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1938 başlarken 
Yazan: M lLADIN 937 inci yılı, 936 dan l 

devraldığı nekadar musibet var
a. uzerine bir o kadar da kendı kattık

•an sonra dun gece defolup gıtmiştir. 
Bu sabah, 1938 inci yılın ilk günün

de) iz. 

Araba biribirimizi tebrik edebilir mi
)iz? 

Eğer mutaleamızı Türkiye hudutları 
ıle çcrçe\elendir:W ~k. evet. Fakat dün. 
ya mık) a ında bir miıtaleadan alınacak 
netice bu uale ancak şu cevabı verebi
lır. 

Asla. 
Asla bir birimizi açık ) ürekle tebrik 

etm mize imi.an ) oktur. Eski yıllarda 
bir badıreden kurtulup bir badireye giren 
dunya. ~imdı gırdiği her badireye sap· 
!anıp kalr)or \C her an gelip çatma~ı 

mukadder daha hU\•ük fe1fiketlere doğru 
ollanmı bulunuyor. M~--pet bir gorüş
d m ayı tetkik ed nl r nikbin konuşa

m::lar. 
938 ınci yıl ba5larken eğlendığimiz yer 

erd 1 i tem nnilerimiz ne derece samimi 
o'm ı c:a, bu yılın içinde de "MUKAD. 
DF.R" o derece azab verici olacaktır. 

7 inci yılın. insanlığa ördüğü belli
b r fel k ti re ~O\le bir goz ~ezdirclim: 

ı - Uzak Şarktaki felaket. 

Jaoon de' !etini bir harb kabin i irla· 
re e m ktcdir. Bu kabine. Japon erkanı
harhıvesi tarafm1an hazırlanmış çok 
cu- 1 bir planın harikulade bir meha. 
retl tatbik edilişine uyar bir ciiret ve 
mC'lnrC'tle dGnva c.-ıya~ac;mı göğür:;lemek

te r. Bilha c:a diım·anın her tarafında 
efk:ln umumivel~ri idarede gö terdir,ri 

meharet üzerinde dikkatle dunılmağa dc
'fer. 

Orduları en mcrhamet~iz bir saldırış
la mua tr medeniyete uymuş, modem 
devlet kurmu bm"Uk bir milletin hürrL 
yet \C i tıklalini mahv \C tahrib ederken 

bu h'lrb kabinec:i durı:anın muhtelif 
nı mlel.etlerin•lc bu Mdi'ieyi "Cin 1c:ti-
1a 1 altında kalmış betbaht milletlerin 
tahli i .. ""klinde nk ettirmelc imkanlan
nı bulahilmekte<lir. 

.!\caha dünvnda ve uzak şarkta Japon
} anı11 lmrtarmal-ta olduihı (?1) bn het. 
b ht milletlerden ba ka kurtarank in-

n kalmamıc: mıdır? Milli Çin hGkftme
t nin son on b~ yrl içinde, bilhassa Türk 

' tl rde reva gördii ü bazı lı11cc:ı.,-

1ı :1 r \e zıılüm1 e·i ~ak1am1~ imkan 
, 1.tur. ı.; 1 in bunların li"tec:i. Japon 

tav arelerinin Çin fill-e inde vaptılYı hir 
~ ııı 1 t lıribin } anında çocuk oyunca. 
ı ibi kalır. 

Bn11 nla berab"r derhal itiraf etmeli-
iz ki Pzak !:<lrl·ta lnı(Iterenin, Sovyet 

Ru anın. Amerikanın. Franr:;anın. hattfl 

k miı mtittefikleri olan Jtalya ile Alman· 

yanın gi}zü öniindc Japonyanın bu per
\'a ız har keti cidd n mehipdir \·e "Sa. 

mura,.'' cadır. Ama. betbaht vr. Qilahc:ız 

Çındeki ilcrlevi bakımından değil. bü· 
tun Avrupa devletlerine birden kafa tu
tu ha ımmdan. 

B 6al. Japon caldrn ının iç yüzil ha. 
ıml'ldan tetl\ik edilince, Japonyanm 

buı?unkü d:ıhili \azh etı hakkında hiç de 1 
mükemmel bir netice \ermez. Zira hu 
saldırı m dehşetinde Japonyanın içter 

Nizamettin NAZiF 
içe kaynayışımn, Japonyayı sarsan iktı
sadi buhranın bütun sarası hissedilmek
tedir. Bizce Japonyaya iki ihtimalden 
biri mukadderdir: 

1 - içeriden kakrrdamadan dışardaki 
işi başarmak. 

2 - Dışarda giriştiği işi başaramadan 
içerden kakırdamak. 

Ilk ihtimal Japonya için bir rnuvaffa_ 
kıyet, ikinci ihtimal ise bir fernket de
rnek olacaktır. Bununla beraber muvaf
fak olduITTI takdirde dahi bu koskoca Çin 
Japonyanm mide ine bir çekitaşı ağırlı
ğıyla oturabilir. Çinde bugiınkünden da
ha büyük rnuvaf faktyetler elde edilme i 
dahi Japonyanın dahili vaziyetindeki 
"kan er" i tedavi etmiş olmıyacaktır. 

2 - lSPA:-..~A 

937 inci yıl I panyada büyük bir me
deni ve ~ert kahramanlık kaydetmiş.. 
tır: 

Madrict... 
"Madrid dü5mcdi., demek bu~n me

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

gunün numune insanı olmak demektir. 
Bununla herabcr adına Franko deni

len ve :;alamankanm bir saravmda yan 
gelip oturmakta olan l pan ol asisjni be
ğenmi) enler. onun saflarında bulunmak 
hatac:ına tutulmuş bulunan ve ölmek ta
lihc:izliğinc uğramış olan zavalhlann 
kahramanlığını beğenmemezlik edemez
ler. 

Bir fikir için i>!Pne daima ~ayjCT gö~
termeyi kab·ıl etmelidir. l.Jğnında can 
feda edılen fikir sakat \C iman safdil~ne 
oha dahi. 

Çocuğunun cesedini 

Gizlice gömen 
bir ana ve baba 

Kaynar {'aydan haşlanan 

yavruyu hastahaneye bile 
götürmemiş ! 

l:ı:mir (Hususi) - Karşıyakada Bos 
tanlı caddesinde 80 numaralı evde otu
ran ismailin beş aylık çocuğu, bir haf
ta evvel d.:akta kaynayan çayın üzeri
ne dökülmesi y~ünden yanmış. muh
telif yerlerindn yaralanın•. tı, Zavallı 
yavru yarıılar nın tesirile ölmüş. Ana ve 
babası bir resmi makamı haberdar et 
meden çocugun cesedini bir tarlaya 
gömmüşlo::ıclir. 

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

Çc•.:uk yandıktan sonra hükumete 
haber vermiyen ve hastahaneye yatır
mayıp ö}:.imilne sebebiyet veren sonra 
da cenazesini gizlice tarlayn gömen 
ana ve baba hakkında adliyece takiba
ta başlanmıştır. 

1!)38 yı l nın aevik vatanda~larnna 

sıhhat ve neşe büyir~ T\ir:c milletine 
de ıerefli lıa~ar.larlil uğur ve huzur ce
tirmeaini candan cJilerim. 

M. J'\URl ÇAPA 
Plrlncunu ,." tocuk gıd:ılorı tnbrtka<n 
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Don Pavı.... Alvarcs nhtımm beyaz 

taşlarına vı ı.ırmuş, i:tüsüz, bol, m ... ~: 
pantalon:.ınun içinde ı.zun zayıf bauık· 
lannı sallıy arak denız.e bakıyordu. Su
dan henüz çıkmış ı lak, sabah güneşi 
rıhtımın clıhindeki denizin içini bir cam 
göbeği ,;ı'.Ji aydınlatmakta ve bu ışıklı, 
acayip fün}anın pınltmndan biribirini 
kovalayan küçük ba! k gölgeleri geç
mekteydi. , 

Don P<i\lo Alvr.res, bu balıkların 

yerinde clıııak, uzun beyaz bıyıklan, 

ensesinde !:..-ıvrılan uıun beyaz saçlarile 
bu su ve ı~ğın birl-:ştiği alemde balık· 
lar gibi yurulmaksızın kımıldamak• ıs· 
tiyordu. Falrat yalnız, bu fasılasız, ş~h
vetli hareket bakımından balık dünyası, 
imrenilec-:k bir şeydi. Yoksa balıkl<ınn 
ekşimiş, tuzlu yosun kokusunu değil, 

kendi pul pul Öerilerinin kokusunu lile 
duymamaları Don Pavloya göre, bü
yük bir noksandı. Sonra, bu dişileri 

memesiz küçük deniz mahluklarının 

adeta neooti bir çiftleşmeleri vardı. 

Ve Don Pavlo Alvares, ki İspanyanın 
en baygın manolyalarını satan dul Don
ya Marıyayı okıark<'n ona genç öltn 
kocasını &ıı atmazdı, bu pasif balık 

çiftleımesinden nefret ediyordu. 

Don Pavlo Alvaru için yaşamak de
mek, güzel, çirkin, tatlı, tatsız farkı gö
zetmeksiı;i:l sadece görmek, koku al· 
mak, duymak, ititmek, tatmak ve çift· 
leşmek faal;yetinin yekunu demekti. 

Don Alvares her cüneşli pazar saba
hı rıhtım:la balıklan seyrettikten sonra 
eve dönüııce kızı Konçita ve damadı 
Pedroyla avazı ~ıktıgı kadar bağırarak 
münakaşa der, onlara aşağı yukarı aynı 
cümlelerle, ayni fikirleri söyledi: 

- Bir tek hakkımız var, insan oğlu
nun bir tek hakkı var, benim anladıgım 
gibi yaşamak hakkı .. Nefes almak, sı
cağı, soğ•Jğu duymak, çoğalmak, neyle 
olursa olsun doym~k. karanlığı, aycın
lığı, yeşili, kırmızıyı, maviyi görmek 
hakkı .•• 

Don Pavlonun kızı, Donya Konçit~ 
her güne~Ji pazar rıabahı, iki iri zeytın 
tanesine ~nziyen gözlerini açarak, ba
basına a11ğı yukarı ayni itirazları va-
pardı: . 

- Peki ama bütü'l bu saydıklarından 
başka. mes<"ll bir kadının yilrekten sev
diği bir erkeği olması, akıllı, sıhhatli 

çocukları, bir evi, bir yuvası olması da 
hakkı değil mi? insan oğlunun ya~a

mak hakkı içinde t>ı.:nlar da yok mu?. 
Don P:1vlo Alvares, bu itirazlara hiç 

bir zaman doğrudan doğruya cevap 
vermeı;, küçilk kurnaz gözlerini Don
ya Konçi~.1nın pazarlık siyah ipekli 
şalındaki kırmızı, yeşil çiçeklerde do
laştırarak. damadı Pedroya sorardı: 

- Söyle bakalım Pedro, sana göre, 
yaşamak hakkının tetümmatı yaimz 
bu kadar mı? Yürekten seven, sevilen 
bir kadın, yahut erk!"k, akıllı, sıhhntli 

çocuklar, bir ev, bir yuva yeter mi ~a
na? Yetmez değil mi? Sen, yaşamak 

fiilinin tarr.am olması için, kendi tabir
lerine göre, söz:, toplantı, düşünce 

hürriyeti, hür bir sahıma, insanın in
sanı istismar etmemesi filan gibi hak
ları da istersin, değ:l mi?. 

Pedro, bu uzun su2Je her guncş1i pa
zar sahabe: 

- Evet, aşağı yukarı, diye cevap ve
rir, fakat sözünü bitiremezdi. Çünkü 
Don Pavlo Alvares, damadı Pedrodan 
bu kadarcık cevabı alır almaz keçilerin 
gülmesine benziyen mutat kahkahaı.ını 
atar, Don ya Konçitaya: 

- Gördün mil kızım, derdi, sen ben
den daha aç gözlüsün, kocan send'n 
daha aç gözlü .• Halbuki üçümiız de 
asıl hakta, benim anladıfım gibi yaşa
mak hakkında mutabıkız. Ayrılıkları

mız:, o temelin üstune ıizin kurmak is
tediğiniz hayallerde ba§lıyor. Yüultten 
sevgi, ev, ciyasi hürriyet, içtimai mü
savat; geç bunları ... Evde, kaldırımda, 
hür, esir, nasıl olursa olsun yaşamanın 
krmılda:nımın, ses duymanınm yega-

ne ve kerıdi kcndıı t ) eter bir aa
.:lct old..ıgıınu anlay.n.. Mesela ispan· 
yacla, krallı}... vardı, şimdi cumhuriyet .• 
Vız gelir bana ..• Benim istediğim bir 
şey var, aı-garı bir iı;tek: öldürme:.in
ler beni, yc:~amak hckkıma dokunrr.a
sınlar, ha hapishane duvarlarını, ha ala
bildiğine güneşte ab.bildiğine denizi 
görmüşüm .. Hepsi bir bence .... Yeter 
ki göreyi n .• 

IIcr güneşli patar sabahı rıhtımda 

balıkları St"yrettikt~n sonra, evine cö
nen Don P;w!o Alvaresin bilyük mü
naka-şası a~ağı yukJ.rı işte hep bu söz
lerle bitedi. 

O gün de güne 1i bir sabahtı, fakat 
pazar değil, cumarte~iydi. Ve bu 1936 
senesi 18 temmuz cumartesi sabahı, 

Don Pavlo Alvares, beyaz taşlara otu
rup bah~ları seyrettikten, limana giren 
kalın, kırmızı, bacalı bir Hollanda şile

binin düdüğünü dinledikten sonra, rıh
tımın, sonundaki kumsala doğru yüt ü

müştü. 

Deniz b:ırada sığla ıyor ve sahile ya
kın yerkrinde bi:'den bire ensiz, uzun 
dalgalar köpükleniyordu. Denizde çı

rılçıplak cı kek çocuklan vardı ki SU) la 
güneşin arasını ince çığhklan ve koyu 
esmer derilerinin p.ııltısıyla dolduru
yorlardı. 

Don Pa.vlo Alvarcs ılık, tuzlu suyun 
temasıyla huylanan bu çıplak, küçük, 
ham erkek.<"ri eski bir Endülüs şarkısı
nı mırıldan<?rak seyr<'tfi. Sonra bir.Jen 
bire sol t~rafında Don Manueli gördü. 

Boynuzla:ı aşagı ve öne doğru kıvrıl
mış iki \(.)caman kambur öküz toprak
ta s'apan ~Urcr "gilJi denizde bir balık-

çı sandalını karay,a doğru çekiyordu. 
Sandalın su kesimi koyu yeşil, teknesi 
beyaz ve t~k direğinde yarı katlanmış 
yelkeni :.arıydı. 

Dizlerıne kadar suya giren öküzler 
ön bacaklarının arasından sarkan hör
güçlerini ıb1atarak cığır ağır ilerliyor
lar. Ve Don Manue', öküzlerin arasın
daydı. 

Don Pavlo Alvares, acaba yanlış mı 
görüyorum diye kısa bir şaşkınlık ge
çireli. Faka'>, hayır, peşlerinde boş san-

. dalı sürükliyerek suyu köpürte köpür
te ~elen bı: siyah canavar, yavruları
nın arasındaki gömleksiz adam Don 
Manueldi. 

Don Manuel çalıştyor, Don Manucl 
iş görüyordu. Ayyaş Don Manuel, hay
laz Don lV' anuel, zengin caddelerde, 
kilise kapılannda değil, şehrin en fakir 
mahallesinde dilenen, eli, ayağı, gözü, 
kulağı yerinde olduğu halde her ne pa
hasına ohırsa olsun iş görmiyen ve 
"Katedral.o baş papasından sonra seh
rin en tembel hayvanı benim., diy<"n 
Don Manuel. şimdi iki siyah öküzün a
rasında y.!r üyor, ağır yük gemisini li
mana sok, n bir İngiliz kaptanının cid
diyetiyle Don Pavloya doğru yakl.:ışı

yordu. 

Sandal kumu ezerek karaya oturdu. 
Don Mam·el öküzl"ri çözdü ve Don 
Pavlo Alvarese sokularak, korkunç bir 
sır söylüyormuş gibi: 

- Göriiy•Jrsunuz ya muhterem Sin} or, 
çalışıyorum dedi. iki gündür calışıyo
ruru ve günde bir peçeta kazanıyo

rum. 
Don Pavlo ''bu müthiş sırrı kimseye 

söylemem, merak etme,, diye Don 
Manueli temin etmek zaruretini duydu. 
Fakat dah ı ağzını c.çmadan Don Manu
el devam etti: 

- Çalışmak be4ki size göre ayıp 

sayılmaz, fakat süt çok pahalı.. Evet 
çalışmak bt·kli her zcman ayıp bir şey 
değildir, yalnız sevgili lspanyanuz:da 
süt bu !<adar pahalı olmasa .• Düşünün 
muhterem Sinyor, en al~ Mansanil} a 
prabınuı litres· 35 aantiın olduğu hal
de en sıska ineğin sütüne 25 aaııtim 

veriyorum. Halbuki benim şimdilik gün
de bir litre siıte ihtiyacım var. Şimdilik 

diyorum, çünkü iki üç ay sonra ka~ 

Cinayet 
ro1nanları 

A An lı .. Gide, iyi hl ler tns\ir c• 
<l • im dn enlerin küt\ı edebi

l• t ı 'arcltl,lnı ı;ıı üylcı·. Gnzcteci
likt..: ıJc Ol le: s:t!.in s:ıldn, liniltti• 
::o.üz, J.n \~.ısız .> nşı~ nn adamlın·ın hu• 
)ntını aıılutın, l,im o okumuz; her
i es hırsızlık, <·inal et, ,Jih iİ';- 1 hnher
lnrin" nlıilrn gH!.teri) or. J\:imbilir? 
ıııu ~lnrııı ht•p i tolrntsız, t<'kıncsir. 

ACC: c bPll.l foot-hnll lııl\aclh,krini 

tnl.ih edenler nznhr. lnsını o~lıı J)i, 
uslu nd:unlaı·m de~ll, otekilcrin no 
3 nptıldnı•mı mcrnl· cdi3 or. }':ızilet 

mül.{lf. ttnrmı J.nznnnnlnr nrn~ımln., 
hir J.unılrıı. bir llnrtııınıın kadar 
nw~hıır dej:.ıl, ncJı üç ıı.r ob.uıı anılan 
:klın<ıo \arını? Gcı~l C\li)nlar tnrl· 
hini hc3 ecnn 'c hıılccnnla oku3 an• 
Jnr 'ardır; fnkat onlar dn e\ Uynnuı 
abrından, iman l n' \'ctimlcn tlyuıle 
~ ·l, tl~i J!;tn·nbfo rn, oıın cz.lyct cdcn
Jt-re u lıi ı.a gfo .. terlr. 

Ç°•ok merale ettiğim biı- ey 'urdır: 
Acahn hiı3 ül .. caniler, kun :tir) nki,.f 
ndnmlıll· dnnl t·t romıuılnrını. gnzc• 
tcler<lcld (' 0

llU) et hnberlcrini oku
l orlnr Jlll? nnzı h:ıplshnne]crin ol 
dul .. çn zcnr~in kütüphımclerl 'nrını,: 
.nc·ah:ı ornlnrdn ne gibi c-.erlcr lmlu-
11113 or? )le clfı Ars~ne Lupin lıiktlyc• 
lcı·I , ., r mı? \·ar n u:ı.ılı hırsı.l.lur on· 
Jnrı i tc~ip okıı)·orlnr mı? ... Bilmem 
nıııa lmna ii~Jc geliyor ki caniler fle, 
hırsılluı· dn kendileri ~ihilert:lcn bnh 
-..etlrn ı·oınanlnı·ı dcl"il, kimsenin ca· 
nııuı da, mnlınn ela giiz dilnni3 t·n a
cl:unlnrı tıı 'iı· etlen romnnlnrı ıırar
lnr. Çünkü insanlnı·ın çoğu romanlar 
da, 1.cndi ı.:.nlih hislcl'inin ve hareket 
Jcrhıiıı lzahıruhın Li3·ı11lc, kendisinin 
tnhnld.ııl .. ctt:iı·muedi~i iınkfmlnrın 
tn 'il'ini ıırar. nir Mclinyu giirc her 
ı•omn1wı :kitnplarımlnn kendini, yal 
mz kendini ta ur etler; nncnk gii • 
tcı·ıliği şnlnslar. kem ·ııın belki i -
tc) ip <lo l npam dıklnrını ;rnpnhil· 
mi~, onun Jçiml u,,ışuk bir hnlclo 
lmlmı. hisleri, ihtlrn lnrı, iht:I) nçla· 
ı·ı inki";'af cttfrııwğc ch·eri";-ll şartla· 
ı·u nınzhar olmu~ kim .. clerdh·. Bu 
iddiunın, mulıııl'l'll'deıı ziyn<lc knri 
için clogTn olduğıınn knnilm. J\:nri 
ı·oııınndn, cinnyı>t hnhcrlerlmlc .kcn• 
tıi .)UŞR.) •:.• turzmın nk ini arın·. 

}1'nl .. at. kntillcrclcn, hn• ızlnrdnn 

bnhscıleu ~nzılnrm, nhlitki bir kıy· 
mctl ohluğıı ıln iddia cdilebiliı'. (.'üıı· 
kü içimizde ll) m;mk olınnkln b rnber 
) lno de lmlıınnıı kotü ihtira lıtrı ha· 
ynlcıı tnlınl .. kuk cttirnıe7 ... t•k, fiilen 
tnhnl.kuk ettirıneJ .. ihtiyucı uyanabi
lir. G ç ıılcr<lı• frnn ızca bir hikAye 
ol 11muştum: bir ndnm: "Hen fnlan 
kızı ~u C\ de öldürdüm, filan R) ı bu 
C\ de hoğnzlııclım,, eli) or: knr!;>ısmda 
ki ı.orkuyor. ı-;nnru i. nnluşıh3 or: 
meğer, adnın bir romnn('J imiş , o 
biitüıı <·lnıı) ctlPri roııınnlnrmdR geç
mi~. O ndnnı, kuıı dükmck ihtiyacını 
yazmakla tc ... ı.ın ettiği gibi knıi de 
ok--ıımal in teskin eder. Iluııuu Jçin 
clnnyct romnıılnrnıın, haberlerinin 
hakiki dntt) etlcıi nrthrurni!;ına clo 
ğll, bilakis auıUnt·al'iın:ı knniim. İn· 
sana kötü ihtfrnslnrını hnyalcn tnt• 
min ctrıwlerJ hnl~tınını ,er:nıek on· 
lnrı birçok J,(ıhılüklcrdl'n kuı1nrabi· 
lir ... 1~\C·t, cinnyct romanları da, blr 
bakının, "hl l~t • nmuı.ı edcb,,dir. 

Nurullah ATAÇ 

1 
CU~l\HTJ-St 

11 ıcri: ı 356 - Şe'll rnl: 29 
Olar-ti• dDtut• GU..tıtl~ .. tıp 

7,2G 1 ,5f 
Gun dönumfi fırlınas 

\'a it :ıb:ıh Oğlo ıkJndl Akşa; atat lmealr 
,,.,1 ı2,ı1 11,38 rn.sıps.29 5,39 

.... 

litre sute ihtiyacım olaca,.iını Allah bi-
lir .. 

Don Manuelin adalel;ı, kısa gö 
ter ıçindeydi ve te .. gahtan ycnı 
kırmızı bakır bir eşyıl gibi .,... .. _.,,..,. 
Don Pavlo Alvares, .hiç 
yen bir :nerakla so:-d • 

- Arbk süt m''" .. ,.,,,, .... - .. ~ 
to?. 

küıiji.J, sonr 
-'Mu e 

kadat' 
ışacak 

§Ukür, 
!~yece1' 

ediyoruı. 

U"-'H"'" lbım, 



Hadiseler ve /ihlı ıer 
m: 

VJaı;ğoife 
f};(a !hı ıra maı ifil ua ıru 

- Hisar \ 'npurunun \'Uzllc Jmrlıunlarırı.ı -

C ESAJrnTlX c;ok yük ek bir de· 
•'ece.si olan sh·ıll Jrnhrnııınnhk 

nlıluı fel efe ı kitnplnrnıdu incele· 
nen insnnhk örnPklerJnln en yücele· 
rJndcn<.liı· , c ı:;run: rue~·dnıılnrıncl:. 
Cl gili 'utan lıilrrıJ etler• 'c "nntlc 

)eri için döı;üşüp cnn 'eren n ... kcr 
.kahrnoınnlur J unıııda ınutıtcıır.' ıı~: 
fcJcrin 1Jn ... 111dn. nefis fcmgnli ılo 0 • 
len ncl ız ı;nll. knlırnıunn ... ırınm du 
ndecU az değJldiı'. (llcc;hiıl n~kcr a
bidesi) niıı l nııı bn"ındn (ııı~hül ,·ıı· 
taııda~ ftuillesi) nir~ çok ~crcfU bir 
DlO\ kil \lll'dır. 

'l'chifkclcro \'C ı tırııplaı'U kıırt>1 'c 
korkunç olUnılcı·i lıilc en JllC"'llt ya.• 
~-a.rı!;'laı· lmduı· 8<'\ c·ı·l'k ccıui~ et ,·c 
bütün bir iıı ... ııni• et u•;·urııııda ölıııck· 

•' eo • 
ten ibaret blı· fnzilt•t olırn Sl\ il ccsn· 
:rcti kudretli Jrnlenıl \C cııgiıı nııı· 
lınJ J ifc,.ıJo cnnJnndıı-ııbilcn biı' cdiI> 
olıunndıb"lmn ~oı- mütcc ifım. Beli 
bngilıı ne Sol mt \cyn Gnlilc bribl hil· 
:.\tik Iil·fr kurhnrılnruıı, ııc şimal kut 
bunun buz der~alnrıııcln knyboln.n 
ilinı fcdnilcrlı •• \'e ııc de tehlikeli bır 
.umclh nt c rı:ı ıııdn uldıirllcU bir ınlk
l'U(I nİllıgım bil • bll c genç hlı' ıt"-kc· 
rJn Juı,1ntı he nbmn u1z.ıfcsluo de· 
\'ıtm cdcı·cJ .. JJ.i gün znı·fmdn Jrnnı 
zcbirlcıuııcl.: 1>uı·ctflo ölcu JJr. ı\.h· 
<liısscliirn gibi ıue lok şclı.!tlcl'ini ıın· 
mnk Jçlıı knlcmc snrıhJ onıııı. 

llu knhmnuuılnı·ı, bJr dcı·cccyc I;;a 
dar tarih nndıktl'n ba~ Jrndir~lıın~ 
bolcdlyclcr 1-bı°Alnı·mı chcdilcşti
rc11 lıeykcllcı• dikerler; ş~hfl'lcrln a
ııa en ldclcrinc , .c hnzı müc~,.,c clcrl-
1ıo lsiwlcriııl \'Cıirkr; lıükümet yıır
dmılnı·ı J ııııımfa 11U1kndnr ct•uılyctler 
bıınlardmı bir kısmının JCtim kalım 
çocııklııı·ııın bir pnrmal .. bn] kabilin· 
ılcn mıkdi nıuıa\·ı·nctlcı· temin etmek 
yohıncla mfu.ıımorclcr tcı1ip odcrlcl' 
'\·e nihayet hn-.;sa~ 'c inı.-ımiyctpen er 
şairler d e nm su·:ı b\ın)aruı ı·ıılılnn· 
mı mcr,.,iyPlcr ' c df• tıuıJar ithnf e
derler. 

Den ıugiın ıııuztndı> bir ,·aıandaş 
ıfotı He daha zlyndc hnlkın bütün 

tnbn.Jrnlnrı ,.c Juıtt:t c;oc-ukhu•ı aı·a

ısmdn. bile gört1lii:riiınüz nchız knlll'a
mmılnrı h:ıtıdıuııayı kendime bir 
horç bildim. 

nıınlnr, tnrilıhı 'jllllh Sll) fUl:tl'JJIÖRt 
l,;r.lcui~ <'lcı-1'1 ık ı;ık ziyurct edJlen 
ıhhl<'lcrincJc ;\er nlnmıynn \"C pek 

mu te ıın 'nknlnrdn cüz'j ynrclım· 
htn& ıım:zhur olnhlJcn , o .zıuıuın za
m:ın llll<'ıt'• bazı Jı:H şairlerin Jıalk 
~ilrlcrfndc 'cya bnzı hayali hfktiyc-
1t•rinclC' umıuııi senıhollcr altında 
l no;ntılnıı mcçhfıl iıısanlnrdır. .1\111a-
1ıınfih tecnımUliln ,·c <'n yük.sek Alt
J'lıi t (diğt•rgfıın) dııgulnruı maya· 
~ııe ) oğrıılnn bu knlırnmnıılıklar 
bü:rül.: nıiitcfcl.k"ir J>n knlm dccliği 
gibi, hürınct \<l üıkdirc en zi~·nd~ 
!'ny:m olıın ccsnrctlcrdemll r; çunkü 
İıcmen dninın silik \'C giz1i knlrlık
lnrı <'ihC'tle tnmamilo iden~ bir mu
' affııkiJ ete örnek olnhiliı-lır .. 

1'ar.ilı ~npmklnrı hunluı· lı;ın mın· 
kör ,.c d;ır olmnklıı bcrnhcr nra snn 
gazete ı;iıtunlnrının ,·cyıılıut da hnl
krn ıınklcttFri ucıklı JıikitycJcrden 
birçok nhliıki mb:ıllcr ulrııak knbll· 
dl~ -

1011 scıwslnin çok fırtınalı \ 'C )'11.!, 

ınurlu hlr gc<'<',.lnılc hü3iik denlılc
rhı k.ıynlıklı hlı· udıısı üstündo bir 
deniz fcncıi bekçisi cıııı çcki~crek 
iHüror<lıı. Bu ncıklı iiliinı sahnesi kar 
~ısıııd:ı cesur' c metin knrısı 1\lc Mot 
tc Cot bütün Jftıııhıılıırı :.nhahn kadar 
ya kıh tut ııuık 'c diiııcr ı~ık fenerini 
i'!'lctclJllınck için iki yol'gun '.:ocuğu
rıu da hısnni hislerine ürüklt•mi~ ,c 
muhakl;:ak ki o AC<'O hil'1;ok hısnnlnı'l 
feci blr ka7..uclnn kuı1nl'Jlll';'tı. 

Uir :;-imcııdifor i~1;isini11 karısı bu
hııınıı l\Jc. p," Jluin lD14 <le ()ldürü
lc:n korasınm ) nrdıııımu bir çılgın gi 
bi ko~nrkcıı ~ürntk gelen hlı- tren 
düdUküniin esini <lıı) nıwn hütıin so· 
i.,"lık kanlılığı ile mııknslnı·ı katılır· 
mnk C(!snrctini g(istcrmiştl , .c <lolnyı 
lJe k(P(.•nsıııın \llZffcsini tımrnnılıt• 

rnıştı. ,\itıd takdirde c;ok knıılı bir fn 
rJa olaC'l\.I( \C ) ÜZl<'l'CC insan (ilccck• 
ti. Son 7-"'nanlnrdn gcnr ii~rrctmcn 
rıtn rı:lın ) ,, 1 i . 

nız , r sıncnın fjhni s<')'• 
1-cclcrklenh 'ı~ln3 an bir yangında. kU· 

Ük tn (' (' v..-ını kt rt ç •. rnıl« ı nnıınk h u susun 
d:ı ~o tc Hll nMıığu soğuk kanlılık 
, c şccıı:ıt < • rdt" dcstnn tOf;'kll cde-

k ıcntl:ıt' bli>bktUr; hUtlln (,.'ocukıa 
cc ... 1dn ~·e k1'hrnman hocn nl r 
ktJru•.-- nuş 

ıstanbu l konuşuyor 
cerrırahpaşa hasltaıhaneslın<dle 

bir saat 

lstanbulun en büyük 
hastahanesinde ... 

Her gün yüzlerce vatandaşın 
hayatı kurtarılmaktadır 

Birden 
edildiği 
bol ulu 

bire kör olan gQ~eJi tedavi 
için, ine-_ 

Rauf dur
madan dua 
edıyordu 

i ................ ,~.87:an··: .............. i 
. . . . 
~HABER Cİ ~ 
: ................................................ : 
J\ylardanberı, l !;tanlıulun her türlü ' 

derdini okuduğunuz bu sütunlarda. bir 
kaç günde. şehrimizin ha~taiıa.nclerindcn 
dispan--erlcrinden balı etmek hiç şilphe 
yok ki faidcden hali sayılamaz. 

Ila~tahnc işi Jstanbul ş hrinin en baş 
lıca derdlcrinden biridir denilse müöala 
ğa edilmemi~ olur. Hepimiz. kendimizi 
bildiğimiz bileli, ins~nlarm en hayati ih
tb açlariyle alakadar olan bu müesse.ele 
rin kifayet izliğinden, bir çok hastaların 
hastahanelerde yer bulamadıklarından 

ba11scdildiğini binlerce defa duymuş, ya
hud ,.da bu acı hakikatı bizzat tatmışık

trr. 
Bilmem neden! Fakat "hastahane'' j 

deyince insanın hatmna cv\'e.la Cerrah· 
paşa geliyor, \ 'C ayni derecede büyük )"3• 

hud da daha küçük ha..,haneleri sonra son 

m hatırlıyoruz. 
Ben de, hastahaneleri dolaşmiya baş 

lıyacağım zaman, ayni hiı:sin altında kal 
mrş olacağım ki, evvela Cerrahpaşayı 

gidip gezelim. Ye işte ora.da edin~iği".1 in 1 
tibalan bu sütunlarda hır kaç gun }az3 

cağını: 
•• lf. 

Her tarafı sallanan eski hir otobüs 
beni ve yanımdaki arkada~ım foto Aliyi 
20 dakikada Sirkeciden Cerrahpaşaya 
götürdü. 

Vakıt ~leye yaklaştıi;rı için hastaha
nenin kapı;;r, sabahlan olduğu gibi kala
balık değildi. Kapıdan içeriye girdiğimiz 
zamon bahçeyi de boş giirdük. Havanın 
soğtık olması, poliklinik için gelip de sı
rasını bahçedeki sıralar üzerinde otura
rak bekliyen hastalan içeride kalmrrn 
mecbur ctmi5ti. · 

Ewel:ı. karantinc oda~ına uğradık, 
burada hastalannı yatırmak için muame 
le yapmakla meşgul insanlar \'ardı. biz 
de aralarına karr~tık, Genç kızma bir ya 
tak buldu~rundan. scvinçinden adeta göz 
]eri ya~aran ihtiyar bir kadının elinde 
tuttuğu ha5tahane kağıdına baktım. Ve 
~ıra numara~mın altı binl:ü ur oldu•unu 
~ördüm. Demek bir sene içinde bu Jıac;;ta 

1 ede hu kadar yatak de\Tetrnişti. Ya 
ıan 
. C ~ı..p ... ca avda aşağı vukan beş altı 

nı en nu ... .,,.. , • • • 

.. . t"klık hac:.ta kabul etrnış oluyordu. vuz \fl" 
· Karantinada daha fazla durmadan 

ıktık. arkadac;ım: . . .. 
ç o··ıc tatili olmadan eye} polıklınık 

- gı· sonra kimc:.eleri hulamayrz, 
!eri J!CZe ım .. y 

<l. • j~rar edıyordu. . . . . 
ıye . . . k t n kapı"ından ıçcrı gırıııce, 
Bınncı a ı 

==---- . ,·aı·:ılıu·ı nctkcsi oln· 
olchı l'tı yanık • • ·· 11111. 

·· .. onr.l o 
rak iic: ı:un dt' ynnıırıık imlan Gr.-

10:1:? "'~nc ... in. ""1111 ... indc kadmla-
ol'~c"' Phıl~JıJl:llli kıtnlnrınr tn~ı~·ırn 
1•111 ,atnız tcc~ı~ı llhtUH'• çoı•nkları 

Ocll klnrr dC'~ıJ. ' ,.,.,··1,..,tcrcllklcrt 
l' J rkCJI ,.. ' 
ctııhl knrtaı·ır " n,.nrrı 'ukıırı lwpi· 

hklnr• · 
Jrnhı·nnınn 1 okııı!ııkhı. 

"• n•ızcfclCl'f f' DC\'Offil 4 UncUdf' 
ını •. !"'' ~ 

D 
Rasim ADASAL r. 

e\•veH\ kulak, boğaz, burun muayene oda 
sının önüne gelmiştik. Fakat ya muayene 
günii değildi, yahudda iş bitmiş, kapalı 
duran kapıların cıvarmda sıra bekliyen 
tek bir ha .. ta kalmamıştı. 

Halbuki bira: ötedeki göz kliniği ö
nünde bir yığın knlaba!ık görünüyordu. 

Ufak çocuklar, kadınlar. erkekler 
kapının ()nüne dizilmiş sıra beklemektey 
diler. Jlep inın ayn ayn yüzlerine bak
tım. lçlerinden yüzde doksamnın gözle
rinde muhtelif gayrı tabiilikler \'ardı. Ki 
misinin göz kapaklan, kirpik yerine ya. 
ralarla kaplanmış, kimi inin gözlerinin i 
çi bir kan çanağına dönmü , kimisinin 
de bu uzmlan rengarenk sarğılarla sarıl 

mıştı. 

Kliniğin önünde bekleşenlerden başka 
içerde muyene olanların. yekunu ~a ~ir 
ha\'li idi. Doktorlar, a ıstanlar, tıbbıye 
tal~beleri, hastabakıcılnr hastalan sıra 
sıra oturtmuşlar teda\ i etmekle meşgul-

düler. 
Burada her ke:. işiyle utrraştıklan i-

çin, bize dikkat eden bil~ olmadı. kap~
nın ağzında bir kaç dakıı.ta durup \'azı. 

yeti seyrettik ... 
Orta yaşlı bir kadın, doktorların ö

nünde tedavi edilen çocuğunun etrafında 
heyecanla dolasıyor, muhakkak ki, hasta 
dan fazla ıstırap çekiyordu. 

Biraz ötede, köylü kiyafetli genç bir 
kız vardr. Za\'allının yara içindeki gözü 
ne pan ıman yapılıyordu. 

Odanın diğer bir köşesinde de, ihtiyar 
bir kadın, tamamen kör olan gözleri için 
kendini muayene eden doktora yalvarı
yordu: 

- Senelerdir dünyayı göremez oldum 
Aman doktorcu{;rum, ne yaparsanız ya
pınız şu gozlerimi açınız. 

Hiç olmazsa hayatımın son eneleri 
ni dünyayı görerek geçireyim ... 

Genç hekim, tallı bir sesle ihtiyar ka 
dını teselli etti: 

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

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

Lu~otnômei :tahiş, 
TCJIU< ~;ı;"&5 '" MtJJ"T .... L
KlUHAT "' TAMATI MAV: UNııl'~( ... -. ........... , z..s.<r-. 

.. 

Tam bu sırada, odanın başka bir kö 
şesindcn kulağıma hafif bir ağlama sesi 
geldi. Hemen otarafa baktrm. B iraz evvel 
tedavi edilen çocuğun etrafında dolaşan 
kadın, yavrusunu kuçaklamrş, bir taraf 
tan se iz sessiz ağhyor, bir taraftan da: 

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

Doklübrü göz yaşlan memnuniyetten 
di, fakat böyle manzaralar ne de olsa in 
sanı mütce ir ediyordu. ~foayene odasın 

da daha fazla durmadan, yine dışarıda 
bekleşenlerin yanına döndüm. Kapının 

ağzında ayakta durup sırasını kolliyanlar 
dan baı;ka, koridor boyunca uzanan tah 

ta sıralar iizerinde oturanlar da vardı. 
Bunlardan; öksüz çQCUklar gibi boynunu 
bükmüş. kıpkırmızr giizlerinin etrafında 
ki kirpiksiz kapaklarım mütemadiyen a
çıp kapıyan genç bir adam nazarı dikka 
timi celbetti. 

