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apıYormuş ! ı 
Araplar meml e tellerinden dini ziyaret 
vesUesUe kandırılarak lspanyol Fasıoa 

götürülmekte ve oradan Franko 
emrine veriloıekte imişler 

Asi er Terueli tekrar ellerine 
geçir -i1tlerini bild . riyor~ar 
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lngilızcc Deyli Herald gazetesi ya i 
misl olarak lldn eden Musoltni pek ı 

ııyor: 

Bugün 
IHIA~ lER 

lllves yle beraber 

82 
Sayfadır 

Karcl"nt;kta kar 
yağıyor ı 

NAZIM HIK,\1ET'in çok 
kuvvetli bir 'iiri 

• ODALI <LAR 
ADZ~E 

NİlAMETTİN NAZİF 

• ~tdlebnyat 
konuşmaıa1ro 

Sinyor MusoUni lspanya astlerlnc 
Yardım için yeni bir usul keşfetmiş 
bulunuyor. Bu yeni usulle Musolini 
ademi mUda.hale anlaşmasına sureta 
l'Jnyct ediyor, fakat qeneral Franko
l'a da pek güzel bir yardım kapısı 1 

kurnazca sayılamıyacak olan fakat 1 
istenilen neticeyi veren basit bir lıilo • NURULLAH ATAÇ 
ile şlmalt Afrikadaki mtistemlekele- i 2 incikanun niçin yılbaıı olarak 
rinden İspanyaya binlerce Arap yol- j kabul edlimİ§lir?. 
lam ıştır. [= 

Frankonun İspanyadaki Faslı A- ! + 
rapları son zamanlarda çok fazla te- j Dünyanın eıı moıhur falcı!arı 
lefat vermiş ve eksilmiştir. Ast gene- : 1938 İ!iİn kehanette bulunuyorlar! 

OlF'" Devamı 10 wıci.ıda J + 
---------------------,..----- ! Hepinizin tanıdığı yerli ve yabancı 
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açmış oluyor. 
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Yılba ı piyang sunda kazanan 
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1938 başlarken 
Yazan: 

M lLADIN 937 inci yılı, 936 dan l 
devraldığı nekadar musibet var

sa, üzerine bir o kadar da kendi kattık-
!an sonra dün gece defolup gitmiştir. 

Bu sabah, 1938 inci yılın ilk günün
deyiz. 

Acaba biribirimizi tebrik edebilir mi
~iz? 

Eğer mütaleamrzı Türkiye huduttan 
ile çerçevelendir:Wsek, e\'et. Fakat dün. 
ya mikyacmda bir mfitale3dan alınacak 
netice bu suale ancak şu cevabı verebi
lir: 

- Asla. 
Ac;la biribirimizi a~ık yürekle tebrik 

etmemize imkan yoktur. Eski },llarda 
bir badireden kurtulup bir badireye giren 
dunya, şimdi girdiği her badireye sap
lanıp kalıyor ve her an gelip çatması 

mukadder daha büyük felftketlere doğru 
yollanmıo; bulunuyor. Müspet bir görü7 
le dünyayı tetkik edenler nikbin konu~
mazlat. 

.938 inci yıl başlarken cflendiğimiz yer 
terdeki temennilerimiz ne derece samimt 
olmucsa, bu yılın içinde de "MUKAD. 
DER" o derece aıab verici olacaktır. 

937 inci yılın. insanlığa ördüğü belli
ba~!r felaketlere şöyle bir göz gezdirelim: 

1 - Uzak Şarktaki felaket. 

Japon devletini bir harb kabinesi ida
re etmektedir. Bu kabine, Japon erkam
harbiyesi tarafından hazırlanmış çok 
cürelli bir plftmn harikulMe bir meha. 
retle tatbik ediliı:ine uyar bir cüret ve 
meharetle dünya ~ıyasasınt göjtQslemek
tedir. Bilhasc:a dünyanın her tarafmda 
efkAn umumiyeleri idarede göstt.rdiği 

meharet üzerinde dikkatle durulmap de
ler. 

Ordulan en merhametsiz bir saldmş
la muac:ır medenirete uymuş. modem 
öevlet kunnuş büyük bir milletin hilrri. 
yet ve istiklalini mahv ve tahrib ederken 

bu harb kabinesi dünyanın muhtelif 
memleketlerinde bu Mdic;eyi "Cin ic:ti
l:lsı altında kalmış betbaht milletlerin 
tahli i,, şeklinde aksettinnek imk~nlan
nı bulabilmektedir. 

Acaba dünynda ve uzak Ş<ı"kta Jaoon
yanm kurtnnnakta o1duğu (?!) bu lx>t. 
baht milletlerden ba~ka k'tırtaracak in
~n kalmam~ mıdı .. ? Milli Çin hfık(lme
tinin son on beş yıl içinde. bilhassa Türk 

vila\ etlerde reva gördiiğ<l ban h<lksı1-
hktnr ve zulüm'eri saklamafa imkan 
roktur. U\kin hunların listesi, Japon 

tayyarelerinin Çin ülkesinde yaptı~ hir 
~nlitk tahribin yanında çocuk oyunca. 
~ı gibi kalır. 

Bununla beraber derhal itiraf ctme1i
yiz ki Uzak şarkta lngilterenin, Sovyet 
Rusyanın. Amerikanın. Fran"nnm. hat~ 

kendi müttefikleri olan ltalya ile Alm3n· 

yanın gözü önUnde Japonyanm bu per
vasız hareketi cidden mehipdir ve "Sa. 

muray" cadır. Ama, betbaht ve ciJ!ihsız 
Çindeki ilerleyiş bakımından değil, bü
tün Avrupa devletlerine birden kafa tu
tuş baktmmdan. 

Bu hal. Japon saldın5ınm iç yüzü ba. 
kımından tetkik edilince, Japon ·anın 
bugünkü dahili vaziyeti hakkında iç de j 
mükemmel bir netice vennez. Zira bu 
saldmşm dehşetinde Japonyanrn içter 

Nlzamettin N AZiF 
içe kaynayışmm, Japonya)ı sarsan iktı. 
sadl buhranın bütün sarası hissedilmek
tedir. Bizce Japonyaya iki ihtimalden 
biri mukadderdir: 

1 - içeriden kakırdamadan dışardaki 
i~i başannak. 

2 - Dışarda giri~tiği işi ba~dan 
içerden kakırdamak. 

llk ihtimal Japonya için bir muvaffa_ 
kıyet, ikinci ihtimal ise bir felfil<et de
mek olacaktır. Bununla beraber muvnf· 
fak olduğu takdirde dahi bu koc;koca Çin 
Japonyanın midesine bir çekita~ı a~ırlı
ğıyla oturabilir. Çinde bugünkünden da· 
ha büyük ,muvaffakıyetler elde edilmesi 
dahi Japonyanm dahili vaziyetindeki 
"kanser'' i tedavi etmiş olmıyacaktrr. 

2 - iSPANYA 

937 inci ),1 İspanyada büyük bir me
dertl ve beşeri kahramanlık kaydetmiş.. 
tir: 

Madrid ... 
"Madrid düşmedi,, demek bugün me

deniyet hfüa tutunmaktadır demektir. 
"Madrid düşmedi" diye sevinmek bu 

günün nümune insanı olmak demektir. 
Bununla beraber adına Franko deni

len ve Salamankanın bir sarayında yan 
ıı;elip oturmakta olan hpa1'yol ~ı-isini be
ğenmiyenler, onun saflannda bulunmak 
hatasına tutulmuc; bulunan ve ölmek ta
lih izlil:rine utrramış olan za\'allılann 
kahramanlığını beğenmemezlik edemez
ler. 

Bir fikir için ölene daima saygı gös.. 
tenneyi kabul etmelidir. Uğrunda can 
feda edilen fikir sakat ve iman safdil~ne 
olsa dahi. 

Çoeuğunun cesedini 

Gizlice gömen 
bir ana ve baba 

Kaynar ~aydan haşlanan 

yavruyu hastahaneye bile 
g<Stürmemlş ! 

İzmir (Hususi) - Karııyakada Bo. 
tanlı caddesinde 80 numaralı evde otu
ran ismailin beş aylık çocuğu, bir haf
ta evvel ~.:akta kaynayan çayın üzeri
ne dökiilmeıi y~ünden yanmıt. muh
telif yerlerindn yaralanmııtı. Zavallı 
yavru yaralarının tesirile ölmü§. Ana ve 

babası bir resmi makamı haberdar et 
meden çocuğun cesedini bir tarlaya 
gömmüşlerdir. 

H5.dise zabıtaca duyulmuş, müddei
umumiliğe haber verilmiş, tahkikata 
başlanmış ve çocuğun cenazesi, gömül 
düğü yerden çıkarılarak muayene olun 
muştur. 

Çd.:uk yandıktan sonra hükfımete 

haber vermiyen ve hastahaneye yatır
mayıp öKimüne sebebiyet veren sonra 
da cenazesini gizlice tarlaya gömen 
ana ve baba hakkında adliyece takiba
ta başlanmıştır. 

1:)38 yıl nın ıevik vatandaılamna 

uhhat ve nete büyir~ Türle milletine 
de terefli ba:;arılarl.\ unur n huzur ge
tirmesini <'andan dilerim. 

.~. J\URl ÇAPA 
Plrlncunu Vf\ çocuk aıdalan fııbrlk891 

-,: - l laşama{ 
ROMAN 

e:rinci &<ısım J 
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00''8 ~AVLO 
~olrA~AIFD..UGU 

1. 
Don Pavlv Alvareı; rıhtımın beyaz 

taşlarına oturmuş, t:tüsüz, bol, m"v: 
pantalon~nuıı içind~ l.lzun zayıf bacak· 
!arını sallı} arak denız.e bakıyordu. Su
dan hemiz çıkmış ıslak, sabah güneşi 
rıhtımın C:ıhindeki denizin içini bir cam 
göbeği ı!Ôi aydınlatmakta ve bu ışıklı, 
acayip :liln}'anın pırıltısından biribirini 
kovalayao küçük ba.ık gölgeleri geç
mekteydi. 

Don Pü\lo Alvc.res, bu balıkların 

yerinde clmak, uzun beya:ı; bıyıklar:, 

enıeıinde kıvrılan uzun beyaz saçlarile 
bu su ve ı§ığın birl~ıtıği alemde balık

lar gibi yurulmakıızın kımıldamak ıs

tiyor:lu. Fakat yalnL"!, bu fasılasız, §t'h· 
vetli hareket bakımından balık dünyau, 
imrenilcc!k bir geydi. Yoksa balıkların 
ekıimiş. tuzlu yosun kokusunu değil, 

kendi pul pul derilerinin kokusunu Lile 
duymamaları Don Pavloya göre, bü
yük bir noksandı. Sonra, bu diJileri 

memeıiz küçük deniı mahluklarının 

adeta nebati bir çiltleımcleri vardı. 

Ve Don Pavlo Alvares, ki ispanyanın 
en baygın manolyalarını satan dul Don
ya Mariyayı okşarken ona genç öJm 
kocasını aı atmazdı, bu pasif balık 

çiftleırne&inden nefret ediyordu. 

Don Pavlo Alvarcs için yaşamalc: de
mek, güzel, çirkin, tatlı, tatsız farkı gö
zetmeksui:ı sadece görmek, koku al
mak, duymak, ititmek, tatmak ve çift
lefIDek faal;yetinin yekunu demekti. 

Don Alvarca her gilnetli pazar saba
hı rıhtımJa balıklan aeyrettikten ıonra 
eve dönüı:ce km Konçita ve damadı 
Pedroyla <ıvazı çıktıir kadar bağırarak 
münakap der, onlara apğı yukarı ayni 
cümlelerle, ayni fimleri eöyledi: 

- Bir tek hakkunu var, insan oğlu
nun bir tek hakkı var, benim anladıgım 
gibi yaıamak hakkı .. Nefes almak, sı
cağı, soğ•Jfu duymak, çoğalmak, neyle 
oluna olsun doym:ık, karanlığı, ay<!ın
lrğı, yeıiti, kınruzıyı, maviyi görmek 
hakla ... 

Don Pavlonun kın, Donya KonçiU. 
her gilneıli pazar wbahr, iki iri :zeytin 
tanesine htn%iyen gözlerini açarak, ba
basına aı1ğı yukarı ayni itirazları ya
pardı: 

- Peki ama bütth bu aaydıklanndan 
batka. meıda bir kadının yürekten 10cv
diği bir erkeği olm.aaı, akıllı, sıhhatE 

çocuklan, bir evi, bir yuvası ohrlaıı da 
hakkı deiil mi? tnaan oğlunun ya§&• 
mak hakkı içinde bunlar da yok mu?. 

Don Pnlo Alvarea, bu itirazlara hiç 
bir zaman doğrudan doğruya cevap 
vermez, küçük kurnu gözlerini Don
ya Konçi!anm pazarlık siyah ipekli 
plmdaki kırmızı, yeşil çiçeklerde do
Iaıtırarak damadı Pedroya sorardı: 

- Söyle bakalım Pedro, sana göre, 
yaıamak hakkının tetümmatı yalnız 

bu kadar mı? Yürekten seven, ıevilt'n 
bir kadın, yahut erk~k, akıllı, aıhhatli 
çocuklar, bir ev. bir yuva yeter mi u
na? Yetmez değil mi? Sen, yaıamak 

fiilinin taır.am olması için, kendi talJir
lerine göre, &Öz, toplantı, dü§ilnte 
hürriyeti, hilr bir çalışma,' insanın in
sanı istismar etmemesi filin gibi bak
lan da istersin, değ!l mi?. 

Pedro, bu uzun scale her güneıli ra
aar sabahc: 

- Evet, aJağc yukarı, diye cevap ve
rir, fakat sözünü bitiremezdi. Çünkü 
Don Pavlo Alvares, damadı Pedrodan 
bu kadarcık cevabı <ılır almaz keçilerin 
gülmesine benziyen mutat kahkahasını 
atar, Dony:a Konçitaya: 

- Gördün mü kırım, derdi, sen ben
den daha aç gözlüsün, kocan senden 
daha aç gözlü .• Halbuki üçümüz de 
asıl hakta, benim anladığım gibi yaşa
mak hakkında mutab'.kız. Ayrılıkları

mız, o temelin üstüne sizin kurmak is
tediğiniz hayallerde başlıyor. Yürc kten 
sevgi, ev, &iyasi hürriyet, içtimai mü
savat; geç bunları ... Evde, kaldırımda, 
hür, eıir, nasıl olursa olsun yaıaman n 
kımılda'!'Ilanın, ses duymanmın yega-

ne ve kerdi kendıı (" yeter bir saa· 
3et oldugunu anlayın .. M..esela ispan
yada, krallıh. v.artlı, şimdi cumhuriyet .• 
Vız gelir bana ... Benim istediğim bir 
şey var, a::gari bir h•tek: öldürmesin
ler beni, yzşamak h.:kkıma dokun~a

sınlar, ha hapishane duvarlarım, ha ala
bildiğine güneşte al:ı.bildiğine denızi 

görmüşüm.. Hepsi bir ben::e.... Yeter 
ki göreyi.n •• 

Her güneşli p:ıırar sabahı rıhtımda 

balıkları seyrettikt .. n sonra, evine ~Ö
nen Don F:ıvlo Alvaresin büyük mü
nakaşası a~ağı yuk;ırı işte hep bu söz
lerle biterdi. 

O gün de güneşti bir sabahtı, fakat 
pazar değil, ctımartesiydi. Ve bu 1936 
senesi 113 temmuz cumartesi sabahı, 
Don Pavlo Alvares, beyaz taşlara otu
rup balı~d:ırı seyrettikten, limana giren 
kalın, kırmızı, bacalı bir Hollanda şile

bin:n düdüğünü dinledikten sonra, rıh
tımın, sonundaki kumsala doğru yürü
müştü. 

I 

Deniz bnrada sı&laşıyor ve sahile ya-
kın yerlerinde bi:.-den bire ensiz, uzun 
dalgalar köpükleniyordu. Denizde çı

rılçıplak c:ıkek çocukları vardı ki suyla 
güneşin ar.ısını ince çığlıkları ve koyu 
esmer derilerinin p.nltısıyla dolduru
yorlardı. 

Don Pavlo Alvarcs ılık, tuzlu suyun 
temasıyla huylanan bu çıplak, kliçük, 
ham erkek:c-ri eski bit Endülüs şarkısı
nı mırıldanarak seyr<'tti. Sonra bin:cn 
bire sol t?rafında Don Manueli gördü. 

Boynuzla.ı a;ağı ve öne doğru kıvrıl· 
mış jki :C :>caman kambur ökilz toprak
ta sapan türer gi'>i denizde bir balık· 

çı sandaiını karaya doğru çekiyordu. 
Sandalın su kesimi koyu yeşil, teknesi 
beyaz ve t'k direğinde yarı katlanmış 
yelkeni sarıydı. 

Dizlerıne kadar suya giren öküzier 
ön bacaklarının arasından sarkan hör
güçlerini ı~·atarak ağır ağır ilerliyor
lar. Ve Don Manue:, öküzlerin arasın
daydı. 

Don Pavlo Alvares, acaba yanlış mı 
görüyonım diye kıia bir §aşkınlık ge
çirdi. Faka~, hayır, peşlerinde boş san
dalı sürükliyerek suyu köpü~ köpıir
te gelen hı: siyah canavar, yavruları
nın arasındaki gömleksiz adam Don 
Manueldi. 

Don Manuel çalı~ıyor, Don Manuel 
iş görüyordu. Ayya~ Don Manuel, hay
laz Don .Manuel, zengin caddelerde, 
kilise kapılarında değil, şehrin en fakir 
mahallesinde dilenen, eli, ayağı, gö:.di, 
kulağı yerinde olduğu halde her ne pa
hasına ol:ırsa olsun iş görmiyen ve 
"Katedral&ı:ı baş papasından sonra ~eh
rln en tembel hayvanı benim., ldiyrn 
Don Manue1, şimdi iki siyah öküzün a
rasında yt!ı üyor, :ığıı yük gemisini li
mana sokan bir İngiliz kaptanının cid
diyetiyle Don Pavloya doğru yakla§ı· 
yordu. 

Sandal kumu ezerek karaya oturdu. 
Don Manl•el öküzl .. ri çözdü ve Don 
Pavlo Alvarese sokularak, korkunç bir 
&ır söylüyormuş gibi: 

- Görliy·nsunuz ya muhterem Sin} or, 
çalışıyorum, dedi. tki gündür çalışıyo
rum ve günde bir peçeta kazanıyo

rum. 

Don Pavlo ''bu müthiş sırrı kimseye 
söylemem, merak etme,, diye Don 
Manueli t(min etmek zaruretini duydu. 
Fakat da~u ağzını c.çmadan Don Manu
el devam etti : 

- Çalışmak bei.ki size göre ayıp 

&ayılmaz, fakat süt çok pahalı.. Evet 
çalışmak bekli her zi:man ayıp bir ~ey 
değildir, yalnız sevgili lspanyamızda 

süt bu :<adar pahalı olmasa- Dü;ünün 
muhterem Sinyor, en ala Mansanilya 
ıarabıntn litresi 35 santim olduğu hal
de en sıska ineğin sütilne 25 santim 

veriyorum. Halbuki benim ~irrJdilik gün
de bir litre süte ihtiyacım var. Şimdilik 

diyorum, çünkü iki Uç ay sonra kaç 
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3l,a!Jata daic --·- .. 
Cinayet 
romaııları 

A. Anclı-C Gide, iyl hblcr ta rlr e-
l~ de1 lın clh·cnlcrin ki.itil cdclıl• 
yn~a Hn"t.İıi.lnrn;ı sö) !er. Gn~ctccl
likh~ de ii3·lc: snkln ı-;nldn, gUrültU• 
stiz, kln~nsı:r. yn~ıyuıı ndnmlnrın ha• 
yntmı nn·n~ın, kimse okumnz; her· 
kes lıırsı:.ı:lıl-, cinnyet, dö' ü~, hnber· 
lerln nh11m ~U tcri3 or. Kiıııbllfr? 
nınç1nrm hepsi tokntsız, tekme lz 
geç"~ belki foot-hall hn,·nclislcl'ini 
tnkib c~.lcnlcr ııznlır. lnsnn oğlu iyi, 
u~ıu mlnmlnı·m dei,il, füekllerin no 
J nptıklnrını mcr:ık ediyor. Fn7.ilct 
mtikfıfntlnrını Jrnznnnnlnr nrnsındn, 
hir J#nnclrn, lı!r Hnı'tnınnn katlar 
mc';'htır değil, n lı üç ny olsun anılnn 
kimso ,·ar mı? Gerçi e\liynlar tnıi-
hlni hc)ccnn Ye hnlccanla ok-u3 on
lar ,·aı·dır; fnknt onlnr da o'1Iyaııın 
sııhrmdan, iman kunetinden ziyade 
çekti 0 l ıstn•alılara, ona eziyet eden• 
lcrc aUtka gü .... tcrlr. 

Ç-0!.: merak ettibrim bir şey '\'ardır: 
Acnba bülük caniler, kan tir) O.kisi 
adnmlnı· 

0

cina3 et romanlnrmi, gnze
telcr<lcki cinayet haberlerini oku
yorlnr mı? Bazı hnpishnnclcrin ol 
dııkçn zengin kütüphnnclcri '\'armış: 
acaba oralarda ne gibi e erler bulu· 
nuyor? l\lcscın Arslıne Lupin hikftye
leri vnr mı? Yarsa azılı hırsızlar on
Jıırı isteyip okuyorlar mı? ... Bilmem 
ama hana öyle geliyor ki caniler de, 
hırsızlar dn kendileri gibilerden hnh 
scdcn romnnlıırı <lel;,'11, kimsenin ca
nına dn, malmıı dıı göz diknıiycn a
damları tasrlr eden romıınlıırı arar• 
lar. Çünkü insanların çoj;'"ll romanlar 
da, keneli gnllb hislerinin \'C hareket 
lcrinin izahından ziyade, kendisinin 
tahakkuk cttiı·eınedil;,rf imkAnJarm 
fRS\"irlnl nrnr. lllr Jddinyn göre Jıcr 
romancı kltnplnrındnn kendini, yal 
nız keıullnl ta \ir eder; ancak gö -
tcrdiğl şahıslar. k.cndlnln belki is· 
te)ip do yapamndıklnrmı yapabil· 
nıiş, onun 1çincJo uyu5uk bir baldo 
knlmış hhlcrl, ihtira lnrı, JhtiJ n~la· 
rı inkişaf cttirmeğe eh-erişli şnrtln
ı·a mazhnr ohnnş klmsclcrclir. nu 
l<ldinnm, muharrirden ziyndo knri 
Jçln doğl'U olduğunn. Jmniim. 1\ari 
romanclıı, cinnyct hnlıcrlcrinclc ken
di ynşn)•Ş tnrzınm nksirıi arnr. 

ı.~aknt katillerden, hırsı7Jardan 
ba~cdcn ynzılıırın, ahlilki bir kıy• 
ıııctı olduğu da ld<lin edilebilir. Çilıı· 

kU Jçiınfzde uyuşuk olmnkln hcı·nbcr 
yine de bulunan ki>tü ihttrnslnrı hn· 
yalen tahakkuk ettirmez ek, fiilcıı 

tahakkuk ettirmek ihtiyacı uynnnbi· 
lir. Gct;enlcrdo fransızcn bir lıikllye 
okunıu~tum: bir adanı: "Ben falan 
kızı şu evde öltlünliim, filancayı bu 
C\'de boğ'nzlnchnı,, eliyor; knrşısımla 
ki korkuyor. Sonra i~ ıuılnşıhyor: 
meğer, adam bir ı·omnncı imiş 'o 
biltün cinnyctlcı·I romnnlnrında geç
nıiş. O adam, kan dökmek ihtiyacını 
yazmakla tc<.Jdn cttll;i gibi kari de 
okumakla tc kin etler. Bunun için 
cbuıyet romanlarının, haberlerinin 
hakiki chınyctlerl arttıı-ncnğına do 
ğil, blltıkls a7.pltnca.~ınn kaniim. ln
ısıına kötU ibtirnslnrını lınyalcn tat
min etmeleri imkllnını vermek on-
ları birçok kötülüklcrd<-n kurtarabl· 
lir ... J~ycf, cinayet romnnlnrı dn, bir 
bakıma, "lll.slct - nnıuzı cdcb,.dir. 

Nurullah AT AÇ 

1 
CU:\fARTESI 

Hicrt: 1356- Şevval: 29 
Obf'tt. tıotuı• 61Uıt'fl• llatıal 

7,2G 16,51 
Gün dönümü fırtınası 

Vakit Sabah Oğle ikindi Ak,aı ı irlt ı lmuk 
5,57 12,17 14,38 16,51 lS,29 5,39 

litre süte ihtiyacım olacağını Allah bi
lir .. 

Don Manuelin adaleli, kısa gövdesi 
ter içindeydi ve tezgahtan yeni çrku:ıı 
kırmızı bakır bir eşya gibi ıııldıyordu. 
Don Pavlo Alvares, hiç te alay et:ni· 
yen bir :nerakla sordu: 

- Artık süt mü içiyorsun Manueli· 
to?. 

Don Manuel rü?:garı kollıyarak tü
küıHü, sonra saygılı l>ir sesle: 

- Muhterem Sinyor, dddi, çalışacak 
kadar !.rllçüldükse de, Allaha §ilkür, 
ausuz ıaraptan ba§lıa bir şey içmiyecek: 
kadar ıerefimizi muhafaza ediyo~ 

Süt bana değil, bebekoya lıizım. 

(Devamı var) 

.. 



!;!aabıel~ı oe Jikiı ıer 
• ~ .. mi ...... 

Vla~ote 

kan=ııraımaH ouaıırı 
- Hisar nıpurunun \'llille Jnırlıııınlannıı -
C ı ... ~AHl.TJX ço~ )üksck bir de

• cceısi olun ısi\il kalll'amanhk 
flhJ.. felsefe i kıtaj>larmda Jncele
:.cu in anlık of'nı•klerinln en ) licclc-
1ntlcntllr \o ısa\ nı; nıc) ti anlarında 

;e\ gih 'atıın hiu·ı·ıyctlcri 'c saadet
lı.eı·ı içıu dot;U, tip can ,·ere,n aısker 
ab,·uııı.mlnt· ) ıuıında muhtelif 'azı. 

