyle tazyik et_ \'azım: Sıdney Horler -43- Çeviren: H. Münir 
tlm ... 
"Beş saniye kadar sonra gözleri • 

min önilne evvela. koyu kırmızı, daha 
sonra siyahlaşan bir perde gerildi. 

"Glizkapaklanmın içinde karma -
karışık binbir şeklin büyük bir su -
ratle geçtiğini görüyordum. 

"Sonra Ylicudumun sanki bUyük 
bir elektrik kuvvetine tutulmuş gibi 
sarsıldığını hissettim. Etrafımda her 
şey simsiyah olmuştu. Kendimi kay. 
bet tim.,, 

Bunlarc anlatan Bükreş adli tıp 
mllessesesl müdürü loktor .N"ikola 
Mlnovıçidir. O. ölümü en iyl tanıyan 
adamdır ve bu hususta hirçok tecru. 
bele r yapmıştır. Anlattığı yalnız, bu 
teı•rllhclerden ilki, yan! ilk defa ö
lüşüclür .. 

Doktor Mlnoviçl mesle~i icabı he· 
men her giin birçok asılma ve ho. 
ğıılnıa ,·akaları ile karşıla~ıııaktaclır. 
( Honıanyacla son heş sene zarfında 
3:! olndcn ra.zıa boğulma hadisesi 
olnıustur.) Ullkreş adli tıp müdürü 
de, boğ-azın sıkılması suretlle öldü -
ğilnU bizzat lcendlslııd•• tecrübe et -
mek hevesine kapılmış ve bunu ha
yatını kendi eliyle tehlikeye koyarak 
tecrübe etmiştir. "Öltim mekanizma. 
sr .• isminde son gllnlerde neşrettiği 
bir kitapta da tetkiklerinin neticesini 
anlatmaktadır. 

Doktor Nikola Mıno\ içi kendisini 

- Mister Jarden, öyle mi efendim., 
BaşilstUne efendim. 

Öğleden sonra, Jarden genç avukat 
Mister Grnn~tonun yazıhanesine gir
diği vakit G ranstoıı un ilk söylediği 

söz şu oldu: 
- Beni mtihim bir mesele Uzerln

de görmek istiyorsunuz, öyle mi Mis
ter Jardcn? 

- Evet, öyle .. 
- Kll.tlblme, Mister Brandelln ah-

babı olduğunuzu söylemişsiniz? 

- Evet. O şerefe naillm. 
Jarden kısa cevaplar veriyordu. 

Granston bUtiln bu sorduğu sualleri 
kAfl gördti. Sonra oturmas! için san
dalyeyi işaret etti. 

- Mister Jarden, dedi. Sizinle an
cak yirmi dakika konuşabilirim. 

- Peki... Bana yirmi dakika yeti
şir. Eğer makul bir adamsanız ... 

Granston muhatabına baktı. Bu 
sözlerde bir tehdit olup olmadığını 
anlamak istiyordu. Bir saniye daha 
göz gezdirdikten sonra filhakika bir 
tehdit karşısmda bulunduğunu an • 
laclı. 

- Lfıtren bana doğrudan doğruya 
meseleyi anlatır mısınız? dedi. 

Jarden: 

- Ben hiçbir mesele karşısında 

doeilim, diye cevap verdi. Bi!Akls ... 

- Hay hay ... Buyurun benim slga· 
ramdan içiniz. 

Granston, masa~ının Uzerindekl bir 
kutuyu uzatmıştı. 

Jarden, sigarasını mutadından da. 
ha fazla suren bir zaman içinde yak. 
tı. Bir ruhiyatçı onun bu haline bak. 
sa, her halde işinin yolunda gittiği· 

ne hükmedecekti. Jarden, kendisini 
vaziyetin hAklmi teHikki ediyordu. 

Jardcn bundan sonra sözUnc de • 
vam etti: 

- Bugün bura ya gelişimden mak. 
sat, size bir iş teklif etmektir. 

- Evet. Ne gibi bir iş? 
- Sizi katlyen aHl.kadar edeceğine 

emin olduğum bir iş. 

- Fakat zamanımın gayet kıymet
li olduğunu az önce size söylemiştim 
sanırım. Onun için biran evvel mak
sadınızı izah eder misiniz? 

Fakat Jarden, asla acele etmiyor
du. 

- Tafs!IA.ta girmeden en·eı, kim 
olduğumu ve ne olduğumu anlatmak 
hğım muyafık olur sanıyorum. Ben 
muayyen varidatı olan bir adamım. 

Seyahat ediyorum. Fakat sıhhatim 

için değil. .. Diinyada o kadar entere. 

san şeyler Yar ki.. Onları görmeğe 

çıkıyorum. Anlıyorsunuz ya .. 

-Anlıyorum. Fakat ben de size bir 
tam on iki l\Pre boğmuş veya as - -Şu lıalılo hana.niçin miira"aat c- sual sorabilir miyim? 
mıştrr. Bu tecrübelerin hepsinde diyorsunuz? - Elbette canım. 
doktor kendisini şuurunu kaybedip - Bir sigara içebilir miyim? (ArkaSY var) 
haygrn düştinceye kadar boğmuştur. 
Son defasında ise adli tıp mUdtirü ~ııımıımı mıııı~ımıJnınıJ ~mi ~ BU HAFTA 

2G saniye "ölil .. kalnl!ştır. ~ s AR AV Sı'nemasında 
ıı: , · ı 1 ı ::, ılı\1,ı ıı'.ıl ı ıfıı 

Tecrübelerden sonra doktoru ya-1 . .. .. . . 
nındakl adamlar kendine getirmiş_ ~ Senl"nın ılk bayuk Fransız fılmı olan 

lcr ve ölllmUn hasamağ"rnda iken ken = y a D ı •· oo·· Diller 
dislnl geri çekmişlerdir. ~ n 

ÖlümU yakından tetkike giden dok ~ 

ca bir darağacı yaptll"mış ve kendi· il heyecan uyandırm:ıkiaCu. 
tor, bunun için, Hlboratuvarında ayrı- ~ ~ahescri; uz:.m zaınan·ardztuberl görmediğiniz umumi teessür ve 1 
sini ayaklan yerd?n yarım metre ka llJEAN GABiN Ve MIREILLE BALIN 
dar kesilerek şekılde asmıştır. ı 1 

Doktor son defa olarak nasıl "öl- Gi!Ji b~yük artiı;tler tar.~fından yara_tılan bu kuvvetli aşk ve i:1tiras 

1 düğünü de aııJatıvor. -=: nr:ıı tThrar gôruıcce guzeI f:i.r fılmdır. 
- E~~eH\. gBzkairnklarımın ağır _ il llavt:len: Münihte S•ılh için 4lerin .mülakatı ve FOK~ JU~NAL 

laştığınc hissettim. Gözkapaklarım il Bugün saat 1 v~ 2.30 da tenzıHitlr HALK matınelerı 

buyuk bir kuvvetle tckaııus ediyor ~mmm111111111~ın110011 mııı 11 IRlllll•mıı 1 1 IRlllll m 00111111~1 
ve gözlerimin üzerine kapanıyordu. 
Kulaklarım da mtithlş uğuldamıya 

başlamıştı. Nefes boru,larım sıkılmış, 
kanım yüzlime fırlamıştı. 

"Biraz sonra yanımdakilerin so -
sini de işitmez oldum. Ölmüştum .... 

Tam o esnada doktorun ipini çe -
kcn asistanı ipi gevşetiyor ve doktor 
l\llnO\·içi ölüm seyahatinden tekrar 
geri dönUyor ... 

Fakat, doktora sorarsanız bunla • 
rın hiçbiri hcnUz ölüm i!eğildlr ve 
bilmlyeıılcr, ou halde bir adamı gö
rünce öldU zannetmekte ve kurtar -
mağa çalışmayarak onu asıl kendi -
1eri öldilrmektedlr. Doktora göre, bu 

yaptığı tecrU bel erde vücudunun ge. 
çirdiği hal kan boğması ve nefesin 
tıkanmasıdır. Bu haldeki adam he -
nUz ölmüş değildir ve tekrar tenef· 
füs inde olunursa hayata getirilmesi 
mtimkllnclür. 

Nikola Minoviçi tecrlibelerinden bi
rinde kendisini birdenbire çekilen 
lılr iple asmıştır. Dok:or, ilmiği boy. 
nuna geçirdikten sonra asistan ipi 
çekiyor. O zaman doktor beş saniye 
içinde kendisini kaybed!yor. Bu, da. 
ha çabuk husule gelen bir ölümdtir. 

Tıbbi tecrübelerini kendisi üzerin· 
de yapan bir Romen doktoru daha 

vardır. Doktor Sarbuleslrn ismindeki 
bu adam kendi kendini ameliyat et
miştir. 

Aicvzii uyuşturma (anesthesle lo. 
calo) ile ameliyatların hiçbir acı du. 
yutmadan yapılacağını lsbat etmek 
istlycn doktor, ameliyat masasının 

Uzerine yatmış, karnının alt kısmmı 
bu usulle uyuşturmuş ve bıçağını, 

makasını kendi eli ile kullanarak 
ameliyatını yapmıştır!. 

Doktor Sarbulcsku bu tecrilbesinl 
yakında Nevyorkta toplanacak olar 
tıp kongresinde anlatacaktır. 

Kendi kendime uzun uzadıya düşün
ükten sonra, işi ona açtım. Ft.'.kat tek

~fin mahiyetini anlayabilmesi için, ilk 
ncc düşünceleri okuyan makinenin 

IDacerasını anlatmak, sonra da psikoğ
raf aletini ona göstermek lazım gel
di 

Düşünceleri Okuqa~ ·Makine 
duğu &ün pek memnundu. Şimdi de 
kendi intihabının zaruri, içtinap edil
mez neticelerine tahammül etmek zo. 
rundadır. 

- Zavallının bundan ba§.ka birşey 
de yaptığı yek.. Bu kadına karşı, Ad 
riyen inanılmayacak kadar aşın biı 

Maksim, afallamıştı. Halinde derin 
1rir hayret ve büyük bir heyecan var
!dı: 

Bana: 

- Senin, elinde bir servet var; de
di. Bu, insanlığın en şaşılacak bir keş-

ir. "Radyo,, lardan sonra, bu icat 
e insan zekası, en yüksek şahidim 

muş sayılabilir .. Yalnız ... Şu band 
bahşettiğin iş, pek cömertçe bir şey .. 

;Jau müdürlüğü kendine sakla!.. 
- Hayır, dedim; bunun imkanı yok .. 

en, profesörüm, profesör kalacağım .. 
ğer böyle birşcy için üniversiteden 

ayrılırsam, arkadaşlarım nazarında kil-
lik düşeceğim ... tlim muhitin.de fena 

adım kalacak... Sonra, zaten bu 
lda bir işi çevirecek kabiliyetten de 

fDaJırumum. Sakarlığımla herşeyi alt
t edeceğim ... Sen, hiçbir dl!ğişikliğe 
ğramadan, istihaleler geçirmeye mec
r olmadan bunu üstüne 3labilinin ... 
cıele kabulüne bağlıdır ... Yalnız a
ba, "Ma!oney,, deki tezgahların sen 

de tıkrnn.da gidip gitmiyecek mi? .. 
Doğrusunu isterseniz, bu son söz _ 

rimde azıcık muziplik de vardı. Mak-

- -

Yazan: Andre Moruva 
sim, bana "Maloney., de kalışının bir 
vazife hissinden ileri geldiğini sık sık 
söylemiıti. Bu teklif, bir imtihan da 
olacaktı. Fakat bacanağım teklifin 
içinden şerefile çıktı. 

-'" Maloney,, den ayrılmamın mut
laka lazım geleceğini sanmıyor:.ım; 

dedi .. Ben, haftada iki gün, pamuklu 
dokumalarımızın satışile meşğul olmak 
için Parise gidiyorum. 

Bir acentelik tesisi için bugünlerden 
istifade edeceğim .. Bir kere bu olu:ıca, 
Pariste bir satıı ıefi bulmaktan kclay 
ne var? .. ig.Ier iyi gider de Fransada 
da bir psikoğraf fabrikası kurmak la. 
zımgelirse, o zaman "Ruen,, yakınların
da, benim tezgahlanma k.-;mşu bir yer_ 
de tesis ederiz. Şayet, iş büyür. büyük 
bir ehemmiyet alırsa, o zaman "Malo
ney,. e bizim ailenin küçüklerinden bi
rini alıp yetittirmeği de düşünürüz. 

Her halde, sen başına konan bu devlet 
kuşunu kaçırmamağa bak .. Çünkü böy
le bir şeye, insan ömründe ancak bir 
kere rastlar ... Şu makinenin nasıl işle. 
diğini görüp tetkik edebilir miyim? 

-39-
Mister "Drümmer,, in bana emanet 

ettiği üç psikoğraf modelini de ayrı 
ayrı gösterdim. Maksim bu:ıların ara
sında "gizli filet., modelin.dekini tanı. 

dı. Onu kendi yatağının yanıbaşrnda 

görmüştü. Bana düşüncelerinin filmini 
çekip çekmediğimi sordu. Çektiğimi 

söyledim ve tavan arasına çıkararak, 

s::s cihazile ona kendi iç sesini dinlet· 
tim ve bacanağım, bu h5.dise karşısın

da epey bozuldu. Fakat giriştiğimiz 

tecrübe sona erince, hiç birşey deme
den elimi büyük bir dostluk sevgisile 
sıktı. 

On Yedinci Bölüm • 
DÜŞÜNCE FtLMLERI 

Süzanın makine ile okuduğumuz ilk ,;ü 
şünce filmindeki zavallı kahraman "Ad
riyen Lökö,, ile karısı "Luiz., bu yaz bi. 

zi ziyaret edenler arasında idiler. "Lt:
iz Lökö,. karakuru, ufaktefek ve her 
zaman hasta bir mahlUktu. K:::-casr, gü. 
zel Adriyen Lököden de daha yaşlı gö· 
rünüyordu. 

Çeviren: H. S. O. 
Adriyen, ebedi aşık rolünü oyMyan 

şahsiyetini hala bırakmamıştı. Harpten 
sonra artık ağarmağa başlayan saçla • 
rıru yine pomadalıyor, perçemlerini 
maşalatıyor ve taliini denemeğe ka!· 

kışına.dan, hiçbir kadınla yalnız kala 
mıyordu. Onun telakkilerine göre, bu 
aşıklık, zevkten ziyade adeta vazife 
gibi birşeydi. 

Bize geldikleri ilk günün akşamı ka
rımla yalnız 'kalınca: 

- Süzancığım, dedim; senin bu su. 
lu yeğenini hiç sevmem; fakat doğru
sunu istersen sadakatsizliğinden, her 
önüne gelen kadına yaprşmağa kalkış. 
masın.dan ötürü de onu çekiştirmek 

istemem. Çünkü "Luiz., çekilir şey 
değil. Herşeyden sızıldanıyor. Herke
sin zıddına gid:yor ... Uyku ilaçlann. 
dan, ishal haplarından, kaşınmalarda[' 
ve mide yanmalarından, ckşiliklerden 

başka hiç birşeyden konuşmuyor .. Bun· 
lar ise, bir koca için asla lezzetli şey. 
ler değildir 

- Evet ama, bu koca, "Ruen,, vi· 
\ayetinin en zengin, bir çeyizine kon. 

nezaket ve itina gösteriyor. Fakat Lu. 
iz, bütün bu inceliklere teşekküT ed~

ceğine, somurtmakla mukabele ediyor. 
Bedbaht adama acımamak elimde de. 
ğil.. 

Karım: 

- Deni. dedi; şefkat ve merhame
tini daha lciyık olanlara sakla .. Adriyel\ 

bu kadıı.la evlenmek istemişti ... Ev. 
lendi .. Ne yapalım kendi düşen ağla

maz .. 

Bana öyle geldi, ki Süzanın hüküm. 
lcrindeki bu keskin acılık, biraz da 
duyduğu kin ve teessüften ileri geli -
yordu. Çünkü "Adriyen,, in geldiği ilk 
günlerde ben, adamakıllı rahatsız ol. 
muş bu rahatsızlığımı güçlükle içimde 
tutab:tmistim. Gelecek ders yılının not• 

larını hazırlarken, Süzanla yeğeni Ad. 
riyen uzun gezintilere çıkıycTlardı. 

Bu haşhaşa gezintiler beni L:.ıizle 
yapyalnız bıraktığı için sinirime ~o -
kunuyordu. Çalışma odamdan ne vakit 
çıksam, Luiz karşıma dikiliyor ve hı-. 
men: 

,(Arkası var). 



