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Ruzveıte göre 

HARP 
TE:HDDKIESD 
Demokrat olmayan 

.,dev'etJerden geliyor 
t~kat hu devletlerde de demokrasi tekrar 

essus edt-ceıtlnl umuyoruz. h1sanlyello 
vaşı sulh hayatı hu Umll tedlr 

lılrleşı:cton, 3 (A.A.) - Amerika "BugUnUn vaklal•rı ve yarının 
kongrenı <1evıetıcrl reisi Ruzvelt, lhtimaJlert. bize derin endişeler ve
tılrşıncı ıı adt lçtJma dcvresln(Jı a- ren hı\dlselertn esnasında mevcut 
ta.droıa.' Söylediği ve bUtun Amerika sebeblerl çok sarih ve çok cld.d! blr 
lttıd-dırının neşrettiği senelik mesa surette mevzuubahs etmekllğtml A.-

......__- '"17~r kt: -~ mlrdtr. _.Devamı f uncocıe 

A lspanvada harp vazıvetı 

"\Siler harekAfl kestik· 
r

1
.!erini söylüyorlar 

8 1 
Uelde Astlerden ahoun bir binada 

s!ı•ktan Ulmilş çocuk cesetleri bulundu 
Jleıareti ;~ ~ (A. A.) - Milli müdafaa mukavemet etmekte olan bazı binaları 
Terueı e lı~ ew:'iyor: zaptetmişlerdir. 

lniyetsizcl'~hesıncıe faaliyet pek ehem- Tetuelin millld hüldUnetine aid olan 
tinde asilır._ Concud'da Teruel istikame- kilise binası dün sabah krtalamnızın bir 
edilrni~tir ~n Y<tpbkJan bir hQcu: tard hücumu neticesinde ıaptedilmi~ ve kilise 
Mueıa de ye derhal cumhuriyet bayralı çekilmi!i-

riyet kuv..,. UT~e) mmtakasmda cumlıu tir. Bu binada mukavemete devam etmek 
~erek eehirde henüz W- Devamı 8 lncicle 

oroous decfi~odusu 

Ahmed Emin 
aleyhindeki da~a 

sukut etti 

Alımeı Em· S b • S . • 
~ '" ve a rı alim mahkemenın b;;;!'a::~:1ls:~~~~ıte srçil daha nikbin görünüyor 

. ~Ih için 1938 e 
,!~~mat edebiliriz 
09

1hz donanması ve Fransız 
c~· ... ~~/~·~u itimat telkin edeb:lir ,,,z Yenı 1 ız sıyasct adamlanndan 

'(' ''"'İflir s~e münasebetile bir yazı 
1- vaylbaı : 
)l "...,.~ilıkkat gö··lü~.. .. b 
~-~llCJI lıttiyor.,.. umuz u maka. 

ti ~\IQ 1937 -: 
~i~ en tekaı:;esı m~;ldetince ~ 
bir 'slı akıl ül etmiş kısımlan, es-

llri~s \i ~ hayale gclcmiyecck 
zerinde teslihata ıiri~ş.. 

!erdi. Büyük Harbe takaddüm eden se
neler zarfında yaoılmış olan hazırlıklar, 
bunlara nisbeten çok daha küçük bir 
mikya~ üzerinde inkişaf etmişt: Sadecta 
iş VP ~r:a ~rfiyatı çok daha yQk~k w 
~i'~hlar daha ö ı . ucü olmakla kalma. 
mış. fakat "medeni" vasfı verilen bütün 
memleketlerde, bütün halkı milletin 
• ~ Devamı 6 mcıda 

Japonya meydan okuyor: 

Beyaz ırkın 
hakimiyeti . dünyada 

sona erecektir ! 
BUyle s6yllyen Japon Dahi llye Nazırı bu yOzden umumi 

bir harp doğacağını ima ediyor 

lngiltere, Japonyaya karşı 
donanmasını takviye ediyor 
Tokyo 3, (A.A.) - Kaizo isimli si

yast meanua, Dahiliye Nazın Amiral 
Suetsuou ile yapılan bir mWMcatı neş
retmektedir. 

Japonyanm Uzak Sarktaki maksatla. 
nru açıkça izah eden nam, Çin ile Man
çuko w Japonyanm ideolojik bir siya
si ve ikttsadt blok teşJdl etmeleri ıa.. 

znngeldiği noktasında ısrar etmi§tir. 
Beyazların Asyadan çıkanlmaı::ı ihti

malini derpiş eden nazır, bund:ın 90n· 

ra demiştir ki: 
"Hali hamda dünya tarihinde büyQk 

akisler bırakacak olan hidiseler karşı. 
smdayız. Bu hAdiselerin nasıl bir sür
atle seyr"<l~ni hiç ki~ tahmin ede
mez: Sın• lall'liiın-td mı ırk, Cenabı 
Hakkm kendisine nasib etmiı otdulu 
saadet hissesinden mütena'im olacak w 
beyuıarrr hegemonyasının sona ermesi. Mısırda· siyasi karışıklık 
Avnıpahklrla Amerikaltlarm mQtemadi. · • -

yen bahsetmekte olduklan adalet ve in· v f d • ı • ı A t 1 d 
saniyet devrini h:t:.:,ca::sde e c 1 er v 1 ay e er e 
~-------------------------

Romanya 
ittifaklarına 

sadıktır 
Veni Başvekil 
bUyle sUyltlyor 

Bükreş; 4 (A. A.) - Goga havas ajan 
sının muhabirine hiç bir ittifakı bozmiya 
cağnu söyledikten sonra şu beyanatta bu 
lunmuştur: 

" - Sadece ecnebi memleketlerde Ro 
manya için hissedilen sempatiyi geni~et
mek istiyoruz. Bizi Fransaya bağhyan 

ananavt hağları hiç bir zaman gev~tmi
yeceğiz. lki memleket arasındaki dostluk 
aleyhinde bir tek kelime sarfetmiy~m. 
Esasen bunu Delbos'ya da burada bulun 
duğu zaman söylemiştim. Bugün Chau
temps'a gönderdiğim bir telgrafta da ay 
ni hisleri ifade ettim." 

Başvekil hiç bir zaman diktatörlüiiln 
memlekete girmesine müsaade etmiyece
fini ve kanunu esasinin çerçivesi içinde 
çahşa~ı söylemiştir. Yeni intihabat 
yapılacak ve hüktimetin akibeti miıtetin 
reyine bağlı kalacaktır. Ban gazetelerin 
kapatılması Rumen matbu?tınm Roman
yalılar tarafınrian yazılması arzusundan 
ileri gelmektedir. 

Çemberlavnın 
sulh planı 

Londrada resmi 
mahfe ilerde 
haber yok 

Paris 3 (A.A.) - lntransigeant gaze 
tesinin l.ondra muhabiri, Chamberlain- ı 
in bir sulh p!am hazrrlamaıcta olduğunu 

bildirme!:tedir . .Bu plan a§ağıdakı tek· j 
lifleri ihtiva etmektedir: 

1. - \'an Zeeland tarafından yapılan ' --= Devamı 8 incide 

kan h hadiseler 
çıkarmağa başladılar 
Eski başveki: parlamentoda söz 
söylemek imkanını bulamadı 

Kahire, 3 ( A.A.) - Parllmentodaki 
Vefd Partili azalan kendi aralannda 
mun ıUren bir toplantı yaptıktan aon
ra hep birlikte mebusan meclili aalo
nuna girmitlerdir. 
Mebuaan Meclisinde tatil emirnamesi 

tefhim olunmuıtur. Emirnamenin kıra
atından evvel ve kıraatından ıonra eski 

baıvekil Nahu paf& ı8a almak iltemit 
ise de meclis reisi Ahmet Mahir paf& 
her dc!asında Nahu papnın .adinü 
kesmiştir. Celae, çok gUrWtillü olmut. 
tur. 

Reis celseyi tatil ettiği za.'?lan, Nı:.!::ıs 
paşa, ikinci reiıi riyaset makamına geç

_.. De,·nmı 8 incide 



Vış Sit/asa 
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Oktavien Goga, 
lif ülesko ve bazı 

düşünceler 
Yazan : Şekip Gündüz 

R O~JAr:-:Y ADAKl . deği,.ikliğin a-, evvela Romanya petrollannı temin etme-
kısJen demm edıyor. Roma ile si lflzımgcleceğini söylüyordu. 