:cııct"Jn ua~ında nefis terngııtl ile ö
en adsız halk knhrauıau ~ırının da 

~ı.leuı az değildir. (l\Ieçhfıl asker A· 
ldesı)niıı 3nm ba.,ındn (mcçhül \'a-

1.andns i'tbillesi) nbı çok şerefli bir 
nıcı, kıl \ardır. 
.ko '.rclıllkelero \o ı:.hrnplara ka~ı l'e 

rkunç oJUnılcı•i bilc cıı mesut ya· 
~.} ı~·nı kallnl' O\ erek cemiyet 'c 
~Utu;'1 bir iıısıını) et ugurunda uJmek
cn ıbnı·ct biı• fazilet olan hiJ cesa-
~ctl kuclrctJi knleml 'o eııbrfn mn-

ü.J) Ue ile cnnlnndrrnl>Ucn bir ccUı> 
~Jıım11ı.1ıoıınn ~o nıiltecssifinı. ncu 
tı"'Uıı ne. ol~rnt \'el n Gnlilc gibi hü

.l1 Uk flJ ir km·bnııJnrmı, ne ı-;lınal f;:ut 
lıtn • un buz dcı l nlnrında kıı3 bol an 
iJ•ın fcJailcı lıu 'e ııe de tehlikeli bir 
nın.:ılı) :ıt csnnsnuln oldürilcü hi.r ınlk
ı·oı 1 lll<.lı;.;ıru l.ıılc bHc genç bir uskc· 
riıı fıa.> atı ne nbııuı 'nzıfcsinc de-
\aın cdm·ck iki giin znı tında knm 
l:Clı.irleıımck sm· ·Ulo ölen Dr. Ab-
<lu '. e .. mı gılJi mc lck şch;tlcı·lııi an-
ııınk Jçiu knl mc .ırılı) orum. 
d Jlu kulu nınıınlnıı, bfr <lcrcccyc ka 
h~r tnrıh nııchktıın hnska kadir..ıinn"' "Cf . "i • • "' 

edı)cler 1-.nnılnruıı chedilcstJ. 
:en bel kcJl<'r dikerler; şchirlerh~ a
ta cadclcJcrine 'o bnzı nıücsscscleri
~6 1 lııılerlııl 'crulcr; hükumet yar
bınııarı l anında nlllkndıır c< miyetlcı· 
llrılnrclnn bil' lusınının yetim kalan 

~0cuklnı·ınn bfıo pıırmnk bnl kahilin· 
.0n ıutkdi .mun, r-nctlcr temin ctnıck 

30lund.& 111lısmnoı·clcr tertip ctlerler 
'e niha3 et hn ıı \'c in nuiyctper\·or 
ŞaJı·lcr ete nrn sır:ı buıılnrın nıhlnrı· 
lıda ıııcrl'i.>cJer \c dostıınlnr IUınf o-

Crlcr. 

lfon .mgilıı ınuztaı·iıı bir \'atandas 
:

1
rnh ile dııhn zi3 nele lııılkın butıu'; 
nbaknlnrı ve hnttfi çocukları ara· 
~llda bile gordüğUmüz adsız kahra
b nnııırı lı:ıtırlııuınyı kendime hJr 
Oı•ç bildlın. 

b llunlıır, t.nrihln şanlı sayfnfarmda, 

4 Olcuıl cJcrh. sık ısık ziyaret edilen 
blclc>lcı•intlc J er alaınıynn ,.o pek ru t ~na '\ nkalnrtla ciiz'i yardım

nra, ntfitlını· olnbilcn ,.e zanıan .za. 
fll:uı :ınc.-\k hazı içli şall'lorln hnlk 
r1h·ı •riııclo 'e.} a bazı hayali hikdyo-
OrınıJ umumi somhollcr altında 
Jaşntıınıı meçhul in anlardır. l\Jaa
~~fih tocınmülün ,.o en yüksek Alt-
il t (dJ*<ırgfiın) dugulnrın maya-

1. o 3 o •rulnn bu kahramanlıklar 
)UJ "k t 
1 u nıü cfckkfr Pn kalın dediği 
~ bJ, hiırıııct 'c takdlJ"c on ziyade 
}, .lnıı ohm cc nrct1cJ"deııdir; çünkü 
lnenıc11 dniıııa bilik \'O gizli kaldık
\·n"' cihetle tıımuuıllo ideal l>lr nıu-

ffnkiycto orııck olııbiliı'llr. 
Jc· '.l'aı•Jlı yııprnklnr1 hımlnı· için nan
~~,. \O dnı· olııınklıı beraber ara sıra 
lcı Zetc Utıırılnrının \'cyııhnt dn hal
bı il nnklettfgi n<·ıklı hlklly<'lerden 
(]f ı·çok nhli\ki misnllcı· almak kabil-

ı-. 

ltt ıoı l encsinln cok fırtınnlı ,.e ynıs
~l uı lu hh' gccoslndo büyilk denizi;. 
q ıı kn3 a lıkh bir ndıı ı üstünde bir 
(j:ıı~z fencıi bckd i cnn çekişerek 
ş ülordu. Hıı ~ıkh üJuın sahnesi kar 
t~ 1fldn cc ur 'e nıcUıı karısı He .Mot 
3" ~ot bütün lfhnb.ılıırı ısnbnhıı. kadar 
iş~e •lı ~ııtmnı~ 'c clonel' ı~ık fenerini 

11 tchdmck için iki l orgun çocuğu· 
)Q~~a in mıi hlslcı·lno sUrüklemlş \'C 

t ~ nkknl, ki o g cc birçok insanları 
ecı ı · >1r kııztHlıın ı.ıırtarmıstı. 

ltt Ulr Şlrucndlfrr fşçisinln' kıuısı bo
le ttıın l\lc. l'o\ llnin JDJ4 ele öldliril· 
hı~ Jrnc.-ısınm ynrdmıma bir çılgın gt 
() . 

1 
oşarken sümtlc gcl<'n bir tren 

~l li~ürıiiıı S('sinf dnyunC'n bütün so
ltt tJc: kanlılJ<•ı ile ınnkıısları kulıhr-

• ~il:k C<' ııı·cunı gôstcrmi ,U \ ' O dolnyı 
ltt koc:ısının 'nzifc ini tarnnnıla
~J •ştı. Aı,~ı tnl,ı11rı1c çok kanlı bir fa 

11 a Olal'nl;: 'c ~ Uzlcrcc in nn ölecck
ı·i~~on 7.nrıınnlnrtln genç öj:.rrctmcn 
1, (] tt.rdın ~ alnız lılr slncmn illmi sc)'· 
ç~lc crt .. cıı htt"ltıy u1 bir yııngındn kil· 
• 1 tnlcbcl('rinl kı111ı:rnınk hususun "'ll ~ .. 

' 
o terınis olrln ıı or.uk knnlıJık e f>C ~ 

('()k _canı rlıllc~l<' ll('stnıı tr-şkil ectc-
ku 1~n'lnı· lıiı,\11.tUr: hiltün çocnklar 

rtııldıt \'O knhrıınıan hoca nlmı .. 

lstanbul konuşuyor 
Cerralhıpaşa hastahanesinde 

bir saat 

lstanbulun en büyük 
hastahanesinde ... 

Her gün yüzlerce vatandaşın 
hayatı kurtarılmaktadır 

Birden 
edıldiQI 
bol ulu 

bire kör olan g~71ifi1i tedavi 
için, lne;-

Rauf dur-
madan dua 
edıyordu 

.................................................. 
1 t' azan: ! . . . . 
~ HABERCi j .................................................. 
Aylardanberı, lstanbulun her türlü 

derdini okuduğunuz bu sütunlarda, bir 
kaç günde, şehrimizin hast<ılıanelerinden 
dispanserlerinden bahsetmek hiç ~üphe 
yok ki faideden hali &1)1lamaz. 

Hastahne işi t c:tanbul şehrinin en ba~ 
hca derdlerinden biridir denilse müba!a 
ğa edilmemiş olur. Hepimiz, kendimizi 
bildiğimiz hileli, insanların en hayati ih
tiyaçlariyle alakadar olan bu müessesele 
rin kifayetsizliğinden, bir çok hastaların 
hastahanelerde yer bulamadıklarından 
bahsedildiğini binlerce defa duymuş, ya. 
hud da bu an hakikatr bizzat tatmışık
trr. 

Bilmem neden! Fakat "hastahane" ( 
deyince insanın hatmna evyel! Cerrah- ) 
paşa geliyor, ve ayni derecede büyük ya
hud da daha küçük hashaneleri sonra son 
ra hatırlıyoruz. 

Ben de, hastahaneleri dolaşmiya baş 
hyacağmı zaman, ayni hissin altında 1m1 
mış olacağım ki, evvelfi Cerrahpaşayı 

gidip gezdim. Ve i~te orada edindiğim in 1 
tibalan bu sütunlarda bir kaç gün yaza 
cağım: . . ~ 

Her tarafı sallana."! eski bir otobüs 
beni ve yannndaki arkadaşım foto Aliyi 
20 dakikada Sirkeciden Cerrahpa~ya 
götürdü. 

Vakıt öğleye yaklaştığı için hastaha
nenin kapısı. sabahlan olduğu gibi kala
balık değildi. Kapıdan içerive girdiğimiz 
zam:ın bahçeyi de boş gördük. Havanın 
soğuk olmaı-ı, poliklinik için gelip de sı
rasını bahçedeki sıralar üzerinde otura
rak bt>Jdiren ha talan içeride kalnuya 
mechur etmi5ti. 

Evvelfı. karantine odasına uğradık, 
burada hastalanm yatırmak için muame 
le yapmakla meş~ul insanlar vardı, biz 
de arabnna kan5tık, Genç kızına bir ya 
tak bulduğundan. sevinçinden adeta göz 
leri ya:saran ihtiyar bir kadının elinde 
tuttuğu hastahane kağıdına baktım. Ve 
sıra numarac:ınıiı altr binl:üsur olduğunu 
~ördüm. Dernek bir sene içinde bu hac:ta 
hanede hu kadar vatak de\Tetmişti. Ya 
ni Cerrahnaşa. ayda a.,c;ağı yukan beş altı 
yüz ,·ataklık hasta kabul etmiş oluyordu. 

Karantinada daha fazla durmadan 
ç-ıktrk. arkada~ım: 

- Öğle tatili olmadan e\·el poliklinik 
leri gezelim. ronm kimseleri bulamayız. 
diye israr ediyordu. 

Birinci katın kapısından içeri girince, 

oldııl?,"lı yanık yarıılııı·ı nt'tkcsl ola· 
:rnk Uç giln sonra iHdU. 

ı 0~2 scnrısinclt• ya11n1·nk hatan Gc
oı•gc Phll<'PPftl' ı;tcmisindc kadınla· 
rm yn1nız keneli kanlarını taşl\'an 

c0<·11kl1trı del'il. ,·nhuncı <'<><'n'kları 

<taht kı rtnı·ır'nrkcn ı;tiist.-rdikleri 
knhrnnıanhklnrı n~ni"•ı \'nknrı hepi· 
mh: cnzt:•Cı•Jı•rıl"' okııchık1ıı. 

ç-. Oe\•nmı 4 Unctld!' 

Dr. Rasim ADASAL 

ewel~ kulak, boğaz, burun muayene oda 
sının önüne gelmiştik. Fakat ya muayene 
günii değildi, yahudda iıı bitmiş, kapalı 

duran kapıların cıvarında sıra bekliyen 
tek bir hasta kalmamıştı. 

Halbuki bira: ötedeki göz kliniği ö
nünde bir yıtrın kalabalık görünüyordu. 

Ufak çocuklar, kadınlar, erkekler 
kapının önüne dizilmi~ srra bekle.mektey 
diler. Hepsinin ayn ayn yüzlerine bak
tım. içlerinden yüzde doksanmrn gözle
rinde muhtelif gayrı tabinikler \'ardı. Ki 
misinin göz kapaklan, kirpik yerine ya
ralarla kaplanmış, kimisinin gözlerinin i 
~i bir kan çanağına dönmüş, kimisinin 
de bu uzuvları rengılrenk sarğılarla sanı 
mıştr. 

Kliniğin önünde bekleşenlerden başka 
içerde muyene olanlann yekQnu da bir 
hayli idi. Do!<torlar, asistanlar, tibbiye 
talebeleri, hastabakıcılar hastalan sıra 
sıra oturtmuşlar tedavi etmekle meşgul
düler. 

Burada her kes işiyle $aştık1an i
çin, bize dikkat eden bile olmadı. kapı
nın ağzında bir kaç dakika durup yazi
yeti seyrettik ... 

Orta yaşlı bir kadın, doktorların ö
nünde tedavi edilen çocuğunun etraf mda 
heyecanla dolaşıyor, muhakkak ki, hasta 
dan fazla ıstırap çekiyordu. 

Biraz ötede, köylü kiyafetli genç bir 
kız vardı. Zavallının yara içindeki gözü 
ne pansıman yapılıyordu. 

Odanın diğer bir köşesinde de, ihtiyar 
bir kadın, tamamen kör olan gözleri için 
kendini muayene eden doktora yal\'an
yordu: 

- Senelerdir dünyayı göremez oldum 
Aman doktorcuğum, ne yaparsanız ya
pınız şu gözlerimi açınız. 

Hiç olmazsa havatrrnm son seneleri 
ni dünyayı görerek geçireyim ... 

Genç hekim, tatlı bir sesle ihtiyar ka 
dım teselli etti: 

- Merak etme nine, seni ille boşalan 
yatakta yatırıp, gözlerini açmak için e
limden geleni yapacağım. Fakat belki bir 
ameliyat tazım olacak. buna itiraz etmez 
sin ya ... 

- Söyledim ya oğlum. Ne isterseniz 
yapınız. Hiç bir şeye itiraz etmem. 

Tam bu sırada, odanın başka bir kö 
§esinden kulağıma hafif bir ağlama sesi 
geldi. Hemen otarafa baktım. Biraz evvel 
tedavi edilen çocuğun etrafında dolaşan 
kadın, yavrusunu kuçaklamrş, bir taraf 
tan sessiz sessiz ağlıyor, bir taraftan da: 

- Doktor beyler, Allah razı olsun, 
yavrumu iyileştirdiniz. Ebediyen minnet 
tar kalacağım size, diye söyleniyordu. 

Döktüğü göz yaşlan memnuniyetten 
di, fakat böyle manzaralar ne de olsa in 
sam mllteessir ediyordu. Muayene odasın 

da daha fazla durmadan, yine dışarıda 
bekle,.c;enlerin yanına döndüm. Kapmm 

ağzmda ayakta durup sırasını kolliyanlar 
dan başl<a, koridor boyunca uzanan tah 

ta sıralar üzerinde oturanlar da vardı. 
Bunlardan; öksüz çocuklar gibi boynunu 
bükmüs, kıpkmnızı gözlerinin etrafında 
ki kirpiksiz kapaklarını mütemadiyen a
çıp kapıyan genç bir adam nazarı dikka 
timi celbetti. 

Yanma gittim: 

- Geçmis olsun, hemşeri, dedim. 
Teşekkür etti ve sonra bu da kim di-

ye garip garip yüzüme baktı. Ben hiç boz 
madan yine sualimi sordum: 

• - Nedir senin derdin böyle? 
O zaman içini çekti: 
- BilmiyQrum ağabey, dedi. Ben f. 

ncboluluyum. 3 ay kadar .wel memleket 
te bir gün birdenbire gözlerime kan bastı 
sonra iki giinde kör oldum. Artık hiç bir 

§eY görmliyordum. Deliye döndfun. Eli
mizdeki, avucwnuzdakini sattık, savdıl: 
lstanbulc. $!eldim. Simdi üç aydır bu has 
tahaneye gid\p geliyorum. gözl~ açıl
dı. Hatta sağ gözümde hiç bir §eY kal
madı, yalnız sol jZ'Özüm biraz daha hasta 
doktorlann söylcd~rine göre, bir aya ka
dar ivi olacağını. 

İsminin Rauf olduğunu söyliyen İ
nebolulu genç. derdini anlatırken devlete, 
hastahaneye, doktorlara mütemadiyen 
dua eclh·ordu. 

Zarnlh genç i}ileşti~i için o kadar mem 
nun, kendisini tedavi edenlere karşı o ka 
dar minnettar ki, bunu söylüyor söy}Q. 
ror bitiremiyordu. 

Fakat, nihayet onun da muayene sı
rası geldi. lstcr i temez yanımdan ayrıl
dı ve odaya girdi. 

Fotografçı arkadaşımla ben de, has
tahanenin göz kovuşlanm gezmek için, 
hemen on adım ötesindeki kapıya dognı 
yurüdük. 

1 

1 
• 
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Ccrra1ıpaşa lıastahanesinln bir kısmı ve 
im Jıastahanenin göz kliniği ÖNümle bık 

leşen hastalar 

Emlrln son 
IQtfu 1 

O SllA~Ll padişahları, TUrtda bu 
zur ,.e sük6nun en l)'i şartlar 

,·e şekiller içinde yerleşmeslni te• 
mln etmek için 7apılması lbımgeleu 
şeyleri 1apmıyor. alınacak tedbirleri 
hazırlamıyordu. Çünkü, halka ehem· 
ıniyet ,·ermiyor, mllleti dalma "ecir" 
,.c "esir" padl~ah hendesi olarak gö• 
l'ÜfOrdU. 

\•atan çocuktan Te Osmanlı btl· 
k&metlnin hudutlan içinde oturan• 
Jar, keyfi burruklar. karakuşu bil· 
kUmler TC nihayet sulllmle, lstipda&
la idare cdlliyorlardı. Padiphm ve 
adamlarınm kanımlan, nizamları. 
tşke,ncc, lstlpdat ve kamçı idi. 

Millete, vatandaşa refah, saadet 
\"e rahathk imkAnları \"erecek kanun 
lar, nlzamlar, yapmak, ne 66devletlt. 
saadetli - padişaht Alempenah e
fendimiz hazretleri,. ne de devlet 
makinesliıin mekanizmalanm elle
rinde tutan Te ltleten sadrazamla
nn, "vttzera)'i kiram - bar.eratı,; 
mn, ne de "semahat16,, mollaların 
aklına gell7ordu. Bu haller, bazan 
halkın canma: . 

-Tak! 
Der, saman zaman yurdun mııhte

lif köşelerindeki kabileler, aşiretler 
\"C (be7ler) a7aklan•~k, la7an baJ: 
ratmı açmakdan geri kalmulardı. 

Bunlann bir kısmı, rahat Te hu
zur taleblle a7aklanırlar, htlktmet. 
ten ,efkat. merhamet ve alAka ister
ler, adalet rica ederler; bir kısmı da. 
kendilerinin halkı ezmelerlne, ezl7et 
etmelerine mani olundup için, meıı-
f-tlerine dokunuldup için a7akla
nrrlardı. 

Bunlardan birisi Dlrzl reislerin 
den Fahretttnln oğlu Emir Allycli. 

Emir Ali uzuıı 7ıllar, Osman oğul• 
larile a.,ık atım" bo7 öl~meie sa
TaştDlf, Osmanlı hllkftmetinl bir har• 
li meUgul etmi.,U. 

163:1 de, kllçtlk Ahme& paşa, ordu• 
sile Emir Alinin llzerine Jtlrildi. Sa
vaş çok fecl oldu. Eski bir tabirle 
kan gövdeyi göttlrdtl. Ve harp Emir 
Alinin rentlmeslle bitti. Ordusu pe
rişan oldu. Kenclisl de J'&rab bil' bal· 
do meydanda kaldı. 

Yarası ağırclı. Yilrtlmete,. kaçma
i'ca takati yoktu. Barsak.larma lvea. 
dire eokulmut gibi acılar içinde, lav 
ranı1or, 1aralılar arasında tnley:lp 
duı'nyordu. 

Bu sırada, deli Hllse)'in adında hl· 
rl 1anma yaklqb. Bu adam Şam 
Yenl(erllerlndendi. Evvelce Emir A· 
linin birçok 16ttunu görmlf, ihsan· 
Jarma nail olmuf, birçok paraemı al· 
mıştı. 

Emir AU)'i yaralı, perişan bir bal· 
de görllnce dedi ki: 

- Nasıl olsa ele geçecek, bu halde 
buradan kaçamı7acaksm. Senin ba· 
şm insana deTlet ve saadet getirir. 
Bir bafkaın bu saadete ermeden, mi 
saade et de, mllbarek başından bea 
istifade edefim • 

Emir AU kesik kesik sordu: 
- Başımdan nasıl istifade ed~ 

( Lı2tf en sayfayı çeviriniı) 
Hüseyin Rü4tü TIRPAN 

Eftlilı Et (dalb'J El çdetirmek (iftm} 

' 
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' . d Am~rL<a a 
sermayedarı 5r 
il~ m ijcad; l·a 
MUhaı izler 60 aile 
ile 120 mllyon'ük 
halk kütl€sid r 

Vaşington. 31 (A. A.) - Dahiliye 

nazın Ickes dün akşam radyoda söyle
diği bir nutukta demiştir ki: 

"üç beş kişinin elinde toplanmış bu· 

lunan para kuvveti. parlfunent•mun önü· 
müzdeki toplantı devresinde Amerikan 

kanuntarma boyun eğ~ktir. Para kuv
veti i1e demokrac;i kuvveti ara.,mdaki 

mücadele son birkaç ay ıarfrnda öyle 

genişlemiştir ki bu mücadele ya ArnerL 
kah 60 kadar ailenin zaferile yahut da 

120 milyon Amerikalmm galibiyetile ne

ticeleninceye kadar devam edecektir. 
Bu 60 aile kendileri serbe~tçe spekii· 

lasyon yapmaktan ve Amerikaya ma1• 

ve iktisadi kudretlerile hakim olmal~tan 
menedebildikleri takdirde sermaye gre\•: 
yapmakla tehditte bulunuyorlar. 

E~er Amerikan milleti bu blöften 
korlanaısa müstal:hel Aoerika drmnkrat 

ve hfır olacaktrr. Fakat bu blöfe boyun 
eğecek olursak Amerika faşist boyundu· 

nığuna girecek ve büyük müesseselerin 
esiri olacaktır. 

Dahiliye namı bazı sanayi liderlerini 

şiddetle tenkit ettikten sonra bir takım 

husust milesseselerin eski kafalr liderle

rinin demokrat hükfuneti kabul etmek 
istememeleri yüzünden bugünkü vaziye. 
tfn ortava ÇTktı~nJ ilave eylemiştir. 

Hapishanede 
hırsızlık 

Dlln hapishanede bir hırsızlık vak'ası 
olmu,, birkaç gi.in evvel bir suçtan dola· 
yı ilç buçuk sene hapis cezasına mahkfun 
olarak tevkifuaneden hapishaneye nakle
dilen Erzurumlu lsmailin ceketi çalın • 
mıştır. 

İsmail hapishaneye ilk girdiği gün et. 
raftan fevkalade iltifat görmüş, çay kay. 
natdmış. yalnız şekerin alınması lsmaile 
yük edilmiştir. lsmail bir kilo şeker al. 
mış, çaylar içilmiş. sohbetten sonra ar
tan şekeri de yastığı altına koyarak uy
kuya dalmıştır. 

Sabah olunca İsmail şekerin yerinder 
ahndığmı görmüş. fakat bu işi bir arka· 
da"? aziziiği sanarak aldrrmamı~tır. 

Ertesi sabah uyuyacağı zaman ceke· 

tini ya~tık altrna koymuş, fakat sabahle
yin ceketin de yerinde yeller estiğini gö 
rünce derhal vaziyeti gardiyanlara bil· 
dirmiştir. 

Hayreddin isminde bir sabıkaltdar 
şüphe edilerek dün lsmaille birlikte bi
rinci sulh ceza mahkemesine getirilmiş· 
lerdir. 

Hayreddin mahkemede: 
••orası hapi~hanenir. Katllinnen h1· 

smna kadar her ~it insanla doludur 
Ben böyle bir ~ey çalmadım ... demiştir. 

Bazı kim~eıerin şahit olarak dinlenme
lerine karar verilerek mahpuslar tekrar 
hapi c.haneye gönderilmişlerdir. 

Koeaellnde ağaç 
bastahklarlle 

müchdPJe 
Izmlt ,·Hususi) - Ziraat Vekaleti 

mütehassıs mii~avirlerinden Şevket 
Tunçok, şı:hrimize gt1erek vilayetleri 

mizdeki muzır hayvanlar ve meyve 
ağaçları hastahklarile yapılan mücade-

leleri, Karamürsele ve Sapanc:lya git· 
mek suretile mahallinde gözoen geçir· 
miş ve yapı!an icraatın esaslı bir n eti· 
ceye doğru ilerlediğini gördüğünü söy- f 
lemiştlr. 

ı11ııı11111nııııııııııı1111111ıııııııııı1111111ııırııııııııu111rııııııınııı1u11ıııJ111 
ccksln? 

- Kes~eğlm f& Emir!.. Sonra 
gnt.Urüp kumımdana tesltm cdece
~tın. Senin çok JUtfnnn, th~nnmı ı:<>r 
düm. Ru s~fer do hu 1(\tfn e..qfTgeme .. 

Emir Alt sc-s ~ıkarmn.dt. Roynnnu 
m:n.ttı. Deli Hüı;,..~·ln blr kıh~ darbe. 
silo kP1lcyl n~uTdıı. 

Ktlr,Ult A hm~t na~n. k~ll<- t-:ln D<"ll 
Hft'lrıvtne ''fb: ıt'tm mt\Jc"fnt ''<-rdt. 
Pn·''":\h da, onn Trnh1nı;~nmn ,·ali 
yaptı. 

HUseyln Rü-:-tü Tırpan 

tt_.1·.HlJt·.: 
• Şehrimizde kültür işleri clrafında in · 

celeıııeler yapan yüksek tedrisat direktörü 
Ccvaı işlerini lıitırmiş, dün Aokaraya dön 
ruü~tür. 

* Dün akşama kadar dahilt iş talimat· 
namelerini yetişliremiyen sanayi müe.s.se· ı 
sc!erine yeniden müsaade verilmiştir. 

• Doktorların kazanç vergilerine esas 
hılulac:ık listeler, her seneki gibi yeniden 
hazırlanacnktır. Listelerde sınırlan deAi· 
şen doktorl~r teshil edilecektir. 

• Sirkeci yolcu salonu bu ay zarfında 
açılacaktır. Salonun süslenmesine başlan· 
mıştır. 

* Geçen ay şehrimizcte 245 bina tamir~ 
clilmişlir. Ayrıca, yeniden 4 dlikkiın, 34 ev. 
51 bina, 10 apartıman yapılmıştır. 

• Hlıklımetimiz ile Romanya arasıncla 1 
yeni bir ticaret anlaşması etrafında müuı· 
kerelerclc bulunan Türk heyeti, pazartesi J 
~ünü şehrimize dönecektir. Anlaşmanın 

ona hatları lesbit edilmiştir. 
• Yeni knzanç derterlcrinln mühürlen· 

me'line dünden itibaren ba~lanmıştır. 
* Türkiye - EfF{anistnn arasındaki mu· 

hadenet ve çalışma beraberliği muahedesi 
on yıl mücldclle uzatılmıı}tır. 

• Gireson eski gümrük müdür(} All Şa. 
hln Kaya, lsıanbul gümrükleri şefliAine 
ta:rin t>dilıniştir. 

~ ls tanhul defterdarı KAıım bugün An· 
kara:ra ~idercklir. 

* Tram\•ay şirkelfnin, Fatlhde yaptıra
c-ağı üstü kopalı durak yerine ait proje 
belediye ren heyeti tararından muvafık 
~örülmüştür. lnşaala yakında başlanacak· 
tır. 

* Son bir ay içinde mezbahada 1,592 kı· 
vırcık, 1,704 öküz, 32,G51 karaman, 23 oğ
lak, 9 boğa, 5,127 kuzu, 112 inek, 2,661 dağ 
lıç 347 manda, 1,457 keçi, 480 maJak, 388 
duna keı;ilmiştir. 

* lsıanbuJ posta ve telgraf başmüdürü 
Mazhar, senelmüdürlük yüksek fen heye
U azalı~ına terfian tayin edilmiştir. 

* Gümrük muamelelerinin azamı suret
te kısaltıla'"rak kırlasiyecili(lin kaldırılma
sı hususunda gümrük ve inhisarlar vck<l
le!inin verdiği kararın talbikine paznrte. 
sinden itibaren başlanacaktır. Bu işe baş 
!angıç olmak üzere, mevcut dosya ve zim
met defterleri k:ıldırılmış, gelen ve giden 
evr:ıkı kayda mahsus defterler birleştiril 
miştir. 

• Slatislik genel direktörlülfil tarafından 
memurlar hakkında yapllmııkta olan anket 
d!in tamamlanmıştır. Memurların doldur· 
duklıırı fişler zarflara konarak mühilrlen· 
miştlr. 

* Birkaç gün C\"vel a<-ılan Üsküdar iskele 
meydanındııki, molozJarın kaldırılmasına 

başlanmıştır. Buraya yakında parke dö~
necektir. 

ııo Yeni seçilen ticaret odnsı azaları, dün 
oda reisi tarafından, vali ve lıelediye rei
sine !akdim edilmişlerdir. 

* Yeni tedrıs yılında lslnnlmlun muhlc· 
ur yerlerinde yeniden orla okullar açıla
caktır. Orta tedrisat genel direktörü Avnt, 
bu mesele etrafında ıctkikleı'ine devam cl-
111ekıe ve muhtelif mıntakaların ihtiyaç.. 
tarını teshil eylemektedir. 

* llükumelçe satın alınmasına karar veri 
len fenerler idaresinin devir ve teslim mu 
amelesinin yapılması hakkındaki emir dün 
Ank:ıradan gelmiştir. Şirket tasfiye mua· 
meleslne başlamıştır. A<,'ık kalacak memur 
lara bükümelin şirkete vereceği 500 bin 
liradan ödenmek suretile birer maaş nis· 
betincle tazminat verilecektir. 
* \'efa lisesinin arkasında talebe yurdu 

olarak yapılmana başlanmışken, )'arıdıı 

kalım binanın lamamlanarak, yeni muallim 
meklebı olarak Imllnnılmasına karar veril· 
mişlir. Bina evkaftan satın alınacaktır. 