Yanına gittim: 

Geçmi) ol. un. hcm~ri, dedim. 
Teşekkür etti , .e sonra bu da kim di

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

- .ı. Tedir senin derdin böyle? 
O zaman içini çekti: 

- Bilmiyorum ağabey, dedi. Ben 1-
neboluluyum. 3 ay kadar _,·yel memleket 
te bir ~ün birdenbire gözlerime kan ba"tı 
sonra iki giinde kör oldum. Artık hiç bir 

şer gi)m1iiyordum. Deliye döndüm. Eli
mizdeki. m ucumuzdakini sattık. sa\'dık 
İstanbul:-. S!<'ldim. ~imdi üç aydır bu has 
tahaneyc gidip geliyorum, gözlerim açıl
dı. Hatta sağ gc>zümde hiç bir şey kal

madı, yalnız sol gözüm biraz daha hasta 
doktorların s<iylcdiğinc göre, bir ara ka
dar h·i olacağım. 

İsminin föıuf olduğunu sbyliyen 1-
nelxılulu genç, derdini anlatırken de\'lete, 
hastahaneye. doktorlara mütemadiyen 
dua cdivordu. 

Za\'allı genç iyileştiği için o kadar mern 
nun, kendisini tedavi edenlere karşı o ka 
dar minnettar ki, bunu söylüyor söyJü. 
yor bitir('miyordu. 

Fakat, nihayet onun da muayene sı
rası geldi. lster istemez yanımdan ayrıl
dı ve odaya girdi. 

Fotografçı arkadaşımla ben de. has
tahanenin güz konıc;Jarını gezmek ic;in, 
hemen on adım ötesindeki kapıya dogru 
yürüdük. 

Mabaadı yarını 

Cerralıpaşa 11a3tt11ımttsfflitı bir kmm t• 

bu hastalıa11c1~1ı goz kliniği orıunde bek 
/eşen hastalar 

............ __ 2-' -' 2-2 .. --.. 

IEmlrln son 
OQtfu R 

O SMA.S ı,ı pıullşahlal'ı, yurtda h 
zıır \O Ukiınuıı en l3J şartlar 

\C şckllJcr iı,:in<lc ycrlc,mcslnl tc 
min etmek için yapılmnsı lAznngcle 
r:;cylcrl yaıumyor, alınncak tedbirle 
luı:t.ırlıunı)oı·du. Çüııküt hnlka ehem 
mi yet' ermiyor, milleti daima .. ccJr 
'c "csir11 pncli~ıdı bendcsl olarak g · 
riiJordu. 

Vat.an çocuktan ,.c Osmanlı Ml 
kumctinln luulutlurı içinde oturan 
lnrt kc)!İ bıı)ruklar, karakuşu hll 
küınler ,.c nllıa3 et zulünılet lstipdat 
ln idare cclill3orlardı. l.,adlşahın v 
udıunlnrmm kanunları, nizamları 
işkcncet tstlpdat ,.e kamçı ldJ. 

Mll1ctc, Yatandaşa refaht saad 
Ye rahatlık imkAııları , ·erecek kan 
lnrt nizamlar, rapmakt ne 0 dcdetl 
saıı<letlü - ıuulişahi Alempcnab 
fcndimiz lııızrctlcrln ne de devle 
mnklne"inin mekanlzmalannı ell 
rln<lc tutan ,.c işleten sadrazamı 

rın, "' üzcra) 1 ldram - bazcratı, 
mnt ne de "ıscmahatlii,. moUalar 
nklma geli) orclu. Bu halJer, baza 
halkın canına: 

-Tak! 
J>cr, zurnan zaman ),ırdun muht 

lif kfişclcrlndckl kabllclert aşiretle 
,.e (beyler) ayaklanarak, isran ha 
rağını nçmakdan geri kalmazlardı. 

llunlnrın bir kısmıt rahat ve bu 
zur talcblle ayaklanırlar, hlik6me 
ten şefkat, merhamet \"e alAka :iste 
Icr, adalet rica ederler; bir kısmı d 
kendilerinJn halkı ezmelerine, c:dJ 
etmelerine nıanf olunduğu jçint men 
faatlcr:ine dokunulduğu itin a7akla 
nırlardr. 

Uıınlardan birisi DUrzU reisler 
den J<"'ahrettlnln oğlu Emir All7dJ. 

Emir Ali uzun yıUar, Osman oğul 
Jarllc n~ık atmışt boy öltilşmete sa 
,·aşnuş, Osmanlı hlikfımetinl bir haf 
ll meügul etmişti. 

1634 de, kilçilk Ahmet paşa, onlu· 
sile Emir Allnln üzerine yilrlldtt. Sa 
'ıış çok feci oldu. Eski bir tabirle 
kan gı>,·dcyi gi;tlirdü. \~c harp Emlı 
Alinin ycnJlmcsilo bitti. Ordusu pe
rişan oldu. Kendisi do yaralı bir hal 
de meydamla kaldı. 

l"ıuası ağırdı. Yilrllmeğe, kaçm• 
ğa takati yoktu. narsaklanna •he~ 
dire sokulmuş gibi acılar içinde, la 
ranı)"or, yaralılar arasında inleyip 
dunıyonlu. 

Du sıradat deli Hüseyin admda hl· 
ri yanma yaklaştı. Bu adam 1iJam 
YcniçerilerindcndJ. E,·,·elce Emir A· 
linin birçok ırıttunn görmUşt :Ihsan· 
larma ıınll olmuş, birçok parasını al• 
mıştı. 

}~mir All)I yarnht perişan bir hal· 
de gfö'ilncc tlcdl ki: 

- Nasıl olsa ele g~ccekt bu halde 
buraclan kaçaınıyacaksın. Senin ba• 
şın insana de,·let \'C saadet getitjr. 
JUr başkası bu saadete c.mıcdent mi 
snadc et de, mübarek başından bea 
istifade cdoy:lın. 

};mır ~\ıt kesik kesik sordu: 
- Dnşım<lan nasıl 1 tlfado ede-

(Lut/ en say/ayı reııiriniı) 
Hüseyin Rü,tü TIRPAN 

~------------------~------~~~~~------------------------~-

Eftlik Et (da~lırJ El çtklirmck (işten) "Evlilik 1ıaynh 
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Hisar faciası 
Kurlulan tayfaların 

ifadeleri alındı 
Hisar vapura faciası tahkikatına bir 

kaç koldan devam edilmektedir. Tah
lllye idaresi nporunu llasat Vekile
~ göndenniıtir. 

Beykoz muddeiumumiligi de adli 
tükibtr, birk~ gün içinde bitirecek
tir. Kazadan kurtulan iki tayfa dün de
m ticaret mQctarlüfune giderek rea-
1111 ifadelerini ttnniflerdir. 

Vapurun battıfı yerde yapılan dilft. 
kfi araftmıralar netlceaind.! yeniden 
ild caet daha bulWUDUftur. Bunlardan 
1llduin lostromo Dtif oldufu anlapl
mıitır. Dlta' ceat tqhiı ohanamanq
tlr. 

Diler taraftan ZoncuJdaktan gelen 
Julberlere gare. ftrtma esnasında eon

dakta karaya dil§en Tavilzade ft 

Süıop npurlannm vuiYfieri gittikçe 
enalatmaktadır. 

Her iki remi idaresi tedarik ettik· 
leri tulumbalarla anbarlardaki ıuJarı 

Bc>taltmayı baflımıtlardır. 

Fikrini kabul etmeyince 
Taşla kala~ına 

vurup parçaladı ı 
Jtumbpda Mollatap cmdesiııde o
an Edinaeli Ekrem iaminde bir ıenç 

tin cece Çemberlitaıta Vezirharu cnd· 
!l'IAıeinıde Hafızın berbu dllkkanmda tı

olurk :a İbrahi~ isminde bir tarudı
ıaıçle mUnabpya tutupuıhıı 

ayli ıü~en bu münakap Ekremm 
lrlndan dıpn Ç1Jrmaıı ile neticeten
glbi ı!5rünmUşttir. Fakat tbrahım 
mı alamamJf, Ekremin arbaından 

etitmif. } erden aldıp bir ta§I anaızm 

fama indinniftir. 
Bqı van'an Ekrem hastaneye kaldı

.. lbnırt'tır thabim de yakılanmıştrr. 

Bo.tazın Rumeli ya
kasına havaırazı 

Beyofla ban pa prketi. mulı: .. e
lllllllae ıare Boğum Bebekten yukan 

knmında da tesisat yapmak mcc
riyetindedir. 
Hisar, EmirgSn ve civannda oturan 

belediyeye başvurmut prketin 
kaveleaine riayet etmesinin teminini 
emiıtir. 
B l diye bu m6racaat üzerine tetlri· 

t yapmIJ, prkee tebliptta bulun-
uıtm. 

Hava cazı girketi ilk olarak Rt•meli 

a. l<'nra B · acıköye ve daha 
1 re kadar tesisat yapacağını bil

.-n111. ıtir. 

T·carel od ~unda 
meclis seçlml 

Yeni Ticaret odası m~ dün 
.. tetıılli• ,aptlırUJtır. İntihap sonunda 

ctism otuz azasmdın onunun deği1-
olduğu anlaıtlmııtır. Yenı azalar 

tardır: 

Saba kınacı (tüccar), Azmi Kozan 
tiic:car), Hilleyin HüsııU (ecaacı), 

llJlıahmut Nedim (bankacı), Hamdi Ba
(ttlccar), Nuri (kimyager), Cemil 

Akay ınUdlirJ), Nuri Dağdelen( mü
lıellhhlt), İbrahim Kemal (tüccar). 

Yeni meclıı ilk topl ntmnı pazartesi 
U yapac:a r. __ ,.. __ 

Demir) o u ınşaatı 
arzunun - Sivas hattı inşaatı 185 

kilometreye kadar ilerleır.iştir. 

attın Divrite kadar olan 1.mnı iş1-t
açıtm11ttr. Şim~i 370 kilometre

lı:ısım üzerinde ça' ·lmaktadır. 938 
rpda memleket 22 (j' ılometrel;k bit 

damiryoluna daha kavuşauktır. 

Yem neşriyat 

\t cık 
Cot-uk 

Bllıe,.tn Rüştti Tn,,an 

14;1-:HUE: 
• Dnn borsa 1 1 ilrk borcu birinci tah

viller 18,35, akıncı tah'liller 18,Je liraya 
dlişmiiştür. 

• Vıyanada bulunan Sümer Bant umum 
müdürü Nurullah Esat ve hmit Ulıl fab
rlk sı müdürü Mehmet U bır haftaya 
tadar felırimfıe d6neceklerdir. 

• Kıvorshan batır madeninde btlbsaJ 
edıl n ilk 1 urk bakı ı bir Ameriba •· 
purile düa Amerıka)'ll ~derılmlftir. Bir 
buçuk senelık 1 tıhsalitı lefldl edecek olan 
1700.000 liralık bakır petlaen ulllm11tır. 

• Otobüs ifini tetk k etmekle olan lıHU
tiye mülelti'1erf diln de altı otolMldniUı 
ıfadesinı almışlardır. 

• Devlet Hal ayollannm lefkilAbada Ja
pılacak )enılılder ıçın tedbirler aluunala 
başlanmışl.Jr. Meclisten bullalerde dört 
milyon Jıralık ıahsJsal lstaeceitUr. Bu pa 
ra ile istasyon bınalan ıapaiacakttr. 

• H:ıliç ıırkelı, Devlet ŞU.Una mill'aea· 
at ederek iktisat vekAJell aleJhiae bir da
n açmış. işletme fU1lannıa alırlılı :rQzüa 
elen vapurları lılelemedlli.a IGJllıerek 
mukavelede tadllAI )'aptlmasıaı blemlfU. 
Üçilncll şahıs alallle btiedi)"ellia de '1tl 
rak cllıAı bu dava a.kkıada l>e'lıti $6raaa 
şfrketın lalebfni ,..-iade llrml~ reci 
kararı vermı lir. 

• \'eni lran kODIOlom ............ .-im " 
nıır ıne b şlamlf(Jr. 

•Sirkeci )olca ..ıoau bqutı bltmq iç, 
kısıml rm d şenmesine baıla•mlfbr. 

• ~hreminl balkeviade ıana akşam 
saat 20,30 do .. sancaiınua ft ancatımıza 
hürmet,. adlı btr konferans verilecel.lir. 
Buııdan .sonra e' in ııösterıl kolu tarafın· 
dan "ınsan sarrafı,, adh bir komedi ile 
"istıkHıl,, piyesi O) na nacaktır. 

• T6rlt tnb:ıbeU akliye ve asabiye cemi· 
yeU tı1mini ve nizamnamesini deltştinnış
lir. C.enıi~etin )eni ısmi "Tilrk ll:öro • 
Psihiatri cemiyetin olarak tesbit edilmiş
tir. 

UIŞ.\ROAı 
• it l}a barıcıye nazın kont Ciano ile 

Japon) :ı bu.) uk el~ ısı Hoıta dun ik.i mem
leket ara ında mc,cut ticaret 1e seyrise· 
faın ınunhedesfne zeyJ hır anla~ma iınza 

etmışlerdir. 

• Amerika bahri>c ııeı:ıreti, Havai aU. 
farında lı:iıın Pcarl • llarbor hareket Qssün 
dckı lı:ı~n kun cllcnııı lnk\ İ.)e etmek irın 
bu limana sönclerılecek olan bir ban hlo 
sunu vaktinden bir ay e\ vel g6odermeğc 
karar \ermiştir. 

• Arjanlln ılc Urugvay arasında Urug,·ay 
oehrınin nll ıları muna elıeli)le mevcut o· 
lan fötıl r dol:ı) ıs.le kı~ mel ll olan bu bir 
kaç ad nın ikı ıu mlekctten hangisinin hı'l 
ltımi)elıne tabi cldutu meselesinin dosta· 
ne bir urctıc lı ili ıçın nıuzakereler ce
re) on ctmcktcdır. 

• lı ı. nc!a l .ışvckıll de Valera, dün 
okş:ıın )cnı Jrlandtı kanunu esaslsiam ıner 
ıyel m 'lmne gırmesi milnasebehle rtd)O 
de ne rcılılcn hır nuıkun<la bu kaııuuu
e :ısının İrlanda rnılletl ı~ın bır sulh ,.e 
tcr:ıkkı de\ rcsı küş:ıl edeceği Qınidiode 

bulunduAunu be) an etmiştir. M. de \'alcra, 
lrJ:ınrl:ının Si) asi uhdell meselesinin hal· 
ledilmesıno şnlıit olmak arzusunda şid· 
dele ısr:ır elrulştir. 

• Pnriste otobus. melre, lanzlrııt ilh .. ser 
vlsJerı dun sabah ufak bır te:ıhhilrle tek· 
rar ı )emeğe başlamıştır. ~luanıofıh, husu· 
st nn lı)ecilerın ıre•ı cJe,am etmekle ve 
ııskerl kıını)onl:ır, hallere aıt mendın ,.e 
g:ızetelerın nnklıni lemin eımekledir. 

• Londrn lliploınası m:ıhafıll, lnslllere 
hiiltihnetmıo l.uksemburga ~!çıkanın bi
laraflılı hakkındaki be)anala mümasil 
111 kalde l.üksemuurg arazisinin bilaraf 
lı • ınutazammın be)anatta buJunıuak 

lıu usund:ı lcnıınat ~ crınıyecı:AI mutalea· 
sııııJa bulunnıakl:ıdır. 

• ~v)etler bırliti merkezi icra kooıile 
si, dahilıye komiser muavini Rijovu, Ol'· 

mnn ışlerı hulk koıniserlıAinc tayin elmiJ 
lır. l\tcrkczl ıcrn koınılcsl, orman işlerı 

halk komiser ınua\ ınlcı J Ganlman ve Ko-

Haaısel~ı ve Jllllııer 
vazıre 

kahramanaaırı 
.... !3aştaraı 3 uncucıe 

Aşağı J ııkarı prml beş sene oncc 
Akdeni&ia çlıam .koptlklü dalgalaı-ı 
listlnde kaburplan çatırdayarak 
bir sarhoş edasile sallanan ve lkille 
birde devrilmek tclılikcsiııi geçırcn 
küçük \"O eski bir posta taı•anı Jçln· 
de anan.tan haıııretlisl bir gt~mcn 
k a t l l e s 1 n 1 n çocuk yolcula
rından bulunuyordum. 8u içinde ka
lan Clverte<le muvazene mcrk~eri 
dcnlzden mlltccssir olmıJ an sade sa
ğır ,.c <lllsia bir > olcu vardı. Diğer 
yolculcrın feryattan 'c (Allah Al· 
Jah?) nldaları karşı ın<la bir a\uç 
tayfanuı 1e kaptnnm sartettfkleri 
fevkalbeşer gayreti, ne ni> az ne hıç 
kırık diııllyen deli denize knı'Şı > ap
tı.klan mtlcadeJe)i bUgtln bile bütiin 
clebşeü ve çtzgllerile hatırlıyorum. 
tı.umaı ki bana denhcller:l Mvdtrcn. 
JçlDde dotdutu c\1 terkedcıı felek· 
aecle ve hesııas bir göçmen çocuğu
aun kafasmda kuveW intibamı bı
rakan bu caııb hatıra olmuştur. 

Lise auutlarmda ı•. Lotinin "lz. 
laucla balıkçılan., şaheserini, Fikre
... "Bablı:çılan., 1e V. Hugo'na.n a
am*nhnM HbamlarmdaD "Gece!er" 
llhl aefta fllrlert okladllkça hergUıı 
deablerde aavq açan deniscllert 
'*bitin HTdim. 

Bir balta 6-ce lllsar vaparana gö 
rtllmtllll.lf bir tutmanın Karadenlzin 
bir bJl8lllda Jalçua kafalara çarptı
np tarta parça eUlllnl auetelerden 
ülreadlllm aa badlml ba IHıdbaht 
, ........... mucüe kablllnden olarak 
kurtulabilen ba7all btr yoku yerine 
J .. oydum. Dt ndurucu şimal rilzgii la
rmm ve azgm dev dalgaların rumın
ıs!Z hlcuınlnrmı son demlerin kndar 
soluk kanhhk ile karşılayamk kur
tancı simitlere sarılmak çare ~n 
hr:ş vurma<lan gemU~riııl sel.tın e 
ulaştırmak gibi J llksck bir ıazı · 
hisslle didinfrler.ken birdenbire de
nbJn dalgalı u~unımlarma döşen l 
imi~ z kasazedeleri görttr gibi olu 
)'"Ol' n bunlara herkes gibi "'·adle 
~hltlerl,. deme~1 bir insanhk borcu 
bili7onım. 
Okuduğumuza vo du,-duğumu»:a 

göre bu talisiz insanlar Karad~ 
sularlle boltulmadılar; canlarını di<;
lerine takarak )"liZdtller l"O baygın ,:C 
bitkin bir baldo k~dlk bir adanın 
"""'1* ka1alarma IOD nefesleri ke ı
lfnccyo kadar sarıldılar ve )·apıstı· 
Jnr. 

Ne yazık ki tam o sırada karsala
rma ne deniz feneri bckclslnJn c~ ur 
brısı, ne de :Pmpar gemisinin olUmtl 
laUbkar eden kahraman kadınlan 
derecesinde feduka\r insanluo çıkına· 
dı ve hcı si de günahsız cesetleri kar
:;-ısında hürmetle eğilmesi U\zımge-
1 en \'azifc kahramanlftn gibi oona
ı'&k öldlller ve mert çocuklarile övti
nebllen Karadcnlzln Tirk kı1ılaı·ın1 
batırlar<la dalma yaşayacak ve l or· 
:kaklarm bile cesaretlerini aıo,·lcndi 
recek olan çok şercfll bir mezarla 
.slsledller. 

MOçhaI vatandaş Abideleri öııllDdo 
e.n coşkun he)'eeaalarmuzla eğilir
.ken güzlcrimizdc birkaç insanın ha· 
yali ve hatJrası yerine baştan bacın 
kahraman bir mtıletin l'e hattA btr 
Jn anlığın ~anlı mcnklbelerl ve bl
yilk C9C.'rl i canlanabilmeli<Ur. Shil 
bir vazife utrunda bu kudsf vatan 
mezannın topraklarına keınlkleri 

karışabilen her in an hakiki (Yatan 
da.,) adına hak kazanır. Çünktt bn 
miste8na ntatla etiketlenmek maz· 
harlyeU her ere na5lp olnu3 aeak 
ka<lar pahalı ,.e mesuU1eW bir fazl· ı 
lettlr. 

Dr. Rasim ADASAL 1 

:::::::==::=.:================~::-::· bir noktaya çekilmek tn~vvurunda bulun-
duitunn rlair olan ş:ıyinlnrı kat't suretle 
tekzip etmektedir. 

1 tKtNCfKANUN - 1938 
e 

Ingiltere Mısıra 
aslıer gönderiyor 

~ Uaştıırah l ınclde 
karşr bir uzla mayolu takip eyli;-ecek o
lan yeni l,abineyi teskıl ctmeğe uğraş 
maktadır. 

Yeni kabinede Mahmut pasa basvek!i
leti ve dahil' ·e ha nnl "'mr, Yahya hari
ciyeyi, Jsmail Sıdkı fınanı:ı ve general 
Hüseyin de harbiyeyi deruhte etmısler
dir. 

iyi malumat alan mahafilden öğrenil
diğıne gore yeni Mahmut pa~ kahınesi 
lfırkaçı devlet nazırı olmak üzere on bcs 
azayı ihü\'a edecektir. 

Yeni baş\ekıl dahiliyeye \erdıği tali
matta asayışin mutlak surette teminini 
bildirmiştir. 

Kahire, 31 (Hususi) - Yeni kahine 
kurulmuş ve i~e h:t5lamıştır. Askeri ma. 
hiyetteki bütün teşekküllE>rin silfıhlannın 
toplarunsı emredilmiı:tir. Bu suretle fa 
şist esel:ki\Uer ı;i}filllan.n<lan tecrid edil 
miş nlacaktrr. 

Fa~ist te~ekkliller da~ıhlaca'\c 

Kahire, 31 (A. A.1 - Yeni kabine 
dün akşam ycmm etmicıtir. 

Mahmut pa l<l gazetecılere yaptığı he
yanatta, ilk i ınin gömlekti iyasi teseı<· 
külleri '\'C eıtumle \ efd'cilerin mavi 
göm1ek teşkilatını rtaırıtmak olacağım 

bildirmi tir. 
Vcft partisine men uo mebu~ıar Na -

has pasanm rei liğinde bir toplantı yan
mışlardır. Nahas pa~a butcıplanhrıa. 

miicadelesine SOT'\una kadar devam ede • 
~ni bildirmi$tir. 

Zorla evlenmek 
isteyince._ 

Bedriye adında bir kadını kendisi~ le 
ı.;vlenmediği takdirde ölümle tehdit eden 
Dervi5 isminde birisi. dün asliye birinci 
~ mahkemesi tarafından üç gün ha. 
p·s ve otuz lira ağır para cezasına mah· 
kum edilmiştir. 

. -· 
ı. · · r · ı ' . 

Hukuk komisyonu azasından bulunan 
beş eki nazır, bu komı 1onun, huku • 
kan ham evcut olduğunu, mecliste me
buslar ad.xlmin onda dokuzunu teşkil e
den Vefd'cilere kart yüzde ondan az bir 
mevcudi ... t te il cd n yeni hükfımetin 
kanunu c · iye a) km mahiyeti,ni bıldi
ren bir beyanat n ı;retm•k niyetinde ot. 
duklannr bıldinniS}erdir. 

Hapishanede 
hrrsızhk 

Diln hap· ıanede bır hırsızlık vak'ası 
olmu , birl ... aç gun evvel bır suçtan dola~ 
yı üç buçuk ene hapis cezasına mahküm 
olarak tc\ kifhaneden hapishaneye nakle
dilen Erzurumlu lsmailin ceketi çalın • 
ınıştır. 

I maıl ha".lishaneye ilk girdiği gün e~ 
raf t n tevka fide iltifat görmüş, çay kay
nııtılmrş, ) almz şekerin alınması lsrnaile 
) ük edılmi tir. lsmad bir kilo §eker al. 
mış, çaylar i~ilmiş. sohbetten sonra ar
t.an şekeri de )astığı altına koyarak uy
t·uya dalmıstır. 

Sabah olunca lsmail ekerin yerinden 
alındığını gormuş, fakat bu işi bir ark~ 
da azizliği sanarak aldmnamıştrr. 

Eı1esi sabah tı) uyacağı zaman ceke
tini ya tık altma koymuş, fakat sabahle
\İn cek rn de yerinde yeller estiğini go. 

..rünce d rhal vaziyeti gardiyanlara bil· 
diımıstir. 

Ha) reddin iı:minde bir sabıkalıdan 

şüphe erlil rek dün tsmaute birlikte b -
nnci sulh ceza mahkemesine getirilmi~
lerdir. 

Hayreddin mcı'1kemede: 
"Orası h1oi,hanedir. Katilinden l>n

smna ka'iar her çeşit insanla doludur. 
Ben bö)le bir şey çalmadım ... demiştir. 

Bazr kim lenn şahit o:arak dinlenme
lerine karar \ enlerek mahpuslar tekrar 
hapi aneve göndenlmi 1erdir. 

Baş, cıış, nezte, gr p, romatizma 
ve bütün ağrtlarmıu derha1 keser. 

rcabı da Unda 3 ka,a allnabl'lr 
sl111 ve markaya dl'f'kat. ra~1•tıarln1a't s1'<1.,ınr.. 
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ÇAGL\Y G zloosunda 

Her akşanı 
Pek yakında Mısıra a\ det edecek olan M~ur filim yıldızL 

Tahiyye Muhamme 
Ve ayrıca Bayan IJIUALLA 

Seanslarına dcııanı eJmektedirler. llaiJettn: Malonurt Şemes, Faıdt, Ayda, 
Dürdam, Radife, Tanınmış musikisamıtkôrları hep bi'r arada. TL:4033S 
. ' .. .. , . .. "' 'r ... ... •. 

gani da Ulederck Rodıoi orman işleri 1 hııtk komıscrl birlnci muavlnhtıne tayin .lll•• --~~~~~~---••••••••••••••••-=~•••••••••••••• .. 
e) lemıflır. j ~ U GD 

• O ı )nşıııda lıir kızı öldurrnüş olan e p 
Noddcr adıııdoki cani dün sabah lngiltere ) E K 2 BCVCK 
de ı ın oln h pıshane inae n 1\mıştır. 1 r • • • 

.. l\to ko\adnn l.ondna)a gelen haberlere lL r:lıçe 
gorc bir) hancı hukiııııetın hımayesınde Sinemasında " 

Sözlü Film 
1.rmenı tanıla bu kapitalist huk6mel kur· İ 8 U İ ınnk suçu)! ıc,kıf ed ılcn sekiz kişi Eri F A L O B L t 
,•anda kur una <lizllmışlır. 

MACERALAR 
GARY COOPER- JEAN ARTUR 

• Dun Moı.kO\adn Soneı, h:ırıcl)c lı:ılk 
kon er ımı:ı~ 1111 Stoınonlnl.ov ile Japon 
bu~ uk elçısı Sigimllsu, 1938 için bahk~ılık 
mmnkknt rejimıni 1csbit eden bir proto-

2-S~ZAH K()RJIYA 
Tarihi atk ye ihtiras filmi 

Seanslar sa.at 2 de ba§lar, geceleri aa!lt 9,15 de Bufa1c~ göaterılir. 

Birden 
KRAL f 

kol iınzı cimi lcnlır. 1 
• Hındıstanlla lnglllı aM.ert makamla· 

nn ın, Guda r ha va me) danını askerl bır -;~İİiİİİİİm .. İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİ;;iiiiii;;;;;;;--;i 1 -.-'İİİİ9.İİİİİİİİİİİİİİİİİİi 
havai üs halıne ıetinnek isteıl"klerl blldi- 1 Buıia • ••••••••••••••••• • 

[~::_=:~~=::.:·~== VIELEK .~~~&. !~~!J m•~G~!!._ Haftası 
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lan Ye m tahd mlen dun ak$8m l1'eV 
llAnınca karar Tennlşlir. 

ÇoJulclar isin lauui 
~tir fi,atlar 

lte~t~~:::.:h;~~.!~!'!~mvay memur 1 ş E N y u M u R c A K 
• Almnn:\nıl:ı saltanat emlıik ,e emvali Seanslar: 2 - 4,15 - 6,30 - ~ı:. suvare 9 claar 

umumt idar~~. snhık Knıscrin Jlambt~ ~·~~~~--~---~---~~·~~----~~~~~~~~~~~·--~~~-~~----~ 
IJntosunda veya Alman lopra~ınd~ bafb l 
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l:iı A.\'ıWI.: 

Aö~~IE: __________ , _______ -Va=; u ~ ;Niz~ m:ıı lr-;Na;il 

18,30 plıikla dans musikisi, 19 Safiye 

Ya:an: Kenan Çinili - Melekzad Çinili 
( ER.KEK - KIZ ) 

5 

(Ter umc v.c iktibas lıaI.J,ı mcıh[u:dırr ), 

- Nmııara: 21 -

Aslı obııal, mabeddekl Raal'e d~er :on iki 

piyano ve keman refa.katile, 19,3-0 :konfe
rans, Selim Sırrı Tarcan tarafından, 19,55 
llorsa haberleri, 20 Sadi ve arkadaşları ta 
rafınd.ın Türk musikisi ve halk şarkıları, 
20,SO hava raporu, 20,33 Ömer Rııa tarü
fındun arapça söyle\', 20,45 Semahat Oz
clenst · \'C arkadaşları tarafından Türk mu 
si kisi \'e halk şnrkıları, (saat ayarı), 21,15 
orliesfrıı, 22,15 ııjans h:ıberleri, 22,30 pliik 
in sololnr, opera ve operet paıçalıırı, 22,50 
son haberler ,.e ertesi günün programı, 

23 son. 

~Dır 'if<eD~~e~ c§Jaln'la : 

Meçhul 
rafından 

• r am a
dım 

kil ilk caocuk kurban e yor u 
~ Y Bırsah mabedinin bulundug~ u zeytinlik· . .. tede bir tepe. 

Kartac·ı ~ehrınden az 0 
· lere doi!ru ''ollanclı. ' , ktan su getiren .:. J 

Şehre elli fen.ah uza ha Sanıyordu ki, oradakiler kendisini gö. 
büyük kemer bu tepeden olanca 11 ş- rüncc ne emreder~e yine yapacaklardır. 

BlJKUEŞ: 

a metile göze vurur. d sak Tıpkı bir sürüyü salhaneye sürükli -
B , ... ada ~ık zevtinliklerin göz en -

~ • yen hıınna boynuzlu bir koç gibi onlan 
ladığı bir mabet \'ardır: çe!dp alabi!ccek ve Siprona rerdiği sö-

Bırsah. • . ·on Karta- zü tut;ı1Jileceğci. 
Romalı !;umandan ( ) Sıp; d-' anla· Fakat Kartacanın yarubaşında, kızgın 

18 c:ızlıant, 19,15 cazbant, :W,35 opera
dan ll•msil nakli. 23,30 hafif miizik, 
llUDAl'RŞTE: 

19 enzlıant, 20,35 radyo oı ke.strası, 2-i 
sigarı orkestrası, 

BERT,/.V: 

Gece yarısı önüme çıkan ve üzerime 
saldıran kimdi ? 

cayı muha;;ara ettiği zaman_ uı-~ın ,e i\frika çb'ü ile serin Akdenizin zrtlıkla-. .. yuz ,a;.ı 

nndan bes vüz 51!.ı.ılı. uç · d rını du uran \e engı·n bir sulh sembo. 

19 rılilk. 20,30 hnfir mür:lk, 21 rad)'<> or
keslrası, 22,.40 pl:ik, 23,30 cnzbant. 
llOAH: 

- Karşındayım. Vurm ... nı beklıy.o-

rum, ne duruyorsun. Alıp tabancam a
teş etsen:!., Beni öldürsene.. Kork k, 
alçak diye bağırdım ve kahveden dışa
rı çıktım. 

• .ı ı "ehnn t-
iki }'Üz J...rfıçük çocuk nası sa b~e ._trn- fil gibi, UC5UZ bucaksız :ıir te~elli gibi ya-
ş•ıda kalabilmic;ler \"e bu ma t'o yılan ;e"il zı•vt1nl'J.der, Kartacanm bu 

18,15 h::ıfif müzik, 20,20 müzik, 21,30 r:ıd 
yo orkcsrrası, 22 konser, 24,15 c:ızlı:ınt, 
l'ı\llŞOV.I: 

mışlardı. . d- ın~m sutii-
Kart:ıcalılar, :ızs:ın bır : ne..;illcre 

sü karsısında. g lıp gı:çec 1 ,~ tari
Kart"~ adını u utturını)aca c -' L_,.,. bir kahraman 
hin boylu boyunca eııtA•1 ··ı-

.. cak meşhur tahammu 
lık numunesı ola ,. - lü yağız 
1 · · ·· · lardr I ara goz ' • ennı rro tenyor . . . 1 la Ö-
cteı·k n1 l vgililerının saç arıY ı a ı ar. se • Jejyon!an-
rülmü~ yaylan gererek Roma alar küp-

na ok yağdı:rnrc:rıar._ yaşlı la~nnı süzüp 
lerdcki son ze;1ınyag dam d' enlerine 

1 - mer ıv 
kavnatı} orlar, lucum ık kavurarak 
~ 1drran düşmanları ıp . rJardr. 
K k rt'.lrmn·a savaşn o 
artacayı ·u · ·üz babaycğiti 

Böyle bir zamanda beş } · ?irla-
t . a~açları ara~r-v

P~şine fal;:nrak zer ın ,., .v .. bir al· 
ki mabec'le ~ı~ınmal;: ı·adar ıgr--=nç 

k 1 b·ı· mivdi? Ça Irk o a ı ır · · h d sıifın· 
d .. he"iz Ve rna e e . ' 

Olamaz ı ~up · . d kca bu ka 
1 fıonc:ı e aç1 . 

mış bultıt'ları 1."M .1 
1 

bile hatta 
t . ...:ı·ı f-1.,ttQ k::ı"ın ar . 

naa tevu• er. ...ı 1 t-r·•r erkek· 
l"t'V"1ı1clar h"i . Yaln17. ka '" T • 
.... ~, . . ne t"'< adam ya 
1i bu hin J<n tnc-ılr ıçı~ • 

.• d" -nmuyordu. 
nır-'"...;ı .... f!'•bı u~u 

A c;truhaat... askeri 
A t-ıı•:nal. rrartac;-ı~tn meşhur ~ 

tı.nni'vıl'ın ağahysivdı: 1 • r'nde hu· 
d. du - ka e ı ı 

- ITavrr ... - ı\•or t· t ma<lem\i '1-a. 
ne Fa ,ı:ı ' 

lun~a" 11
1< m,,.se · b ada gizlenin 

• • 1 u,·oruz. ur , 
le ıçınde h" •mm v B'z bir avuç 

il ı d""'·u o1nr. ı 
hekl"m"k 'I ıa ... ? Fli:rıizden n!' 

NI.' \·ao:ı"·lırız 
arhynı?:. d ac:::\h11ec:ivorsunuz. 

'1.,. ' R""h\1 e .. ld 
rrele l ır o v• A edec:ek kuvvet herha E' 
5; ,,,...,.,, m:ı.: up v 

bi~ ~ -iliz. , -,.. iki kü-
Ve m"' '' .-ı-ırki p ı::ıl e. lıerd gu Bunları 

k 1 an e<ll\'or u. 
çti.k r"('tık 11'" kucal·la'irıdarı 

ı ,. a,.,.,ıa.,Pın km-'1 ,.,. ·erP < .. dö-1 par· 
alrvo~ , ... .,-ii eIHe b0l.trr1ıvor ar 

da atı><; \•an ., t so~ra kanım - . 
ça "t rıı cr.rna atıyr.rdu; ı 
rn-.1 , l"n duı 1~ıı1lı c . b 

-E 
. . k rtar . dıye a 

alı sen bızı u 

ğın '(\' ~u - b .. ı erivor. heş ad:.ım o. 
Fa.lcat ıtun er ı:( "' b' kava· 'nde c;ert ır 

~'Unda üç ad~m mı l A tnıbal'c te-
r ovuTmmı bu heYke • 8 •. 

selli W•ft'Cek .. en ufak bir keramet goster-

mivordu. 
1 

la· 
Nihavet bir Min mahe1de hı• .11nan 

. 1 kendi cannn 
nn sahn tiıkenrlı. hun ar d .,, . 

. . . . yavruıan o~ 
kurtarmak için mın•011 nı .. ·· .. 

danm sonınu 
ravan bu korkak kuman . kü ille 
daha faıla dintem0 k istemerMer, ç 

.1 Roma ordusunu 
ki.iciil~ çeteler ha\inue 
arkadan vunna"a kalk1.,tılar. . .. 

, erd hareketlen ~u 
Adamldl1Tım hu m l' işıne 

yilk bir nftrhcrd ola;ı • strubaa ınl ku 
gelmedi. Miicadele sonunda Ro~~ıtara: 
mandanın e\ine geçerse canını bedden 
mtvacağrhr anl dı. Bir g~ce ma d . 
gizlice çıktı. zedin ormanları aıac;rn at~ 

.. .. e gec 1 
),lan gibi yerde ~ütiine sun!~ ld 
Sin ·on'un o duırfılnna gidip teslım 0

• ~·· 
·ı ·ıesının Babasrrun dedesinin ve ıedi sı s~ • 

bin bir hatıra bırah"arak yaşach~ı. dol 
ğup öldüğü şehri tıe.rab etmekle me~ı 
bulunan düşman generalinin ayalcları op 

tü; 
- Canımı ba!!ışlayını:ı ... - diye yalvar-

dı - 5. 
A<:.trubaal sefil bir ad3mdr. Fakat ıp-

~ . · d h a ·ı olur 1dı: yon hislcnnde ondan a a sı • T 
_ Roma si .. e canınızr l~ışlıya. ' ır. 

_ dedi • lakin bir şartla. OrdınıuZ': ~r
kadan vuran adarnlannzı kand~ sılah
lariyle bize teslim olm.tlannı ten\m eder. 

seniM... , 
_ p-ıyhay ... Bu arzunuzu yerıne ge: 

tirmek en kolay ne olabilir? O~la~ ~ı I 
·· - n1l.rmez C'ltıtlaka emirlenmı dın-gorur b" • • • • 

Jerler. Siz bana birkaç yüz kışı vennu. 
hepsini toplar getiririm. .. 