~erli~, -~la~a~ı~ ıu:um görülmiyen Acaba ~omanyadaki son değişiklik, 
hır buyuk sevınç ıçındedır. Böyle biı se. Almanyanrn bu hedefe ulasıruş olması 
\ İnci ancak, geçenlerde ölen Amerikalı suretinde kabul edilebilir mi? 

milyarder Rokfcller petrol havzasına u- Bu suale ilk verilecek cevab şudur: 
zanan demiryolu müsaadesini aldığı za- "Romanyada kralın en geniş bir iti-
man, lngiltere Musul petrolJannı elde matla iktidar mevkiine Gogayı getim1iş 
ettil:ri zaman ve .Moskova, BakQ petrol olmasının büyük bir manası olduğu u-
havıasından İngilizleri ve petrol yatağı nutulmamalıdır. Bu itimat, Goganm her 
ol.an. G.,ürcistandan Minşevikleri tarn·a- şeyden evvel, hatta Rumen milliyetper-
b ıd ğ · ·J veri oluşundan da evvel bir Rumen va-

ı ı ı zaman hissedebilmiştir. Bu sevinç 
1 h tanseveri oluşunun sarava maJOm bu-petro ürriyetine ulaşabilmenin sevinci- .; 

dir. Hadiselerin inkişafı Roma ile Berli- lunmasından doğmaktadır. Romanya 
. "lrkçı milli hıristiyan'' partisi, umum·ı nın bu müşterek sevincine hak kazandır. 

dığı gün, dünya buhranının -kat'i daki- harbin sa)ısız f cdakfu-Jıkları neticesinde 
kasmt gelip çatmış farzedebiliriz. meydana gelmiş olan büyük Romanya_ 

run ikinci planda bir memleket haline 
lki yıl önce Çekoslovakya ordusu er- · · 

kanıharbiye albaylanndan Emanuel Mo- gırmesınc asla mm·afakat edernz. İtalyan 
Başvekili Musolininin söylediği doğruravec tarafından neşredilmiş olan küçü-
dur. Oktaviyen Goganm aslı Romalıdır· 

sük bir eser, şimdi, son hadiselrin biricik fakat nımen dilinin şairi Goga bugünkU 
puslası halini almış btılunuyor. 

Pra İtalyan hudutları içinde doğmadığını, 
g harb akademyasmm en gözde R 

profesörlerinden addedilen bu zat, Avru· omalı değil Romanyalı olduğunu ve Si-
- HABER'ln er!ebf romanı : 4 -

bi)-uda doğduğunu ve ancak mutaassıp 
padaki buhranın müzmin bir şekil alrsı- bir Romanya vatanseveri olmakla Roma-
nı şu iki sebebe atfediyordu: " 

h kökter. gelişini ispat edebileceğini 
1 - Kendilerinde harbedecek kudreti takdir edebilir. 

bulabilen devletlerin iptidaf maddeden ve 
petroldan mahrum bulunmaları. 

2 - İptidai madde ve petrol baknnm_ 
dan en geniş imkanları ellerinde bulun

duran devletlerin silahlanma noksanı ve 
iç sıyasa buhranı bakmılar.ından, kendi

lerini bir harbi başarabilecek kudrette 
bulamamaları. 

Profesör Albay, eserinde Orta Avru
panm, on üç asrrdanberi şarktan ve 
garptan gelmis akmJann "meddücezrin

de" aldı~r vaziyetleri dikkatli ve k~il 
bir.stratej güzü ile inceledikten sonra 
Almanyanın hazırladığı "Şarka doğru'' 
adlı akın pl~nmı bütün hatları ile ortaya 

atıyor ve Alman akmmm "zarurt" ola· 

rak takibe mecbur olduğu istikametleri 
göstererek şöyle di~·ordu: 

"- Türk - Mogol istilalan devrinde 

orduların ilk hedefleri milnbit ovalar ve 

sulak mrntakalardı. Ru devirlertle istila. 
cı akınlar nehir boylarından geçerdi. Zi-

ra akınlar atla yapılırdı. Stratejin ön 

planda düşüneceği şey, bu attan yemsiz 

ve susuz bırakmamaktı. Asrımızda ise a

kıncı orduların vasıtası "rnotör" dür. 
Tayyarede motör, tankta, zırhlı otomo-

bilde, kamyonda ve her şeyde motör ... 
Binaenaleyh modem stratej bu en mü

him vasıtayı yernsfa bırakmamak mec
buriyetindedir. Bunun içindir ki bü·~ 
akınlara hazırlanan erkamharbiyelerin 
ilk dü~ünccsi petrol ve benzindir. Asn

mrzrn akınlannda ilk iş,petrolu elde et
mek oldui;'U gibi akm kademelerinin de 

yine petrol mmtakalanna yakın olma$ı 
lflzımgelmektedir . ., 

Bu izahattan sonra Miralay Moravec 
Rusyaya saldırmak istiyen Almanyanrn 

Açıkça söyliyebiliriz ki biz, Romanya
daki siyasi değişikliğin Romanya istik
lali üzerinde as1a müessir olamıyacağrna 
kani bulunanlarclanız. Bundan böyle bu 
müstakil Romanya içinde Titilleskonun 

en ufak bir siyasi kudret elde edemiye
ceğine ne derece kani bulunu)rorsak. 

Zavallı Titülesko! 

Yeni hükQmetin karşısında mücadele. 
ye girişeceğinden dem vuruyor. Bize öy
le geliyor ki yeni Romanyada iktidar 
mevk:iine ){arşı mücadele açmak te'jfm 
düşmanhğr suretinde tefsir edilecektir. 

Böyle bir tefsir Titülesko muhalefetinin 
doğmadan ölmesi olmaz mı? 

Romanyada bazı profesörlerin talebe 
hücumuna maruz olduktan günlerde, bu 
sütunlarda, Romanya için milli birlik te-

menni ettiğimizi hatırlarız. 

Şair Goga, drş sıyasada tam bir istik

lfil muhafaza edilmezse, Romanyanrn, 

"Büyük rollü Avrupa devleti' ' vasfı kay

bolursa böyle bir milli birHğin şiirindel\ 

ve asaletinden nasıl ve ne derece mahrum 

olacağını kestirebilecek ilk adamdır. 

Şekip GONDOZ 
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ftbl"tl• 4'ofuı• OUaetl• ı.atıfl 
7,26 16,53 

Vakit Snbah Oğle lldndJ Akta: ı iatıı lınuk 
5,58 12,19 14,40 JG,53 18,31 5,40 

Japonya İngiltere ve Amerikaya tarbiye verdi. azetelerden) 

- Bu adam da ne dıje ıtiraz edıyor! Amerıkaya 
vermiıtik! ... 

dalıa geçen lıaf ta tarziye 
Fransız karikatürü -

Yclşamak· -Hakkı 
ROMAN ' 

Nazını 
Don K.arlos parayı biriktirmişti .. Don 

Pavlo Alvares arkadaşının gözleri jçi
ne bakarak sordu: 

- Demek parayı birilrtirdin .• 
- Evet.. 
- Bana bile n,aranın hazır olduğunu 

daha evvel söylemec!in. Çilnkü ben hile 
belkı bir yolunu bulup paranı c:linıdrn 
alırım· diye ~orktttn.o 

- Evet.. 
- Bugün gidiyorsun demek? 
- Evet, bugün t.kşam üstü şilep ( e-

mir alıyor, gidiyorum. Hiç blr kuvvet 
beni yol1ımdan alakoyamaz.. Başka u
zak memleketlerde. başka ve belki de 
iyi insanlar göreceğim .. Ondan ;onra 
da öleceğim .• 

Don Pavlo: 
- Akşama kadnr vakit var.. Bize 

gel, öğle yemeğini b:zde yersin, ldedi. .. 
Don Karlos ilkönce, bu teklifi kabul 

etmedi: 
- Ben gideyim, şilebime gireyım, 

dedi.. Ne olur, ne olmaz, belki kapt.-..n 
gemiyi hemen kaldırıverir .. 