DIŞARDA: 
• Yunan veliahdinln nışanhsı Henovre, 

Bilyilk Brilonya ve lrlondo prensesi Frell
rikl Yunanistuna getirmek üzere başvek4 
lel hususi kalem müdürü ile orta eJçi Sal· 
lerns Alrnanyaya gideceklerdir. 
* Londrada çıkan Evening Standard ga. 

zetesi, Lehislan ile Fransa arasında bir ı 
anlaşma üzerine, Fransanın Madagaskara 
adasına Lehistan Yahudllerinin muhaceret 

1 

elmcsine müsaade elliğin) yoımaktadır. 
dır. 

ıı: 1937 senesi içinde Alman tırcret filo
sunun tonilatosu 140 bin artarak 4 miJyon 
lonilô.toyıı baliğ olmuştur. Alman tezgAh· 
lan hep Alman müesseseleri hesabına ol· 
mak üzere mecmuu ~·arım milyon loniliilo
luk ticaret gemileri yapmakla meşgul bu· 
lunuyor. 

il' HE!~ -

haaisel~ı ve /ihiı ıer -~a~o'if'e 
G(a G'il ıraı m aı ü--u il a ır o 

~ lia~Uı.raı 3 UDCllUt" 

Aşağı yukarı yiı'ml beş sen;) önce 
Akdenizln çlıgın köpüklü dalgalıuı 
üstün()o kaburgaları çntu<la)arak 
bh• saı·lıo~ cdnsile sall~nan \ ' C ikide 
bJrdo dcnilmı..ık tehlikesini gççiı'cn 
küçük rn eski bir posta \'apuru için· 
de ana\·atun hasretlisi btr güçmen 
k afi l o sin 1 n çocuk yolcula
ı·ından bulunuyordum. Su içinde ka
lan güvertede mu\azene merkc:...!..:ı-1 
denizden müteessir olmıyan sade sa
ğır "'e dilsiz bir yolcu \•ardı. Dlger 
yolculaı·ın ferya~ları ve (Allah Al
lah!) nidaları kaı·şısmda bir 8\'UÇ 

tayfanın ve kaptanın t>nrfettiklerl 
fevkalbeşer gayreti. ne n iyaz ne bıç 
kırık dinUyen deU denize kar~·ı yap
tıkları mUcadele)1 bügün bile butun 
dehşeti \e çizgilerlle baıtırhyoı-wıı. 
lhtima.l ki baruı denizcileri sndiı"cn, 
içinde doğduğu evt terkeden felek
zede ve hassas bir göçmen Ç(;.Cuğu
nun kafasrnrta knvottl intihaım bt· 
ra!tan bo canlı hatıl'a olmu!;itur. 

Lise sınıflarında P. LotinJn "İz· 
lamla balıkçıları., ~hescrini, l•'ikı·e· 
tin "llaltkçılıın., \'0 V. Hugo'nun U• 

nutulmaz ilhrunlanndan ••Geceler .. 
gibJ nefis şiirleri okudukça hcrgiln 
denizlerde sa-vaş açan denizcileri 
büsbütün scv<lim. 

Bir hafta önce Hisar rnpurunu gö 
riUmemış bir fırtınanın Karadenizln 
bir kıyısında yalçın kayalara çarptı· 
ı·ıp parça parça ettiğini gazetcleı-clen 
Ö~>Tendiğlm an kendimi bu bedbaht 
,·apurda mucize kabllinden olarak 
kurtulabilen hayali b ir yolcu yerlrıe 
koydum. Dondurucu şimal riizgdrla
ı·ınm ve azgın dev dalgaların aman· 
sız hücumlarını son demlerine ka.dar 
soğuk kanlılık ile karşılayarak kur-
tnrıcı sim.Jtlcre sarılmak çareı;;ino 
baş vurmadan gemilerhıJ selllmcte 
ulaştırmak gibl l'üksek bir ıazlfe 

hlssile dldlnirlerken birdenbire de· 
nlzJn dal~alı uçurumlarına düşen bu 
ümitsiz kazazedeleri görtir gibi olu· 
yor ve hunlt?ra herkes gibi .. ,·ezife 
şehitleri,. demeyi bir insanlık boı·cu 
biliyorum. 

1 IKINCIKA~Tt~ - 1938 

Yeni yıla gir~rken 
CUM .ıuttı Y r.: t" Je 

8 UGUN, başmuharrirler ve köşe 
wuharl'lr.iel'i yaz.ıJ:ıı·ıw yeni yı 

la basl'etllliş bulunuyorlar. Ywıus 
Nadi, yenJ yıla giriljin fclse!esiııJ .tıı.
pıyor. Abidin Daver, geçen 1V37 nin 
Türkiye için boşuna geçmiş bir sene 
olmadığım kaydediyor ve diyor ki: 

"Türkiye 1937 de teı·akki ve refah 
yolunda kuvvetli adımlar atmıştır. 
Asya fle Avrupanm elele ve rdikleri 
milstesna coğnft - sıyast vaziyetin
den istifade ederek 1923 tenheri dal
ma olduğu gibi dilnyamn bu kısmın. 
da mllhlm bir sulh AmiU olmuştur. 
1938 de de ayni kutlu yolda ~ üri.ıye
ceğ·imlze şüphe yoktur. Yeni yıl, 
Türkiye için gene bir ça ışına. yük
selme ve barış }Ilı olacaktır. Fakat 
ihtiyar dilnyan rn her köşesi ~çin höy 
?e blr Umtde düşPmeyiz. 19:l8 sPnPRf. 
<:ıte1rt yrlJ:ı.rdan artakalan harplerle 
girıll. Eski dünyanın uzak şarkı ile 
uzak garbırı ıfa. y1lba~1 tath öI>U"ük
JerlP ~Pğll; kanlı boğuşmalarla kar. 
şılandr. ,. 

TAN' da 

A Hl\mT EMİN YAJ,1\IAN da, ıro-
çen yılm dünya hc<ıabına i}·I 

bir sone olmadt~ı kann.atıni yazının 

Tütfln ekimi başladı 
Muğla (Hususi) - Son günlerde 

tütün aatışlan hararctlenmiştir. Muğ· 
lada fiyatlar 35.55 dir. FC'thlyede 15-30 
Milasta 25·35 dir. 

Vil!yet tütünlerinin mühim bir kıs

mı satılmıştır. Merkezde 370 bin, Mi
lasta 76 bin, Bodrumda 30 bin kilo tü-

i!tln kalmıştır. 
Yeni yıl için hazırlıklar başlanuştir. 

Büyük ekicilerin yüz.de 30-35 nisbctin-

de az tütün ekecekleri tahmin diliyor. 
Tarlalar sürülmğe başlanmıştır. Son 

zamanlarda tam mevsimini yapan so 

ğuk, tiltUn tarlaları için çok faydalı 
olmuş, atrlalardaki haşereleri öldilr 

n:ı:lştür. 

en başında anlatıyor. Ve gene mE-111• 

nunJyotle işaret ediyor ki, ı 037 lçill 
kehdl hesabımıza. blr şlkAyetlm~ 

yoktur. Bu karışık dUnyanın oı'inı;ın 
da halinden hoşnut bir ınJllet met'• 
kiindo bulunabilmek, büyük bil- şef• 

dir. 
uTilrk milleti, yolunu şaşırmış blr 

i\lomin ortasımln; daima ilerisini gö 
rcrek. planda n ve he de ften n) rılmı· 
yarak ytlrtlmcnln lmkdnını bulmuş
tur. İyi eyler cl::ml~tir. İyj şeyler 
blcm --r~e mu,·a.ffak olmuştur ... 

Tan ba.c:mnharı·lri. Türk vntnnınm 
her köşesfndekJ dcmfryolo şebeke

sinin milli tdat"enln elinde toplnndığ,ı 
m s<>ylcifikten sonra, yazısına. şöyle 
dcTnm edi~or: 

"Millt gelirin ticaret muvaırıne

mfzln artmnsm<lan anlıyoru z ki meın 

leketln içinde hu sene de hayırlı in
klşnflar devam etti . Hep iyiye doğru 
gtttlk . Fakat bu kadarla kalmıyarnk 
daha iyiyi haı1rlamıya da devam et
tik. İlk beş yıl plAnr günli günUnc 
tahal<kuk etti. Ziraat, sanayi , ma
denctlik , elektrifikasyon gibi saha
Jarrln daha verimli bir tstikbalfn ha
zırlıkları, esaslı blr şekilde ilerledi. ,, 

Uenlze dü~Up 
boğuldu 

Kuzsuncukta Paşa limanı cadde
sinde Hüseyin Remzi paşa. yalısına 

odun taşıyan 4 O yaşında hamal Yt -
sut rıhtım kenarından yürürken c.
yai:;ı kaymış. d enize düşerek boğul
muştur. 

Burası akmtılı olrtu~undan Yusu 
fttn cesc dt bulunamamıştır. -------------
Zehlr~enen 

öl<' ü 
adam 

Üsküda.rda Şemsfpaşadaki tiltUn 
deposunun gece bekçisi Mustafa Sc-

vindirdln,3 gece ovvel k u lübesin e y an 
madnn aldığı klimUrlerden zehi rle n
miş, hastaneye kaldırılmıştır. Musta
f a dün ölmilştilr. 

Okuduğuı:ıuza ve duydıiğunmza 
göre bu talisiz insanlar Karaclcııi:. 
suJarUe boğulmadllıu·; canlarını diş
lerine takarak yüzdüler ve baygın ve 
bit!dn bir halde küçücük bir ntlanın 
granit kayalarına son ncfesleı i kosl
llnceye kadar sarıldılar ve yapıştı-

lar. ·----· Ne yazık ki ta.m o sırlula karşıla-
BugÜn yeni seneye giriyoruz.. 

rına ne deniz feneri bekçisinln cesur j 
kansı, ne de Fmpar gemisinin ölümU 
istihkar eden kahraman kadınları 
derecesinde fedaktir insanlar çıkma
dı ve hepsi de günahsız cesetleı'i kar· 
şısında hüı·metle eğilmesi Hlzımgc
leıı vazife kuhramnnları gibi ooııa- l 
rak öldüler ve mert çocuklarilc Ö\'il-

ne~ilen l{aradenizin TUr~ kıyılarını ı' 
hatrrlar<la daima yaşayacak ve kor
kakların hile cesaretlerini nlevlencli 
ı•ecek olan çok şel'cfll bir mezarla 
siislcdller. 

Meçhul utanda5 Abideleri önünde 
en coşkun heyecanlarımızla eğilir
ken gözlerimizde birkaç insanın ha· 
yali ve hatırası yerine baştan başa 
kahraman bir milletin \ 'O hnttA bir 1 
iw:ıanhğ'ln şanlı menklbelcı·i \ 'e bü· 
)'ilk eserleri canlnnabUmclldlr. Slvil 
bir vazife uğrunda bu kudsi vatan 
mezarmın topraklarına kcmlkJeıi 

kanşahJlcn her insan hak.iki (vatan 
daş) adına hak kazanır. Çünkü bu 
müstesna sıfatla ctlketlcnmok maz
hariyeti her ere nasip olmıya<·ak 
kn.<1ar pnhıılı ve mesullyetli bir f azi· 
lcttir. 

l:>r. Rasim ADASAL 

Her halde Sinemasına SAKARYA 
Oldlp Danielle Darrleux 

filmlerinin en gü:ıeli, en müessir ve en hissi e&eri (P :is ıerg!sindc 

birinci mükafab kazanan) 1 
SUiiSTiMAL DAVASI 

pl;eıcrini görünüz. Di&er sahne arkadaşları: Charle~ Vanel - Piene ~ 
Murg11ud - Valantine Tessier ve Je;ın \V:>rma. ~ 

Suvanler içia yerlerinizi evvelden aldırınız. Td. 41341 
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ı Tahiyye Muhammet 

1 Ve ayrıca Bayan M U A L LA 
Seanslarına devam etmektedirler. llôveten: Mahmure Şenses, Faide, Ayda. 

Dürdane, Radife, Tanınmış musiki sanatkarları hep bir orada. TL:40335 
~ 
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PE 2 BCJYOK 
1 
Sinemasına _ Film Türkçe Sözlü 
- BU FAL BİL. Ml\CERALAR 

GARY COOPER- JEAN ARTUR 

2-SBZAH HORJIYA 
Tarihi B§k ve ihtiraa filmi 

Sean,.Iar aaat 2 de lıa§lar, geceleri saat 9,15 de Bufalobil gösterilir. 

Birden 
l\RALI 

* Almanya ile Siyam ara:c1ında yeni bir 
do~tluk ve ticaret muahe<lesi Rangkokd:ı 
imznlaıımışhr. Almanya bu )'eni mukavele 
ile en ziyade mii'laode gören millet hükilm ı 

lerlnclen lı>tifode ederektir. ---------.. ---S-f'-0-,---.---1 -1---, -.-.............. •••••- ••••••••l!!!!!I 
Gaı 1tesaray k ıübU ı· ı Bugün 1-Mikinin 1938 Şen Haftası 

lD il r 8 k a '1 e he yelin 1 'il E L E K 4 kısmıhk tamamen renkli, eğlenceli Ye musikili komedi. 

d OV P t 1 Sinemaımda 2 - Sevimli SHIRLEY TE'l'~PLE'in Franaıu.a sözlü m son Ye en 8'izel filmi 
w 

Galata.sAray 111por klilbU idare heye 

1 
"'! ~ N 

ti başkanhğından: ~ H: 
Çok mlistacel bir mesele bakkmdn ~ 

Seanslar: 2 - 4,15 - 6.30 - ' "' suvare !) daör. 

YUl\'iURCAK 
görlişülmel{ üwre klübUmüz yükse l< 
mtlra kahe azal:ı.rmm 2-1· 938 pazar 
gUnU eabaht saat 11 de klp merkezi- J • . p ·'' . • - .. r-\ ,..... ~ .. .. ' '. - 2 iMC 
ne teşriflerini dileriz. 

Çv.::-J:.ı ... • ;!t:n huiusi 
tenıı:iiaUı fiyatlar 1 
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Yazan: !Vizamettin Nazi/ 

Astr obaal, mabeddekl Baa•'e her gUo iki 
küçüK çocuk liurban ediyordu 

~artaca _şehrınden az ötede bir tepe. Bırsah mabedinin bulunduğu zeytinlik· 
b .. ehre ellı fersah uzaktan su getiren lere doğru yollandı. 

uy.m kemer bu tepeden olanca haş- Sanıyordu ki. oradakiler kendisini gö_ 
nıetıl ·· 

.B e goze vurur. rünce ne emrederse yine yapacaklardır. 
lad ~ra~a. sık zeytınliklerin gözden sak- Tıpkı bir sürüyü salhaneye silrükli • 

ıgı bır mabet vardır: yen burma boynuzlu bir koç gibi onlan 
Bırsah ' . 1 b"I k s· erd"ği .. · · r;e.ıı:ıp a a ı ece Ye ıpyona v ı SO· 
Romalı kumandan {*) Şipyon. Karta- zü tutabileceğti. 

caYI muhasara ettiği zaman düşmanla· Fakat Kartacanm yanıbaşmda, kızgın 
~d~~ ~. ~ sfüihlı. üç yüz ka~ın ve Afrika çölü ile serin Akdenizin zrtlıkla· 

~ uı kuçük çocuk nasılsa şehrin clı- nnı durduran ve engin bir sulh scmbo-
§ında kalabilmişler ve bu mabede sığın- ıa gibi. uçsuz bucaksız Jİr teselli gibi ya· 
rnı~ardı. yılan ye.~il zeytinlikler, Kartacanm bu 
_ art;,ıcalılar. azgın bir düşman sürü- korkak. sefil ı\stn1haal'ini hiç ummadı. 

~~ ka~ısında, gelip geçecek nesillere ğı bir isyanla kar!ılaştırdrlar: 
h'artaca a::imı unutturrnryacak \"e tari- Brn:ah m1bedindeldler teslim olmak 

lıJın ~ylu boyunca ebedi bir kahraman· ·vıe dursun; 
c numun · ı --.ı. ....ı. tah "l 

1 . . esı 0 a\A..I\ m"',...ur arr:mu • - Yaklar.ma! • diye bağırdılar 
dert~ı ~österiyorlardı. Kara ıı;özlil, yağız A!'\tmhaai. rlaha dün çocııklan~r me-
.~lık~nhlar. sevgililerinin saçlarıyla ö.. meJerinden a:vmp bo~zJamak istediği 

ntlınuş yavlan gererek Roma lejyonları- ,..,"l'l3n dud:ı,·l:ırınrian en kil,.fık hir şika· 
nal ok. yağ•lırıyorlar. yaşlı anaJar küp- vet çrkmrvan karlmlann, daha dün her 
erdekı son yt' ağ d J ı r.-·: 

l. ze ınv arn a annı SLUup emrini yerlerde sürünerek yerine getiren 
'\''Tlatıvo 1 h- -..1· 1 • r -ır, ucum meruıven erme Kartaca askerlerinin bir ''8.J1 gözle ba-

!\ 1d ran d" ı .. ı..... k - 1• • J • u manan ....... l' avuraıW\ _ _ . . . 
J<<> .... aca kuş 1 d kı~ma buton gıı"'eJlılderını ba~"1ıvan 

'4j ~ yı rtarmıya savaşıvor ar r. 1 • v • 

Böt le b' d beş - b b v•t· e:enc kı7 ann bu hır agı .. nan bal'.i;m~lan· 
:ı ır zaman a yuz a ay~ı 1 • 

~ş111e tal k ... v • d na kulak asmadr. Fakat Sıpyonun adam 
~ ·ara zeyL1n a~nçıan arasın a- . . • . 

ki rna"'-..1 v k k • .ğ b' al lannı peşıne takıp ilerlemek ısteyınce 
~'l.ıe sıgınma ac.ıar ı renç ır • . . . • 

saklık 1 b"l" . d'? zeytınhklerın her tarafından bır ok yağ-a a 1 ır mıv ı. ~ 
Olam d .. h. . V hed ~ mumna tutuldugunu gördü; her tarafı. az ı şup esız. e ma e SI1;ın· . . 

nırş bul 1 h . d k b k nı zangrr zan~r tıtreten hır korkuva tu. unan ann epsı e açı ·ça u a. .. · 
naatteydUer. Hatta kadmlar bile, hatt~ tuldu, _Yuzü koyun yere uz~~t". O za· 
tocuı·ıa b"I y 1 k ...1 1 k z1 l·ek man S1p,·onun adamlan ıeytınh~ sardı-' r 1 e. a nız aum I r r. er. • 1 bl tk . • 
li bu h' K ,.. 1 . · d t k d ar. a l a hs.ttmı daralta daralta ıter-

ın a, \aca t ıçın e e a am ya- . . 
tını·lı'<'l 'b' d" - ;, d ledıler. her tarafı tarıyarak korkunç bır 

'er gı ı uşunmuyor u: h be -~, rd'I 
Astrub' 1 ar go5uS ge 1 er. aa ... 
A<ı.t b 1 1 .. rt h k . Kartacalılar aslanlar gibi döğUşUyor. ru aa . a acanm meş ur as en . 

Annı·b 1• :ı;..,b . d" lardr. Bır Kartıcalı beş Romalı tepele-a m aö.... eysıy ı · 
_ H . . • • . . • meden tepeleruniyordu. Fakat Romalt • 

a'i ır •.. - dıyordu kale tçınde bu lar o kadar çoktular ve harp ilerledikçe 
lu~~'lvdık neyse ne. Fakat mademki ka. yeniden o kadar yardan aldılar ki Kar 
le ıçınde bulunmuyoruz. burada gizlenip tacatıtann kahramanlığı bu yı~an 
beklemek daha doğru olur. Biz bir avuç . . ' 
ndarn ı..T • b"J' • , El' . d tepelemeye kfüı gelmt>dı. Muntazam ge-

t'!!:. ne vapa ı ırız. ımız en ne . . . . 
rreleb'ıl" .. B h d b.l • nleyışlerle mabede tltıca ettıler; büyQk " ırt ey u e asa ı eşıyorsunuz. 
SipyQn'u mağlQp edecek kuvvet herhalde kapı~. kapadılar, mukadder korkunç a-
hiz dev·ı· kıbetı beldeme}'e ba~adılar. 

gı ız. K ku k be ' v or nç a ı t .... 
e mabeddeki Baal'e her gün iki kil· 

~k çocuk kurban edivordu. Bunlan 
kur'a çekerek analann~ kucaklanndan 
alıyor. kendi elivle boğazlıyor. dört par-

sa ettikten sonra kamında ateş yanan 
tna1ludun dumanlı ağzına atıyordu; 
... - Ev Baal ! Sen bizi kurtar - diye ba· 
IDrtyordu • 

Fakat günler geçiyor, beş adam ·bo. 
YUncta, üç adam eninde sert bir kaya-
d-.... 1 el A

0 

bal' OYU muş bu heyk , stru e te-
~lli verecek en ufak bir keramet göster
l'tıiyorau. · 

Nihayet bir gün mabedde bulunanla· 
lln sabn tükendi. bunlar kendi canını 
~rmak için minimini yavruları doğ

~'an bu korkak kumandanın sözünü 
~ fazla dinlemek istemediler, küçük 
ar:k çeteler halinde Roma ordusunu 

dan vurmaya kalkı~tılar. 
.. Adanııarmın bu merd hareketleri bü. 

: bi~ namerd otan ı\strubaal'm işine 
nı .. ~~· Mücadele sonunda Romalı ku
-'<l.(ıaanın eline geçerse canını kurtara-
~acağını anladı Bir gece mabedden 
tolZl' Yıl ıce ~ı~tı. zeytin ormanlan arasından, 
s· an gıbı yerde sürüne sürüne geçti, 
'81

Pvon·un ordugrouna gidip teslim oldu. 

b.abasınm dedesinin ve 'redi silsilesinin 
ın b" J 

ğ . ır hatıra bırakarak yaşadığı, do· 
~r öldüğü şelıri harab etmekle meşgul 
tü. unan dü§tnan generalinin ayaklan öp . 
dt-:-- Camını bağrşlaYinız. .. - diye yalvar

Yon~baaı sefil bir adamdı. Fakat Sip-
ıslenncıe ondan daha asil olamaclı; 

.. ~·Roma size canmtzı ba~lıyabilir. 
kad 

1 
• lakin bir şartla. Ordumuzu ar

}!>.-: aln vuran adamlannzı kandırıp si!Ml
""1Y e b" sen· ııc teslun olmaJannı temin eder-

ız ... 

ti~~Yhay ..• Bu arzunuzu yerine ge
görfü .~ kolay ne olabilir? Onlar beni 
lerı~ ~~rrnez 9utlaka emirlerimi din· 
hcp-:j~· ~z bana birknç yüz kişi veriniz. 

s· l OpJar '!etiririm . 
lP\ron tab·· . 

ncrlerind ' 11~ dt"'hal en seçme leiiyo· 
ne taktı en bir kısrnmr Astrobaalin ~

ve hain şef bunlarla birlikte 

Bu belli olan bir ~eydi: 

Diri diri yanmak vera teslim olmak. 

Romalılar kanlı palalariyle zeytin a· 
bçlannı budayarak topladıkları taZl' 
dallan mabedin dört bir yanma yığdı
lar. Sonra üzerlerine fıçı fıÇJ, küp küp 
zeytinyağı dökerek fitillediler. Bir an i· 
çinde mabed. yedi kat cehennemin dibi· 
ne düşmüş gibi oldu. Astrubaal gözle
rini şaşkın şaşkın binaya daldırdı. Ve 
belki de ömründe ilk defa olarak. kabur

galan ardında bir yerin sızladılmt duy_ 
du. Oteden, rüzg!ra tutulmu~ ipek bir 
perde ~bi titriverek, savrularak yükse
len alevlerin öt~inden acı çığlıklar. 
kavrularak ölmek istemiyen genç insan 
hmçkınklan geliyordu. Hepsi insan 

grrtlaklarından ÇJkan bu acr sesler ha
zan biribirine kanşyor ve o zaman te-
dchhüş eden bir insan yı~mm bir man. 
da sürüsünden farksızlaştığmı anlatan 
bir böğürtü halini alıyordu. Alevler 
yükseldikçe bin.1 kızışıyor. bina kızıştık
ça içerdeki tel 'c, heyecan artıyor ve ya. 
vaş yavaş hiçbir hayvan gırtlağına uy
maz bir hal alan sesler, kulaklara, bir 

dağın tepesinden uçununa tekerlenen ka· 
ra kayaların uğultusunu veriyordu. 

Astrubaalm gözleri camla~ gibiy • 
di. Diri diri yanma;"a mahkQm edilen 
bu betbaht insanlar araı;mda kendisinin 

de üç çocuğu vardı. Ve camlaşan gö:-le
ri önünde. bir an. bunlann anası olan 
bir kadın, bir peri endamı göstererek can 
lanrr rribi oldu. 

Simdi, Sipyon da Kartacavt brrakmış. 
Birsah mabedine koşmuştu. Ak bir atın 
üı::tünde dimdik duruver 'ıe yağlı alevle. 

ri avnalandrran parlak zrrhr içinde gt1-
neşten yanmış güzel adaleli endamı, gö
ze yakut kaplı bir esmer akile gibi göıQ· 
küvordu. 

Dehşet, iç sızısı ve korku Asbı.ıbaalin 
dizlerinde derman bırakmamıştı. Bulun
nıı'h• verrl".. ona sec\lenmek istedi. Fa· 
kat 1runım11c: ~a~dan ancak bir fı. 
c:rltı çıkahildi. 

g;pvon en az elli adım uı.aktaydr: ana 
baba gününün gürültüleri ve şu yanan 

programı, 

18,15 hnCif müzik, 20,20 mfizik, 21,30 rod 
yo orkestrası, 22 konser, 24,15 c:ı2'bnnt, 
VARŞOVA: 

19 fngiliz müziAI, 20,45 radyo• orkestra· 
sı, 23 c:ız p!Akları, 

Gör üımemiş b~r 
reklam usulü 

S ON günlerde Şikagoda, idama 
m.ıhkCun bir caniyi birisi ıelip 

görmek ister. Tabii müsaade olunur ve 
mahkQınun yanına götürülür. Ziyaretçi 
ile mahkilm arasında şu bir kaç aö% ge· 
çer: 

Ziyar:tçi - Verdiğiniz sözii yerine 
getireceksiniz, değil mi?. 

i:~ahkOm - Elbette .• Mademki ka
rımla çocıtğuma bin dolar vermeyi vaa 
ediyorsunuz. Ben de sözümde duraca-
ğım. 

Ertesi glin cellat, mahkUmu elektrik 
sandalyC9ine oturtacağı sırada mahkQ.m 

bir ,ey söylemek arzusunu izhar eder. 
Etrafında toplananlara hitaben: 

- Son r.efesirni vereceğim bir zaman
da slıe birşey söylemek istiyorum, der, 
hayatm son dakikalannda ve mezann 

ejiğindc bulunduğum bir sırada yalan 

söyleyeceğimi zannetmezsiniz, sanırım. 
tyi dinleyiniz ve iyi biliniz ki, dünya-

nm ne nefıı, en il! çikolatasr, Nevyork· 
ta Samoel Franklen ve mal*lumlanrun 
fabrikasmca yapılan çi.kol&tadir. 

Ve, bundan sonra idam hükmü yeri
ne getirilir .. 

Bir gün evvel mahkfunu ziyaret eden 
adamın, Samoel Franklen ve mahdum
Jan fabrikasının seyyar memurlarmdan 
biri olduğunu söylem.iye Hitum Yar mı? 
İdam mahkumlarından bu suretle i~tl
fade Amerikahla~an başka kimin lıa
tmna gelirt 
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dalların çrtırtıları arasında bu fısıltryi 
nasıl duyabilirdi? 

Duyamıyacağma Astrubaal'm da aklı 
kesti. O zaman zeytin dallarına. tutuna 
tutuna. yorgun bir köpek gibi gırtlağı ile 
nefes alıp vererek, güç} ükle ilerledi, Ro-

malı genralden bir at boyu ötede takati 
kesilip yüz üstü yere düşerken. tdbuslu 
bir uykudaymış gibi inledi: 

- Merhamet? Merhamet! Çocukla
mn ... Çocuklamnm analan ..• 

Daha birkaç saat önce önüne geleni 
keyfi istediği gibi doğrnyıveren bu ada- , 
mm şu hali galiba Sipyona dokunm~ 
tu. Yanındakilere lj()yle bir göz atınca 
Kartacalılann konuştuğu dilden anlryan 
bir adamı izah etti: 

- Çocuklarını ve kansını kurtarmak 
istiyor. 