S!pyon. tabii derhal en se\'me. leııycr 
nerlerinden bir lasmmı Astrobaalın. ~
ne taktı ve hain şef bunlarla birlıkte 

• korlmk, ııefil Ac:ıtnıt..aal'ini hiç wnmadı
ğt bir i~yanla lw.!"ıla~trrdtlar: 

Bı c:ah m:ıh~dindekiler teslim olmak 
.. le dur.mn: 

19 İngiliz müı:iği, 20,45 radl'O orkcslrıı· 
Si, 23 ctız pJılkları, Bu hadiseden beş on gün sonra da 

Gör Ü 1 m e rn iş . bir başmdan l:r fetaket geçt:. Bir gcccfdi 
geç vakit, 1 ... hved~n eve dönüyordum .. 

rekfam USUfÜ Yağmur ~:.;eliyord:.ı ve derin bir ka· - Yakla ma! - dire baR"trdclar. 
Ac:;tntlJaal. da'lıa dün, çocuklannr me

melerinden annp boğazlamak istediği 

"""13'1 durhı.tanrırfan en kilriik hir ~ika
yet çıkmtvan kadm•ann. daha dün ber 
emrini \?erlerde sü1iinerek yerine getiren 
ı~artaca a kerlerinin. bir yan gözle ba-

S ON giınlerJe Şikagoda, idama ranlık v:a.ıdı. 

m;:ıhkıim bir caniyi birisi ge;ip Feriköy camiı.;ini geçtim. Baruthane 
görmek ister. Tabii müsaade olunur ve caddesine çıkan, iki tarafı yüksek du-
mahki'ımun yanına götürülür. Ziyaretçi varla kapalı dar yolu geçiyordum. Kar-
ile mahkum arasında şu bir kaç söz ge- ,_§dan bir karaltı lıelirdi ve yanımdan 

çer: geçeceği ssıada hafifçe yan dönerek 

kr.;ma hütiin ~.,eHilc'0rini b3~rrşhyan 

ıı:eııç kı.,1 arın hıı hir ::ıf!17ı'lan bağın!'lan

na kuhk asmaclr. Fnkat Sipvonun adam 
larrnr neqine takrp ilerlemek isteyince 
ıcvtinli1~ıerin her taraftrıdan bir ok yağ
munma tutu1du~mu görcfü; her tarafr
m 7.an!!lr 1.arıll,'ır titre-ten bir korkuva tu
tulrtu. viir.ü ko\'un vere ur.andı. O za
man Si•wonun adamlarr 1evtinJi~ sardı
lar. al)lnka hattını daralta daralta iler
lt'rliler. hE>r tarafı tanyarak korkunç bir 
harbe J!IY'Tiic; gerdiler. 

Ziyar!tçi - Verdiğiniz sözü yerine :yol verdim. 
getireceksiniz, değil mi?. Yol çok dardı .. Böyle hareket etiTle-

Mahkfim - Elbette .• Mademki ka· seydim, iki l:işinin yan yana bu r ~r 
rımla çoctlğuma bin dolar vemıeyi vaad yoldan geçmesine imkan yoktu. Gol-
ediyorsunuz. Ben Je sö:ıümde duraca- genin yanımdan geçnesiyle sol bac'1ğı-

-Y<nıi.,"a'rlar ashmlar gibi dfığüşüyor _ 

lardr. Bir Kartacah bes Romalı tepele
me<! n tenelc"U!livordu. Fak:ıt R<ımalı -
1 r o karlar çol,tular ve harp ilerlooikçe 
yeniden o kadar yardrm aldılar ki. Kar 
tac lılann kahramanlığı hu, yığınları 

tcoe'eme,•e kMi ırelme<li. l\l•ırıtazam ız:e
rilevişlerle m~hede iltica ettiler; büyiik 
kapıv. kana~rlar, muka..ırfer korkunç a-
1nh"'ti be1d"m"ve tıa~ladılar. 

Korkurıç akthet!. .. 

On hf.lli o•an bir <ıe ·di: 

Oiri diri varumk veva t~rrn olmak. 

Romalılar kanlt mılala-:ivle revtin a· 
v-ır ar:ınr r.ud3\'3rak topladıkları taZP 
rl~lT·m rnahe"lin dört hir ,·anma yı~riı
lar. Sonra ii.,erler'ne fırı fıçı. küp kiip 
7evtinvalTr rlö1.:erek fitillf'-iiler. Bir an i~ 
çinn" m:ıl)P<f, vedi kat cehennemin rlihi-
ne rllic:miiş gibi oklu. /l.c;tnıhaal gözle
rini "a"'nn qc;1rnı hir>aya dalchrctr. Vf' 
h~lki de ömrtinrie ilk defa ohtrak. kabur
rralarr ardrnda hir verin ~, .. ı2drğrnı nuv. 
du. Dte<len, rüw~ra tutulmuş inek hir 
ncrdf' gihi titrive~eı.. ~vrularak vük~ 
len alP\'lı>rin ötec:i"rlen acı çı{i:hklar 

kavrula!'ak ölrrı,..1• i tf!l'liyen R;enç insan 
h11ıc!·ırıl;lan geıi,·nrdu. Hepsi insan 

cnrthklarn11fan cıkan hu acı sesler ha
zan birih;.;ne kanc:vor ve o zaman te-

ci0hhiiş e<l0 n hir insan vı~~mm bir man
cia sürfısünrlen fark._1.,lastrl?mı anlatan 
bir bö!!ıirtü halini ahvordu. Alevler 
yük<;eldikçe b;na kızışıvor bina kızrştık· 
ça içerdı>ki t,.rn~. hevecan artrvor ve ya. 
yaş vavaş hiçbir havvan gırtlaR-ma uy
maz bir hal al:ın 5e'ler. kulaklara, bir 

dağm teoesinden uçuruma tekerlenen ka· 
ra kavalann uğultusunu veriyordu. 

ğım. 

Ertesi giın cellat, mahkUm.u elektrik 
sandalyesine oturtacağı sırada mahkfun 

bir şey söylemek arrusunu izhar eder. 
Etrafmda toplananl&ra hitaben: 

- Son t:.efesimi vereceğim bir uman
da size birşey söylemek istiyorum. der. 
hayatın son dakikalannda ve mezarın 

eşiğinde bulunduğum bir sırada yafan 

söyleyec~ğimi zannetmezsiniz, sanırım. 
İyi dinley:ni.z ve iyi biliniz ki, dün)·a

nın ne nefis, en ala çikolatası, Nevyork
ta Samoe1 Franklen ve mahldumlanrun 
fabrikasınca yapılan çikolatadır. 

Ve. bundan sonra idam hükmü yeri
ne getirilir .. 

Bir gün evvel mahkUmu ziyaret eden 
adamm, Semocl Franklcn ve mahdum
ları fabrikasının seyyar memurlarından 
biri olduğunu söylemiye lilıum var mı? 
İdam mahki'ıınarmdan bu suretle i~ti
fade Amerikalılarldan başka kimin ba· 
tırına gelır ! 
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Astnıbaalm gözleri camlac:mrş gibiv - dalların çıtırtıJan arasında bu bsıltıyi 
di. Diri diri yanmaya mahkUın edilen nasıl duyabilirdi? 

bu hetbaht in.anı.ar arasında kendisinin Duyaıruyacağınn Astrubaal'm da aklı 
de üç çocı•ihı vardr v~ camlac::an gözle- kesti. O zaman zeytin dallarına tutuna 
ri öııünde. bir an, hunl:mn anac;ı olan tutuna, yorgun bir köpek gibi gırtlağı ile 
f:ıir kadın. bir peri endamı göstererek cm nefes alıp vererek, güçlükle ilerledi. Ro-

lamr mbi oldu. malı genralden bir at lxwu ötede takati 
$imdi. Sipvon da Kartacaı.:ı hrrakmıc: kesilip yüz üstü yere düşerlren, kabuslu 

R1rcah mahM"föıe ko~muştu. Ak bir atr bir uykudaymış gibi inledi: 
Ü"tiiııde dimrlik duruvor ve yağb alevle. - Merhamet! Merl\amet! Çocukla-

ri a,,,aıandıran oarlak zırhı içindi! ıml- nm ... Çocuklarımın analan .•. 
nec:ten yanmrc; ~izel adaleli endamı, ~ö- Daha birkaç sa:ıt önce önüne geleni 
ze vaktıt kaplı bir esmer akik gibi gözü· keyfi Ltediği gibi doğrayıveren bu ada

küvordu. mm şu hali galiba Sipyona dokunmuş-
Dehset, iç sızın ,.e korku Astrubaalin tu. Yanındakilere §Oyle bir göz atmca 

dizlerinde derman bırakmamıştı. Bulun- Kartacalılann konuş~ dilden anlıyan 
du 1 :ycrd "' ona seslenmek istedi. Fa- ' bir adamı iıah etti: 
knt kurumuc:; gırtlağından ancak bir fı. - Çocuklarını Ye kansını kurtarmak 
c:ıltı çıkabildi. istiyor. 

Sipvon en az elli adın u1.aktardr; ana (Devamı var) 
baba gününün gürültüleri ve ~u yanan (Jt.) Scipion l'Af1icai11. 

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

Can aczsiyle : 
-Ah!. 
Diye bağırldım. Meçhul adam sür'at· 

le köşeyı dönerek kayboldu. Acıyı unu
tarak ad'lmm peşine takıldım. Köşeye 

kadar geldim. Ortafa kimseyi gorcn:.e
djm. 

Bu vaziyette yapacak bir şey yoktu. 
Evime gitmeliydim. Fakat güdükle 
yürüyordunı. Sıcak bir şeyin ayaklan
ma doğru indigini <duyuyordum. Ya ·a ~ 
lanmıştım. Bir doktora veya eczaneye 
gidip yaramı sardnnıak lazımdı. Bu 

saatten sonra buna da pek im:uran gore
miyordum. Karakola müracaati de fay· 
dasız buluyordum. 

Çünkü daha evvelki hclıdisede bir 
türlü yapdn ortaya çıkarılamamı~tı. 

Maamaf\h gene bunu ihmal etmedim. 
Doğru klrakola gittim. Beni nöbetçi 
bir eczaı1eyc götürdüler. Brçağın baca
ğımda açnğı yara büyüktü. Akan kan
ların yarısı ayakkabımın içine dolmuş· 

tu. 
Yaramı temizlediler, sardılar. Eve 

geldim. Yapanın bulunamıyacağmı bil· 
diğim içb d ... vacı olmadığımı söyle· 

dim. 
Bunu yap;mın, bilmem okuyucularım 

da benim gibi Ade'ı:t olduğunu mu Ea· 
nacaklar. Bacağımda hala yeri kalan bu 
bıçak izini ne zaman görsem, o vak'ayı 
hatırlar ve o adam:ı kar§ı içimde bır 

kin duyarın-.. 

* ~ "' 
Başıma böyle felaketlerin gelme • 

sini, ev lıalkı, hep sırtımdaki erkek el-
isesine hamlediyor!ardı. Onlar, l.:·elki 

de bu id!:ifalarmda b<ıklıydılar. Fakat 
beıı, o zamanki düşünceme göre '\'Mzi· 

yeti l ·~ tc böyle :nütalea etmiyordum. 
Olacal.tr, c.luyordu . 

Bir gece hadisc~inc1 en sonra, gene 
bu erkek elbisesi yuzünden evde bü) ük 
bir felaket koptu. Bunda gene ben 
kabahatti gorüldüm ve belki de böyle 
idi. Şimdi size bu vak'ayı kısaca hül5sa 
edeyim. 

Mualla ile buluştuğumuz bir günün 
akşaoun•fa, eve g!ldim. Akrabamd n 
Ahmetle, yakınımızdaki demirci dükka· 

nının sahibiAbdullah Efendiye uğradık. 

Bu adamla iyi konuşurduk. Genç bir 
adamdı. 

Dükk.inma gititğimiz sırada, o lıer 
akşamki gib: mezelerini hazırlamış, ra· 
kısıru ortaya koyt:ıuş içiyordu. Bizi gö
rünce büyük bir sevinç gösteı:ıdi. Otur
mamızı, bizim de içmemizi SÖ} ledi. 

Ahmet ra krya fazla alışık değildi. 

Beşinci Kadehte urhoşluk alfunetleri 
gösterdi: 

- Sen artık içme Ahmet, dedim. 
Beni tlir.kmedi. Mütemadiyen içti. 

Nihayet fena oldu. Demirci Abdullahın 

Bıt ta i)ctte )'a[>acak bir şey ;oktu. E 
vimc g 11 ıcli> dim. Fakat gı rliiklc 

yür ·;yordımı 

yere scrdigi ltasırm üstüne uzandı, 
kaldı. Bir türlü kendisini kaldırıp eve 
götüremedim. Keıdısini yalnız da bı

rakamadım. 
Abdullao Efendi sabahleyin er'\..cn

den geleceğini söyliyerek dükkanı u e
limize kapcıtıp gitti. 

Sabah:ı kadar uyuyamadım. Ahm~
din yanınJa bekledim. Şafakla berabc.r 
ayıldı. Orada kınk bir desti içinde wl

duğum uyu başına dökerek iyice ayıl
masına çalıştım. Artık konuşabilecek 

bir hale ge mişti. Bir saat kadar sonra 
da Abdullah Efenli geldi. O gelince 
biz de dükkandan çıktık. Eve geldik .. 
Cebimdeid anahtarı kaprya soktum, u
sule ı açn:n. Birer gölge gibi gürültü 
çıkarmad:ın içeriye kaydık. Merdiven
lerden yukarıya çıkacağımız &ırada ka
lın ve dik bir sesle km:şılaştık: 

- Bul'aya gelin 1 Bu saatte nereden 
geliyoısunuz? 

Bu suali soran dayımdı. Korkmuştuk. 
Sorduğuna cevap alama} ınca büsbü~ün 
köpürdü. Eağırmasma devam etti. Sa
banın bu ilit saatlerinde, gilriiltüyle ya· 
taklnnndan fırlaya.rıJ~r etrafımıza top
landı. Hen birlik olup karşılannda sük
lüm büklüm duran bizleri başlamakta 

devam ettiler. 

iş, sonunda şuraya geldi: 
- çııc<.lr şu sırtındaki erkek elbise

sini. Sana biitiın bunları yaptıran o
dur. Bu cllfseden aldığın cesaretle kim
bilir daha neler y~pacaksm? Son defa 
söylayor.ız. Ya bu e.lbisr} i t.ılcarırsın, 

ya bu evden gidersin. 

1 bu safüaya do'kühince vaziyet de .. 
ğişti. Ar ık evde kalmam imkansn:laş· 
tı. . 

Erkek elbisesi altındaki hayata o l:a
\iar alışmış, o kodat ısınmıştım ki o
nım bana verdiği hürriyetten vazg<!Ç • 
memeyi, evi terketmeyi. tercih ettim. 

.Böyle bi:: sözden s:>nra israrla t'Ve 

gelmek, ekmeklerini yemek, izzetinefai· 
me dokunmuştu. işte bu hadise gene 
beni aile ocağmv.:hın ayırdı. Kadıköylin· 
de oturan ~krabalanmın yanına gide
n;,k kc:-ıdimc hır iş E!.l amtya ba~l3.dmı. 

Nihayet bır tanıtlık zat vasıtasiy le 
Ankarad,ı ( ... ) oteline altmış lira maaş
la katip olarak girelim, 

Yemeğimi, yntacak yerimi de otel tc· 
min ediyordu. Bu yüzden aldığım ma· 
aşla rahatçe geçıncbiliyordum. 

Burada her türlü gürültüden uzak, 
rahat bir havat 6Ürdüm, diyebilirim. 

(Devamı var) 
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Fl"irler ve "nsanıar 

Uzun roman 
Yazan: Nurullah ATAÇ 

E SKiDEN şöyle bir iki saatte o
kunabilecek romanlar pek 

a.zdı. (I>rofesıdonncl münekkldlere 
söztlm yok; onların içinde, meşhur 
Emile Faguet gtbl, sık yazılı 360 
sayfayı bir buçuk saatte okuyuve
renler varmış; ben orta - halll karl
den bahs diyorum.) Harbden sonra 
ise bllhasaa Fransadan ve daha bat
k.a Avrupa memleketlerinden, ro
man adı altında, uzunca hlkA.yeler 
gelmese başlamıştı. HattA. Candlde 
ve emsali haftalık gazetelerin bir 
sayıda veriverdiklerl de oldu. Sissiz 
ve lodos uz haYalarda, Akayın en 
yollu vapurlarında, köprüden BUyUk 
ada' a kadar dayanamıyanları da 
vardı desem fazla mübalA.ğa etpıiş 
olmam. 

Niçin roman bu kadar kU~UlmUş
tn? Bır kere işin içinde iktisadi se
bebler vardı. On yıldan fazla süren 
bir müddet Zl\rfında - belki kltab 
naşirlerlnln büyük ve hesabsız bir 
gayreti sayesinde - kltab ticareti al
mış yürtımllştll; Fransada her muhar 
rir, yazdıklarının okunacağından 
değilse bile satın alınacağından aşa
lı yukan emindi. O altın devrini la
ıtsmar ettiler, her muharrir bir J'ıl 
içinde bir, hattA birkaç kttab çıkar
mata çalıştı. 

Fakat iktisadi sebeblerln ıanat 
meıelelerlnde yalnız başına &mil o
lacatına kani dellllm: onlar ancak 
semberetl boşaltan bir darbe olabi
lir, zembereği kıran başka lmlller
dlr. Onlan aramak lbımdır. Kısa 
romanlar yazılmasını doğru göste
recek birtakım bedii mlsaadeler, 
bedii zaruretler olmasaydı o iktisadi 
sebcbler, muharrirleri böyle kUçillL 
küçllk kitablar çıkarmağa razı ede
mezdi. İnsan, bllhasua yazı yazan 
clDBI, metaphyslkçi bir hayvan ol
maktan kurtulamaz; yalnız ihtiras
larına ve menfaatl2rlne uymak lstl-
7enl blle geuc o.h lA.tto.n bir izin al
manm çares:r.ı orıır. 1920 senelerin
de kıs kıea roman yazmatı ll}lerlne 
uy n bulanlar, b1JDU J'&pabllmek 
için, h rbc\en önı::eki sarıat tellkklle 
ıın<1cn, nradıkları izni kolayca ko
p rdıl:.ır. 

Jul • noma.lııa•&n IJU Bommes de 
boono 'olont6'slnln on dOrdtıncll cil
dinde "Kara bayrak,, adlı parçayı 
oku.ı n: onda Jatlcz dllnyanın kara 
bayr.. h bir gemide, cansıkıntııı ge
mtalnde seyahat ettiğini söylüyor. 
Harbden önceki ferdiyetçi Avrupa
nın U7.erlne gerçekten bir cansıkm
tısı çökml\ştU: o zamanın adamları
na, kltabJarına sorun, hepsi bunu 
tasdik eder. O zamanki romanların 
tiyatro piyeslerinin çoğunun eğlen
dirici olmağa çalıl}ması da hep bu 
)'Uzden değil miydi? Cansıkıntııı, et
rafa allkasızlıktan doğmaz mt? Bu 
sıkıntı, bu aJAkasızhk bllha.s~a sa
natklrlarda görülUyordu. tnglllzce 
cansıkıntısı demek olan "spleen,, 
kelimesi, sanatkA.rlar Aleminde bey
nelmilel bir parola olmuştu. Spleen 
duymıyan, her tUrlU ruhi incelikten 
mahrum, cahil, belki hltab bile değ
mez bir adam sayılıyordu. Andr' 
Maurols'nın değerli, delersiz birta-
kım kitabları dllımlze çevrllditl hal 
de Au PA1• des artlcoles adlı hlkAye
&i henüz hiçbir mlltercimlmlzl celbet 
medl: onu okuyun, kısa romanlar 
modasının nasıl, niçin dolduğunu 
anlarsınıı:. Harbten önceki muharrir 
lerln çoğu hayatla alA.kalarını kea
miş, Andr' Maurols'nın tasvir ettlll 
atbi Adeta bir adaya çekilmiş, orada 
içsıkıutılarını mükemmel mısralar, 
kusursuz cümleler haline koymak ıa
tlyorlardı. Aralarında hayatın değil, 
mananın bile bir kıymeti, bir ... ma
nası kalmamıştı. Yalnız sanatın, bü
yük harfle yazılan ve başlı başına 
bir Alem olup insanların yaşadığı 
dünyaya yukarıdan bile bakmıyan 
Sanntin sözü geçiyordu. O adamların 
söyliJeceklerl bir şey yoktu; daha 
doğrusu söylenecek şeye değil, onun 
nasıl soyleneceğine ehemmiyet veri 
yordu. Maksut sadece eserdi .... 

"E w er maksut eserse mısraı ber 
ceste ki\fidir.,, Böylece sanat küçü 
cük manzumelere, kısacık romanla
ra do ru gitti. Balzac , Stendhal, 
Dlck ns, Dostoyevskl, Tolstoy yüz 
elli, iki yüz sayfalık romanlarla ik
tifa etmiyorlar, bir cümlo üzerinde 
sayfalarca uğraşmıyorlardı, çünkü 
cıöv ..ıek iste lik ıeri, fnsaıılarırı ha 
~atı üzerinde bir tesir bırakacağını 
umduklan sözleri vardı. Böyle söz
leri vardı, çünkü bayatla alA.kadar 
oluyorlar, hayat üzerinde dUşlinüyor
Jar ve cansıkıntısı çekmiyorlardı. 
Onların çalışması sadece bir ruh ha
letini, geçici bir hissi, "fantastlque .. 
bir vaka71 tasvir etmek için delildi. 

BirkqJ!ldanberi hava ddiştl.: 
kUçUk romanlar Claden gUno azalıp 

uzun romanlar çoğalıyor. "Nehir -
roman,. (romanfleuve) denllen ki
taplar söylemek istedikleri bir şey 
bulunan veya bulunduğunu iddia e
denlerin eserleridir. Bunlar bir hA
dlseyi, bir ihtirası tecrit ederek tas
vlro razı olmuyorlar; bütün hayatı, 
o vakayı veya ihtirası, ruh haletini 
mümkün kılan tartları da beraber 
göstermek istiyorlar. O kadar ki iç
lerinde Jules Romalns gibi yalnız 
bir vaka ve onun etraflle iktifa et
meyip cemiyetin biltün hallerini gös
termek isttyenler var. Böylelikle ro
man tarihe doğru gidiyor. 

Mel}bur bir söz vardır: "Kısa yaz
mağa vaktim olmadığı için mektu
bum uzun oldu.,, Bugünün romancı
ları, vakitleri olmadığı için mi böyle 
uzun uzun yazıyorlar? ... Hayır, iç
lerinde Roger Martin du Gard gibi, 
her sayfa üzerinde günlerce çalışıp 
iki Uç yıl emek verdikleri bir cildi 
imha edlverenler var. DenJleblllr ki 
dünün kısacık roman çıkaranları de
tti, asıl bugllnklller sözü uzatmıyor 
lar.ÇUnkü bugünkülerin kitaplarını o 
kurken onların söyllyeceklerl bir 
şey bulunduğunu ve bunu dllfllne
rek yazdıklarını hluedlyoruz. Ro
man uzadı; çUnkQ romancı mevzu 
buldu, bir hiçi, bir gönül sıkıntısını 
ytız, iki ytız sayfalık bir (ldtab halt
ne getirmek sevdasından kurtuldu. 

Narallah ATA(,; 

Muglayı seller bastı 
dereler taştı 

Muğla 30 (Huıuıi) - Uç gündür 
devam eden yağmurlar ge\:e tufanı an
dırır bir dereceye vannıt ve sabaha ka
dar bardakan bopnırcasına yağDUfıtr. 
Sokaklardan, derelerden ıellcr gelmit 
her taraf •u içinde kalmqtır. Yağmur 
bu sabah dunnU§aa da hava kapalıdır. 
Bu yıl, misli göriilmmit dere<ede yağ
r-•1 rlar yağmııtır. 

Eran11z!ano'me1bur yllzllcllall 

Tarls 
Rusyada gördük
ıerınl anlatıyor 

Sovyet Rusyaya gitmiş olan meşhur 
Fransız yüzücüleri Jan Tarisle Roje Hc
inkle Pari~ avdet etmişlerdir. 

Taris gazetecilerin sorduğu suallere 
§U cevaplan vermiştir: • 

- Güzel bir turne yaptık. Yüzdüğü
müz her lfhirde: Moskovada, Leningrad
da ve Kiyev'de, birçok spor meraklıları 
önünde üçer saat süren konferanslar ver 
dim. Sovyet Rusyada nazarı dikkati en 
fazla celbeden cihet, gençliğin birçok 
~yler öğrenmek ihtiyacıdır. 

·- So\')'E:tlerin yüzücülüğü hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

-· Bu sahada giisterilen terakki cidden 
çok büyük-tür. Hiçbir zaman bu kadar 
f aıla sporcu görmedim. Bilhassa seröest 
yüzmede birçok şampiyonlar vardır. 
Bunların ekserisi gençtir ve tekamill e
debilirler. Maatteessüf antremnan w 
hazırlık çok fena idare edilmektedir. 

- J yi zamanınızda olsaydınız, yine 
mağ!Qp olur mıydınız? 

- Zannetmiyorum ... Esasen alman ne 
ticeler benim her zaman aldığım dere
celerden ~k aşağıdır. Eğer on gün da· 
ha kalaydık, daha hi dereceler alacak
tmı. Bir aylık antrenman bana k!fi gel
medi. Gclectk sene oraya tekrar gider
sem, herhalde vaziyet baska türlü ola -
caktır. 

- Ya meşhur Sovyet yüzücüsü Bua· 

çenko? 
- Paristeki halinden daha iyi ... 2CO 

metro kurbağalamada bizzat kronomet
ro tuttum, tam 2 39 da yaptı. Fakat 
garib stili ve çıkışları hata çok fena ... 
Bana, Kartonne'ye selam sövlememi ri
ca etti \'e ŞÖ} le dedi: "Ben dünya şam
piyc•nn~ ur.ı 'e bunu istediği anda ic:pat 
edebilirim . yani. sizin anlı) acağınız, 
meydan oku~or. 

- Buaç,.~ka buraya müsabaka yap -
mıya gelec k mi? 

- 7..annctmi} orum. Ru lar, şampiyon· 
lannı Fran5aya müsabaka için değil. te
kfım[.il etmek ıçin ~önderiyorlar. 

- Futbolcülerin, beynelmilel lederas. 
~·ona· dahil ulacaklan soylendi. bu doğ
ru mu? 