Don P.'.lvlo, alay etti: 
- Şilepler zarr.anında kalkarlar .• 

Yoksa kaptanın da sana oyun oynama
sından mı korkuy<'rsun?. 

Don Karlos, sıska, buruşuk boynu
nun Ustür.cie hüzünlü başını eğdi ve 
Pavlonun davetini kabule mecbur o!du. 
iki eski ukadaş Donya Mariyanın 

dükanmdan sıkıp evin yolunu tuttu
lar. 

-3-

Don Pavlo Alvarcsin damaldı olan ve 
tersanede tesviyecilil: eden Don Pedro, 
1936 senesi 18 temmuz cumartesi günil 
i_şe gitmemişti. Kansı Donya Konçitanın 
sabaha karşı sancdnrı 1utınuş ve Don 
Pavlo Alvares geceyi evde geçirmediği 

için, Pedro doktor sağırmak, karısının 
yanından nyrılmam:-k mecburiyetinde 
kalmıştı. 

Konçita, pencer'!lljn dibindeki ya· 
takta battaniyenin üstüne uzanmıştı. 

Pencerc:tJcl:i basma perdelerin rengi 
turuncuydu. Konçitanın duvara daya
n'an başı boşlukta kalıyor: uzun par
maklı cs;ne-r ellerine ve kurşuni batta
niyenin üstüne inil: perdelerden, por
tal:al usare::ine ben:ıo:~ycn bal gibi tatlı 
bir ışrk diiiüyordu. 
Odının ortasındn, kalın ayaklı, tahta 

bir masa duruyordu ki ilzerinde mavi 
toprak bir çanak içir .. de, iri taneli üzüm 

salkımları ve ke!ıribar kabuklu iki muz 
vardı. Çan:ığın yanında küçük. hiiyük 
kitablar, darma dağın gazeteler bulunu
yordu. Yemişler Konçitamn, kitaplar 

Pedronundu. Odarun öteki e§yası, dört 

Hikmet 
tahta iskemleden, kumaşı yamalı yeşil 
bir koltuktan ve beyaz badanalı duva
ra dayatılmış ut.;u demirli kalın bir bas
tondan ibaretti. Bu baston Don Pavlo 
Alvaresindi. Yağmurlu, karanlık gece
lerde sokağa çıktığı vakit kullanırdı. 

:Oonya)ronçit;ıyı muayine eden ıuun 
fa~odli, ~i~rnan d oktor ~ijyHi ,..llıoı;inl 

Pedronun uzattığı havluya kurul9rken 
Pedro kıSik bir sesle sordu: 

- Çocuğu forseptle filan almak la
zım gelmiyccek değil mi doktor? 

Uzun favorili doktor, lokantada ba
şından çıkarıd ğı şapkayı garsona uza-

tır ~ibi havluyu Peronun kocaman el
lerine ve.rcrck: 

- Hiç zannetmem, dedi ve derhal 
bir birinden ayrık ild ön di§inir.. arasın
dan tuhaf bir ses çıkardı. Mesleki tav-

siye ve beyanatlarından sonra böyle 

diliyle çürük dişlerinin arasını temizler 
gibi sesler çıkaran bu muhterem dok
torun karşısında Pedronun her vakit 

• 
cesareti kırılırdı. Bu sefer de ona tek-
rar bir fCY söylemek, ona: "hani dok
tor, bazen öyle icabedermişki ya anayı, 
ya çocuğu; tereddüt etmiycn anayı 

kurtarın" diyebilmek için Pedro mUt
hiş bir kuvvet sarf etti. Fakat •..:evab ala
madı. Belki de Pedco bu ricasını o ka-

dar yavaş bir sesle, öyle çabuk çabuk 

yapmıştı ki doktora duyuramamıştı. Ve 
Peronun böyle fısıltıyla, çabuk çabuk 

konuşmasında yalnrz
0 

muhterem dokto
run telkin ettiği şaşkınlık yoktu; Kon-

çita deminden beri onlara bakıyordu. 
Konçitamn altları her zaman 9:.irük gi
bi duran sok kadın ve içleri meraklı, 
hayretli çok socuk gözleri vardı. Ped
ronun arkası karısına dönük bile olsa 
o bu sözlerin iki sıcak temas gibi en • 
sesinde dola~ığını hissederdi. 

Doktor ağır ağır konçitarun yanma 
gitti: 

-Allaha ısmarladık kızım, dedi, belki 
bir iki güne kadar son ve kat'i mülaka
tımızı yapanı;. Hastahaneye gitmek is
temiyorsun değil mi? 

- Evet, hastahaneye gitmek istemi
yorum doktor. Şimdiye kadar hastııha
neye hiç gitmedim. Hastahaneden kor
kuyorum. 

Donya konçitanm içinde üç aydan be
ri dehşetli korkular va~Jı. 

Pedro, doktoru sokak kapısına kadar 
teşyi etti. Orad:ı, ayıp bir şey yapıyor
muş gibi utanarak, belli etmemeğe ça
lışarak vizite ücretini doktorun eli!'Jc 
sıkıştırdı ve kansının yanma döndü. Ye
şil koltuğa oturdu. Konçitaya baktı. 
konçitanın bol entarisi altında karnının 
büyüklüğü belli oluyordu. Demin ı:fok-

ı: ""' g ogru .. .. 
I~ Değil mi? 
==- --------ii fren ve vapurlard' 
Il talebeler 
ii Köprüden llaydarpaşaya 15,20 Jı 
g kalkan vapurun ·yolcularını götüt~ 
j! banliyö trenine pazardan başka /Jlf 

:! gün bi11diniz mi n.uhakkak yolcular~ 
ij yaşlıca ve sabrı azca bir veya birkof" 
:: nın fasılalı konferanslarına sami olfll' 
ij sunuz: 

lf "- Girip çıkarken kapıları kapa,.,-
E; evlatlarım!,, . 

fi ··- Muhaverelcrinizi daha yavaş sesi' 
Eİ yapın ~e~a kullarn:ığınız lteümeltri 
ii daha duşunerek seçın. GörüyorsursfJJ 
g ki, vagonda sizden başka yolcular, "'' 
ji selô kız arkada~larınız var.,. 
:1 ••• 
J 
! Derhal ilôve f.ıe tasrih edelim ki kaf . , 
:i dedilen bu vak'alar hemen her gün oı 
n maktaysa da talebelerin ancak bindi 
H biri kadar cüz'1 bir kısmına hitap et· 
g mektedir. Fakat ne de olsa yanlış lJİf 
ij intiba bırakmaktan uzak kalmıyor ııı 
iı · kurunun yanında yaşın da yandıl' 
f ı ı!ibi - o talebelerin nıensup oldukla1' 
il mektep idaresi, mektebin diğer bütiJtl 
ij tale~elcri :. hiç de haklı olmıyarak • 
:: tenkıd edılıyor. Bmw rvvela talebe et n mektep idaresi kariyyen razı olmama· 
H lıdır ve onların da bu vaziyeti hoş gör· 

Ü 
.. medikleri muhakkaktır. 

Ç ' -- ~ are. il Bunu maarif müdiirliiğii oe mekteP 
i id~re$İ b~ılmal:ta herhalde zorluk çek· 
!_ mıyecektır. Esasen mrktebin, j'alnıt 
n muallimler tarafından hesap, tarih 

l
i iMTı ... dersleri verilen bir bina olmadı· 
ı ğım onlar tabii takdirden aciz değildir· 1 

ler. 

---·- - - .. = -™==~ 
Sağlık bilgileri -Banyo 
Sıhhati ve güzelliği muhafaza etn1e} 

için vücudu temiz tutmak, bunun i~ 
de ~ık -sılt banyo ~pmak f evlfaltkle f~.)" 
lldlıUu. Ui:iu)'Wd., ~Jl "'''"" ~t ~fi 
lecek seY hararet derecesidir. 