(Devamı var) 
("') Scipion r Africain. 

Yazan: Kenan Çinlli-)Iclckzad Çinili 
( ERKEK - KIZ ) 

5 . 

(Tercüme ve iktibas lıakkı malıfu:.dıır); 
- Numara: 27 -

leDr fe06ke't <dlaılh1a : 

Meçhul bir adam ta-
rafından bıçaklandım 
Gece yansı önüme çıkan ve üzerime 

saldıran kimdi ? 
- Karşındayım. Vurmanı bekliyo-

rum, ne duruyorsun. Alıp tabancam a· 
teş etsen: .. Beni öldürsene.. Kork<1k, 
alçak diye bağırdım ve kahveden dı~a
rı çıktım. 

* .. , • 
Bu hadiseden beş on gün sonra da 
ba~mdan L:r felaket geçti. Bir gecc}idi 
geç vakit, kahveden eve dönüyordum .• 
Yağmur c,i:;eliyordu ve derin bir ka~ 

ranlık nrdı. 

Feriköy camisini geçtim. Baruthane 
caddesine çıkan, iki tarafı yüksek du
varla kapalı dar yol•l geçiyordum. Kar
!•:ian bir karaltı l.>elirdi ve yar.ımc1an 

geçeceği saada hafif~e yan dönerek 
yol verdim. 

Yol çoit dardı .. Böyle hareket etme
seydim, iki kişinin yan yana bu <ı<ır 

yoldan geçmesine imkan yoktu. Göi
genin yanımdan geçmesiyle sol bdc:ığı-
ma: 

- Ha:-t ... 
Sesiyle bir şeyin girdiğini duydum. 

Can ac:siyle: 
-Ah!. 
Diye bağrrtiım. Meçhul adam sür'at

le köşeyi dönerek kayboldu, Acryı unu
tarak ad:ıırun peşin~ takıldım. Köşeye 

kadar geldim. Orta::la kimseyi göreme
dim. 

Bu vaziyette yapacak bir şey yoktu. 
Evime gitmeliydim. Fakat güçlükıe 

yürüybrdunı. Sıc:ak b: şeyin ayaklan· 
ma doğru indiğini dı:yuyordum. Yara -
]anmıştım. Bir doktora veya eczaneye 
gidip yaramı sardunıak lazımdı. Bu 

saatten sonra buna da pek im:ıkan göre
miyordum. Karaltola müracaati de fay
dasız buluyordum. 

Çünkü c!aha evvelki hadisede bir 
türlil yapan ortaya çıkanlamamıştı. 

Maamafih gene bunn ihmal etmedim. 
Doğru karakola gittim. Beni nöbetçi 
bir eczaL1eye götürdüler. Bıçağın baca
ğımda açtığı yara bUyüktü. Akan kan
ların yarısı ayakkabrnun içine dolmuş
tu. 
Yaramı temizlediler, sardılar. Eve 

geldim. Yapanın bulunamıyacağmı bil
diğim içi:ı davacı oltnallığımı söyle· 
dim. 

Bunu yap:ınm, bilmem okuyucularım 
da benim gibi Ad~m olduğunu mu Eıa
nacaklar. Bacağımda bala ~ri kalan bu 
bıçak izini ne zaman görsem, o vak'ayı 
hatırlar ve o adam:ı karşı içimde bir 
kin duyamr.. 

* 'fo * 
Başıma böyle felaketlerin gelme -

sini, ev lıatkı, hep sırtımdaki erkek el
bisesine hamlediyor:ardı. Onlar, belki 
de bu idl:falarmda b:ıkltydılar. Fakat 
ben, o zamanki dil~i.!nceme göre v~i· 
yeti hiç te böyle =r:ıütalea etmiyordum. 
Olacaktı, c,luyordu. 

Bir gece hadiset.inden sonra, gene 
bu erkek elbisesi yüzünden evde büyük 
bir felaket koptu, Bunda gene ben 
kabahatli görüldüm ve belki de böyle 
idi. Şimdi size bu vak'ayı krsaca hül?sa 
edeyim. 

Mualla ile buluştuğumuz bir günün 
akşammrfa, eve g~ldim. Akrabamd<.ın 

Ahmetle, y<:kmımmlaki demirci dükka
nının sahibi.Abdullah Efendiye uğradık. 

Bu adamla iyi kont!şurduk. Genç bir 
adamdı. 

Dükkanına gitit~imiz sırada, o her 
aktaınki gib: meze1erini hazırlamış, ra
kısını ortaya koy Lıuş içiyordu. Bizi gö· 
rünce büyük bir sevinç gösterıdi. Otur· 
mamızr, bizim de içmemizi söyledi. 

Ahmet rakıya fazla alı§ık değildi. 

Beşinci ıtadehte sarho~luk alametleri 
gösterdi: 

- Sen artık içme Ahmet, dedim. 
Beni dlr:kmedi. Mütemadiyen i;ti. 

Nihayet fena oldu. Demirci Abdullabın 

Bu t•aziyette J•apacak bir şey yoklu. E 
ııime gitmeliydim. Fakat gıiçliiklc 

.) 'irüyordum 

yere serdiği hasır:n üstüne uzandr, 
kaldı. Bir türlü kendisini kaldırıp c ve 
götüremedim. Kendisini yalnız da bı-

rakamadım. " 
Abdull.ı'a Efendi sabahleyin erla:n· 

<len geleceğini söyliyerek dükkanı üz.e
rimize kapatıp gitti. 

Sabah:ı kada~ uyuyamadım. Ahm~-
' din yanında bekledim. Şafakla bernbtr 

ayıldı. Oraca kmk bir desti içinde bul-

duğum &\uyu başına dökerek iyice ayıl
masına çalıştım. Artık konıışabilec.ek 

bir hale gelmişti. Bir saat kadar sonra 
da Abdullah Efen!i geldi. O gelince 
biz de dükkandan ~ıktık. Eve geldik .. 
Cebimdeki anahtarı kapıya soktum, u
sulca açtı:n. Birer gölge gibi gürültü 
çıkarmad1m içeriye kaydık. Merdiven
lerden yukanya çıkacağımız sırada ka
lın ve dik bir sesle karşılaştık: 

- Buraya gelin 1 Eu saatte nereden 
geliyorsunuz? 

Bu suali soran dayımdı. Korkmuştuk. 
Sorduğuna cevap alınnaymca büsbU~ün 
köpürdü. Bağırmasına devam etti. Sa
bahın bu ilk saatlerinde, gürültüyle ya
taklarındıtn fırlayar.l::r etrafımıza top· 
landı: Hep birlik olup karşılarında ıı.iık
lüm bükliim duran bizleri haşlamai:ta 
devam ettiler • 

İş, sonun'::la şura,va geldi: 
- Çık:ır şu sırtındaki erkek elbise

sini. San1 bütün bunları yaptıran o
dur. Bu elbiseden aldığın cesaretle kim
bilir d~ha neler yapacaksın? Son defa 
söylüyornz. Ya lıu e!biseyi çıkarırsın, 

ya bu evden gidersin. 

İş bu safhaya dökülünce vaziyet d~ 
ğişti. Artık evde kalmam imkansızlaş
tı . . 

Erkek elbisesi alt:ndaki hayata o ka
\:1ar alışını;?. o kadat ısınmıştım ki, o

nun bana verdiği hürriyetten vazgeç • 
memeyi, evi terketmeyi tercih ettim. 

Böyle bi: sözden sonra israrla eve 
gelmek, ekmeklerini yemek, izzetinefEi
me dokunmuştu. işte bu hadise gene 
beni aile ocağımdan ayırdr. Kad köyi;n· 
de oturan akrabalarımın yaruna gide
rek kendime bir iş ~! ı amıya başladım. 

Nihaye-:: bir tanıklık zat vasıtasi} le 
Ankarada ( ... ) oteline altmış lira ~aş
la katip olarak girdim, 

Yemeğimi, yatacak yerimi~ otel te· 
min ediyordu. Bu yüzden aldığım ma
aşla rahat~ geçinebiliyordum. 

Burada her türlü gUrültüden uzak. 
rahat bir havat sürdüm, diyebilirim. 

(Devamı var) 



u un roman 
Yazan: Nurullah ATAÇ 

r. SKİDEN şöyle blr iki saatte o
J:. lrnnabllccek romanlnr pek 

azdı. (Profc sioruıcl mtinekkidloro 
sözUm yok; onların içinde, meşhur 
Emile .Faguet gibi, sık yazılı 350 
sayfayı bir buçuk snntle okuyuve
ronler vnrınış; lJen orta - halli karl
den bahsediyorum.) Harbden sonra 
ise bilhn sa Fransadan vo daha baş
ka .Avrupa memleketlerinden, ro
man adı altında, uzunca hiktlyeler 
gelmef;e başlamıştı. HattA Candhlc 
ve cmı;ali haftalık gazeteleı-ın bir 
sayıda 'crh·erdlltlerl de oldu. Sissiz 
vo lodossuz havalarda, Akaym en 
yollu vapurlarında, köprüden Bü)Ult 
a<fa;nı. l,adar dnynnnmıynnları da 
vardı desem fazla mübalfiğa etmiş 
olmam. 

Ni~ln roman bu kadar küçülnıUş
tü? Bir l;ero işin içinde iktisadi se
bebler vardı. On yıldan fazla süren 
bir müddet zarfında - belki kltab 
nnşirlerinin bil) tik ve hesabsız bir 
gayreti sayesinde - kitab ticaret! al
mış yürUmtiştU; rransada hPr muhar 
rir, ynzdıklarının olmnncağından 
değilse bile satın alınacağından aşa
ğı yukarı emindi. O nltm devrini is
tismar ettiler, her muharrir bir yıl 
içinde bir, hattn. birkaç kitab çıkar
mağa çnlıştı. 

Fakat iktisadi seboblerin sannt 
meselelerinde yalnız başına a.mil o
lacağ"ma kant değilim: onlar ancak 
zembereği hoşaltnn bir darbe olabi
lir, zcmberei;ri kırıı.n başka Amiller
dlr. Onları aramak Hl.zımdır. Kısa 
romanlar yazılmasını doğru göste
recelc birtakım bedU müsnndclcr, 
bedii zaru'retler olmasaydı o iktisadi 
sobebler, muharrlrlel"i böyle kUçüh 
küç;llk 1•ilnblar çıltarmağa .razı epe
mezdl. lııs:rn, htllınssa. yazı yazan 
cinsi, metnphys!kçi bir hayvan ol
maktan lrnrtulama.z; yalnız ihtiras· 
larma vo mcnfnotlarine uymak istl
yeni bllo gcuc nb ıa.ı:tıın bir izin ııl
mamn çarcs!r.i nrnr. 1920 senelerin
de kı ,,, ımm roman ya.zmağı işlerine 
uy ıın bu1nnlar, b•ıvu yap:ıbilmek 
iı;?n, hr.rb<len ön~eki saııat tel!kklle 
rrnc!en, nradık!nrı izni kolayca ko-
p. rdt'lnr. 

Jnl J HomniM"in f:ıcs Jlomıncs de 
h'>tlll!' 'ıJlı:mt<ı'slnin on dördiiucil cil
cllı!Jc "Kam bayrak,, adlı parçayı 
ol!u/ n: onda Jalloz dünyanın kara 
b'.l) r ... ·Jı bir gemide, dı.nsıltıntısı gc-
mi,,incle seyahat ettiğini söylüyor. 
linrhden önceld ferdiyetçi Avrupa
nın i.ızerine gerçeltton bir canı:ııkm
tısı çökmliştU: o zamanın adamları
na, kitnblarma sorun, hepsi bunu 
tasdilt eder. O zamanki romnnlarm 
ti:} ntro piyeslerinin çoğunun eğlen

dirici olıun~a çalışması da hep bu 
yüzden dC'ğll miydi? Cansıkıntısı, et
rafa. aluknsızlılttnn doğmuz mı? Bu 
sıkıntı, bu nH\lrnsızlık bllhnsrn sa
n:ıtkfl.rlarda görülüyordu. 1 ngilizce 
cansıkıntısı demek olan "splecn., 
kelimesi, saııatkArlnr t\lemhıde lıey
nelmllel bir ıınrola olmuşt:.ı. Sı>lccn 
cluyrnıynn, her tUrlU ruhi incelikten 
mahrum, cahil, belki hitab bile değ
mez bir adam snyılıyordu. Andr6 
Maurois'mn değerli, değersiz birta-
Jum kitabları dilimize c~vrildih'i hal 
de Llu ımys dcs nrticolcs adh hfkft.ye
si henUz hiçbir miltcrciıııimlzl celbet 
merll: onu okuyun, Jtısa romanlar 
modasının nasıl, niçin doğduğunu 
nnlarsınız. Harbten önceki muharrir 
lerln çoğu hayatla alfikalarıııı kcs
mış, Anılr6 Mauroıs·nın tasvir ettiği 
gibi fı.dcta bir adaya çekilınl~. orada 
içsıluntılarmı mükoınmol m;sralar, 
kusursuz cUmlelcr haline koymak is
tiyorlardı. Aralarında hayatın değil, 
man::ınm bile bir Jnymeti, bır ... ma
na ı kaJınamı.u. Yalnız sanalln, bü
yük harfle yazılan ve başlı başına 
bir fi.lem olup insanların yaşadığı 
diınynyn yukarıdan bile bakmıyan 
S::1natin EÖZÜ geçiyordu. Q adamların 
öyli~ N· leleri bir şey yoktu; daha 

do ru u • öylenecek şeye değil, onun 
ne. ıl E>üyJcncC'eğine ehemmiyet 'eri 
yordu .• tr..l,"Ut srulecc eserdi. ... 

"E r maksut eserse mısraı ber 
C'C&t J,nficllr . ., Bo) lece sanat kuçü 
cU • manzumelere, kısacık romanla
ra do ,ru gitti. Ualzac • Stendhal, 
IJi ·k n . DostoyeYslci, Tolstoy yüz 
c-111, 11.l yılz sa) falıl{ romanlarlu il{
tlfa etmiyorlar, lılr cUmlo Uzerlııdo 
sayfn.JarC'a uğraşmıyorlardı. çüıılcü 
"<h .., .1ek iste Hkıeri, ınsunl:ı.rııı h;ı 
~ tı u nrıııde bir tesir bırnkacai;mı 
umdukları sllzlcı ı Yardı. Böyle saz
ı ı i vardı, çüukU hayatla aUikadnı 
oluyorlar, ha) at üzerinde diı Untlyor· 
lar \e cansıl:mtısı çekmiyorlnı dı 
Onların çnhşması sudeC'e bir ruh ha
Jetinf, geçici bir hissi. "fnntnstlqu,. .. 
bir ,·al.ayı tas,·ir etmek için değildi. 

Dfrknç yıldan beri havn de&işti.: 
küçUk romanlar günden güne azalıp 

uzun romanlar çoğalıyor. "Nehir -
roman,, (romanflcuve) denilen ki
taplar söylemek istedikleri bir şey 
buluııs.n veya bulunuuğunu iddia e
denlerin eserleridir. Bunlar bir hO.
dlseyf, bir ihtirası tecrit ederek tas
vire razı olıııuyorlar; bUtün hayatı. 
o Takayı veya ihtirası. ruh haletini 
mümltün kılan şartları da beraber 
göstermek istiyorlar. O kadar ki iç
lerinde Jules Romnlns gibi yalnız 
bir valrn. ve onun etrafile iktifa et
meyip cemiyetin blltün hallerini gös
termnk isttyenler var. Böylelikle ro
man tarihe doğru gidiyor. 
Meşhur bir söz vardır: "Kısa yaz

mağa vaktim olmadığı için mektu
bum uzun oldu . ., Bugünün roı:qancı
ları, vakitleri olmadığı için mi böyle 
uzun uzun yazıyorlar? ... Hayır, iç
lerin ele Hogcr Martın du Gard gibi, 
her sayfa üzerinde günlerce çalışıp 
iki üç yıl emek verdikleri bir cildi 
imha ediverenlcr var. Denilebilir ki 
dünUn kısncıl;: roman çıkaranları de
ğil, nsıl bugUnküler sözU uzatmıyor 
lar.ÇünkU bugünkülerin kitaplarını o 
lrnrken onların söyllyecek1erl bir 
şey bulunduğunu ve bunu düşUne-
rek yazdıklarını hissediyoruz. Ro-
man uzadı; ~Unkll romancı mevzu 
buldu, bir hiçi, bir gönül sıkıntısını 
yüz, iki yüz sayfalık bir ( kitab hali
ne getirmek sevdasından kurtuldu. 

Nurullah ~TA(.. 

~luglayı seller bastı 
de reler taştı 

Muğla 30 (Hususi) - Üç gündür 
devam eden yağmurlar gt1.:e tufanı an
dmr bir dereceye varmlş ve sabaha ka
dar bardakan boşanırcasma yağmışıtr. 
Sokaklardan, derelerden seller ge!miş 
her taraf tu içinde kalmıştır. Yağmur 

bu sabah durmuşsa da hava kapalıdır. 
Bu yıl, misti görülmmiş derecede yağ
r··ırlar yağnuştır. 

Eransız!arm meşhur yüzliciisü 

· Taris 
Rusyada gördük

lenni anlatıyor 
Sovyet Rusya;'R gitmiş olan mcshur 

Fransız yüzücüleri Jan Tarisle Roje Hc
inklc P3ri<:e avdet etmişlerdir. 

Taris gazetecilerin sorduğu suallere 
şu cevapları vermiştir: 

- Gu::cl bir turne yaphk. Yüzdüğü
müz her şehirde: Moskovada, Leningrad
da ve Kiyev'de, birçok spor meraklıları 
önünde üçer s~at süren konferanslar ver 
dim. Sovyet Rusyada n:ızan dikkati en 
fazla cc!bcden cihet, gençliğin birçok 
şeyler öğrenmek ihtiyacıdır. 

- Srwye:tlerin yüzücülüğü hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

- Bu ~hrıcla gösterilen terakki cidden 
çok büyfıktür. Hiçbir zaman bu kadar 
f azln sporcu görmedim. Bilhassa scrb~t 
yüzmede birçok şampiyonlar vardır. 
Bmı!arm ekserisi gençtir ve tekamül e
debilirler. Maatteessüf antrenman ve 
hazırlık çok fena idare edilmektedir. 

- hi zamanınızda olc:aydrmz. yine 
mağ!up olur mıydınız? 

- Zannetmiyorum ... Esasen alınan ne 
ticeler benim her zaman aldığrm derc
celerrien çok a~a.ğıdır. E~cr on gün da· 
ha kalavdık. daha ivi dereceler alacak-. . 
tım. Bir aylık antrenman h:ına kafi gel-
medi. Gelecek sene oraya tel-rar gider
sem. herhalde vaziyet haska türlü ola -
caktır. 

- Ya meşhur Sovyct yüzücüsü Bua· 

çenko? 
- Pari. teld halinden daha iyi ... 2CC' 

metro kurha"'\lama-la bizzat kronomet· 
ro tuttum. trm 2,39 da vapt1. Fakat 
garib stili ve çıkı)lan hfı1 fi çok fena ... 
Bana, Kartonne·ye se!ttm söylem mi rİ· 
ca etti ve şöyle dedi: "Ben dünya şam
piycın11yum V<' hunu istediği anda ispat 
e-ıcbilirim • y:mi, sizin anlıyacağımz, 
mr.ydan ol~uyor. 

- Buaçe':lka burava müc::ıbaka yap · 

nuya ~~İe""k mi? 
- 7.annttmi} orum. Ruc:lar. şampiyon· 

12!'ım Fran~aya mü ab:ı!rn için değil. te
k,:;:nul Ptr.1. k ıri., gô:ırlerivo,.lar. 

- Futbolcü!erin, be:·nclm"lel federa 
yona ~ahil ula:::ıJJarı SO) \, ndi. bu doğ· 
ru mu? 

- Orada m:!vzubahs bile o'muyor. E
sasen buna pek de ehemmiyet vermiyor
lar. 

-~~~~~~~~~ -12 

M 

Çok bozuk bir oyundan sonra 

Istanbul muhteliti Romenlere 
3 - 2 mağlôp oldu 

Takımımızda vazifesini hakklle ifa eden yalnıza 
Cihat, FJkl'el ve Necdettl 

ArJrnrada iki müsabaka yapıp birin
de berabere kalan, diğennde de 5--3 gıbi 
büyük bir fa. ;:la ) ...... ılen Bükreş kan~ık 
takımı dün Taksim stadyomunda İstan
bul mulıtcliti ile ka~ıla_Ştı. 

Saat iki buçukta vişne çürüğü gömlek 
ve mJ\'I p:ıntalon giymiş olan Rumen ta. 
kımr yirmi dakika sonra istanbul rnuhte 
liti sahaya geldiler. 

Kısa süren bir merasimden sonra oyu 
na Kıhadın h:lkemliğiyle başlandığı za
man lo:.tanbul muhteliti şu şekı.de dizil 
di: Cilıad - Farıtk, Hüstıü-Melzmel Re 
şad, Riza, Feyzi - Necdet, Süleyman 
Rasih, Bülend, Fikret. 

Misafirlerin ayağından çıkan top mü
dafaamızda kesildikten sonra bizimkiler 
soldan seri bir hücum yaptılar ve rumen 
kaleci bloke ettiği topu elinden kaçırdı, 
Bülend yetişti, çektiği .süt birinci dakika 
da avuta kaçtı. lstatıbıel • Eükreş mulıtelitleri maçından güzel bir tmtantane 

Akabinde yine bir İstanbul akını Ra
sihin vuruşuyla kalenin yanmdan dısarı 
kaçtı. üst üste ve kolayca yapılan bu 
hücuml2rdan bizimkiler "ne olursa olsun 
kazanacağız,, diye dü~ünmüş olacaklar 
ki, işi gevş~ttiler. Bu fırsattan istifade 
eden Rumenler de yavaş yavaş açılarak 
oyunu ewelft mütevazin bir şekle soktu 
lar, onuncu dakikadan sonra da top ls· 
tanbul nısıf sahasından çrlanaz oldu. 

ROMENLERİN iLK GOLO " 

14 üncü dakikada Hüsnünün hata!;m
dan istifade eden Romen merkez muha· 
cimi, topu demarke olan sağ açığa ge
çirdi. O da güzel bir şiltle maçın ilk go
lünü attı. 

MağlOp vaziyete dü~ İstanbul rnuh. 
teliti derhal ileri atıldı ve Rumen golün
den iki dakika sonra güzel bir fırsat ya
kaladırs.-ı da Süleymanm yava) hareketi 
yüzünden heba oldu. Biraz sonra da 
Fikretin çok sıkı bir şiitünü Bükreşli ka· 
leci gi.izd bir plonjonla defetti. 

25 inci dakikadan sonra )ine misafir
lerin akınları tehlikeli olmıya başlamıs
tr. Bu arada Cihadın fevkalade giizel 

müdahaleleri olma!;aydr. İstanbul muh

telitinin birkaç gol ):emesi muhakkaktı. 
Bizim takım - dün de bennutad - çamur 

deryası halini almış olan stadyomda 

sanki hiç fena sahalarda oynamıya alı

şık değilmi~ gibi bir oyun çrkarıyor. Ru

menler ise kendi sahalarında oynuyor 
gibi oynuyorlardı. 

RUMEf\TLER!N !KİNCİ GOLÜ 

33 iincü dakikada uzun paslarln ani 
bir akm yapan Rumenler Hüsnüyiı at
lattıktan sonra bir gol daha attılarsa da 

hakemin hunu ofsayd addetmesine rağ. 
men misafirler tam yedi dakika sonra 
sağ içlerinin ayağıyla ikinci golü, ikin
ci defa kalemize soktular. 

Bundan sonra büsbütün kanşık bir 

Rumen l:alecisinin gıizel bir kmtarışı · 

maç yaparken ilk kırk beş dakika 2-0 a
leyhimize neticelendi. 

lKlNCt DEVRE 

İkinci ktsımda merkez muavine Hils· 
nü, sağ müdafic Reşad, sağ içe de Naci 
ikame edilmişti. 

Bu de\Te oldukÇa sıkı hücumlamnız
la hacıladı. Beşinci dakikada Billend top 
la !·<>leye girerken hatalı bir şekilde dur-

duruldu. Necdet tarafından çekilen pe
naltıdan top direğe çarparak geri geldi. 

Oyun bundan sonra karşılıklı akınlarla 
geçmeye başladı ki, bu hiicumlardan bi

rinde Bülendin cidden güzel bir şütünü 

Rumen kalecisi de ayni mükemmeliyetle 
iade etti. 

20 inci dakikadan sonra oyunun mi
safir kalesi içinde oynanmasına rağmen 
muhac.ımlerimiz bir türlü gol ı;ıkarama-

Süleymanm neticesiz kalan bir akını ... 

dılar. Bu tazyik 6-7 dakika kadar sar .. 
dü. 
RUMENLERİN ÜÇONCU GOLÜ 
27 inci dakikada bir Rumen hücumu 

nu müdafaamız kornerle kesebildi. Sa~
dan atılan topu Cihad uzaklaştmımadr 
ğı için merkez muhacimleri yerden hir 
şütle takımmm üçüncü sayısını kaydet• 
ti. 

BIZIMT<tLERtN 'OST ÜSTE 
ATTIKLARI GOL 

~ uncu dakikada Fikrete ya.otlan hir 
favlu Feyrl kale alıma havale etti ve 
HUsnilniln ~1 bir kafa vurusu ile ta· 
kımrmız bir gol kazaruruş oldu. Bunu i
ki dakika sonra Rumen müdafiin yanlış 
bir kafa \"Uruşuyla topu kendi kalesine 
solana~r takip etti. 

Bundan sonraki dakikalar takrmrmr a 

zrn beraberliği temin etmek için sarfet• 
ti~i ~\'retle geçtiyse de. netice def!kme"" 
den 3-2 Bilk:reş muhteliti lehine bitti. 

NASIL OYNADILAR 

Misafir takrnda kaleci, merkez mna• 
vin ve iki açık nazarı dikkati c.elbt-tti. 
Sağ muavin de Fikretin ne derece tehli" 
keli bir oyuncu olduğunu anlMlbildiği i· 
kinci devrede ona frrsat verdirmemek i• 
çin mükemmel surette çalr;tı. 

İstanbul muhtelitine ~elince: kaled 
Cihad vazifesini tamamiyle ifa etm;!'tir. 
Yalnız kornerden ~elen topu uzaklaştı.
ramaması ve bu suretle bir gol yemesi ye 
g~ne hata~ırdı. ı 

l\füciafaada Faruk ve Hüsnü. muavin 
hattında da ~şta Rıza olmak üzere 
Fevzi hemen hemen hiç muvaffak ola• 
ma<hlar. 

Muhac;mlıorden NeCdet ve Fikret ku" 
sursuz. dlğerleri - Rasih de dahil - bütün 
kelimeyle berbattılar. J 

O. M. KUTNAK 

S on ollmp lyatrarın 
şampiyonu 

Handrlk 
Madıitte öldü 

tn.ı;illz gazetelerinin verdiği btr 
habere bakılırsa, Berlin olimpiyat· 
Jarmda, asri Pentatlon yarışını ka• 
znnmıs olan Alman Jiandrlk, l\lad
rid civarındaki harb esnasında ölmüştür. 

Handrik, senebn.şında, general 
Frankonun ordusuna gönUllU olarak 
girmişti. 

Yeni adam 
İsmail l lakkr Baltacıoğlu tarafından 

dört yıldanbcri muntazaman çıkarıl· 
makta ohm Yeni Adam gazetesinin btı 

haf ta ki Z09 uncu sayışmda memleketin 
birçok tanrnmrş imza1annm yazıları 
v<ırdr. Ayna Yeni Adam Ansiklopedisi 
adlı eeeriıı aoa fmmasa veriliyor. 



• iÇiN 
F~LCILAR 
NE DiVOR? 