OlbhlfillklÜI ~ülk M©ı~Uc§lıro 
Galatasaray, 
Fener - Güneş, 

Beşiktaş, Vefa galip geldiler 
Süleymaniye - Hilal berabere ka'dı 

Güniiıı eıı mühim m:ıçı Fcııerh:ılıçe sta
dında Ol nanaıı Güneş _ Fencr!Jalıçc kar
şılaşmasıydı . .Stadı çrrçcvcliyen trilıüıı -
lercle 10 bine yakın lıir kal:ıhıılık topl:ın
ınıştı. 

İlk maçı Fenerlıahçc _ C.iincş B tııkırn 
ları yaptılar. Kü~·ük Fenerliler, ıı;ıkim lıir 
oyundan sonr:ı, l.ıir penııltı kaçırınııl:ırın.ı 
r:ığınen müs:ılı:ıkayı 4 _ 2 kıız:ındılar. 

Sıra lıiiyük ııınç:ı gelmişti. 
H:ıkem Adnan Akının düdiiğü iki takımı 

knrşıl:ıştırılığı \'ııkil Fenerlı:ıhçe~ i şu kncl 

ro ile görüyoruz: 
lliisameııin • Yaşar, Lclıip - Ileşat, Ay. 

len, Esat _ ~ori, Semih, Yaşar, Salı:ın, Fik_ 

ret. 
Buna mukabil Güneş de şöyle bir takıml.ı 

oynuyor: 
Cihııt _ Faruk, Hristo - Ömer, Riza, ibra. 

him, Salalı:ıtıln, Hakkı, :'.\lclih, :'ıturnt, Helııı 
Oyıııı.ı Fcııerlı:ıhçelilcr başlodılıır. Hüz 

gara karşı oynuyorlnrdı. f.ünrşliler ilk lııı 
cumıı kc.stiler ve soldan bir iniş tecrııbeo;i 
yaptılar. Fikret cv,·elı1 Omeri, sonra Fanı. 

ııi topladılnr. Ccüııcü dakfkadnn itibaren 
solaçığa atılan l\lelilı, ortııya getirildi \ 'C 

Ciiincşlilcrin sıkı Jıücumlnrı Fener kıılcsi 
ctrnfındn parlamıya başladı. Ynşnrııı uzun 

nıruşlarile uznklıışnn tehlıkcler kısa lıir 
r:ısılıı ile tekrar Fener kalesi önüne dönü
yor. 

Glineşlilcr hücum twanlajını ellerinde 
tııllukları on dnkikıılık müddet içinde telı
lıkcli bir vaziyet yaratamadılar. Saliihot
tiııin yirmi metreden çektiği frikik vuru. 
şundıın başka kaydc ş:ıy:ın bir hadise geç
medi. 

28 nei clakiknclan sonrn Fenerliler Gü
neş kıılesi civ:ırınd:ı yeniden birleştiler. 
Fıkret yeni bir akın sürükledi. Fakat or
toda istiCodc edilemedi. Xaclnln sıkı Jıir 

~ıitiinll Cilınl nefis lıir lılokııjlıı kesli. Dirin. 
<'i de,·re Fenerin tnzyikı devam ederken 
'nvısız hilli. 

ikinci de\'reyc rüzsiirı arkasına olarak 
giren Fencdınhçe tnkııııı kiiçük bir eleği _ 
şiklik gosteriyorclu: Sağ içte ortalığı karış. 
tırııı:ıldıııı Laşkıı bir iş yııpnınıyaıı Serıı ih 

Fener - ailnc.y maçın <Ta bir Gihıeş hiicımm 

J,u atlattı \'e sıkı lıir :jiltlc topu Giineş ı.n
leslne gönderdi. Cihat, cidden nefis hir 
J>loııioııln muhakkak l.ıir gölii kornedcıı al 

ını~n murnffak oldu. 
Fcnl•rlilcr dnkikal:ır ilerlcdikce kcndını 

hissettiren bir b:ıskı kurdııl:ır. Hiicuııı h ::ı t
tı, seriden gördüğü isalıclli ) :ınlımdan da 
hız nl:ıruk, Güııes ınüd:ıfn:ısını ınütem:ıdi_ 
) en hırpııJıyor. "ıimı:ıssn Fikrelin :ıyağııuı 
Seçen her lop Cilıuclın müdafaa elliği k:ı 
le i• • ' 

' 111 ciddi lıir tehlike olu)ordu. 

t Altıncı ılakfka: Es:ıdın ikri atlığı Jıir 
opu kov:ılıyan Fikret, Güneş mudaCnıısını 

ul llır:ırak ~·izgi üzerine geldi ,·e topu ortn. 
ndı. Cih:ıı t 

.. • opu yakaladı. 
T hkrct Yeniden bir lıiicum süriiklüyor. 

S aın. ~İzgi ilzcriııde topunu ortıılndı. Fnk:ıl 
emıh ·· ı nıuc alı:ılede gecikti. 
ı:ene ı ~ ·· s sir r ıucııın lıattıııın üç orıusı ıı.ıuc -

_ ol:ımnclıkları için Güneşliler kcndıJcrl. 

sağ:ıçığ:ı seçmiş ve bu suretle mıınzuı- nfr 
ılercce~c kadar Lıcrtoı ıf •·dılnıilı. Sağ:ıı;ık 

Nııci de sağıce ıılınmıştı. 
Devrenin lı:ışlarıncla Fenerliler yine \'a

zi~ ete hiıkimdilcr. 30 dakika süren hu hüki 

ıııiyct esnasında Güneşliler! kendi nısıf sa. 
lwl:ırınclu iidclıı lı:ıpscttilcr. Fakat Güneş 
ıııüılaf:ıasının zaman zaman lı:ıtta paniğe 

diışrucsindcn hile istif:ıdc C'deıııediler ve 
ı.ıol çıknr:ımndıl:ır. Bu heceriksizlikıen iiç 
ortanın, lıillıass:ı .:\':ıci ile Şalı:ıııın biiyük 
nıesııliyet hissell·ri vıırdır. 

Gliııeşliler 30 ııcu dakikadan sonrn caıı
I,ındılar. Bu sefer panik sırası Fener rnıı

dafaıısına diiştıi. :ı\rkııd:ııı verilen ileri pııs 
ları kornlaınakla tn\'ziC edilen l\lelihi, hu 
lalı iye.} i lıildiklen sonra tutmak koloykeıı 
bir iki l]pfo sayılık \'OZİycte ı;:irmesinc Jllfl 

ni olaıııadıl:ır. l>C\ rc, lop Fener kalesi 
eirnrıııı.la dolnşırJ...cn hııti 'e mac sayısız 
nclicelcndı. 

lfie&ıeır~ @nmovan ~O~p ~ırnn maço 
Gala ·aspor Şişı· ve 

yendiler rakip erini 
Dün sab h T k · stadında federe ha gayretle başladılar. Oyun çok seri 

a , a sım d" . "k 
olnııyan klüpler arasında müsabakalar cereyan e ıyor ve gıtti çe sertleşiyor 
Yapılınıct B .. sebetle Taksim \'e ara sıra kavgalar oluyor. Hakem bu 

0ı1 ır. u muna .. · h 'k" 
stadı b . . . de go··rınedig·i bir :ıun uzcrıne er ı ı taraftan da birer • u nıevsım ıçın 
kalaba! w k tu oyuncu çıkardı. Ortalık ta bundan 

ıga avuşmuş · b. d" 1. .b. 
!Ik k 1 S'şli "C Barkohba sonra ıraz uze ır gı ı oldu ve 37 inci 

arşı aşma -:.ı • . . ~ 
B takımları arasında yapılmış ve Şişlı dakıkada T.Y.Y. sol. açıgı, müdafileri 
iki gol atarak rakibini yenmiştir. atlatarak takımının ılk sayısını kaydet 

T.Y.Y. _ Galntaspor ti. 
Oyu:ıa Galataspor başladı. ~-:·~· 

de ilk dakikalardan itibaren hakımı
Yeti tesise muvaffak oldu. Oc;üncü da

kikada, sol açığın çektiği demir gibi bir 
şilt, tesadüfen oyunculara çarparak 
golden kurtuldu. 

Rüzgar Galataspor aleyhinde. 6 ıncı 
dakikada Dragodan topu kapan mer
kez muavin sol açığa pas verdi ve o 
da sürdükten sonra plase ile Galata 
sporu:ı ilk sayısını kazandırdı. Oyun 
bu golden sonra mütevazin bir şekil 
aldı. 28 inci dakikada Panayot geri· 
den aldığı bir pası iyi kullanarak, yer 
den bir şiltle ikinci golü utmağa mu· 
vaffak oldu ve devre de 2-0 T.Y.Y. 
aleyhine sona erdi. 

lkinci devreye her iki taraf da da-

ŞlŞı..t - BARKOHBA 

Şimdiye kadar yaptıkları bütün 
maçlarda mağlfıp olmuş ve hiç bir gol 
atamamış olan Barkohba, bu hafta ta
kımını diğer klüplerden aldığı oyun -
cularla takviye ederek sahaya çıkmış 
tr. ~itekim. bu:ıun tesiri görüldü ve 
10 uncu dakikada Refii. ilk golü attı. 
Taraftarların bunu ne kadar gürültü 
ile tesit ettiklerini tasavvur edersiniz. 
Şişli mağli'ıp vaziyete geçtikten sonra 
ga~Tete geldi ve üstilste yaptığı hü • 
<'umlrırd:ın sonra Suldurun ayalYı ilo 
berabcrJi<Ti temin etti. İkinci devrede 
Şvnrş. iki:ıci golü. bekin hatasından 
istifade erlen Hraç ta üçüncü golü ata
ra"K Şişlinin, maçı 3- 1 galip bitirmesi
ni temin ettiler. 

liaksDm starô1onda 

/.sfroıT,•ıl.,<?por - Beşiktaş kar§'llaş
masından • 

Şeref stadında : -------
Vefa - Beykoz 
Bakırköyde 

Takımların kadrosu şu idi: 

Galatasaray - 3 
Topkapı .. 1 

Taksim stadında, günün en mühim 
lik maçı Galatasaray ile Topkapı ara
sında idi. 
Hakemliğini Tarık Özerenginin yapb 

ğı bu maça takımlar ~u kadro ile çık
tılar: 
Topkapı: Abdülkadir - Semih, Sa

bahattin - Hayri, Hakkı, Hamit -
Yunus, Ziya, Salahattin, Kamil, Tah

' sin. 
Galatasaray: Sacit - Lutfi, Ad· 

nan - Ekrem, Bedii, Celal - Necdet, 
Süleyman, Salim, F.şfak, Bülend. 

Galatasaraym kazanacağı muhak -
kak ola.:ı bu maç çok az, fakat o nis
bette ateşli bir seyirci kalabalığı top
lamııiİı. 

Vefa: Ahmet - Vahit, Süleyman -
Şükrü, Lütfi, Abdüş - Hüseyin, Muh. 
teşem, Sulhi, Mehmet, Recep. 

Beykoz: Safa - Sadettin, Meh
met - Mustafa, Kemal, Cahit - Tur. 
han, Etem, Şahap, Sait Gazanfer. 

Hakemliğini Kemal Halimin yaptığı 
bu maçın ne netice vereceği merakla 
bekleniyordu. ilk devre rüzgarı cırka
lanna alan Vefanın hücumile ba~ladı 

ve yeşil - beyazlıların ağır bastıkları 

görüldü. 
Maç karşdıkJr hücumlarla ve daha 

ziyade Vefanın hakimiyeti altında ge
çerken 35 inci dakikada Ahmcdin bir 
hatasını kaçırmayan Sulhi sıkı bir şut. 
la takımına ilk golü kazandırdı. 

Bu golün hemen al:abında, yapılan 
bir Beykoz hücumunda Sait, kar'iaşa
lıktan istifade ederek beraberlik golü. 
nü attı. 

İkinci de'-:re müt:vazin bir şeki]..de 

cereyan etti. Beraberlikle biteceği sa
nılan bn maçın sonlarında, Vefalı Hüs. 
nünün uzaktan çektiği bir vole, Bey
koz kalesinin üst köş~sinden içeri gir. 
di. Bu beklenmiyen vaziyetle oyun 
sonuna kadar değişmedi ve Bevkc-z 
2 - 1 galip geldi. 

Beşiktaş - İstanbufspor 
Beşil:taş: Mehmet Ali - Nuri, Fa

ruk - Rifat, Bedii, Feyzi - Hayati, 
Rıdvan, Nazım, Hakkı, Eşref. 

1stanbulspor: Saim - Ali, Samih -
Tank, Seyfi, Enis - Cevat, Orhan, 
Rıdvan, ismet • 

Hakem: Ahmet Adem. 
Beşiktaşın ardarda yaptığı hücum. 

tarla oyuna başlandı ve tam bir haki
miyet tesis edildi. Bu hücumlarda_tı bi
rinde, beşinci dakikaJa Nazımın bir 
piasesi ilk golü yarattı. 

Devrenin ortalarına kadar kendile
rini toparlayamıyan !stanl>ulsporlular, 
25 inci dakika.dan sonra muvazeneyi 
tesise muvaffak oldular. 42 inci daki_ 
kada, Nazım geriden aldığı bir pasla 
ikinci golü de yaptı. 

ikinci haftayım, canlı bir oyuna baş
layan genç İstanbulsporluların, Beşik. 
taş müdafaasını zorlamalarile başladı. 
Bu sıkı çalışma 20 inci dakikada se
mere verdi, Orhan uzaktan attığı hir 
şutle takımını 2 - 1 vaziyete getir. 
di. 

Bu hal, müsabakanın sertleşmesine 
amil oldu. 28 inci da1'jkada Hakkı bir 
köşe vuruşile takımına 3 üncü golii 
.de kazandırdı. 

Beşiktaş bundan sonra işi gevşetti. 

Vefa - Bcy7:0z 

Oyuna, Galatasaraylılar başladılar 
ve derhal hakimiyeti tesise muvaffak 
oldular. Buna rağmen, canla başla. uğ
raşan Topkapı müdafileri gol yapılm·a 
sına meydan vermiyor ve buna biraz 
da Galatasaray muhacim hattındaki 
aksaklıklar sebep oluyordu. 

Bir kaç maçtır sahada görmediği -
miz Necdet, kendisine verilen pasları 
kaçırıyor ve bu suretle he::ıüz formun
da olmadığını gösteriyordu. Galatasa
raylılar bunun üzerine Bülend vasıta 
sile işlemeği tecrübeye başladılar. Fa
k~t Topkapının sağ muavini Hamit, 
elınden gelen gayreti sarfederek .. 
k.. ld v mum 

un o ugu kadar bu hücumları akim 
bırakmağa uğraşıyordu. Ykıc soldan 
ya~ılan bir Galatasaray hücumunda 
Salım oyunun ilk golünü atma wa mu 
vaffak oldu. g 

Galatasaraym baskısı devam ediyor. 
Topkapılılar da, buna ara sıra muka
b~~e ediyorlarsa ela, iyi işliyen rakip 
mudafaayı aşamıyorlar. Devre bit
mek üzere, soldl\n topu ortalayan Bü
lent, geri gelen pasa yetişerek jki:ıci 
golü de attı ve top santrnya geldikten 
sonra de\Te nihayete erdi. 

Topkapıblar ikinci devrede daha c· 
nerjik bir oyun tesisine muvaffak ol
dular. Galatasaray kalesine üstüste 
yaptıkları akınları:ıdan birin.de - ıo 
uncu dakika - Kamil ofsayttan bir gol 
atarak gol vaziyetini 2-1 yaptı. 

Galatasaray hücum hattı bunun ü-. , 
zerıne derhal toplanarak mukabil akın 
!ara ba§ladı. Topkapı kalecisi Abdili • 
kadir, - tecrübesizliğine rağmen -
cansipera:ıe gayretle, mi.idafan hattı 
da ayni şekildeki çalısmalarile yeni bir 
gol yenmesine mani olmağa çalışıyor
lardı. Fakat, nihayet 25 inci dakikada 
kale önünde dolaşan topu, Süleyman 
sıkı bir şiltle içeri yolladı. bu:m karşı
layan Abdülkadir bloke edemedi, geri
de bekliven Salim yıldırım gibi bir sü 
ratle ileri atılarak üçUncU golü de at
mağa muvaffak oldu. 