Sıcak banyolar: Eğer romatizmalı ist' 
niz, alacağınız banyoların hararet d( 
recesi 38 - 39, nadiren 40 dem; .• nı:ıtı· 
dır. Bu banyo, aşağıdaki şartla~ ,riartf 
etmek ~rtiyle alınırsa çok faydalı oıefı 

Banyoda bir çeyrek saatten fazla dtJI'' 
mayınız, banyoya yemekten kalkar katıc· 
maz, yani hazım müddeti geçmeden ~ 
meyiniz. Banyoda iken so&ıuk su ile bi< 
havlu parçasını ı~latmız ve bununla ~11' 
zünüzü serinletiniz. Banyodan çıkar (1~' 
maz yata1fcı veya bir seôire uzanıp isti' 
rahat ediniz, sıcak havlulara sarmtnJY 

Bam·o saatleri: Şehirlerde. hava tol' 
ludur, jn.c;an fazla yorulur. Bu sebebi' 
akşamlan alınacak biraz sıcak bir ~ 
yo uykuyu davet eder. 

Yemekten ve sokal;:ra çılonazdan e\.J 
alman bir banyo çok iyidir. Sabahla~ 
seri bir banyo yapınız, vücudu aıkotl 
losyonlarla ul:'llşturunuz. Suyun içi~ 
dalıp saatlel"CC oturmanın vücuda lJP 

faydası oldu?{u zannında bulunmayı11l'f' 
Kollannrza, dizlerinize ma~aj yapınıı. 

Banyo ile tedavi: Bazı ahvalde "311~17 
sularma kepek, nİ§asta, çam ruhu karıf' 
tmlır. Bunlar ekseriyetle cildde Msıf o' 
lan tahrişatı defeder. . 

Tuzlu hanyo: (büyük bir banyo ;çjıj 
bir kilo tuz) cilde kuvvet verir. FaJcS; 
haf tada en çok üç defa alınmalıdır. 
~er uykusuzluk ve asbiyet verirse h~ 
vazgeçilmelidir. 

Vücudunuzu daima sabunun köP~ 
ile yıkayınız, sabunu cildinize sürıne> 

niz. Kaim tuvalet eldi\'enlerini kutl,ıı
mayınız. Bunlar cildi tahriş eder. 

Doktor .A 

tor bu lficivert entariyi konçitamn 1ıl" 
linden yukarlara doğru sıyırıp mıJ8).e: 
nesine ba§larken Pcdro üç aydan btf' 
ilk defa kansının çıplak kamını gôt ; 
mügtü. Esmer deri gerilmiş, yer ).eıı 
tuhaf pırıltılarla satlaıpıştr. Pedro. ~· 
içinde yeni bir hayat lanuldanan <1e . • eıı 
gun kos .kocnman bir yemişe benzıy 

1
• 

·ı 1 
gebe kadın kamına göz ucuyla, gı 1' 
ibir iş yapıyormuş gibi yüreği çarpar' 
bakmıştı. Gebe bir kadınm çıplak l<'"' 
nmı ömrün~e ilk def af görüyordu. 

(Devamı yar}, 



~ 
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Kan asaleti 
.\ ~AMADIGDI, tabammlll e
l:._ edlltm terlerin ~da 
~ ..... iddiası gelir. Falan sora 
... p Olnıakta JtUbar etmek, illa! 
t. ~den gell70ru.m dire f11 ve
~ _.:- göremtreceilnl söylemek, 

1 Qeti -in esldliitnl, bllytlkltliönli 
el._ ~rek etrafındakilere yukar· 
"elıbu.. ak Jçln ken'1nde hak te
~bet.;lı etnıek ••• Bundan daha mtlna 
~ bir te)' olur m•? 
~ Zaaıan Avnıpa'smda bazı 
-~ blrtakıın \'azifeleri, buna 
-.,; ~ de birtakım lmtlrazlan var 
'-1. il( ki o zamanlar asalet de ma· 
~ r lfe)'dJ. l<'akat bugtlnkü dtln· 
l'~•deUk: ldd.laaı, bJçbir tef 
bit l_t,7 ıl&lı.I inıtı7az istemekten b~k.a 
~ _,.aldJr. Omrtl.mde pek az 
Sı. Ue &aıuştını; bunlann içinde 
1'~ 0 bal'On, vlconte &ibi tefler S lsa zannederim ki gtilnıedcn 
~ •Ikanıazdım. Hele blz 
ı..~•badeıere bilsbtltün tutu 
~ : onların bareketlerlnJ 
~ IÖlttılnuek lçln tarihte de blr 
~ 1ok. t'otu, babalan sultan Ha· 
eı,.; k.lbaıet •llltaD Aziz veziri imJş 

81.to lllıun l&tmaia kalkarlar .•• 
~ V•kJtıer aaibadeler mulıak· 
':ii&eı-ocıdi olur, hiçbir iş göre
'1t 1!~ bir • ~ardı. Ona hiçbir 
tt.iı:..,~naıacbm; u&en aslı, e8A8J 
ı..,~ tahakkuk e&U. Asilzade
~ zekl, çalıfkan, it süren 
L~ da çıkar. HeeelA duc de 
~~ile kaıdefl prince de Broglle, 
' ~illetli lk1 &llmml9. Geçenler
~ «e Broclle'ua bafmdan ta. 
fire bQ "•ka geçti: bir &antta bele
~ -.ııtı Kibl bir -teJ için namzet
ttİ: •• ~~Uf; rakibi, olan soclallat 
~""llU'tlnde hiçbir iş görmemJş, 
._.., 1enıış adamlara fer \'erillr 
~Ugtbl eözler sarfctmJf. Duc de 
~~ e buna slnJrlenmJt: "Benlm 
ii-trl'Dledl demek haksızlık de-

~
!-.•?., dJ1e sonnuf. Gerçi hakkı 

ona re1 vermirenler de bak 
::t ... .=-ı J'&nmdalı o SllBnç duc 
~~ kaldırsın, kendisinin &
~~a;:,,'llJWıı keşlfier de bulunmuş. 

--.Ue oldutuna 8ÖJleüa. Ona 
~ b •kta o 1aım. lllm, çalıf
~ ta::~ detll, kart11mdaldleri 
"'bı hakir sören, kendilerinde • 
~--eti lkttzan • berkmte bolun
le"l~ ~r bal oldojtunu iddia eden· 

8oı lrt dJre gödklyor. 

~dZR.:!~h adamlan arasQlda, asa· 

" ..... ;: 11s"&l\lnııu.t:s:erce=t~ 
~ ıı!:nıınunJsti bile var. Ben, 
b~•r buna, asalet unvaaı kul· 

lt.tı11 -.ı en uılJ ut taraf menaa......... , ta 
"'IStı raf asllzadclerlne tercih 
~bı.:-1· O da benJm aibi olduğunu 
~ ile eden bir adamtlu. "Ötekiler 
bat 1 >"•Psınlar? anvanlannı tar.Uıt 
11'9 ~Ar olarak kullanıyorlar., 
~ Gta~' ... lete lnanmırorlana ön· 
~lllııt 811clllertnden atunıar. Mttsa
~ &öeteren lalmlerle dlbıya 

ı .. tıı.,~ 111 ... •at teefslne (alışılmaz. 
~ "ar .t &sllzadelerden slJlnç adam 
la-~ ~011~0nlara itibar edenler, onlar 
~iti Urken, berke.e kartı kul· 
• ~ •l'llldan başka bir eda takı-
' ""'k bnnıar asilzadelik zamanm
~-"-s ıolaunıar dl7e rarablmış, fa· 
~ 1 sa dtnra,-a aecllmılt bwuı· 
,~11 'l'•rtb onlan ldH~ '6aerf'' oı. 
:-'111or ~l'tarmıt ama onlar razı 

>e ı.,..;_. a.~trJ'IJI da ~a .. 
•QQfOl'lar. 

~ Narallah ATAÇ 

O:ohnı rneıelt'ıl etrafmda 
() açllan 

ı avaıara bu ay 
~1 11de başlanacak 
~ ~ ~sinde Asliye Birinci ~ S tınesincfe otobüs meselesi et
' .açılan bütün davalara bqlana_ t.t • 
'!:::~ Hikmet Onat dün bir 
biı . s ~ru Avni Bayer'in Ahmed 

rıi~ alınan aleyhine açtıjı dava hak· 
S tahkikatmım bitirdik w ait 
S hi~ verdik, demiı ve :re· J 
'ir çbir dava açılmadılmı ı--ran et. 
l . """'' 

r... Clhtcikatm • . 
~ tut netıcesı son derece mah-

uılllaktadır. 