-Orada mevzubahs bile olmuyor. E
sasen buna pek de ehemmiyet vermiyor
lar. 

~~~~~~~~~ 
Çok bozuk bir oyundan sonra 

lstanbul muhteliti Romenlere 
3 - 2 mağlô.p oldu 

Takımımızda vazifesini hakklle ifa eden yalnızt 
Cihat, Fikret ve Necdettl 

Ankarada iki müsabaka yapıp birin· 
de berabere kalan, diğerinde de 5-3 gıbi 
büyük bir fa.kla l ..... Jlen Bükreş karışık 
takımı dün Taksim stadyomunda Istan
bul munteliti ile karşılaştı. 

Saat iki buçukta vişne çürüğü gömlek 
ve m:ıvı pantalon giymiş olan Rumen ta. 
kımı yirmi dakika sonra Jstanbul muhte 
liti sahaya geldiler. 
Kısa süren bir merasimden sonra oyu 

na !\ihadm hAkemliğiyle bqlandığı za· 
man İstanbul muhteliti şu §ekilde dizil 
di: Cilıad-Faruk, Hümü-Mtlımel Re 
,ad, Riıa, Feyıi - Necdet, Suleyman 
Rasih, Bülend, Fikret. 

Misafirlerin ayağından ~ top mü
dafaamızda kesildikten sonra bizimkiler 
soldan seri bir hücum yaptılar ve rumen 
kaleci bloke ettili topu elinden kaçırdı, 
Billend yetişti, çektiii şüt birinci dakika 
da avuta kaçtı. 

Akabinde yine bir İstanbul akım Ra. 
sihin wruşuyla kalenin yanından dışarı 
kaçtı. Üst üste ve kolayca yapılan bu 
hücumlardan bizimkiler "ne olursa olsun 
kazanacaitz.. diye düşünmüş olacaklar 
ki, işi g~ttiler. Bu fırsattan istifade 
eden Rumenler de yavaş yavaş açılarak 
oyunu evvel! mütevazin bir §ekle soktu 
lar, onuncu dakikadan sonra da top İs
tanbul nısıf sahasından çıkmaz oldu. 

ROMENLERlN tLK GOLO 

14 Qn~ dakikada HftsnünQn hatasın
dan istifade eden Romen merkez muha
cimi, topu demarke olan sağ açı~a ge
çirdi. O da güzel bir şütle maçın ilk g<>
lünQ attı. 

Mağl\lp vaziyete dü~ İstanbul mul~ 
teliti derhal ileri atıldı ve Rumen golün
den iki dakika sonra güıe1 bir fırsat ya. 
kaladıysa da Süleymanm yavaş hareketi 
yüzünden heba oldu. Biraz sonra da 
Fikretin çok sıkı bir entünü Bükreşli ka
leci güzel bir plonjonla defetti. 

25 inci dakikadan sonra yine misafir
lerin akmlan tehlikeli olnuya başlamış
tr. Bu arada Cihadın fevkalade güzel 

müdahaleleri olmasaydı, lstanbul muh

telitinin birkaç gol yemesi muhakkaktı. 
Bizim taknn - dün de bennutad - çamur 
deryası halini almış olan stadyomda 

sanki hiç fena sahalarda oynanuya alı

şık değilmiş gibi bir oyun çıkarıyor, Ru

menler ise kendi sahalarında oynuyor 
gibi oynuyorlardı. 

RUMENLERiN iKiNCi GOLU 

33 üncü dakikada uzun paslarla Ant 
bir akın yapan Rumenler Hüsnüyü at
lattıktan sonra bir gol daha attılarsa da 
hakemin bunu ofsayd addetmesine rağ_ 
men misafirler tam yedi dakika sonra 
sağ içlerinin ayafıyla ikinci golü, ikin
ci defa kalemize soktular. 

Bundan sonra büsbütün karışık bir 

..... 
Rumen kalecisinin güzel bir kurtarışı 

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

IKlNCI DEVRE 

1kinci kısımda merkez mua\ine Hüs
nü, sağ müdafıe Reşad, sağ içe de Naci 
ikame edilmişti. 

Bu devre oldukça sıkı hücumlamnız
la ba~ladı. Besinci dakikada Billend top 
la kaleye girerken hatalı bir şekilde dur. 

duruldu. Necdet taraf mdan çekilen pe
naltıdan top direğe çarparak geri geldi. 
Oyun bundan sonra karşılıklı akınlarla 
geçmeye başladı ki, bu hücumlardan 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 
muhacimlerimiz bir türlü gol tıkarama· 

Süleymanın ruticesiz kalan bir .akını ... 

dılar. Bu tazyik 6-7 dakika kadar sOr. 
do. 
RUMENLERİN üçCNCO GOLÜ 
ZT ind dakikada bir Rumen h6cumu 

nu müdafaamız knmerle kesebildi. Sal· 
dan atılan topu Cihad uzaklaştnamadr 
ğı için merkez muhacimleri yerden bir 
şütle takmımm üçündl sa)'ISIDI bydet. 
ti. 

BIZtMKtLERtN 'OST CS1'B 
ATTIKLARI GOL ~ 

.iO uncu dakikada P1krete yaıxlan bir 
favlu Feyzi kale alıma havale etti ve 
Hüsnünün güzel bir kafa vurueu ile ta· 
kmunm bir gol kuanmq oldu. Bunu L 
ki dakika sonra Rumen mOdafiin yanlş 
bir kafa vuruşuyla topu kendi kalesine 
sokması takip etti. 

Bundan sonraki dakı1calar talanmnı • 
zm beraberlilf temin etmek için sarfet• 
ti~ nvretıe geçtiyse de, netice &fiqneo 
den 3-2 B~ muhteliti 1ta'ılne bitti. 

NASIL OYNADILAR 

Misafir takrnda kaleci, merkes mua• 
vin ve ild açık nazarı dikbti celbetti. 
Salt muavin de Fikretin ne derece tehli• 
keli bir oyuncu oldulumı anbyabildı'lf f. 
kinci devrede ona fırsat verdinnemek r 
çin mükemmel surette çalqtı. 

İstanbul muhtelitine Relince: b1ed 
Cihad vazifesini tamamivle ifa muWlr. 
Yalnız kornerden gelen topu maklaştı.. 
ramama.cu ve ba suretle bir gol yemesi ye 
gine hatasıydı. 

Müdafaada Faruk ve Hiisllil, maavfn 
hattında da başta Raa olmak Ozere 
Fevzi hemen hemen biç muvaffak ola-' 
madılar. 

Muhactmlerden Necdet 91 Fikret lru
sumız, dif!erlerl - Rasih de dahil. bOtiin 
kelimeyle berbattılar. ' 

O. M. KUTNAK 

Son ollmpıvatıarın 
şamptyonu 

Ha drlk 
Madı!lle IJltlll 

tn~lllz gaz~lerlnln verdltl bir 
habere bakılıı'Sa. Bertin olimpiyat
lannda, aart Pentatlon 7antım kae 
zanmıt ola,a Alman Handrlk, Mad. 
rid ci~ harb esnasmda ölnrilltflr. 

HanclrtJ, aenebqında, general 
Frankon;n ordusuna gGn8118 olarak 
glrmlttt 

Veni adam 
İsm:ıil Hakkı Baltaaollu tarafından 

dört 11ldanberi muntınman çıkanl
maı,ta oJan Y mi Adam auetesinin bu 
haftaki 209 uncu aymmda memleketin 
hicÇok tanmaı11 hnnllım ,..ı.ı 
,ontr. Aynca Yeni Adim Amlldopedisi 
adlı wia .. b•• ,..,.. 
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' V eri len s :>zıe ri n tutulmaması bir çok 
iht ı ıa tıar do~ur acak v e bun ları l<anlı 

isyanlar taki b edecekm i ş ,.. 
VJlUI' \. I~, ) alnu: 'ruıınnın ele ıl 

bulun dun) Jnın en bu) ük, en cıılıll 
gıızctclt!rı her ene sonundu ınüncccınıle· 
]ere. mech ııınlnr:ı, folcıl.ırn ınürııcaııl cıler 
lcr, ) eni sene hnkl,ıııılnkl fikırlcrini sorar 
lnr 

Yıırın ne ol:ıcnk? Yeni sene) 1 nasıl se· 
çırcce iz t:. Bunu duşfüımi)cn, aklından 
edrıni)eıı \Or mı? •. 
ek t ~lC\11 rmır.ııı 1 l1 cfütfşdl ı1tıı gldcr

ınck ıçın im 'rncıılıur folcılıırın kclınıwtleri· 
ni ıı) nen n.ıklc•lı)onız: 

Profesör Kcı nc:z ne diyo ı '? 
(Kcrııcil) pek ımıruf hır muncı cını· 

dir, l!JJI> icın bakıııız neler bO) lu) or: 
"l>l \ ı iıııız, bılhno;'i:ı 1038 scıwsı, ıııu· 

ncccı.ı:leı ı pek çol.. nıqgul Nlcn bır '-lllC• 

dır. l'u sene zarfında çok ınulıım lılıdıwlcr 
ol3roktır. Bıınıı k ınuat ~l'tıı nıek ıç in ılk 

C\\d, l'oloıı,,ılı hir ımııazııı li90 Sllll'Sln· 
de r.. 'ı>< ıkdc l.ı ııoıhın ı..u~·uk Lıır c:>crınl 
tetkik cdelım: 

llu Cıllın pıııı:ız, 1793 de, JG ıncı ı.uınııı 
(bir erscri ı;llıl) lılunı oluııot·oğıııı lı:ıhl'r 
'crı.> qrdu. Oetlı~ı u,> nen <,·ıktı. Bu küı:ıık 
risale tetkik olunıırsn 1 i!JU dan ~nıııuııı
lllızn k:ıdnr hir ~·çok rııulılııı lıüılıselcrc uit 
iŞnrctlcr Horiılur. • 'ııpol.> on nıuhıırclll'lcrı, 
1830 \e 1840 Frnno.;a ilıliliıllcri, sııri ha!i>IU· 
lıklıır, f.ıcrnlıır •. Hep, ıı:ııı:ızııı hi.11.Jcr 'crdı· 
el t rılılcrdc \Ukua gclııııştır, 

J>.ııınz; ) ırmiııcı .>uz.> ılın ınsanl:ır için 
pek_ lııınrlı olın.ıdığıııı gi7.leını)or, l.Ju :ısıı 
da ıns:ınıorın çok fd!'ıkcllcre, ıııusıhellcn· 
uğra:ıucıı •ını hııbcr ~eri.lor, l!l38 scrıcsı 
için dı.ı Şunlorı ı>o) lü) or: 

"(.;'mıuıır bir h ırl', beşeriyetin kokunıı 
kurutacaı:, ıl1111yrı111 harap ı·ılccck. lmcırı
lar; birlbirlcrlııl mcılwctnıcl. irin silalıll'I· 
ilaca/dar, bor,ıışmuk tıırı, biri birleri ııl öl
durnıckterı başl.n bir şey Jiişiirımiyccek
ler. Dız sene lrirıılc birrok milletlcr malı· 
volacal:, ahallııi olerı JJeya J.urıın lıirrcıl: 
bD1'11k Ve oıııcı ~t'lıirlerltı ual:ılıp 11ıkıldı· 
ğı,Plıurabc:arc dlmdujjıi uölıilecck .... 

rofcsor Kcrııcız; l'olon.>ulı papazın bu 
kehnnelini nnlııllılonn sonrn şıınu iliı,·c e 
dı.>or: 

"!"ok l; korkmııl•nız, tclôşo düşınc)iniz. 
Zira, ılinı Pnpn , kclıancllndc lnızıın hııln 
cdı)or, fa)ın cttıfit 1 rilılcrılc ba~an bır, 
ıki sene rark görülu~or. Dedl~i şeyler bir 

• M!ne cv~eı, ynhud dn IJir !ienc soııru çıkı 
Yor. 1938 senesi için hııhcr , erdiA• reıu
kctlerin 2937 de 'ııkııo IMdıği mulıakknk. 
Mndrlt gibi, Şııııghny gibi RÜzel şclıırlcrııı 
yakıldığını, )"ıkıldığını ı:ıvrıneclik mı'/ Bın 
lercc, yuz binlerce insan o~uşın:ıkto, hi 
ribirlcrlnl öldürmekte dctnın cimi) orlıır 
•mı? .. 

Bunıınlo beraber, mlllellcr rnsındo de· 
\Olll ,. len lhtılı'ırlar pek çok. Bu ihtil!Hla 
rın hnrhe nıiınccr olını~tıc·nliın kirıı c kes 

.,,. tırcrııcz. Polonynlı p:ıpas, risale ine şu sliz 
• terle nıhıı:,et \eri)ur: 

' nlr,-,,1..· hnl.;fmıctlcrde prensler. h"bnlrı 
1/1 ı 1 ırsı /411an rılrrrk, ııafandn '• r /ıı1 
ilı ıellrrr. rvl6llar hafıafnrwa karrı oı le 

.. k .• 
Rrnım ı:ıörü • !i'lııc J?elınr : Bu sen ,, 

dızhrı h11hn~~n htr millet için f(nyrı rnü 
pil a:orih onım • :\ime' il er ... 
l'1~ikntrn yılıf11lır hıı mlllrl için hın'{lk 

1..e IC'r ve mihnet ı:ı"ll'rhor. Ester n 
ı ahında dg şu satıı l:ırı oku)oruz: 

1 o:m 3 ııı l<:hı• 
k<.•h.ı l('tlC' lııılu

ıııııı l'akıJııı·ılnıı 

li<;ü: ~ 11\nrlnl. 1-
tıııılı• Mıulnııı Ar 

J••l, :\Jndnuı Blnıı 
Or) on, zt>ncİ fı,.. 

ljnı lıotlill 

1
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" (J :amarı llaııııııı: kral Assurcwı'a dcılı 
ki: lf ıılmırlliği n koca ıııcmlekeli rı vlltiycl 
lcrirıe dağılmış l>ir millet ııar ki örf ve 6· 
dcllcri, dıuer mllfelleri11kine lıcıı:rıııe::: 
bıı11lar. l<ıbi oldu/darı /ııilwnuiar111 J.0111111 
lnr1111 la111ma:: hurıııcl ııe saygı auslrr· 
ıııc:lcr. /Jıınları, rcılınl ııe kenıll lıalfcrİllı• 

bırakmak bir lııılwmciar irin caiz dtliil· 
dir. 1.'ljcr hıı/:ımıclar mıwafık gurursc ira
tlc ctsiıı, l ıınları 11ok elsin .. ,, 

llu; J ıın ı n doğıı5111ıclan hırlrnç ')U7.lll 
e\ \el 'ııkuhıılchı. hıkııl, ta rıh tclwrruru 
sever. Birçok tıanınn l arııı a~ ni lısıını kııl· 

lanın.ıları \C hir~ok Assıırr<'u~l.ırııı butıu 

dinleme i ilıllrııııli n rleıı korkulur .• 

Mcdiyum bir kadının görüşleri 
Madam F. Fonlcrı; nıacltli ilimlr.rdr11 

onur/ hakl/;al ofmadı1J111a itikal edrnlrr· 
elen eleği/, lam nınmısı"lc (/l/ıamn ma:har 
olmıışJ hir kadıi~lır • 

Onda: c~l..·f l'ıınan Tanrılarının, kendile 
riıır ~orııları soroıılara rrııap uerirkcrı al· 
clıkları hlr (mr<lmım) lıali ııar<lır. /Jlr ru 
so10 ıfılıı iu .:om ın (1o:leri11i !.apar, keml'.ı 
rlrn ' rrcr: t 'ltJdrn onra. saıı1:i 1111k11cfa f. 
ıııh gibi lıir lıı~ alır, ııc 11arıa 11nııa$ re 
''"fi ııtrır. işte. ue.ni swe için soııledl1.·1 • 
rf: 

"Y<'nl c;C"ııc; J:sC'd vıldızın:t tC'knhiıl <'rli 
~ or nu pek h:\yr:ı nlilmet <lcğıl lir. 1\Jiicıı

dclc, ıtlüf, iınlın.>n işnrcttir. Milletin \'e 

lıuk(ııııclin (Frıııısııyı kııslt'dı~or) u~nnık 

bulıırıııın-;ı liızıındır. SC'rıe ıııtıdnsında, 'c 
rılen sotlcı in tıııulıııaııııısı, nıııko\ elelerc 
llı.l)<'l olıınm:ıın:ısı )UZundcn birçok ilıli· 

l:ırtar çıkncnk, hu ihtil:ırı.ırm ço.;uııu knn 
lı i Hı ıılnr t ~kıp edecek. 

\'nlıanl'ılnrııı \azl:, etlerini, lıizııuklnden 
düıgun ı::ormU\ orum. Her nııllctm d.ılıılı 

mu kıılilla ul:jrınııcnRı, sıl.ıntıl:ır geçiıccdU 
nıuhakkıık. llııricl Si.) nseli ınizde hıı) uk 
zorluklnra clu l'l eğiz. hlillrllcr nrnsındııkı 
ınunnsdıclll'rıll' clc~l5iklikler ol:ıl"ııktır. \',ı 

ııi politlknl"ılnrm nıc\ kılcrınıll'ıı ) il\ nrlnıı 
dıkl:ıı ını, i-;kıımhil kiıgıtları E:ihi düştük le 
rinı ı;oriı)orum. Çolı:ılı)orbr, fak:ıı kııll,a 
mı)oılnr. 1 ski ıııc\kill•rıni t ıul.ırnı)orl ır. 

Her )Crıle, herkesle suiniyet, hile 'c <le· 
sise ... Mııll'knlıil itinıuls ız!ık, cıııni)cto;iz· 
ilk ... ll.ıtı ı birlhırlcriııe iıınınl ı.ıoo;lermell' 
lı l.izıırı elen nıuııcfıl,lcr onısınllo hıle ... 
Oh! im ne fena Şl'\.. Milletler, bıı h.ılın 
dcHisınc 'iını i'>ll\ orlnr, hunun icın lıcrşc) 
)tınnı:n ı lınr.ır hıılıınu)orlar. 

Ynhnııcı \e J(cnc hir kral ı::oıu)orum. 
l'u, mııhtl'lıf mıllP!lcrc ait islerde bü) iik 
hır rol O)nı)nrnk. nu sene i~·ııulc, ıkıncl 
<ll•f ı e' lcnıııesl de nıuhlcmd, .• 

t pnnHı mııhnreheleri, :1cnl sene içinde 
ıııhcıHt hıılnrnk. Frıınko knznnncek. ı~n
k;ıt, bir dıktııtörlıık il."ın cde<'C' ini \e hu 
dlktntürlüğun başına gcçccef;ınl znnnel· 

mi) oruın. hcnllisinc k:ırşı hıızı suikastlıır 
)npılıc.ık. lal in tc-;ıı sız knl.ı ak. 

llızı l'll ziynı.ll' dusunduı en, ul:ıkndıır C· 

elen Alnı.ııı}.ının \,ızi)clidir. Bıınıl ı endi· 
ŞC)e ili h:ıl surıııiı)Oruın. Bu ~l·nc ıçindc, 
lıu ııwıııl ·kel ile araınızdn lı;ızı g<'ı gııılıl,. 

llr ııl.ıı ıık. Bıınn rağmen cııldl hır tehlike 
)Ok. \lımın dıklııloruııiiıı g ızu Ihı \,Hl 

dır. l ( r bir fncın zuhur eder c lılzıııı tıı· 

r:ıfl:ı ıh llıl, o ı. rafın olnc:ıld ır. 

Hu..,,, ııın cır. fınıfa fı•l"ıkcllcr, ıııuo;ıhet 

kr S< .ı) orııııı. lttıf ıklar lıo ulu.> or, kıı ı· 
!Bor. Sonra lcl ıketlcr, nıusıbı llcr lııı ılıiı l 
nl takıp cılı~or. Fı•d koııılar, e~li'ıpl r dıı 

ha~k.ı ,. 

Yeni bir dörtler i ttifakı m ı 
o!acak ? 

.Uaılarıı IJlom Oryon: " Ben, dı) or. 1 • 
tıkh;.ık ııit ŞCl lcrı, cmnnııı lınrllosını tel· 
kık C'lıneJ, surctılc \e tıt.naınilc ılml olar.ık 
keşfe r, lı~ırıın. Fııkııl, mfılıiın Jırıdisclcr 

lı.ll,kııııla, istilı rc)c ):ıtnıadon bir ŞC) 
sıı\ lı)enıl'lll. Buıılnrı ru\anıda Fı ırurünı. 

19J8 cııesi; ıı~ılınca lçınden hlr ŞC)tOn 
'e) n lılr hn\\ ıın çıknn O) ıınr:ık kutulıırı 

Rtlıı, lıir (silrprız) c;C'ncsidır. Her sıılındn 

haı içle, harici 'il) a elle lılr\Ok itmıt olun 
malan M~)lcr ~Jrcce iz: lııifokl:ır hozulo
e k, Hni )eni ilil/IOnr, iıtifaklnr nkledl· 
lccek .. 

lspan) ollar arasındaki lınrp, dalın doA· 

""" tıoc;t lrnyı:p ı ilkboro dol(nı, l Bhuıl dn 
) ıı içinde hı ıccck Nns.> onıılı tlcr bu) ilk 
lıir zar' r ı,:ızannC'oklar. Milletrn, partılerın 
lılrılıırlcrılc barışması YC krnlhEıın tekrar 
foclc~i nıulıtC'nıeldir. 

Cm • Japon nıuhnrebeleı i cok uzun !>Ü· 

r N''- " Jııpoıılnrın gnlcbesıle nihn) et hu· 
Jnrıık. Jııponl:ırin, bazı Auup mılletlerl 
urn ınth ıhlıl5r çıkrıınsı mumkun. 1 nknt 
bız, bu ıhlil ıf harıcindc kaine llıı.. l'ınumt 
h rp )Ok. Ilunıınl ı 1 eralıer, nıü~kulll, 
ıkıııtı pek çok olnl"ıık. Bu ene iı;ındc, ln

ı;tlll're, Frans.ı, Alınaına,. 1t l)n ara ı_n· 
do lıir (l>orılcr ittifakı) akdulunınnk ıs· 
ıcnldığınc şahıt olncıığız. 

1ııgiliz 'e l• rnnsız mfı tem lekelerinde 
)rni )eni kı)nmlar zuhur edecek. \e bu 
ene, bııthn dun) n için re la kelli olacaktır. 

D lıll lc (l~ı ını;,ıda), buhran, daıhn buh 
rıın .. BilhnssJ kö) lulerın, hu buhranlarda 
c.;ok nıuhtın rollcrı olacak. Cumhur rho c
tııı le bir dcğı iklık Sorll)Orllm. lltr istifa? 
lıl:ırlı hiıkiııııeı, ve lmrld sı~usct bak ı· 
mıııdan birçok sürprizler karşısında kola 
ca ız •• ·rııcc)e cıişiııcc)e kadnr bir ok 
k ılıineler gelip ı;ulccck, nazırı. r dr işe· 
c k. JI ngi netice) e ıni di:1 orsunıız'l Çok· 
tanheri hıılıer 'erdiğim netice .•. Fransız
lar ara~ınd.ı ınuthiş mücadelelerden onrn 
lJir nnlasnıa olacak. Arnd:ıki ihtılufl r, kın 
Jcr, du'>manlıUar unutul:ıcak. l\lılll km-Yel· 
Jer hlrlcşrcck. harici si)a ete, doğru bir 
) ol veril cck. 

"Hnlıhazırdn müthiş bir uçurum kcna· 
rınıla hııhıııu:ı;oruz. Fakat, hu uçuruma 
~U\ıırl:ınmı)acanıı. \'marlanın:ımıı lehli· 
kesi :ı. oktur .. ,, 

.Judn~lı prensin kehaneti 
natıılrı, biri.aç au ciıel (Sudan) da yaşr· 

vorclıı. Zomlıilcr(n prwsı ve rıılıanf rcfsi
c/ir. Sergi müııasebctilr. Pari c oelmlş ve 
oraıla ycrle.~mi tir. 

Utıtulrı: simsiyah bir :enridlr. Fall'ılıkla 
bııyıık bır mahareti ııardır: 

"1!}38 cnesindc birçok ihtiliıOar çıka· 
cnk, r ıknt ukl'ınclle hııllohrnacıık. tki bu
l- uk l)n~i nılanı (Frans:ıdıı) ölecek, mlllc
tJ ynııtcıııc duşurccek .. ,. 

Katolık kıli esinin bü)ük bir şeri dun:, o 
sını dcgışllrecck. Dunun )erine geçcctk 
:r.nlın dun) a U7:crlndcki nufuzu pek bu) uk 
olncak. Ona: "sulh sever,, ÜD\ anı 'crıle 
cck .. 

\, ı upnda her millet es:ırcl nHınn gire -
cck. Garbi A vrupnda, bir başka lıuki'ımct 
de ıd re tarr.ını dc~ışlırccek. Bu yuzdcn 
tok kimseler öll'cck .. 

lsrıan)n, Çin \"e Japon mulı:ırclıelcri bıt 
ene içinde nılıa) et bulacak. 

193:> scnC'si, lslllm iilcmi için de pek 
lın) ıı h <ldhldir. İngiltere, Mu lümanl r 
üzerindekı nııfumııu pek çok kn)hedccek· 
tir. imııli Afıık ıda is) anlar çıknenk, k n• 
lar dukulccek. Alman:ı,n, c ki mflstcmlel..c· 
terini istemekte ısrar edecek. Jngillcrc \ e 
Fransn bunıı rıızı olacaklar. 

Mııll bil) ük lılr rezalet çıkacak. Küçilk 
ı;crımı;) c s:ılıir lcri çok 1arar görccel,lcr. 
Uu uk hır mali)cci kendini oldurecek •• 
Gunc~in lınrnrctıni arttır IıEıı a~lardıı şl

mcııdıfı•r kozaları dn nrlocnk •. ,, 

Hinecci m Lodyamn fikri ne ? 
llıı da Jlatııla oibi :encidir, (al.'al prrnı 

de{jlltlir. Çok alim, fa:ıl bir adamdır. l'e
cli li , ı bilir. Dirrol.: şarklı ve Afrikalı fal 
<'llor n ii11rc im1rr oibi c11larili, sarıklı 
ııt uu' /,ı1talılı dnildir. Temi::, şık olyl11mi1 
bir ceıılılnıwtlcn (arl.ı yoktur. leni llıl i
rin diyor M. 

••JO:i en i Mııih senart iııın le iri 
nllınJ.ıtlır. \ c uğursuzdur. Hu Sl'H arc, c· 
:ıtirdc lı ırp ılühı idi. 1009dndn Hl40 sene 
sıne kad ır hukum sıırcccklır. Uu de' re, 
ınunecciıııler indinde uğursuzdur. 

Jlıınıınlu bcral.ıcr, hu ugursuzlu un doıtu 
rfll'aj,!t fonlıklurın onUllC geçmek insan· 
l;ırııı elindedir. Birıız hüsntinı)el goster
nll'k, nkıllı, leıllıirli davranmak UHidi r. 
Uu surcllc ı it tılürlar knnlı bir netice) e 'nr 
ııı:ız, harp çıkmaz. Aksi halele ihtil lf, hnrp 
mıılı:ıkknktır 'c sonu 'ahinıcllr. 

ltalua: Uuçenin talii nçıkıır. ltnl)amn 
Fran :ı ile dostluk tesis clıncsi muhtemel· 
dır. lı:ıl~an mıllcti, bu)uk lıir kilise şefi• 
ııin \"cfotil • mılli Lıir matem tu'ıncak\ır • 

J \/>ONl' l: Zıırcrden znferc uçacak. (). 
nnun uzak ş:ırktııki h "ıkimiyet nrzu unn 
nınni olac:ık hiçbir kunet soreruiyorum. 

/spanya<la dnhill bir hnrp çıkııcoğını ilk 
cHcl haber \eren benim. Şımdi de kat'l 
olarnk unu sö) lü)onıın: Du sene l span)'ll 
lııırbl, Prnııkonun tnm bir znfcrllc bilecek. 

Amerika: Ytı\'nŞ ) n,·nş hntnsını nnlnycı· 
co.k, Auupn işlerile dahn ziyade nUknd~ 
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Biliyor musunuz? 

Resm;ni gördüğ~nüz bu şa:.>, 1198 senesınde, ar .. fan > ii
reklı Ri ar t.ı afından, Fran .. da tı:ım bir sen.de inşa e i !r.. s~i. 
Har.tp ol:ın ı, ı şatoyu yıkmak tçın ise t:ım on altı sene, d.ırma
dı"\ çalı'lılmı)ır. 

* 

P avay alalarında, şeker l:n
nı rnı~ toplanın .. sını kolay ı~ıi
:rrmak için, tarla! n yaknrlar. 

Bu garip ı.., >" mlı ka ın 

1. r tı"ridnd:: bı.i}' i."'{ bir rngl- t 
grır:ncktedi ... İcab nua ş ·m.iye 

va.1ıfc .. ıni d~ g~ c ikce,,(ni , h 
ınin ctme:c mil-n':.~ntlür 

Yeıneden ir 
sene yar..:nr!ar 
Tahta kurularını a lıktan 

Öldürmek heves ne u · şer niz 
çok yanılmış olurs ı:oıuz Eu 
k:ic:ik m"'lhlul.lar, hiçhir gıda 

a'ı:nad:ın tam bir sene yaş:ıya 
bilirler. 

' ...... 

A tcs lü2um:;uz otlan yal:ttb. 
lr ide .eker kı:ımı~:na bir z:ı• c: r 
vermı,or. 

Meksika1ıhr, at, katır -...e 
merl:eplerini bir yerde dur jıı
rıırkcn, kaçır.amalannı temin 
.ı~in çok barıit bir çareye b::ş 
ıururlar k", hu çare de, resim

.le gürdüği.ınüz vechile, (;n 

a} '"~'ard:ın birini eğere bağin
n:ıktan ib:rcttir. 

ühirlı bir yılanın göz be
b k eri, umumiyet itit..arile 

uzunca bi hat şeklinde olur. 
.lch:rli olmayan yılanların JÖZ 

hLb~kleri i e yuvarlaktır. 

Resim·..: ~·ı ·· i ~ z ır -.c ?.siniz .• SağdLı gördüğü· 

nilz tiy~h küç'..ık kopr'ı ı.!e, öyle zınnetmiş ve bir arkadaş 

buldum <Siye eev:nm-~ti.. T"akat ko'daymca. bunun sahte bir kö
pek olduğunu anladı. Bu güzel köpeğ'n içi saman dışı ise bir 

kiirktu. Aman ycır .. 'J'ıim, n.: .n l:ısarı hayali 

Şen Fıkralar 

- Yazık koyun etinin b:>.ı:ul

r:ıaması için en emin çare r:e
c'u ?. 

- Ne ol::ıcal:? Koyunu sav 
l·rakmak:. 

* {t ~ 
Mahkemede: 
- Hfil:i:n - Bu, e.zdiğinız 

~c<:.mllrınu altın:ısıdır. Bunu 
ı':ıkar edec :k değilsiniz ya ı. 

Şoför - Hayır Bay hakim. 
} tlnız beş kişi ezdim • Bir tz.

r:csini iki defa ezmiştim. 

Asri bir hapisanedc: 
Direktör - Burada her muh

pu~. bir meslekle me. ~ut ol
n1ak hakkıdır Siz C:e bir ~< y 
y..ıpmak :ster misiniz?. ç 

Yeni mahkum - Evet, eğer 
müsJade ederseniz, bura•:ia da 

r.ct1 eğime ccva.m ederim, 
Direktör - Nedir sizin mes

kğiniz?. 

Yeni nahkCım - Ben bir a
ccntnnın seyyar mümessiliyim ! 

* -{;{ * Derste: 

Muallim - Bana Afrikada 
J sayan altı \"ah~,: hayvan ismi 
ı. ym!! .• 

Talebe - Şey .• Dört aslan 
ve iki kapl:m .. 

• ."._ * 

* * 

Bazı, yabani 
ördekler, uçuıı 

esnasında, sa -
atte 140 kilo 
metreye yakın 
bir sürat temin 
edebiliyorlar • 

* - Eğer bir 
çatal veya ka· 
şığı yere dü -
.,ifrürseniz, bu 
yemeğe misa -

firler gele -
ceğine dcJa -
!et eder. 

- Mali'ım • Bir çatal veya 
kaşık orta:ıan yok olursa, bu 
da misafirlerin gcJ:p gittiğınc 

Gc1alet eder. 

Zengin karı 
kc.•;a bir gün, 
tiyatro için iki 
bilet gön:leri • 
vorlar. Fakat 
.tara bu sürpri 
ti yapan "dost. 
kim olduğunu 

nı ... cı v ıaniyor. Öyle ki. bütün 
tem..ı~a müddetince, karı koca 
yekdiğerine bakarak, hu güzel 

nezaketi l:imin gösterdiğini 

ankm:ığa çı:l:şıyorlar. 

Gece yarısı evlerine döndük 
len zrman, en kıymetli eşyala
:: nrı çalındığını hayretle gö:;ü-

yor ve masanın üzerinde, şöyel 
bir mektup buluyorlar: 

''Şimdi bu güzel sürprizi ki
mın yaptığını anlayıp, merak
t'\n kurtuldunuz, ya! .... 

1(- ~ ~ 
Müşteri ka-

dın R:ca 
ederim şo -
:ir, dönemeç -
:ri böyle hız
ı dönmeyiniz ! 
/ena halde kor 
kuyorum. 

:Şofo - oc:nim gibi yapın. 

:. ıy:ın: Her sokak köşesinde 

:;·.i-:icrinizi kapayın, o zam:ın 
1.:ıın~n korkmazsınız! 

m-=-ıw: d t» 

i
l ÇO~~~ ~:;AS' 

Bilmece kuponu 
1 1K!~Cti ",\Nl'~ 

-
1 

.. ......._ 

Kana ı 
o su varı 

nıı. bir lıil:cile dcliil, fa/.·rı/ bıı11-
tla11 lukribc11 altmış sene epııel. 

Al e/.:sil•u citıt1r111u 11crlcş111iş :Cll· 

tıiıı ııı: cr.mr bir 1'iirl: çiftrisiııiıı 
/lu~111d1111 orccn lınkiki bir macr

rcıdır. 
- Hoklıh·rin kar:ırglılıın:ı ,;it

ııtl'k mi? Uunıı nasıl aklınıza seli 
ı· ıyor-;uııuz? 

- Buncl:ı korkacak ııc 'ııı·, l':ı

ıı ıın :' 
- Fukol, lıu öliiııw gilnıl'L ık

ıncklır .. J:ıı uıhıınlaı· ~ızi öhliırc

"<'klL·r .. Znll'll hııııd:ııı bir sene ev
\ l'I za\:lllı Diki <le işl:encl'lerle 
oll!ı.rınu">l.:rıli.. Bu l.ızıl d~ı ilikr 
pek Lnlıııı ndurııl:ır! 

1 il'r ne lıahnsııın oltır!)n ol
sun, onl:ırı :\Ol.ı ,;clirmclil im, 
:ık~i lakdlrrle .} ıııu ıııfılı•rıı:ıd:) ı.:n 
loprnıdannıı girip latmadn dn_ 

\um edeccl.lcr! 
- B:ı.} 1111, gençsin izi :Sakın ııı ! 

Cc.,ıırsuıııız! Soğuk kanlı olun! 
Bu Hoklılerdcn ne) i tcıııi n etmek 
isi i yursıı n ıız '! 

- lllzi rahat bır:ıkm:ılıırını is
ti~oıum \'e lıundn ıııu\':ıff:ık ola
c;ıfiıııı ! llcle şu talı:ıncamla kur
ı;.unları al da .. Bö.} lelikle as:ılıı.} l'
lc k:ıııılıp, li'ızuınsuz clelılikler 
yapmamı§ olurum.. Şlmclllik hoş_ 

çn knl!.. ı 

Bu soi.lcr ıizeı iııc, Sl'll•; çiftlik 
snhilıi nlııı:ı alladı ve, hu kadar 
ccs1rcllcn h:ı) retler içinde lrnl:ııı 
ıhtiy:ır kfıhy;mnı ) :ılnız lıır:ıkn

rak. nltın bir toz bulutu nr:ısıntla 
knylıoldu. 

l\lurad, bir sn:ıt müddetle :ılı nı, 
hiçbir endişe du.} ın:ıdnn o\':ının 

cılgııı oll:ırı nrnsıııd:ı, diirt ıınln 
surdu .. Şo.} le ıliişiinüyordu: 

- Kızıl derili Roklllcr niçin 
lıi::i luımıkl:ırımızdu rnlı:ıtsız cdi 
)'orlıır? Çiıııkıı biıe lıürıııct ctmi-
·orlar. Dnh:ı doğrusu, lıiz onlanı 

lıiiı ınl't telkin cckıncdlk • .Sil&hl:ır, 
lm Cl'sıır :ıı.Inınların gururunu l,:ı. 

tiyen kırın:ı7.. Her cilıcttcn, 011h1r. 
ılım iistıi 11 ııl ılııı;!u ıııııw göslt•rınck 

surctile, oıılıırı lı:ıyrcıte hırak

mnk liızıın .. lf:ıttn en u l:ı olduk-
1.ırı s:ılı:ılı:ırıln hile .• 

llıı nııılıul.eıııe) le, keııdisiııi hir 
uz u:ılı:ı lrn\'\ elli hisseden, deli kan 
lı, ,.ilfılısız, k.ılhi ferah 'e kendi
sinden l'lllİll lıir ,·aziyctıc Hokli
lcrin ı.:ırnrr;iılıın:ı doğru sıdiyor

ılıı. . . . . . . . . . . 
ı:ır h:ı) li :'!Ol l,:ılelmişli. llir

rtcnlıirc hir sılüh sesı du.} du. Tıı
!eğin kısa nlcvl, stivar1nin .sa_ 
ğıııd:ı, yirmi :ıdıııı üll'siııde ıı:ır

l:ıın:ştı. Mur:ıd, öı.engilcri iilcrin
de ılo~rııltlıı, me\ hul dii~ııt:ının.ı 
clile ıııiistchzi Jıiı· scllırıı göııılcı·

di ve oııra lekrJ'r bir ~ ıltlırını 
iır:ılilc yoluna tlc\ 11111 elli .. A) rıı 

;m .. ırınd:ı kul:ığtnın 1:ınınd:ın, kes 
h.i11 lıir ıslık çıılnruk ı;cçcıı hir 
twrşunıın sesini dııydu.. • ' 

- .MüKcııııııel .. lşle hoşuııın gı. 
den bir lı:ışl:ınsıc! Fııkııl bu kızıl 
derili nölıct~·ill'r lıakikten fl'nıı 

ntıcırmışlarl 
Atının hoynun:ı doğru eğildi \C 

d:ığın ilk kuyaları nrk:ısındn, Hok 
liJcrin çaılırlnrını gıırdii.. Atııı:ı 

hiraır. dııh:ı hız Hrdi. llcddinc 
':ıkla-şı) ordu .. Tmn. lııı antla bir 
suru ok vızlayarak ynnınd:ın Sl'Ç· 
ti. 

- Of •. l"ıe hıı, lıe)·ecnıılı ulııın. 
ğ:ı '' ışlollı .. Bu cesur ud:ınıl:ır, cıd 
den ıııı•ı:fir kalıul clınc..sini lıili

~ url:ır,. 

Artık kar:ırgtıhın içindeydi.. B!r 
\ ıldırını slir:ılile şefin çnılırıııa 

ıloğru :ılıldı. Şef, çadırı önünde 
olur muş, hu CC'hcnneml SÜ\ i.lriııııı 

lıilyfık hir li\kayıli içıııdc, kmdi
siııc doğrıı geldiğini h:ı) n-llc ~ö
rü:ronlu .• Gl'nı; sü\':ıri, onun nllı 
:ıclını oniirıdc, rılını ı.crl lıiı tı;ıııı. 

tl'\ le durdurarak )'ere :ıll::t'ılı ... \'e 
iki ılcCu CHilt•rck onu .scHinılnı.I ı .. 
l\ızıl ılt•rili ııııılıarııılcr oıın doılru 
ko~u)orl:ırılı. Murad, fınıirnnc hır 
h:ıl·a!zln on lan yl'rlerlnc ınıhl:ıd ı, 
ı c hoş ol.ın lnlı:ııll':ı kılırırıı güs. 
lt•rtli • .Sonra sı>fc dônerck şö) le 
dl'rlı: 

- Ey llul.lllcriıı hii~ iık ~t·fl, ııc-
111 ı-ıel:iml:ırıııı .. Sıın:ı ılosl olnrnk 
ı;dtlını .. ll;ınn, ilıeşhur ınisnfirper 
\'Crliğinizin kulc;f lınklarını hnh
şcl, hir:ız koııuşıılını!. 

!\mi derililer ~cfi h.ırrcllc ılc 
llkanlıy:ı haklı \'e: 

~Peki, diye cc,·np \Crdi, .. oyle 
lıakohnı, ne istiyorsun? 
- Eı e!J. ııöhetçilerinc lıir:ız 

ıl<.'r'i vermeni isli)orum .. Pek fc 
n.ı nıc., edıyorl:ır .. .\dl'ln iılnwk 

u:erc lııılunnıı ilıli) ur k:ıdıntor 

k.ıdnr ıayır ı.ıü7lcri \ur .. 
Bir d:ılı·ı sc•(crc dah:ı i) i 

:ılc~ etmelerini ıuı İ'ilİ) or'iıın? 

- ı:, el .• 
:->cf zalim lıir lelıcsı.üııılc: 

- Ml'~cıtı sl'ııin üwrıııı•. dl'ğil 

mi? deıli. 
- B:ınıı Jı.ıl.mu .. htccliğin lı:ıh

sc girerıın ki lıcnı nıranınzl:ır .. 
Bl'ni lnıırı ı.orıı.} or. B:ılısi kııbut 

cclı~ or ıııu~un '/ 
Şrf, hır tek kı·limc ı>Ö~ ll·nıedcn, 

bir i5arrt ~nı>lı 'C ikı kızıl derili 
ı:ıııın.ı pcldi. llıııııııı iızt•riııe, :\hı

rad, lııı ıki ııölıct~·iyı iş:ın•t ı•de

rek o;ijylc dedi: 
- ll :ı, senin çndırm 6nündcıı 

~eçcrl,rn, lıu :ııl.ınılaı 111111 lıerbiı i 
ban:ı o.lb~ar kurşuu ntsm! Eğer 

heni nıraıııazlar n, hu ıll'fu hl'll 
de onlı:ırın ikisine bir tecrübe 
y:ıpurıın .• 

llıı ~özlı:r iizı•ı·inc, uclık:ııılı, ka
ııırgalıın öbür m·uııa gitıl. Alına 
u!lııılı \e hir yıldırım lıızile ileri 
ye !ırl'ldı. Şefin çadırı hizasına 

gcldij:ii z:ıııı:ııı, iki silah S<.' i patla 
dı. Fak.ıl, dcliknnlı, atıcılorın en 
kiiçük h:ırekl'lll'rıni hile gözden 
knçırııııyorclu Ye onl:ırın lı•likle

rc h:ıstıkl:ırını görünce lıir 'ıldı
rıııı siir:ılile, atının öbiir lor:ıfına 
k:n dı .. Kurşıınl:ır lıoşn gitmişti. 

<ienc sii\'ari lıu lwn·ketini bir 
ılalııı, sonrn lıir d:ılı:ı lckrnrlaılı .• 
Cndırııı iiniiııdcn t:ıııı he~ defa 
gl'çti .• Beş defo :ıtcş edildi.. Bc
şınclc de, o, ntının iizcrindc en 
gür!ilıııcıniş c:ııııb:ız.Jıl,J:ır yaptı, 

tnııı kurşunu yh eccği z:ını:ııı, atı. 
nııı karnına kn) lı, yere utlndı, 

tckr.ır sıçr:ıclı \'e hiitün lmnları 

nı ı, lıir ok ııihi uçarken yaptı .. Do 
~lllıle dl', kurşunlnr hedefe ıs:ılıet 
dıııcdi .• 

Kızıl ıkrilıll'rin, hl'~ ecmıdıın 

nıülc\'ellit sükCıtlnrı yerine, lıir 

hn)rrınlık \'C l:ıkclir leznlıiirntı kn
iııı oldu ... .:\lurnd, s:ıycl snkin hır 
tın ırl.ı şefin üniınc gclı1i \'C s:ıdc

cc: 
Şimdi .sırn bende! dedl. , 
Hoklı k:ıhilcsinin en ım·şhur ikı 

~İ~\·rırisi, en glizel iki :ıln bindi
ler. l\lunıda .r t:ıb:ınca \'erildi. 
l{:ıhilc l rrrıdıııd:ın lı:ızıl.ırı, bini
dlcrlncl(•n (•ınındi. B:ıııları ise, 
hu delil.anlının mi.ıllıi' bir nd:ım 
olıhığıııııı hissetmiş ol:ıc:ıkl. r<lı ki 
:ırl,.ııl:ı .,.ı:ı rına m<'rlı:ııncı le lı:ı k l ı-
1.ı r. 

Murad gn)cl s.ıb.indi.. l\17.ıl ılı·

rili SÜ\ :ırilt:ı- :ıı;ıldıl.ır 'c lı:ış ..ııı 

dtirücli lıir siır:ılll' ç:ıılıru doğru 
gclı.111 ·r .. Biltlin nefesler kesilmiş, 

lıııtıııı ı.tözll'r folt:ı51 (lihi ııçılıııış

tı. iki Ml\",ıriclen mııtcşekkıl k:ı
sırgu ç:ıılırın önünden geçcrkl'Jt, 
:ırılı :ırdın:ı iki l'I :ılcş sesı dıı)ul 

ıhı 'e SÜ\'nrılcrılcıı hiçbiri lıir tel, 
lı:ırl'ket ).ıpm:ı~a \nkil hul:ıııı.ı

d:ın, lı:ı";>lnrıncl:ı bulunan ı.ı:ırip 

s(•rpuşl:ırı iizcrincleki kuş tü) )erin 
drn lınzıhırı kırıl:ır:ık, Jı:ıv:ıcl.ı sii
ziilılıikteıı .soıırrı, yere ılüştii .. 

Bu !{urülıncınlş sahne) i se,) rc
ılcn kızıl derililer lıirrın, )l'rle
riııdc tloıııııu!i gilıi k::ıldıl:ır .. Sun
r•ı lı:ı\l'cllcrindc•n uynnnr:ık, çıl

gın lıir lez:ılıiir:ıt \'c nnrııl:ırl:ı de
lik:ınlıyı selfıınlnılı lar .• Bu ıılkış 

,.c hnyrunlık ııidııl:ırilc, :\Olnu: 

ıııch:ırl'I dd~il fokrıt eh nnnıertlik 
de 'it•liırııl:ını) urdu. Çuııkii rlcJi
kaıılı, ııc' iıhl, onlorı 'ıırnhılirdi. 

:\hır. ıl, g:ı~cl s.ıkrn hır loı·ırl:ı, 

ı ckrnr şefe donl'rc1' şü~ le dedi: 
- Ho'.lılerııı bil) lik şeri lıalıs.i 

k:.ıyb ttln mi? 

- Eı el. ulircnnp Ye ce ur lıe
) az ılnili' Simdi suna ne ,·ere
) im? :\llın mı? 

- JI. ~ ır .. Altın istemem .. J>a. 
ha kl\nıclli lıir şc~ h;tl~cceğim! 

Kızıl tlcl'ili endışe~ le: 
Şu h. ldc ne hlcdiğ111i oıılnt l 

dedi. 
- Holdı k:ılıılcsıııiıı 'e onun 

hii.} uk şefinin clostluğunu kazan
ma!, istiyorum. 

Kızıl derililer şefi l.ıu talebi hiç 
de lıcklcınirurdu. Tl'recldiit etli 
ve ll'ce si"ısle, sırf böyle bir tnll'P 
le bulııurwl:: '~in karnrgiilıına gel. 

miş olıın deliknnlıy:ı haktı .. l'\ıha
~·cı, ı;chn·sindc, tchcssııme henzi. 
yen bir ıf:ıılc hc'lirdi \'C şu eeHıbı 

Yerili: 
- l\lcmnuniyellc! Bu dostluğu 

memnuııi:rcllc k:ılıııl eıliyoruın. 

Sen lıizlm kardeşimiz ol:ıcaksın, 

ı;ünkli en mahir srınıı ilerimizi 'c 
en ııı:ıhir ni5:ıncıl:ırmıızı m:ığlCıp 

eltin .. ~c·nin toprakların, bizım 
irin, mukaddes olacaktır.. Snnı:ı. 

"Kıınadnlı süv:ıri., lfıkabını t:ıkı

yoruz ... Bü:riik dostum \"C karde
şim, şiındi memnun oldu mu? 

- l\:ııı:ıdnlı siiı·:ıri Hoklilcrin 
bih ük ~erlerine "e kızıl derili kar 
<leşlerine teşekkür ederi 

Kızıl ılcrılilerin şcfı ısrar eıtı. 

- Fakat allına islilıfnfln ha. 
!-. n, dünyanın en mahir sü,·nrllc
rı 'a nişancıları olnn kızıl dertli· 
lcrdrıı dnlın mahir bir süvnri, dıı· 
hu ıııuhir lıir ni:ışııcı olıın sen kiın 
sin '1 

O z:ıııınn, ıılına binııİiş olan l\lu
rııd, özcngilcri lizcrinde gururla 
doğnıldu \'e şu rcYnhı verdi: 

- Ben Tlirkünı ! .. 

Sonr:ı, :ılım ııvnı yılclırıın hıule 

o\·ny:ı do):lrıı surerck, gözcll'n kn) -
lıolılıı. 

BULMACA 

Jı ' 
Yukarki altı parçayı a~n ayn 

k~ tıklcn sonra, o şekilde birl~
lıriııiz ki, yukardan aşağı dort ::.r· 

m lıaluıdc dizilecek olan rakamla
rı cemettığiniz zaman. tam bir 
ınilroıı (l.000.000) rakamı bulu· 
nabibin ..• 

13u bilmecelerimizi bilenlerden 
birir:ciye nltm uçlu bir dolma ka· 

lem, ikinciye bir bü)•ük lfı tık 

lop, uçüncüye bir resim albümü 
ve aynca ~00 okuyucuya muhte-
1 if hediyeler verilecektir. 

, 
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Nişanlı 

Diinkii 11ushada11 devam 
- Ben malımı bilirim. içki içmem 

Cliyor1un, peki ya bu yüzünün sarılığı. 
na ne demeli? ... Yoksa akşamdan kal
tnalı) ınıdır? 

- Açım Siman Petroviç, yiyece. 
ğim Y<>k. Ben nasıl içki içerim. Siz
den biraz avans para istemeğe geldim. 

Kihya ayağa kalktı. Bir eliyle göz 
lüğilnU tutarak diğer elinin şahadet 
pannağiyle çocuğu tehdide b~Jadı: 

- Ben sana avansı gösteririm .. 
Haydi bakalım odun kesmcğe .. Be
dava para yok ... Karnı ağrıyormuş. 
\"otka lçerken karnın ağırmıyor. Hay. 
~i at'§.. Yarın akşama kadar iki gün 
Jilk odun kesmiş olacal~!:::-ı ! Anladın 
mı? 

- Dermanım yok Simon Petro. 
viç. 

- Fakat votka içmeğ~ dermanın 
Var! Haydi bakalım .. Sen iş.? b~Jayııı 
ca derman da gelir ... 

Onisim kapıya yoJlandı. 
Nüşka saçlarını arkaya atarak an· 

nesinin elini okşamağa b:ı.jladı: 
"l Anne, dedi, bana poğaça ver. 

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

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

Nüşka mutfağa koştu. l3oğaçadan 
bUyücek bir parça kopararak avluya 
fırladı ve Onisime yetişti. Onisim av. 
lunu:ı dış kapısına dayanmış. duru. 
yor, uk sık ve zorlukla nefes alıyordu. 
Kansız dudakları sımsıkı k~palı idi. 
Avuçlarını öyle sıkı yummuştu ki. 
tırnakları hcmbcynz olmuştu. 

Onisim, Nüşknyı görünce doğrul. 
d~. Avucunu açtı. Sert ''C kemikli eli. 
nı Nilı:ıkaya uzatarak tatlı bir sesle: 

- Nü~kn, dedi, bak sana cam ge. 
lıı-diın. ı 

.\\ ıı 'Unda. neyin parçası olduğu 
tıek d1. bc;Ii c:.lmı) an çok güzel bir cam 
vardı ... k 

· • UJ a, lirkek bir eda ile: 

- A, dl"di, bu cam kanlı .. 
- Zararı yok. ben onu silerim. 
Oni.:ıim cebindeki çaputla hem cam 

1 arcıısını, hem de kanlı elini sildi .• 
Nüşka delikanlının nrncundaki 

camı nldı onun yerine de poğaça par· 
<'asını koydu ... 

• • • 
Ertesi gün akşama doğru Nüşka. 

ıun babası ormana giderek oduncuları 
kontı ol etmeJr · · "Oİ. ; • · ·~ıtya döne: 
rek: 

- Nüşka, dedi, sen de gelir misin? 
- Gelirim baba. 

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

Orman karanlık ve rütubetliydi. 
H~if bir yağmur çiseliyordu. Fakat 
Nüşka onnanı pek severdi.. Kesilmi§ 
odunıann ümrinden zıphyarak aağa 
ıola kotuyordu. Her taraf mantar do. 
luydu. Arada b:r eğiliyor yerden bir 
~a?tar koparıyor ve yenilip yenilmedi
iını anlaı-ıak için babasına gösteriyor
du. Babasının "AU .. dediklerini sepe. 
tc koyuyor, diğerlerini yere fırlatıyor
du. Bu arada babasına sordu: 

1 
- Baba. dedi, insanlar bu mantar. 

ardan hangisinin iyi ve hangisinin fe
na olduğunu nereden anlıyorlar? 

- Eh N•:işka, itte bunu bitmek mari 
f et.. Mantarlar da insanlar gibidir. Fe 
nalan daha uzaktan belli olur. Hemen 
insanın gözüne ~arpar. Meseli "Mu.. 
hoınor,. gibi... Halbuki "Truzd .. ne iyi 
bir mantardır. Herıı bu cins mantarı ko
parm~k da güct~. Toprağa çok sağlam 
olarak yapııır. 

n .. "''\•nı~ İ 00""""1 ... 1" rrant:ırlar ara· 
ıın.da!ci bu miik"'ves~si kJriik kızın çok 
hoşun" aitti. B:r hayli güldükten son.. 
ra ıordu: 

- Baba. de s.n ha:ıgi cins man· 
tar'a d:\nıın? 

- s .. i\ re cluşünüyonun? 
- Sen Mukomorsun ! H:m de ko. 

-aman bir Mukomor. 
- Neden anladın aptal kıı? 

- Fena mantarlar daha Haktan bel 
Ji olur d::med:n mi? 1ıte ıcn de daha 

GuNAHKARPAPASLAR 
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uzaktan gelirken ben seni kocaman sa
kalından tanırım ... 

Piskopos, şeytani bir tebes
sümle rahibelere yaklaştı 

Yağmur durmuştu ... Ormanın yeni 
•kesilmiş bir yerine gelmişlerdi. Kesil
miş koca koca meşeler, yerlerde 
yatıyorlardı. Birdenbire bulutların 
arasından kurtulan güneş, bir çizgi 
halinde yerlerdeki ağaç kütüklerini 
aydınlattı. Kihya, ) erdeki ağaç kü
melerine bakarak keyifli keyifli söy
lendi: 

- Aferin delikanlıya.. Delikanlı 
değil aslan ... lki günlükten de fazla 
kesmi3 ... Yarın ona ben biraz avans 
para vereyim .•• 

Bunu duyan Nü~kr. sağ11 sola baka 
rak bağırmağa b~ladı : 

- Nişanlı, hey nişanlı, neredesin? 
Buraya gel! ... Babam sana avans ve. 
recck ... Fakat, hiç bir cevap alamadı. 
Uzun müddet etrafına bakındıktan 

sonra nihayet onu koyu bir meşeliğin 
altında yatar bir vaziyette gördü. 

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

Nüşka koşa koşa Onisimin yanına 

gitti. Fakat gitmesiyle beraber acı 

acı haykırması bir oldu. 

Onisim cansız olarak y~rde yatı. 

yordu. Ağzından köpüklü bir kan akı. 
yordu ... 

Yam başında küçük bir dağ halin· 
de yeni kesilmiş bir odun yığını yükse 
Jiyordu. 

Ferah Ferruh 

lzmitte yeni 
bir mahsul 

Sanayide kullanılan ve Pıraç 
edilen soya ;·asulyesl 

yetiş' iı ili yor 

Papa !arın Fransada istedikleri gibi 
yakıp yıktıkları, yağmacılık, hırsızlk. 

katillik yaptklan bir devirde, on üçüncü 
asırdayız. Tahribkar faaliyetleri bil· 
hassa Langödok mmtakasındadır. Zu. 
ilimleri o derece fazladır ki. itikatlarJ .. 
sağlam katolikler nazarında bile "papas 
geliyor!,, demek "veba,şangın, harp ge-

• liyor,, demekle birdir. 
En.ııizi yon papaslarmın geçtikleri yer

ler, çekirge hücumuna uğramış tarlalar • 
gibi, mahrnlmakta. halk kaçtığı için 
memleket gittikçe nızlaşmaktadır. Taz
yik bir aralık durur gibi olmu~tur; çün· 
kü rnkalanaıtırrn hapsedilmesi için 
me,·cut olan veya süratle inşa edilen ha 
pi haneler kafi gelmemiş, yeni hapisha
neler yapılıncaya kadar faaliyeti hafif
letmeye lüzum görülmüştür. 

1 te bu devirde - şimdi Fransada dört 
beş \'İlayete taksim edilmiş olan • Llın
gödok mıntaka mda papa lar gelirken 
kafi derecede uzağa kaçamıyanlnrın sı
ğınabileceği bir yer \'ardır: Monsegur 
§<!tosu ... 

Dik ve yalçın bir tepede olan bu şato 
Tuluz kontu Heymon dö Perey isimli 
birinindi ve fe,·kaladc tahkim edilmişti. 
O zamanın harb ,·asıtalariyle ve strate
ji usulleriyle zaptı pek mü5killdü. Pa· 
paslar, en zengin a\·larının buraya ka-

çıp kurtuldtiklarını görmekten pek hid· 
dete düşerek şatoyu zaptetme)'c karar 

Yerdiler. Papanın mümessili Avinyon 
piskoposu Zaen faaliyete geçti ve bir 
ordu toplıyarak başına geçip şatoyu mu. 
hasaraya gitti. 

Şatonun muhasarası bir seneden faz. 
la sürdü. Papaslardan nefret o kadar 
fazlaydı ki mahsurlara yiyecek gönderil· 
mesine, muhasaracı ordu mensupların· 

dan bile yardım e<:enler çıkıyordu. Bu • 
vaziyette muhasara daha epi devam ede

bilirdi, papaslann hilesi galebe çaldı. 

l 'ap nuc ocaklar sünüyor halk Jıicrcl ediyordu 

herhalde pek çok olmasa gerektir. Mev
zubahs çobanlar. mahsurları ele vermep 
kabul ettiler. Mehtapsız bir gece. do· 

lambaçh ve çok sarp patikalardan ordu· 
nun bir kısmım, şatonun ileri karakol
larından en zaifinin önüne kadar gotur
du!er. 

Sailltha karc::ı saat üçte ani bir baskı
na uğnyan mahsurlar, kahramanca bir 
müdafaaya ra&ımen, az zamanda mağlfıb 
oldular 'c şatonun bu kısmı ile bir, 
sonra şatolarda "redoute" denilen kr c 
kısmı papas orduswıun eline geçti. 

Zaptedılen kısım, "chateaufort" denı
len esas §<ltoya hakim bir vaziyette ol

duğu için buı anın da döşemesi birl.aç 
saat meselesiydi. Mahsurlar teslim şart· 
larınm müzakeresine ba)adılar. 

İzmit (Hususi) - Bereketli bir yağ 
nebatı olup sanayide kullanılan ve 
memleketimizden Almanyaya ihraç 
edilmekte olan soya fasulyesinin vila
yetimizde yetiştirilmesi hakkındaki dene 
meleri iyi neticeler vermiş olduğundan 

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

- Şatonun yollarını iyi bilen birkaç 
yerli çoban tesbit ettik, bize yardım et
meleri lazım ... İşkence ile yola getirme
miz kabil ama, bu takdirde maksadımr
zı tam manasiyle elde etmiş olamayız; 

Papas!amı kmbmılarır.dan: Aç bırakılmış Müzakereler pek uzun sürmedi. Şatcı 
kınla yedirilen bir zavallı sakinlerinden olanların ileri gelenleri tes-

13 birinin, ~nra ötekinin çenesini mani. 
dar bir şekilde okşıyarak devam etti: 

lim olmayı, yani ölümü göze alıyorlar-

bu yıldan itibarn muhitimizde yetişti
rilmesi için köylülerimize teşviklerde 

bulunulmaktadır. Y etiştirileck mahsul· 
lr derhal şeker fabrikaları tar afınclan 
iyi bir fiyatla satın alınacaktır. Bu 11u
retle soya, vilayetimizde yeni bir zira
at ürünü olarak girmiş olmakla bera
ber aynı zamanda topraklarınıız<la azo
tun miktannı da artırmak gibi tabii bir 
faydası olacaktır. 

çünkü kuvvetten düşmüş veya kopan u
zuvlariyle yiirüyemirccek bir hale gel
miş olacaklar. Halbtiki bize bizzat onla. 
rın yol Rösterrneleri Jaırm: mesele onlar
dan işkence ile koparacağımız yol t~ 

- Siz isterseniz her şeyi yapabilirsi-

niz. Kadın isterse ne yapamaz ki? Hav
\'3 anamız. Adem babamıza istediğini 

nasıl yaptmnı~tı? 

Rahibeler evvelce piskapos Zaenden 
nazari ,.e ameli epey ders görrniış. son· 
radan başka papaslarla bu derslere de

vam etmiş oldukları için tecrübe sahibi 
idiler. Bu sebeble piskaposun fazla iza
hat \ermesine lüzum kalmadı. 

dı. Fakat buna mukabil mahsurla,.dan 
birinci planda ehemmiyeti olmıyanlara, 
bilha sa kadınlarla çocuklara dokunul. 
mamasını şart koşuyorlardı. Pi kopos 
Zacn bu şartı kabul etti ve şato teslim 
oldu. 

Papasların verdixleri sôze sadık kal
mıyacaklarım tahmin eden birkaç kisi, 
geceleyin fırsat bularak, kaleden ip uzat· 
mak suretiyle kaçmıştı; ~ato sakinlerin· 
den kurtulanlar bunlardan ibaret kaldı. 
Diğerleri hep katliama uğradılar, çocuk
lar bile kana susamış papasların elinden 
kurtulamadılar. 

ile halledilebilecek bir iş değildir. Bina· 
enaleyh. aziz kızlarım sizlerin iman kuv· 
vetinizin yardımına muhtacız. 

Jki rahibe hayretle sordu: Köylümüz 90yanın ekilmesine karşı 

\vi bir alaka gösterm;s ve şimdiye ka
dar merkez ve Adapazarı kazal;::ında 

5630 dekar arazi taahhüde bağlanmış
tır. 

- Ne gibi muhterem peder? Biz ne 
yapabiliriz ki? 

Piskapos şeytani bir tebessümle gül
dü, rahibelerin yanlarına yaklaşıp eo.-ve-

lki güzel kadının, hele bunlar raI-l e 
gibi her zaman bulunmıyan cinsten olur. 
sa. cazibe ine c!ayanacak bir babayeğit (Devamı var) 

llaberin denız ve macera 10manı: 41 

Yazan: Ali Rıza Seyfi 

bC'ııi saat sekizde kaptan Blak ile yemeğe dnvet 
eden bir kAğıt 'ardı. Kamaradaki bir haftalık 
mahpusluk beni o kadar sıkmış durmuştu ki, bu 
yeni hadiseyi bayağı scYlnçle karşılamıştım . .Ak
Şam saat yediden sonra zenci hizmetçi kapımı 
açtı ,.e şu sözleri söyledi: 

- Efendi bekliyor! 
Zencinin arkasından yilrUyerek zırlılınııı 

muhtuşeoı kıç salonundan güverteye çıktım. 
Evet, dört yanı gayet yüksek kayalardan teşek

kül etmiş bir koyda bulunuyorduk. Bu koyun 
ııitıayctinde kaya dm·ar kımhlllr nasıl bir jeolo· 
jlk kunetle yarılmıs, ıkinci bir gt.çlt meydana 
getirmişti ki, bunun ötesinde daha küçük ikinci 
bir koy bulunduğu da seçiliyordu. 

Zenr!I hizmetçinin işareti üzerine gemlnlıı 
bordasındaki iskeleden indik 'e bekliycıı bir san 
dnlın kıçına yerleştik. Beş dakika sonra sandal 
dipteki bo~azdan içeri girdi. Bu ikinci koyda 
elektrik feneri olmadıi;ından her yer karanlıktı, 
Koy o kadar dar. ild yanmdakl yalçın kayalar 
o kadar yüksekti ki, başımızın üzerinde yıldızlı 
ı:t\k anC'ak geniş bir korcleHi halinde glirUnUyor
du. 

Sandalımız bu ikinci koyda da dnrmndı. orn
dan arkadaki göle gireli. Bu gölUn dik olan sol 

yamacında ve çok yüksekte sıra sıra birçok ışık
lar gCirünUyordu. Bu ışıklar sanki yalçın ka) a 