Galatasaraya gelince: 
Takımın en iyi oyuncuları Eşfak ve 

Lutfi idi. Necdet hiç bir iş göremedi. 
Süleyman ve Ekrem fena bir oyu:ı 
çıkardılar. Bülent te pek iyi bir günün 
de değildi. Salim, iki gol atmasına rağ 
men bundan daha. fazlasını da heba 
etti. Maamafih kendisinb antrenman
sız olduğunu da nazari itibara almak 
lazımdır. Sacit lüzumsuz, -- hatta fi
yaka için diyebiliriz - tutu~lar yap
masaydı keıWisi için i~i oynadı deni
lebilirdi. Daha mühim bir maçta bu 
şekil hareketler takımı mağlup vazi
yete dü§ilrebilir. Celal takımının en 
temiz Oytı!ICUSU idi. 

Süleymaniye - 2 
Hilaf - 2 

l'aksimde OY.llanan birinci küıne lili 

vuıçmaan bir an 

karşılaşmalarında, Süleyınaniye ile Hi 
lalin de maçı vardı. Küme sonuncusu 
olmamak için bütün gayreilerile çalı
şan ber iki takım oyuncuları sahaya 
şu kadro ile çıktılar: 

Süleymaniye: Muvaffak - Burhan, 
Ruhi - Naim, lbrahim, İbrahim -
Rauf Daniş, Muzaffer, Nedret, Raif. 

Hilal: Murat - Akif, Cevdet -
Galip, Zeynel, Suphi - Rauf, Naim, 
Hakkı, Mustafa, İlhan. 

Hakem Şazi Tezcandr. Oyun başlar, 
başlamaz hücuma geçen Süleymaniyc
liler 2 inci dakikada Nedretin ayağı 
ile ilk golü kaza.:ıdılar. Bu sayr, Süley 
maniyelilerin gayretini arttırdığı gibi 
Hilfıllilerin de bütün bir devre bocala-
malarına sebebiyet verdi. 

Oyun bu ~kilde Süleymaniyelilenn 
baskısı altında cereyan ederken Da
niş, kale önüodeki karışıklıktan istifa
de ederek ikinci golü de atmağa ınu -
vaffak oldu. 

Birinci devrenin sonlarına doğru bi· 
raz kendilerini toparlayan Hilalliler, 
hücuma ba.5ladılar. Hakem, bu e:snada 
arkadaşına kasten tekme vura.-ı Hilal 
merkez muavini Zeyn.eli dışarı çıkar
dı. On kişi kalmalarına rağmen gayret 
lerjni kırmayan Hilallilcr 35 inci daki
kada Raufun çektiği bir frikikle 2-1 
vaziyete geldiler ve bu devre böy!elik
le bitti. 

lkinci devre başladığı zaman, Rilal
Jilcri:ı daha canlı oy!l.~ 'r'ltları görülü· 
yordu. :Nitekim bunun semeresini gör
mekte gecikmediler. Devre ortalarında 

Hakkı vasıtasile bir gol daha atarak 
berabere oldular, oyun da yeni bir gol 
yapılamada:ı sonra erdi. 

Bu maçta Slileyrnaniyeliler ilk dev
rede çıkarmağa muvaffak oldukları o
yunu devam cttirebilselerdi galibiyeti 
garanti etmiş olacaklardı. 

Hakem Şazi '.Vezcan maçı çok güzel 
idare etti. 

Bundarı istifade eden rakipleri ise der
hal hakimiyeti tesise muvaffak oldu 
ve 40 ıncı dakikada Bahri bir gol 
daha attı, maç da 1stanbulsporun haki
miyeti altında, fakat :Seşiktaşın 3-2 
galebesile neticelendi. 

Dlinı Topkapı takım itibarile çok 
canlı bir oyun çıkardı. Açıklar ve bil· 

..hassa sol iç iyi idi. -
( Devamı 7 incide ) 
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6 -KURUN 

Başvekil Celal Bayarın telgrafı 
(Baş tarafı ı incide) 

Ankaar - Erzurum dem.lryolunun Erzincana ulaştığı hakkında.ki 
Bay All Çetlnkaya 

Nafıa Vekili 
telgrafuuzı aldım, teşekkür ederim. Büyük Şef Ata.türkün yüksek d1 • 
rektltlcrt altında ve ötcdenbcrl Cumhuriyet lliikfımctlınlzce azimle 
tatbik edilmekte olan demlryolu siyasetimizin azimli ve dirayetli ida.
ı·enl.zle ''arclığı bu yeni merhaleden dolayı ı;izi ,·e Nafıa mensuplarmıj 
tebıik eder kıymetli çalışmalannızda daimi _muvaffakıyetler temenni 
edcrtm. Başvekil 

CELAL BAYAR 

Mareşal Fevzi Çakmak da Nafıa Vektline bir telgraf çektiği gibi 
All Çettnkaya da. Dördüncü Umumt Mllfettlşllğe, Erzincan Valletne. 
Ankara. Erzurum İnşaat BaşmUdUrlUğllne birer telgraf çekmişlerdir. 

ispanyadaki gönüllülerin çekilme 
hazırlıklarına · başlandı 

Roma, 9 (A.A.) - Stefani ajansı -
nın bir tebliğine göre, büyük faşist 

meclisi lspanyada on sekiz aydan faz_ 
la hizmet etmiş olan İtalyan gönüllü. 
Icrine selamlarını bHdirmiş ve geçen 
marttanberi cereyan etmiş olan enter
nasyonal hadiseler hakkında hariciye 
nazın Kont Ciyanonun iki satten faz
la süren izahatını dinledikten sonra a.. 
şağıdaki karar suretini kabul ettni~ 
tir. 

Büyük Faşist meclisi, İtalyan - At. 
man mihverine müstenit faşizmin ha • 
rici siyasetini sadıkane bir tarzda ida.. 
re eden Kont Ciyan.onun izahatını din
ledikten sonra, Musolini Milnih top -
lanmasuıdaki hareketile bütün Av. 
rupa ve dünya sahasında resmen teey. 
yüt eden bu siyaseti tama.mile tasvib 
eylediğini beyan eder.,. 

Salamanka, 9 (A.A.) - Fran'ko mat· 
buat bürosu tarafından neşredilen bir 
tebliğde, on sekiz aydan fazla hizmet 
etmiş bulunan İtalyan göniillill~rin 

derhal memleketlerine iadesi hazırlı't -
Jarma baglandığı bildirilmektedir. 

Londra, 9 (A.A.) - Ademi müda... 
hale komitesi genel sekreteri Hem
ming Burgosa gitmek üzere Londra
dan ayrılmıştır. 
Hemıning, pazartesi günil Burgo

aa varacak ve gönüllü:erin geri alın • 
ması meselesi hakkında Franko maka. 
matile milzakerede bulunacaktır. 

Roma, 9 (A.A.) - Salahiyettar ma
hafilden bildirildiğine göre, İspanyada 
on sekiz aydan !azla hizmet etmiı 
olan gönüllülerin derhal geri alınma • 
aı hakkında verilen karar, oradan on 
bin kişinin ~ekilmesini mucip olaca'k. , 
br. 

İtalyan hlikiimeti, İtalyan • ingill:! 

anlaşmalarının meriyete girmesi için 
me§rUt olan bu gönüllülerin evvel 
beevvel geri alınmaSI M.disesini cid • 
diyetle ele alarak yukardaki karan 
vermiştir. 

Bu suretle, İtalyan hükıim.eti İngi

liz • İtalyan anlaşmalarmm bir an ev. 
vel meriyete girmesini arzu etmek
te olduğunu göstermektedir. Buna mu
kabil, hemen İtalyan imparatorluğu • 

nun tanınmasını: ve cümhuriyetçi ı. . 
panyadaki ecnebi gönüllülerin de 1 -
leride geri alınacağına dair teminat 
et.de etmektedir. İngiliz kabinesi Fran
koya muhariplik haklarını da tanıya • 
caktır. 

İtalyan hariciye nazın kont Ciano 
ile Ingiltere bilyük elçisi Lord Perth 
arasındaki konuşmalar dUn akşam bU. 
tün bu nc'ktalarda bir prensip anla§ • 
masrna varmıştır. 

İtalyan mahafili, İtalyan • İngiliz 
konuşmalannın kısa bir zamanda ts • 
panyadaki bütün İtalyan lataatmın 

- tayyareciler ve mlltehassıslar da -
dahil olmak Uzere geri abnması husu.. 
sun.da bir anlaşmaya varacağını muh
temel görmektedir. 

Valans, 9 (A.A.) - Cümhuriyet 
hava kuvvetleri KastelJon, Burriana 
ve Villa Real .cinrmda keıfettiklerl 

Frankist kıtalannı gece bombardıman 
etmişlerdir. 

Atılan bütiin mermiler hedeflerine 
isabet etmiştir. Bu nuntakada topla.. 
nan Franldst kuvvetlerinin ağır za • 
yiata uğradıkları tahmin edilmekte
dir. 

Akşam keşif tayyareleri Vatanı -
Sagonte yolu üzerinden uçarak pro. 
paganda risaleleri atınışlardır. 

Türk - Alman 
lktisadimünasebatlarında inkişaflar 

(Baş tarafı 1 Juclde) 
ve saire gibi mahsuller verdi. Buna 
mukabil Almanyadan makineler, vapur, 
harp malzemesi gibi sınai ve askeri 
:mamulat aldı. ikı memleket biribiri
nin sağlam b'.rer müşt.trisi oldu. 

Vakıa kllring sistemine dayanan 
Türk • Alman iktısadi münasebetleri 
bir arabk durgunlaştı. Bu durgunluk 
Almanyanın Tlirkiyeden satın aıdığı 
mahsulattan otuz milyon lira kadar 

bir alacağın tahsilsiz kalmasından ile
ri geliyordu. Fakat Alman hükfimeti
nin gösterdiği iyi niyet ve dostluk daha 
ziyade. kliring sisteminin tatbikatına 
ait olan bu mahzurun kısa bir zaman 
içinde bertaraf edilmesine kMi g~ldi. 
Almanyada tahsilsiz kalan Türk ala
caktan meselesi tamamen tasfiye ediL 
di. 

Hatta Menemencioğlu Türk - Alman 
iktısadi miinasebetlerini tanzim içın 
son defa Berline gittiği zaman geçiri
len tecrübelerden istifade edilerek kJL 
ring sisteminin noksanlan da ikmal o~ 
lundu. Bu sayede Tlirk - Alman iktı
sadi münasebetleri daha emin esasla
ra dayanmış oldu. 

İşte muhterem misafirimiz doktcr 
Funk'un Ankara ziyareti Türk • Al
man iktıaadi münasebetlerinin yeni in-

kişaflar vaa.dettiği böyle bir devr~ye 
tesadil.f etmiştir. Almanya tarafından 

hlikCimetimb: hesabına 150 milyon J 
Rayşmarkltk bir kredi açılması hakkın. 
daki karar da bu inkişaf imkanlarma 
maddt bir delil diye kabul edilebilir. 

Hatırlardadır ki, İngiltere hükfü:neti 
memleketimize on altı milyon ster

linlik krediyi açtığı sıralarda bazı ga. 
%eteler bu hadise üzerine yanlıf tef-

sirlerde bulunmuşlardı. İngiltere ile 
Türkiye arasında yapılan malt anlat-

manın TUrk • Ahnan iktrsad.t ve ticari 
münasebetleri zararına olduğunu aöy. 
lemi~ler.di. 

HükQmetimizle Alman iktı:sat nazın 
aras.rnda kararlaştırılan bu kredi iti 
bu türlU yanlııı tefsirleri de fiilen tek-
zip ediyor. Bu itibarla muhterem dok. 
tor Funk'un Ankara ziyareti beynel
milel milnase;betler baktmmdan da btı-

susi bir kıymet ve ehemmiyet alıyor. 

Nasıl ki, doktor Funk lktısat Vtkili 
Şakir Kesebir tarafından şerefine ve

rilen ziyafette söylediği nutukla da bu 
mevzua temas etmiştir: Almanyanın 

Türk.iyedeki ticart münasebetlerini git.. 

tikçe genişletmesi ve genişletmek ar· 
rusunda bulunması diğer memleket1ere 
rekabet fikrinden ç.ok uzak olduğu. · 

nu, §U veya bu türlli gayeler ile cı.sla 

alakadar bulunmadığını açıkça söy
lemiştir. 

Almanyanın Türkiyeyc kartı vazi
yetini ifade eden bu sözler ayni ra· 
manda TUrkiyenin beynelmilel siyase. 

ti bakım·ndan da krymetlidir. Onun i
çin Alman devlet adammm Ankara 
ziyareti vesile~Ue bu hakikatlerin er•,'!_. 
numumiyede aydınla~mTş olmasını mem 
nuniyetle kaydederiı. 

Aınn US 

Va~~.'~~.r~~~c:t m•mf Almon lktı~at nazırının hP.V&n"ltı 

ıeketlerde intişar eden ve bilhassa.I " H er 
Alman radyosu taratnıdan neşredil· 
mlş bulunan ve İngiltere hUkümetL b .. ,, k 
ntn Polonya hUkumetine Poloıiyanın 1 Uy U 
Macarlstanla. müşterek blr hududa 
malik olmağa ma.tut olan mutallba.tı 
mU.nasebetile Çekoslovakyayı teşkil 

eden milletlerin ırk prenslplne isti
nat etmtyen mutalebelerine İngUtere 
ce katıyen müzaheret etmfyeceğinl 

blldirmtş olduğu şeklinde olan ha. • 
herler resmen tekzip edllmektedlr. 

tarafta yapıcıhk iradesile 
faaliyet temposunu gördüm,, 

Gazete Polska, bu tekzibi mUtea. 
kip şu mUtaleayı lleri silrmUştUr: 

Böyle bir teşebbüs garip olurdu, zl 
ra Polonya billdbnett ırk prensipine 
istinat etm.Jyen hiçbir mütalebede bu 
!unmuş değildir. Polonya gazeteleri
ne gelince, bu gazetelerin merkezi 
Avrupa meselesinin halll muvacehe· 
sindeki hattı harekeUnl tasrih etmek 
ve kendisinin hoşuna giden her tnrıu 
projeyJ formüle etmek hakkma ma.. 
ll.k olduğu zannolunur. 

Kurtr Porannt, yazıyor: 
Çekoslovakya lehindeki bu propa. 

ganda, hiç kimsenin anlıyamıyacağı 

bir şeydir. Slyezln Silezyası Polon_ 
yaya rücu etmiştir. Zira pek kesif bir 
Polonyalı ile meskillı idl. Müşterek 

Polonya. - Macaristan hududuna ge· 
lince Macar m1lletlne samlmt bir 
dostluk bağlarJle bağlı olan Polonya 
mllletf, Macar mutaleba.tma muza.he. 
ret etmekten başka blr şey yapma -
mıştır. Bütün Polonyalılar, Macarls· 
tan ile müşterek bir hududun zarurl 
olduğuna kanidirler. Böyle dUşUnmek 
onların hakkıdır ve kimse onları 

bundan menedemez. 
Prağ, 9 (A.A.) - Çeteka Ajansı 

tebllğ ediyor: 
Karpatla.r altı Ruuyaemda kA.ln 

Uzbar'da Karpatlaraltı Rusyası me. 
buslarlle Ukranya birinci merkezi 
meclisi ve mflll meclis delegasyonları 
nrasmda yapılmakta olan müzakere 
ler, dün akşam bir mukavele kale. 
me alınmak suretile hitama ermiş -
tfr. 

Bu mukavele mucibince Prağ mer 
kezi hUkfi.meUne Slovakların· ltstesf 
numune ittihaz edilmek sureuıe tan 
zlm edilecek olan blr KarpatlaraltJ 
Rusyası hUkQmetl nazırlarının bir lls 
test tevdi edllecekUr. 

B. Brodl, Başvekildir. 
Karpatlaraltı Rusyası mtlmessllle

rl, tekliflerini merkezi hllkumete bll
dirmek Uzere pazartesi gUnil Prağa 

gideceklerdir. 
B. Narkant, Prağ btıkQmeti namı • 

na bir beyanname okumuştur. Bu 
beyannameye nazaran Karpatlaraltı 
Rusyası Slovakyanın nail olduğu hak 
ların aynına mallk olacaktır. 