Yeni yll milletlerin· 
birb;rini imtia yıh 

olcıcakmış ! 
yerilen sözler in tutulmaması bir çok 
ht11atıar doğuracak ve bunıan kanlı 
~ isyanlar takib edecekmiş 
~~\TRUPA~IN, yalnız Avı:upgaııa değil 
laıet b~tün dünyanın en büyük, en ciddi 
lere elerı her sene sonunda müneccimle
lel' ' llledyumlara, falcılara müracaat eder 
ı.,.: Ycnı sene hakkındaki fikirlerini sorar 

\'al'Jn 
~ll'e •. ne olacak? Yeni 11eoeyi nasıl ge-
ff~i~e~_ız'I .• Buııu düşilnmiyen, akhndaa 
~ıycıı var mı?.. . 

l'Q"'-t~~!rn _ha ~~aışc~<;,rin't ·g~j:ler
llJ •Yn f'fllqrıur tialr~ıQ"hıfeR-

p en nakJetny~: · 
rote " Sur Kerne·z ne diyoı t 

(l\erne ) k · <lir 
19 

ız pe mıırur hır nıline<·cim-
• 38 . 

''be . ıçın bakınız neler SÖ)IÜ)or: 
rı~ .. · vı-unız, bıJbassa lt38 ııenesı nıü· 

··~ı~- k ' dil'. Bu 1 Pe çok meıguJ eden hır ı;ene· 
Olacak sene :zarfında çok nridıim.hadJseJtr 
ev•eı lır. lluna kanaat gelirmek için ilk 
<le l' l>oton;yatı bir papazın J 790 senesin· 
let\j:Yr:ıcıkde basıJan küçuk bir eserini 

llı.ı e~elım: 
(bir ~ıın Papaz, 1793 de, l6 ıncı Lüinin 
\'el'fy tserı gilıi) idam olunacağını haber 
l'isaıeordu. Dediği nynen çıktı. Bu küc;ük 
~ k tetkik olunursa 1i90 dan !amanı· 
~eu:rda~. b.ir .. çco~ mühim hadiselere ait 
13'@ " Sorulur. Napolyon muharebeleri, 
ı .... - ef ıs.ao :Fransa ihliiiılleri, sarı hasla· 
:ı"'• ac· ta 8 t-.. h 18 r .• Hep, papazın hal>er ,·erdi· 

Paıı:. lerde vukua gelmişlır, 

1 D:IR yıh f~ln• 
kehanette bulu

nan talclla rdan 
üçü: )'tıvarlak l
~inde Madam Ar 

yel, Madam Blan 
Oryon, zend A
li Jll l ..o<li R 

Pek ha ı;. Yirminci ) üzyılın ınsanlır için 
da ın.:'ırlı olmadığını gizlemiyor, bu asır 
llfl'ara nların çok felakellere, musibetlere 
lcin d Catını haber veriyor, 1038 senesi 

"lllJJ: tunları söylü~or: 
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18 ıncı asnn bır papası ne demiş ? ~Uf(ı~l bir harp, beıeriyetin kökD.nü 
'-P: bı,.16 • dünua11ı harap eduek. lnıan
~la irlerinl mahvt!tmek irin ıildlıla" 
"'ele~' boğu,maklan, biribirlerinl öl
le,., •u en bttll•a bir ıeu dü1ünmluecek
bo1qC!tık selle içinde birrok milletler mah
biJflillr ' altoıtaı öluı v~va kar.o.n blrrok 
~r. ~: olJıeı ıelıirlerin 11akılıp yıkıldı-

l>ror_;ıa,., dündfiğıl gülıileeek-,, 
lcetıaneu r kerneiz; Polonyalı pırpazın bu 
diyor· lll •ıilathkıan sonra şunu ilave e-

"P.İtat· k 
~ı..._ ıu.:ı orkmayınız, telAşa düşmeyiniz. 
edfYor ta PaPaz, kehanetinde hazan hata 
i\1 te~e tYln eltlltl tarihlerde hazan bir 
&e arıt örür ' ile e•veı, g ÜYor. lıedıği şeyler bir 
l'ol', 1933 >'ahud da bir IW!ne sonra çıkı
~eUerin 19inesi için haber verdiA• felA· 
·~<ll'lt 11ibl 7 de V\lkua IJeldiil muhııkkak. 
r•kıldıtını. Şanghay gibi ıüzeJ ş~ırJerin 
el'ce, Yllz i/'ıkıldılını RörmecUk mi? Bin 

l'ibirlerint ~nlerce ino;an boğuşmakta bi-
lrı.t' uldünn kt d . • .. e e evarn etmıyorlar 

8unu 1 •aın n a berabe i r eden fhtı "· m lletler arasında de· 

1
!n harbe ıno ıarıar pek çok. Ru ihtilıifla-

lırenıe:r.. Pol ncer ohnn·a<'altını kimse keıı-
erıe onyalı p . . .. nihayet apas, rısalesıne şu ııöz 

lltr('t,k •eriyor: 
, '''" k hDkdm il . ı ; · ,,.,, lı11n e t!r<le Prenslrr, bobaln 
... ;~le,.~ f'llld~l rderrk, vatanda~•.,. lıii-

" .. ar baba/aruıa karıı gele· 
lft,.ı P.ninı •dir(b(i 
"''' ltPt bftha-., :: $11'lince: nu ııene, yıl 

,, lfflrQ~orıun ~! mınet lçtn l(llyri mo. 
ı a• Hrate" Yl.lr '"""'le' iler ... 
kı~ ~eller •e rnı~7.lar hlt n>H-h!T lrftT bfty(lfl 

a nıcta da Ja neı -Rö:>ttıri~9r. _ Esterin 
satll'ları ôkuyoruz: 

teae yı.ı çıxacak olan umumi bir harp lnsanlljın ldlkUnU kurutacak, 
dUnrayı harap •decek ... ınsanJar, blrblr.erınl mahve:mek için a.1111.ana· 

caklar, bojufmaktan, bJrblrlerlnı öJdUrmekten batka bir t•r 
dUfUnmlyecelller... Bu sene içinde bir çok mıUetıer mahvo~acak ... 

••nmanıaua:::::r.:.-::cama:m:::::::=:;ı::::nu=•eı ,,.__. •• ,,,,.,,.,,.,,,,am•ı 11e;m 
"O zaman Haman; kral Assureus'a dedi 

ki: Hükm,lllğln koca memleketin vild~t
lerlne dağılmıı bir millet var ki örf ve d
detlerl, dllJer mllletlerinklne benzemez; 
bunlar, tabi .oldukları hükD.mdarın kanlltı 
larını lammaz; hürmet ve ıaugı göster
mezler. ilanları, rahat ve kendi hallerine 
bırakmak bir hD.kD.mdar için caiz değil
dir. EiJer hükümdar muva/ık görürse ira 
de elsin, bunları 11ok elsin .. ,, 

Ba; !sanın doğuşundan birkaç yüzyıl 
evvel \'Ukubuldu. fo'akat, tarih tekerrürü 
SP.Ver. Birçok bamanların ayni lisanı kul
lanmaları ve birçok Assurreusların bunu 
dinlemesi lhtlm111inden korkulur-

Mediyum bir kadının görllşleri 
Madam F. Fonten; maddi ilimlerdrn 

ga11ri hakikat olmadığına itikat edenler
den dellil, lam manaslle (/ihama mazhar 
olmu,) bir kadu~lır. 

Onda: eııkl Yannn Tanrılarının, kt'ndile 
rlne •orulan ıo1'(1ulara uvap v'rirkt'n al
dıkları bir ('mcdu11m) hail ı•ardır. Rir '"" 
ıto11trldııitu zaman gö:l,rini kapar, k11nd'11 
drn ~C't'r: rwdrn sonra. &anki u111mda I· 
mlı gibi bir ht!'I alır, ve 11armı 11oıınıı ce
vap 'Oerlr. lıte 11rnl ·"'"' irin sö11lrdikle
'rl: 

"Yeni ııene: Eııed vddızın:ı teknhiil t>dl 
yor. nu pek h:ıyra n1Amet delıilrHr. l\fü<"a
dele, lllAf, imhaya lşarelllr. Milletin ve 

hükii.ınetin (Fransayı kastediyor) uyanık 
bulunması lazımdır. Sene iptidasında, ve
rilen sözlerin tuıulınaması, mukavelelere 
ı iayet olunmnması yüzünden birçok ihti· 
lıiflar çıkacak, bu ihtilAfların çolunu kan 
Jı isyanlar takip edecek. 

Yabancıların vaziyetlerini, bizimkinden 
düzgün görmüyorum. Her miJletln dahill 
müşküUUo u~rayacajı, sıkıntılar geçirece~i 
muhakkak. Harici siyasetimizde büyük 
:ıorluklnra dilşeeetiz. Milletler arasındaki 
münnsebetJerde değişiklikler olacaktır. Ya 
nl polilika<"ıların mevkilerinden yuvarlan 
dıklarını, lslcambil kAğıtları gibi dllştükle
rini görüyorum. Çabalıyorlar, fakat kalka 
mı)•orlar. Eski mevkilerini bulamıyorlar. 
Her yerde, herkeste suiniyet, hile ve de· 
sise ... Mütekabil itimatsızlık, emni)•et:ı;iz· 
lik ... H:ıtıA biribirlerlne ltlm:ıt göstermele 
ri lAzımgeJen müttefikler arasında bl1e.
Oh ! bu ne fena şey- MiJletler, bu halin 
değişmesini istiyorlar, bunun için herşey 
yapmaya hazır bulunuyorlar. 

Yabancı ve .cenç blr kral görüyorum. 
Bu; muhtelif milletlere ait lşlerde büyük 
bir rol oynıyacak. Bu sene içinde, ikinci 
defa e,·Jenmeııl de muhtemel,.. 
İspanya muharebeleri, yeni :ı;ene içinde 

nihayet bulacak. Franko kazanacak. Fa· 
knt, bir diktatörlfik ilAn ede<'elini ve bu 
dlktatörlüliln başına ıececeAini zannet· 

mlyorum. Kendisine karşı bazı suikastlar 
yapılacak, IAkin tesirsiz kalacak. 

Bizi en ziyade düşündüren, alakadar e· 
den Alınanyanın vaziyetidir. Bunda endi
ıteye mahal görmüyorum. Bu sene içinde, 
bu memleket ile aramızda bazı gerginlik
ler ola<"ak. Buna raAmen ciddt bir tehlike 
yok. ·\iman diktatörünün gözü Rusyada 
dır. Elkr bir facıa zuhur ederse bizim la· 
rafla ıkğiJ, o tarafla olar.aktır. 
Rm.\unın etrafında fclftkeller, musibet

ler göriıyorum. lıtlfaklnr bozuluyor, kırı· 
lıyor. Sonra felaketler, musibetler biribirl· 
ni takip ediyor. Feci kazalar, seylAplnr da 
başka.,. 

Yeni bir dörtler ittifakı mı 
olacak ? 

Madam Blom Oryan: " Ben, diyor. is
tikbale nlt şeylen, semanın haritasını tel· 
kik etmek suretile ve tıımamıle ilmt olarak 
keşfe çalışının. Fakat, mühim hAdiseler 
hakkında, istihareye yatmadan bir şe7 
söyllyeıııem. Bunlan rüyamda görürüm. 

193ıl senesi; açılınca içinden bir şeytan 
veya hır hayvan çıkan oyuncak kutuları 
gibi, bir (sllrpriz) senesidir. Her sahada 
hariçte, harici siyasette birçok ümit olan 
mayan şeyler göreceltlz: 'tıtifaklar bozula
cak, yeni yeni ttilAfiar, ittlfakla1' aktedi· 
lecek .• 
lııpanyollar arasındaki harp, daha dol· 

rusu post kavgası llkbara dolru, l'&hud da 
yaz içinde bitecek. Nasyonalistler büyük 
bir zafer kazanacaklar. Milletin, partilerin 
biribirlerile barışması ve krallığın tekrar 
iadesi muhtemeldir. 

Çin - Japon muharebeleri çok umn d· 
recek ve Japonların ıaJebesile nihayet bu· 
1acflk. Japonlarla, bazı Avrupa milletleri 
arasında ihtılAf çıkması mümkün. Fakat 
biz, bu lhtll:\f haricinde kalacağız. Umumi 
harp yok. Bununla beraber, müşkülAt, 
sıkıntı pek çok olacak. Bu sene içinde, ln
siltere, Fransa, Almanya ve ltaJya arasın· 
da bir (Dörtler ittifakı) '1tdolunmak ls
tenldiğine şahit olacağız. 

İngiliz ve Fransız müstemlekelerinde 
yeni yeni kıyamlar zuhur edecek. Ve bu 
sene, bütlln dünya için felakeUi olacaktır. 

Dahilde ffransada>. buhran, daiha buh 
ran .. Bilhassa köylülerin, bu buhranlarda 
çok mühim rolleri olacak. Cumhur riyase
tinde bir değişiklik görüyorum. Bir istifaT 
ldarel bükılmel, ve haricl siyaset bakı
mından birçok sürprizler karşısında kaıa-· 
cağız. Neticeye erişinceye kadar birçok 
kabineler gelip gidecek, nazırlar delişe
cek. Hangi neticeye ml diyorsunuz? Çok· 
tanberl haber verdiğim netice.- Fransıa. 
lar arasında müthiş mücadelelerden sonra 
bir anlaşma olacak. Aradaki ihllJAfiar, kin 
ler, dilımanlıklar unutulacak. Milil kuvvet• 
ler birleşecek, harici siyasete, dolru bir 
yol verilecek. 

"Halihazırda milthi' bir uçurum kena· 
rında bulunuyoruz. Fakat, bu uçuruma 
yuvarlanmıyacağız. Yuvarlanmamız tehll· 
ke•i yoktur .. " • 

judanh prensin kehaneti 
Batula, birkaç ay euel (Sudan) da uaıı· 

uordu. Zombilerin prtmi ve rahanl reiıi· 
dir. Sergi mana.ebetlie Parlıe 11elmi1 ue 
orada 11erle,mi,t1r. 

Balula: •lm&tuah bir zencidir. Falcılıkta 
bü11ilk blıl' mahareti vardır: 

"1938 aeneafnde birçok ibtilAOar eıka
cak, fakat silk6netle hallolunacak. İki bil· 
yük siyasi adam ( Fransada) ölecek, mille
ti mateme diltilrecek.." 

Katolik kUlsesinln bilyOk bir pft dQn,. 
ınnı deAittirecek.. Bunun yerine geçecek 
zatın dilnya Qzerlndekl nilfuzu pek büyük 
olacak. Ona: "sulh sever" ilnvanı vertı.. 
cek •• 

A vrupada her millet esaret altına gire -
cek. Garbi Avrupada, bir başka htlkAmet 
de idare tarzını deliıttirecek. Bu )'Qzdea 
~ok kimseler aıecek-

lspanya, Çin ve Japon muharebeleri ba 
sene içinde nihayet bulacak. 

1938 senesi, İsJAm Alemi için de pek 
bayırlı delildir. İngiltere, Müslümanlar 
fizerindeki nüfuzunu pek çok kaybedecek· 
tir. Şimali Afrikada isyanlar çıkacak, kan· 
lar dökülecek. Almanya, eski müstemlek .. 
lerini istemekte ısrar edecek. İngiltere 'M 
Fransa buna ran olacaklar. 

Mail büyilk bir rezalet çıkacak. Kllçtlt 
sermaye sahipleri çok zarar ıörecekler. 
Büyük bir maliyeci kendini öldürecek.. 

Güneşin hararetini arttırdığı aylarda ti· 
men41fer kazalan da artacak .. ,. 

Mtlneecim Lodyamn fikri ne ? 
Bu da Balula gibi zencidir, fakat pren.ı 

değildir. Çok dlim, fazıl bir adamdır. y,_ 
dl liNn blllri Birçok ,arklı ve Af rlkalı fal 
cılar, müneccimler gibi entarili, ıarıklı 
11e11a külahlı değildir. Temiz, ıık oi11lnmt1 
bir centilmenden farkı yoktur. Yeni 11ıl I· 
çln diyor ki: 

"1938 senesi Mirih seyyaresinln tesiri 
altındadır. Ve utursuzdur. Bu seyyare, e
satirde harp ilAbı idi. 1909dadn 19'0 sene 
sine kadar hüküm sfirecekUr. Bu devre. 
müneccimler indinde uıursuzdur. 

Bununla beraber, bu ujursuzlulun dolu 
racaıı fenalıklann önilne geçmek insan• 
lanu elindedir. Biraz hilsnilniyet ı&ster
mek, akıllı, tedbirli davranmak Widir. 
Bu surelle ihtllAOar kanlı bir neUceye vu 
mai, harp çıkmaz. Aksi halde ihtilAf, harp 
muhakkaktır ve sonu v~lmdir. 

llalua: Duçenln talil açıktır. ftalyanıa 
Frabsa ile dostluk tesis etmest muhtemel
dir. İtalyan milleti, büyilk bir kilise eefl
nin vefatile milli bir matem tutacaktır. 

JAPONYA: Zaferden zafere uçacak. ~ 
onun uzak şarktaki hAklmiyet armswıa 
mani olacak hiçbir kuvvet göremiyorum. 
lıpanyada dahlll bir harp çıbcalmı ut 

evvel babel' veren benim. Şimdi de Irat'! 
otarnk şunu aöylQyonım: Bu ııene lsDUJ'& 
harbi, Frankonun tam bir uferile bitecek. 

Amerika: Yava, yavaş hatasını anıaıa
cak, Avrupa ı,lerlJe daha ziyade aMbdar 

~ Dnaml 10...,. 
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GuNAHKARPAPASLAR 
l'Jişanlı - 12 - Nakleden F. K. 

Rusçadan çeviren: Ferah Ferruh 
Piskapos, şeytani bir tebes
sümle rahibelere yaklaştı Diinkı'l nushadan devam 

- B-"ıı malımı bilirim. Içki içmem 
diyorsun, peki ya bu yUzümin sarılığı_ 
na ne demeli ?... Yoksa akşamdan kal
malık mıdır? 

v. - Açım Simon Petroviç, ytyece.. 
gım yok. Ben nasıl içki içerim. Siz
den biraz avans para istemeğe geldim. 

KAhya ayağa kalktı. Bir eliyle göz 
lllğünü tutarak diğer elinin şahadet 
parmağiyle çocuğu tehdide başladı: 

- Ben sana avansı gösteririm .. 
Haydi h:ıkahm odun kesr.ıcğe .. Be
dava para yok ... Karnı ağrıyormuş. 

Votka içerken karnın ağırmıyor. Hay_ 
di ar§ .. Yarın akşama kadar ikj glin 
lük odun kesmiş olaca ':-:n ! Anladın 
mı? 

- Dermanım yok Simon Petro
viç. 

- Fakat votka içmeğe dermanın 
var! Haydi bakalım .. Sen i~ başlayın 
ca derman da gelir ... 

Onisim kapıya yo1landı. 
Nüşka saçlarını arkaya atarak an· 

nesinin elini ok~amağa ba.iladı: 
- Anne, dedi, bana poğaça ver

sene... Karnım aç ... 
- Sana ne oldu Nüşka? Daha şim 

di sofradan kalktın. 
- Anne ne olursun? ..• 
- Git dolaptnn al ... 

NUşka mutfağa koştu. Boğaçadan 
büyücek bir parça kopararak avluya 
fırladı ve Onisime yetişti. Onisim av
lunun dJş kapısına dayanmı_ş, duru
yor, tık sık ve wrlukl:ı. nefes alıyordu. 
Kansız dudakları sımsıkı kapalı idi. 
Avuçlarını öyle sıkı yum.muştu ki. 
tırnakları hcmbeyaz olmuştu. 

Onisim, Nü .. kayı göriınce doğrul

du. Avucunu açtJ. Sert ve kemikli eli
ıi N · kaya uzatarak tatlı bir sesle: 

- ı 7üşka, dc<li, bak sana cam ge_ 
·~a·m. 

Avı ıında, neyin parçası olduğu 
l"'k :I' ili olIJ>ıyan çok güz<:l bir cam 
\ardı. Nü~ka, ürkek bir eda ile: 

- /\, dedi, bu cam kanlı .. 
- Zararı yok, ben onu silerim. 
O:ı.i!:;'m cebind~!d c:aputla hem cam 

paı·r, sını, hem de kanlı elini sildi .. 
Nü.,.ka delikanlının avucunclak· 

camı aldı onun yerine de poğaça par· 
ça.1mı koydu ... 

• • • 
Ertesi gün akşama doğru Nüşka

oın babası ormana giderek oduncuları 
kont ol etmcı · •,..,li ·.- :.1ya döne: 
rek: 

- Nilska, dedi, sen de gelir misin? 
- Gelirim ba.ba. 

- Haydi öyleyse, çapuk potinle-
rini giy ... Yanma sepetini al. Biraz 
mantar toplarz. 

Orman karanlık ve rutubetliydi. 
Hafif bir yağmur çiseliyor;Ju. Fakat 
NUşka onnanı pek severdi.. Kesilmiş 
odunlarm üzerinden zıplıya,ak sağa 

sola koıuyordu. Her taraf mantar do. 
luydu. Arada b"r eğiliyor yerden bir 
mantar koparıyor ve yenilip yenilmedi
ğini anlamı~ icin babasına gösteriyor
du. Baba ının "Al f,. dediklerini sepe. 
te koyuyor, diğerlerini yere fırlatıyor
du. Bu arada babasına sordu: 

- Baba, de<li, insanlar bu mantar. 
lardan hangisinin iyi ve hangisinin fe
na olduğunu nereden anlıyorlar? 

- Eh N.:.işka. işte bunu bilmek mari 
fet.. Mantarlar da insanlar gibidir. Fe 
nalan daha uzaktan belli olur. Hemen 
insanın gözüne r:arpar. Mesela "Mu.. 
homor,. gibi... Halbuki ''Truzd., ne iyi 
bir mantardır. Hem bu cins mantarı ko
parmak da güçt:.ir. Toprağa çok sağlam 
olarak yaprşrr. 

B ., 1 nın, ir.-anh~h mantarlar ara
ıında!d bu mükaycsesi kücük kmn çok 
hoş:m:ı O'itti. B:r hayli giihlükten aon.. 
ra sordu! 

- Baba, de ··. sen hangi cins man
tar1ardansm? 

- Se."l re düşünüyorsun? 
- S n Mukomorsunl Hem de ko-

.::ıman bir Mukomor. 
- Neden anladın aptal kız? 

- Pena mantarlar daha uzaktan bel 
Ji olur demedin mi? İşte sen de daha 

uzaktan gelirken ben seni kocaman sa
kalından tanrrım ... 

Yağmur durmu§tu ... Ormanın yeni 
kesilmiş bir yerine gelmişlerc!i. Kesil
miş koca koca meşeler, yerlerde 
yatryorlardr. Birdenbire bulutların 
arasından kurtulan güneş, bir çizgi 
halinde yerlerdeki ağaç kütük!crini 
aydınlattı. Kihya, yerdeki ağaç kü
melerine bakarak keyifli kt>yüli söy
lendi: 

- Aferin delikanlıya.. DeJikanh 
değil aslan ... İki gilnlüli:ten de fazla 
kesmiş ... Yann ona ben biraz avans 
para vereyim ... 

Bunu duyan Nilşka sağa sola baka 
rak bağırmağa başladı : 

- Nişanlı, hey nişanlı, neredesin ? 
Buraya gel! ... Babam sana avans ve_ 
recek ... Fakat, hJç bir ce,·ap alamad;. 
Uzun müddet etrafına bakındıktan 
sonra nihayet onu koyu bir meşeliğin 
altında yatar bir vaziyette gördil. 

- Bak kerataya, nereye gizlen... 
miş, diye düşündil. Uyuyor mu. yoksa 
uyur gibi mi yapıyor? .. Ben onun ko
l ağından çekeyim, şimdi belli olur. 

Nilşka koşa koşa Onisimin yanma 
gitti. Fakat gitmesiyle beraber acı 
acı haykırması bir oldu. 

Onisim cansız olarak yerde yatı
yordu. Ağzından köpUklü !:>ir kan akı
yordu ... 

Yanı başmda küçük bir dağ halin
de yeni kesilmio bir odun yığını yükse 
Jiyordu. 

Ferah Ferruh 

lzmitte yeni 
bir mahsul 

Sanayide kullanılan "Ve ihraç 
edilen soya fasulyesi 

yeliştiı iliyor 
İzmit (Hususi) - Bereiı:etli bir yaf 

nebatı olup sanayide kullanılan ve 
memleketimizden Almanyaya ihraç 
edilmekte olan soya fasulyesinin vila
yetimizde yetiıtirilmesi hakkındaki dene 
meleri iyi neticeler ~ermi1 olduğundan 

bu yıldan itibam muhitimizde yetişti
rilmesi için köylülerimize teşviklerde 
bulunulmaktadır. Yetiştirileck mahsul
lr derhal şeker fabrikaları tarafından 
iyi bir fiyatla satın alınacaktır. Bu su
retle soya, vilayetimizde yeni bir zira· 
at ürünü olarak girmiş olmakla bera
ber aynı zamanda topraklarımızda azo
tun miktannı da artırmak gibi tabii bir 
faydası olacaktrr. 

Köylümüz soyanın ekilmesine karıı 
ivi bir alaka göstermis ve ~imdiye ka· 
dar merkez ve Adapazarı kazalarında 
5630 dekar arazi taahhüde bağlanmış-
tır. 

Papaslarm .Fransada istedikleri gibi 
yakıp )1ktıkları, ya,b'lllacrlık, hrrsızlk, 
katillik yaptkları bir de\;rde, on üçüncü 
asırdarız. Tahribkar faaliyetleri bil
has~:ı. Langödok nuntakasındadır. Zu. 
lümlcri o derece fazladır ki, itikatları 
sağlam katoliklcr nazarında bile "'papas 
geliyor!., demek "\"eba, yangın, harp ge. 
liyor., demekle birdir. 

Engizisyon papaslarmm geçtikleri yer
ler, çekirge hiicumuna u~rramış tarlalar 
gibi, m:ıhvolmakta, halk kaçtığı için 
memleket gittikçe ıssızlaşmaktadır. Taz
yik bir aralık durur gibi olmuştur; çün
kü yakalananların hapsedilmesi için 
mevcut olan \"eya süratle inşa edilen ha 
pish?.neler kMi gelmemi~. yeni hapi.::ha
neler yapılıncaya kadar faaliyeti hafif
letmeye lüzum görülmüştür. 

1 ~t ~ hu devirde - şimdi Fransada dört 
beş vilayete taksim edilmiş olan _ Lan
gödok mmtakasında paf>aslar gelirken 
kafi derecede uzağa kaçanuyanlann sı
ğınabileceği bir yer vardır: Monsegur 
şatosu ... 

Dik ve yalçın bir tepede olan bu şato 
Tuluz kontu Reymon dö Perey isimli 
birinindi ve fevkaIMe tahkim edilmişti. 
O zamanın harb vasrtalariyle ve strate
ji usulleriyle zaptı pek müşkfildil. Pa· 
paslar, en zengin avlanrun bqraya ka-

çıp kurtuıduklannr görmekten pek hid
dete düşerek şatoyu zaptetmeye karar 

verdiler. Papanın mümessili A vinyorı 
piskoposu Zaen faaliyete geçti ve bir 
ordu tophyarak başına geçip şatoyu mu. 
hasaraya gitti. 

Şatonun muhasarası hir seneden faz
la sürdü. Papaslardan nefret o kadar 
fazlaydı ki mahsurlara yiyecek gönderil
mesine, muhasaracı ordu mensupların
dan bile yardım edenler çıkıyordu. Bu 

vaziyette muhasara daha epi devam edr
bilirdi, papaslann hilesi galebe çaldı. 

Piskapos Zaen, en güzellerinden seç. 
tiği iki Fransisken rahibesine emir ver_ 
di: 

- Ş::ıtonun yollarını iyi bilen birkaç 
yerli çoban tesbit ettik, bize yardım et
meleri lazım... işkence ile yola getirme
miz kabil ama, bu takdirde mal;:sadımı-
zı tam manasiyle elde etmiş olamayız; 

ı ·a~m:.:w m g,,~ :;fit yeı lcrcic oct /dar sönüyor halk hicret ediyordu 

herhalde pek çok olmasa gerektir. Mev
zubahs çobanlar, mahsurları ele vermeyi 
kabul ettiler. }.lehtapsız bir gece, do-

lambaçlı ve çok sarp patikalardan ordu
nun bir kı mını, şatonun ileri karakol
larından en zaifinin önüne kadar götür
düler. 