dan yarın yüzüne açılmış, bir takım pencereler
den fışkırmakta idi. Sandalımız bu ışıkların al
tına rastlayan kıyıda bir iskeleye yanaştı. Kaya 

iççinden oyularak açılmış ve demir korkuluklarla 
emniyet altına alınmış merdivenlerden ışıklara 
doğru çıkmağa başladık. lskelede bizi ellerinde 
bilyilk fenerler bulunan ,.e Hindli oldukları an
laşılan dört uzun boylu..blzmetçi karşılamıştı. 

Merdh·en1n üst b~şında geniş demir sahan
lığa gelince cok kU\·vctll, sanntkl\rane yapılmış 
bir demir kapı önünde bulunduk. Kapı birdenbi
re açılınca karşımda pek şık giyinmiş ve pek ne
şeli olarak bizim dokto~·ı gördilm. GülUmsiye. 
rck: 

- lçeri giriniz, dedi, sizi bekliyorlar. Bu kor. 
lrnnç soğuk, adamın iştnhasını açıyor .. Bu taraf
tan ... 

Kristali andırır bir kayanın içinde açılmış 

bil' geçitte yUrUmekte idik. Bu geçidin kaya du
yarları cam gibi cilA.lı Jdl. Geçidi sıra sıra elek
trik Himbaları aydınlatıyordu. Geçitten göl tara
fına bUyük pencerelerde açılmış ise de bunlar 
~imdi ağır balılar Ye perdelerle kapanmış bulun
makta idi. Karşıkl duvara da oyma dolaplar, bü
fele~· konulmuş, geçide bir dış salon hali vcril
miştl. 

En sonra geçıaıu nihayetini sUsliyen pek 
değerli ceviz kapıdan muhteşem bir salona gir
dik. On dokuzuncu asır medeniyetinin bütün gü
zel sanatları Ye ) üksek işçilikleri eserlerini içine 
pek zarif surf'tte toplamış olan bu salonu tarife 
~irişerck sözU uzatmayacağım. Salonun tam bir 
ıuın:ıt eseri sayılmak lft.zım gelen ocagınıla geniş 
maden kömürü ateşi yanıyor, ortadaki maun ve 

fildişi işlemeli büyük yazı masası üstünde birçok 
kitaplar ve haritalar bulunuyordu. Sol köşesinin 
tı>k siisü ise üstü notalnrla dolu, knı>ağı açık bil· 
yilk bir piyano idi. 

Gözteriın, salonun eşi bulunmaz eşya ve sU
sUııden ziyade o salonda bulunan tek adama. dl· 
kilmiştl. Bu adam yalnız başına yazı masası 
ününde otururken ben içeri glriııcc ayağa kal•· 
nııştı. Onu gürur görmez kaptan Blnk ile yUzyil e 
olduğumu anladım. Evet. bu adam, Pariste, o b l.· 
tak haneyi andıran odada, sarhoş gemiciler içinde 
gördüğüm kaptan Blak idi. Ancak tamamlle o 
kaptan Blak idi de diyemezdim: Paristcki oda :ı. 
yüzünde, tavrında gBrUnen o korkunç sertlik, . ı> 
kınca istihza, şimdi bilsblitUn kaybolmuştu. 1> ı · 
tor kapıyı vurduğu zaman içeriden bize: 

- Giriniz! 
Diyen sesinde derinbir tatlılık, terbiye a 

ahenk vardı. Adeta insanın yüref;ine kadar gırı
yordu. 

Ayağa kalkıp iki adım atarak bana yakl -
tığı ve elini uzattığı vakit aklıma ondan sakın

mak, elimi vermeyip geri çekilmek geldi. ÇUr ku 
o elin birçok cinayetlerin kaııile kirlenmiş olu -
ğunu biliyordum. Ancak biranda böyle bir ' -
kitte öyle ahmaklıkta bulunmanın ne derece ~ ıı 
Jış olacağını dUşUndüm Ye bana uzattığı bUytık, 

sert ve kuV\·etli elini tutarak ta gözlerinin 1< lııo 
baktım. 

O, bana ilk göründüğü kadar çok uzun 1: 
hı değildi; fevkalAde geıılş omuzları. adali ko 
rı blndeblr adamda bulunmıyan bir kuvvet sr -
bl olduğunu gösteriyordu. Siyah s:-kalı cek ti 
nfn yaknsına dorrru uzanma!cta ve ayı balığı 
rislndon bol caketl bütlin endamını göstermekte 

(Devamı var) 



10 
= 

l tanbul mıntakası disipıin heyeti 

Bazı futbolcuları 
ceza an.dırdı 

~aat bir buçukta öğrendığimize göre, 
İstanbul mıntaka ı disip!in heyeti on bir 
gunlük tctkikattan sonra haklarında ce
za btenen ıutlıoldıler hakkındaki kararı. 
ru bugWı saat birde \'(.'rmiştır. 

Raşid Aydınoğlunun rıyasetmde Ta -
ip Sen·et, Unvandan teşekkül etnıış olan 
İstanbul mıntaka:::ı disıplin heyeti, son 
Galatasaray • Güneş maçında hakeme 

karşı gelen ve sert oynıyan oyuncular· 
<lan Suaviye 2 ay, E,.fağa 1 ay, Salime 
uır haf ta. Kasım paşa klübünden Müm
taza iki. lıavutpa~dan Fethiye de iki 
halta boykot cezası vermiştir. 

Bu vaziyete göre. geçen haftaki maça 
iştirak etmemı~ olan Galatasaraylı Sa • 
lım bu pazar yapılacak olan Galatasa • 
ray - Fener maçında oynıyabilecektir. 

Çin - Japon harbi 
!erdir. Çingtao sehri halkının yüzde sek
seni şehri terketmiştir. Bütün mağazalar 
kapalıdır. Geçen gece Çin müesseseleri
nin tahribine devam olunmuştur. Ale\'. 
ler pek uzaktan görülmektedir. 

U:ıştııralı 1 lncıı.Je 

Londra 31 - Uzak şarktaki Japon 
harekdtı, İngiliz efktm umuruiye
sinde ve bilhassa resmi mahfillerde 
gitgide daha büyük endişeler te\'lit 
etmeğe başlamıştır. Bu endişeye baı;: 
lıca scbcb, Japonların Kantona knrşı 
taarruz etmek iddlaslle Hong - Kong 
daki 1nı;lllz mUstcmlekesl yakınına 
asker çıkarmış olmalarıdır. 

Du mUnnsehetle, Çanakknlndekl 
İngiliz ku\'\'Ctlerlne kumanda etmiş 
olan Slr Hamllton ezcUmle şöyle de· 
miştlr: 

"- Sarı tehlike lnglllz imparator 
luğu için hakiki bir tehdit olmuştur. 
Uzak şarktaki en mühim lnglliı bah 
rt Ussu, tıpkı bundan 32 sene önce 
Rus Ussu Port-Arhur gibi, Japonlnrın 
eline düşmek tehlikesine maruzdur. 
Japon imparatorunun yolu vazıh bir 
şekilde çtzllmlştlr. Hang - Keu'dan 
sonra Hong - Kong, bundan sonra 
Slng-npur ve dnha sonra Hassam ve 
nenı:-al. .. 

Çiu'ilerin bir muvatrakiyeti 
Hankeu, 31 (A. A.) - Şantungda ta

ha~şüt etmiş olan Çin kuvvetleri çok şid 
detli muharebelerden sonra Tsinan \'e 1 
Çingtao dcmiryolu iizerinde ve Beşıyen 
yakınlarında hakim mevzileri zaptetmi~-

Jnponyanm sulh şartları 

ne imiş t 
Şanghay, 31 (A. A.) - Röyter ajan· 

sının muhabiri bildiriyor: 
~~, W.hiycttar bir menbadan öğrenildi

ğine göıe Japon hükumeti Çindeki Al. 
manya sefiri vac:ıtasile a~~ıdaki sulh 
şartlarını bildirmiştir: 

1 - Japonyanm da millt Çin servet
lerine iştirakini temin içiıı Çin ile Ja· 
ponya arasında iktısadi bir itilaf akte
dilmesi. 

2 - Çinin komünizm aleyhindeki pak 
ta i~tirak etmesi. 

3 - Japon garnizonlarının daimi bir 
şekilde Çinde bulundurulması. 

4 - Japonya tarafından gösterilecek 
yerlerde gayri askeri mıntakalar ihdaSI. 

5 - Harici Mogoli tanda müstakil 
bir hükfunet t~kili. 

6 - Çin tarafından harp tazminatı 

verilmesi. 

lspa yada asilerin 
taarruzları 
püskürtüldü 

Barııelona, 31 (A.A.) - Erkanıhar

biycnin ı t·smi bültenlerine göre asiler 
tarafından Teruel cephesine sevkedil
mek 'üzere en mükmemel hücum kıtaatı 
arasından intihap edilmiı yirmi bin ki
şilik takviye kıfaları Cumhuriyetçilerin 
Celadas, Camillo ve Concudaki müda
faa hatları karşısımla muvaffakıyetsiz
liğe uğra':tlışlardır. 

Asilerin iki taarruzu 
Teruel, 31 (A.A,) - Hükiımet kuv

vetleriyle beraber bulunan Havas ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

Hüki-:ıet kuvvetleri asilerin iki mu
kabil taarruzunu akim bırakmışlardır. 

Bu mukabil taarruzlardan birincisi Te
ruelin cenubu garbisinde Zorro sırtla

rında, ikincisi Pieroda hükumet hatları
nın garkında yapılmıştır. Bu sonuncu 
noktada bundan sonra mlllisler mües· 
sir bir tarruza geçmi§lerdir. 

Hükumetçiler düşman taarruzuna ha

zır bulunuyorlardı. Frankistler şiddetli 
taarruzlariyle onları gafil avlayamamış· 
tardır. 

Reşmi tebliğ 
Barselon1, 31 (A.A.) - Reımi tebli~: 

Asiler Teruel cephesinde umumi ta
arruza geçmişlerdir. Garp cenahımız-

da baZT menileri terkctmek mecburiye· 

tinde kaldık. Faka tkıtalarımız tehlikede 
değildir. Uç tayyaremiz düıürülmüştür. 

Düşmanın zayiatı malüm değildir. 
Teruel papas mektebimie bir çok kıy 

metli eşya ve tablolar bulduk ve mck-

1937 de lngillzler 
37 yeni harp gemisi 

yaptılar 
Londra, 31 (A. A.) - ''Shıpbuilding 

and Shipping Hecord,. un tahminine gö· 

re 1938 de İngilterede yapılacak olan 
harp gemileri için 36 buı;uk milyon ingi 
liz lirası tahsis edilecektir. 

1937 de İngiliz tezgahlan 37 harp ge
misi yapmıDlardır. Bugün tezgahlarda 

108 harp gemisi bulunuyor. Bu miktar 

parlfımentonun 1938 - 39 biltçesinin ka

bulünden sonra yapılacak yeni gemiler-
J "ÇO'k aijui artacaktır 

tepte mahpus bulunan altmtş kiıtyi ser· 
best bırakt;k. • 

bpanya bankası binası ile asilerin 
kullan:lıkla:-ı su hazinesi berhava edil
miıtir. 

Asilerin umumi taarruzuna - kendi-

lerinin verdikleri haberlere göre - üçer 
motörlü 100 bombardıman tayyaresi i§· 
tirak etmektedir. 

Amerikada 
sermayedarlar 
ile mücadele 
Mllbarlzler 60 aile 
He 120 mllyonluk 
halk klltlesldlr 

Vaşington, 31 (A. A.) - Dahiliye 

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

"üç be.:> kişinin elinde toplanmış bu· 
lunan para kuvwti, parlfımentonun önü· 
müzdeki toplantı dcnesinde Amerikan 

kanunlarına boyun e~eccktir. Para kuv
veti ile demokrasi kuvveti arasındaki 

mücadele son birkaç ay zarfında öyle 
genişlemiştir ki bu mücadele ya Ameri. 

kah 60 kadar ailenin zaferile yahut da 

120 milyon Amerikalının galibiyetile ne

ticeleninceye kadar devam edecektir. 

Bu 60 aile kendileri serbestçe spekü· 

Uı~yon yapmaktan \'e Amerikaya mali 
,·e iktisadi kuclretlerile hfıkim olmaktan 

menedehildikleri takdirde sermaye grevi 
yapmakla tehditte bulunuyorlar. 

Eğer Amerikan milleti hu blöften 
korkın1:AA müc:takbel Amerika demokrat 
ve hür olacaktır. Fakat bu blöfe boyun 

eğecek olursak ı\merika faşist boyundu· 
nığuna girecek ve büyük müesseselerin 
esiri olacaktır. 

Dahiliye nazın bazı sanayi liderlerini 
Birldetle tenkit ettikten sonra bir takım 

husu·i müesseselerin eski kafalı liderle

rinin dem'.lkrat hük<lmeti kabul etmek 

i temem~lcri yüzünden bugünkü vaziye. 
tin ortaya çıktığım ilAve eylemiştir. 

HABER - J\liş:!m ~sfan I tKt 'CtKANUN - l93S 

Romanya yahudileri 
hudut harici edi 

Bnştarafı ı incide 
hükumet Romanyadan yahudilerin mu
haceretini menetmiştir. 

Zira yeni Goga hükumetinin bazı 

temizleme tedbirleri almasına ve bunun 
üzerine de yahudilerin Romanyayı terk 
etmesine intizar edilmektedir. 

Romanya hükumeti, yahudilere vc
rilmiı olan tüto:in, müskirat ve saire 
Batmak ruhsatiyelerini geri almıştır. 

Hatta yahudilerden mülkiyet hakkı 

alınacağı söyleniyor. 
Yahudi gazetecilerden meccanı şı

mendifer pasolarını geri almıştır. Ro
dor ajansının yahudi olan müd:ir mu
avini azledilmişir. 

Hususi ve resmi işler ırklara göre 
taksim edilecektir. 

Romanyanın dahili siyasetine taal
lCık eden bu tedbirlerin bir aile iti ol
duğu ve ecnebi addedil yahudilerin 
bunlara kanşmağa hakkı olmadığı be
yan edilmektedir. 

Goga kabinesi Alınanyada olduğu 

gibi 200 bin ki§ilik hücum kıtaları te§· 
kil etmek tasavvurunda.dır. 

ltalya ile dostluk 
Bil.kreş. 30 (A. A.) - Bazı gazeteler 

ve bu arada "Timpol" gazetesi, Ba~ve.. 
kil Gogamn İtalyan ajansına yaptığı 
bildirilen şu b::·anatını neşrediyorlar: 

.. _ ltalyaya karşı olan eski do. tluk 
hislerimi teyide lüzum görmüyorum. 
Muhalefetteyken müdafaa ettiğim İtal
ya ile yaklaşma siyaseti şimdi iktidarda 
bulundu~um zamanda baŞ&"llacaktır .,, 

Yeni hükumetin 39 mebusu var 

BiikreŞ, 30 (A. A.) - ~Iebusan inti
habatından sekiz gün sonra seçim komi· 
tesi kat'i neticeyi bugün bildirmiştir. 

Alman grupu, Argeteinau grubu, ya
hudi partisi, sosyali~tler, Averesco gnı· 

pu, amele grupu \'e di~er 53 grup 60.000 
den daha az rey aldıklarından mecliste 
temsil edilemiyeceklerdir. 

Partilerden herbirinin mecliste şu ika. 
dar aıalığı olacaktır: 
Liberaller 
Nasyonal köylüler 
Demir muhafızlar 
:Nasyonal hıristiyanlar 
Macarlar 
G. Bratianu 
Junian 

152 
86 
66 

39 (Goga) 
19 
16 
9 

Yeni Hariciye Nazınnm Dr. 
Arasa telgrafı 

Ankara 30 (A.A.) - B. Micesko 
Romanya Hariciye Bakanlığına tayini 
münasebetile, doktor Tevfik Rüıtü 
Arasa a,ağ1daki telgrafı çekmiştir: 
EKSELANS B. TEVFiK ROŞTO 

ARAS HARiCiYE VEKiLi 
Ankara 

"Hariciye Bakanlığına tayinim mil· 
nasebetile, ek&elanılanna, samimi bir 
dostluk bağlarile merbut olan iki mem
leketin müşterek menfaatleri için en iyi 
bir surette kendilerile teşriki mesai 
edebilmekten mütevellit derin memnu· 
niyetimi arıederim. Yeni vazifemi ni
zam ve barışın menfaatine olarak göre-
bilmek ekselansınızın kıymetli muavc
tinize gUvenebilmekle bahtiyarım . ., 

ISTRATE MICESKO 
Bu telgrafa, doktor Tevfik Rüıtü 

Araa aşağıdaki telgrafla cevap vermig-
tir: 
EKSELANS B. lSTRATE MlCESKO 

HARiCiYE NAZiRi 
Bükreıı 

''Nazik telıraflarınızdan d.Jlayı ek
aeJanslarına hararetle te~ekkür eder
ken. deruhte ettiği yüksek vazifeden 
dolayı en hararetli tebriklerimi arz ile 
bahtiyar bulunuyorum. 

Bu münasebetle, cok sağlam dostluk 
bağlarile birJe~mif olan memleketleri
miz menfaatlerinin en büyük nefi için 
kendileirle teşriki mesai etmekle en de
rin zevki duyacnğmu ekselanslarına 

beyan ve kendilerine beynelmilel nizam 
ve banş için olan gayretlerinin ifasında 
tekmil müzaheretimin muhakkak oldu
ğunu temin ederim . ., 

Dr. T. R. ARAS 
Dostluk bağlarma sadık 
kalacaklar 

Prag 30 (A.A.) - Yeni Romanya 
Hariciye nazın B. Micesko, Çekoslo
vakya Hariciye nazırı Kamil Kroftaya 
apğıdaki telgrafı göndermiştir: 

Hariciye Bakanlığına tayinim müna
sebetile, barışın muhafazasına hadim 
olmayı pek ziyade arzu ettiğimi ve bizi 
bağlayan taahh:.itlere ve dostluk bağ
lanna riayete halisane bir surette taraf 
tar olduğumu ekselaslarına temin ede
rim. 

En geç küçUk antantın gelecek içti
maı vesilesile ekselanslarile ~ahs<"n te
mas edt1.:eğimden dolayı da ziyadcsile 
memnunum. 

B. Krofta bu telgrafa aşağıdaki ce
vabı vermiştir: 

Dostane telgrafları ve ananevi teşri
ki mesaimiz için ilave buyurdukları 

sözlerden dolayı ekselanslarına sami
mi bir surette eşekkür ederek, kendile
rinin bizim için çok aziz olan barış ese
rine merbutiyetlerini büyük bir mem
nuniyetle selamlarım. Ekselanslarının, 

taahhütlere riayete ve devletlerimizi 
birleştiren dostluk bağlarının ve bu iş- 1 
tirak itibarile bizi müşterek dostlarımı· ı 
za bağlayan menfaat ve hislerin kuvve
tine olan merbutiycte bütün 1-:uvvetim- J 
le inanıyorum. Şahsi münasebata gir
mekle pek bahiyar olarak, en mütenev
vi sahalardaki teşriki mesaimizi daha 
ziyade takviyeye tamamen müzaheret 
edeceğim. 

Küçqk ant1ntın gelecek içti •.:mı ve 
' ize ··ereceği mes•·' r.cticeleri meı: ıu
niyetle derpiş etmekevim. 

Lilvinol ile karşıhklı telgranar 
Moskova, 31 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Litvifon ile yeni Romanya Hariciye 

Nazırı Micesco, birlikte teşriki mesai e
debileceklerinden dolayı memnuniyet • 
lerini bildiren telgraflar teati etmişler
dir. 

Yeni kabinenin neler yapacnğı 
Romaca malum 

Roma. 30 (A.A.) -Yeni Romanya 
hükümetinin pek çabuk surette ku
ruluşu Romadn yeni bir otoriter sis
temin başlaınnşma bir alflmet olarak 
telAkkl edilmektedir. 
rı'ribuna gazetesi bu hususta. diyor 

ki: 
"Sovyetler birliği, Romanynmn 

siyasi ittifakları sisteminden dışarı 
bırakılacağı gibi, bundan sonra Pa
ris ve Cenevrenin hiç olmazsa dahflt 
siyasette bu sistemden çıkarılması 
<la pek ziyade ınnhtemeldir. 
Başvekilin yeni beyanatı 

Bükreş, 31 (.ı\. A.) - Unh·ersul gaze
tesi, Goganın .E\ening Standard gaze· 
tesiyle olan bir mülakatım neşretmektc
dir. 

Goga ezci.ımle demiştir ki: 
Yahudiler bilhassa madenleri. kl'ımiir

lcri ve petrol mcnbalarını tamamen elle. 
rine geçirdiler. Romanyada 18 milyon 
nüf u;;un bir buçuk milyon~ yahudidir. 
"Romanya Humenlerindir.,, pren ıpını 
tahakkuk ettirmek \C yahudiler tara -
fından l'le geçirilmiş olan umumi hiz -
metleri Romanya vatancfaşlarına vermek 
istiyorum. Şimdi hiiklımct fa~i t devlet· 
lcre karşı hiçbir taahhütte bulunmamış 
olmakla beraber, Homanya şimdi tıpkı 

fa i t devletler gibi teşkiltitlanacaktır. 

Milli inkılahı mu~lihane va.;;ıta1ara mü
racaat ederek bac:aracağız ve Romanya 
hükOmrtine yeni bir kudret aşılıyacağız. 

Go(Ja hundan sonra dt~ politikaya 
geçerek su sözleri ı:öylemi~tir: 

Romanya. milletler cemh·etinden çık. 
ma~ı ac:la düşünm0mektedir. Yeni dış 
politikanın va<;fı hilhac:sa lnı:ı;iltere ile 
daha sıkı bir dostluk olacaktır. Alman
ya ile yeni ekoPomik münac:ebetlPr te· 
sic:i ve en az zamanda yeni bir ticaret 
muahene.c:i akcli için I!liizakerelere giri
şece~iı. Fransa ile olan münasebetlere 
Romanyanın ananevi politikasının uy • 
gun olarak dP ·am edilecektir. 

Goı.ra beyanatım, Romanva, Jtalya 
\'e Almanya arac:ında bir rakJ:ışma iimL 
dinde bulunarak bitirmi~tir. 

İntihabat ye:r ilcnecek 
Bükre~: 31 (A. A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: Kral Karol, bu akşam 

radyo ile Rumen milletine beyanata bulu 
nac:ıktır. Goga da ayni yoldan programı 
nı bildirecektir. 

Hükumetin ) .ıhudiler aleyhinde ittihaz 
~inmi~ oidui,.ru mailim oian ce<lLiricı den 
oa~ka ilk bahar ba~lanzıcında umumt in 
tihabat icrasına karar \'ermiş olduğunu 
baır gazeteler yazmal<tadır. 

20 kanunuevel tarihli intihabat netice 

sinde meydana gelmiş olan parlamento 
17 şubatta feshedileceketir. 

Şimdiki halde belediye meclisleri ile de 
parlmanlar rncclbleri yerine resen vekil 
komisyonlar ikame edilecektir. 
Münakalat nazırı umumiyetle Romen 
gazetelerci muharrirlerine 'eritmekte o
lan demiryolan pacoJanm yahudi gazete 
cilerden istirdat etmiştir. 

Dünya ynlıudi kongresi iljraz 
ediyor 

Cene\Te, 31 (A. A.) - Dünya yahudi 
kongresinin icra komitesi lngiliz ve 
Fran ız hükUnıetlerine birer telgraf gön· 
dererek Romanyadaki Yahudilerin me
deni haklarının ilga \'cya tahdidine iti
raz etmiştir. 

1938 için 
falcılar 

ne diyorlar ? 
(Baş tarafı 7 itıcide) 

olncııktır. ıııcriknın lıu siyaseti, ulhun 
ınuhafn~.ıı. ı için çok faydalı olocaklır. 

Hindli fakir lskonkorun 
kehaneti 

Diyor ki: 
"Fmıı ada birçok d:ıhili korışıklıklar o

lacıık. Bir~·ok lıııyük Dlhınılıır le,·kif cdıle
cck. Yeni ilıtiHil hareketleri sürfilccek. 

1spuııyn muh:ın•lwlcri birknı; oy daha 
dcvnm cılccck .. .Franlrnnun galebesi ve dik 
tuıörluk iliinı ile nihal·ct bulacak .. 

Japonya, Çimle büyük bir zafer knıo.· 
nacak. Çın lıükCııııcıi, arazisinden bir çoğu 
nu Japonynya tcrkcdccck .• 

Frıınsn, lıııl~n ve Almnn~o ııra ındn 
dostane lıir aıılnşııın olııcıık •• ,, 

.Madam Arıyel ne diyor ? 
lılaılam ,lrucl: istikbali .\lısırda yapı· 

lan araştırmalarda ele oeı;irdijji bir usul 
ü:ere rakımılarla keş/ eder: 

"lkinciklınundıın sonra politikacıların 
akılları hıı~larırııı gelecek, hakikati anla· 
;ı.aeuklnr. Şımdiye k:ıd:ır kör gibi bir ~ey 
görmediklerini takdir edecekler. Dunyanın 
niıanııııı :ı. olıııın ko:\lııpğa çulışııcnklur •• 

Duna '.rııJjmcıı, mnrt \!Ytndn büyük bir 
korku ge.ı;ireceğiz. Şiddetli bir harp hava
sı esme~c lın~Jnyncıık, dünyayı titrete
cek, fakat, bir fclfıkete mcydnn Yermeden 
seçip gidecek .. 

Bu sene içinde uikn llıır, şüpheli ve ant 
ölliınler, bazı mulıitlcrtlc tlcAişlklikler hu
sule getirerek .. 

Bu kış; ıııütlıiş oğııklnr, deniz J.:aznları, 
hı) funl:ır, knsırgnlar bilhassa Florlda \"C 

Japonyada ~·ok tahribat ynpncnk .. 
13u senenin mulıım ıırıdisclcrinden biri 

si ele büylil.. bir şııhsi)clin (f'rıınsadn) zu
hurudur. Bu şahsi) et, azim 'c iradesinin 
seci) esinin ) iik'>el !iği ile ınıılılclir fırka

lar nrnsınıl.ıki ihtilfıfı miin:ıfercli ortadan 
kaldıracak, hiıkiııııcli t'IC alaeııklır.0 

Bir kilp pastırma 
çalmış 

Balıkpazarında, Taşçılar sokağında 

bir dukkandan knk kılo pastırma ı;alan 
~ükrü isminde biri i, dun üçüncü sulh 
ceza mahkemesi tarafından altı ay müd-

detle hapis cezac:ına mahktım edilmiştir. 
Suçlunun bundan C\ vel daha birçok 

sabıkac:ı bulundu&'11 anlaşılmış ,.e bu se
beple ceza mm altıda biri a ıl miktara 
ilave edilerek hapi müddeti yedi aya 
çıkanlmışlır. • 

9 8 
Matbuat 
imana - ı 

ÇJI<.11! 
Kütüphanenizin en ,güzel es ridir. 

1937 yılının tarihi, en meıhur mu• 

harrirleı·in makalel~ri - GündeJik. 

haftalık, aylık g zeıte ve m cmualıuda 

isimlerini gördüğımuz bütün muharT"İr

lerin resimleri, istatistikler, - faydalı 
bilgiler. 

Fiyatı ~o Kuruşt:ur 
----~ıı::-.~mml--~------B üi im .i{itap\ilnida arayınız 

Toptan $atıı )'eri: lstıınbul BASIN 
KURU.\1Ô -Taksim. 
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Kazanan numaralar 
Bu plha~ı piyungo~u, hu ak~uııı 

taııı aat ckizdc !;Ckilmeyc ha~lno
nn~tır. Pi} ango saatin elen en·el, pi
) nngonmı çekileceği A~ri sinemanın 
buluııduğu TcpcLn;ı büyiik bir kala
hnl ık toplnıııııış lıulunuyorclu. Po
li ler, iıızilıntı tcwin için salona ala
cağı ırıiktnrdıın fazla t'~ irci \'C me
raklı almınnıııa ıııa çıılıı:mı::lıınhr. Ru 
) üıdcn gelenlerin birçoğu iı.;erİ)C ı;i
rePleıııisler ''C caddeyi bir ınah~er lıa
liae koynnıı;lurdır. 

~·raın\'nylnr ,.c olomolıiller i~leye-
111cz hir lıale J!t>lıııi ,tir. Bıı sendl.İ tny· 
,are hileti atı-ı r•eı·Pıı t•ııelt're ııL-. ,.; ,., -
betle fazla olnnı~hır. Bu fnzlnlık UO 
l.ıin lıilellir ki, tulnrı döı ı yiiı Lin li
radır ... Tenlt'nrıi l'dİ)ortız ki n:;ağıua 
ne~rctti~iıııiz kazanan nıııııarnlanlnn 
ço~u okm w·ulnrırnıuln hnluıı·urı. Kn 
z:manları iııırlirl"ıı lı•lırik eılniz. 

200.000 
Lira kazanan 

3504 
Bu numaranın 25 aşağısı ve 25 yukarısı 
biner lira alacaklardır. 

150.000 
Lira kazanan 

5627 
70.000 

Lira kazanan 

33837 
60 .000 

Lira kazanan 

14833 
S 0.000 
Lira kazanan 

8361 
3 0.000 
l .. lra kazanan 

36940 
20.000 
Lira l<azaoa n 

3561 
10.000 

L1ra kazanan lar 

2134 16559 
36624 5762 
21504 37655 
8399 25352 

t =ra 
~09 

5000 
liazanan 

!l t a78 394-78 
13319 29215 9324 21~81 3(471 15915 
12iG~ 24410 ~ lHll 1 
6901 38~ .. 

500.000 
Lira kazanan 

17480 
Bn ııuııınr:mm ,.on çift rakamı ıle hi· 
ll"lı numaralar hincr lira alacaklardır. 

100.000 
Lira kazanan 

22959 
15.000 
Lira k ozaoan 

1697S 
2000 
• 

Lira kazananlar 

26752 26582 8803 20814 3814 31733 
27316 3714 3137 8100 3038115826 
11640 29925 6533 32956 26193 20103 
27482 19314 19797 21572 34036 14724 
10516 34490 22764 20176 8916 
21709 21831 4792 7345 3167 30182 
37119 2528 21906 8977 19367 
33635 36184 lS.146 24300 5318 23058 

1000 
Lira ka zananlar 

20032 9121 20208 3522112690 23360 
35894 21591 2949 2907 2,1652 37061 
36963 5099 23507 29780 22070 
16844 13179 25982 27707 2374 3761!> 
24363 12329 2·1950 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 36840 19508 
38145 31922 6333 5343 29090 4266 

500 
Lira kazananlar 

5166 31330 24535 Zl 7233 2191 
35394 6945 14142 29163 18438 28435 
35226 23452 21603 37585 39008 13220 
35111 32344 11997 11613 30977 13950 
33048 2139 27869 30811 35127 12658 
29602 19501 3711 92!1 16191 21941 
12353 10255 13551 21987 19806 20966 
2080 5553 30531 16693 6579 31361 
5359 22810 4431 10040 809 23128 
3210 10264 6188 1812 39878 27349 

28297 9016 28811 39575 31514 23389 
10207 22727 26024 10870 17953 20764 
9283 20552 4908 12211 37151 29715 

23206 24321 7550 21679 30022 17349 
19582 16982 33807 12660 23054 4023 
17960 11305 3251 12825 37205 37414 
13750 255 17609 8945 12437 6787 
37665 21322 30674 2495 1436 2361 
39014 27115 4485 15902 18867 1004 
26941 7311 20280 13347 5914 514 

2176 25032 11514 21184 21743 37854 
22955 1178-l 26499 12506 23643 16752 
35221 28510 14353 31100 27310 32119 
15897 22651 27970 5087 30358 26185 
27501 33642 11144 9929 12628 25570 
30695 35789 17849 20134 39592 3515.1 

:{666 29824 23090 22740 29250 14175 
32798 18006 35.~5 18999 10010 12087 
2678-l 31457 24645 27341 25773 17330 
3353 25856 13371 33998 3207 861 

17768 17175 34982 5761 106.16 34563 
37S50 8874 3921 39t176 8684 3474:~ 
~7101 ~843 ı 1377 33967 6.12 2848:~ 
l468G 9425 19382 8889 15018 16020 
27865 30i86 14811 595 14106 
ırı.:;s 5G71 10231 37694 29099 11053 
8110 11301 36132 22515 28455 20751 

22080 12Si0 31723 34686 1816 28056 
23493 16250 1~>05 ~2131 11962 24672 
8037 17146 21036 23227 9558 26124 

188S!l 28777 8629 34439 14165 3804 
20362 f-801 27090 ~5~~ 38521 16477 
1 :t00" 20700 13&11 
1161 rrı14 1148~ 11076 17251 3631 

B 1 O C E L ... Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 

28 gUn zarfında yaşlı kadınları 
da ha genç göste rir. 

Cildinizin gen~, terlltaze ve pembe kalması ıçm onu 
besleyirıiz. Arlık buruşukluklar kalmadı: 

25 yaıından sonra; 
cildiniz, kıymetli 

Biocelini kaybet· • 
meie baılar. Eğer 
hemen beslenip ih • 
ya edilmezse bu • 
ruıup solar ve ih • 
tiyarlar. 

~O yaşlarında mil -
yonlarca kadınlqrın 

karakterleri genç o • 
labilir. Fakat, ihti • 
yarlanuş gibi gö -
ründülderi cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiç bir itibarlan yok • 
tur. son zamanlar • 
da büyük bir alim, 

B i o c e l hu yeni ı ~~:;t~~ıç:~ 
cild unsuruhda cil - • 

dinizinkinin ayni • 
dir. Adeta beı.:re

nizin li.zmu gayri 
müfariktir. Cildi -
nizj açlıktan öldür• 
meyiniz. Onu Bi • 
ocel ile besleyıniz 

ve yaılandığınız 

zamanl&llda bile 
cildinizin daima 
taze ve cazip gö -
rünmesini lemin 
ediniz. 

BiOCEL 
teslr lnl gösterdi 

T ecriibe edebiliriz. 
Biocel'i zengin bir cilde 

malik dan 50 yaılarmda 

bir kadın 30 ve 30 Y•tla • 
nnda bir kadın 24 yaıın • 
da göriınebilir. Genç. kız· 

lar da hiç. bir vakit göre
miyecelderi pyanı ha)'rct 
bir tene malik olurlar. 

Viya11a Tıp Fakiıltcsinin profesö -
rü tarafından keşfedilen bu yeni 
cild unsurunda kemali itina ile 

rengindeki '( yağsız ) Tolcaılon 
kremini sa.bahları kulla.,nİt_ 
Terkibinde "Beyaz Oksijen,. bu· 

lunduğundan bir kaç gUn zarfın • 

.da birbirinden daha beyaz üç le· 

vin üzerine cildinizi şayanı :bay· 
ret bir surette beyazlatır. Siz de 

hemen bu iki kremi kullannı.:ığa 

başlayınız. Mcmnuniyetbahş ne-

intihap edilmiş genç hayv?.n • 
larda gizlenmiş cild hüceyratı 

merkezinden istihsal edilmiş aaf 
Biocı:l vardıı; Bu cevher, pembe 

rengin.deki TOKALO N kreminde 
cildinizi beslcmdt ve gençleştir -
mck için matlUp • niabet daire -
sinde mevcuttur. Geceleri yat • 
mazdan evvel kullanınız. Beyaz 

ticcsindcn son derece 
kalacaksınız. 

mcnuıun 

B io cel'li TOKAL ON Kremini 
v e h e r sab a h 

g örü n ünüz 
kullanınız 

dah a gen ç 

~inlerce Toknlon mü~tcrisimlen müessesemize nıektuı> 
1 razan~arm mii§nlıedcleri kendiliğinden gelen en kıymetli 

ı.lclillcrclir. 
( Tokalorı Krcmini:dcrı bihakkın istifade ettim. 

Yii:.iinıdcki f:İr/iİı! kabarcıklar zcıil oldu .•.• ) 
Z. B. B. O. }'atsa 

( Tokalon Kreminin benim cildimin nescine çok 
uygun geldiğini itiraf etmeyi bir ı·a:.ife bilirim. 
Cildim t!~mcr olduğıı /,a/dc Toka/on siirdüktcn sonra 
beyaz/anmakta ı•c ufak k·abarcıklar ıamanıiylc :ail 
olm<ıktadır. ) 

n. Şehir f. U. 1. Efi. Tii. Konya 
Mett tuplar n ası l .arı dosyalarımızda sakhdır. 

11970 ıSYlJ.ı :~n.,6 15!139 34280 391 
10363 335~l 5600 31222 17275 ~ 136 
28122 5004 24592 14147 6914 21613 
3~~::>26 3G58 32103 8141 2336 3857 4 
1626 288:~8 16707 22449 20376 
4803 4851 22732 10561 18265 20884 
11~53 8321 25178 3l<ll7 3592 34g17 
1831.i 10705 J.12li 37753 6182 38637 
9849 17497 18185 3618 5512 30757 

30758 18715 22533 34813 20699 32394 
20858 36821 951 20390 16233 13268 
38330 36776 33056 37586 13462 16362 
38243 2515 22497 29019 31890 21290 
16895 35574 32070 26506 23182 8732 
2918 38513 25096 9070 2326 20001 
622 22)ll 291 ı 1:~:~25 12739 39070 

Amortiler 
Sonl ıırı 1 '!'! i ile nilıa,·eı lıuıılan nu 
marnlar fiO şer lira amorti alacaklardır. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütfio ağnlarmızı derhal keser. 

rc abmda rUnde 3 ka,& ahnablHr 
isim ve markaya dikkat. Taklltlerlndan sı1unınız. 

ti-.,..,., . . . .. ., . . 
~ ' . , • 
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l IKINCIKANUN - 1938'" RABm - ~ IX>lhllt 

--
Ik· tehlike işar~ti : silİi~ 

ve baş agrısı l I I 
P.1111..-.. m Soğuk algınlığının 

bu ilk alametlerini S 1 N E il A L A R : . 
BEYOGLU 

üRiPrn 
T'ORK Kreutzcr Sonat 
!IAHAt 1 Perllcr diyarında 
\IELEK • Şen yumurcak ve l\fiki-

nin şen saati 
CPER a Bufalobil maceralar kra· 

ile bertaraf etmez- lı ve Sezar Borjiya (tUrk 

seniz birçok ağır çe) 

hastı..lıklara tutul-
'lAKARt'A • Suii s ' iınal davası 
SUllEH • Namuslu kadın 

mak t ehlikesi aş fAN 1 Bildirmemiştir 
göstermiş demek- \LKAZAU J Vatansızlar cehennemi 
Lir. ve Coşkun sü,·ariler 

VIL012 • Gönül yolu 

üRiPin 
ŞIK • Omm perisl ve meş'um 

kadın 

'ARK J Donanmada cinayet ve 
Rus Japon muharebesi 

'Sili 1 MarineUa ve Kilcük pren 
Bütün ağrı, SIZI ve ses 
sancılan derhal iANOAK . ı 1 Teksas şeytanları ve 

Bakır deJikanlı dindiıir. Gripe, ro 
MFEI& 

matizmaya, diş, si- ı Bombalar yaAarken ve 
Gece baskını 

nir, adale, bel a.ğ-
rılaı ile krrkılığa FEBAD 

karşı bilhassa mü- 'ZAK 

1 S T A N 8 U L ~ 1• 
• 
ı Dişi Tarzan ve gör, işit, 

ess:rdir. 

·sı n 

i 
r c~ahında 

ediniz. t:ecr übe 

günde 3 kaşe alıoablllr 
ve marlta ~ina dikkat. Takllllerinden sakınınız. 

d 1 - Tahmin edilen bedeli (821) lira olan (12) kalem muhtelif cins ve miktart .Yaş sebze, 6 lkincikanun 1938 tarihine rashyan Pe~embe günü saat 11 de açık 
e <sıltme usuliyle alınacaktır 

2 - lşbu 12 ka!rm ya; sebzenirl muvakkat teminatı (61) lira (58) kuruş olup 
şart.n:ımcsi komisyondan her gün parasız olarak alrnabilir. 

3 - Isteldi!rrin 2490 savılı kanunda yazılı vesiknlarla birlikte belli gün ve sa-
atte Kasunpa~;,ıda bulunan komisyona müracaatlarr. (8502}1 

Cin[ji 
Süt 
Yoğurt 

Tahmin ed·iJen 
ınıktar ve Bedeli 

Kilosu Kuruş 
20,000 • 10 \ 
10,000 ı 5 1 

Muvakkat teminatı 

Lira 

262 50 

1 - Yukarıda cins ve mıktatlariyle bir kilosuna tahmin edilen bedeli ve 
rrıuvakkat teminatı yazıl. ol:ır iki kalem yiyecek, 7- l kin•.:ikanun- 1938 tarihine 
rastlayan Cuma günü saat 14 de açık eic siltme usuliyle alınmak üzere münaka
ıııaya kon ,muştur. 

2 - Şartnamesi, Komisyondan her gün parasız olarak alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun ela yazılı vesikalarla birlikte V" belli gün 

ve saatte 'Kasım paşada bulunan Komis ~ona müracaatları. (8504) 

. ~ - 24-12-937 tarihinde pazarlıkla ya pılan münakasasma talip zuhur etmiyen ve 
tahrnın bedeli 265700 lira olan 5000 ton mazotun ikinci defa pazarlıkla münakasası 14 
1-937 ta 'h" d l ·ı t b' d ••t ekkil k . rı ıne müsadif cuma günü Eaal 11 e ve rn e ına-sın a mu e~ · omısyo-

numuZda yap,lacaktrr. 
2 - 13 lira 3.1 kuruş mukabiline'ıe ~r tnamesini almak istiyenlerin her gün, müna 

kasaya iştirak edeceklerin de 14535 liralık teminatları ve kanuni belgeleriyle yevmi 
llle?!,Orda komisyonumuza müracaatları. (8703 

1 - 'rahmin ec!il ·n bedeli 1500 lira 
olan (15tıoo) kilo süt , 6 lkincikanun· 
l 933 tarih ' p b ·· .. ne ra tlavan erst:m e gunu 
s::ıat 14 Çe a~ı c eksiltme ıı~"liyl e ~lm
tna'· u · ze~c rnlinabsaya konulmırst ur. 

( 2 - Muval· 1:ı:ıt tem:mt (llZ) lira 
~~tur. S:ırtm:me:;i homisyon-

dan hergün parasız olarak verilir. 
3 - isteklilerin 2490 savılr kanun

da yazılı vrsikalarla birlikte ve belli 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan 
Kom·syona müracaatla rı. 

(8503) 

söyleme 
ı Labohem 
ı Dişi Tarzan TC gör, i şit, 

söyleme 
ı Labohem 
ı Baytekin Aslan adam ve 

Donjuan 
KADIKOY 

SttRllY'l' .ı\ ı Programmı blldirmernJıtır 
flALlll ı Proırammı blldlrmemı,ur 

OSKODAR 
flALlll ı llildinnenıiştlr • 

BAKIRKOY 
"1LTl1' Anl ı Tatlı bela 

TiYATROLAR: ·- -l'EPEBAŞl ORAM KISMI 

i
n Saat 20,30 da 

;~;
u . KRAL LlR 

ı trajedi 3 kısım. · 
mJ ıu j ' yazan: Shakespeare, Türk • 
ij il çesi Seniha Bedri Göknil. 

• • • 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

OPERET KISMI 
Saat 20,30 da 
B1RKAVUK DEVRİLDİ 

5 perde komedi. 
CeW Musahip oğlu. 

ERTUGRUL SADt TEK 
TlYA.TROSU 

Pazartesi (Kadıköy - Sü 
reyya) salı: (Bakırköy) 
Çarşamba: (Üsküdar) si 
nemalannda. 

CEZA KANUNU 

ŞEHZADEB.AŞJ. 

TURAN TİYATROSU 
"Bu gece saat 20,30 da 

matk!r Naşid ve arka· 
1a~lan okUyucu küçük 
•miha ve Mişel varye
·si. Benli kız şarkılı ko-
1edi, 4 perde. 

Şehzadebaşı : Ferah sinemada bugün
den itibaren 3 film birden. (Seven ka· 
dm) (Kanlı hayalet) (Kara çaylak) . 

Gündüz ve geceleri ilaveten komik tS
mail Dümbtillü ve arkadaşları. 

Hafız Burhan konseri ıı 
f 1 ·- \l"aryeteler 'l _, -.-ı--

'u hl Ş~nses mm:·.::ı::::.-::.u:aıı::.:a l lstanbtı Levazım Amirliği 
hasla'ık arı mütehassısı ff Sahnalma komisyonundan 

ı. ------------·----------------s~n emas • karşısı Leklergo Apt. ~uayene 4 ten sonra f: Ordu ibttyacı için azami alınacak olan 

Cuınartcsi fa1:ir!ere paraı:;ız Tel. 439~4 :::=.-===::Ü 300 büyük ve 300 küçük bakır 

Cinsi Mikt::ı.n M. Bedcli llk L - İhale ::;aati 
mir.atı 

v· kilo Lira Lira 
ıze Un 2150CO 34200 2573 7-1-938 cuma 15 

Alpullu un 187000 26180 1864 7-1-938 Cuma 16 
Pınarhi.>ar un 2 'GOOO 44 O 2:-;83 7 1 9"° C 10 . 4 ., - • ,)(' uma 

" " 112000 15GSO 1176 7-1·938 cuma 11 
, Yukarda cıns miktar tahmin ı..rde! ,.e teminafları yazılı unlar avrı a\TI, "halele-n v· .. U<: • • • 

ııede tumen ~atınalm'.! kombyonunda hizalarında yazılı saatlarda kapal ı zarfla 
8?tın~ı~caktır. Ş:lrtnamele··i tomi.,..5onda görülebilir. :\lünaka~aya iştirak' edecekle· 
~n b ldırı!en glincle ve tayin cdile:ı ek5.iltme saatmdan bir ~aat en·el teminat ve tek~ 

f ıneb."tuo apnı icap eden \'esaikin koıni yona te\dii. .(8373). .{660). 

• 3000 bakır karavana 2000 kapaklı ba· 
kır bakraç 1000 balar saplı 1000 bakır 

süzgeç 1000 bakır kevgir 1000 bakır yağ 

tavası 13-1-938 perşembe günü saat 15 
te Tophanede İstanbul levazım amirliği 
satınalma korni.syonunda kapalı zarfla 

eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
56150 lira ilk teminatı 4057 buçuk lira
dır. Şartnamesi 281 kuruş mukabilinde 
alınır. Ve nümuneleri komisyonda g().. 

rülebilir. İsteklilerin kanuni belgeleriy 
le teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
3aı'!t evveline kadar komisyona vermeleri. 

(344) (8567) 

ZAYl - H üviyet varakam kaybol
m'..lştur. Yer.isini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Tıp fakülte$i son sımf No.10'l6 
llü.snü Büke 

Meşhur 

Markalı en asr i en 
sağlam Sandalye, Hollun 

Portmanto, Portatif 
m asalar Sinema 

h ol tull ları 

13 -= 

Rekaıbetsn~ 'ffnyaı'\l:D~woaı ~aıraıntn 
@Da ırak ~ar{Ço Dm a lk'lecı~ a ır 

Resmi daireler, mektep, sinema, tiyatro, gazino, lokanta ve kıraathaneler 
tercihan D 1 N O S markayı aramaktad ırlar. 
AVRUPA h ezaren sandalya 175 ve koltuğu 275 kuru§tan itibaren mües
sesemizde ı:ıatılmaktadır. 
ADRESE DİKKAT; Çakmakçılar, Küçü k Yc>ni han No. 13 

Telefon: ~3377 

l llmlmlllBI-•• 

YUksek l\lilbendls mektebi arttırma ve 
eksiltme h omlsyonuodao' 

Eksiltmeye konan Miktan Tahmin Pey ak~csi Eksiltme 
mevaddın cinsi fiatı tarihi gün ve saat 
Beyaz peynir 1~00 K. 48.00 108 Li. 12-i -938 Ça~ba l~ 
Kaşar peyniri 1200 K. 72.00 \.. 

Mektebin 937 mali senesi l\.ln} ıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan yukaid1 
cins, miKtarr, muhammen bedeli ve ilk teminatı yazıh erzak açık eksiltmeye konulı 
muştur. Eksiltme hizasında gösterilen gün, tarih \ e saatte yapılacaktır. Şartnameleriı 
ni görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmeye girerekierin belli gün ve saatte Gw 
müşsuyundaki mektep binası dahilinde toplanan komisyona müracaatları ilan olw 
nur. (8509) d 

Üsküd:ı.rda lcadiyc mahallesinin l":ıs ttk ai:raçr mevkiinde lbrahimpaşa ve Ker 
piçhane ve Yapmabebek sokaklarında Mim emlak ye Kadıköy vakıflar müdürlü1' 
!erine aid bil~ No: lu arsalar ve bu meyanda Karakolhane arsasiyle yine Yapma be 
bek sokağında doktor Mak~ut ve diş tabibi Mal{suda aid eski 11 yeni 2 emHlk No: 
arsa ve Nazmi ve ZiYere aid eski Ilmü. yeni 4 emlak No. arsa ve Nuva.'1: kızlan Az 
nif ve M alviniye aid 6 emlak No: Hanen in menafii umumiye namına istimlfiltlerine 
Makamı Vilayetçe M usaddak vila;ı'd idare he) elince karar verildiği ve takdiri kıymet 
komisyonunca arsaların beher metre mura bbama azami bir lira ve 6 emlfilc No: eve 
1500 lira kıymet konulduğu ve istimlak k ararnamcsinin 8 inci maddesine tevfikan 
gayrı menkullerin bulundultlan mevkie ve U~küdar bkele belediye mevkiine buna 
müteallik malfunatı ihtiva eden haritaları talik edilmi~ olduğu eshabmca malfun ol 
mak üzere 8 gün müddetle ilanen tebliğ ol tınur. :(8744)] ı 

Galata Rıhtım caddesi cıvarmm kısmi imar planı Nafia vekaletince tastik edil ... 
miş ve harıtası Beyoğlu kaymakamJığına asıhnış oldtJ!:ru ilan olunur. .(B) (8696)1 

1 - 246 adet torba muşamba Malatya Başmüdürlüğünde "Alıırkapı · de~n· 
da nümunesi vardır.,, 

2 - Hurda inşaat malzemesi Toptaşı Balrnncvinde. 
Cin.,· yukarda yazılı eşya 14-1·938 tarihine rasthyan Cuma günü saat 10 da pal 

zarlrnla satılacaktır. İsteklilerin mal ve nümune1i mahallinde görebilecekleri ve pa. 
zarlık için de muayyen gün ve saatte yüzde 15 teminat paralariyle birlikte Kab3t::ı• 

Levazım Ye Müba>:aat ~ubesindeki satış Komi.,yonuna gelmeleri ilan olunur., 

l(86302J 



Bütün 1Jün Yalnız 
• 

. 

1938 MODELı GELDi 
Bu Radyo arı görme n başka 

Radyo Almayı iz 

nu ~ni Ve i i: Ab,du ra an lmre 
Istanbul Bahçekapı Hasan deposu üstünde 

telefon: 23521 



eze -
as alı 

o 

G ip -
arda 

Vücudunuzda bir 
ırıkhk veya ufak bir 
aksırık gördünüz

mü Nez'e oluyo su
nuz demektir derhal 

alacağınız bir 

K ŞE 

Sef al,in 
Hastahğın önüne 

geç iği gibi sıhhaJ
nızı da iade eder 

e · üşütmekten hasıl 
ı ınıza gelece ilk 

olan 
• 
ım 

Nezle
Baş-

ve 
aoton Ağrıları 

100 O/o derhal 
• • 

geçırır 

Baş .. Diş - omaf zma kadınların ay sa cılarını derhal 
Eczar e erd n 1 lik ve 12 l"k ambalijlarını • • 

geçırır. 

ısrarla arayı 

Ran ç b rn 1 ani rı , ı v • a~a• parmcıklarınm arasındalcı kaş.11 ılar, dolama, 

1 enı iltihabı '<c çatlaklar. flegmonlar, yanıklar, trae yn.ralan, ergcnlik'I':· koltuk altı çıbanl:ırı . 

\ 
davıaın ı en erken ve en e."llin bir su. ette temin edr. 

ŞARK İSPENÇİYARİ I..ı\BORATUARI 

T.A. Ş. 

ız • T akl · tler · nden sa ınınız • 

ım f Oııeratör ~ 

r CAFf~R TA YVAI 
iı~m Arada büyük fark var l ' ııııınıl r('ITıılıl \O ">inir, dim:ıA eslellk 

<'crr:ılıisl nıutclınssısı 

';ırls l ılı l'nk!lllcsl S. asistanı, erkek, 
kıırlııı vıııeli;>ııtlnrı, dinınğ estetik 
• l Uz, ıııcrnc, lrnrın huruşuklıığu 'liC 

ı nçlık ııınclı)nlı". (Nnsaiye ve doAum 
ınulchassısı.) 

ıı. \en ~.1ı •• 1ıı.r1 uerc!lnnn 
ılen 10 ıı knd;ır ı:ıl (J U ti 

0"1 ·ılı• ı "ıınr ııcrcllldir. Tel 44080 
il \ hı. P ırnı:lld.npı, Rumeli lı:ın. 

: : : :: : : 1: ::ı::::: :: : : : : ::::: :: : : : : : : : : : : ::::::: ::::: :::: :: • : 
.: ,. 
:: eccenl muayene H .. :· 
H Pereeıntıe gur.ıerı sa.at ı den ~ e !>adar :: 

ı~ Ortaköy Taşbnsamak Palangada 2!5 Hl 
,! numnradcı Doktor MUmtaz Gürsoy ii .: .. 
:: fnklrlerl parnsız mu:-.yene eder. H 
: • ır:: r: ::::::: ::: :: : : : :::ıı: ::ı::: :::ı::::::::::: 111111 ::r:;r 

Pt:rtev Çocul~ Pudra8': şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafın~ln tak. 
lid edilememiştir. Bu puarnnın, en bUyUk meziyeti bilhassa çocuk clld. 

leri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bu. 

lunrnamasıdır. 

P E R T EV ÇOCUK PUDRASINI 
Şışman, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vilcudiln Utt. 

valarında ve koltuk altlarının pi§iklcrine karşı bundan daha müessir bir 
pudra hen Uz keşf cdilmemıı;ıtir. 

ONU DIGER ADI (TALK PUDRA) lan ne ka.rı~aymır.. 
• . • . ~ ~ . .... .\r • • .r. . . ı.ı • .ı • 
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193Biçin neler 
i-yorlar? 

'(Baş ,tarafı 11 incide) 
- Oh .. Yeni yılın büyült bir 

ik'.smını memlekc:.\lmizde ge
çirecee~ Fakat heyhat f.. is
~~· esrarlı hüviydhnden belki 
bir şeyler afakoyar diye korku
yorum.. Patronum~ ilah.iliğimi 

temadi ettirebilmek için bu se
nfoltln bütçemne üç milyar <!o-' 
~r reklam ·masrafı koyuyoı: •• 
'Aksi takdirde beni insan .z:ın• 

nctmeleri ihtimali varttUJ •• 

Grui>o 

• • • 
- Yeni yıl zarfında, bermu• 

ta.d dola§Dl"ldık gaze~~ mecmua 
:bırakmıyacağnn. Gene hiç bir 
yere postu seremiyeccğim. Sol 
luk güç ıey.. Maamafih aağa 

gcçmeği ldüşünmüyorum. Bel· 
ki bir kaç roman yazmağı dü
şüneceğim. Yazarsam: ''Ame· 
lc~in kolu,, adı koyacağım. Ye
ni sene için, bir baltaya sap oia· 
mazsam Nizamın başının et.iri. 
yiyerek taayyilf etmcği tasarla· 
dmı, 

Sa.at Deniı 

• • • 
- .oagır~ çağırdık, kimse

ye dinletemedik .• Maamafih bu 
sene bütün lstanbulun deli ol
cu ğuna inandırarak hükumet
ten timarhane tahsisatını arttır· 
m::ısmı istiyeceğim .. Bu para ile 
bütün Babıali esnafına aal şi
falar dağıtmak fikrindeyim .. 
Bu~an maada, medeni dünya
da benden başka akıllı kalma
ôığından, delil erimden bir müd
det için ayrılarak, unutmağa 

başladığım akıllı adam tipi li:e· 
rmde tetkikat yapmalı: üzere 
l\ . .falezyaya seyahat etmek isti· 
yorum. 

Mazhar Uzman . , .. 

- Edebiyatın parmakçılaı 
ı Basmacılar) elirtiekf hazin if· 
lis1J1dan sonra. mcrna1iki Tilr· 

kıfı esrar olmak millabesesile 
s;ksık istihareye yatıp evladı 

manevim HSmitle, Fuzuli iıe, 
fozeladan adaşım 1bni Kemal 
:Je mUlakatı ruhiyede buluna· 
cağım_ 

lbnilcmin Mahmut 
Kemal 

••• 

' ~ v 
- Birader, radyodan Um1di

mizi kestik .• neşri envarı musi· 
kiye için propagand artistik ba· 
kımından sok verimli olan bu 
medeni vasıtadan mahrumiyet 
bizim için elbet fena .. K~er
vatuardan ıc.,nra açılacak opera 
ml"kteb:nde muzikal 1efliğine 

talip oldum. Muhsinle uyuşa

bilirsek, belki buna muvaffak 
olacağım. Konservatuaroa ta
lebe temini için müdavimlere 
bir ~ar maaı verilmesi hu -
ıusunda hazırladığım layihayı 

da vilayete yeni yıl içinde tak
dim edeceğim. 

istidama kabulü için her :gün 
yedi rek'at nafile namazaı kıla· 
cağım, dört aylan, altı günleri 
kaçırmıyacağım.. Eyübe gulice 
mum da.. adadık Dieu soit 
beni. .. Ve minellahıtcvfik .. 

Bir zamanlar çok rağbettey· 
dim .. Kendi kendime nazarım 

.$itekıı 

1'..r.,. '"· 
~~: .. ,~ 

ldeğdi.. 1 Kanunusanidenbcri 
yeleğimin içinde nazarlıkla U· 
zerlik otu taşımağa da karar 
verd~ 

Cemal Reıit 
• • * 

- Ben, bu yıl da bir takım 
§eametler hisseder gibiyim. Eel . 
ki .akpmdan aynlrnm. Belki 
Amca.bey ö!ür •• Amma, Allah 
esirgesin.. Geçinmemiz onu~ 

yüzünden ... Muhterem amcamı 
bu sene kut sUdiyle besliyece
ğinı .. Piyasada el atmadığım 

guete ve mecmua kalmıyacak. 
Şimdiden Avrupaya bir alirU 
mecmua ve gazete kolleksiyonu 
ısmarladım. Tabii bepei mizahi 
ve en yenisi on senelik olarak.. 
Dcnlar g~lincc derhal birisine 
. lejandlannı tercüme ettirip re
simlerini yapacağım. Bu.suret• 
1::: Babıalide dehşetli bir kari • 
katUr dampingi başlıyacak. E
ı.asen bu usul benim olsun, Ra
aıizin, Orhanın, Necmi Rıza• 

tun olsun öteden.beri tatbik e
<!e gelmekte olduğumuz bir 
aisteındir. 

Hatta arasıra senin kullan· 
ld;ğın mevzulan bile üç dört 
gün fasıla ile ak~ma neırettiğ;. 
ıni elbette görmüşsündür. Hüli 
sa yeni yılın 'bana uğurlu gelo
ceğini kuvvetle fünti ediyorum. 

Cemal Nadir 

~~··~ 
~~~ 
~.wuıd4 