Prağ, 9 (A.A.) -Çeteka. Ajansı ta
rafından neşredilen bir tebliğde, Çe
koslovak kabinesinin toplanarak Slo 
vakya tşlerlnln derhal Slovakya ka.. 
binesine devri hakkında elde edilen 
anlaşmayı tasvip etmiştir. Kııb!ne na 
kil muameleıd usull~rını tasvip etmiş 
ve Slovak kabinesini aşağıdaki tarz 
da kat'l olarak teşekktıınnu tasvip 
eylemlşUr: 

Tsso, Başvekil ve dabtllye nazırı. 

Cermak, maarJf nazırı. 
Durca.nskt, adıtye, sıhhiye ve içti. 

mal muavenet nazın. 
Teplanskt, ziraat, nafıa, ticaret ve 

maliye nazırı. 
Vlhner, mUnakalAt nazırı. 

Viya nada 
Londra, 9 (A.A.) - Viyanadan 

Röyter ajan&ma. bildirildiğine göre. 
Viyanada nazileıin yaptığı nümayiş 

esnasında kardinal lnitzerin oturduğu 
sarayın pencereleri lanlmış, bina kıs 
men muhasara edilmiş, eşya sokağa 

atılmış ve saraya at~ verilmiştir. 
Kardinal taraf tarlarından bazı kim. 

sel.ere dayak at:J:lm.ıştır. 
Söylendiğine göre, bizzat kardinal 

de cam parçalan ile hafifçe yüzünden 
yaralanmıştır. Fakat bu haber resmen 
teyit edilmem.iştir. Nilmayişten ev
vel kilise.de kardinal genç katoliklere 
demiştir ki: 

"Geçen ayın içinde hemen her şe • 
yinizi kaybettiniz. Katolik mahfelle
rinden ve hiriatiyan birliklerinden mah. 
rum kaldmız. 

Fakat bunlara rağmen papaslarmızla 
birlikte yeni birlikler vücuda getire
ceksiniz. Ne olursa olsun· bOlf cümle • 

Ankara, 9 (A.A.) - Almanya. lkt.J
sat nazrrı doktor Funk. bugün saat 13 
te Ankarapalasta Anadolu Ajansının 

ve TU.rk gazetelerinb mümessillerini 
kabul ederek aşağıdaki beyanatta bu· 
lunmuştur: 

Türkiyeyi ziyaret eylefüğimden do· 
layı fevkalade bahtiyarım. Du f~t· 
tan bilistifade bUyük devlet adamı ve 
büyUk asker olan Türkiye cUmhurrei
si Yeni Türklyenin yapıcısı ve dibi ko 
ruyucusu Kemal Atatürke Alman dev· 
let ve hUkiımet reisinin sel!mlarmı ve 
hayranlığı:u iblağ etmekle bahtiyarım. 
Yeni Türkiyenln her tarafında. yaptcı· 
lık iradesi ile büyük faaliyet temposu
nu müşahade eyledim. TUrkiye Cüm
hurbaşkanmm idealile meşbu bulunaD 
TUrk devlet adamlarının büyUk dAbi
n.b gayelerini tahakkuk ettirmek ve 
millet ve memleketi yeniden kurmakla 
meşgul olduklannr gördüm. 

Türkiye cümhuriyeti Başvekili ve 
dostane ve gayet müsait bir ha.va. için 
dostane ve gayctm Usa.it bir hava için· 
de cereyan etmiş ve fikirlerde tam bir 
mutabakat bulunduğunu göstermiştir. 
Her iki taraf yapılan müzakerelerden 
memnundurlar. 

TUrkiyenb bu yapıcılık devrinde 
milli ekonomiye büyük bir rol isabet 
etmektedir. Milli ekonomi, TUrkiyenin 
kalkınma hareketinde milletin refahı
na ve devletin emniyetiM hidim bu • 
lunmaktadır. TUrkiyenb her tarafmda 
bütün kuvvetleri kudretli bir milll e
konomi vücude getirmek için mtıkem· 
mel bir surette birleştirilmig ve teşkl
latlandınlmı~. Tilrkiyenin vasi ta.
bit ?.enginliklerinden daima artan bir 
tempo ile istifade edilmektedir. Milli 
iktısadiyat daima bir yükseliş arzet • 
mektedir. Memleketin sa:ıayileşme pro 
gramı süratle ilerlemektedir. Tilrkiye
nin mali vaziyeti sağlam esaslara isti
nat etmektedir. Türkiye hlik\imeti ta
rafından her tarafta bllyUk yardmılar 
görmekte olan ziraat dahi gllnden ~ 
kUvvetlenmektedir. · 

Tilrkiyede emat ma.muIA.t bUyUk bir 
ihtiyaç arzetmektedir. Bu şerait ta.h· 
tmda, Türkiye ile Almanya. arası::ıda 
§imdi aktedilecek olan kredi mukave
lesinin büyük kıymet ve ehemmiyeti 
vardır. Bu kredinin esaslan hakkında 
Tilrkiye hilk1imetile tam bir mutaba
kat elde edilmiştir. \ 

Almanyada Türkiyeye yapılan itha
lat yüy.de 40 na 50 nisbetlnde bir mev
ki işgal etmektedir. Almanya dahi se· 
nelerde:ı.beri Tilrkiyenin en bUyUk mah 
reçlerinden biri bulunmaktadır. Her J
ki memleket iktısadiyatı birbirini f. 
deal bir tarzda itmam eylemektedir. 1-
ki memleket arasmda bu seneki ticari 
mübadelenin nıbu milyar marka ba· 
liğ olacağı tahmin edilmektedir. 

Aktedilecek olan kredi mukavelesi 
sayesinde Türkiyede bilyük ve ehemın.i 
yetli smai ve askeri tesisat vUcude ge
tirmek mümkün olacak ve bu suretle 
istihsalat. ticaret ve mU...,akalat ~i 
mikyasta artacaktır. 

Bu kredi tabil istihsalat ve ihracat 
ese.satma istinat etmekte olduğundan 
bilfu:nU3kUlit 'f Hl sahasma çıkacak ve 
her iki memleketin nefine hizmet ede
cektir. 

Türkiyenin başşehrinde va.ki olan 
ziyaretimin ve yaptığım temas ve mil· 
zakerelerin Türkiye ve Alma.:ıya. a.ra· 
sında mevcut iktısadt mU.n.asebetlerl 
inkişaf ve tar sin edeceğine kanii m. 

Gerek Türkiye cümhuriyetl hükft
metinin, gerekse TUrk milletinin hak 
kımda göstermiş olduğu dostane hüsnü 
kabulde.:ı dolayı son derece mütehas
sis ve müteşekkirim. 

Türkiye eUmhurlyeti iktısat vekili 
ekselans Şakir Kesebire de çol< mUte
şekkirim. Mlişarilniteyhin Almanyayı 
ziyareti için tarafımdan va.ki olan da.· 
veti kabul buyurduklarından dolayı 
da f evka!Me memnun olduğumu sözle
rlm.J bitirmeden söylemek isterim. 

Ref ikamm geçirmiş olduğu kazadan 
dolayı yal:Jiz resmi makamatm değil, 
Türk milletinin bUtUn tabakaları ta
rafından gösterilen samimt ve kalbt 

terden müteessir olmayacak olan i
dealist bir katolik gençliği mevcut ol
duğunu biliyorum .. , 

alikada.n dolayı derin şükranlarnnl 

bildirmeği bir borç addederim. Bize 
gösterilen bu derin sempatiyi hiç bir 
zaman unutmıyaeağım.,. 

Bu beyanattu sonra. eski bir gaze• 
tecf olduğunu bildiren nazır, gazeteci· 
lerle samimt hasbihal yapmıo ve mub· 
telif !Uallere cevap vermek 10.tfunds 
bulunmuş ve "ziyaretimizin semeresiı 
kalmadtğmı göreceğinizden emin bulu 
nuyorum,, demiştir. 

Gazeteciler nazıra te§ekkUr etmişler 
ve Bayan Fu:ıka &cll afiyet temenni 4 

sinde bulun.muşlardır. 

DOKTOR FUNK GmLlYOR 
Ankara, 9 (A.A.) - Alma.:ı lktısa.t 

nazın B. Funk ve refikası bu akşam, 
saat yedi 38 de kendilerine tahsis oJu .. 
nan trenle lstanbula hareket etmigler 
dir. 

!stasyonda tktısat Vekili Şakir K~ 
sebir ile diğer ba.zt ~killer, Alman 
bllyUk elçisi, elçilik erkinı tarafından 
uğurla.:ı.mış ve 'bir askeri müfreze se· 
lam resmini ifa etmiş, mtzıka millt 
ma.rşlan çalmıştır. 

Hitlerin nutku 
(B(lf tarafı 1 incidel 

rağm Almanyaya iltihakı sulh içinde 
temin edilebilmiştir. Muhaniklerin ve 
beynelmilel fırsatç.ıla.r:cı bUttin ümitle
rinde bunu ka tiyen kan dökUlmeksizin 
taha.k.kuk etmiş olmasmdan dolayı biz 
hepimiz mesut ve bahtiyarız. 

Bu me8elenin muslihane tam hal • 
llnde yardmılan dokunan diğer devlet 
adamlan:ıdan bahsederken evvelbeev· 
~el bugün malik olduğu.muz yegA.rı.e ve 
hakiki dostumuzu, Benito Mussollniyi 
zikretmeliyim. Fakat ayni zamanda. 
muslihane bir tarzı hal bulmak içiıı 
çalışan ve büyük İtalya.nl.a. ve bizimle 
birlikte milyonlarca Almanın hakkmI 
ve dU:ıya ırulhunu temine çalışan dl .. 
ğer Ud devlet adamından bahsetmek 
isterim. 

Evet; bugün Almanya sulh iStiyen 
devlet adamlarlle karşılaşmış bulunu
yor. Fakat, bunlar her an yerlerine ba§ 
kalarmm gelmesi muhtemel olan mem. 
leketlerln ba§Jnda buJUjuyorlar ve bu 
başka adamlar BUlha. o kadar bağlı ol· 
mryanladtr. 

-Meseli. İngilterede Çemberlaynin ye 
rine bir Duff Copperrin, bir F.clenin ve 
ya bir Çörçilin gelmesi buniarm der• 
hal bir dilnya. barbbi açmak hedefini 
takip etmelerine kanaat getirmek iç.in 
k8.fidir. Binaenaleyh, Almanya fevka· 
lide mUU-yakkız davranmalı, biz dal· 
ma su! istiyoruz. Fakat, her an ken .. 
dim!zi mfida.faaya da ha.znız. 

Bunun içindir ki, garp istihkantatt· 
mızra bşaatma. azamt enerji ile de " 
vama karar verdim. Şimdi, mUsta.h • 
kem mmtakalara Achen ve Sar mm.
takalarını da dahil edeceğim. Bu ted· 
bir. Aimanyanm emniyetini arttıra • 
caktır. Esasen bir kaç güne kadar buli 
hanlı aylarda almış oldu~uz ted • 
birlerin kaldıraca~=ıt bildirmekle ba.h
tiyarmı. Bu yUz ıinlerce kişinin ve 
lhtiyatlarmuzm yurtlarına dönebile -
cekJerinden dolavı memnunum. Keza. 
büyük bir mertlf kte hareket eden Al· 
man milletine te§ekkür etmekle de bah 
ti yarım. 

Alme.:ı.ya, bu kuvvetli ve kudretli 
devlet, dostlarile bir anl&§ma siyaseti 
yapma.ğa hazırdır. Hiç bir şey arzu et· 
miyorw:. Hiç bir şey istemiyoruz. Sulh 
ten başka emelimiz yoktur. Ancak, Al· 
maııyanm istediği bir şey varsa, o da 
her şeyden ziyade İngiltere ile olan mü 
na.sebatına taaIJfik eden bir husustur. 
İngiltere Versay devbrbdenberi &lmış 
olduğu bazı tavırları yavaş yavaş de· 
ğ~ş.tirirse hiç fena etmez. Almanya, tn 
gıhzlerin takındığı mürebbilik hareket 
lerine artık tahammül edemez. lngil· 
tere parlamentoculan Filistinde olup 
bit.enlerle meşgul o~sunlar ve bizim iş
lerimizi kendimize bıraksclar. Siya.· 
set adamlarının başkala.rm.m işlerile 
değil, kendi İ§lerile uğr&.§malarını diln 
ya. sulbü namma talep ediyorum. E
ğer bu olmazsa, c!evamlı bir sulh için 
zarurf olan vartıan yerine getimek 
mlimktb olamaz ıe bu devamlı sulhu 
Almanya kadar hiç kimse arzu _ ede-



~ ·.· P~ilıe~.-·Demıryoliarı 1ve Limonları işlPtm'e 
.. :. ;~ .. · · .' ~;~~·._. .. Umum idaresi ilanları · · 

Beherinin muhammen bedeli 320 kuruı olan 1600 adet kayı~ ataç 27-
10-1938 perşembe gibU saat 15,45 te kapalı zatf usulU ile Ankarada idare bi
nasında satın almacaktir. 

. B~ l!ie girmek istiyenlerin 384 lira lık muvakkat teminat ile kanunun t&yin 
ettiğı ''esikaları ve tekUflerlnl ay:ıi gün saat H,45 e kadar komisyon reisliği· 
ne vermeleri lazrmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankar ada malzeme dairesinden, Haydarpaşa.
da. tesellüm ve sevk şefttğinden, Tzmlr ,.e EskJşehlr mağa:ı:alanndan dağıtıla
caktır. (7321) 

. Ankara istasyonunda yapılacak Je mtr çatt inpatı kapalı zarf usullle ek· 
sılt.meye konmuştur: 

ı - Bu ieln keşif bedeli 637',70 11 radı:r. 
2 - istekliler §artname vesalr ev rakı D. D. yoIJarı:lm Ankara ve Sirkeci 

veznelerinden 32 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 22-10-938 tarihin de cumartesi gilnil saat 12 de Ankara· 

da D. D. yolları yol dairesinde merkez birinci komisyonunda. yapılacaktır. 
w 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklileri:ı teklif mektubile birlikte a· 

~gıda yazılı teminat ve v~lkl ayni gün 11aat 11 .re kadar komisyon reisli· 
gınc tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 479 liralık muvakkat teminat. 
B - Bu kanunu:l tayin ettiği \'e sikalar. 
C - isteklilerin bu gibi demir in ş:ıııtı nerelerde '"'aptıgınw a cıa· be . " ır yanna.· 

me vermesi lazımdır. (4165l (7235) 

Muhammen bedeh 1440 lira olan löUl.lO adet ~ x 23 ebad d · 
karo (tretuvarlar fçb) 21-10-1938 cuma ... n .. u Mat 10 30 d mH a çımento 
d bi .. dk' r;..... • a ayd~~-

a gar nası ıc;m e ı komisyon tarafından açık eksiltme ıle satın ı k· ~ a~~ 

~u ille girm~ i.3tiyenlerin 108 liralık muvakkat tem.inat ve kanunun 
tayın ettiği vesaıkle birlikte eksiltme gUnn saatine kadar kcmi1n1nn u 
caatlan laznnclır. -~~ a m ra-

Bu i§e ait §artnameler komisyondan parnıuı olarak dlığrtılma.kta.dır. 
(71M) 

Muhammen bedeli 24Uvv ıu li uıdıı ·ıuvo-.1 At;. uıunwlif clna çelik ile 800 • 
det bandaj çene torna kalemi 19-12- 19:~ pazartesi gilnU saat 15.30 da k:· 
palı zarf usulü ile Ankarada idare bba smda sa.tm almacaktır 

Bu işe girmek istiyenlerin 1867.88 liralık muvakkat , ... _i.nat ·1 k 
tayin tt'ğ' 'k 1 <;;u.& ı e anunu:ı e ı ı vesı a arı ve tekliflerini ayni gün saat H 30 k d k · 
reisliğine vermeleri lhımdır. . a a ar omısyon 

tesel~Uart:ıameler par:s~z olarak Ankara da malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
m ve sevk şeflığınden dağıtılmak tadır. (7135) 

.. Muhammen bedeli 20000 Ih• olan 5 &det u;komotif lavaj tesisatına 
luıumlu malzemo 21/11/1938 Puartcıai ıUnU saat 15,30 da kapalı :ıarf 
usulU ile Ankarada idare binaamda aatın a11naca'ktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1500 liralık muvakkat tıeminat ile kanu· 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 30 a kadar Ko-
misyon Reiıliğine vermeleri larnndır. ' 

TP , Şa.r;namcler paraau olara''" Ankara' da Malzeme Dairesin.den, Hay-
darpaşa da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dafrtılaca'ktır. 7190 

... . : . . ' .. . 