Sabaha karşı saat üçte ani bir baskı
na uğnyan mahsurlar, kahramanca bir 
müdafaaya ra1me.n, az zamanda mağlub 
oldular ve şatonun bu kısmı ile biraz 
sonra şatolarda "redoute" denilen kale 
kısmı papas ordusunun elinr. geçti. 

Zaptedilcn kı un, "cbatetıu/prt .. ~
len ?as şatoya hfıldm bir rnziyette ol· 
duğu için buranın da döşemesi birkas 
saat mesele~iydi. Mahsurlar teslim şart
larının müzakeresine ba§ladılar. 

Papasların kurbanlarından: Aç bırakılmış Müzakereler pek uzun sürmedi. Şato 
kurla yedirilen bir zavallı sakinlerinden olanların ileri gelenleri tes-

lim olmayı, yani öli.ımU göze ahyorlar-
ıa birinin. sonra ötekinin çenesini manL dı. Fakat buna mukabil mahsurlardan 
dar bir şekilde okşıyarak devam etti: birinci pland:ı ehemmiyeti olmıyanlara, 

- Siz isterseniz her şe}i yapab;lirsi- bilha~,sa kadınlarla çocuklara dokunul. 
çünkü kuvvetten düşmüş veya kopan u- ı d p· 1 

niz. I<adın isterse ne yapamaz ki? Hav- mam.1<>mt şart ko~uyor ar r. ı ~opos 
zuvlariyle yüriiyem•yecek bir hale gel- ı· 

va anamız, Adem babamıza istediğini 7.aen bu ~artı kabul etti ve ııato tes ım 
mi~ olacaklar. Halbuki bize bizzat onla-

nasıl yaptırmı~tı? oldu. 
nn yol göstermeleri lazım; mesele onlar-

Rahi::ıeler ewclce piskapos Zaenden Papaslarm verdi'.leri . ·ze sadık kal-dan işkence ile koparaca~rımız yol t:• 
nazari ve ameli epe.v de1'6 görmüş, son· mıyacaklarını trıhmin eden birkaç ki,J, ile halle<lilebilecek bir i~ değildir. Bina-
radan bas.ka papa larla bu derslere de- gec~le} in fırsat bularak, lrnletlen ip uzat· enaleyh, aziz kızlarım sizlerin iman kU\ .. 
\·am etm'ıc:. oldul:lan ı"çı"n tecrübe sahibi ma';: suretiyle kaçını tı: şato sakinlerin· vetinizin yardımına muhtacız. ., · 

lki rahibe hayretle sordu: idiler. Bu sebeb!e piskaposun fazla iza- den kurtulanlar bun1ardan ibaret kaldı. 
d ' s· hat ,·erm" ı"ne ıuzu·· m ka'madr. D"ğerleri hep katlimna uğradılar, çocuk-- Ne gibi muhterem pe er. ız ne 

ık·ı guze·· • 1 kadının, hele bunlar ral l ' !ar hile kana su-:amış papaslann elinden yapabiliriz ki? 
Piskapos şeytant bir tebessümle gül- gibi her zaman bulunmıyan cinsten olur- kurtulamadılar. 

dQ, rahibelerin yanlarına yaklaşıp evve- sa, cazibesine <la)~~macrık bir babaye~it (Devarm var) 

llaberin denız t•e macera romanı: 41 yamacında. ye çok yill\:ı:,ekte sır:ı sıra birç:ok ışık- fildişi işlemeli l>iıyük l azı nıns:ı.sı ü~ü~f~ bi~c~: 
lar görünüyordu. Bu ışıklar sanki yalçın ka~a- kitaplar ve haritalar bulunu~ ordu. o wşes nı 

Yazan: Ali Rıza Seyfi 

beni saat sekizde kaptan Blak ile yemeğe davet 
eden bir kA.ğıt vardı. Kamaradaki bir haftalık 
mahpusluk beni o kadar sıkmış durmuştu ki, bu 
yeni hadiseyi bayağı se't inc;le karşılamıştım. Ak
şam saat yediden sonra zenci hizmetçi kapımı 
a~tı ve şu sözleri söyledi: 

- Efendi bekliyor! 
Zencinin arkasından yürilyerek zırhlının 

muhtvşem kıç salonundan güverteye çıktım. 

E\·et, dört yanı gayet yilksek kayalardan teşek

kül etmiş bir koyda bulunuyorduk. Bu koyun 
nihayetinde kaya duvar kimbilir nasıl bir jeolo
jik kuvvetle yarılmış, ıkinci bir geçit meydana 
getirmişti ki, bunun ötesinde daha küçük ikinci 
bir koy bulunduğu da seçiliyordu. 

Zenci hizmetçinin işareti üzerine geminin 
bordasındaki iskeleden indik ve bel;:liyeu bir san 
dalın kıçına yerleştik. Beş dakika sonra sandal 
dipteki bo~azdan içeri girdi. nu ikinci koydn 
elektrik feneri olmadığından her yer karanlıktı, 
Koy o kadar dar, iki yanındaki yalçın kayalar 
o kadar yüksekti ki, başımızın Uzerlnde yıldızlı 
~l\k ancak geniş bir koroolA. halinde gHrilnU;-or
ıh1. 

Sandalımız bu ikinci koyda da clurma.dı, ora
dan arkada.ki göle girdi: Bu göltin dik olan sol 

l tek süsü ise Ustü notalnrla dolu, k~pağı açtı\. bü· daıı yarın yüzüne açılmış, bir takım pencere er-
den fışl>ırmakta idi. Sandalımız bu ışıkların al- yük bir piyano idi. 
tına rastlayan kıyıda bir iskeleye yan:ıştı. Kaya. Gözlerim, salonun eşi bulunmaz eşya vo sü-

iççinclen oyularak açılmış ''e demir korkuluklarla aünden ziyade o şaloııcla bulunan tek adama di-
emniyet altına alınmış merdivenlerden ışıklara kilmlştl. Ilu adam ~ alnız başıııa yazı masası 
doğru çıkmağa başladık. İskelede bizi ellerinde önünde otururken ben içeri girince ayağa kalk-
bilyUk fenerler bulunan ,.e Hindli oldukları an- mıştı. Onu göriıı' görmez kaptan Blak ile yUzyUze 
ıaşılan dört uzun boylu hizmetçi knrştl:ı.mıştı. olduğumu anladım. E\ct, bu adam, Parlste, o ha.-

Merdi ..-enin ust başında geniş demir sahan- takhaneyi andıran odada, saı hoş gemiciler içinde 
lığa gelince çok kuvvetli, sanatkll.rane yapılmış gördüğüm kaptan Blak idi. Ancak tamumile o 
bir demir kapı önünde bulunduk. Kapı birdenlıi- kaptan Blak idi de diycmezdir.ı: Paristeki odada. 
ro açılınca karşımda pek şık giyinmiş ve pek ne- yilzilnde, tavrında görünen o korkunç sertlik, çap 
şell olarak bizim dokto:-:ı gördüm. Gülümslye_ kınca istihza, şimdi büsbütün kaybolmu!".tU. Dok-
rek: tor kapıyı vurduğu zaman içeriden bize: 

- İçeri giriniz, dedi, sizi bekliyorlar. Bu kor- - Giriniz! 
kunç soğuk, adamın iştahasmı açıyor .. Bu taraf- Diyen sesinde dcrinbiı· tatlılık, terbiye va 
tan... ahen!c. vardı. Adeta lnsunm ytiregino kadar girl· 

Kristali andırır bir kayanın içinde açılmış yordu. 
bir geçitte yi.irUmekte idik. Bu geçidin kaya du- Ayağa kalkıp iki adım atarak b~ına yaklaş· 
varları canı gibi cllAlı idi. Geçidi sıra sıra. elek- trğı ve elini uzattıl;r vakit aklıma ondan salon· 
trik lambaları aydınlatıyordu. Geçitten göl tara- mak, elimi vermeyip geri çekilmek geldi. ÇUnkU 
fına btiyilk pencerelerde açılmış ise de bunlar o elln birçok clna) etlerin ı,au11e kirlenmiş oldu-
şimdi ağır hulılar ve perdelerle kapanmış bulun- ğunıl biliyordum. Ancak b"rn.nda boylc bir va-
makta idi. Karşıkl duvara da oyma dolaplar, bil· kitte öyle alımnklıkta bulunm:ının ne tlerero yan 
fele• konulmuş. gcc;ide bir dış salon hali veril- hş olacağını dU.,.ündiırn ve b~nn uz::ttı~ı bil~ük, 
miştl. sert ve kuvvetli elini tutarak ta göz1 : inin içine 

En sonra geçid'n nihayetini süsliycn pek baktım. 
değerll ce\·iz kapıdan muhteşem bir salona gir- O, bana jlk göriindü;çü kadar çok< z ın I.ıo~ -
dik. On dokuzuncu asır medeniyetinin bütün gU- lu değ1ldi: fcvkalQ.de geniş omuzları, ad li ırntı· -
2cl sanatları ve yUksek tşçiliklerl eserlerini içine n bindebir adnrn<la lıulunmıy::ın bir kuvvet snlıi-
pek zarif surP.tte toplamış olan bu salonu tarife bi oldu.;unu gösteriyordu. Siyah snlrnlı <l'ltcti-
giı·l~crck sözil uzn.tmayncağrm. Salonun tam bir nln yalrnsmn clo'"rn u~nnın kt::ı. ve ayı 1 ::ılı~ı ,. -
P.anat eseri s;ıyılmak Hl.zım gelen ocağında geniş rlainden bol cak0t1 lıiitilıı cncl:>mını g ·. <'l mckt 
maden kömürü ateşi yanıyor, ortadaki maun Ye (Devamı var) 



c· Bilıvor musunuz? 

k Resmini 18rdilfUnllz bu pt\l, ı 198 senesinde, aralan yO
: li Ritar tarafmdan, Frana:ıda lam bir senede lnıa ed'lmitti. 

4 
•r•p olan '>U tatoyu yıkmak ıçin iae tam on altı ıe~. durma
a PlıtıJmııtır. 

* 

P.'a.ay a 1a1arında, teker ka· 
ılıtnıuı topla.nmasını kolaylaı· 
!lrnwır için. tarlal rı yakarl•r. 

la Bu Pdp ıüı Sıyamh bdın-
1; nczidnde büyük bir raf hft 

r:nelıtedlr. İcabında ttmsiye 
~ıfeaüaı de ı~rebileceğini tab 
~n etalek mllmkUndilr. 

Vemeden bir 
t'De aşarlar 

114 "'1.ta brulannı açlıktan 
to'a fltroq hnetine dUtenenb 
lı's 11ndımt olursunuz. Bu 
lfırt. 'Ak 111Ahldk1ar, hiçbir grda 
~~ tam bir Rne yapya-

Ate! llhumsuz ottan yaktı._ 

h .. lde ıeker kamı1 na bir a:ıı ar 
ftnniıor. 

Mebikalılar, at, katır ve 
merkepJerini bir yerde dudu· 
rurken, kaçır.amalannı te:ııin 

. ıçin çok basit bir çareye bet 
.rururlar ki. bu çare de, resim· 
de gördUğlitıila vechile. ön 
ayaklardan birini etere baiia· 
maktan ibı rettir. 

2ehirli bir yılanın göz be· 
bekleri, umurı#yet itibarile 
ıızunca bir bat ıeklinde otur. 
Zehirli olmayan yılanların g8s 
bebtkleri ise yuvarlaktır. 

•eahntt.ldl . ., . 
l\tla .. ,,.h r 1 i>n•lı u lf ~:teceksini1.. Satda cardutu-
~ lrUçtııc. kiS~e~ de, ayte zannetm!ş ve bir arhdat 
Pek old 1': Hvınnuştı . Fakat lco1dayınca, bunun ı hte bir lc&o 
kar~ ~ lnlad&. Bu ıüzel köpet'n içi uman dıtı iH Wr 

Yvabbim, ne in kiaarı hayali 

Şen Fıkralar 

- Yazık koyun eıinin bozul
maması için en emin çare ne· 
c?ıı?. 

- Ne olacak? Koyunu uf 
brakmak! .• 

* {' it 
Mahkemede: 

- Hlkim - Bu, eJldiliniz 
aciamlannu altm:ıudrr. Bunu 
,'.nkar edec =k delilainiz ya L 

Şoför - Hayır Bay hikim, 
y.:tlnıa bet kiti nelim .• Bir ta· 
raıini iki defa ezmlttim. 

~ • * 
Aıd bir hapiaanede : 
Direktör - Burada her mab

puı, bir meslekle metgul ol
mak bakladır Siz de bir tt y 
Y"Pmak ,;•ter misiniz?. ç 

Yeni mahkt\m - Evet, eter 
müuade edenenisr . burada da 
ırecleğime devam etterim, 

Direktör - Nedir ıizin meı· 
kğiniz?. 

Yeni r.ıahkOm - Ben bir •· 
ctntanm seyyar m6messiliyim 1 

* * * Derste: 
Muallim - Bana Afrikada 

yapyan altı vah~ hayvan 1ami 
saymff .• 

Talebe - Şey .• Dört aıJan 

•e iJri kapt:ın. • 

~ * * 

* * 

Bazı, yabani 
ördekler, usıq 
eanaunda. sa
atte 140 kilo 
metreye yakın 
bir ıilrat temin 
edebiliyorlar • 

* - Eğer bir 
~tal.,,. k~ 

pğr yere clU • 
ıürüraeniz, bu 
yemep ada· 
firler ıele • 
celine deli • 
Jet eder . 

- Malüm .• Bir çatal Yeya 
kaıık ortadan yok oluna, bu 
da misafirlerin Eel:p ıittiiine 
~c:laJet eder. 

~ * ~ 
Zenp kan 

k".:a bir ıtın. 
tiyatro lçia iki 
bilet ı&adcri -
yorlar. Fakat 
tara bu .arptl 
.i yapan "at , 
kim oJdufunu 

nauet vermı}Or. öyle ki, bütUn 
tem::~ milddetlnce, kan koca 
yekcliğerine bakarak, bu pzel 

nezaketi timin shterdicinl 
anbmafa çalıf'yorlar. 

Gece yansı evlerine dandUk 
len zaman, eıı Juymetli eıyala· 
rmın çalmdığını, hayretle C().-il· 

yor ve maaanın iberinde. töytl 
b:r mektup buluyorlar: 

''Şiındi bu güzel ıllrprizt 1d· 
ırun yaptıtmı anlayıp, merak· 
tan kurtuldunus, ya! • .,, 

Jf. ~ ~ 
Mlifterl n· 

dın - Rica 
ederim to -

-• ~.---:ri böyle hız· 
ı dönmeyinil 1 

t?eaa halde kor 
lcuyonım. 

Şoföı - .ı...enlın cibi yapın. 
bayan: Her sokak 11:6feelnde 

qô:eierinlzi lrıpayın, o saman 
.nmın korkmaaamu f 

R 
ÇCCUK S~YFAC: 

Bilmece lnıp0no 
1 fKlNCttr~\NtrN 

Hı kava: 

Kanallı suvari 
Bil, bl' hllcdl• delil. f aktıl ban

daa takriben altmıı ıene evvel, 
Melallto civarına 11ertepni1 :en
gin 11e ceıur bir Türk rl/lrlıinin 
baıından geçen lıakıkl bir nıace
nıdır. 

- Roklilerin kararsAhına all
mek mi 7 Hunu nasıl aklınıza geti 
riyorsunuzT 

- Bunda korkacak ne var, ca-
nım! 

- Fakat, bu ölllme ııtm~k de· 
mekUr.. Bu adamlar sizi öldüre
cekler .• Zaten bundan bir sene ev
vel uvallı Diki de işkencelerle 
bldıırmüşlcrdl.. Bu kızh dcı Uıler 
pek zahm adamlar! 

- Her ne bahasına olursa ol
sun, onları )Ola ıellrmeliylm, 
akat takdirde yine miltı•mad yen 
topraklarma clriP yatmada de. 

nnı edecekler! 
- 8a)ım, ıenrsinizl Sakının! 

Ce.•mrsunuı! Soğuk kanlı olun! 
Bu Roklılerden neyi lemin elnıek 
istiyorsunuz? 

- Biai rahat bırakmalarını lı
Uyorum •e bunda muvarrak ola
calım 1 Hele ıu tabancamla kur
şun tarı ııl da .. Böylelikle asııbıye
te kapılıp, lüzumsuz delılıkler 
yapm&mlf olurum.. Şimdilik bo,. 
çakal! •• 

Bu sözler ilzerine, genç cırnık 
sahihi atına atladı ve, im kndar 
ce~rellen hayretler içlnde kal:ın 
ihtiyar kliliyasını yalnız bıraka. 
rall, anın bir toz bulutu ara ınd• 
kaybOldu. 

Murad, bir saat müddetle atını, 
hlçblr endıte duymudan ovanın 

çılgın otları arasınd:ı, dört nala 
ı.Urdd .. Şliyle düşQ,nüyordu: 

- JQml deril1 Roklller niçin 
bi:!I topraklanmızda rahatfız edi 
yorlar? ÇlinkO bize bOrmct etml
)'Orlar. Daha doğıusu, biz onlara 
hünntt telkin edemedik. Sıt!ıhlnr, 
1Ju cea~ adamların gururunu kn
ÖJeD annaı. Her cihetten, onlar
dan üsliln oldujumum ıastermck 
auretU.. 'ODlan ha~retle bırnk
rnü lftzım .. Halla en ust.- olduk
lan sahalarda blle .. 

Bu muhakemeyle, kendi.sini bir 
u daha kuvvetli hiaseden, delıkan 
lı, aillhns_ kalbi ferah ve kendi
sinden emin bir Taziyette Rokll
lerin kararlAJıın, doJru aıdJ}Or
du. 

• • • • • • • • • • • • 
Uir hayli yol katetmişti. Rir-

clenbire hır sılih sesi du)·du. Tn. 
felln kJaa alevt, .Uvarlıı.ln aa. 
lında, yirml adım ötesinde par-
18mıttı. Murad, öıe,ngllerl liıenn
de d*'1!du. meç~ul dOşmanına 
e.lile ıailstehsi bir -aeliıın gölıder
di ve 10nra &ekrar bır yıldırım 
t.ilratıle )'oluna devaın f'lli .• Aynı 
zamanda kulajıaın yanından, kes 
kin bir ıabk çalarak ,.çen bir 
4'urwnıp1 sesini du)'du ... 

- NDıcenırneL itte hoşuma ıi
den bit başlanııç! t'akal MI lıtıl 
deriU Dibetçiler hakikten fena 
atıcıymlflerl 

Atının boynpııuı dolru ejildl ve 
dajın ilk ka,raa.r,ı arkasında, Rok 
lilerin çadularıl\ı ıiifdö.. AUna 
biraz daha hız verdi. HedefJne 
yaklafıJotdu.. Tam bu uda lJtr 
ailra ot vızlafatd anıadııin ıeç. 
u. 

- or_ işte ba, beyecenh olma. 
la b3şladı •. Hu cesur •damlar, cıd 
den ml .. dir kabql etmesuıi bıli-
70rlar .. 
Artık Jrararillmı lçbıd9Jdl.. Bir 

'1Jdıl'lm dratüe ,ehn eadırına 
clolnı aWdt. Şef, pdın önünde 
oturmuf, bu ceboonemi silv11rlıuo 
bQ)ilk bir IAkaydi içinde, kendı
•ine dolru gelditlnl hayreUe 11ö.. 
rüyordu- ~nf IOvari, onan altı 
adım önOnde, alıaı ton blr bam. 
leyle dardbrarak yere •Uadı ... Ve 
iki defa eftilerek onu ırelAmlodı .. 
Kwt derlU mubari»ler ona doğru 
k0f1tyorlanb. Mana, lmlrue hlr 
bakı~ oalan )'etlerine nnblodı, 
ve bot olan ı.banca kılıfını gös
terdi. Son..., tere dörierek ıö> le 
dedi: 

- Eır R«*J le.in bilyilll teı; se
ni aelAmlanm •• Sana doııt oJ:ırak 
selthrn.. Bena, IDetbUr mi!\arJrper 
•erlilialahı btal ... ldınaı bela
tel. btraa konuşalı•-

Knnl drrllller "fı tuı~ d• 
ltbnh111 bektı ve: 

- Ptld rflye eevar> \"erdi le 
bakalını, de JıÜ}"OtClln' 
- E,..U. n6belçllerlne biraa 

den ...emıeni Jstfyorum .. Pek fe
na atq edı}orlar .• Adeta lilmek 
üıere bulunan ilıli) nr k:ıdınlnr 
kadar ıa.) ır gÖ7l rı var .. 

- Bir claha SC'rere drıha iyi 
ateş etınclerını mi ıstı) orsun' 

- Evet •• 
Şef zalim bir tebeııslimle: 
- MeselA senin uzerıne, deitıl 

mi' dedi. 
- Bana bakma .• lstedığın bah

se ılrerim ki beni vuramazlar .. 
Beni tann koruJor. Bahsi kabul 
edıyor musun 7 

Şer, bır tek kelime sô.>lemede '• 
bir işaret 3 aptı ve iki kızıl drrıli 
yanına f{el Ji. Bunun üıerıne, Mu
rad, bu ıki nobetçıyı işaret ede 
rek f6yle dedi: 

- Ben. aen1n ça.dırm &ıtlnden 

geçer en, bu ad:ımlaı ının herbirı 
bu& alb§ar kurfwı atam! Eter 
beni vuramazlarsa, bu dera ben 
de onların ikisine bir tecrübe 
yaparım .. 

Bu sözler ilıerlne, delikanlı, kıı
rarıAhın öbür ucusıa gitti. Atına 
alladı ve bir yıldınm hızile lleı 1 
ye fırladı. ~lifin çadırı hlıaama 

Aeldı!ti ınman, iki silAh sesi patla 
dr. Faknt, delikanlı, atıcıların en 
ktıçük hareketlerini hile gözden 
kaçırmıyordu ve onların tetıkle

re bastıklarını glirünce bir ) ıJdı
nm süratile, atının öbür tnrnfın• 
kaydı .• Kurşunlar bota gitmişi!. 

Genç süvari bu hurekelini bir 
daha, sonra bir daha tekrarladı
Çadırın önünden tam bef defa 
geçti .. Beş defa ateş edlldı.. Be
' ntle de, o, atının fizerinde en 
görillmemif cambnıhklar yaptı, 
tam kurşunu ~ 1) eceğl zaman. atı. 
nın kamına kaylı, 3 ere ııtl:ıdı, 

tekrar sıcrndı ve biltün bunları 
atı, bir oJr cılhi uçarken ~ aptı •. Bt> 
!}inde de, kurşunlur hedefe ısabet 
ctmq<li •• 
~ıı~ dfrll lerjn, be3 ecandan 

n1 ıtevellıt sükQUan yerine, bir 
hayranlık ve takdir teıahürah ka
im oldu .•• Murııd, ga)et sakın bır 
t ırla şcfın önilne seldi ve aade
ce: 

Şimdi nra bende! dedi. 
Rokll k:ıbılesinın en meşhur iki 

~U\ arisl, en guzel iki alıt bindi
ler. l\lurada bir tabanca verıldL 
Kabile efradından bazıları, bini. 
cılermd n enıındi. Baıılan ıse, 
bu dcılikaolıoın muthış bir adam 
olduğunıı hissetmJş olacaklımh ki 
arkadaşlarına merhametle baktı. 

lar. 
l\lurod gayet sakindi.. KıııJ dc

rıli afiT:ırıler açıldılar ve baş d n 
dürilcil lılr ııuralle çadıra dotru 
geldllaıı.. BllUln neteater keallmlf, 
bilhın gözler raıınşı gıbl •c.·ılııııJ-

11. iki sünriden müteşekkıl ka
Sll'lftl ~achrın önünden ıererken, 
ardı ardına iki el ateş St"ıi du)ul 
du •e ııih arilerden hiç hırt bir tek 
hareket yapma:ta vakii bulnma
d n, ba!>fannda bulunan ıanp 
serpuşlan üzerindeki kuş lıı)Jtrln 
del( bliZıtan kınlarat, havndp ail
süldükten ııonra, yere dll.şlil .. 

Bu ııöriHmemı, sahneyi seyre
den kıiıl denliler biran, yerle
rinde donmuş Rfhl kafdılar. Son
ra hay'retlerlnden uyanarak çal. 
1r1n bir tezahürat ve naralarla «le
Jlkanhyı ııelAml:ıdıl:ır .• Bu 4lkıt 
Te tuı3 ranlık nid larilc, yalnız 

mch:ıret de~il fakat civanmertlik 
de selaml:ını)orıJu. Çünkü deli
kanlı, pekala, onları vurabilirdi. 

Murad. 11avet sakin bir tavırla. 
tekrar ,ere donerek fi)}le dedi: 

- Roklılerin büyük pfi baha1 
kaybettin m1? 

- E~et. alicenap ve cesur be-
3 az derili 1 Şimdi sana ne 'ere-
3 im' Altın mı7 

- Hıa),r .. Altın istemem.. Da
ha kıynıetll bir teY lstiyecellmt 

Kızıl derili endişeyle: 
- Şu halde ne lıtedlllnl ınlat ! 

dedi. 
- Rokli kabilellnln ve onua 

büyük terinin dostlutunu kaı n
mak lıUyorum. 

Kızıl derililer şefi bu talebi biç 
de bekleml10rdu. Terddüt elU 
•e tecessOsle, sırf böyle bir talep 
le buluo~&. 'nio kararılbına el-
mlt olan delikanlıya baktı .. ~lha
yet, çehresinde, tebessüme bend
yen bir ıfad"e belirdi ve fU ceTahı 
verdi: 

- Memnuniyetle! Bu doıllula 
memnuniyetle kabul edl10rum. 
Sen bizim kardeşimiz olacaks n, 
çunkQ en mahir süvarflerlmlzl 'o 
en mahir nitancılanmızı mail P. 

ettin .• Senin topraklana, bizlnı 
h1D, mukaddes olacaktır- &JUi. 
.. Kanadalı sflvarl., llkabını t ı

roruz... Büyük dostum ve karde
şim, şimdi memnun oldu mu7 

- Kanadalı silvari Roklileria 
blh ilk şeflerine ve kuıl derHl kıu: 
deşlerine teşekkür ederi 

Kızıl derililerin tefi ısrar etti. 
- Pakat allına istıhrana ba. 

kan, dün~anın en mahir sihıırıJe. 
ri va ni~ancılan olan kızıl der il
lerden daha mahir bir sü\'8rl, da· 
ha mahir bir nıaşncı olan sen kını 
sin? 

O zaman. atına binmlf olan Mu
rad, ,özenıileri Ozerfnde 8QJ'Ul'la 
dO#ntldu ve şu cevabı verdi: 

- Ben Tftrküm 1 .. 
Sonra, atını aynı yıldınm hu .• ıe 

ovaya dolnı sürerek, 16zden kay. 
boldu. 

BULMACA 

Y~ki altı parçayı ayn 8JD 
kestıkten sonra, o tekilde birle,.. 
tırini.ı ki, yukardan 8l8lı dört .. 
ra halınde ctizilecek olan rakamla
n cemettiğinia aman. tam llir 
milyon (L000.000) rakamı balG
nabilsin ... 

Bu bilmetelerimizi bilenlerdm 
birinci~ altın uçlu bir dolma ka
lem, ikinciye bir bayük IAltik 
top, üçQndlye bir resim albftiıdl 
ve a~Trca 200 okuyucuya muhte
lif hedh•elcr verilecektir. 



Müstenılekesi olması şartile 

Japonya Çine sulh 
teklif etti ! 

Şanghay, 1 ( A.A.) - RByter ujnn- ı 
sının 111 uı.ıalJu ı bilcllrlyoı-: 

Nankiııden \'Crilcu fJir Japoıı ha
berine göre .:\ankiııdeki ~ovyet sefa
rethanesi bugün bir yangın neticesin 
de tamamlle hnrup olmuştur. Yan
gının sebebi anlaşılamamıştır. 

Sı:ılaret, memurların Hanko,·u nak 
lindenberi boştu. 

Mosk:>\." 1, 1 lA.A.) - Tas ajansı teb
liğ ediyor: Gazeteler. Honko\•dan aldık
ları aş:ığıJaki malüınatı veriyorlar: 

Çinin bütün cephelerde JaponyayG 
karşı gösterdikleri mukavemet ve Ja
pon ordusuna nidirckleri darbeler Tck
yoda endişe ve asab:yet uyandırmıştır. 