~ iki zehir 
*'ç lkçısı daha 
~a~alandı 
~ kltıı:' Husnü isminde ilci genç. 
c· cl(bı kııı~. ~ satmaktan suçlu ola. 1 ~ ~1 ık İ~erine bakan Beşin-

allkenı..-sıne verilmi~erdir. 1 

Cerrahpaşa hastahanesinde 
bir saat 

Cerrahpaşa her 
cihetten mükemmel 

bir hastahanedir 
Yalnız yarahların içeri ahndıkla rı 
kapının biç:m sizliğini derhal 
düzel tmek 

. lazımdır 

-~~~~-~·ı 
.. _...__ ....... ···----·-······-

Cerrahpap hastanesinde dolaşırken, 
birdenbire imdadı sıhhi arabasmm sesi
ni işitince Qpmm önüne nasıl kO§tulu· 

muzu dün anJatmıştun. içinde bir yaralı 
taşıyan araba, hastanenin derhal açılan 

kapısından bahçeye girdi. Ve biraz ileri
deki haricıye camlık~ kapısının 'ö
nünde durdu. 

Bir dakika sonra, otomobil §Oförllniln, 

hastane hademelerinin yardnniyle, oto
mobilin içinde baygın bir halde yatan za. 
valh. uzandığı sedye ile birlikte, otomo
bilden indirilmişti. 

Bu arada, arkadaşun Ali, işin nasıl ol
duğunu sormuş. ve şu cevabı aimııtı: 

- Darphanede çalışıyormuş, merdi· 
venden düpilf w aıır sı mte yaralan
mış. ismini filAn henüz bilmiyoruz .. 

Daha fazla konuşmala vakit yoktu 
Yaralıyı içeri almak llmndı. Orada bu· 
lunanlar elbirliği ile harekete geçtı1er. 

Fakat, itte o anda, vaziyetin bOtfln sa
kat taranan, bütOn açıkhliyle beli.rmele 
bqladı. Polildinifin kapm, hmı dar, 
hem dönemec idi. lki insanın yanyana 
,..aril,rcıd. bile KQç K~ biçimde
ki bu kapılardan, sed}·eyf sokmak, hari
kuIAde mil;cül bir işti. Zavallı yaralı ü

zerinde inim inim inliye dursun, ~ 
yana yatırdılar, olmadı, bir tarafım al
çaltıp, bir tarafını yükselttiler olmadı. 

Iı;eri &irdiler, dışarı çıktılar, velhasıl tıl
ra~tlar, uğrırgtı!:rr, neden.sonı-a, 8edyenin 
içeriye sokulması kabıl oldu. 

lşi:ı bundan sonrasında bir fevkalAde
lik yoktu. Umitslz bir halde bulunan za
vallı yarahrı doktorlar muayene ettiler, 
iIAçlar yaptılar, sonra da bir }'atağa ya. 
tırdılar. 

imdadı sıHI otomobili 

benim derhal göıüme çarpan bu noksa
nm şimdiye kadar nuan dikkati cdbet-
rnemiş olmasına ihtimal veremiyorum. 

Olsa olsa, binada tadiat yapmak müş
kttlAtı ~ısında bu it ımetilmemiı ola
bilir. Fakat bir fedaklrbia ihtiyaç 
gösterse de, bugünkü tertibat muhakkak 
surette, ihtiyacı karplayacak bir gekilde 
değiştirilmeli, buraya, yaralıların sedye 
üzerinde daha kolayca ve hırpalanmadan 
içeri almabilec:ekleri bir kapı yapılmalı
dır. 

1ıastantdtn içni girnlrtn 

nede altı bin küsur hastayı yatakta, ve 
asabiye, hariciye, cildiye, kulak, dahili
ye, dit. göz gibi 7 tane poliklinikte de 

en an onar bin hastayı ayakta tedavi eden 
bu mQessesede, apğı yukarı yetmiı sek
sen bin vatanda§ın hayatına hayat ka
tılmaktadır. 

Fakat Cerrahpaşa yalnız bu cihetten 
de~il. temizlik, bakım, vesait ve disiplin 
bakımından da tam rnanasiyle teklmül 
etmiş bir hastanemizdir. Böyle bir mQes
seseyle iftihar edebiliriz, dersem hiç mQ. 
baltğa etmemiş olurum. Yalnu bu kapıdan giriş ~i beni hay

rete dQşürmü~til. Etraftmdakiltte hemen 
sordum: 

Burada ıördOiünüz resimlerden biri· 
1 
_________ H_A_B_E_R_C_I _ 

si, bu iddianın ne kadar haklı olduiumı 
- Kuıum, imdadı sıhht arabalariyle 

gelen yaralılar, daima bu kapıdan, ve 
daima bu şekilde mi içeri alınır?. 

- Evet ..• 
Bu cevap inanılır gibi delildi. Onun 

için bafkalanna da tekrar tekrar sor· 
dum. Hepsi ayni cevabı verdi. Bu arada, 
günde Qstüste 5-6 yaralmm bu hasta· 

neye getirildilini de ~ kabil ol
du. 

Buna nazaran, Cerrahpaşa aplı yu

kan, daimt bir imdadı sıhhi hastanesi 
vazifesini görmüş oluyordu. 

Bir insanın bayatiyle allkadar olan 
imdadı sıhht işleri~. bir saniyenin ne 
büyük bir kıymeti ve rolü olduğunu bir 
dakika düşündüm \'e burada. saniyeler 
değil, dakikalar kaybettiren kapmm na-
sıl olup ta, ihtiyaca göre, tadil edilrnemi§ 
olmasına şaştım! 

Her cihetten nümune derecesinde mü

kemmel bir hastane olan Cerrahpaşada, 

isbata klfidir, sanırım. 
• • • 

Cerrahpap hastanesi için yazarakla
mn, bu yuunda tamam olacak ve siJe 
yakında, bqka bir hastanedeki intiba
larımı anlatıruya bqhyacalım. Şuraya 

bir saatlik bir dolaşma neticesinde Cer
rahpaşa hastanesi tıaıpcmdaki umumt 
görüşlerimin bir hulAsasım DA.ve ede
yim. 

Senelerce Rüştü Çapçı gibi cidden çok 
~erli bir başhekim elinde idare edilen 
ve ıimdi de kıymetli bir btlcim ve idare
ci olan doktor Esadın idaresi altma gir-

miş bulunan Cerrahpqa hastanesi, yu. 
karda bahsettiğim gibi her cihetten mil. 
bmmel bir sıhhat milessesemİ7.dir. Se-

Tonton amca
nın "angın 

söndürme aıatı 

Talebelerin 
saçları 

VekAletçe aynı •şeki l· 
de kesllmelerl için 

karar verlldl 
Okul talebeünin uçları gUnUn en 

mühim mevzulanndan birini tqkil et
mektedir. Yapılan kontrollerde bazı 

okul idarelerinin talebe uçlarını Oç 
numara makine ile buılannm da muh 
telif ,ekillerde kesirdilderi cöNlmilt
tUr. 

Bu yüzden talebe velileri ilk uk 
okul ve kWtUr direktörlerine 1iklyctler 
yapmaktadır. 

Bu fildyetlcr üzerine fullyete gc. 
çen Vek1let talebenin hepıi bir ıekiL 
de saçlarını kestirmeleri için bir for. 
mili tesbit etmiıtir, bu formW yalanda 
blltün kültUr direktiSrlilklerinc bildiri
lecektir. 

Vsttı: Bir yarah imdadı sılılıı otomobi
linden hastaMye alınırken. Altta: Yara. 
lıların i~ni alındıfı kapmın bipmsiılifi. 

__.....,_ ~ -1 • 

Kabasakaıın 

Jurnaıı 

S ON Jtlzfıl içinde, milletlertn 
ı.a,ma belA keellen :m1ste1>tt 

ve zalim hlUtlmdarlanıı en vesveseli 
si ve en korkaiı ftlpheslz Wnd Ab
dllb•mltıl. 