Ankarada Gal•la
saray mağ.t}p 

Ankara, 9 (Telefonla) - Lik maç • 
Janna Muhafız: sahasında devam edil
di. Uk olarak Muhafııgücü ile Demir 
ıpor takımları karııtaıtı. Neticede Dr.. 
mirspor O - 1 yenildi. 

Galatasaray - Güneş maçında birin· 
ci devrede Güneı O - 2 galipti. İkin • 
ci devrede Galatasaraylılar iki gol a· 
tarak beraberliği temin ettilet'$e de, 
maçın bitmesine bir dakika kala GU.. 
ne§liler sağdan Galatasaray kalesine 
bir hilcum yaparak sağaçık Cahwin 
yaptığı falsolu bir vuru,la üçüncü ga· 
Ublyet golUnll yapmaya muvaffak ot. 

dutu. > 

Maç bir dakika sonra 3 - 2 Güne-
tfn galibiyeti ile bitti. 

Bakır köyde 
Dün Bakırköy Barl4tgücU sahmnda 

muhtelif futbol müsabakaları yapıtmıı-

tır. 

tık kar§tlatm41 Lion şpor ile Balar. 
köy Rum takımı arasında olmu1 ve 
Lionhlar 6 - O galip gelmiştir. Beıez· 
yan lisesi ile Barutgücil genç takımı 
maçını da GUçtuler 1 - O kazanmı§-
1.ardrr. 

Gilnün en mUbim karııJapnası Banıt 
gilcü ile Şehremini hılkevi futbolcu • 
lan yapmı1tır. B tüımlan berabere 
kalmışlar, A talamlan kaqılapaıunda 
da BarutgUçlUler 2 - O yenilmişler. 
dir. 

Karagümrükte 
Dün KaragUmrük uhasında. Fatih 

halkevi Futbol talamı ile, İstanbul 
lpekit spor klUbünUn futbolcuları kar· 

tılaşmıştardır. 
tpckiştilcr ht'ldm bir oyundan acnra 

rakiplerini 4 - 2 yenmefe muvaffak 
olmuşlardır. 

Roman yanın Trlkolor 
Takımı geliyor 

Romanyarun kuvvetli takmılarmdan 
Trikolar salı gUnU ıehrlmi%c ıelecck. 
tir. Bu takını ilk maçmı perıembe 
1Unü Günetlc, cumartesi rUnU Pcra i· 
le, üçüncü maçını da pazar sabahı Şt1-
ll ile yapacaktır. 

Trikolar takımı. Uç ıene evvel gen: 
ıchrimize gelmit ve Oa.latuarayta i· 
ki maç yaparak birinde galip, diferin. 
de mağl(ip otmuıtu . 

Bu takım, fevk3ılde ıeri oyuniJe 
ittihar ctmiıtir. · ış~!}nbul · Belediyesi · ·Jblnları 

. . ' 
. . ·-- -

Ankııra ve Babıali caddelen:nn as fnlt inşaatı dolnyıslle bu c·adclelerden 
ı,--

Alemdar Sinemaıı 
iKi FiLM 

' r.çme~te olan nakil va.sıtalarmm her hangi bir kazaya meydan vermemesi 
• ç ~ bılumum kamyon. otobUs ve atlı arabaların gerek gitme ve gerek gelme 
ıstıkametlerinb bu caddelerden yapılmayıp tramvay yolunu takiben Sultan· 
ah . t ve Sirkeci istikametinde yapılın asr. otomobil ve motosiklet gibi \'esaitin 
de Sırkeciden Divanyoluna çıkış istikametinin Ankara ve Babıali caddeleri:ı
den yapılıp ancak Dhımyolundan Sirkeciye iniş istikametinin yol üzerine ko· 
cıa.cak işaretlere göre yan sokaklardan yapılmuıına daimi encümenin ~10-
938 T. li içtimamda karar verilmiştir. illn olunur. (8) (7307) 

DAı.IA YUkSE:IC 
S:-AiZ, DAl-IA EYi 
&i ~ ŞARTLA~ T[MIN ro~~ 
~ -~ ' 

~~ EJi ı.tOLANTSI;: QANl<-UNi N.Y.' 

ıın 
TURAN Tf)"Dtrosu 1 

Halk &anatkArı NAŞlT 
okuyucu SEMİHA Mt. 

SEL nryete~i 
SARAYLI NAlllE 

Komedi 3 perde halk 
secest t.oca 100 her 

1 - Vatan han' eti .• 
2 - Ben ölclürmeclim. 

lstanbul Komutanlığı 
~rı tınalma Komi~vonu ilanhrı 

Bostancıdaki mevcut depoların ta
mir ettirileceğinden açık eksiltme ne 
ihalesi 21 ilkteşrin 938 cuma gUnU sa.· 
&t 11 de yapılacaktir. Muhammen ke
§if bedeli 250 ~r liradan 500 liradır. 
nk teminatı 38 liradır. 

Şartnamesi ait olduğu şubesinden 
verilebilir. tsteklilerlnin ilk teminat 
makbuz veya mektupla.rf le 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 Uncll maddelerinde ya. 
zıh vesikalarile ihale gününden !ekiz 
gUn evvel na.fı& fen müdUrlUkle.rlnden 
alacakları veslkalarfle beraber belli 
gün ve saatte Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(7208) 
• • • 

Istanbul komutanlığına bağlı olan 
ve olmayan birlikler namma komla · 
yonda mevcut evsafı dahilinde binek. 
nakliye. koşumu mnkinalı tüfek ko§u· 
mu ve mekkiri hayvanı pazarlıkla aa.· 
tm almacakt.Ir. Hayvan sahiplerinin 
bayvanlarile birlikte Fındıklıda komu· 
tanlık aatm alma komiayonuna gelme· 
teri. (7044) 

Opr. Dr. Fuad Özpay 
Zeynep Klmll hastahanesi do· 

um ve kadın hastalıktan mnte· 
hassıaı. Beşiktaş Tramvay dura
ğl Erip A'Pt. Tel: 49366. 

/1 O /938 pazartesi 
~nü akşamı 
Saat 20,30 da 

ırılıılrk Komedya.11 
:ı p~rdc komedi 

razan: \', Şcksplr 
l'urkccı;I: Aorni Gl"da rcr 20 paradi 10 kunı' lilll••••••••••••• 

BAŞ 

DIŞ, NEZLE 
l\"EVRALJt 
ve BUtUn 

ağrılara karşı 

Kadın model aranıyor 
Akademi resim ve heykel §ubesi atölyelerinde çalı§tırılmak Ur.ere kadın 

modellere ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin Fı:ldıklıda Güzel Sanatlar Akademi· 
sine mUracaatlart. (7289) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
salıoarma komisyonundan: 

l - Bir kilosuna yüz on kuruş fiyat tahmin edilen dört binden altı bin 
kiloya kadar sade yağa ait kapalı zarf eksiltmesinde teklif edile!l fiyat pahalı 
göri.ildüğünden 22-10-938 cumartesi günU saat onda pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Şnrtnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu pa7.&r" 
lığa karıemak istiye:ılerin dört yüz doksan be§ liralık ilk teminat sandık 
makbuzu veya banka mektubu ve şartnamede yazılı belgeleri ile komisyona 
başvurmaları. (.fl25) (7103) 

kfrahk kapalı yUzme havuzu gazino 
ve mUştemllatı 

Ankaranm kışlık eğlence yeri ihti yacını ka.T§ılayacak ola:ı çocuk sarayı 
caddesinde çocuk esirgeme kurumu ta rafından inşa ettirilen 25 metre uzunluk 
9 metre geni§lik ve l,70 ill 3,50 metre derinliğindeki kapalı yüzme ha\'USG 
gazino. ve müştemilatı kiraya verilecektir. 

Ihaleal 20-10-938 perşembe gUn ü saat 15 te A:ıkarada çocuk esirgeme 
kurumu genel merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek ve daha fazla 
malnmat almak istiyenlerin kurum hesap i§leri direktörlüğüne müracaat et· 
melerl. (7233) 

lstanbul deniz ticareti mUdOrlOğOoden 
MUdUrlyet ve mülhakat limanları için açık eksiltme ile 8 takım maroken 

koltuk ve kanapc yeptmlacaktır. 
İsteklilerinin 21-10-938 cuma günü saat 14.30 da yüzde 7,50 teminatı 

muvakkate olnn 105 liraya ait makbuz veya banko. mektuplarilc Gala tada Rıl\ 
tım Uzerinde deniz ticaret mUdUrlUğli Mtmnlma komisyonuna ve eartname ve 
nUmuneyl görmek istiyenlerin de mU düriyet idare şubesine müracaatları I• 
JAn olunur. (7202) 

Orman koruma genel komutanlığından: 
l - Zeytlnburnundakl orman koruma genel komutanlığı talimgahı içla 

9720 kilo makarna. 1250 kilo gehriye açık eksiltme ile satın almacaktU'· tııa• 
lesi lf>-lo-938 cumartesi günü sa.at 15 de Galatada Topçular caddesiııd9 
176 No. da orman koruma amban binasındaki komisyon tarafından yapılacak
tır. 

2 - Her iki cinsin muhammen bedelleri yekfuıu 2576 lira 10 kuruetur· Mu
vakkat teminatı 193 lira 21 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gUn komisyonda• ı görUlebilir . 
4 - Isteklllerin teminat makbuzlarile beraber belli gün ve saatte komiıyo" 

na mUra.caatlan il~n olunur. (6996) 

()rman koruma ıırenel komutanlığından: 
1 - Zeytinbumunda.ki orman koruma genel komutanlığı talimglhı için 

18360 kilo bulgur açık eksiltme ile sa tın alınacaktır. İhalesi 15-lo-938 er 
martesi günU saat 11 de Galatada Topçular caddesinde 176 No. da orman kO'" 
ruma ambarı binasındaki komisyon ta rafından yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2126 lira 80 kuru§tur. Muvakkat teminatı 159 ll• 
ra 51 kunı§tur. 

3 - Şart.namesi hergUn komisyon da görülebilir. 
4 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzlarile beraber belli giln ve • 

atte komisyona müracaatları ilin olunur. (6997) 

Orman koruma genel komutoolığındanı 
Zeytinburnundaki orman koruma genel komutanlık talimgabı için 16200' 

kilo f nsulya, 5400 kilo n.ohut, 5400 kilo mercimek açık eksiltme ile satın alr 
nacaktır. İhalesi 15 teşrinievvel 938 cumartesi günü saat 10 da Galatada Top
çular caddesinde 176 No. da orman koruma ambarı binasındaki komisyon ta• 
rafmdıuı yapılacaktır. 

2 - Her Uç cinsin muhammen bedelleri yekunu 3942 liradır. Muvakkat 

teminat yekftnu 295 lira 65 kuruştur. 
3 - Şartnamesi her gUn komisyonda görülebilir . 
4 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzlarlle beraber belli giın ve saat" 

le komisyona mUracaatlan ilan olunur. (6998) 

Mlllt Saraylar l\lildUrlüğOnden: 
1 - Dalmababçe sarayı yanındaki saat kulesinin harici tamiratı açık ek· 

ailtmeye ko:ıulmuştur. 
2 - Yapılacak tamiratın tahmini bedeli iki bin altı yüz üç lira elli bır 

kuruştur. 
3 - Bu tamirata müteallik birinci keşif cetveli ile 5artnamelerin birer ıu· 

retleri pazardan başka her gün Dolma bahçede milli saraylar müdürlilğll ka· 

leminden alınabilir. 
4 - Eksiltme birinciteıı.~inb yirmi birinci cuma günU saat on beşte Milll 

saraylar mUdilrlUğü binasında. yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat yUz doksan beş liradır. Bu paranın eksiltmenin ya· 

pılacağı vakitte:ı bir saat evveline kadar malsandığma yatmlmış bulunması 
l~ımdır. 

6 - Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret oda.sına kayıtlı bulunacaklar 
ve şimdiye kadar başka yerlerde yaptıkları tamirat işlerine dair elde ettik· 
lerf vesikalarla bu vesikaları göstermek sure tile eksiltme gününden evvel 
milli saraylar mimarlığından ayrıca alacakları fen:ıi iktidar şahadetnamesinl 
ve teminat parası makbuzunu muayyen zamandan yarım saat evveline kadar 
eksiltme heyetine tevdi edeceklerdir. (6988) 
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Ankara, İstanbul, Beyoğlu, Karaköy,Beyazıt,Beşiktaş, Eskişehir, Konya, Erzurum, Kay seri, Malatya şube ve satış yerlerine ilaveten: 

lzmirlileri haqran b rakan bir ~üzellik ile 

Has zmirde Açıldı 
f 't . • . . ; """ . . 

buna çocuklar bayılıyorlar.Çok iştihalı ve severek büyürler. Bu saf özlü unların vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yill 
sektir. Bütün çocuk doktorları buna şahadet eder. Avrupa diplomalarla musaddak birinciliği kazanmıştır. Bu kadar 

' yüksek evsafa malik tabii gıda ancak 

HASA rıdır •• oz 111 = Pi;rinç, Yulaf, Mercimek, Buğday. irmik, Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, Ba- 1 
dem, Çavdar Özü unlannı Çocuklarınıza yediriniz. ~ 

ııımm~ınımııııııııııııım~ı11111~-oomıooıoommıı••m•ımm~-ımnıımıımınııııııııımı•ımwııuıımınıııııınmmıwımmıııwwm~111ıııııoo~mıımııı~m~ıi 

Nevraı.tı ® Nezle Baş ve Diş ağrıları 

Dindirir 

Sahibi: ASDI t;S Neşriyat Müdürü nctik A. sc,·engil 

................................. -.:11 ....... 1 ............. . 

E .RKEKLERi 
TESHi R EDEREK 

INASDL 

MEŞHUR 
OLDUM •• 

Artık 
OUnya benimdir t 

C
İLDİM, hemen yan ölmüş gibi ı 

di, yüzü buruşuklarla dolu, cil 
di solmuş ve ihtiyarlamıştı, fakat karak. 
terim daima gençti, dans, eğlentiyi s~ 

verdim. 
Fakat kimse beni dansa c1avet etmi 

yordu. Bugünün erkekleri gençliği arı. 

yorlar. Nihayet bir cild mütehassısı ile 
istişare ettim. Cildimin genç ve taze 
tutan kıymetli bir cevher olan 
Biocel'e ihtiyacı olduğunu söy. 
ledi. Fen, son zamanlarda be 
Biocel cevherini, genç hayvanla. 

cm cild hüceyrelerinden istihsale 
muvaffak olmuştur. Bu cevherde 
bizzat sızın cildinizdeki hayatı 

unsurlar mevcuttur. Biocel şim-

di; cildini~in beslenmesi ve genç. 
!eşmesi için ihtiyacı olan tam 
nisbet dairesinde Tokalon kre. 

Bayan Anzara Rais'in 
yukanki hakiki fotoğrafi

lerine bakınız ve gayet basit 
olan tedavi ıartlannı tatbik 

eden bir kadının edineceği 

cazip güzelliği nazan iti
bare alınız. 

mının terkibine karıştırılmıştır. Bu kremi her akşam yatmazdım evvel kulla. 
nınm ve gayet muvaffakıyetli semereler elde ettim. Diğer taraftan her sa
bah da beyaz renkli Tokalon kremini kullandım, bu siyah benlerimi eritti, 
açık mesamelerimi sıklaştırdı ve esmer ve sert cildimi beyazlatıp yumuşattı. 

M O H ı M : Cild unsuru olan m~şhur Tokalon kremleri her yerde sa
tılır. Muvaffakıyetli semereleri garantilidir. Aksi taktirde para iade edilir . ............................................. 

r ..................................... ,. 
Arada Hüyük Fark Var 

Pertev çocuk pudrası, §imdiye ka.dar hiç.bir benzeri tarafından taklid 
edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük rruiyeti bilhassa çocuk cildleri iç.in 
hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bulunmaması.dır. 