Bu asabıyet bilhassa Sc~ yet.Jer l.ıfr

liğinin ;ine mühim miktarda silah ve 
mühimmat gönderdigi yolunda habedcr 
uydurular.ık efkarı umumiyeyi Sov· 
yetler alevhine kışkırtma1fla tezahür et
mektedir. 

Halbuki resmi Japcn makamatı Ame
rikadan, İngilterede:'l, Fransadan, A~
manyadan ve Italyadan Çine gelen harp 
levazımı yanında Sovyetlerin verdıği 
miktarın ·ıe kadar az olduğunu pekala 
bilirler. Kaldı ki resmen ilam harp ol
mır:lrkça c:'tada böyl~ bir silah ticaretini 
men:decek beynelmilel mukavele de 
yoktur. 

Tokyonı•n endişeı:ine gelince, bu en-

Vıtlinin cevabı 
1,arlhi denilen 

sUtunları satın uldım 
Tan gazetesi, dunkü savısında, "Soru

yoruz: tarilzi sfitrınlar acaba mrcde?,, 
ba~ığı ile Kadıköyde, Beylerbeyinde ve 
§e}ıirin diğer yerlerinde mevcut tarihi .sü. 
tunların ortadan kaybolduğunu ve gü
zel sanat meraklm görünmez bir elin 
bunları topladığını yazarak iç sayfala
rından birinde sordu&'U sualin cevabını 
veriyor: 

"S1J1ıat meraklısı zat, Muhiddin Vstün
tftıldır, eski eserler onun Çıngı1lmın ba
lindaki arsasına ta~nm'ltr.,. diyor. 

Bu yazı için, vali ve beldiye reisi Mu
hiddin üstündağm ne dü~ündüğünü sor
duk. Muhiddin Ustündağ kendisini ~iya
ret edn muharririmize aynen ısunlan söy· 
lemi~tir: 

- Bu neşriyata cevab vermekten 
mfü;tağniyim. Fakat mademki buraya 
kadar zahmet edip gelmişsiniz, sizi boş 
~vinnek nezaketsizlik olacağından vazi
yeti izah edeyim. 

"Filhakika Kadıköyündeki bahçemde 
birtakım ta~lar vardır. Ben onları Jaa!et-

dişe, gayet mevsuk malümata göre Ja- \ 
ponyanın sc n günlerde Almanyaya J e
ni bir tavas~utta bulunm:.sı için müsait 
davranmasiyle tezahür etmektedir. Fil· 
hakika daha geçenlerde Alman elçisinin 
tavassut teşebbüsünü Japon hükumeti 
iğbirarla karşılamışt:. Halbuki şimdi Al
man hükumetinin yaptığı tavassut tek
lifine Japonya muvafakat etmekle kal
mamış, hatta sulh çartlannı mareşal 

Trablus an is
panya ya arap 

sevkiya\ ı 
~ Baştanuı 1 incide 

ralln Fnstan yeni lrnvvetler getirt
mesine hnkfin yoktur. Kabiliyeti har 
biyesi pek fnzln olnn bu faydalı un
surların yerini doldurmak üzere bu
gün Musoliui Trablustan İspanyaya 
tabur tahur Arap askeri yolluyor. 

nu işin suya, sabuna dokunmadan 
temini için baş ,·uru lan basit hile şu
dur: 

Şan Kay Şeke bildirmesini Almany:ı • 
dan rica e!miıtir. 

Bu tartlar şunlarldır: 
1 - Japonyanm istediği gibi bir 

Çin - Japon ekonomi anlaşm.Z6ının }'a

pılması. Bı.ı anlaşma Çinin bl.itün tabii 
servetlerine. güını ilklerine, harici tica
retine, tayyarelerine ve münakalatına 

ıamil olacaktır. 

2 - Çinin Japon ta.arruzuna karşı 

mücadeleren vazgeçmesi ve komünistli
ğe karşı Japonya ve Mançuko iJe bir 
muahede imzalaması. Bu son nokta 
Mançukonun Japonya tarafından ilha
kının tasdıkini tazammun edccetkir. 

3 - Japcnyarun intihap edeceği ba
zı noktalarda daimi Japon garnizonla -
rının bulu,1durulması. 

4 - Japonya tarafından bildirilecek 
lıütün böl,r:elerde arkerJikten tecrid e
dilmiş mıntt\kalar ilıdası. 

5 - tç M ogolistanca Çin hükümetin
den tamamen mustahil bir hükümet ve 
şimal Çininde de mahalli muhtar htikü
metler te~kili. 

6 - !;in taraiından harp tazminatı 

verilmesi. 
Çin kapitülasyonu hakkındaki yeni 

Jcıpon tekliflerinin bugünlerde Alman
ya tarafından Şan Y.~y Şekc tevdii bek 
lenmektedir • 

• • • 
Röyter Ajansı da aŞnghaydan aldığı 

ve salahiyettar membalardan verildiğı
ni kaydeWği bir t :lgrafiyle T.:s ajan
sının bu lıcıberini teyit etmektedir • 

Trablus Araplarının Fnsta "Mev
la! lılris,, namında adeta taabbild et 
tikleri bir şeyhin ti.irbesl vardır. Bu 
tlirheyi ziyaret her Trabluslunun mu 
kad<les bir gayesi, onun için hemen 
hemen hacca gitmek gihl bir şeydir. 
Bu türbeye Araplar o kadar fazla 
ehemmiyet atfederler ld oraya Muse 
vilerin ve Hristiyanların girmesine 
knt'lyyen müsaade etmezler. Trablus 
Araplarının bu zaaflarını bilen ora
daki ltalyan crkfinı emirlerindeki 
Arap askerlerini Fransız Fasında 
Fas şehrindel;:t Mevlai ldrisln tilrbe
sinl ziyarete götürmek vt'ıdlle vapura 
bindfriyor. fakat vapur Fasa gidecek 
yerde Sardenya tarikile ispanya fa
sında Me1Hb1a gidiyor. MellH\da A
raplar garip bir teklif karşısında ka 
lıyorlar. Onlara beş peçeta gUndellk 
mukabilinde Jspanyol askerliği tek
lif ediliyor. Trablus_ıu için beş peçeta 
gündelik pek mütılm bir paradır. 
lçlerlnde bu aya~a gelen nimeti ge
it tepen bulunmuyor ~e iusolinlnln 
kafasından çıkan bu basit hile ile 
Franko yavaş yavaş azalan neferle
rinin yerine ayrıl evsafı haiz taze bir 
kuvvet bulmuş oluyor. 

Vatansever Çinlilerin faaliyeti 

Bu son on beş gün zarfında İspan
ya astıerinln ellerinde bulunan li
manlara takriben yedi. sekiz bin 
Trabluslu Arap çtkarılmıştır. Bunlar 
hemen şimale sevkedlllyorlar. 

.Melil! ile Kadlz ve Malaga arasın 
daki nakliyat gece yapılmaktadır. 
Uç İspanyol ve iki İtalyan vapuru bu 
tşo tahsis edllmtştlr. Bundan başka 
tayyarelerle de nakliyat yapılmakta
dır. 

Şangiı.ıy, 1 (A.A.) - Hankov -
Rood ch~nnda Japon askerlerindtn 
mürekkep bjr gurubun üzerine boml.ıa
lar atılaıı§tır. Bir zabit ile üç nefer ve 
üç Çinli raralanmı§tır. Polis, hadise 
mahallinin etrafını kordon <ıltına alnuş 
ve evlerde araıtırm.alar yapmağa baş -
lanuştır. 

Romanya 
yahudileri 

~ 

tayin bir vatandaşın da yapabileceği gi- Teruel asilerden kurtulamadı 

~ Baştarafı ı incide 
hudl aleyhtarı kanunların Avustur
yada yapablleceğl tesirlerden bahse
den Neuigkeltsvel Tblatt gazetesi, 
Romanya yahudilerinin muhacereti
ne intizar edilmesi icap edeceğini, 
Avrupanın şarkından gelecek muha
ceret dalgasının ilk önce Avusturya
ya uğrıyacağını, bu yeni tehlike kar 
şısında yahudl meselesinin liberal 
sisteme göfe takibine tmkAn olma
dığını, Avusturya devletinin yaban
cı lstUAsına. karşı kapılarını kapa
ması lA.zımgeldlğlnl, esasen yabancı 
Iar hakkında bir kanunun çoktan be
rt hazırlanmakta olduğunu ve bunun 
tatbike konulması için daha ziyade 
beklenmemesl lcabedeceğlnl bildir
mektedir. 

bi satınaldrm. Fakat Tan gazetesi tara.. 
fmdan iddia edildiği gibi bunların ara
sında Küçükçekmecedeki camiin taşlan 
y0ktur. Asrlardanberi Kadıköy sokakla
rmtta yattığından bahsedilen Bizans sü
tunlarından da hiç haberdar değilim. 

"Yalnız Bcylerbeyin<leki },lnk karalm
Jun enkazından dört sütun aldım. Bu en
kazı Em!filc ve Eytam Bankası vaktiyle 
birine satmış, oradan da elyevm Ankara 
i::!a bulunan Ziya namında bir zatın eli
ne geçmiş, ben de bu zatın vekili olan 
EmlAfc ve Eytam bankası müdiri bay 
Sedaddan aldım. 

Bu sırada Muhiddin Üstündağ. mu
harririmize satış muamelesinin faturala
rmı gôstenniş, ve sözlerini ;>yle bitirmiş
tir: 

- hte, sütunJar dolusu dedikôduya 
mevzu te,kil eden bu işin hepsi bundan 
ibarettir. 
Kadık<Sy Halle partisi hf nası 
inşaat 

0

komisyonunun yazısı 
Tan gazetesinin 31 Birincik:lnun 937 

tarihli nüshasında ec:ki zamanlardanberi 
bir sokalm kenarında yatmakta bulunan 
iki btlyilk mermer sütunun Kadıköy 

Halk parfüi bina<;ı yapılırken bundan is.. 
tifade edilmesi düşünüldüğü ..-e hatta 
pl~da yeri hile tasarlandığına dair bir 
fıkra garülmnştür. 

Bu binanın pl~nlan henfiz müsabaka
ya konulmuş ve iştirak eden mimarlar
dan hangisinin pl~m kazanacağy ancak 
bir buçuk ay ~nra belli ota~ından mev 
cut olmıyan bir projede bu siltunlann 
yeri olamıyaca~ ve zaten môdem ola
ralC yapılacak bir binada da bu ttibi cfi. 
tunlann Jrultanılması dü~ünülmedi~i be
yan w keyfiyetin ta~hihi rica olunur. 

Kadıköy halk partisi 

Salamanca, 1 (A.A.) - Franko 
kıtalarınm dün s:ı.at 16,30 da Terueıt 
istirdat ettikleri resmen blldlrilmek
tedtr. 

Franklstlerin şehirde muhasara al 
tında bulunan garnizonla temasa 
geçmeleri bUyUk tezahürlere veslle 
olmuştur. Cumhuriyet kuvvetleri bll 
yük miktarda zayiat vermişlerdir. 

Gazetecilerden i l kurban daha 
Hendaye, ı (A.A.) - Franko kuv 

vetlerlnln yanında bulunan Röyter 
ajansının husust muhabiri Sheep
shanks ile Amerlkall bir gazeteci, 
Teruel muharebe mıntakasından o
tomobille geçerken vurularak ölmUş 
lerdlr. Muhabirle gazetecinin bindik 
lerl otomobile bir obns isabet ettiği 
zannolunmaktadır. İngiliz maslahat 
güzarı bu sabah erkenden keyfiyet
ten haberdar edllmfştlr. 

!smlnln Johnson oldnğu anlaşılan 
Amerikalı gazetecinin "Nevyork 
Spor mecmua,,sına mensup olduğu 
öğrenilmiştir. Ayni otomobilde bulu 
nan "Assocfated Prcss,. muhabiri 
Nesilln de bacağından yaralandığı 
söylenme ktedl r. 

İngiltere maslahatgüzarı. obfisUn 
cumhuriyetçilerin Jullundu""u istika
metten geldiği kana'!ıtl hasıl olduğu 
nu, fakat hddlscnln blr kaza eseri ol 
duğıı şüphesiz bulunduğunu bP.ynn 
etmiştir. 

Zannedlldlğlne göre cesetler Teru 
el civarında bir seyyar hastaneye 
nakledilmiştir. 

Son Dakika 
Barselonadan gelen 

haber 
Darselon, 1 (A.A.) - Astlerln Te

ruel istikametinde yaptıkları hücum
lar tardedllmiş olmakla. beraber 
cumhuriyet kıtaları bazı noktalarda 
gerilemek mecburiyetinde kalmışlar 
dır. - · 

Başvekilin yeni beyanatı 
Bükr::\c, 31 (A.A'.) - Universal ga

zetesi, Goganm, Evening Standard ga
zetesiyle olan lbir millakatım neşretmek· 
tcd.ir. 

Goga .ezcümle demiı tir ki: 
"- Y:ıhudiler tilhas.aa madenleri, 

kömürleri ve petrol menbalannı tama

men ellerine ıgeçirıdiler. Romanyada 18 
milyon nü!usun bir buçuk milyonu ya
hUdidir. "'"Romanya Rumenlerindir.,, 
prensiphi tahakkuk ettirmek ve yahu· 
diler tara!mdan ele geçirilmif obn u
mumi hizmetleri Rcmanya vcıtandaş
lanna vermek istiyorum.. Hükfunet 
laşiıt 'devletlere Jcarıı hiçbir taahhUtte 
bulunmam~ı olma.k!a beraber, Romanya 
şimdi trpkı faıist devletler gibi te§ki
latlanacalctır. 

intihabat yenilenecek 
HükOmetin yahudiler aleyhinde ittihaz 

etmiş olduğu malOm olan tedbirlerden 
ba,ka ilk bahar başlangıcında umumi in. 
tihabat icrasına karar vermiş olduğunu 
bazı gazeteler yazmaktadır. 

20 Ununuevel tarihli intihabat netice 
sinde meydana gelmiş olan parlamento 
17 ~ubatta feshedileceketir. 

Cenevre. 31 (A. A.) · - Dünya yahucii 
kongresinin iaa komitesi fngiliz ve 
Franm hükQm~tlerine birer telgraf gön· 
dererek Romanyadaki Yahudilerin me
deni haklarının ilga veya tahdidine iti-
ıu etmiftjr. ' - • 
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Mısırda Faşistler 
Silahlarını almak istigen 

Polislere saldırdılar 
Kahire, 31 (A . .I\) - Bugün, mcımle

ketin her tarafml:l:ı sükunetle geçmiş
tir. Polisler mavi~ömlekliler arasında 
vukubulan bir çarpışma istisna ediliıse 
başka hi!;bi;; hadis: cılmamıştır. Poiis, 
kuvvetleri mavigömlcklilerin merkezi
ni işgal altına alnu§tır. 

Es!d başvekilin .kararı 
Kahire, 31 (A.AS- Yeni kabine 

dün akşam yemin etmiştir. 
Mahmut Paşa gazetecilere yaptığı 

beyanatta, ilk işinb gömlekli siy.asi te
şekkülleri ve ezcüm!e V ef dcilerin mavi 
gömlek t~şkilatmı dağıtmak olacağtm 
bildirmiştir. 

Yılbaşı 
Yılbaşı piyangosunda kazananlar 

kısmen belli olmuştur. Bomonti F.J'e so 
kağrnda 40 numaralı evde oturan Ah. 
med B~rkmen isminde bir zat ile kom 
şuları Ayşe ve Evangelikinin ortaklaşa 
aldrkları bir bilete en büyük ikramiye 
çıkmıştır. 

Ahmedin, Rasim isminde bir oğlu 
Ayşe adında bir zevcesi, Zübeyde is. 

Hazır ilaçlar 
Gazetemizin bir kaç gün evvelki sa 

yılarında "bana kalırsa" sütununda ec 
zacıhğın bugün bakkallıktan farksız 
bir hale gelmek üzere bulunduğuna 
dair iki yazı çıktı. Bu yazıda bir ecza 
cmın milstnlızar ilaçlardan şikayet et 
tiği, doktorların reçetelerinde mürek 
kep il5.çlar yerine bir Avrupa müstah 
zarının ismini yazmayı tercih ettikle 
rini söyliyerek ml.istnhzarat işinin bir 
yola konmasını istediği zikrediliyor. 
du. 
Bu arada doktorların hazır ilaç yazma. 
ları sebebinin bunun daha kolay oldu
ğundan mı ileri geldiği soruluyordu. 

Dün bir muharririmi.?., eczacılar ce 
m\yetinin jkinci reisi genç kimyager 
lerdcrı Hulki ile görüşmüş, eczacılar me 
selesi hakkında ne düşündüğünü sor. 
muştur: 

Kimyager Hulki, doktorların reçe 
telerinde A \TUpa müstahzaratmı ne
den tercih ettikleri sualine şu cevabı 
vermi~tir: 

_ Burada cevap verilecek iki nok 
ta vardır: Birincisi do!rtorların !or • 
mül ~klinde reçete yaz.mamaları kcy 
fiyetidir ki, bunun için böyle olduğunu 
tetkik etmek bize düşmemekle bera
ber zannediyorum ki, bütün dünya ya 
vaş yavaş müstahzar ilaça dogru git 
mcktedir. 

Bununla beraber hekimlerimizin 
eczanelerde yapılacak i15.çlnrı da pek 
ala kullandıkları muhakkaktır. Miis 
tahzar yazmak zaruretini hekimin for 
mül şeklinde reçete yazmıya Uşenmesi 
ve yahudd:ı. bunu bilmemesi gibi gü
lünç bir iddia ile izaha kalkı ak pek 
abes 've manasız olur. 

Bilhassa Avrupa müstabzarat1 mc 
selesine gelince: Yerli müstnhzarlarm 
iyi ve müessir olanlarına hekimle~i: 
miz pek la itibar etmekte ve muadılı 
Avrupa müslahzaratma tercihan kul
lanmakt.,dır1ar. Bunun aksini iddia et 
mek nankörlük olur. Fakat.öyle Avru 
pa mUsta.hzarları vardır ki, biz bunn 
benzerlerini yapamadık ve hekimler de 
bunfa.:rdan mustagni kalamazlar. Yer 
1i mUstahz:ı.rlann rc"acını arttırmak 
amillcrinin elindedir. 

Hekim bir milstr-ıh7.arı hastasını 
kurtaracak bir va.cırta gibi telakki et

. ırnetidir. Yani bir müstahzar bir fante 
· ziden ziyade iyi ve mües.cıir olmalıdır. 

Bu iki nokta nnnırı itibarc alınarak 
çalışılmış hiç bir yerli müs ıılızar yok 
tur ki, hel:imlerimizin dikk:ı.t ve nlaka 
sını kazanmamış olsun! 

_ Ecz.'\cılarm. doktorların reçete 
vamuı.yıp hav.r ilaç ya.zm~lan hakkın 
daki şll·ayct1crinin sebebi nedir? 

_ Eczahane sahibi olmadr~ım i
<:in eczahane sahibi arkada~tanmm 

vaziyetini layikiyle bilmediğimden do 
layı bu ı:;ikfı.yctin sebeblerini tayin ede 
mfyeceğim. F"akat te'krar etmek iste
rim, m\istah1.ar mesele-i tahabet li1e
minde kuV\•clli bir CC'reyandır. Ve bu 
cerey:ının menFeint doktorlar bizden 
daha iyi izah edebilirler. 

Vefd paıtisine mensup mebuslar Na• 

has paşanın reisliğinde bir toplantı ıap

mışlardır. Nalıas P.1c;a bu toplantıda, r:ıü 
cadclcsinz sonuna kadar dev-.m edece• 
ğini bi)~ir:nigtir. 

Hukuk komisyonu azasından bulu· 
f ·-nan beş l'r,l:i nazır, btı komisyonun, ııu-

kuk:ın hfüa mevcut olduğunu, mecliste 

meb'ustar ndedinin onda dokuzunu teş• 

kil eden Vefdcilerc karşı yüzde ondan 

az bir mC"vcudiyeti teşkil ~en yeni hU
kumetin Y.anunu esasiye aykın mahiye• 

tini bikliren bir :beyc:nat neşretmek ni
yetinde ol.lı.;klarını bildirmişlerdir. 

talileri 
minde bir kaynanası vardır. Zübeyde 
altı ayc1anberi h:ısta yatmaktadır. lyi 
bir tedavi görmesi için Viyanaya gi~ 
mesi lazımdır. Fakat bu iş paraya mü 
cl.vakkrf olduğundan ihtiyar kadmm 
bütün limidi yılbaşı piyangosundadır. 

Dün gece radyo başında konu kom 
şu ve ev sahibleri numaralanm takip 
ederlerken numa.ralnrına büyük ikra.. 
miyenin çıktığını öğrenmi.~edir. 

Edirnede yirmi beş ki§:nin o~
laşa aldıldarı bilete de büyük ikrami. 
ye vurmuştur. Büyük ikramiyenin di
ğer bir parcasını !stanbuldan alan bir 
kimse henüz bulunamamıştır. Diğer 

paf\aları da Edime, Malatya ve İzmir 
de satılmıştır. 

Bodnınıda bak!ml fsmaile iki yüz 
bin, Ulukışlada jandarma Hakkıya 

yüz elli bin. Ankarada jandanna su
bay okulu ikinci krsım askerleri ile A
da.nazar Tiirk Ticaret bankası memur 
la~na ve Ankarada Kfızim Refiğe yüz 
bin lira, Ankarada elektrik şirketi sa. 
at Aubesi memurlan ile İzmirde ayalt 
kab

0

1 makinecisi Me"IUd, Ankara Neca. 
tibey okulu muallimlerinden :Meliha, 

Ka~ımpa~ada Knap boyahanesi kapıcıst 
Kemale elli bin, Anknrada adliye mij. 
başiri Ahmed.'Bursada merlt~ ıtel" 

de Şahine yebniş binlira, Adapazarm 
da bakkal '.Azire otuz ibin lira. çıkını~ 
tır. 

1938 için 
falcılar 

ne diyorlar ? 
(Baş tarafı 7 incide) 

ol:ıcaktır. Amcril.nın bu siy:ıseti, sulhun 
nıııh:ıfnz:ısı için çok fnyd:ıh olacaktır. 

Hindli fakir .s!rnnkorun 
kehaneti 

lJiyor ld: • 
"Fransnda hirtok dnlıill knrışıl:lıldıı~ o

locnk. Birçok lııı) ük ndnmlar le~ kif cdıle· 
cek. Yeni ıhlilul h:ı rckclleri sürülecek. 

f spnn) ıı nııılıarcbckri hirkoç ?Y dnl~a 
dc,·aın cdcl'ck .. Frankonun gnlcbesı -re dık 
tattirlük ılı1nı , :c nilınyct l.ıul:ıcnk .. 

Japon) n, Çlnllc hiı) lik bir zafer knz:a· 
nncnk. Çın huki'ımeti, nr:ızisinden bir çoliu 
nıı J nponyn~ a tcrkcclccck .. 

Fransa, tıalya 'c Ahnanya arasında 
dost:ınc lıir :ınl:ışın:ı olacak .. ,, 

Madam Arıycl ııc diyor ? 
Muılum ,\ryd; istikbali Mısırda yapı· 

tarı araştırmalarda ele geçirdiği 'bir usul 
ü:erc ral:umlarla keşi eder: . 

"lkiııcikiıııunılon sonra polıtikncılorın 
:ıkılları b:ışlarınn gelecek, lıakikoti nnla
y:ıc:ıkl:ır. ::,;imdiye kcıtlnr kör gilıi _bir şey 
gönnediklerini takdir edecekler. Dunyıınıu 
nizamını yolıınn ko~ moğa ı,;nlışacaklar-

Bıııın rnğın~ıı. mnrt nyınıl:ı lıil~ ük bir 
korku secirccdtiz. Şiddetli bir hnrp .hava
sı esıncğc !J:ışhı) :ıc:ık, dilnyoyı tılretc
cek, fııl,:ıt, lıir fC'lfikete mcyd:ın vermeden 
geçip gidecek.. . 

Bu sene içinde suikastlar, şüphelı ve ant 
ölümler, bazı muhitlerde değişiklikler hu-
sule gelirccek.. . 

llu kış; miithlş so~uldnr, denı~ k~zalnn. 
tnyhınlnr, knsırsnhır lı l lhn!ısa 1-Jorıda ve 
Jnı>ony:ı<ln çok tnhrlb:ıt yapacak.. . 

nu scnenın mühim h:ıdl selcrinılen birı 
si de büyük lıir şah:siyetin (Fransnrla) zu· 
humdur. Bu şahsiyet, nzlm \ 'C iradesinin 
seciyesinin yüksel !iği ile muhtelif rırkn
lnr nrnsın<laki ihtilafı münnfcrcli ortadan 
kaldırncnk, hük\ımeli ele nlncaktır .• , 

Suriye Başvekilinin 
verdiği fza hat 

Şam, 81 (A.A.) - Kabine, Parla 
ve Ankara anlaşmaları hakkında. 
Cemil l\Inrdamın verdiği izahatı tas· 
vlp etmiştir. HUkflmet 3 ikincikt't
nunda bu hususta Suriye mebusun 
meclisinde beyanatta bulunacaktır:ı 
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ka 
şı piyangosunda'tr1--~-w~1100-
nan numaralar : B 1 O C EL ... Cild hüceyratı 

merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetH bir cevher 

28 gün zarfında yaşlı kadınları 
50 000 r ı~~0!ıs ~3~?~! 37~7Yt5;1~ 11 

e 12763 24HO 25650 11914 1 
• 6901 38962 

Lıra kazanan 2000 daha 2enç gösterir. 

17480 Lira kazananlar !ii. 
26752 26582 8803 20814 3814 31733 '== 
27316 3714 3137 8100 3038115826 

Cildinizin genç, terütaze ve pembe kalması için onu 
besley.niz. Artık buruşukluklar kalmadı : 

Son çift r.nknım 80 ile rıilıa\Ctle· 
nen hilı>ller binn lira ıniikafat ala
r·aklarchr. Bmııluıı lıa .. ka 17180 mı· 

' 1nnranııı :::!:; nc;a~ı. 25 } nkarı ııurna-
ı·ahrı ılı lıim•r liı u ıhı·nklnrdıı. 

Lira 

Bu numaranın 25 aşağıc;ı \'C 25 yllkarı51 
biner lira alacaklardır. 

5 .000 
Lira kazanan 

5627 
D .000 

Lira kazanan 

2 959 
70D000 

lira azanan 

33 87 
60.000 

Lira kazanan 
1 833 

50000 
Lira kazanan 

8361 
30.000 
Lira kazanan 

36940 
~ • 
l..lra ka7anao 

1 
3 f) 

• o 

16979 
o. 00 

L=ra kazananlar 

213 16559 

11640 20925 6533 32956 2:3193 20103 1 
27482 19314 19797 21572 3·1036 14724 • 
10516 34490 22764 20176 8916 -
2170S 21831 4792 7345 3167 30182 I_ 
:~7119 2528 21906 8977 19367 •=t 

3:)635 36484 18416 2.t300 5318 23058 ~ 
4J©©© 

Lira kazananlar 
' 0:12 9121 20208 3522112690 23360 

.5894 21591 2949 2907 24652 37061 
i6963 5099 23507 2!'.:1780 22070 
16844 13179 2!3982 27707 2374 37615 
J4363 12329 24950 6608 28598 28114 
20615 17694 24830 32966 32359 34883 
11652 29598 35444 35326 34169 34350 
23884 19854 23500 
36172 22236 17000 34416 10018 20006 
20141 36294 29426 27346 23228 
32088 19927 4033 26350 36810 19508 
38145 31922 G.133 5343 29090 4266 

50<0> 
Ltra kazananlar 
27 255 391 506 514 595 1 

622 632 809 864 951 1001 1 

1436 1505 1625 1812 1816 1888 
2080 2088 2139 2176 2326 ~~·ı 2918 3207 3240 3251 3353 3355: . 
2361 2495 2532 2545 2898 2914 1 

3609 3618 3631 3658 3666 3711 
380.1 3924 4023 4131 4136 4431 
4136 4431 4485 4648 4908 500-1 
5087 5166 5459 5467 5470 5512 
5553 5600 5671 5761 5850 5914 
6182 6188 6479 6614 6787 6804 
6805 6914 6945 7083 7191 7233 
7341 7493 7550 8037 8110 8141 
8629 8731 8884 8874 8889 8945 
9070 9011 9241 9285 9425 9558 ı 
9849 9929 10010 10207 10231 10261 1 

10363 10636 10955 10870 11053 11076 
11141 11301 11305 11483 11514 11613 
11636 11962 11970 12997 12078 12722 il 
12211 12437 12553 12559 12570 12506 
12628 12658 12660 12713 12799 12825 
13220 13268 13325 13347 13371 13451 
13~61 13750 138-11 13636 14006 14106 
11142 14147 14165 14175 14353 14357 
14686 148tl 15518 15139 15897 15897 
16020 16191 16233 16250 16362 16477 
16536 16193 16707 16752 16895 16982 
17146 17175 17275 17330 17349 17497 

1
~ 

17609 17768 17849 17953 17960 18006 
18183 18485 18867 18885 18994 18999 
19382 19501 19582 19806 19852 20001 
20134 20367 20376 20387 20552 20699 
20700 20751 20858 20852 20966 21036 
21165 21322 21603 21613 21679 21743 
21855 21987 22080 22195 22433 22449 
22497 22515 22955 22810 22740 23054 
23042 23206 23182 2.1090 23206 23.152 
23589 23643 2367 4 2.1679 24111 24 l 6f1 1 
2418t 24290 24321 24535 24592 24645 
24672 24749 24941 25032 25096 25121 

25 yatından ıonra; 
cildiniz, kıymetli 

Biocelini kaybet· 
meio baılar. Eğer 
hemen beılenip ih -
ya ec!ilmezse bu -
ruıup solar ve ib • 
t.iyarlar. 