En ehemmJ1etsız bir ihbar kar· 
flJSmda etekleri tutuşurdu. Kötü dal· 
.kavuklardan blrlnln •erdlil blr jur 
nal onu çileden çıkarma1a k&ll ge· 
llrdi. 

Korku, AbdBlbyıtdJn kalbinde 
bir 1anar daidJ. Onu kabuslar için• 
de kıvrandınrdı. Padişahı bö7le AD• 
larmda teskine çalışmak, kalbinde 
tutafaJJ korka atefl.nl söndtlımeie 
kalkı,mak, top namluunu avuçla 
tıkamak kadar bof, manasız bir teJ· 
dl. 

Onun ne kadar korkak, ne derece 
evbamh olduğuna pteren bir va~ 
anlıtaJllD: 

M blrlnclkAnwa 1801 de, meşhur 
hafJ1elerden kab111kal Mehmet pa
şanm • 81 mart h&dlsesinde &IAka
b aörtlldUAtl için aeılmJttır. • Padl· 
şaha •undutu bir Jumal lldnci Ab
dlllhamJdJn J1lreilnde 7enlden bit 
)'anar dağın tutufmasma sebeb ol· 
dn. 

Rama'IMm OD dördlbıdl llnta eli• 
ne geçen bu Jurnal, AbdlllhamJcU .f"9 
na halde korkuttu. Çtlnktl. ertem gt. 
na, Topkapı .. ra)'IDA gidecek, "Jfnl 
kal ,erlf,,l slJ&re& edecekti • .Jurnal
da tunlar J'Ullı7dı: 
"Şark fl.mendlfer kumpanfU1tTop 

kapı ...,.fi dvarma bir elektrik kah 
losa korınut. battı takip eden bilttin 
teller bir kablo halinde blrleştirll· 
m1f, Saraybarnaııdakl flmendlfer 
köprldnlln albndan gectrllmJ~. 

Zabşabanelerl, Hırka! saadet dal· 
resini deniz ıoluyla teşrif buJUrduk 
lan takdirde, tlstlnden geçilecek 
köprtıntln altında elektrik kablosu· 
nan bulanması ve nefsi btlmaJUDua 
bö7le eararengb ( l) bir Aletin bulan 
duta köprlden seçmesi tehlikeden 
salbiı delildir"" 
tıdnd Abdllhaınlt bu ihbar kar

flllmda actamıkılh lnlfkulandı. De
men uclruamJ çatırttı. Kablolarm 
kaldınlmasmı emreHI. Sadra'lam 
Jmmpanfaya haber JOlladı. Kablo
)'U blrlblrlne batla7an ve bir ara1a 
toplaran C91'Uengla Aletin kaldırıl
mamu, tellerinin ba•adan geçirilme 
sini istedi. 

Kamp&llJ& bana razı oldu. Blrkaç 
saat içinde kablo 1erbıden sökllldtl. 

Kablonan eöktlldlltl A.bdHlb•m•de 
haber verlldlğt zaman blru feralıla
dı. Ferahladı ama, sene kalbinde 
bir: 

- Acaba? •• 
İatlfbaou bllldlldl. 
fjlpbeslnl pderm~ rahat. etmek 

için, Adakatbıe ve kendisine batlı· 
bAma pek emin oldala tlfekçt Ama
m& bllJtlk Tabir .,...,.. çatırtn. Ora· 
71 kadar Pd!P lfl tetkik etmesini em 
retti. 

Tahir pap San1burnuna kQftu. 
Btlftlk bir merdiven setlrttl; tırman
dı, köprlnln altQu cllkkatle tetkik 
etti. Bir fe7 göremedi. 

Sarara cl6ntıp hunra çıktı padlfl'· 
bm araldanna kapandı; soma geri 
aeıt celdlerek karpmıda el ~çe 
dnu c1mdu. 

- Gidip ba'ktm mı? •• Makine fa-
la var mı k6prlnthı altmda., 

-HaJ'll' tnkeWm? •• 
-Tel falan?-
- mçblr teı JOk! •• 
- Bmba lldatıal-
- Vallah. tallah bir fe1 J'Ok efen· 

dlmlst. 
A.bdllbamlt ıemtne inandı, kalbi 

ferah1ac1ı. el'tfıtrl .-.ı rahat bir kalb· 
le Bırbl fjerlft .ı,aret etti •. 

H._. Rlalii TIRPAN 
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Kurbanının kafasını taşla ezdikten 
sonra kasatura ife gözrerını oyan 

Bir katilin idamı 
istendi 

Dün Ağrrreza ~lahkemesinde 1936 se-ı 
nesinde Kadıkoy civannda .Mahmudba. 
ha mezarlığında parasına tamaan Hacer 
namında bir kadını öldüren Hüseyinin 
davasına devam edilrni~ ve iddia maka
mı mütaieasmı beyan etmiştir. 

Müddeiumumi. llüseyinin Hace -
rin kafasını taşla ezdikten sonra 

Ruzvelte göre 
harp ehlikesi 

GIF"' Baştarafı l incide 
Amerika birleşik deYletlerinin 

sulh azmine rağmen, dünyanm diğer 
kısımlarındaki milletlerin bizzat 
komşuları üzerinde değil fakat Ame 
rlka birleşik de,•letlerl üzerinde tesir 
ler icra eyliyecek kadar genişlik 
peyda etmiş olduğu muhakakktır. 
Ciddi mahiyetleri scbebile baş.lta 
zamanlarda pekAlü bir harp do~ura 
bilecek olan tabrl k hareketlerine 
rağmen, memle1'etlmiıln sulh halin 
d~ kalmış 'olnıasıodan dolayı mem
mınum. Amerika birleşik devletleri 
halkı ve hüküm eti, sükt\net göstermiş 
ve sulh hedeflerine varmak hususun 
dakl medeni hattı barekctlnl teza
lıU.r ettirmiştir. 

~ehlike ne tarafla ? 
Bugün dünyada, ınuahcdelerin 

elfaz ve maanisinden inhiraf yolun
da bir temayül vardrr. Biz, maztde 
olduğu gibi şinıdi de muahedelerden 
<loğan kendt taahbütlcriınlze riayet 
etmiye azmetmiş bulunuyoruz. Fa
kat diğerleri tarafından mukabele
ten a.yni muamele ile karşılaşaca
ğımızdan emin değiliz. l\luahQde ta
ahhütlerine bu riayetsizlik, hükümet 
lerde demokratik ve temsili şekiller 
den uzaklaşılması satıh c.ereyanınt 
takip eder gibi gözülcmcktedir. Enter 
nasyonal anlaşmalar yolu ile dünya 
SlllhünUn, demokratik ve temsilt hU
k\ımetler elinde daha emin bir halde 
bulundıığu söylenebillr. 

Ba~J>:a keHmelerle fikrimi anta
t-:yım: Sulh. demokrasiyi, atan veya
hut demokrasiyi hiç ta.mmamış olan 
mHlctler tarafından bu gibl mtıletler 
içinde da.ha çok vnka ve daha. çok 
\'ahim surette tehdit edilmektedir. 

Burada. satıh cereyanı tabirint kul 
Ia.ndım. çünkü medent insanın, ken
di hükümetlne samımı surette işti
ra.ki içjn gittikçe daha fazla. ısrar

etmekte olduğuna buııdan böyle da
ht~ ziyade carar eyliyec~ğine daima 
iı;ıanıyorum. Am.erika birleşik d..ev
lctl~ri halkı. bugün demokrasiden 
hihabr.>r olan memleltetlerde demok
rasi oi.o. önümüz.deki şene ter i~inde, 
:vrmidQn t~essils edeceğine inanmak
tadır. lnsaniyetin müst,akbel sulh ha 
:n\tr, bu iln;ıittedir ... 

revmiyeleri ar:thrahm 
Ru~·olt, bundan sonra dahili siya 

sctmeselesin3 g(Jçerek, yevmiyelerin 
fazlalz.ştırılması v.e sermaye ile işçi 
ara.5ında. bir iş llirllğinln tesis edil
mesi sur()t ile :kUtlelerin satın n.lma 
kabJHyetinin artt.ı:tıJ.masrnı teklif ey 
l~m[f:ı ve kongrecıen, iş saatlerini tah 
dit eclen, asgad yevmi~eleı:i tesbit 
eyliyen ,.e fazla ziraat m~ulünUn 
kontrQlünü temlo e<lellL ka.nunlaxr tas 
Tip etmesini tal~p etmişUr. 