PERTEV 

Çocuk Pudrasım 
Şişman vücudlu yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar Vücudün iltivala 
rında ve koltuk altının pişiklerine karşı bundan daha müessir bir pudra 
henüz keşfedilmemiştir. 1 Onu diğer ildi (Talk pudra) larile karıştırmayınız 



~DIDDKA li~V~~ 
Camlı kapının hafif gıcrrtısı, 

sofada bulunanların başlarını 

o tarafa çevirtti. Uzun boylu, 
düzgün endamlı, yüzü çok gü
zel bir kadın, ahenki bir yürü
yüşle içeri girdi. Biraz evvel so 
fa)ll gürültüye boğan ~ocuklar, 
birdenbire gözükmez oldular. 
Birden durgunlaşan havada: 
''Hoşgeldin, nasılsın?,, sözleri 
duyuldu. Bu gelen, Sıdıka tey
ze idi. Ona bütün aile böyle 
derdi. Üç kızkardeşin en büyü
ğü idi. Yeğenleri "teyze,, dedik 
çe, bütün aile çocukları, hatta 
büyükler de bu adı benimsedi
ler. Sıdıka teyze, sözü, sohbeti 
yerinde, temiz, mazbut bir ev 
kadını, üstelik ender bulunur 
güzellikte idi. Bütün bu mezi
yetlerine rağmen, çocuklar on
dan kaçıyor, büyükler biraz si
temli bakışlarla onu rahatsız 

ediyorlardı. Sıdıka teyze, çocuk 
tan nefret ederdi. Nerede bir 
çocuk görse, ka.sları çatılır, se
si kısılır, üst dudağının kenarı 
küçük çırpıntılarla, ho~ git
miyecek sözler söylerdi. Şimdi
ye kadar bir çocuğu kucağına 
aldığr, ne kadar sevimli olur
sa olsun, okşadığı görülmemiş 
ti. Halbuki bir kadında bulun
ması Hizrm gelen hisl~dn en 
ulvisi analık sevgisi olmalıydı. 
Analık duygularından uzak ya• 
şıyan bir kadın, ne kadar kalp
siz, ne kadar boş sayılırdı. Ona, 
b~ta anası olmak üzere, l::ütün 
aile kadınları nasihat C;ttiler. 
Meyvasız bir ağaç neye yarardı 
Yarın öbür gün ihtiya•.Jıyacak
b. Hiç olmı::7.aa, son nef esiı:de, 
ağzına bir damla su verecek 
bir evladı olmalıydı. iyi, kötü 
ne de olsa, evlat, evltlttır, di
yorlardı. 

.Sıdıka teyze, bütiin bu sözle
re, hafifçe kaşlarım ç:ıtaı-ak, 

duda~larmt çarpıtarak cc.:vap 
verdi. Etrafta·ki çocuk\:ır.:n ma 
nasızlığını görüyordu. Hatta 
kendisinin ~e anı\!!ıntı., babası

na ne faydası dokun.'llnstu? 
Bln bir ısbrap ve emekle mey
dana geJ.:n bir <;ocuk r.e işe ya
rıyordu: 

• • • 
Muhifüı \te aı1,min 1'.:ılı·ı:iz

likle ithnnı ettii;i bu k'ldının iç 
alemini bilen biri olsaydı, onun 
ne kadar çırpır.ilığını, kırk se
nedir bir gi7.li dc:-di s~ü:lamnk 
için nn::,~l y:ındı.;:mı ::::ı1::.rd1. Sı-

Yazan: VI lbDAN @llb'JJ~~VBN 

dıka teyze, daha küçükten, müş 
fik, ince hislerle dolu olgun bir 
kadın gibiydi. Kendi elile yap
tığı bebekleri giydirirken, onla• 
ra meme veriyormuş gibi hare
ketler yaparken, sonsuz bir 
zevk denizinde yüzdüğünü his
sederdi. 

Bu cansız yavruları küçük el 
tası:ıda yıkarken, kurularken 
büyük bir ihtimam gösterir, en 
ufak teferrüata dikkat ederdi. 
Banyodan sonra, iskemle ayak
larına bağlanan ipten salınca
ğa bebeğini yatırır, biraz kalın
ca tatlı sesile, yepyeni melodi
lerden ninniler icat ederdi. 
Evlendiği zaman geniş bir 

saadet içinde idi. Yarın, öbür 
gün elbette bir çocuğu olacak
tı. Bunu düşünürken, farkına 

varmaksızın elini karnına götü
rür, hafif hafü, incitmemek is
tiyormuş gibi, muhayyel çocu· 
ğun'l okşnrdı. 

El ;ıp hır kumaş parçası geç
se, ('ilini hovunu hesap eder, 
sonra d •rin hi· 'hazla koklardı. 
Bir gün kims" .;., c:r kadının 

doğu-:nuna yardı .. ı c:'tmişti. Lo-

ı 

ğusanm ıstırabı hiçbir beşer.i 

acıya benzemiyordu. Yüzünün 
hatları gerilmiş, gözleri kor 
gibiydi. Bütün acılarına rağ. 

men, yüzünü sık sık bir sevinç 
şimşeği aydınlatıyordu. lnce 
iniJtilerinde bile bir musiki var 
gibiydi. 

Küçük bebeğin ilk çığlığı, bit 
kin anayı birde:ı yerinden kal
dırmıştı. Şimdi yüzünde en balı 
tiyar insanların rahatlığı, sü
kuneti vardı. Başka hiç bir şey 
istemiyormuş gibi, yanında 

yavrusu, uykuya dalışını öm
ründe hiç u:ıutamıyacaktı. A
radan üç, dört sene geçti. sfüı
ka teyze, halfi bekliyordu. Ya
şının küçüklüğü onu biraz te
selli ediyordu. Fakat seneler 
hızla akbkça ate.5 gibi yanan 
siyah gözlerine bir donukluk 
canlı yüzü:ıe bir bezginlik çök
tü. Kocası kabahatli olamaz
dı. llk karısından iki çocuğu 
olmuştu. Küçük kardeşleri, ev
lendiklerinin senesi birer çocuk 
doğurdukları için, Sıdıka tey
zeye mUstehzi bakanlar çoğal
mıştı. 

, . , ·,.. J -<t: ,,.,.., • • • •• ..... .__ • • ~ - r 

Artık bambaşka bir kadın pl· 
muştu. Her tarafta hiç çocuk 
sevmediğini ve doğurmaktan 

:ıefret ettiğini söyleyip duru .. 
yordu. Bir çok çocuk düşürme 
vakaları icat etti. Ona ''katil, 
Evlatlarım kendi elile öldürü .. 
yor,, diyorlardı. 

Herkesin kalpsiz tn.ndığı bu 
kadın, uzun senelerin mücade
lesinde hakikaten yorulmuşt~ 
Demek ki, artık hiç anıt olmıya~ 
caktı. O:mn için bayatın ne kıy .. 
mcti kalmıştı? Evin küçük iş .. 
leri, her akşam kocasının önü• 
ne çevirdiği terlikler. Yaşamak 
bu mu idi? O, kendisinin bir 
parçası olacak bir eser istiyor
du. Bu ateş gözler yanacak, bu 
kalınca tatlı ses onda da duyu.; 
lacaktı .. Artık kendisi:ıi, içi bo.ı 
şalmış bir ceviz gibi görüyordu, 
Bütün etrafındaki insanları ço-
cuk sevmediğine inandırdığını, 
sırrını herkesten muvaffakıyet 
le saklıyabildiğini düşündükçe 
içinin biraz frrahladığınt duyu· 
yordu. 

Bir gün, Şıdıka teyze hasta
landı. Doktorlar ''korkunç bir 
tifo,, diyorlardı. Bütün geceler, 
uzun uzadıya sayıkladı. .Mc .. 
zara beraber götüreceği büyült 
srrrını, bu gecelerin birinde 
meyda:ıa vurdu. Ateşi, çok art
mıştı. Bütün aile odasındaydı. 
Bu güzel kadının birdenbire sO'" 
luverişi, herkese büyük bir i§ .. 
kence veriyordu. Sessiz odada, 
ansızın boğuk sesi duyuldu. Sa 
yıklıyordu: 

- Anne, kuzum, şu çocuğu 
ver. Ağlatmayın onu. Meme za,. 
ma -ıı geldi. Neye bu elbiseyi 
giydirdiniz? Orada mavi ipek• 
li var. Gel, canım, Ağlama ev
ladım. Annesi ona ne ciciler a. .. 
laeak. Pencereyi kapatın. -o .. 
şüyccek. Yavruma pek yazık, 
Sakın hasta olmasın. 

Sesi yavaş yavaş söndü. Bir 
yavruyu kucaklamak için sö:ı• 

dü. Bir yavruyu kucaklamak f• 
çin havaya kalkan kolları bir.; 
den yanına düştü. Bütün oda 
halkı hıçkırıyordu. Senelerce lJ 
çin için yanan Sıdıka teyze:ıin 
derdini ancak son nefesinde an
lıyabilmişlerdi. 

·.~ 
. ; 

şanr rNJ~cn~ IF'a~ ıol 

İkinci sa}1f amızda "Taban izi ,, 
adlı bir fıkra~·nı bulacaksınız. 

E SKlLE~. şii~.i mana il~ ?ir tutar
lardı. Çu::ıku onlar şıırı berrak 

Akdeniz seması altında spor ve musi!d 
ile bcsleneo mütevazin bir ruhun ese 
ri sayarlardı. 

Platon olsun, Aristot Qlsun i:ısanı 
. sporun sert, musikinin ve dansın yu
rnur:;ak hüviyeti ortasında bir tezatlar 
ahe:ı~i şeklinde tasavvur ederlerdi. lf. 
raUa tefrit ortasında akıl, hikmet mu· 
vazeneyi tesis ederdi. 

Yunani zekaya göre şiirin vaziyeti. 
nin mimarisi böyle bir tevazüne, ak· 
lın, ölçülü ve manalı faaliyeti:ıe isti-

. nat ederdi. Şiirin, zevkin ölçülü hü
viyeti üsliıbu ve manayı birinci plana 
sokardı. 

. masik şiirde derhal bu hüviyeti gö. 
rebiliriz. l{lasik ııiir böylece insanın 

bir parçasını, akıl ve muvaze:ıc unsu· 
runu kaplamakta, hatta, lirizm yerine 
müşahede ve ölçülü zevk hakim bulun
maktadır. 

Şiirin bu şekilde anlaşılışı şark şi
irinde de tesirini göstermiştir. Bunun 

içindir ki şark tasavvuf şairlerinin eserlo 
rini tanım::ık istiyenler onların ifade 
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ettiği manaları bir semboller lfıgati i· 
çi:ıde bulabilirler ve maksadı anlarlar
dı. Mistik şark şiirinde de bir akıl 

unsurları ola..-ı mananın bu suretle e
hemmiyetini kaybetmiyordu. Manayı 
birinci planda bir esas telakki eden 
şark Estetleri manasını anlıyamadık· 
ları şiirlerin huzurlarını ''Elmana 
fi batnişşair,, düsturile anlatırlardı. 
Vakıa vezni, kafiyeyi, musikiyi çok 

yerinde kullanan fakat ma.:taya ehem· 
miyet vcrmiyen müstesna insanların, 
meseıa Mevlevi şairlerinden "Leylek,, 
Dede, manasız şiiri::ı, beşeri bir htivi
yete sahip olduğunu anlatmak istemiş. 
tir. O muarızlarına şöyle diyordu: 

•
1
- Şiirimde mana mı bulmuyorsu. 

nuz, bunu tabii görmelisiniz, çünkü 
ben i:ısanım, bana alemi manadan·an
cak clfaz ayrıldı. Ben lfı.hut aleminde 
değil, nasut aleminde yaşıyorum. 

Leylek Dedenin bu cevabı devrinin 
dekoru içipde bir nükte ve .zarafet mi
sali olarak kaldı gitti. 

Molyer'in "Burjuva jantiyom,, u Pla 
tonun ve Aristotun anladığı manada 
insan olmak isterdi. Bunun içi:ı bir ta. 
raftan belagat, fezahat, diğer t{ıraftan 
jimnastik ve meç talimleri yapmıya 

çalışırdı. 

İnsanı aklı:ı, tevazünün misali sa -
yan eski adam Molyerin kaleminde ka. 
rikatürize edilmeğe başladı. Nihayet 
"estetik .. insanı şiire bütün varlığile 
soktu. Bir zamanlar şiiri:ı pek hususi, 
pek mutena bir vasfını şiir hududuna 
kabul eden .insan yeni teliikkisi:ıip a
kislerini de görmekte gecikmedi. Yani 
insanı:: şuuru gibi şuur !ileti de şiirin 
hududu içine girdi. İnsanı olduğu gibi 
kaplıyan bu hava içinde artık şiir bii. 

yük bir muhteva bolluğuna kavuştu; bir 
yanda:ı aklın ve mUtevazin, ölçülü 
zevkin şiiri yaşamak imkanı bulduğu 
gibi, bir yandan da tamamen aklı ve 
zekayı hedef edinen dava şiiri. didak-

tik :ıümuneler, halt.fi politik tandanslı 
şiirler mücadele sahasına atıldı. Bun· 
larm yanında hiçbir manayı ifade et
miyen, şuurla hiç münasebeti olmıyaa 
şiirler de bir çeşni olarak kendini ka. 
bul ettirdi. 

Bizim şi:rimizde manayı, yani aklı 
geride bırakan janr ancak büyük harp 
sonrası pazara çıktı. Ercüment Beh · , 
zat, Hayri MuhittL;, kısmen Ahmet 
Muhip, Oktay S~ih Rifat, Orhan 

Veli Melih Cevdet şuur harici:ıde ya
şıyan insan ruhunun şiirini ayrı, ayrı 
zaviyelerden bakarak vermek istediler. 
Dadaistler, J{ilbisUer, Sürrealistler 
Türk şiirinde böylece kendi izlerini 
çi7.meğe çalıştılar. 

Bu çığır he:ıüz pek taze olduğu ve 
Papüler mahiyet almadığı içip Türk 
okuyucusuna müphem bir haldedir. 
Bunun için onu çok defa şiirin hududu 
haricinde bir şey teliikki ediyor. Hal~ 
buki şiirin ebedi sırrına erebilen mıs. 
ra ister şuurun üstü=de, ister şuurun 
altında olsun güzel olmak vasfını mu_. 
hafaza eder. 

Genç şairlerden Feridun Fazılm 
bir şiirini yeni şiir nümun('Si olarak 
su::ıuyorum: 

KUŞLAR GECE YACıl!UR 
1 

Ben k-ıtşlart ço1: swivorıım. 
Nasıl geceler severse gümliitii1. 

ller yaz dizimi dövüyorum. 
Kuşlar gibi lıcldiycrck giizii. 

Ti 
Sana giden yo7lar ne lxular sopa, 

An<lırıyor bilmeceyi. 
Kapıları istccliğin kadar lwpa 
KaÇ?rıyorum gccc1.1i. 

ili 
Denizlerde nwrtı?crr yıl.anıyor. 

Gemicilerin a~ T:uru. 
Tarlalarda ba~~1:/i.ı1' yam'!JOT· 

Bulutlar ta::pynr yaiJmıırtı. 

Seçme yazılar ilavesi 
Hafta içinde, gazeteler de dabU 

olmak Uzere neşredilen birçok kitap, 
mecmua ve risalelerden, okuyucula
rımızın ekserisinin haberleri olma
dığını tahmin ediyoruz. HattA, ha
berleri olsa btle, bunlnrm bepslnt 

ayrı ayn görmelt pek külfetli bir iş, 
yahut, tam kelimesiyle lmkftnsızdır. 
"KURUN,, bu kitap, mecmua, risale 
ve gazeteJerde en altlkalı bulup haf
lPnın fikir hareketlerini teşktl eden 
yaıılarc1an okuyu('ulnrını mahrum 

ou-.emeğe lrnrnr vermi<; ve bu 7azı
ları IH'ı.velcrlnden birine toplamak 
llizumunu duymuştur: lnqünhU lll
vcmtz bu mnksntln hazırln;ırnıg bıtlu 
nuyor. 