50 yaşlannda mil • 
yonlarca kadın!arm 

karakterleri genç o • 
labilir. Fakat, ihti -
yaı-lamış gibi gö -
nindükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hi~ bir itibarlan yok -
tur. aon zamanlar -
da büyük bir filim, 

B i o c e 1 bu yeni 
cild unsurunda cil -

dinizinkinin ayni • 
dir. Adeta be~tre· 

nizin lizımı gayri 
müfariktir. Cildi • 
nizi açlıktan öldür -
meyiniz. Onu Bi • 
ocel ile beılev:ıniz 

ve yaflandığrnız 

zamanlarda bile 
cildinizin dııima 

taze ve cazip :tö • 
rünmesini 
ediniz. 

temin 

BiOCEL 
tes:r;nı gösterdi 

Tecrübe edebiliriz. 
BioceVi zengin bir cilde 

malik cian 50 yqları:nda 

bir kadıl\ 30 ve 30 ya4la -
nnda bir kadın 24 yaıın • 
da görünebilir. Genç krz· 
lar da hiç bir vakit ıöre

miyecekleri §&yanı hayret 
bir tene malik oluı·lar. 

Viyana Tıp Fakültesinin profesö -
rii tarafından kcşf edilen bu yeni 
eild Linsurun~ kemali itina ile 

intihap edilmiş genç hayvan -
lard.ı gizlenmi! cild hüceyıatı 

merkezinden istihsal edilıniJ saf 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 

rengindeki '( yağsız )' TohJon 

rengindeki TOKALON kreminde 
cildinizi beslemek ve gençleştir · 
mek i~in matHlp nisbet daire • 
sinde mevcuttur. Geceleri yat -
nazdan evvel kullamnız. Beyaz 

kremini sabahlan kullanınız. 

Terkibinde "Beyaz Oksijen,. bu· 

lunduğundan b;r kaç gün zarfm -

da birbirinden daha beyaz üç Je

vin Üierinc cildinizi pyanı hay

ret bir surette beyazlatır. Siz de 

hemen bu iki kremi kullarun:ığa 

başl:ıyınız. Memnuniyetbahş ne-

ticesinden son dcrue 
kalacaksınız. 

memnun 

Biocel'll TOKALON Kremini 
kullanınız ve her sabah 
daha genç görününüz 

~inlcrce Tokalou u~iiştcri:ı_iı~~-cn miics:-:ewmize mektt11~ 
1 yazan~1rm mü~ahedelcrı kcndılıı;ınden gelen en kıymetlı 

clclillerdir. 
( Tokalon Krenıini:den bilıalclmı istifade ettim . 

Y ii::ii mdel..i çirlıir. lw /; arcrld ar ::ai l oldu •.•• ) 
Z. B. H. O. Fatsa 25363 25193 25511 25570 25773 25856 ılll 

26024 26124 26185 26300 26406 26-199 \~ 
26784 26941 21090 21115 21251 21310 ~ııoo~ın•ım~mmıoo~ 
27341 27349 27401 27408 27501 27865 

( T ol•alon Kreminin benim cildimin nesci ne çok 
uygun geldiğini itiraf etmeyi bir vazife bilirim . 
Cildim esmPr olduğu. /,n/dP. Tolcalon sii.rdiikten sonra 
bcyazlanmakta ı•c ufak lwbarcıkl<ır tanıami ·le :ail 27869 27970 28056 28185 28297 28422 

28!3S 28!55 2848..1 28510 25777 28838 
30757 30858 30877 30972 31100 31222 
313(:0 31361 31457 3151'1 31723 31890 
39678. 

Amortiler 
~onları (l) Ye (i) ile nilıayet1f'· 

n"n biletler ,.ı 1 i~er 1 i ra mnorlİ alarak· 
l:trdır. Yani on 1 irahk hileı h<'ş lira, 
he~ liralık bilet ~nhipleri iki huı;nk 
lira alacaklımlrr. 

ol mal.· tadır. ) 
B. Şehir f. B. M. füi. Tü. Konya 1 

Me~tuplar n asırarı dosyalarımızda sat.hcfır .. 

Bir kilp pastırma 
çalmış 

Balıkpazarında. Taşçılar sokağında 

bir dükkandan kll'k kilo pa:-.tmna çalan 
Şükıii isminde birisi, dün üçüncü sulh 
ceza mahkemesi tarafından altı ay müd-

l 

11 

6 4 5 7 6 2 ::·::::::::m::::::::::::::::::::::::ımmmı:mmr.:: 
~ Diş Dohloru ; 

15Q ' 3 7 6 55 i! O lf?Jeytt: tCJOç<eır :i 
detle hapis cezasına mahkitm cdilmi~tir. 

Suçlunun bunrbn ewl'l daha birçok 
sabık;ısı bulunduğu ;ınla~ılmış ,-e bu se
beple ceza:51nın ?Jtıda biri a.;ıl miktara 
ilfi\·e l'dilnrck hapis müddeti yedi aya 
çıkarılm•_tır. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
253 5 2 51 Yaln z CUMARTESi GtlNLEl<t :! 

~ YA LOVADA. saı günler Kara· i 
5000 I ğ gü- ··ı; tramvay c:urağınd:ıkı mu· ft 

a ayenehane!}nde h;ostalarrru kabul !i 

L: r a ı, aza o a n 1! D .. :~:~: ...... =······-····--::::--... ·····-§ 
-·····-······- .... -·····----- __.._..:! 

'!'im ve 

ve biitün ağrılarmızı derhal keser. 
cabrn da - Unde 3 ka,e ahnablUr 

oıarkaya dikkat. Taklltlerlntla11 sa1unınn:. 
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COLUMBtA PLAK ŞtRKET!NlN YENİ SENE SURPR1Z1 
Sahnelerde halkın rağbetini kazanan 

CtYıırmü meşhut 
kanunu var ba

yanlara s~z 
atolmaz 

ve 
IKTiS.~T 

lf=>ara kadrrn buOmlyen süırYım 
sü ırtb m sil ırıbiı n lYı ır • 

Namındaki eserler sevimli okuyu::ulanmız BAY AN SUZAN ve BE
ŞİKTAŞLI KEMAL ŞENMAN taraflanndan pliklarımıza okunarak ta· 

tışa çıkanlmr~ olduğunu arıeder ve sayın müşterilerime yeni seneyi 
kutlulanz. 

ı: 
1 • 

l • ~ 

., fo beyhude yere ı;;ab çekiyor. Bir tek kaşe NEVROZ1N bu taha.m ı 
Mfil edilmez ağrıyı dfndfrtnPğe kafi idi. .. -* NEVROZlN: En şiddetli baş ve 

diş ağrılarını keser. 

* NEVROZ1N: Soğuk algmhğm-
dan mütcvellid · bUtün agrı, sw, ve 

* NEVROZtN: Gripe, baş nezlesine 
ve diğer nezlelcre karşı çok müessir
dir. 
-et NEVROZİN: Bel, sinir, romatiz. 
ıma &ocltılarillda 'haritetle tavsiye e-

l h'iıt' kted i r. 

~uaevı bozmaz, KalDı ve böoreKıeri 
yormaz 

İcabında gilnde 3 kaşe alma.bilir. 
.. •, ·'· .. , .:·" -;,/.,, \f.~ ... \. .. f)· • .. :... · •.. ~: "' . ' •-'tt ...... \ 

, , • - •.,. • -... • ~... • • T, ,'•,-....ı; '•' ' : ' • ' "' 1 

--- - -· 
Sigara tlryakllerlne mU)de •--••l 
Fennin son icadı ve yüzde 89 derecesinde tütünün 

nikotin ve sair zehirlerini süzen 

Doktor Perl 

Sıhhi ağızlıkları A vrupadan gelınıştir 

1 ~Alış yeri: P PO PAZARı suıtan Hamam 
10 adet ilacı ile beraber 150 kuru~ 

Yalnız 

En şık 
Kırtasiyecilerde 

bulunur. 

Milrck?cepll ve Ku-~un Kaltmlc:inln 
.cep "e maaa içın olan 

yeıu Şevro:ı modelleri 
bir •ıariJ adu. 

1-

l JKTNClKA~1JN - 19:18 

n;ı Sene erdenbert tecrübe edılmış en H~ 
:::ı .... 
~fü fesirli Kaşedir MADENi KUTUL ARDA Olduğundan Terkibi ve Tesiri Ka tiyen Bozulmaz ve Deği~ez. Bilhassa Ba_ i~ii 
füi ve Diş Ağnlarına. Nevraljiye, Roma tizma.ya Kar§ı FevkalMe Müsekken Bir lı:içtır. ffü :::: :: : 

it~ 1 icabında günde 3 kaşe a'ma bilir 1 il!! 
:::: :::: 
~m Mideyi bozmadığmdan Kalbe ve Bö breklere Muzir Hiç Bir Tesiri Olmadlğın dan Israrla Daıma e:;; .... 
~m Eczanelerden ALGOPAN iste iniz. .... :::: .... 
::;ı 1-6-12 Adetlik Madeni Kutularda Her Eczahanede Buhmur. tsmıne ve Sakallı Markasına Lütfen Dikkat. :: .. 
mı 
~!I ALGOPAN . ... 
::=ı 
in =::::m:ı:~:::::::~·:::::e:::::::::::::::::::::::::::::::u::::::ı:::ı~:::::::::::=::::::::::c::x::e;:=::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::=::!::::::::::· 
.. .::.-:::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::ı:::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::.-c:::::arn.:::.:::ı:::::-=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

•-~ADEM i i K Ti DAR~-
ve B lE L GIEVŞEKLIGINIE 

HORMOBin 
·- fabıetterı 11 .. er eczanede araymız. ı Posta "uıusu 1253 Hormo:Jln , 

~ 
Dantelle Oarrl~ux 

Yeni senenizi kutlar. 

SAKARYA ıinemaıL Beyoğlu 

DOKTOR 
NecaetUn Atasagun 
Her gün s.-ıbahlan ı.ckiı buçuta · 

11k~amlan 17 den 20 ye kadar l .!ilc 

U tayyare apartmıınlan ikiııcı daırt 

17 numarada hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye :.Ca 

dar hastalarını parasız. Kurun. Ha 

oer okuyuculanru dakupon muk.a· 

•tinde muayene eder. TE>lef: 23~53 

Sayı 
Yeni 

1 

............................. ı;;m .... ıım:ıu. .... 

inhisarlar lstan ul 
Başmüdürlüündan: 

Ç.amaltı memlahasında sureti mah.:ı ... :ıada tesis edilmiş olan ince tuz değir. 
men!erinde fennf bir :iurette ihıar olunan ve evvelce kilosu "5,25" kuruş hesn· 
biyle 50 kiloluk çuvalı "262.5" kuruşa satılan muU"k tuzunun 1-1-938 tari· 
hinden itibaren halk tarafından kolaylıkla tedarikini temin maksadiyle kilo· 
su 3 80 kuru, hesabiyle elti kiloluk çuvalı 190 kuruşa indirilmiştir. 

Çuval bed i, tuı fiatma dahil olduğunclan mO.,terilerden aynca çuval be. 
deli alnunıyacaktır. (8725) 

CWPSl!W::W 5 & 'il 

1-K U Ş T u· -y U nden bir yastık= daima yumuşak. daın:ıa 
makbul bir Yılbaşı hediyesidir. 

1 Bir liradan başlar. Her keseye uygun çeşitleri \•ardır. 

YORGAN, ŞİLTE, ÇOCUK YATAKLARI VE SAlRE,.ı 

1 
Fabrika ve deposu: lstanbulda Çakmakçılar Sandalyacılar sokağı l\mer 1 
Bali oğlu Tel 2'J027. Satış yerleri: Beyoğlunda ve A.nkarada Yerli 

Mal!ar Pa7arlandır. Ve Karlman Pas!jı. 

Tbe Con" lln Pt>n co. 
TOLEDO, OHIO. lJ. S. A. 

ıı 

n Kış Bayanla '*" 

yil için şık şapka, 
Çamaşır ve 

Elbiselerinizi Ucuz Fiattarla MOD~LT.A Mağaza ve Atölyelerinden Tedarik Ediniz. Daima Son Ye Yeni Modeller 
..,uıunur. ~3yııı :\füstcrilcrimizin Yeni Yıllarını Kutlulanz. 

Beyoğ c Istlkıaı caddesi No. sıs MODELLA. , ,.,.. I '• f .. 
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==-=:! IKlNClKANUN - 1938 RA"BER - ~ pcdlll 
-= 

iki tehlike işareti : siiü -
Nezle ve baş ağrısı 'ı ı ı 

Soğuk algmhğmm 
bu ilk al!metlezini S I N E M A L A R : . _ . 

fiKiPin 
ile bertaraf etmez.. 

BEYOGLU 
Kreutıer Sonat 

ı Periler diyarında 
ı Şen yumurcak ve MiJı:t. 

nin şen sa.ali 
ı Bufalobil maceralar kra

lı ve saar Borjly& (tilrk 

seniz birçok ağır 
hastalıklara tutul- ~RTA 
mak tehlikesi baş ~ 
göstermiş demek- \..l&AZAB 

çe) 
ı Suiistimal davası 
t Namuslu kadın 
ı Bildirmemi~Ur 

tir. 

Bütün ağrı, sızı ve 

a Vataıısular cdıenneml 
ve Coşkun sih'ar.Uer 

ı Göııül yolu 
ı Ölüm perisi ve mefam 

kadın 
ı Donanmada cinayet ve 

Rus Japon muharebesi 
t l'ılarinella Te Küçük pren 

ses 
sancılan derhal •l.UmAE 1 Teksas şeytanları n 

' Bakır delikanlı dindirir. Gripe, ro /ARK 
ma.ti:zm.aya, diş, ai-

ı Bombalar yalarken ve 
Gece baskını 

nir, adale, bel ağ-
rılaı-ile kJTkılığa FERAD 
karşı bilhassa mil- UAK 

ISTANBUL 

• 
ı Dişi Tarzan ve gör, işit, 

i 

ca ıoda 
t. crübe ediniz. 

ess.:rdir. 

glJnde 3 kaşe alıoabllir 
lsı . ve ~narl,a sına dikkat. Tak11ıter2nden salunımz. 

söyleme 
ı Labohem 
ı Dişi Tarzan ve gör, işit, 

söyleme 
t J,abohem 
a Baytekin Aslan adam ve 

DonJuan 
KADIKOY 

S1>&EYY A ı ProcrammJ bUdtrmemtft1r 
tlA.LID ı Programım bildtrme.ını,ttr 

OSKODAR 
llALll ı nildlnnl"misılr • 

BAKIRKOY 
ıdLTtY ADI • Tatlı bell 

---------------------- T I YAT ROL AR: 

l - Tahmın edilen bedeli (821) lira oJan (12) kalem muhtelit cins ve miktar
da ya~ sebze. 6 lkincikanun 1938 tarihine rashyan Perşembe günü saat 11 de 8(1k 
ekı;iJtme tı!=:uliyle alınacaktır • 

2 - l~lm 12 kakm yaş sebzenin muvakkat teminatT (61) lira (58) kuruş olup 
§art mc'ii komisyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

~ - lsteldikrin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte belli RiJn ve sa-
att~ Kasmıpaşada bulunan komisyona müracaa•fan. (8502).J 

Tahmin edilen Muvakkat teminab 
mıktar ve Br.deli 

Cinsi Kiloau Kuruş Lira Kuruş 

b 262 50 Şut 20.000 ıo} 
~ oğurt I 0,000 l S 

1 - Yuk<:rıda cins ve mıktarlariy1e bir k:losuna tahmin edilen bedeli ve 
ır.uvakbt teminatı yazılı ohr: iki kalem yiyecek, 7- İkin'.:ikatıun- 1938 tarihine 
rastlayan Cuma gUn" saat 14 de a!;ık eic siltme u~uliyle alınmak üzere münaka
'aya konulmuştı.ır. 

2 - Şartnamesi, Komisyondın b.er gün parasız olarak alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun aa yazılı vesikalarla birlikte v~ belli gün 

\'c saatte Kasım paşada bulunan Komisyona müracaatları. (8504) 

1 - 2'1-12 937 tarihlııde pazarlıkla yapılan münaka.c;asrna talip zuhur etmiyen ve 
~in bedeli 266700 lira olan 5000 ton mazotun ikinci defa pazarlıkla münakasası 14 

•937 tarihine müsadif cuma günü saat 11 de vekalet binasında müteşekkil komisyo
tl.llınUZda yapılacaktır. 
k 2 - 13 lira 34 kuru~ mukabilinde ~ tnamesini almak istiyenlerin her gün, milna 
asaya iştirak edeceklerin de 14585 liralık teminatları ve kanuni belgeleriyle yevmi 

lnez.\.ilrda komisyonumuza müracaatla_rı. (8703 

l - Tahmin edilen bedeli 1500 lira 
olan (15000) kilo süt, 6· tkincikanun-
1938 tarih'ne rastlayan Perşembe günü 

· &aat 14 de açık eksiltme usuliyle alm
~k Üzere münakasaya konulmu§tur. 

2 - Muvakkat teminat (112) lira 
~) kuruştur. Şartnamesi Komisyon-

dan hcrgün parasız olarak v~rilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanan· 

da yazılI vesikalarla birlikte ve belli 
gün ve saatte Kasımpaşadi. bulunan 
Kom:syona müracaatları. 

(8503) 

~:::::::::::::::=.-:: llr. Supbt Şenses s::==:u-ummw '" 
~ ldraryollan baıtahklan mütehassısı 1 
U Beyoğlu Yıldrz sinemasr karşısı Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

ı~ Cumartesi fakirlere parazız Tel. 439~4 ™™ 

~r-1:- .... - lt,.. ·~ •. ;• .• 

.~·' . ·~iSTANBtJL H.ARICI ASKERi 
.·
7 

.... '.~~\:~--~~·~ KITAATI . iLANL'ARI ';. 
' .. 

Cinsi 
Miktarı M. Bedeli 11.k te .. lhale saati 

\Ti kilo 
.ı\J ıze Un 2ı15000 

Pullu un 187000 
Pınarhisar un 216000 

ıninatı 

Lira Lira 
34300 2573 7-1-938 cuma 15 
26180 1864 7-1-938 Cuma 16 
4440 2583 7-1-938 Cuma 10 

V .. 112000 15680 1176 7-1-938 cuma 11 
ri v· ukarda cins miktar tahmin bedel ve teminatları ya ılı unlar ayn ayrı, ihalele.. 
sat ızcdc tümen satrnalma komisyonunda hizalarında yazılı saatlarda kapalı zarfla 
rinr~~1?~caktır. Şartnameleri komisyonda görülebilir. Münakasaya iştirak edecekle
lif 11cliriten günde ve tayin edilt!n eksiltme sa.atından bir saat evvel teminat ve tek· 

lllektuoıarınt icap eden vesaikin komhy9na tevdii. ,(8373). ,(660). 

l'EPEBişı DRAM KISlıO 

1 ::~UR Yaıan: Sbakespeare. Türk • 
çesi Seniha Bedri G&nil. 

• •• 
FRANSIZ TlYATROSUNDA 

OPERET KISKl 
Saat 20.30 da 
BtR KAVUK DEVRlLDI 

5 perde krmrdi. 
CeW Musahip oi1u. 

ERTUGRUL SADl TEK 
TiYATROSU 

Pazartesi (Kadıköy • Sil 
reyya) salı: (Bakrtlcöy) 
Çarşamba: (Usküdar) si 
nemalarında. 

Cb.--ZA KANUNU 

ŞEHZADEBAŞl 
TURAN TiYATROSU 

llllRIDlllllllOmtlll Bu gece saat 20,30 da 
ınatkar Naşid ve arka-
laşları okuyucu küçük 
~ ve Mi§el varye
~. Benli kız şarkılı ko. 
nedi, 4 perde. 

Şehıadebaşı: Ferah sinenıada bugün· 
den itibaren 3 film birden. (Seven ka
dın) (Kanlı hayalet) (Kara çaylak) • 

Gündüz ve geceleri ilaveten komik İs. 
mail Dümbüllü ve arkadaşlarr. 

Hafız. Burhan konseri 
:Varyeteler 

l letaobu LeVUJm Amirliği 
Sahnalma komisyonundan 

Ordu ihtıya.cı için azami ahnac:.ak olan 
300 büyük ve 300 küçük balar 
3000 bakır karavana 2000 kapaklı ba
kır bakraç 1000 bakır saplı 1000 bakır 

süzgeç 1000 bakır kevgir 1000 bakır yağ 
tavaSI 13-1.93$ per§embe giinü saat 15 
te Tophanede lstanbul levuım amirliği 
aatınalm.l komisyonunda kapah sarfla 

eksiltmesi yapılacaktir. Tahmin b~eli 
56150 lira ilk teminatı 4057 buçuk lira
dır. Şartnamesi 281 kunıJ mukabilinde 
alınır. Ve nilınuncleri komisyonda g6-

rlilebilir. İsteklilerin kanunt belgeleriy 
le teklif mektuplarnu ihale saatinden bir 
saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

(344) (8567) 

ZA Y1 - Hüviyet varakam kaybol· 
muştur. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hülonü yoktur. 

Tıp [akültesi son sırt;f No. 1076 
Hüsnü Büke 

Meşhur DiNOS 
Markalı en asri en 

sağlam Sandalye, Koltuk 
Portmanto, Portatif 

masalar Sinema 
holtulıları f 

13' 

Rekab•tsız flyatnaııroa gaıırantı 
oBarr-ak satolmalkta<§loır 

Resm.l daireler, mektep, sinema, tiyatro, gazino, lokanta ve kıraathaneler 
tercihan D 1 N O S markayı aramaktad ırlar. 
AVRUPA hezaren sandalya 175 ve koltuğu 275 kuruştan itibaren mil es· 
l!leSemizde satılmaktadır. 
ADRESE DİKKAT: Çakmakçılar, Küçü k Yeni han No. 13 

Telefon :1 23~77 

GRiP 

' 

EDKALnirtl 
.D{KDiRIR 

Yüksek Mühendis mektebi arttırma ve 
eksiltme komisyonundan 

Eksiltmeye konan Miktarı Tahmin Pey akçesi Eksiltme 
mevaddm cinsi fiatı tarihi gün ve saaf 
Beyaz peynir 1200 K. 48.00 108 Li. 12-1-938 Çarşamba i41 
Kaşar peyniri 1200 K. 72.00 ~ 

Mektebin 937 m:ı:U senesi Mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan yutaref4 
cins, miktarı, muhammen bedeli ve ilk teminatı yazılı erzak açık eksiltmeye kolı ' 
muştur. Eksiltme hizasında gösterilen gün,tarih ve saatte yapılacaktır. ~tm:meııe.rıı 
ni görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte G 
müşsuyundaki mektep binası dahilinde toplanan komisyona müracaatları nan olUi 
nur. (8509) 4 

~ 

Usküdarda Ic:adiye mahallesinin Fıs tık ağaçr mevkiinde lbrahimpa~ ve Ker. 
piçhane ve Yapmabebek sokaklarında Mim emlak ve Kadıköy vakıflar mildilrlwc 
!erine aid bOO No: lu arsalar ve bu meyanda Karakolhane arsa.siyle yine Yapma be 
bek sokağında doktor Maksut ve di~ tabib i Maksuda aid eski 11 yeni 2 emlak No: 
arsa ve N'azmi ve Zivere aid eski llmü. yeni 4 emlak No- arsa ve N'uvart kıtlan Az 
nif ve Malviniye aid 6 erclak No: Hanen in menafii tunumiye r..amına istimla.ıderine 
Makamı Vilayetçe Musadciak vilayet idare heyetince karar verildiği ve takdiri kıymet 
komisyonunca arsaların beher metre mura bbama azfuni bir lira Ye 6 emlak No: eve 
1500 lira kıymet konulduğu ve istimlak k aramamesinin 8 inci maddesine tevfikan 
gayrı menkullerin bulundukları mevlde '•e Üsküdar iskele belediye mevkiine buna 
milteallik malQmatı ihtiva eden haritaları talik edilmiş olduğu eshabrnca malfun ol 
mak üzere 8 gün müddetle ilanen tebliğ olunur. .(87«)J / 

Galata Rıhtım caddesi cıvannm kısmt imar plfuu Nafia \'ekaletince tastik ediJ,,. 
miş ve harrtası Beyoğlu kaymakamlığına a sılınrş olduğu ilan olunur. (B) (8696)) 

1 - 246 adet torba muşamba Malatya Ba~müdürlü!:ründe "Ahırkapx · deQ<>sun: 
da nümunesi vardır . ., 

2 - Hurda inşaat ma1ıemesi Toptaşı Baknnevinde. 
Cinsi yukarda yazılı eşya 14-1-938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da ~ 

ıarlıkla satılacaktır. İsteklilerin mal ve nümuneyi mahallinde görebilecekleri ve ~ 
zarlık için de maayyen gürt ve saatte yüzde 15 teminat paralariyle birlikte Kab.-ü21 
Levazım ve Müba~aat .:u~in.ck.!<l satış Komi3~onuna gelmeleri ilan ot_~ınur./ 

" L(8630)J 



Nezle - Grip - ve üşütm 
astahklarda hallrınıza 

fen hasıl 
ge ecek ilk 

olan 
• • 
ısım 

Vücuduııuzda bir 
a ~rı hk veya ufak bi 

a ~ sırık gördünüz
mü Nez~e oluyorsu
nuz demektir derhal 

alacağınız bir 

K ŞE 

efalin 
Hastahğın önüne 

geçr iği gibi sıhhatı
nızı da iade eder 

o 
Nez e .. G fp 
Baş- i 

o 
NEZLE 
GRiP 

BA Di_ 
ve 

Bütün AQrırarı 

100 O/o derhal 
geçirir • 

o 

· l' 

Baş - Diş - Romafzma kadınların ay sancılarını derhal 
geçirir. Eczanelerden 1 lik ve 12 l"k ambalijlarını 

ısrarla arayınız. Taklitlerinden sakınınız • 

Pertev Çocuk Pudrası: şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafma.ın tak.. 
lid edilememiştir. Bu pudranın, en büyük mez.tyetl bilhassa çocuk cllcL 
leri için hazırlanmı~ olması ve terkibinde tahria edici. hiçbir madde bu. 
1 unmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudlln lltf. 

valarmda ve koltuk altlarının pişiklerine karsı bundan daha müessir bir 
pudra henUz keşfedilmemıştir. 

ONU DlôER ADİ (T.t1LH PUDRA) lan ile bnştırmaymız. 

.... ·'-,,. '-"• 'I .•• ' 



Bütün 'Dünva Yalnız 
' • 

,, 

• 

1938 ODELi GELDi 

.J 

Bu Radyoları görmed.en başka 

Radyo Almayı ız 

• • 
1 : durra man lmre 

lstanbul Bahçekapz Hasan deposu üstünde 
telefon: 23521 