kiyede İmran hayattan bir tez- --zet alamamııkta i<liğümden va· .. ___________________________ _, 
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lB®s'i!:efk~ır HayCI · 
dlelillllırn ~affa ~cEJ$a 

EŞHUR bestekar Jozef Hayden, 
1809 senesi Haziranının birinci · 

günü öldii. O sırada Avusturya, Na .. ' 
polyon ordularının işgali altında bu· · 
lunuyordu. 

Haydcnin dehasına hayran olan im• 
parator Napolyon, n:ezarı baımda bir. 
manga askc.rin sekiz gün nöbet bekle- · 
mesini emretti. 

1 

Nöbetçiler, geceleri mezarlıkta bil' 
çok şüpheli adamlanl'. dolaştıklannı ve 
bunların Haydenin mezarına yaklaşmalı; 
istediklerini görüyorlardı. 

Bunlar acU hırsız değillerdi. İlim v~ 
fen işıkJan, kafa mütehauısları idi. 
Haydenin kafa tasını ele geçirmek, tet• : 
kik etmek istiyorlat.dı. Bu sebeple ge- j 
ce ve gü:ıdüz mezarlıktan aynlnuyor • 

1 
lar, bir fırsatını bulup mezan' açmak. : 
kafa tasını almak istiyorlardı. Bir gün 
bu merakhlardan ikisi, Peter ve Rozcn• 1 
bom mezarlık bekçilerini kandırdılar. 

Nöbet bekliyen askerler çekildiktCQ 
sonra bir gece mezan açtılar. Haydee 
nin kafasını kesip aldılar, yerine 1bic 
kaç gün evvel idam olunan bir mahkQ.. 

mun kafasını koydular. 
On beı gün sonr~ büyük bestekanıı 

temiz1enmiı kafatasr, Rozenbom'un ca• 
.tonunda, büyük bir camekinida duru-
yordu. . 

1820 de, kont Esterhazi; üstadın ko
miklerini şatosunun kilisesinde bulunaıa 
Esterhazi ailesine malı5ue mahztne 

naklettirmek .istedi: Mezar açıldı. K&• 
(asının kesildiği anlaşıldı. 

Bütlin güpheler, lırafa meraklısı Re>o 
.ı:embom'::n üzerinde toplandı. Fahte' 
mesele .kapandı. ldam mahkUmunun 
kafası, bestekarın kemikleri ile beral>ec 
§&tonun mahzenine gömüldü. 

Bu sırada Rozeni>om korktu. Kaf• 
tasını Pctere verdi. O da, Rokitane:Jd 
isminde birine devretti .• 

1898 de, Rokitaneskinin oğlu, bQ 

kıymettar başr, (Musiki Muhipleri) co- · 

miyetine btdiye etti. Son zamanlara ka• 
dar cemiyetin merkezinde, bir sehpa 
üzerindeld cameldir.da duruyorou. 

Fak~t, Esterbazi'ic.rin son evUidııı 

kont Esterhazi, ecdadının en samimi 

bir dostunun kafa tası üzerindeki halc
kından vazgeçnıiyordu. 

1930 da, üstadın kafa tasının (Musi• 
ki mubipltri) cemiyctiıicie bulunduğu• 
nu öğrenince cemiyete müracaat ettL 
Ve ayni .zamanda muhteşem bir de tilrıt 
be yaptırdı. 

Türbe şimdiye kadar boş duruyor_du.' 
Son gelen gazeteler, (Musiki muhipler); 
cemiyetinin, bilyilk bcstelclinn kafa ta
sını, konta · venneye nza g5sterdiğinf 
yazıyorlar . 

Bilyilk musiki üstadının kafa tası ya· 

kında merasimle gatc;daki türbeye nak· 
tolunacak •• 

• • 
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kunulmndr, mart gene yıl 
başı itibar edildi. lngllizler 
de, onsoklzlnci asrın son yıl 
larına kadar ayni takvimi 
kullandılar; yıllarını mart
tan başlatttlar. 

Mısırlıların takvimi; bil· 
tün ayları otüzar gUn olarak 
fesblt etmlştf. JUl Sezar., 
altı aya birer gün 1Hl\·e etti .. 
,Ve şubattan bir gUn cıknrdı. 
Dundan sonra gelen lmpara· 
torlar da takvimlerle oyna
dllar. Fakat Roma takvimin 
do mart gene yılbaşı olarak 
kalı'lr. 

Takvim işile en çok u~ra
şan papalık olmuştur. Pnpa
lı~ın hu işle uğraşması. ılml 
sebeblcrden ziyade, dlnt ve 
siyasi kaygulardan ileri ge
liyordu. Roma, eski şerefini 
kaybetmişti. Ona eski şerefi 
nl kazandırmak lfizımdt. 

lzislerln, Bnallarıo namt· 
na. yapılan şenlikler, eğlen· 
CQler, unutulmuş, Mlrta
lbadetl terkedilmiş, bunlar 
tatlı ve yürekleri gıdıkla· 
yan bir batıra olarak kalmış 
tı. 

J<~ı";lcnco olarak, teanın tel 
mizlerlle son yemek yiyişin .. 
den ibaret olan (Sen Ras .. 
mcs) Ayininden başka bir 
.şey yapılmıyordu. 

Papa yedinci Greguvarsa 
tok zeki blr admadı. Halkı 
tekrar eski neşeli günlere 
kavuşturmak: eski Romalı• 
ların, Mltralara, Venüslere, 
Marslara, hislere tapmak 
vesilesno sık sık yaptıkları 
sayısız yortuları, eğlenceleri 
thya ,etmek maksadlle blr 
hamle yapmnğa karar .,erdi. 
Eğlc:nce ihtlyaclle kınanan 
.halk için, din mefhumunu 
da gözönünde tutarak, şu 
bayramları hazırladı: 

1 - !sanın doğumu (26 
HkkAnun) 

2 - Bugilnden sonra gelen 
ille pazar yortusu, ki Yakup, 
Davut, lshak, Yusuf, ve Sil· 
leymnn peygamberler için 
yortu yapılır. 

3 - Moryemln ana oluşu 
(26 ilkkanun) 

4 - tsnnıo sUnnet gilnU . 
(1 birlnclkQ.nun) 

5 - lsanın vaftiz gilnQ 
'( 6 birinclkA.n un) 

6 - Meryomfn İsayı bey
tul~ha götürüşU. Buna kır
kıncı yani (Nifas) günU der 
ler. (2 şubat) 

7 - Merycmin lsaya gebe 
kalışı. (25 mart) 

8 - Havarlyundan Paclos
Ja Petronun, göğe cıkan İS8• 
yı Tu ruslnada görüşleri ( 6 
ağustos) 

9 - Meryemln öldllb'il gün. 
( 12 ağustos) 

l O - Meryemln doğduğu 
gün (8 eylül) 

ı : - Büyük küçük paskal
ya, lunnızı yumurta bayra
mı (31 mart) 

Papa 1 inci Creguvar 

12 - lsanm göğe ucuşu 
,(10 nisan) 

Paptı. yedinci (Greguvar) 
bundan başka yıl başının ta· 
rthlnl de değiştirdi, ·25 mart
tan lklncikAnuniın lıirlncl 
gününe cevirdi. (1078) 

Bu yazlyeto göre, :mllAdl 
yılbaşı,. lsanın doğumundan 
(1078) yıl sonra, onun do
ğum tarihi olmak üzere ka
bul olunan gUne uydurula· 
rak değil, nıtı gUn sonraya 
attırılarak yapıldı. Du, hris
tlyanlık dünyasının müşte· 
rek bir takvim. kabul etme· 
si itibarile tarih bakımından 
ehemmiyetli bir hMisedir. 

Papn on ucUncU Greguvar 
1582 de, tak,;mın bazı ek
slkli}derlnl tamamlamış. yıl 
ları 365 gUn, beş saa.t kırk 
dokuz dakika on iki sanlyo 
olarak hesap etmek usuıunu 
kurmuştur. 

Papa yedinci Gregu .. ·arın, 
yortu serisini hazırlamak -
tan maksadı, .halkı hem llm 
dete alıştırmak, hem de eğ-
lenmesini temin etmekti. 
Nitekim bu emelinde m\lvnf 
fak oldu. krallar. impnrator
lnr, prensler, nocl ve yılbaşı 
günleri i<:in, .halka can ve 
heycçan veren mernsiınl<'r. 
eğlenceler buldular. hazır
lar .. 

'fUrklerin :nlhaşı ile ııll\lrn 
fRrı yoktu. Ciinkü. yıl bnş1-
nıo kabul edildiği tarihte es 

L B A Ş .I? 
DİLDİ D 

ld tak\1mlerlnl bırakarak, 
h emen umumiyetle Arap dl· 
nine girdikleri için, Arap tak 
vinl kabul etmişlerdi. Kul
lnadıkları Arap takvimi idi. 