URUN 
ılük, siyasi sabahları 
çıkar gazete 

..., __________________ ______ 

ektepler 
açıldı 

EKTEPLERlN SA;ıldığı 

güne İngilizler ''Kara 
·,,derlermiş. Bu adı bir 
değil. çocukluk günle

.tırlıyan yaşlı bir adamm 
:u zannediyorum; çUıı· 

okuyup yazmak -
hocalarını sevmese bile 
· ba§ladığı günde:ı hoş

: iki üç aydır gönnedik
·kadaşlarJa buluşacaklar, 

yeni çehreler görecekler, 
·ine tatil günlerini na· 

0

klerini anlatacaklar. 
de çocukluğumda mekte-
ıezdim; hafta başr.ıı, bi
erden kurtaracak yaz 
iple çekerdim. Fakat 
açıldığı gün, hafta ba· 

olduğu gibi ayaklarım ge
glderek değil, merakla, 
tebalilkle Galatasa.ray'
ıu tutardnn· Zannederim 

mektebi de se· 
: hiç şüphesiz evden da

:celi, oyuna' daha müsa
derece hoşuma giden 

de vardı. Bunlarm ba-
eimdi siz inanmannnız a

p, riyaziye dersleri ge
.un için çoğu kiın~le
yeyi tadsız bulmaları 

tUrlü anlayamadım. Her 
muhakkak bir cevabı ol

ve bunu insan kafası -
:tte bulabileceğini söyli· 
aziye, ruha süku:ı veren 
dit. lnsa-:ı gururunu 
, çünkü 7.ek8.sıyla her 

, hakikatini bulabi
,hmini verir. Riyaziye 

ve i:ıtizam dünyasıdır. 0 -
çok çocukların da. yaş. 
kimselerin de sevmeme, 
ederim riyaziye mual · 
in - afaki düşünmenin 

.n Ciğretmeğe memur olan
• derslerini cazib göster· 

yolunu he:ıilz bulamamış 
. arından gelir. 

olmasaydım belki mek
averdim dedim. BugUn 

kimseler çocuklarını, da
c:alışırlar diye mektE'hı: 
amı '1 nclcle) 

Nurullah ATAÇ 

ÇEMBERLA.YN 
İngiltere, Büyük Eliza.bet 

devrindenberi Avrupa işlerL ... de 
borusunu öttllren bir htikiimet.. 
tir. Onalbncı asnn ikinei yaı
l'Jl!R .içinde aesinf işittirmeğe 

bqlıyan bu ıiyaset bonısu, git ... 
gide kuvvet bularak tm:ıeti bil
ttin dünyada duyulan bir na.kus' 
oldu. Fakat bu kdreti ona veren 
filolardı ve İngiliz borusunun 
sesine daima harp gemilerini::ı 
gulguleei karışıyordu. Halbuki 
o glgule hep harp ahengi te
rennüm. ettiğinden İngiltere si
yasetinin mihverini kuvvet ve 
§iddet teşkil ediyor demekti. 

Bu hakikati daha iyi kavra
mak için O:ıdolruzuncu asrm 
başlarmdan~ri İngiltere siya • 
setini idare eden başv~killerin 
hayatını kısaca gömen geçir
mek ki.fidir. Bu zevabn en bel
li başlıları sıra ile §UJllardır: 
1- Ha:ıri Addington. (1801) 

de başvekil oldu. İngiliz altm
larmı ve filolarını seferber ede
rek. Napolyon Bonapart aleyhi
ne amansız bir harp açtı. 

2 - Vilyam Pit. (1804) te 
başvekilliğe seçildi, meşhur Tra: 
falgar zaferini gördtl, ôldil. 

3 - ·Lord Granvil. (1806) da 
İngiltere siyasetini idareye baş 
ladı, büyük ablukayı kurdu. 

4: - Dük dö Portla.!ld. (1807) 
de sahneye çıktı. NapolyonJa 
mncadeleye devam etti. 
5- İspenscr Perseval.(1809) 

da İngilizlerin mukadderatını 
eline aldı . gene Napolyonla uğ
raştı. 

6 - Arl dö Liverpol. (1812) 
de iş b~tna g~ti. Napolyon da
vasını hitama erdirdi, tam o:ı 
beş yıl Avrupada yegine söz 
ve hüküm sahibi kaldı. 

7 - Jorj Ka.."ling, (1827) de 
başvekil seçilerek Mora fitreti· 
nin İngiliz menfaatine göre yü
rümesini temine çalı~. 

8 - ''n-~ ... + f"'~.:ı ..... ;... r 1 R'li) 

B. Tur lıan Tan 

de Ka:..ingin yeriııe geçerek ay
ni siyaseti güttü. 

9 - Dük dö Velington. , 
(1828) de işe başladı. Mora me
selesini • Rus ordularını da kul 

lanarak - neticeye vardırdı. Ak
deniz hakimiyetini. Türk .donan 
masını ortada.:ı kaldırmak ıru

retile lngiltereye mnl 'etti 
10 - Ari Grey. (1830) Fran 

aa karışıklıklarile oyalandı. 
11-Vikont MaJıburn, (1834) 

Müstemleke siyasetine inkişaf 

vermeğe çalıştı. 

12 - Sir Robert Pel. (1835) 
Ay:ıi politikayı taklit etti. 

13 - Lord Con Rusel. 1846. 
Yine Fransa işlerine ehemcniyet 
verdi. 

15 - Lord· Derbi. Şark me
eelelerile uğraştı. 

15 - Lord Aberdtn. Rusla
rm Osmanlıları yok etmek po
litikasını önleıneğe savaştı ve 
Türklere ittifak ederek Kırmı 

nı.uharebesine iştirak etti. 
16 - Lord Palmeston. 1855 

Paris konfera:lsmda rol oyna· 
dı. 

Bundan sonra Derbi iki kere. 
Palmeston ve Rusel birer kere 
daha başvekfilete geçmişler· ve 
sahneyi birer 21iyaset Ustadı o-

JI. Turhan TAN 
rnrw1m 1 "/ inci ile ) 

ÇERÇEVE: 

Taban 
izi 

Kaaal değil. hakikat. 
lılımrdaki tarihi eserler ka • 

zılırken gizli bir md>et bu• 
lunmU§. Mabedin geçit yerini 
tıkayan bUyük bir tq bloku kal 
dmlmca meydana ne çıksa iyi? 
7000 eene evvel •Y...ıİ yoldan dı
§arlYa çıkan bir adamın kum 
ilstUnde, çıplak tabanının izi., 

Belki de bu adam, mabetten 
en son çıkan i::ıean. Ondan son
ra belki de ~it örtüldü ve bir 
daha kimse içeriye girmedi. Al• 
lah bilir. 

Bu keşif bana anlatıldığı za~ 
man titredim. Zamanın. en da- · 
yanıklı eserleri, kurşun kalemi 
yootar gibi talaş talaş-eritmesi 
ne karşılık. bu kadar entipüf
ten bir hadiseyi 7000 sene sak.ı 
lamış olması bana mtlthiş p 
rilndü. 

Süngere dönen mabetler, 
mum gibi eriyen saraylar ö:ıtln· 
de, taban çizgilerini kum ytizll· 
ne bırakmış ve 7000 sene dayan 
dırmış olan bu ayak bana dedi 
ki: 

- Eserlerimizin günübirlik 
8ağlamlığı:Ja güvemnlyellm. Bir 
kaç gün sonra yerlerinde yeller 

Zamanı bUyüleyecek ~ 
lan avlıyabilfrsek, velev kimae.ı 
nin germediği ve aJdırmadrı?ı 
bir mısra halinde olsun, ebe
diyete akabilirlz. 

Dava, 7000 sene sonra doğa
cak bir gti:ıün suratına. tabanı
nın izini basabilmekte. 

"Bugftıı,.den: 

NPd1' Frzz,l 1foı·rı1~ı,.eJC 

Dtv o r t-<:.t • 
-- t 

CD-0..~.-u:ıt 

.'l 

·--Son Poeıa -

Kitabei senki. mezar 
Hiçbir geyden çekmedi dünyada 
Nasırdan çektiği kadar. 

Hatti. çirgin yaratıldığından bile 
O kadar müteessir değildi. 
Aya»abw VUl'llWbb zamanlarda 
Anmazdı amma Allabm adını 
Günahkir da •Y.ılmudı 
Yuık ~oldu SWeyman Efendiye!. 

S Ö ZÜ·N KISASI 

Ne cevap 
vereljm ! -

V edi buçuk yapnda lazım 

ERn, dün sabah 1 pencere. 
Din c:ammda, sonbahar günqinin 
keyfini aüren ıineklerden bir 
tanesini yakalamıt, minimitıi par 
makla.nnm ucunda bana getir. 
4i: 

- . Baba 1 Şimdi ben ba sine -
lin kanatlarını kopanp da ~ 
Tersem, ne olur? 

- Fena. olur, wlldımf 
-Niye? 
- Canı yanar da ondan. Se • 

jn ufacık kollarını birisi kopar. 
aa da seni koyvene canın ~ • 
IDilZ mı? 

- Evet ama, aen ıineii öldü
rilyoraun I O, yazık değil mi? 
- ..... 
- Niçin &dilrüyorıun mine-

li? 
- MU%11' olduğu için. 
- Muur ne demek? 
- Zarar veren demek .. 
- Sinek ne zarar verir? 
- Kanatiannda, ayaklarrnda 

mikrop tapr .. Bir adamdan öte. 
kisine hastalık bulaştmr.. Fena 
bir hayvandır, hasılı .. 

- Madem o kadar fena· bay -
-.ansa.. Allah onu neden yap-
mış?. 

- YapıtuJ, yaratmıJ işte. 

- Hani ya, ıen bana denin 
ki Allah ne yaparsa iyidir .. Na
aıl oluyor da sineği yaratıyod. - ..... . 

- Ha, babacığım? 
Sustum .. 

ı Ne cevap vereydim? 

... 

Ukin, kendi kendime de de. 
~'ki: 

- Yarabbim, IJU pis, iğrenç 
mahlGku, beni bir ,damlacık ço. 
euğun 8nUnde mahcup etmek 1-
~ mi yaratTnm?I 

- Son Poria.'dan -
E.TALU 

• 

"han,, da 
onan vea 

Picasso ve 
kübizm 

<Bat taratı • llııeüde) 

den başka bir şey değildi ve mil 
cerret bir tezyini sanatta tered
di etmelidl. Göz göre plıidi ol
duğumu ve :zamanlar boyunca 
diğerlerinJ hatırlatan bu sanat 
cereyaoı, orta çağ eemiyeti gi
bi kılık deği§tira bir cemiyet 
içinde ateeli bir b8Dçla. plas
tik veya tayini bir eembolimıa 
nm en y6bek ifadesine varabi
lirdi. Fakat tilbistlerin ı&de 

felsefesi - üpm kurlan felae
fesi· tabiat 6.stil fikrinden, din
dar bir mrn1Iğı veren yeglne 
fikirde:ı doğan kuvvetlıı yerini 
tutmaktan aclsdi Bizzat Pfcas 
so b6tün kabiliyetine rağmen 

bqnu bu taşa çarptı. İndiliğe 
düştil. MUteal fikirlerden mah· 
rum. mUteal bir sanat meydana 
koymak iddiası gibi tahakkuku 
imkiıısız bir bahse girdi. Fa.kat. 
ispeklllisyonlan, silrrealistlerin 
A:ıdre Breton tarafmdan (mu
hakemenin denediği bütün kon
trolların, bütiln bedii veya ah
laki zihin meşguliyetlerinin dı· 
şmda, dU~şU:ı dilrte ettiği) 
şeklinde düsturlaştırilan raht 
makineleşmesine· ( automatisme 
psycbique) düşmekle kaldı. 

Cahff 8ıt1n ı•e .Ahmet Muhip 
, , 

' .. , .... 
' 

- Franlm karikatürü -
süm kal'Wda. 
- Ne yapayım elenelim; .-.. 

Hayvanları sever misiniz'? 
Geçen haftadanberi Budapefte 

hayvanlar bahçesi, büyük küçük 
yaşta bir çok seyircinin alaka
auu çekmektedir; sebebi de bah
çedeki Jıayvanlann çoğaltılmıı 

olmam •e bu arada seyretmek 
meraJrmı tahrik eden bazı hay -
ftDlann balmumaıdır. 

Eaqmat renkte üç büyük ken.. 
canı, en candan anilerek MJ -
redilen :reni mjufirlcrdir. 5 .e
ne enel bg bayvaıılar bahçesin
de bulanan btltiln keııgunılar 
bir hMtahk tesirile ölmii§ler, orı.. 
dan soma da yerlerine yenileri 
almmamqtı. Son zamanlara ka
dar bu noksan telifi o1UmDUf
tur. 

Hindiatandan getirilen 10 ya
pndüi bir fil de, Budapqtede. 

Çember/ayn 
<Bat tanlı. 2 İDcille) . 

!arak oöhret kazanan Bikon. 
fildle. Gladston Wt Saliboriye 
blrak:ıqlardır. lngiltere kralı
m:ı· lliDCtistan imparatoru ya· 
pılmMJ. cenubi .Afrik.anm ve 
Kmırm fegalf, Çinle harp, Ja
ponya ile ittifak, Bertin konfe
hMlllJD topla.:unuı, Kıbnsm 

aımmuı gibi hldfseler hep bu 
ft~ başvekilin - ikişer ftçer ve 
hatta darder, beşer defa • o ma 
kamı işgal ettikleri. devirlerde 
vukuagelmiştir. 

Yirminci asırda. 1simleri, bll
yilk vakalara baglı olan İngiliz 
başYekilleri A.9kitle Loyd Corç
tan ibarettir. Makdonald; silik 
bir rol oynamış ve hatti lngil
tere:ıin kudretini kısaltmışbr. 

Fakat sayılan iki düzüneyi bu· 
lan vre bir buçuk asırlık A vru
pa tarihini; kendi isimlerine bağ 
lı bulunduran bu şahsiyetlerden 
hiçbiri medeniyet tarihini mi:ı
nettar edecek ve bUtün dOnya
nm ytlreğinde yer ::Utacak bir 
iş başannamışlardır. Bunu, bu 
pek mUhim muvaffakıyeti Ç.em 
berlayn kazandı ve milyo:ılarca 
insanı ölümden. milyonlarca Jn· 
sanı yavnısunun öksüz olmak
tan. AvnıpaYJ da harabeye dö:ı 

mekten - hiç olmazsa: b1,1giln i
çin· kurtararak ölmez bir şöh
ret elde etti . 

Her devlet adamına böyle 
mübarek bir şöhret nasip olsa 
insanlar ne kadar bahtiyar olur 
lardı! 

"Cumhuriyet ., ten: 
Jf. Turhan TAN 

ki bahçenin en yeni ve en gös
de mahlUkudur; bu fil, pek ya
kında bir yavru dünyaya &etire. 
cektir. Bundan 4 hafta enel 
memleketinden Avrupa.ya ayak 
basan bum, Hamburgta Kul 
HacenJ>ek isminde biri taraf~ • 
dan 8,000 marka satılmıştır. 

Mari Ye Mizi isimlerinde bir 
çift pmpanzc de Ryircilerr ~ 
yalandmnakta, büyük, kliçük bir 
çok seyirciyi katılauya güldüre.. 
cek birtakım soytanhklar yap
maktadır. 

Hayvanlar bahçesinin kengu • 
ru, fil, maymun getirtilerek zen. 
ginleıtirilmesi, mevcut türlü 
hayqnlar arasına, bunlann da 
katılması bilhassa hir ......... 1P. . • . te ~-
)arını pek_ sevindirmiıtif. 

Hayata dair 
( ., tarafı 2 incide) 

leyli olarak göndermeği tercih 
ediyorlar. Hattl. lçlerinde, evir 
rinden o:ı on beş dakikalık me
safedeki mektebe; akşam d& 

çıkmamak ii7.ere gönderilenler 
var. Ne garib dtlşilnce ! böylelik· 
le çocuğu hayattan maklqtm
yorlar ve hodglm ediyorlar. 
Leyıt talebe eefkatten mahrum 
olarak büyür ve bunun için ken
disi:ıne de şefkat hissi pek inJd. 
şaf etmez. Siz. mektepte leylt 
hayatından h()flanan. çoluğu ço
cuğu ile konuş.:nasuu. bilen, çar 
şı pazar işlerini beceren çok 
kimse tanıyor musunuz! 

Leyli mektepler Ji:alksc de • 
miyonım; bu, bizde kabil değil· 
dir·, çUııkil her şehirde lise ol
madığı gibi çocuklann yabancı 
bir aile arasına pamdyoner ola
rak girmesi de pek !det değil • 
dir. Fakat leyli mektepli iyi 
bir şey diye deği.t. bir ı.aruret 
diye kabul etmeliyiz. Çocuklan
:ı.ızı pek meebur kalmadık~a 
m ektebe leyli göndermeyin~ sa
bahleyin gidip akşam evine gel
sin. anasıyla. babasıyla. kardeş 
leriye konuşşun. Onlardan göre
ceği fedark3rh2'a mukabil ken • 
disi de f Pdakartıkta bulunmağa 
çalışsın; ailesi adamlan arasın· 
da yaşamağı, akşam yeme,,n .. 
den so::ıra oturup konusm'l.;;J l
det edinsin. Yoksa onu dilnva
da bir ferd olarak yapmağa 
mahktlm edersiniz. 