Ruzırclt, hükQnıetıeı se-roıa.ye ara• 
snıda. hAdi.s olan anlaP.:roazl.'dt hak
kında. ltongrcye hususi bir mesaj 
gönderec~ğini bildlrmelile betaber, 
bn babi.ste deınJştir ki:. 

"- Sermaye e.s~tır. Sermayenin 
geliri de esastır. Fakat sc~ma,ycıı.in 
fena istimal olunirlasına \'C:!lfahut h11 
istimalin hodbin bi"r ~eldld~ 'lıırdu
rulmasmn bir nihayet vermek ltlzıııı 
dır. Aksi takdirde kapitalist sistemi, 
kendi kendisini boğacaktır.,. 

Rnzvelt, bilabal'e, so y~l mesnlJ
ye.tlerlnl kaıbut etmekten imtina e
rlen. bazı büyük sermaycilnrlara hU
c•nm ederek "bunlar <>emiyeti'n \'er~ 
diği meyveleri JHıra..,.mı vermeden ye 
mektedirler.,. demiştir. 

Hazin hir ötüm 
E!lki Şuray! Devlet !\f ahkemei tem);z 

azm:rnd::.n Mahmud Nedim paşanın oğ
lu ve muharrir' arkarla~tanm1zdan Esad 
Mahmud Karakurdun küçük kardeş_i 
Hakla Karakurd dür: sabah teda,vi crut .. 
mekte oldtığu Cerırahpa~ hastahanesin· 
de vefat etmiştir. 

Henüz yimıi iki ya~mda genç bir lise 
talebesi olan bu zavallı vavrucuk üç ~ene 
devam eden ç<'tin bir mücadeleden scın
ra niha)Tet hayata ebedi!y,en gözlet ini 
yummuştur. 

Ger;?k Es:ıd Malıu:ıuı:la. gerek diğer ka~ 
deşledr:e Vl! anr:e~ne l\Jfahtan sabn dl .. 
ter ve tniyet beyan ederiz. 

kasatura ile gözlerini oyduJ;runu ve ayn
ca kamından da bir yara açarak ka.. 
dıncağızı feci bir ~kilde öldürdüğünü, 
aldığı paralardan bir lirasını Şerifeye 

verdiğini ve cinayeti kendisine itiraf 
ederek bizzat mezarlık~ cesedi gösterdi
ğini. suçlunun müdafaası için söyledik
lerinin esassız olduğunu gerek tahkikat 
evrakından, ger~e dinlenen şahidlerin 
ifadelerile Hüseyinin e5ki metre5İ Şeri

Ienin itirahndan sabit gördüğünü iddia 
ettikten sonra. Hüseyinin idamını btL 
yerek: 

- Türk Ceza Kanununun dört yüz 
ellinci maddesinin üç ve yedinci bend· 
!eri mucibinc.e suçlu bu ağrr cinayetinin 
cezasını başile ödemelidir, demiştir. 

Bundan ~nra suçlunun yazılr müda. 
faası okunmuştur. 

Suçlu bu mUdafaaı:ıında vak'a gecesi 
kışlada olduğunu, 321 doğumlu bulun
duğunu, metre~i Şerife ile aralannm 
açık bulunması dolayısile aleyhinde ~e
hadette bulunduğunu iddia ederek bera
etini talep etmiştir. Kararın tefhimi 
için mahkeme talik edilmi~tir. 

Meçhul bir 
istasyon 

Londra radyosunun 
arabco neşriyatını 

bozuyor 
Kahire, 4 (A.A.) - Röyter muha.. 

biri bildiriyor: Mısır radyoları vası
tasile tekrar edilen tnglıtz radyoau
n un ilk arapça neşriyatı meçhftl bir 
istasyonun zaman zaman yaptığı 
müdahalelere rağmen btıtUn yakrn 
şarkta. mUkemmel surette işltllmiş
tir. 

Neşriyat başladı 
Londra, 3 (A.A.) - Bugün arapça 

yapılacak olan radyo neşriyat servisi 
açılacaktır. Açılış merasimine birçok 
Arap ricali ve bilhassa Yemen Kralı 

Imam Yahya'nm oğlu Emir Hüseyin 
iştirak edecektir. 

Bu servis, İngiltere Hükfunetinin İtal
yan propagandasına karşı ittihaz edeceği 
tedbirlerden birini teşlı:il eylemektedir. 

Cenubi Amerika için tertip edilecek 
olan Portekiz ve İspanyol servisleri de 
yakında açılacaktır. 

Bundan maada Lord Cranbome, 
Avam Kamarasında bildircliği gihi na
ırrlardan mürekkep bir komite, İtalyan 

propagandasına karşı koymak ve lngi.. 
tiz noktai nazarmı dünyaya daha iyi 
anlatmak için almacak tedbirleri tetkik 
etmektedir. 

Ingiliz matbuatı, hükumetin bu f aa
liyeti dolayısile memnuniyetini izhar et. 
mektedir. 

News 01ronicle gazetesi. bu neşriya~ 
tı bozmağa teşebbüq edecek olanların 

hüviyetini tcsbit etmek üzere tedbirler 
alındrğı.m yazmaktadır. 

Ankara 
şehir tiyatrosu 

Artistler dün 
Ankaraya gittiler 
Şehir Tiyatrosu artistlerinden Hü· 

seyin Kemal, Şaziye. Feriha Tevfik, 
Avni, Nezahet, Mevdude, Yaşar dün 
akşamki trenle Ankaraya gitmiiJ.erdir. 

Bunlar, Ankarada Raşit Rızanın r~ 
jisörlüğü altında Halkevi namroa tem
siller vere:d<lerdi.r. Bir haftadanberi 
Ankarada bulunan san'atkar Ş~di de 
heyete iltihak etmiştir. 

Bu. aı;tistlcr İstanbul Şehir tiyatro • 
sun dan alakalaı mx kesmiş sayxlmıyacak
lar, maa,ıarmx eskisi gibi gene buradan 
alacaklardxr. Ankrada kendilerine ayrı
ca bir- ücret verilecektir. 
Romancı ve piyes muharriri Mahmut 

Yesariy,~ Ankara Şehir tiyatroıı.u i~n 

bezı piyesler hazırlamasr için teklif ya
pılmıştır. Mah:nut Y:!sa~ yakında An
karaya gid~cektir. 

ilk temsit on gün sonra H.a.lkevi sa
lonunda verilecektir. Oynanacak eKl" 

doktor Ali Sühamn "Alev,. adh piyesi· 
dir. 

IÇERDE: 
* Yeni sene münascbctilc Cumhur ba~ka 

nı Ataıürkle muhteli( devlet rei~lcri ara· 
~mda, telgraflar teali edilmiştir. 

* VH~ycllcrimizden bazıları belediyenin 
yaptırdıijı çiip nrabalarından nümune is· 
lemişlerdir. 

* ,\ınrrika nıccmuaJarından "Maıazin 
Niyuz,. muharrirl_crinden Robert Nevil 
tstaııl.ıula gelmiş. dün Ankaraya gitmiş· 
lir. 

"' K:ıhircde toplan::ı.cak beynelmilel bi
rinci ceza hukuku kongresincle hükftmeU 
mizi temııil edecek olan proCcsör Tabirle 
müddeiumumi muavinlerinden Sadrettin 
yarın hareket edeceklerdir. 

• Yeni Mısır konsolosu H:ıfıı Amir Be)', 
dün "ali Muhiddin üstündağı ıiyaret el· 
miştir. 

;;: İstanbul defterdarı KaZlm Ankaraya 
gitmiştir. D:ııt muelcler etrafında Maliye 
,·ekAlelile temaslıır yapacaktır. 

• Memleketimizde bu )'ıl, pamuk mah· 
suHinün kıymeti 26 milyon liradır. 

• Soıı bir harta içinde ltalya ve Yuna
nislıına 25 bin çirt palamut satılmıştır .• 

• Dün Türk borcu tahvilleri Paris bor
. nsında 279 franka salJlmıttır. Bi:ılm bor
sada 18,4:> lirada kapanmıştır. 