Arnp takvimi, Muhamme
din Meklı:eden Medlneye hic
ret ettiği yıl başlangıç tutu
larak ve ayın görillilşü ve ha 
rekctl hesap edilerek ikinci 
halife Ömer devrinde yapıl· 
mıştır. Buna göre yılbaşı 

l\Iuhnrremin birinci günü -
dür. 

Eskiden, .Muharremin bi
rinci günü akkiımlar cıkar. 
ellerinde defler, ziller ve da 
vullarla yılbaşını kutlulnr
lıır. padişahlar Medlneye ba 
zı hediyeler gönderirlerdi. 
Yıllarca, lstnnbul sokakları 
akkanilarm 110.hllerlle zil ses 
lerile çınlamış durmuştur. 
Bu Türklerin yeni yılı kutlu 
lama t~rzıydı. 

Bundan başka, blltfin mu
.harrem ayı içinde bir surn 
kör. topal, sakat dilenciler, 
Tahtakalede oturan Mekke· 
11. Medineli Araplar, f stan
bul mahallelerini dolaşırlar. 
il!hller okurlar, ve: 

Gökte melek. 
Yerde in.cınn 

Ya goy. go7 canım! 
Nakaratlle, kapıları cala· 

rak para. un, fasulye, plrlnc 
mercimek toplarlardı. 

Türklerin itibar ettiği, dev 
Jetin kabul ettiği sene ise 
numl yıldı. Yılbaşı marttan 
başlardı. Şubatın yirmi seki-

zinci gecesi, bütUn mahalle-

nrnlarmda, bfr gürUıtU, bir 
patJrtr başlar, sokaklar: 

- Şangır, şungur! 
Scslerlle cnılnr, dururdu• 
Evlerde çatal, " kulpu kı .. 

rık, patlak, ağzı yırık, btiyUk: 
kilçilk ne kadar kAse, çanak, 
tabak, cömlek, küp, testi, ka 
vanoı, fincan varsa hepsinl:ı 

- Mart tcerl, pire dışarı? 
Diye pencereden, kapıdan 

sokağa atarlardı. 

Mart için darbımesel hali .. 
nl almış manidar sözlerimiz 
vardı: 

- Mart dokuzu, salıver 6 .. 
küzü! 

Kavanoz, kilp, tabak, çıı. .. 
nnk kırma şenliğinden son .. 
ra, yeni yılın müjdecisi ley .. 
leklerdl. 

Eski takvimlerimizin (A .. 
meden JL\klA.k) diye yazdık .. 
ları leyleklerin gelişi lstnn• 
bul için, bir yıldönümünün 
ba.şlnngıcı idi.O gün halk Sl 
Jlvrlkapı, Eyüp, Edlrnekapı .. 
81 dışarısına cıkar, kırlar 

da dolaşırdı. Gözler, havada, 
gelen ve yahut gelecek tik 
leyleğin, yolda gelirken ga
gasına taktığı herhangi bir 
maddenin rengine, blçlnıino 
bakarlardı. 

Leyleğin ağzında kırmızı 
bir şey varsa: 

- Dot;11nı yılı! 
Diye tefeül edilir.. ağzın

daki hlr cöp fse: 
- Ekmeği· çok ucuz yiye. 

ceğlz, bu yıl bolluk var! de· 
nirdl. 

3 
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p,, f M~INJZ? T~t
~ tugunuz ıştc 

muvalfak olacak mısınız? 
Sevinecek misiniz? Istı. 
raba mı düşeceksiniz? 

Etrafınızdakiler sizin iç:n 
ne düşünüyorlar? Sev -
gil.':niz sizi seviyor mu? 

Kış gecelerini :ıize 

hoş ı;eçirtecck bir eğlen· 
ce h:ızırladık. Bu sayfa. 
l~rda talihinizi bu1ah'1ir
s'iniz. Bu sayfalar, size 
bugüncen, yarından r .a. -her verecek .. 

Aklınızda bir şey tu
tun ~: 1 - 3 .·O arasın 

da bi:' rakam düşü 

nün • Sonra düşündiiğü • 
nüz rakamın karşısında -
ki yazıyı okuyun .. . 

1 - Yııpacağımzdan daha 
tazlasını yapmak istiyorsunuz. 
Böylece, boşııboşuna yorulu
yor ve sıkılıyorsunuz. 

2 - Arzunuzun tahakku. 
kı:nu bu ayın ?kinci yarısında 
ş;öreceksiniz .. 

3 - Her ~eyde büyük bir ta. 
l:h Kuvvet ve muvaffakıyet. 

4 - Dü~ilndüğiinüz tcşeb • 
11üse girişr.1eden evvel bir miid 
det d:ıha bekleyin. 

5 - Bir haber alacak ve 
tıımdafl bü~'ilk is~.:fadeler çı. 

ltr racakı;ı:u 
6 - Mes'ut bir devreye gııc.. 

Ct'ksiniz. 

' 

7 - Gayretleriniz büyUk 
ınuvaffakıyetlerle ncticelene • 
cektir. 

8 - Çok hümmah bir tdevre
.d< n sonra istirahate kavuıa
cak,sınız. 

9 - YükseL:ş ve aukut. 
l O - Geç, fakat kat'i bir 

t:<Jadct. 

11 - Manilere rağmen mu
vaffakıyet. 

12 - Bu darbımeseli unut
mayın: "Aee]e İ§C §eytan, ka
rı§ır L,, 

• 13 - Malik olduklannızla 
iktifa e-din. Daha iyiyi istemek, 
iyiliğfo düşır.anıdır. 

14 - ikisinden biri, diğeri
ni aldatıyor. Neticeyi gjz çıka
nn l. 

,ıs - Sevdiğin.=z şeye malik 
<.'.<·ğilseniz, malik olduğunus 
~eyi sevin. 

16 - Büyilk bir sevince ka.. 
'\ l.'f8Caksınız .. 

17 - Az konuşup, çok i~ gö
rün. 

18 - Sevinin; çünkü sizi 
büyük bir saadet bekL:Yot. 

1 <:ı - Dikkat edin, saçma bir 
Ş('y yapmak üzere bulunuyor
sunuz. 

20 - Halihazırda, talihiniz, 
hakiki o11naktan ziyade zahiri
air 

Z 1 - Bazı kederlere maruz 
knlacak, faknt bundan manen 

K 1 ş 
Ho·ş geçirnıe1< 
büyümilJ bir halde çıkaracaQı. 
Dl%. 

22 - Doslanruzın sadakati
ne itimat edebilirsiniz. 

23 - Fena neticeler tevlit 
etmeğe mütemayil _bir hiddet. 

24 - Sizi bahtiyar edecek 
mr çok çocuk • 

25 - Dikkat edin? iyi kalb
li olmağa çalışırken, aptal ol. 
mak tehlikes.=ne maruz bulu • 
nnyorsunuz. 

26 - Yapmakta olduğunuz 
iş muvaffakıyetle neticelene
cektir. 

27- B uişin Ustüne bir bar. 
d.!k su için. 

28 - Hususi hayatta ufak 
tefek kavga!ar. 

29 - Hayatınızı değiştire -
c.rk olan beklenmedik bir ha
mse. 

30 - Dünden çok daha tu. 
la, yarından çok daha az. 

31 - Fena neticelere dUt
mtmek s:zin elinizdedir. 

ancak ihtimam edilirse muha • 
faza edilir. 

51 ..:._ Yapamıyacağınız i§Ier. 
le vaktlni.:i gcçi~eyin. • 

52 - Yilkselec~kşiniz 1. 
53 - Tek rakamla biten pi· 

yango ,biletlerini tercih .edin. 
54 - Tabii 1 Bir defa olaca • . . 

ğ.ına üç defa olsun 1. . . 
55-.:. Bununla meıgul olma.. 

yın ! Bir kartal sinek avl~.z 1 
56 - Elin.:Zdeki vasıtalarla 

kendinizi müdafaa edin. Kurt 
dışleriyle,öküz l;><>ynuziyle hil· 
ccm eder. 

57 - n:kkat 1 onun altında 
b:r yılan saklıdır. 

58 - Yuvadan daha büyük 
kanatlara malik olma.k istiyor • 
11cnuz. 

59 ..:.. Güneş berlies için ışık 
aaçar. 

60 - Fazla doğruluk ve· a.. 
çık sözlülük, ,ckse~iya kin tev· 
lid eder. 

61 - Dikkat ve sadelikle, 
32 - Etrafınızdakiler bir 

dc-dikodu yapacaklardır. 
• yüz yaşınıza vanrs.ınız. 

33 - Size yapılan teklifi 
derhal kabul edin. 

34 - Bu, ancak dört sene
de bir vuku bulur. 

35 - Bedbin olmayın ı .. Her 
şey sizin lehinizqedir .. 

36 - Tahlikeyi göze alriu • · 
}an hiç bir ıcy· yapamaz. 

37 - Heyecana kapılmayın! 
Diplomasi" yapın. 

38 - Çok hayalperestsintz t. 
Daha pratik olmağa ·çaJı,ın. 

39 - İhtiyarlıkta bazı ~U -
sük sakatlıklardan korkulur. 

40 - Ava giden avlanır. 
41 - M5ni olamadığıniz te

yi kabul etmek mccburi}•etin • 
desir.,:z. 

42 - Bek1enilmedik ve bot 
bir tesadüf. 

43 - Talihinizi suiistimal et
meyin! .. 

44 - Ayni zamanda iki it 
r.c~inde koşarsanız hiç birisin
de muvaffak olamazsınız. 

45 - Sıkıntılarınız pek ;& • 

kında büyük bir sevince mün .. · 
kalip olacaktır. 

46 - Meziyetlerlniz, gUzel· 
lij!foizden daha fazladır. 

47 - Talihiniz ancak çahı

maktrr. İşi tembelliğe verdiniz 
mi mahvolu~unuz. 

48 - Maneviyat iyi oldu mu, 
saadet te mevcuttur. 

49 - İşinizi kencltniı boz
mak üzeresiniz. 

50 - Servet di§lere benzer, 

62 .:...: Ç,oli kaiıanm~k arzwıu, 
ko.ybetmek tehlikesiyle ba~biıp 
gider. · 

63 - Sizden ~klanmak is.te
ren şeyin: diye '.Öğremnek ;,u.. 
yorsunuz? 

64 - Buna bir an bile- . naSJl 
ihtimal verebilirlıiiıiz?. . 

65 - ~~t ~edin,- artık uzun 
~iliöıiyeeektir. · 

66 :_ Para sıkınbsı· mı?~ E

n t, herkes gibi. 
67 - Eri fazla muvaffak ola

bileceğiniz bir hayvancılıkttr. ~ 

6S - öfren~c~- ist~fğini.ı 
ftY üzerinde kat't lir fikrJnia

1 
)'Oktur. Şu balde, size kat'ı bir 
1ekildc cevap ~erllm«ini - rİasıl 
isteyd,u~1ni~ 

69 - Hiç '.bir teY 1. Fakat bit 
•ız.i:ı kabahatinit . değHd,=r. · 

70 - Bunu eri 'a.z bekl~ifL 
niz zaman .! .. 

71 - lstikbalinii için ilzUl • 
meyin J Her g{lnUn sıkrntıa/ 
kendisine kUidir. · · 

72 - Saadet (saat) gibidir .. \ 
Hiç bozulmıyanlar, daha ul 
komplike olanlardır. 
• 7 3 - A vınm kaçirmak üze. ' 

r<'li.-ıiz, dikkat edin .• 
74 - Daha sakin olun,uıL.' 

Rüzgar ckt:r, kasırga biçer. ' 
·7 5 - istikbaliniz, laj'Ik oı.'• 

dıığunuz ıekllde olacaktır. 

76 - Talih bir mliddet d.,l 
vam eder, bu mfiddct :rarlmda 
C\ndan istifade edin .. 

'17 - Size bugün cevap ver.e-

- ''i!•'ilıı:.'\, '\>\'[ "&aıı;. ......... '\ ~e'\. 

- Şu ha!de hemen harektt ediyonım. 
D.yor ve havalar.ıyor. Az sonra müt

hiş bir fırtınaya tutulıuyor. RL~ga'r, 
tayyareyi kuru bir yaprak gibi önüne 
alarak denizlerin ünrine sürük}üyor. 
Tayyare bır kaç kc:re alt üst oluyor. 
Rungis büyükbir cesaı < t gÖGteı ( : c.r, 
müvazen:yi temin edjyor. Nihayet, ka· 
natlarda=ı birisi kmlınça çar,•;iz k&lı

yor, para_:ütle ken.dini boşluğa bırakt· 
yor ve. boş bir adaya iniyor. 

Biraz sonra kendim topluyor. Dti.j ! Ü· 

ğü yeri &örmek, rueskün olup olm.~· 
ğını anlamak için a~yı dofaş.yor. Bır· 
den bire hayretle <.111ruyor. Biraz ileri
de, hurm.ı ağaçları arasında 0 kana~U•n 
parçalanmış bir taY,Yare var~ Koşuyor, 
Karlingin l:apısıiıı ·~,·ıyor. . . . ~ 

Ne görse beğ'enirsıniz? Beti Atan~t.n 
baygın :.,ir ~alde, ~.cicta öJU ,gibi. Yü~.ü 
gözü kan i~inde .. 

İfemen deniz kt-naı.ına : koşuyoı·, 
L a ~- • • .. _ . ,, 

mrndili:ıi ı~lat'yor, lenç_kızın yaral:ırı • 
nı siliyor, bağlıyor. Biraz 'sonra · hz 
k~ndisine gcİiyor. gözlerini aÇıfOr, 
Rungisi köı:üyor ·İe soruyor: 

_:_ .. Ne olduk?. ~e~~deY,ii? ~Siz ne a:-ı
yor;unuz,' b-..ırada ?. 
_ , Gözleri, kanatlan kırık !ayyarc.:sıne 
ilişi~r: Rui.gis; na'iıl fırtın.aya tutwdlı
ğunu, .na::~l uğraştığ.nı ve njhayet pa
raşütle yere inmek rrecburiyetinde xi.l· 
dığını anlatıyor, ve: · 

- -Taıihim varnuş.: Sizi puldum. 
Diyor. Genç kız c"vap veriyor: 
- Asıl talihli benim:. Ya siz olına

aaydınız ben, bu ısı;.ız, ins~nsız l.dada 
yalnız ne yaparditn?. 

Birlikte adayı dol'-'şıyorlar. ~eyva, 

av hayvanları bol. Fakat insan y..:>L 
Her hald~ kendileı:i;ni arayacaklar~ 

Fakat buluncıya· kadar vakit geçc
cek.·Ne; kadar?. lşte bu -malüm değil ... 

· Hayatı · oı<luğu- gibi kabul etmckten 
başk·a Çareleri yok. Tayyarenin•. kJRk 

1 ki .ra}.ib tayyareci.arosımlo samim1 bii 111ıılıabl>rl bnflamı§lı .•• 
J • • 

kanatlarrnı biileştiriyorln, · b:r kulabe 
yapıyorla::. Kulübenin orta yerinden 
bir perde gererek }:atakfannt ay~ıyo.r~ 
br. 

Aralarn:c:!a samimi ~ir ,sevgi' ba§lıyor. 
Bir gün ceniz kenarında oturur, utka· 
lara bahark~n bir t<"ayık geldiğini g~rü
yprlar. Kayıkta Poli!1ezyalı bir erkrk, 
bir de k~ın var• Manika vc.Maupiti... . . 

Manika, civar adalardan birinde lıu· 

lunan· yerlilerin reisi .. . Bi; ihtilaf s~~
blyle kabilesini terlcediyor, karısını ııh· 
y~r, Otı boj adaya geliyor. 

lltmlkil adoya ,aııo,n ı•1' töılai1fW 

Rungisle genç .kızı, görünce _ clin"!i ~i;i 
mı.zraITT yere atıyN, .sağ elini • kaid ı·rı· 
yor: 

- Alohal. 
Diyor Bı•! Polin .. 1yn lis:mın<"a < Ee

liim ~) dcn\t'ktir. 
Aralarında .dostlu'k. b~lıyor. Bu rn

retle iki :ıy geçiyor. Bir gün ufu_!c~a Ur 
gemi göriiyçrlar~ · sev:niyorlar. - G~mıl 

sahile ya1!kışı.nca M~nilrn, bunun bir 
korsıı.n _getr.is! pklu~UJ!U

0 

tanıY,or. ~l[:!& 
cfüşüypr. 

(Ocvftml 15 anei:le) 

• 
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C . · A Gonnef'in, geçen yıl edebiyat mU..bakMmda 
birinciliti kazanan ve Pari Suar pznesinde tefrika e

dilen romanı filıne çekUmittir. 

Filme (Aloha - Adalar prk.iu) adı münasip cöriiJmüttü:r. 
Bq roller Jan Müra'ya ve Danyel Parola"ya wrilmİ§tir. Size bu

nda filmin enteresan mevzuunu 'anJatmafa ht••m.azdan evvel 
töyli!eyim ki, filmde adı geçen Quy· Rungia rolllnll Jan M lira; 

Beti Stanton rolünü Danyel Par~la üzerine .almıf bulunuyor. ' 

MCfhur tayyarecilerden· yUzbatı Guy Ru~. Fransa lıiikQ
meti tarafından Londra - Meburn milslt>alruına memur edili
yor 

Rungis; (F.rtma) adını verdiği son sistem bir tayyare ile 
Kroydnna geliyor. Çok sndiği ve yanmdan ırırmadığı maldn!sti 
Pontua ,q benlbel'dir. 

Fakat; yuı:ll!:1Jw çok ltbiıat ettiğ!, bir an }"anından ayırmadığı 
arkadaşından aynlacak. ÇUnkü, müsabakanm pt1an katı: Her 

tayy=ucde yalnu bir pilot tiaıunacak .. Pontua derin bir yeise dü· 
ıüyor. Fak:ıt, JaydUııırl ·. . · 

Yüzbaşı Runcia. tecriibe uçufları yaparken, bu müaabakada~i 
rakibi fte luırplaflYor, tanışıyor: Beti StantGn- YObek bir aile
den güzel bir !nımıır lan, hava nannnın da y~tenL.. . . . 

Rpngis, genç kızm &belliği karşis:nda blbinln titrtdiğini nia-
ıedi yor. Fakat, ltidallni.Jnuba(azaya, hiılemi belli etmemeye ~a-

l11ıyor. Aralarında husule gelecek münas~en biç bir netıce 
çıkmryacağmı dütilnüyor; yalnu cCAretten, c.ür'etten batka bir 
meziyeti, ,«)hrtti oJmıyan bir tayyare zabiti ile lngllterenm· ·eiı 
yüksek bir aile.ine mensup bir tDaıı wl~~eleri ihtimal! ~1~ 
madrğını biliyor. 6onra. Beti, Diniınarb kral ailesine men•nıp 
birisiyle nipnh. Kendisi de 'kansın:'ın bopnmak Uzeredfr, fakat 
hmllz mahkemeden talak karannı abnamıf·· 

Müsabaka baflıyor. Rungis, ilk u~ufta Rangoona vasıl oluyor. 
~uradın A vuıtralyaya gidecek.. Ha~ variyeti bozuk. Ket.
ldisine: 

- Bekkyiniz biraz, diyorlar. Hava çok fena .. Fırtına çıkmui 
lıtimali var •. 

.=Ziyanı yok 1 Hareket edeceğim ... 
__: l\falaka c\~da bir ka11rga çıktığı haber veriliyor. Gitrr:e

ylnlz .. 

· Yiizh;ı ıot. birdenbire aoruyor: 
"·i •. Fakat, Dcti At .... >c.ı:;t 

"') .... ı. 

;,q· ~o,_. 
.eter,.,,.,. . ,~ A · 

••,.1c,., . -... 

Manika, yültıılı bir kayamn fiurindM uf_h ıfdli,..-... 

gecelerini 
i st e 

cek vaziyette değilim. 
· 7 8 - Diliniz uzundur. BU. 

tün ıdantılannız bundan ileri 
1teL=ror. 

79 - En iyi izdivacın bile, 
muhakkak aalçat bir tarafı var
dır. 

80 - iyi bir t•vai~: Bu lra. 
kadar miltkülpesent olmayın!. 
Ne bulunaıuz onu alın . 

. 81 - Arz~nuz makulse. _ ~-- - . 
k;nda tahakkuk edecdrtit. 

82 - En ,:yisi. imkanlannu 
daıı.=ıinde olarudı.r. 

S3 - Fac~ yji"~lmek iste
. yf'n herkn, e~ğinden .çeken bi
rııini bulur; · 

84 - Beklemesini bilmek, 
btdefe vasıl olmak için iyi bir 
a:ııuldilr. 

85 - Eğer bunu a.: ze .ay • 
krsem, lfin ~urprizi kalma.r:. · 

86- Çok ban.iniz. Heqe. 
,; 'yutmak istiyonunıu. Dikkat 
edin cezuını gBrününUz. 

87 - iyi kocalar kanlanm 
.iy: olmafa mecbur ederler; iyi 
scvceler -le kocalarını .• 

88 - Daha u pisboğaz olu· 
11uz. Fazla yemenin yolu ee. 
aaneye çıkar. 

89 - TeaadUf fazla yar
&m etmek suretiyle. 

90 - Daha iyi bir mizaca 
ubip oldufunuz zaman sevile
Ct-ksiniz. 

91 - Daha ciddi teyler .dil • 
tonun. 

92 - Yakında etralmızda
ki:e-rden banlan g.~ecektir. 

93 - Daha mliniı olunuıır ve 
cemiy~e futa bnpnır. 

94 - t :rıkAnsız ter istemek:. 
Je, imkin. dahilinde rolanıtıı . da 
bçınyonunuz. 

q s - Gilrel sıhhat, gilzel •tk 
tıc.l para. 

9 5 - Bence hiç bir .mlnl 
yoktur. 

9 7 - Çılgına dönmeyin, da. 
hı. vaktiniz var. 

98 - Siz para kazanacabı
lhz ve vamlcrlnir bunu harca
'8Caklar. 

99 - A ym .13 ilne tesadüf e. 
İ:lf.n bir cuma gilnü, saat ı 3 te 
bfr piyango bileti alm. 

J. 00 - Gelecek ay içiride, &izi 
lrir sürpriz bekliyor . 

ıoı - S1'kmma, akdhlığm 
beflangıcıdır. 

102 - inkisar hayale uğra
pacaksınız. 

103 - Çok yufka bir yürek. 
: 104 - Bi\yUk h=r kolaylıkla. 

105 -- G~lecek sene daha 
kolay olac.ak. 

r m 1 s 1 n 
106 - Biriblrini inlayan i.ld 

blbin saadeti. • 
107 - Çok mubteria ve me

.talipklrıunu. 

l 08 - MubalrJrak bapala. 
. tının ıizl idare etmeler} 1imn. 

109 - tıin içinden çıkma· 
tır.ı öğrendiğiniz ADian ~
vıffak: olursunuz. 

110 - Bu ip hiç dilfünme. 
d·giniz zaman istediğiniz · ola
c.ık. 

111 - . Arzunuza nail ota
. c:akaınız. Fakat milşküli~ 

112 - Bqka tÜrlÜ olamaZ.. 
dı, 

113 - Bu ıene hiç zannet -
miyoruni. 

114 - 1:-tikbali düjilnır.e
yin. Bugünle meıgul olun. 

115 - Pek yakında öğrene. 
ctğiniz bir ıarta bağlıdir. 

116 - Görilnlltil aksi oldu
iu halde iıted.:ğiniz olacaktır. 

117 - Her ıey hareketinize 
bağlıdır. 

118 - iyi yolda bulunuyor• 
&unuz. devam edinir. 

119 - Bir çok dedikodu . 
120 - Gayet iyi anlatan fld 

inunm aaadeti. 
121 - O kadar çabuk de -

ğfi, aabırsızlığınuın derecesi
ne care~ 

122 - tıtikbal Iİ.le mea"ut 
ıUnler vaadediyor. 

123 - En iyi ıWWumz ıilkOt 
olmalıdır. 

124 - Ayni samanda zevk 
•t acı. 

125 -Size cevap verQemiye
rektir • 

126 - TavukJann difteri o
lunca-: yani biç bir sam~. 

l 27 - Fena eken, fena ti· 
çu .• 

128 - Sıkıntılanruzm yegl· 
llt' müsebbibi· ıininiz . 

129 - HenUz samanı değil .. 
ı 30 ;- Sizi iyi niyetlerinb; 

idare e~elicl:r. 
131 - Muhakkak bir ve bel 

iri de iki evlenme. 
l 32 - Da.hı fazla Jmrnulık. 

:Aslanın yapamadıfmı. tilki va· 
par. 

133 - Bu itte son söz sizin 
c.lnuyacaktır. 

134 - İstikbal için en3işe 

etmey.:n. Halihaztn dUzeltmeğe 
bakın . 

135 - Bütün hayatınız iyi 
ge-çecektir • 

l 36 - Gevezeliğin izin kur
banı olacaksmrz. 

137 - H ~ri:Ün, saadetini? ar 
tacaktır. 

1 z ? 
138 - Daha dildcatti oluna. 

ınz. 

139 - Çok derbederlik edi· 
· )'Onunuz. Hiç olmuaa sevahirl 
kurtamı. 

140 - Her fCYe rağmen, 6-
mit edebo1irainiz. 

141 ~ Do.tlannıza c6rtlıı • 
ıııeyin. 

142 - Çahpn; Semeresini 
göreceksiniz. 

143 - Hiç bir te)'dcn endi:. 
· te , etmeyen cezalml göriir: 

144 - Lüzumlu ve beklenil
medik seyahat • 

i,s - Ta'°m iatediğiıVr " gibi 
dtğ~l. 

146 - Akıllı, ula iktifa et
tt:Hini ~ilir. · 

147 - 5 rakamiyle biten bir 
p~yango· h=leti. alın. 

148 - lıia içinden · çıkması
nı öğrendiğ~niz zaman. 

149 - Bu kadar UZhlmeyin.. 
Bunda hiç bir sebep yok. 

l 50 - Saçlanrur dökUJdUğil 
saman. 

151 - Şansa inanın, pns si
re gelecektir • 

152 - Böyle bam hayallere 
kapılmayın. . 

153 - Servet yanınUdan ce
çtcektir. Onu yakalamak efniz· 
dedir. 

154 -Sizi sevince garked~ 
t'ek olan beklenilinedı"k bir Jıl .. 
diıe. 

155- Zannettiğinbin tama-
miy_le ak•; olacaktır. , 

156 - Bir kaç defa sukut e
ciecek. yUlrselecekıiniz. Netice· 
d~ yübelecelniniz. 

157 - Arzunuz bilyilk " bir 
sil!"atle. tahakkuk edecektir. 

158 - B!J arzunuz hiç te 
mantrkt değil. 

ı 59 - Çok iyi bir<"ınat elini
ze geçecek. Bundan istifade e
debilecek misiniz?. 

160 - Dikkat edin bu küçük 
hata başınıza büyük bir bela 
açmasın. 

161- Hiç bir teY kazanm!}'a. 
t'ak, biJalr:s piyango biletine 
vtrdiğiniz para kaybolacaktır. 

162 - Herkese iyilik etmek 
uıteyen, yufka bir yürek .. 

163 - Vaziyetiniz hiçte fe
na değil, şayanı tebrikt.'r. 

J 64 - Bütün cesaretinizi 
tc·playın ve hiç bir şeyden 
korkmayın .. 

165 - Il;,ı işi her gün, ertesi 
güne tehir edin. 

166 - Tek gözlü atı. kör 
r.i:ı,,iii at:n deği~tirmeyin 

lö7 -Aile yuvumı kurmak 

ıçfn bir hayli beldem.eniz Jlzml 
dır. 

168 - Eğer para cihetinden. 
ac, cevap mü•bettlr •. 

169 - lhtiyarhğmu, gençlio 
.f;nizden daha mes"ut olacaktır. 

170 - Bu, i1ç ay,J.iç gün, Og 
saat içinde vuku bulaca~. 

171 - Çok yapyacabınıs. 
Fena nebat çok yapr. 

172 - Bu. saadetten neyi 
lr.asett.=ğinue bağlıdır. 

17 3 - Gelecek seneye piy~ 
go kazanacaksınız. . 

174 ,_Vaziyette \at'ı bir de. 
ğişiklik.. 

17 5 - Bu miniayı kolay ko
by yıkamıyacakamız. 

176 - Hayatın baQJd çehre
sini daha iyi görmek için lrir 
gözlük alın. 

· 177 - Evet, herıeye ~l o
lacaksınız. 

ı 78 - Servet yaP.1nak fına. 
tını k~çırmayın. Bir piyango 
t-ileti. ahn. Billiasaa ay.ın 13 ün
de. 

179 ,__Beklemesini bilen, ııra. 
manında h.-::r ıeyden istifade e

. der. 
180 - ipi boynunuza ge

ef ~ek için bu kadar acelemi e.. 
diyorsunuz. 

181 - Çocu~ $DU? İstediği· 
niz kadtr. 

182 - Mes'ut olacaksınız. 
183 - Kııkançbğ~nır, idse 

bir çok UzUntüler verecektir. . 
184 - Umit edin! Budatab• 

ekseriya muvaffakıyetle netice". 
lenir . 

185 .._Tehlikeyi göze~ 
Yumurtayı kırmadan omlet ya• 
pılmar. 

186 - iyi ır11 istiyorsunuz?. 
Onu yakalamak için bir tan-._ 
re alın.. 

18 7 - Kalbi dinlemek iyidir. 
:Fakat mantığ~ dinlemek daha 
iyidir. 

188 - Susuyorum. Her ha· 
lrikat söylenmez. 

189-Öküzü ne diye boynau 
lanndan yakalamıyonıunuz? 

190 - Servetfo uyurken geC 
diği söylenir. Demek ki bu, 
bir rüyadır. 

191 - Hiç bir zaman sıkıntı 
çekmiyeceksiniz. 

192 - Hayaller): uğraşma
yın. Pratik olun. 

ı 93 - Dikkat o J!n, barıım 
l:tlaya girer. 

194 - Çılgın kai-, ekseriya 
tzkk~::foi kaybeder. 

195 - Bunu som.ağa lüzum 

. l~~ ~.11•,..Mf1iriniz) 



I Kış gecelerini 
Hoş ·geçirmek ister misiniz ? 

~ok. Bana inannuyorsunuz. 
196 - Bu kadar projeyi ay. 

r.i zamanda yapmayın. Hiç bi· 
ıisinde muvaffak olamazsınız • 

197 - Bilctinize verdiğiniz, 
ıaradan başka bir şey kazana. 
mıyacaksınız. 

198 - Düşündilğünüz kim• 
se, rhi hakikaten seviyor . 

199 - Çalışın, kendinizi sr. 
lrın, ancak bu suretle muvaf
:fakryete itimat edebilirsiniz. 

200 - Evlenmeyle ncticele. 
nt-cek olan beklenilmedik bir 
:tesadüf; 

201 - Sene sonunda; bol bir 
%am .. 

202 - Eğer rüyanızda bir nu 
mara görürseniz, derhal ayni nu 
ınaraıda bir piyango bileti alın. 

203 - Bir talih devresine 
gireceksiniz. 

204 - Bu arzu tahakkuk c. 
oecektir, fakat bir hayli geç. 

205 - Şimdi endlşe, fakat 
Deride rahat ve sUkGn .• 

205- Kumarda ve piyango 
da kazanılacak bir para. 

207 - Bütün endişe ve tıı• 
Jantrlannız bertaraf olacaktır. 

208 - Çok istifade edeceği • 
niz bir şahsı tanıyacaksınız. 

209 - Devamlı bir gayret, 
büyük bir mukavemet yıkabilfr. 

210 - D<lha sevimli olun. 
Fena muamele yapan fena ne • 
tice görür. 

211 - Kumar oynamakla 
htm para, hem vakit kaybedi • 
lir. 

212 - Her ne olursa olsun, 
hiç bir zaman memnun olmıya
ı:;zksımz. 

213 - Büyüklük delisisiniz. 
214 - End:şe etmey.=n, insan 

lıer zaman krndisinden aptalını 
bulur. 

215 - Hadiseleri daima iyi 
taraflarından görün. Böylelik. 
le mes'ut C'lursunuz. 

216 - Beklenil~dik bir 
güçlük, ki i!jirı.hi - sekteye ı.:ğ

:atmadan _ güçleştirecektir. 
217 - Beyninizle fazla çalı

§ıyorsunuz:. Kendinizi tedavi e
din. 

218 - Emıfnızdaki insanlar 
l!an biris.:ne daha az itimat göe 
f f'riniz. 

219 - En büyük güçlükleri 
~>He yıkacaksınız. 

220 - H:ıyatınızın maddi 
ttşkilatını biraz !daha intizama 
Mkun. 

221 - Sizi düşünüyor, fakat 
Lunu size söylemeğe cesaret et. 
mi yor. 

• 

222 - Geçici. saadet, fakat 
e.ıksık tazelenecektir. 

223 - Siz veya etrafınızda • 
kilerden biri, yakında evlene • · 
erktir. , 

224 - Paranızı tehlikeli iş. 
lerde batırmayın. 

225 - Pahalıya malolan bir 
tecrübeden başka bir kannız ol· 
ınıyacaktır. 

226 - Zenginlik, fakat bir 
b<ıyJ.: zaman sonra. 

227 - Teşebbüs ve kararı -
nızdaki zaaf yüzünden, sıkıntı 
\le ademi muvaffakıyet. 

228 - Fena neticeler tevlit 
etmesi muhtemel bir hiddet. 

229 - En yüksek bir istik • 
bale namzetsiniz. 

230 - Bu hafta, her şeyde 
muvaffak olacaksınız. 

231 - Kendinizi tehlı:keye • 
ctarsanız n:.uvaffak olursunuz. 

232 - İyi bir dost size hiya
net etmek üzeredir. 

233 - İşte ve aşkta tatmin 
ınileceğiniz muhakkaktır. 

234 - Büyük bir üzüntüden 
kurtulacaksınız. 

235 - Vaziyette mes'ut bir 
değ.işiklik. 

236 - Güzel bir fırsat eli • 
nize geçecektir, Ondan istifade 
etmeğe çalışın .. 

237 - Vuku bulmuş olan 
bir hadisenin hiç beklenilmiyen 
neticesi. 

238 - Ar:.·ularrruz tahakkuk 
edecektir. 

239 - Büyüklük del.isi olma.; 
ym. 

~40 - Vaziyette tam bir de
ğişiklik. 

241- Müessir bir şahsiyetin 
lehinize müdahalesi. 

242 - Bu projede inat gös -
termeyin, .;ıuvaffak

0 

olamıya • 
caksınız. 

243 - Çok istiyorsunuz, biç 
bir şeye malik olmryacaksınız. 

244 - Sene içinde nişanlan • 
ma veya yeniden evlenme. 

245 - Para kazanmakta is· 
tical ediniz, çünkü fırsat eliniz.. 
dtdir. 

246 - ihtiyarlığa kadar ryi 
tir sıhhat. Eu, servetlerin en 
iyisidir. 

24 7 - Muhakkak öyleydiniz, 
öylesiniz veyahut ta öyle olacak 
sıruz. 

248 - Büyük bir talibe mu
har olacaksınız. 

249 - Talih size para kazan· 
c:lıracak fakat bu parayı muha. 
·".za edemiyeceksiniz. 

250 - Gelecek sene, istedi· 
ğiniz olacaktır. 

251 - Müşterek ve müker • 
ıer saldakat&izlik yüzünden ho
§.'lnma. 

252 - Bir tom.bolanın en bü
yük mükafatmı kazanacaksınız. 
253 - Hangi işe isterseniz gi
rj~ebilirsiniz, ·talih size güler 
yüz gösteriyor. 

254 - Bir sukut hayalle kar. 
~ılaşacaksmız. 

255 - Vaktinizi boş şeylerle 
geçiriyorsunuz, bir şey elde et
meniz imk8.nsızJdır. 

256 - Lüzumundan fazla 
h2.m hayallerl! kapılıyorsunuz. 
Bir çılgınlıktır. 

257 - Hiç beklemecl,iğiniz 

b!r za~nda vaziyetinizde mü· 
6<lit bir değişiklik vuku bula.. 
caktır. 

258 - Daha büyük bir arim 
vt intizam, daha az tembellik• 
le, ihtirasmzı tatmin edebilir • 
6iniz. 

259 - Düşüncenizi takip e
dir., muvaffak olursunuz. 

260 - Dlkkat ve soğukkanlı 
hkla hareket edin, istikbal si
ı:indir. 

261 - Fazla ina.t bud11lalık. 
br. 

262 - Mağllıp olmamak için, 
mağlup etmek lazımdır. 

263 - Beklenilmedik mu· 
vaffakıyetler, fakat devamlı de
ğil. 

264 - Uzun zamandanberi 
görmed.=ğiniz birisi hakkmda 
haber alacaksınız. 

265 - Mesaiyle .. elde edile.. 
celi bir zer. gir.tik. 

266 - Küçilk fakat çok hoş 
bir seyahat. 

267 - tbtiyarlığrruz muhak
kak ki iji geçecektir. 

258 - Sekiz gün· içiride bir 
hayı: memnun olacaksınız. 

259 - Geç, fakat kat'i bir 
ır.uvaffakryet. 

i?o - Piyango biletinizin 
bedeli iade edilecektir. 

271 - Kapıcınızın geveze -
liği 'yilzilnden ileri gelecek 
müşkülat. 

272 - tddialanmz gayet man 
tıksızdır_ 

273 - Harap h:r duvarm 
yanından ge!jmeyin. 

274 - Aşkta ve işte muvaf. 
bkryet. 

21 s - Bir hayli müşkülata 

rnaruz kalacaksınız, arkı bir 
münakaşa. 

276 - Herşeyin teferrµa~ 

... _ - .. _ ...._. 

fazla ehemmiyet veriyorsunuz. 
:Bundan vazgeçin. 
· 277 - İki ucu biribirine ge-' 
t= rmekte damia müşkülat ço • · 
k ks

. . . 1 
ece ınız. 

278 - Arzunuza pek ya. 
kında kavuşacaksınız. 

279 - En güzel ümitler bea· 
leye bilirsiniz. 

280 - Boş şeylerle uğr<l§ı • 
yor, didiniyorsunuz. 

281 - Büyük bir örüm. 
ceğe rasladığmız zaman bit 
piyango bilet.; alın. , 

282 - Arzularmızda mute · , 
lfü olun, o zaman muhakkak ki '. 
hayalleriniz tahakkuk edecek· 
tir. 

283 - Belki evet, belki ha.. . 
yır. 

284 - Korkanm ki, büyük • 
fük delisisini z . 

285 - Beklemesini bilene 
her şey vaktinl::le gelir. 

286 - İmkansız işler yap- • 
mak istediğiniz ,;çin, bir hayli 
ir.kisan hayale uğrayacaksınız • · 

287 - Heı şeyi iyi tarafın • · 

' dan alın, her zaman mes'ut o-
lursunuz. 

288 - Tıpkı sümüklü böcek 
gibi, servetiniz.: sırtınızda taşı· 
yacaksıruz. 

289 - Size lazım olan yardı. 
mı, etrafmızdaki1erden göre • 
(.eksiniz. 

290 - Büyük bir piyango
yu kazanmanız ihtimali mev. 
cuttur. 

291 - Mücadele. edin, talih 
n ihayet size güler yüz göstere- . 
cektir. 

292 - Çok değil, tam lazım 
dduğu kadar. 

293 - Düşündüğünüz 

so11:foğunuz, doğrusu biç 
kul değiL 

ve ' 
ma• 

294 - Evlenme ve bir daha · 
t-vlenme? istediğiniz ~ibi mu. 
vaffak olacaksınız. 

295 - Bu, bana biraz şüphe- . 

l 1
• görünüyor. l 

296 - Ht"rke9 ili tir aslan~ 
1 

tatmin etmeğe muvaffak ola-
maz. 