•Raber • .tkn 
Nurolla1ı AT AQ 
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----...-----------------Yusuf dlşlcrını gıcırdattı.: 
- Seni gebertmeden Y•tmıyaca

~ım. 

Bu hiç beklenmeyeıı 110z, papası 
beyninden vurmuştu. Yusuf, zaten 
fazla duramıyacak halde ldt. Yarala
rından akan kan kuvvetlnl bltlrmlt
tl: 

- Blzo hlyanet edenin hakkı ölUm
dUr. dJycblldl. Fazla 11öylemedJ. Han
çerini çekti ve son kuvvetini sartede
rek paapsın göğsüne sapladı. 

Bu, o kadar ani ve şlddetlf olmuş
tu. kl muhterem peder kımıldayama
dı. Bir hırıltı halinde: 

- Ab .. diye inledi veyere yıkıldı. 
Yusuf arkasına bakmadan kama

rasına koştu. Yata#ına uzanırken: 
- ZehM, dedi, kaptana git.. Her 

oeyl anlat .. Ben çok yorgunum. 
Yusufun son sözleri bunlar oldu. 

Kendinden geçu. 

il • • 

Zindancı Kaptan meseleyi anlayın
ca kijpUrdU. BUtUn hırlstlyan tayfa. 
Jarı toplatarak hapsettirdi. Papas, al
dığı hançer yaraslyle ölmemişti, in
liyordu. 

- Kdflr papas, demek blze bunları 
yapacaktın .. Öyle mi.. dedi. 

Papas: 
- Bent öldUrUn •. l{abahaUm çok 

bUyUktUr. cevabını Yerdi. 
öJdUrmeğe lilzum yoktu. Yusurun 

sapladığı hançer, geçte olsa on un ca
nını aımağa ltA.flydl .• ve aldı. Muhte
rem papas, Zindancı Kaptana ceyap 
vef~medcn gözlerini kı1padı. 

• • • 
Zlnt1nncı Kaptanın korsan gemlıl 

Tunus bayrağını dalgalandırarak yol 
alırken, papns dalgalar arasına. fırla-

tılmış, bUtUn hırlstlyan tayfalar zin
cire vurulmuştu. Yusuf, derin bir 
uykuya dalmış, Ali bey omuzundan 
aldılı yaraya aldırmadan Zehrayı dU
eUnUyordu. 

Zindancı Kaptan uyumuyor, ken
disini en bUyUk tehlikeden kurtaran 

. Yusufun yaralarının ehemmlyetlnl 
anlamak için dönllp dolaşıyordu. Yu
sufun te~akArlığı cok bilyUktU. Ölllm 
halinde iken sahneye çıkmış, kimseye 
haber vermeden, yard1m istemeden 
yapacağını yapmıştı. 

l{orsan gemisi artık tam kuvveti
ni almıştı. Toplarının sayısı kırk iki 
olmuş levendlerln sayısı iki yüz elll
yl huluyordu. 

Z!ndancı Kaptan, zaptettlklerl ge
minin esirlerini karşısına aldı. TUrk
lerl ayırdı. Onlarla konuştu. Nasıl e
sir olduklarını, nereden geldiklerini 
sordu, 

Esirlerin on ucu TürktU. Biri an
lattı: 

- Bt~, dedi. Tunus ocağındanız. 

Sakız cezlreslne iki kıta peşkeş ile 
gelmiştik. Patrona. ve Plyale'nln 
emıitıde idik. Biz hepimiz Kuşa.dalı 

oldu~umuz için müsaade istedik bize 
izin ııerdller. Bir kayıe-a binerek Ku
şadasına geldik. Ana, babalarımızı 
gördUk. Dönerken korsan gemisi ö
nllmllıe cıktı. Bizi esir etti. 

Zindancı Kaptan konu~an adama 

sordu: 
- Senin adın nedir?. 
- Mehmet .• 
- Gemide vazifen neydi? •• 
- Kaptanın akrabasıyım •• 
- Akrabası mı?. 

- Evet •• Kardeş oğluyum. 
Zindancı Kaptan bir taşla iki kuş 

vurduğunu anlıyordu. Tunusa gider
ken Tunus ocağına mensup gemilerin 
tayfalarını dUşman elinden kurtar-

-~ 
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BUtUn bir gün devam eden harp
ten sonra korkulu bir gece geçiren 
esirler, ikinci gUnU de mUthlş bir 
harple mukadderatlarını beklemiş -
!erdi. Top sesleri, bağırışların dinme
ılnden cok az sonra kapılarının açıl
mak Uzere olduğunu görUnce: 

- Bizi esir aldılar galiba .. 
Diye s6ylendller. 
Aylardır zindanda inleyen zavaUı

lnr, esasen esir oldukları halde ikin· 
el bir esaretten korkuyorlardı. 

Papas, kapıyı açtırır actırmaz ıce-
rl daldı. llk söz olarak: 

- Kurtuldunuz, kurtuldunuz .• 
Diye haykırdı. 
Esirler vnşırmışlardı. 
Papas söyleniyordu: 

- Tamnmlyle kurtuldunuz, artık 
esir de~llslnlz. 

Birer birer dışarı cıkarıldı. On U

CU TUrk, yirmi yedisi hırlsUyandı. 
- Kalyonunuz bir TUrk kumanda

nı tarafından zaptedildl. Hepinizi ser 
best bırakacak. o. dUnynnm en iyi 
a.damıdır. Haydi yukarı geliniz. 

Harpte dUşman kalyonundn kırk 
iki kişi HlmUş, on nltı kişi ynralan
mıştı. 

ÖlUlcr, merasimle denize atıldı. 
Sonra geminin eşyaları gözden geçi
rildi. On beş bin kuruş nakit para 
vardı. Beş bin kuruşluk da mal mev
cuttu. 

Zindancı Kaptan bunları kendi t;c
nılslne aldırdıktan sonra sağlam top
ları ela gemisine naklettirerrek yer
leştirmişti. Sonra: 

- Den, decll, Karavcliyi denize ~ö
mcmiyeceğim. Denizcinin mezarı dal
gadır. Fakat ben sağ kaldıkça Kara
Tellnln mezarını yılda bir kere olHD 
ziyaret etmek isterim. Onu karada, 
deniz kenarında gömccoğiz. 

Karaveıtnln cesedi muhafaza edll• 
mek Uzere blr kamaraya götilrUldtı. . ,, . 

Papas, Zindancı Kaptanın TUrk 
oldu~unu öğrendiği an neıeelnl kaJ• 
betmiş, derin derin dUşUnmd• b..,. 
lamıştı. Yalnız başına dolafıJOf, 
mUtemadlyen düşünüyordu. Jllalrlırl 
•kurtarırken onun tein dUnyanın • 
lyl adamı, demişti. Kanaati reııe 
6ylo idi, çUnkU Zindancı Kaptan, her
kese karşı son derece lyl davranmıt
tı, Fakat mUslüman olduğunu tl&D 
etmesi nedense kendisini memnUll 
etmemişti. Evet, Zlndancıya dU,maD 
olmuştu. Muvaffakıyetlerini de km
kanıyordu. Teslim alınan geminin et
yalnrı nakledlllrken papas, hırlıd· 
yan tayfalar arasında dolaşıp onlarla 
gizli gizli konuşuyordu. 

Dir kacmı kargaşalıkta nar:an 
dlklcntl celbetmeden bir kenara c:ek· 
ti: 

- EvlA.tlarım, dedi. bugUne kadar 
emniyet içindeydik. ÇUnkU kapta
nımızı kendimizden blliyorduk. O
nun bırlstlyan olma.dığını öğrenince 
80numuzun eok fenn olncağJD1 an· 
Jadım. Tabii biz burada kalmırac~ 
ğız. Bir gUn ya Türk donanmasınm 
arasına gireceğiz, yahut dil onlar bi
zi esir edecekler. O vakit hcplmld 
zindana atacRklar. Belki do öldüre
cekler. Bu feltıketten kurtulma"k i
çin şimdiden çure aramak Jtızımdır. 

..... Nasıl cnre bulabUfrlz? .. 
- Pek Jrnlny. Hırlstiyan olmayan 

Zlndnncıyı ortadan kaldırmak. Geml
yo sahip olmak. En ~ok güvendllt 
Karavelinin ijldUğünü gördUnUz. Yu
suf reis de ağır yaralı, bir gözll de 
kör oldu. Knptan yalnııı: batına kaldı 
gtht.. Alt ~,. kfthrnman b\r kuman
dandır. Fakat iki kişi bir şey yapa
mazlar. Si:ı:e tton ricam şu, bütUn hı· 
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ristiy,uı!ar benim söylediklerimi bl
rlblrinize anlatınız. Gemimiz kalk
mak için manevra yaparken benim 
vereceğim işaret üzerine Mahmut 
kaptanı yakalar, sımsıkı bağlarız. 

Gemi bizim olur. Vereceğim işaret 

bir sil1lh atmaktrr. SiHlh sesini du
yar duymaz hepiniz daha evvelden 
hazırladığınız siHlhlarla ortaya çı

karsınız. Karşı duracak Türk tayfa
sı olursa öldürürsüntiz. 

Papas daha birçok şeyler söyledi 
ve bütün hıristiyan tayfaları ikna et
ti. 

Tayfalar biribirlerine bakıştılar. 

Papasın sözüne uyalım mı demek is
tiyorlardı. Bir kısmı razı olmak iste
medi. Fakat papas son olarak: 

- Yapar.ağınız iş bütiin günahları
nızı affettirecek. 

Demişti. 

Daima tehlike ile, daima harple 
meşgul olnn denizciler. her zaman 
Allah korln~sunu herkesten fazla 
duymaları Hl.zırn iken nedense bu his
leri pek kuvvetli olmu~ror. 

Korkulu günlerden sonra boş ka
lan zamanlarını içki ve eğlence ile 
geçirmeleri, onlara bütün korkularr 
unutturur. 

- Nasıl olsa bir harpte öleceğiz .. 
Kimin için? .. Bir Türk kaptan için .. 
Fakat burada kazanırsak kurtulu
ruz. Öliirsck gene bir şey kaybetme-
yiz. · 

Karar verdiler ve içtimada hazır 
bulunamayanlara da tebliğ ettiler. 

O gün, kararı duymayan ve kabul 
etmeyen hıristiyan tayfa kalmamış
tı. 

Şişdl geminin kalkacağı günü ve o 
8Ratte de papa~nn atacağı s!Hlhı bek
liyorlardı. 

Yusuf, iki yerinden ağır yaralı ve 
bir gözü çılnnrş baygın bir halde ya-

' 

tarken Karavelinin ölüm haberini i
şitince yerinden doğruldu. Göz yaşla
rı içinde sevgilisinin karşısmda ne 
yapacağını şaşırmış bir halde duran 
Zebra: 

- Ne oluyorsun Yusuf.. Ne yapa
caksın? dedi. 

- Karaveli ölmüş doğru mu? .. 
- Yok Yusuf sen üzülme .. Ölme-

di. Yaralıdtr. 
O esnada Musa içeri girmişti: 
- Sen sağ ol Yusuf, dedi, Karavell 

aslanlar gibi dövüştü. Mertçe şehit 

oldu. 
Yusuf, ağrılarını unutmuştu. Bo

ğazında düğümlenen hıçkırığı elleriy
le zaptetmek ister gibi uğuşturmağa 
başladı: 

- Onu son defa görmek istiyo
rum. 

- Görürsün Yusuf.. Kaptan çok 
ağladı. Kamarasında alakoydu. 

- Gömmeyecek mi? 
- Gömecek ... Ama, nereye göm n. 

ceğini söylemedi. 
- Nasıl olur, onun mezarı cJı:rniz~ 

dir Musa .. 
- Kaptan, ben Karaveliye kıya

mam. önu karada gömeceğim, dedi. 
Yusuf tamamiyle d'.)ğrulmuştu: 
- Denizci karada gömtilmez. di

yerek fırladı. Sendeleye sendeleye 
Zindancı Kaptanın bulunduğu yere 
gitti. 

Zindancı Yusufu görünce şaşırdı: 
- Ne var Yusuf.. Burada işin ne .• 
- Karaveliyi gömmemişsln, habe-

rini aldım .. 
- Onu karada gömeceğiz, Yusuf .• 
- Du olmaz kaptan .. Karaveli bir 

deniz aslanı id.i. Onun mezarı deniz 
olacak. Toprak Karaveliyi tanıma

yor. Yabancı yere gömersek Karave
linin ruhu muazzep olur. 

Zindancı Kaptan düşündü. Yusu-
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!un dediği doğru idi. Denizde ölen
ler denizde gömUlUrlerdi. 

- Peki Yusut, dedi. Karaveliyl 
çok sevdiğim için bu hatayı yaptım. 
Gömelim ... 

Karaveli denizci usulü ile kefen
lendi. Bütun tayfalar gU•ertcde top
lanmışlardı. Yusuf: 

- Yoldaşlar, dedi. Karaveli na
musu ile, şerefiyle dövüşerek öldü. 
Allah hepimize böyle şerefli ölüm na
sip eylesin. Onun mezarı denizdir. 
Karaveli biz öllinceye kadar içimizde 
yaşıyacak, her dövüşte onu hatırlıya
cağız. Onun gibi dövü~eceğiz. 

Sonra Karavelinin cesedine dön
dU; 

- Kardeşim Karaveli, dedi. Orada 
buluşuruz elbet. Biz de senin gibi dö
vüşerek öleceğiz. 

Karavelinin cesedi denize gömü • 
!ürken Yusuf boynu bUktlk kamara
sına dönüyordu. 

Güvertenin karanlık bir köşesinde 
papasın gölgesini görüp tanıdı. Bir
den durdu. Papas böyle merasimler
de eksik olmazdı. Orada ne yapıyor
du. Dikkatle bakınca etrafında baş
ka adamların da bulunduğunu gö
rUnce şüphesi büsbütün artarak giz
lendi. 

Dinlemeğe başladr .. , 
Papas söylüyordu: 
- Dediğim gibi, işaret verdiğim 

vakit hepiniz sililhlarınrzla evvela. 
kaptanın üzerine hücum edeceksl -
niz. Sonra karşı durana ateş edecek
siniz. Hiç şaşırmayınız. Muvaffakı

yet bizdedir. 
Yusuf, vücuduna buz gibi soğuk 

bir suyun aktığını hissetti. Derhal 
vaziyeti anlamıştı. Onlara görünme
den kamarasına geldi. Yatmadı. Han
çerini aldı. Zehraya: 

- Duradan drşarı çıkma .. Ben şim-

di gelirim, dedi. 
Güvertede hırisUyan bir tay!a ile 

karşılaşmıştı. yanma yaklaştı: 
- Kimse bulamadım, dedi. Kama

rama kadar gel, yaramı bağla ... 
Tayfa, reisin sözünden çıkamazdı~ 

.Yusufu takip etti. Genç delikanlı_ 

kamarasına girer girmez süratle hı
ristlyan tayfanın omuzundan yakah
yarak hançeri göğsüne dayadı. Zeb
raya: 

- Çabuk bunun ellerini bağla .. de
di. 

Zehra, ne olduğunu anlamadan em 
redilen tşi süratle yaptı. Şimdi hırls
tiyan tayfa, öfü rengine girmiş, titri
yor: 

- Benim hiç bir şeyden haberim 
yom .. Hepsini papas söyledi. Ben bir 
şey yapmıyacaktıın .. diye kekeliyor
du. 

- Sana bir şey yapmıyacağım~ 

Bana doğrusunu söyle .. Eğer yalan 
söylersen tırnaklarını sökeceğim. 

Tayfa, papasın PHlnını tamamiyle 
anlattı. Gemiyi almak için alınan ter. 
ti batı, kendilerine verilen talimatı 

birer birer saydı. 
Yusuf duramadı. şuursuz bir hal· 

de lrnpıdan fırladı. Bağırıyordu: 
- Muhterem peder, muhterem pe

der .. 
Papas, eteklerini dalgalandırarak 

.Yusufa doğru geldi: 
- Ne var evlA.dım .. Blr ı,ey mi ol

du? 
Karşı karşıya gelmişlerdi. Yusuf, 

o vakte kadar cidden sevdiği, hürmet 
ettiği papasın gözlerinin içine baktı. 
Fakat hu bakış o kadar şiddetll, o 
kadar korkunçtu ki, muhterem pe
der her an artan bir korku lle renk
ten renge giriyordu: 

- Ne oldu Yusuf.. Sen yaralısın. 4 
Burada durma. 