297 - Kurduğunuz proje. ' 
' den, bilatereddüt, vazgeçin. 

298 - Unutmayın ki servet . 
ve saadeti, ancak makul hare
ket etmekle bulursunuz. 

299 - Herşeyi anlamağa ça
l•!maym. Bilmediğiniz bir ,ey, ; 
a·ze fazla ziyan vermez. 

300 - Acele etmeyin . Ap. 
tallık her .zaman yapalabilir. · 

memlekette mün ekkid hiç ye
tışmiyıx:eğinden, şimdilik toıh

tundan eminim. 
~e§hur münEtdrid 

Nrullah ataç 

• • • • ,.,.. 
""" ~. 

( \. 
l,... . 

~'-t. ., 

- Geçen her ytl aziz varlık
larımızın n:ahremiyetine bir 
§CY ilave eder. 1938 kışında oy- · 
r.anacak olan (Simsime şehri) 
i.'>imli facia!IU satarak yıl!>aşı 

g t cesi parasmı yedim. Esasen 
ruhlar alemimizin derinlikle -
rinde yüzen gayretlerimiz bunu 
icap ettiriyordu. ŞinıdiJik pi
yesin yalnrz ismini düşünditnı, 
). yaklanmıza kapanan kadın· 

lara daima ü tihkarla baktık ve 
i>.Jkacağız. Matbuattan ve her 
2>evi reklamdan nefret ederim. 
ilah, rıaıı .. 

Necip Faral Kısakürek 
Hafidi 

* • • 
- Vallahi kardeş, hatıratımı 

lfaberde neçre hatlar başlamu 
; 1stanbulda ne kadar fabrikatör 
J.·arısı, nişanlanacak genç lrız 

'Yarsa peşi:ne dütmüşler. Niza· 
ıneddin Na~ife yalvardım. Suat 
Dt"rvişin korkusundan beni e-

0 ve alamadı. Kadınların taaruz
l.uına uğrayıp cürmümeşhut 

m ahkemelerinde sürünmemek 
i~ın önümüzdeki ıene yenrden 
kız esvabım giymeğe karar 
'Yerdim; fakat bir türlü biçimi· 
ni beğen~miyorum. 

,Erkek - Kı,; 

• • • 
- "Yaşamak Hakkı,. neıre· 

dilince yeniden şiir yazmağa 

başlayacağım. Yeni sene nr
fmda yazacağım ••Belkemiği., · 
••Mısrala~,. ''Ayak takımı,. 

isimli şaheserleriım için dokwı 
ay tahmin ediyorum. Maamafih 
t:odeste daha u yatabilmek için 
razarlığa giriteceğim. Sevgili 
costum Nurullah Aataçın ıöy· 
l~klerini duydum. Kendisine 
fenalığım ıdokunmıyacağıru, e
aasen her işimin kuru gllrültil 
olduğunu söylersiniz. 

Proleter Şair Nazım Hikmet 
* • 

- Öniin:üzdeki sene, Marta 
'Egert, Jan Kipura gibi bize ya· 

kın yıldızlardan bazılarının ls
tanbul ufuklarında görünmw 
fütimali, yaptığım amik tetki
k'1t neticesinee ortaya çıktı. Bu 
Ecneki kış fevkalade şiddetli 

o1acak. Binaenaleyh halkımızın 
lrı~lık elbise alacağız diye bo
ğuntuya getirilmelerine bir gü· 
na lüzum kalmadığını gazete• 
njzle tebliğ edersiniz. 

Rasathane Müdürü 
Molla Fatin _ 

• * • 

- Çalıkuşımu y~niden yu· 
d'ln. Yeni &t:ne zarfında tefrika 
ed:lecek. Bu işi pek karlı bul· 
duğumdan diğer bütün eserle
r.imi yeniden yazıyorum dıye 

ilanlar verc:rek gazetelere ve 
ınecmualara süreceğim. Bu jti
barla yeni yılın . benim için fev· 
Jralade uğurlu olacağına ima· 
mm var, birader. 

Ref&t Nuri Çalıkuıu 
• • • 

- Vallahı Zabit bey.. Ne 
diyeyim bilmem ki.. Ben meb
uslukta ikt;fa edeceğim. Fazla 
obur olmadığım ötec1enberi ma
lumdur. Seri' şitmanlığıma bak
ma be camm. Gebeyim de on· 
dan. Yazacağım bir şiirin bir 
ke!imesini bu yıl başında do
ğurdum, şimdi ikinc..:.Si için do
kuz ay on giin beklemek lazım.. 
Ne .yapıyorum mu dedin? 

Mebusluk vazifemiz haricinde 
bir şeyle meşgul ohwyorum. 
Edebiyat gecesine gelemiycce
ğim. Matbu;..tla her türlü ala
kamı kestim. Ben zaten pir fi
lan defilim .. İşte arasıra öyle 
bir ıeyler oluyor. Af buyurun 

Zahir bey .• Ne yaparsınız, ge
~.im dünyası .. Gerçi hakkımda 

yazmıyorlar amma zarar yok, 
Haıiudin hayrülhalefi ben oldu

tumu çekinmeden söyliyebilir
ıiniz. Merak buyurmayın .• Ben 
sağken kimse kızmu.. MalQm 

Ş . . . ,,., h' ya.. ey : ıamınız neyuı= ~I e?. 
Yahya Kemal 

• • • 
- ı>Unyanın; bana haram 

c!Guğu muhakkaktır. Ne decliın 
de sinemaya intisap ettim .• Es
kiden paçavracılık yaparcLm, 
lrimse dönüp te bakmazdı bile, 
şimdi öyle mi ya? Yıldız olduk 
diye dünyada ne kadar kadın 

~ -varsa kapıma düşüyor, yolumu 
kesiyorlar. Geçenlerde gene bir 
tehdit m ektubu aldım: Filan 
yerde seni bckliyeceğim, eğer 

ft lip de beni bir kere öpmez. 
sen kendini yok bil 1 •• diye .• Yol 
krsenler mi ararsın, evime hü-, 
cum edenl"r mi? Daha dün hu-
11usi tankımı çaldılar. Polis ev"'. 
velki gün, beni kaçırmak isti· 
yen lir kaJrn çetesini tevkif et
ti de yakamı kurtardım. . İstik· 

halimi pek kara.nlık görüyo
rum. Türk ~ostlarıma selim • 
lar .. 

Bir numaralı Jön Prömiyer 
Robert Taylör 

• * • 

-Almanyaı kısxrlaştınp ya
hudileri temizledikten sonra, 
1938 yılında yapmayı tasarla-

dığım işlerin başında fngilter~ 

yi Alman müstemlekesi baiine 
koymak geliyor. Ondan sonra 
da sıra Rusy~ya gelecek. Vak
tim olursa ciünyayı yahud.:ıer
lcrden kurtarmak için bcynel· 
milel yahudi mücad~le cemiyeti 
kurar ve başına geçerim. 

Adolf Bitler 

• * * 

· - - Canırr:. Zahit Sıtkı .! Gene 
ne istiyorsur.uz? Sizden de bık
t•m, usandr~ Yeni roman yaz

mıyacağım. Romanlanmı ken
dim yaşam;ık istiyorum, artık. .• 

1938 de ''Sözde kızlarla,, ah
bcıplığı ilerleteceğhn.. Evim 

"Mahşer,, e dönecek.. ''Karım 

ve Metresim,, kavgaya tutuşa· 

caklar. Ben de Cahit Sıtkıyı a

Lırak "Kahbe Dünya,, run ca
ıı:na okumak, "Biz insanlar,, a 

ndretimiz:i rahat rahat haykır
m:.'k için "Cingöz Recai., ile el 
birliği edip "Cu mbadan. Rum
baya,, gideccğ.:m .. İşte böyle... 

.hele iti fıfiramı şfşfreyim, pa~' 
ronun kesesine bir rahne daha 
ıoçayım da, rahat rahat konu • 
ıur~ canımın içi.. 

Peyami Saf'a . ..... 

- Hal .. Sen mi? .. Evet, yıl .. 
boşından itibaren yeni facia• 

, Jar var .• Sahnede daha korkunç 
olabilmek için yüzüme muvak· 
k;.t ameliyatlar yaptırmak ~sti
yCJrum. Bilhassa "Bir adam ya• 
ratmak,, ta çok feci bir manzara 
~imam icap ediyor.. Bundan 
tc.şka boyumu da uzatmam la• 
zım .• Gerçi (Kanncalar) piye
si tam bana göredir amma · ol· 
llUn .. Bir de ihtiyar rollerinden 
tıktım, usandJm. Sonra genç ve 

. aşık ol~ağa hevesliyim, aman 
k.nım duymasın .. 

1. Galinp 

* • .• 
- Patron cep barçhğrm c>rt· 

tırırsa, şurdan ıb~rdan da 
0

1:-eş 
on kuruş çıkarırsak," bu ı:ı:ne 
bfr elektrikli tren alacağim.. 
Çok hevesim va~ .. Ya .. Zaten 
Neyire abbm da yılbaşında bir 
kukla' hediye etti. Eyyy, ' ey., 
Değme keyfime.. Sona bir de 
!>oyalı şekerler var hani.. i~te 
onlardan alsın diye Zozoyı sı· 

luştırıyorum .. Şey, yanlış.. Bal 
ta oluyorum diyecektim .. Am· 
ma, o benden arsız, ille bebtk 
d~ye tutturdı; .. Hadi güle güle .. 
Raim amcama selam söyle, 
bari şekeri o alsın .. 

Vasfi Rıza Zoba 

• * * • 
- Yallah= birader., Sokağa 

çrkamaz oldum .. Suratıma La· 
k~n basıyor kahkahayı. . 1938 
uc sinemalaun karşısında bir 
Karagözcü cükkanı açacaktım 

amma, ipekçilere ac ıdım .. İflas 
ederler diye .. Bu sene Şehir 'fi
yatrosundan çıkacağım.. Kim 
çeker Muhsinin kahrını.. Yok 
<'yle gülmiyf'cekrnişim de ağzım 

sağa kayacakmış .. Yahu, halkı 
güldürüyorum ya, neyine yet• 
miyor. H:ıJ;de Pişkinle Tak· 
simde b:r a ilkkan tutacağız . O 
ihtiyarlara r.utuk verecek, ben 
<!e içeı1de be1 kuruşa kendimi 
göstereceğim. Geçinip gidece
giz .. 

Hmm 
(Devamı 14 üncüde). _ 

u 



• 

D A:Hılazamı, dün gr.ce 
yansı asri .mezarlıkta

ki ıkametg~hında ziyaret ettim. 
:Ruhlarımız şöyle konuştu: 

- Uatad, dedi, benim ru• 
bum, ebedi habgahuuzdan 
memnun musunuz?. 

- Ne gezer evlat .. Bir kere 
burası ebedi değil; §ehir civa• 
nnda olduğu için bizi buradan 
nürecekler!lliş.. Binaenaleyh, 
kavuştuk sar.dığımız rahatımız 

gene kaçtı ocmelrtir. 
- Yeniyıl hakkında ne idil· 

jUnüyorsunu?. 
- O, bize göre değil artık .• 

~ksen beş kere düşündük to 
ne oldu? Yalnız b'kes bıral-tı• 
ğrmız tahta henilz varis çıkma• 
yıpnı hayretle karşılarım. ln• 
şaallah 1938 de Udebanızdan bir 
kr&mı mısra derdinden kuctu· 
lup miras kc.vgasına düşmez• 

ler .• 
- Siz kimi münasip görUr· 

ı0Unüz?. 
.Bu can alacak suale cevap 

v"recekken, bir horoz sesi, Ab
dülhak Ha.midin ruhuna tesir 
cdt'rek gözden kaybolmasını 

intaç etti. 
Belkide: 
Şair bile yok, cteğij ki dahi 
Ommidi kba, ümidi vahi. 
Diyecekti. 

* "' s 

Uzaklık ve yclı: •• ıtık niıbeti· 
ne cörc, iki ay evvelinden baş· 
lr.yıp dört ciin öncesine kadar, 
mektupla müracaat ettiklerim
den cevap vc.Tenlerir.kilcrini r,e
li~lcri sırasiylc neşrcdiyo

ru ın. Bir kumiyle de ıifahen 

k•>nuştum. Yeni yıl hakkında 
bır takım enditeler besledikleri 
c:hctlc cevll.'> vennekten çeki
ı •-:nlcr şunlnrdır: 

Enynn Nnkiyc, 'Frnnsanın 

10 

Suriye konuseri Garo, htnn
bul Trnmvny Şirketi direktö
rü; Düşe6 dö Vindsör, şair 

Salih Zeki ( hatunundan kork
tuğu için 'cvap veremediğini 
wahremnne söylemiştir.) 

- 1938, benim için bereketli 
b~r sene olmalı. Patron, gaze
tenin malmüdürlüğünü üzeri-

m~ devretmeli, hen de yükten 
knrtulm:ık için bunu derhal ke
diye yüklcmct:} .. ·.m. fş!n hika
·ıesi bu. önürnlizr.leki tene "Ye
di Betalı., diye 48.000 sayfalık; 

• 
ve 157 eiltiı~ uir roman sensınc 
l>aşlıyacağnn. Bundan maada 

Japon Mi.kaitlosu aleyhine buku .. 
kıı umumiye davası açmak fık
:rindeyim. Başkaca söyliyecek 
ı:.~r şeyimiz yoktur •• 

Nİz3:meddin NW' 
Tcpedelcnli 
(; ... * 

- Maak::.w. 1 ı.-nuınilzdeki se
ne, kimseye dayak atıp, kafa· 
smı kıraınryacağım. Halkımız 

tiyatroya yavaş yavaş alışıyor~ 

Gelecek sene kış mevsiminde 
.Vanda bir opera, AHiziğde lir 
'"Tiyatro Sanayi Merkezi., t~ 
sis olunacak. Ben de, ihdas et• 
tireceğim "Türk tiyatro ve ope
ra ve tiyatro sanayii ve her.nevi 
tiyatro işleri inhisarı vekaleti 
ne., mtihap edileceğim. 

Muhsin Ertuğr"I 

"' "' . 

- Tan gazetesi aleyhine aç
t1ğım müt~addit <lavalan takip 
etmek için 1938 de İstanbul 
Darosun~ kiralayacağım. Ulu
dağda bir opartıman, Yalovada 
bıı otel yaptnp Nahlin yatını 

satın alacağım. Bu arada İstan• 
bul şehril\: unutmıyacağım ta
hiidir: Ekmeğin on para inme• 

sini. köprüye çıkanlardan, çi .. 
11ili geçitlerden geçenlerJen 
ayak bastı ve yol geçti .resim· 
!eri alınmasını, yollardaki ça• 
mur ve tozlan temizlemek iç.=ıi 
h.1Jkın portatif süpürgeler tnşı 

ması mecburiyetini, Şehir Mec
l:sıne teklif ve kabul ettirec~ 
ğ~m. 

Bunlardaı:. başka, hcl.-Vl!l 
n1enfaait uğruna, şu anda ,ak
lımda olmıyc-.n bir çok sıkıntI .. 
lara katalnacağınu ve bir çok 
;şler becereceğim( söyleyebili
ıim, ha .... 

- lstnnbul Velisi ve Bclecli

"·e Rcini, Spor Kurumu . Mınts
~n Bn~knnı, Halk Partisi Baı· 
k"nı Muhi,ldin Ostündağ -

- Yelli afoylıinc <.)ot b • ..,...;; VQ 

2ltyhimize ~çılan davaların ee-
1 

letek sene rntacmı mümkün 
kılmak için memleket mahk~ 
melerinin oir sene müddetle bu 
işe hasn vücut etmeleri zımnııı• . 

da Millet Meclisine müracante 
.karar verdim fakat Halil Lütfi 
istida iç.'11 pul almıya yanaşrr.a• 
dığından ne yapacağım; •bile• 1 

miyorum. Bakayım, Selaniğo 
gidenlerden biriyle oradaki <ıh• 
haplara haber gönderip on altı 
kur~ getirteceğim; bunun 
içir. de döviz kaçakçılığı yapı• 

yor, derler diye korkuyorum be 

kudaşmı. 
- Tan gazetesi sahibi ve 
Halil Lulfinin teriki Hisscti 

Ahmet Emin Yalman-

* * * 

- 1938, Papanın inayetiyle. 
ftalya senesi olacak. MarkC1ni• 
nin rılhiyle antaıtık. Bize bil• 
ldirdiği mahrem usulle Merihttı 
Lir İtalyan müstemlekesi tesia 

1 
için bu yıldızı yakınımıza ccı. 
bedeceğim. Dünya iıleıiyle uğ•. 
raıJmağa -vaktim yok. Marintt.' 

l tiyi de, İtalyan edebiyatınnı 
Ncpton fütüristleriyle olan aJi• 
kalannr tes.bit için mezkur yıle 
clıza göndereceğim. Ora balkı 
müstait davranır da o yıldızı 
ele geçireh:lirsem, belki Haı-' 
lleş!staru şu, bizim Hitlere mcı' 
hameten terkederim. 

ti Duce Musolini 
ı;: $ 

- 1938, bızim için gene ·n. 
gr olacak. Evet bunu biliyorum 
.:zaten. Orhan Veliden başka 

ş2i'r yetişmiyecek. O ıda benl 
ı:ek sever. Binaenaleyh meEc
le yok .. Necip Fazılla banşmalC 
aklımdan geçmedikten ba;ka 
Nazım Hikmetle de kavgalaşa• 
cak ve sokakta kendisine ras~ 
lamamağa gayret edeceğim. 

Gözüme görUnlirsc halim ha
raptır. Herif iri yarı bir şey.,. 
Beni haklamaz da kimi hak• 
lar? · Talii şair yctişmiyer 

, 

Ne mılvcraclnn f;CS duytnnK, 
ne satırların ncsdnc ko)~nınk o "anlnşıtınnyan,. şeJiı 

ne bir ku)'lımcu mernkiyla. aramak kafiyeyi. 

no güzel Ulf, derin keHhn ••• 

Çok ı,ilkUr 

hcpslnln 
hepsinin üstündeyl.m bu akşam. 

Bnak~ 
bir sokak şarkıcısıyan ki hünersiz bir sesim varı 

sann. 
senin işitmi7ece{,rin bir Ş41"1'1Jı .söyllycn bir Seff. 

Karanlıkta kar yagı1or, 
ıten MMlrit kApısmdruım. 
Kaı'Şmda en güzel şoylcrimJzl 

Umidl, hasreti, littrrlyctl 
ve ~ocuklan i>ldüren bir ordu. 

şehirdir ... 

Kar 7aj:.rıyor. 
:V o belki bu ak.5am 

ı~lnk n:rakların üşü7ordn. 
Knr ynğııor. 
\'c ben şimdi clfü1iinUrkcn seni 

şurana blr kurşun snplanablllt 

ve nı11k l>ir dahn 
ne kar, ne rüzı:tJlr, ne gtlndllz ne g~e ... 

){ar yn[.'"lyor 
,.e sen böyle "Non pasnran., doyiı> 

Mndrlt kııpısm<fa dlkUmcden CSnce 

her hnlde vnrdm. 

J\Jındin, ncrc<le.µ geldin, ne ynpnrdın? 

Ne bileyim 
mcselll.: 
"Astorya kömür ~'"tlyulnrmclan gelmiş olabl.llrstn. 

Delld nlnıııdn knnlı bir sargı vnrdır ki 
Şimtl.ldc nlclı~m ynrnyı snklnmnkt.ndır. 
Ve belki vnroşlnrda son kurşunu atan scndln. 

-
.~· -ı.. 

..-..........._ -
~~-

..,- -
_ ___j__,_ 

·~ 

Nazım Hikmet 

"Ynnkcrl',. motorfarı ynknrk(.'!n Hl1hnoyu. 

Vo yahut hcl'hnngl bir 
J{onte I~crnando Yaln~kcrns de Kortobıınm çiftliğinde 

ır1:tntlık etuılı;dndlr. 

Jlclkl urJiisa del sol,.lla kUçük bir dükkiuun vnrdı 
renkli İspanyol yemişleri satartlı. 

• Delki Wçblr hünerin yokta, belki gayet. gli7.eldl sesin. • · 
Delki felsefe talebesi, belki Hukuk fal..'illteslndensln 
ve pArçala.ndJ Unh·erslte mnhaıtestndo 
bir ltalyaıı tan'kııım tekerlekleri altımla kltaplnr:ıo 
Belki dlnstzsln, 
belki boynwıda bir !ılclm ve bir ltllçUk haç. 
Kimsin, adın ne, tevellU.dlln kaç? 
Yüzllni hiç görmedim ve gönn11eccğlm. 

Uilml7orum . 
belki yüzün insana hatırlatır 
Slbiryada Kolcnğı 7cnenlori; 
belki yü:t.Unün bir tanıtı, bir as 
biz.im DnmlupmardA yatann bcenzlfoNtnr; 
ve belkt do bir parc;a andırt)'Ol'SUn Robes ı•ıyerl. 
YüzUnil lı:iç ı;örmedim ,.e gUrmlyece[.rim, 
aclımı duymaclın \'C hiç duy:mıyııcnksın. 
Arnımz<la denizler, dağlar, 

benim knhrolnsı ne7Jm 

ve "nılcıni ·müdnhnlc komitesi., \'ıır. 

Ucu ne senin yanmn gelebilir 
ne sana bir ka~n kurşun ' 

hlr snn<lık taze yumurta 
bir <,:lft yün çornp gi.indcrchlllri 

1In1bukl hillyorunı, 
bu soğuk karlı lın,·nlnrtln 

iki çıı>lnk ç0<.~uk ı:?;ibl UşUmckt<\ıır 
l'tlnclrit knpısmı hckllycn ıslnk nyuldurın. 

Diliyorum, 
no kn.<lnr büyUk, ne knclnr güzcı.1 şoy ,·nrsu 
insan oğnllnrı clnba ne knclnr hü)·ük 

ne lmdnr @zcl şey y.nmt.ncnklnrsA, 

ynnl o korkunı,: hnsrctl, dnıss1lnsı tı,:lntin 

gülen ıtiizlcrimlc<lir 
Mıulrlt knpıc:m<Jnki nöbct«,;intln. 

Ve ben ne ynrm, nr dün, ne bu nkşnın 
ı 

onu se\•mcl.:tcn başka bir şey ynpnmnm. 

2r;. ı 2- Hl!l 

Afo1{M. ~~ 
., 
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i ••Çocuğum a:lkııou mı? Mektepte aldığı dersDerden istifade edetb)DDece.k lkabUDyet\te mi?,, 
diye uzun u~un düşün~evınız. Meşhur bir ped~gok; ço~ukDaron akBonı, zekAsıını 

ölçmek, lstDdaclllnı öğrenmek lçDn bir deneme seırnsD tef'top · etmnştlr 

~ 
1 

- ------------· ... ·-···---
Ç OCUK babalarını, analarını ıu iki ıual kadar iıgal eden hiçbir 1e11 uoktur: 

"Çocuğum akıllı mı? Mtkltplt aldığı dtrıltr.den lıtl(adt tdtbllecek kabili· 
•ette mi? .• ,, 

Jltıhur bir pedagog; çocukların akltrı, zekıbını ölrmek, iılidadını öğrenmek 
itin bir deneme ıtrisi .tertip etmi.#llr. Bu:rocuk analarının, babalarının yakarıda 
il 111a1ltrine cevap alabilmelerini temlnedectk ıade ve kol'11/ bir uıuldür. 

R11 de.ntmdu, biltabi bazı feokaldde halltrt matuf dtğilılir. Fakat, (HABER), 
Dlruyıı<'ıılarına, çocuklarının akıl ve .rekd dtrutlerlnl ölçebilmtltrl için çok yar
'dımı olacaktır. Bir rocuğun, ıorulan ıualltrln hep:rint Myikile ctı•ap vtrmt&f. 

bn imtihanı maşküldtırı: gerlrmeıl fm kdnı yoktur. Bilhnııa !,• Vt 5 yaşındaki· . 
ltrin.-

Faakt, de.ntmtltrin birinde veya ikiılndt .birçok pnııanlar kn:anabilir. Rıı da 
ud oe :tkc1sının dtu.ctıi hakkında bir fikir tdinllmiye yarar. Yalnıı, ıualle, 
tocu~ıın ıtııgislnl, itimadını kazanmıı biri tarafından sorulmalıdır. 

3 yaşındaki 
' ;ocuklar için 

DENEME 1 - Çocıılta 12 santimetre .bo-
1 71Jnda ve 10 59ntimetre eninde hiç katlnn
lllClmıf, düı bir tabaka kôğıt gösteriniz. 
Sonra hu kağıdı hır kitap şekline koymak 
Jtin ne yapmnk JAzımgeldijUni anlatınız, 
•Yni zamanda kAğıdı ikiye k:ıtlayınız. Bir 
Jıit:ıp lldyfası halini nl:ın Jd\ğıdı gösteril)iz, 
işte deyiniz, şimdi bir kitaba benzedi. 
Sonra çocuğa, ·kotlııdığınız kll#ıdın ayni 
bir başka kilitıt veriniz. \'e şu sözleri söy
leyiniz· Haydi, sen de yap bakayım, 

NF.1'/CB - Eğer çocuk bir veya iki tec-. 
rfibcden ı;onra, sizin yaptığınız gibi yap. 
mal:t-ı nım·arrak olursa akıllıdır. Aksi tak. 
\tirde, yani kı\ğ)dı gayri muntazam, bo-
7'1n:ı Ycya Uıviye şeklincle krıtlnl'$a okıl "' 
lekll dereCe!d: .sıfırdır. 

DE.\'EME 2 - ÇocuAa, tehredeki bazı 
)ısıınların isimlerini sora<'ıığınızı, (burun, 
bJJ:ık. göz, kaş, kirpik gibi); :ve sordu~· 
auz z:ınıan hunları pann:ıklo göstermesini 
16yleyinlz. Ve yanş yava,, meseJA elinizi 
IMırııunuza uya nğzınıza «ötürerek soru
_11111: nu ne? .. 

'NET/CJo; - Suallerin dörlie üçüne alına
bk ce,·alıın doğnıhığu, çocuAun akıllılıitı· 
U dclı\let eder. Eitcr ('Ocuk, sorgularrnııa 
j.rmağile işaret ederek değil 11özünfi kırp 

ıak, nlfzını açmak, kaşlarını oynatmak !'iU 

lrelile cevııp \'erirse zekim yerindedir. 
DF.NE~:R 3 - nenkli bir resim ahnııı 

Bir gazeteden veya hir mecmıından, üze
'nde, her zaman Jrnllnnıl:ın şeyler hıılun

n. Bnnlan birer lılrer tol'uğn anJ:ıtınıı: 
u gördüğün ajtaçtır, şu kulfıbedir,, bu da 
ulllbenln kafl1ıııdır, ilh .. Sonra, rahııtça 
,fr yere oturtunuz. Hesml de karşısına ko
anuı. Haydi, bakııyım, yn,·rum, de3iniz. 
~rdüklerini birer birer sliyle. 
Ejter birden <'C\'llP vermez, tereddüt gl'iı 
irse kendisine yarılım eılinlz, ktı!ııdın 

erindeki reı1inılerin lı\fmlcrini sl'i)'li)'e• 
ıll sonınuı: Altaç nereıle? KuHihe hıın
•U ... Kapıyı gösterir mi~ln? ... 
NRTICF. - F.~er çO<'ıık, 5orulon su:ılle

D en 811 0(0ne lereddüt~ilı ve .ke.ndili
ndt!n revnp •erirse akıllıdır. 

4 yasındaki 
çocuklar için 

DENBM 1 - Adi bir mukavva üzerine 
iki santimetre ara ile iki düz çizgi çiztniz. 
Bunlardan birisi, diAerinden bir santiQJel 
re kadar kısa olmalıdır. Çocuğa, uzun çis
giyi tcöstermesini sorunuı. Sonra mukn
vanın nstünü aJlına setiriniı, daha sonra 
yan çnlriniı, her defasında ayni suali 
tekrar ediniz: Uıun çizgi hangisiT ... 

NETiCE _: Çocuk, urun çiıf'iyi Qç de
rasınd11 da d<>Aruca slbtermde medr -
dur. Yoksa numara kazanamaz. 

= 
ı 
1 . _______ .............. - .... ..__, 

tlç 7Aştnda
0 

blr k'lz çocuftu, 9 numaralı dcnelİif!J'fl cevap verlf'GI': 'Ağzını, burnunu Ve gfizterlnl tereddütsllz. gi'tste
ri7or. Da iıeTbiıll klçlğtlıi zekAsmdan cm.in olmak lwındır. Sağda, 6 yaşnıdaki çobıklara naahsm; suallt~rc...re\'.ap 
TermcAe hazırlanan !~I' 1•~ aö~ )'Onunuz. Solda tı 7&f1Bdak.l bir kD çocuğu renkleri götıteriyor ,.e lıdınle 
rlıı1 eöyl81or; 

• 
DENEJIB ! - Dört tane l(lmiiı, Teya nl

•eı parai'r. •(i>Culun· br,iaına i>tr sıraya 
koyunui. Pai'alah , iG'stererek birer birer 
~e yülr,sek iJtsle .aaymasını söyleylniı. Bu
nu par'malJnizJa f!ÖSlererek saydırabilirsl• 
·.ırz. .• . 

Çocuk; bunları birer birer gftsterir ve 
uynrıın tecriıbede muvaffak oldun~z de
JDektir •. Yalnu.ıl>stedr nya )'alniı sayar-
,. ha~·ırl.. ; · · · 

DF.NEMB ~ - Bir İtartonün ftzerine bir 
~ldız şekil Y•J>,nı-. Cocuta, bunun 'ayni 
nı lıir kAitıda, nıürekkeple veya kurşun 
kalemi~ çiznlesin'ı söyleyinti :..e Ödadan 
tıkınız, kendisini biraz yalnız bırakınız. 
. NBTICH - Ç\'ICulun yaptıltı şekil ne 
kadar dlllgiln ve sizinkine ne .kadar uy
sun olursa zekllın o nlsbetle nstftndtır. 

5 yasındaki 
çocuklar için 

1>Eı\'f;.VE 1 - iki ~fttOk Tldah çiviyi 
bir tahtanın tııeTJne Tldalayın11. Sonra, 

bu ch!ler<len birini ıo .. rdda ile çıkan
nııı; çıkanrken de ne YllPlllak lAıımgeldl· 
&ini çocuSa tarif edlniz•cöslerinlz. Sonra, 
tornavidayı kendisine veriniz: Haydi~ yn 
.rum, deyiniz. Şu , ikinci ı çiviyi de sen çı· 
kari .• 

NETiCE - Burada, ditkill edilecek nok 
ta çocuAun çivi7'İ çıkara.il için aadede
ccli ııamandır. Bir datib, 5 ya,ındalı:J 
bir çocuk için kAlhUr. 

DENEME ! - Dört :müstail çizgi tizi· 
niı. Dunlan sulu boya ile veya boyalı ka· 
lemle ayn ayn renklere boyayınız: Kır

mızı, san, mni Te yeşil... (Moda resim· 
)erinin IJoyah kısımlarından da kesebllir-
11\İnlı). Bu dört müstııtili, C(>cuAun önQne. 
tir sıraya diziniz.. nırer birer söstererek 
aonınuı: .. Uu renk nedit.1 . .,, 

NETICR - Çocuk; sunllerlnire derhal ,e dof}ruu cevap 'Verirse AIAI ... 

nENEME 3 - Bu; çoculun kendine \'C· 
nlrcek Qç emri yerine getirip geUı:eıniye
('Cj!lni :ınlamnk' için yapılır. Bu emirler 
t.lde, ve yapılması kolay olmlıhdır. MeselA: 

Şu uıoyu gelir, şu knlemi ma~nın °lhtüne 
ki>y,, k.ıpıy.ı açıver ,;ibl" Bunl;n SÖ)'lerken 
f'l ile de ~&lermek, işaret etmek 1Azım· 

dır. 

NETiCE - Bu emirlerin, sıra!ile )·erine 
gelirilınesi iktiza eder. Bu tecrübe, yeni 
mektebe tıidecek çocukların nkıl derecele
rini a11lnmak için çok faydalıdır. Eter, 
ııöylecllklerlnizl bilAtereJdüt yaparsa mek 
leple, hocasının vereceti de.nle.ri, Uılima
b cabukça kauayacııjı muhalt.kaktır. 

6 • 9 V8$1.f1da 
çocuklar için 

Çocuklar, altı yıııından itibaren mektelıe 
gilnıf'lje :başlnrlar. Ara .sıra ken(llJerinl 

·tecrüye tabi tutıılm~k şartlle zekCılarının 
l~kcını::nnı derecelerini anlaynlıllirlı. 

Sıhhati )'t>rinıle ve normal bir hıılde bu
lnnıın Jıer çucuk tecrühel~re lft>'lkll~ ce· 
\".3P \'erir Ye ı!fınclen güne aldıilı drı·~lerin 
semeresini gösterir. 

6 yaşında 

DENEME 1 - Çocuk artık satını 
ıııolunu hile<'ı:k bir hale selmlştir. Sorunuz 
ona: "B:ına sol kulaJhnı söster._ "Bana 
saR kul:ı~ını g&ster ••• _ Bunlara benzer üç 
au:ıl daha tekrar ediniz. Birincisine mu
,.arık ce,·ap :ılamaym<'.a ikincisine seçersi
niz. 

NETiCE - ; Suallerin her üçüne, uya 
beş sualden iki!!lne doğru cenp almak 
ın uv:ıffakiyeıtir. 

.lJENBJIE 2 - 6 yaşında bir çocuk 5, 10, 
25 kuruşluk paraları tefrik etmeğe başlar. 
\'; bunlar, ayn ayn l'ÖSterildiği ıaman 
lııimlerinı söyler: 5 kuruş, 10 kuruş, ilh .. 
tler. l\inaenaleyh, kıymeti az olandan bat 
lıyarnL: birer birer 50rmalıdır. 

NE1/CE - ·suallerin en azı dörtte ftçft
ne do~ru cevap vermesi IAzımdır. EAer 
çocuk. yanlış t;i}yler, ve bunu derhal dil· 
zeltirse hala telôkkl .etmemelidir. 

7 yalfında 

DF.NRME 1 - Çocu~ıinuz, ~ihnen knçftk 
~emler yopaiıihneliJir. Başlanırçta, bir e
linin veya iki elinin parmakll\,l"l'·ne saya
rak yapmasında beis yoktur. Sorulacak au 
aller şunlardır: 

A - Bir elimizde kaç parmak var,. 
B - Oteki cllnıi2in parmakları kaç tane' 
C - iki f')hnlztleki parmakların la)'Jsı 

ne1 •• 
NRTl<:P. - Çabukça ve yQlı:sek sesle 

uymadan en oı üç ~unle cevap ·Yermesi 
lazımdır. EAer çot'uk baş ı>armaltnı beu
hından hııriç bırakına suallerin 8çllne 
urn<ıHe şu Ce\'abı nrir: Dört, dör.t, sekiz.. 

DF..\'E&IE 1 '-Heyecanlı sahneler tanlr 
eılf'n dört tablo ve)·a dört resim intihap 
eıliniz. Muharebe, av \'eye toeuk oyunlan 
ıdbt •• Fasıla ile buitlan biter birer toCuta 
göst.-rinl~ Ve .gösterdlllniz resmin l1eYi 
tnsvfr ettiğini lW>iıınuz. Yedi yaflnda lJtr 
.. >oc~Aa snhn<'nin teferriiatını sormarntılı· 
dır. 

NETIGR - Oç tablodan veya rc!\imden 
Ilı isini do#nll'"a i7:ıh etmesi lAzımdır. Ço
cuk, il!terse talılonun tderrüntını anl;:ıta· 
bitir-. Pakat, her şeyden ene), neyi tasvir 
eti'nis olıhtAuıitı tnylpi şarttır. 

a ya$ında 
DBNH.UU 1 - flir çocuk, sekiz yaşına 

b:ıı.tı mı, 20 <len bire kod:ır terc;ine s:ıya

billr. Sorunuz ona: 20, 19! 18 say ba
kalım bire k!ıd:ır ... 

NH1'ICE - Deneme lıir dakikadan f:ız
Ju siinnemeli, hirılcn foıl:ı hain \"C unut· 
mil olnı:ım:ıhdır. 

ffENF.ME 2 - Su ~:ıtle sııoli sorunuz: 
.,S:ınn. 5 kıınışhık hir JCı<;tik top nlmıık için 
yirmi twş 'kuruş \'erııem, bana .kaç kuru' 
11,erl gf'tirir<ıln1 •• ., llıına. benzer i!\I ~un) 
daha sonılahillr. Yalnız, kunışlan yuvar
Jnk heşap söylemeli, h~çuk karışlırmaıuah • 

• ---- -

' 

NF.1 u::s - (.Tç ımatden en azı ikblne 
ceY:ıp \'crİncsi \'e bunun iÇin 15 sani19 
ıeçirme~i Jllzımdır. · 
T>E~'1WS 3 - iıergün ve en çok kulla- ' 

nıl:ın 20 kelime ~itıb:. Mesela: Bağırma. 
allnma, ateş, StJ, iUı ... ' Bunların ne oldu
ğunu sorunuz. 
NRTlcı( ~ Ilir bllmenln izahı .k{ıridlr. 

Yalnız do~ru olmak ~rlile .. Fakat .• ç<icuk 
arzu ederse uzun uzun izahat verebilir. 

~ ya!Şında 
DE~'E.UE-1._ Sorulacak sualler; "flat 

tanın hangi günfindeyiz? H:ıııgi arıl:ı bu
lunuy(lruz? Bulfin ayın kaçı? H:ıngi sen• 
deyi&? .. 
. NETiCE - Çocuk, lıülün bu • suallere 

doftruca cevap vermek mecburi)·etindedir. 
DESE!tfE 1 - (:oCuAn, (kafi)·e)nin ne 

olduğunu anlntınız. Dir şairin iki beyltinl 
\•eriniz, :rahmi da sadece llı:l kelime söyle
yiniz: ... Sana iki kelime aöyli>·ecejim. Ve 
bir dnldkn nıji~nde erlec,eJirrı, söylelli~lm, 

kelimel.ere <ı>afiye) olacok ikJ krHme ba
.la<"aksın .. ,, 
NETICB - EAer çocuk, blr ,dakiLa uır
lında sizin söylediğiniz L:elimelcl'e l;ariye 
olabilecek kelimeler bulabilirse iyidir. 
Ririne de ceYııp 'verse. olur. Yalnız ko·ıay 
şe>·ler ~li) leınelisinlz: Gön, kedi, e,· ,;lbi-

10 dan 14 
yaşınd·akiler için 
A,a~ıdaki deı:ıein~ler., lO dan 14 )'aşına 

knfl:ır erkek \"C .kız 'çocuklar içinllir. llu 
('OCuklnrın orta boylu ,.e slkletleri de ,·a· 
sat olmıı~ı. hali \'e Yakti yerinde hir aile 
!cinde tabi1 bir hnyat geçirmeleri şarttır. 

10 yaşınaa 
nu sayf:ııl .. l:i Şl~killcre h.-mer iki şekil 

çiziniz. nunların çi7gilcrl on .ikiden fazla 
olmnlıdır. Çocuj'.t:ı, hu resimlerde her lıiri· 
nP. 10 saniye dikl:nUe b:ıkmasını ı;öyleyl
niz. Sonr:ı, c7.bt'rden aynını çizmesini l!ite
yiniz.. 

Nlir/CF. .._ Şekillerden hiç olm:ızsa biri
ni tam:ımllt', lldnci~inl de kısmen dolna 
çizmı•,I lliz.ııııdır. Çizgilerden bir Tt')'a bir 
k:ıçını mıııtmnsında -zar:ır yo'ktur. 

DE,\'EAJE 2 - Çocu~:ı i\ç cünıle okuyu
(Devamı 15 incide) 