• Bir müd<lettenberi htanl>ul Elektrik 
şirketi hakkınrla tetkiklerde bulunan. ve· 
k{ılct imtiy:ızh şirketler haşmüşaYiri Su
ruri, incelemeleri bitirmif, neticesini \·e
külete bildirmiıstir. 

• Onhıerslte doçentleri, birer konferans 
vermek üzere Cumhuriyet halk partisi se
net sekreterliği tarafından Ank:ıraya da· 
nt edilmiştir. 

• Hük\ımet.imiıle Romıınya arasında ye· 
ni bir ticaret anlaısması akdi etrafında 
müzakerelerde bulunan heyet bugün lıtan 
bula dönecektir. Heyetin bir müddet M>n• 
ra Tekrar Romanyaya gitmesi muhtemel· 
dir. 

• Yılba,ı münasehetile cuma gününden 
beri kapalı olan okullnr, .bu sabııh açıl

mıştır. 

* Okullardaki erkek lalebeniı1 satlarını 
muhlelif şekillerde kestirmelerini münasip 
bulmıyan KülUlr bakanlıitı, sıhht bir for
mül tesbit etmi,tir. Formille aöre. saclar 
ne çok uzun, ve ne de tamaınile saçsız 
denecek derecede olacaktır. ~ 

• Evvelce kanalizasyon şirketi tarafın· 
dan yaptrrıJ:ın künk boru fabrikasının 938 
de belediyeye devredilmesi mukavele icap.. 
larındnndı. Btlediye bu hususta şirkele 
müracaat etnıiştir. Şirket devre hazır o!
du~unu blldirn'li:~ılr. Dnir ,.e le:dim man
melesini tekemmül ellirmek üzere bir ko
misyon kurul lca.ktır. 

* Türk gemi kurtarma şirkelinin tasfiye 
edilmesine karar verilmiştir. Şiriı:clin işk .. 
ri İktisat Yek3Jetirıc bağlı yeni bir idare
ye verilecektir. 

* Tarihi kıymeti olan bütün çeşmeferirı 
tamirine karar verilmiştir. Bunun için mil 
zelcr idare:;! bir Hale h:u:trlıl'2cıık ve b.
lediyeye verecektir. 

• Sinoptaki tnceburun feneri, badema 
20 sani~·ede beyn~ ırnp dört şim~kli 
çahş:ıcaktır. 

• Ank:ıradaki çubuk barajının suları 

boşaltılarak temizlik ve uıaayene ya1>1l· 
mı~tır. Sular boşaltılır!.cn barajdan birçok 
büyük boyda balıklar çıkmıştır. Balıklar 
Anknrada ııalılmıştıı-. 

• Gümrük ''e inhisarlar genel direktörü 
Mahmut Nedim dün Ankaradan lstanhula 
gelmiştir. Şehrimizde on gün kalacak bazı 
meseleler etrarrnda geniş mikyaııtıı tetkik 
Jcrde bulunacaktır. 

• Belediye reis muaviııi Ekrem bugün 
Ankaradan lstanbııla gelecektir. 

DIŞARDA: 
lft Gripten rahatsızldh dolayuile yılbaş1 

kabulünü r.ıpma.ınış ol:ıu -roıonya ni~i· 

cumhuru iyileşmiştir. 
* Almanya d:ıhiliycı naıınoın bir kara

rına söre, Almnnyadan çıkmak isi.iyen ber 
Sovyctlcr birliiti vatandaşının pasaportun
da bundan böyle Almaı:ı. polisinfn ''iıest de 
bulunacaktır. 

• Ccnubl Tirolda kayakçıları dala gö
tiiren hir otomobil 70 metre derinliğindeki 
bir uçanıma yuvarlanmış ve uçnnımun 
dibinde akmakta olan dereye batm1ştır. 
İçinde bııluuaıılardan ücü örınüş. diğer Ü· 
çü a~ır surette yaralanmış ve 11 kişi. ele 
lı:ıriC yaralarla kurtulmuşlardır. 

* Romanyada Goıt:l hükfımeti hakkında 
hoşa gitmiyecek şekil<le neşriyatta bulu
n:ın 1 ı Fran~ıT. gazetesi dün Bill.:reşte f.op
fattırılmı şl ır. 

Fazıl Ahmed Aykaçıo 
oğlu öldü 

Saylav: şair Fazıl Ahmed .Ay.kaçın oğ
lu, Galatasaray lisesi talebesinden Esad 
Aykaç, evvelki gece Beyoğlunda Mısır a· 
partnnammn beşinci katından kazaen 
düşmü~tür. Ç.Ok ağır surette yaralanan 
Esad, hastahaneye götürülürken yolda 
ölmüştür. 

Henüz on sekiz yaşında bulunan Esa
dro, böyle feci ber §ekilde ölümü kendisi 
ni sevenler ve tanıyanlar arasında derin 
tees3ürlcr uyandırmıştır. 

Kederli babasına ve ailesine taziyetleri 
mizi bildiririz. 

La Rok davasın-• 
da karar 

Eaşist lideri tahkir-\ 
Jere mukabil bir 1 

kaç yllz frank alacak 
Paris, 4 (A.A.) - On ikinci cezn 

mahkemesi de La Rooque tarafından 
ikame edilen hakaret davasına alt 
kararını bildirmiştir. Du kararla., 
haftalık "Choc., gazetesinin müdür 
ve mesul mUdlirU ve "Populaire., ga
zetesinin mesul nıüdüril ve bir mu
harriri elllfier Ura para cezasına ve 
mUteselsUen her dava için iki yüz 
frank za.rar ve ztyan itasına mah
kum edilmişlerdir. 

"Humanite,, gazetesinin bir mu
harriri ile, mesul müdürü ve "Actlon 
Françtase .. gazetesinin mesul mildil· 
rü ile muharriri Audet hakaret clir
münden dolayı 200 er frank para ce 
zasrna ve müteselsilen davaların her 
biri için 2000 frank zarar \·e ziyan 
itasına mahkum edilmişlerdlt. Dun
dan maada mahkeme de La Rocque 
tarafından "Actlon Française.,e kar 
şı biri Daudet \'e bu gazetenin mesnl 
mUdürU, diğerleri Ma.urice Puje ve 
gazetesinin mesul müdürü aleyhine 
ikame edtıen diğer iki davada. birin
cisinde maınunıarıiı her ikisi de 400 
er frank para cezasına Ye müteselsi
len 4 000 fra.uk zarar ,.e ztyan itası
na mahkum cdllmiıılerdir. 

lklncl da•a.cla m'aznunlar 200 er 
frank para cezası ve 4 000 frank za
rar ve ziyan Yermeğe mahkum olmuş 
Jardrr. 

"Oevı·e .. "Le Jour., ( Choc) (Ac
tion Française) ve "Le Popula!re., 
gazetelerinde neşredilen makaleler 
dolayısile ikame edilen davalar tein 
mahkeme beraat kararı vermiştir. 

Korkun kadın 
Kadıköyünde Mühürdarda Fuad bey 

sokağında oturan Ayşenin yanında misa 
fir Adalet ile balıkçı Fuad arasında kav 
ğa çrktruş, Fuad eve tecavüz ederek ka: 
dını korkutmuştur. Hamile olan Adalet 
çocuğunu düşürdüğünden hastahaneye 
kaldmlmıştrr. 

Metresini yaraıii'~ 
adam 

Galatasarayda Karaoğlan soka~ 
numaralı evde oturan Hristina ile tf/.' 
Muzaffer kıskançlık yüzünden kad' 
mişlcrdir. Hristina artık usandığJJll ~ 
yerele t!Vden çıkmak isteyince :M~ 
bıçağını çekmi~. kadrm iki yerindert Y 
lamı)tır. 

Yakadan sonra Muzaffer ~,v. 
bir kahvede tutulmuştur. " Yaralı P" 

tedavi altına ahnrnıştrr. 1 
~~~~~~~~--_...._/ 

1 

Nazarı dikkate: Bütün orııt 
ve tekmil üniversite talebeleıi· 
nin görmesi lazrm enteresan 

bir !•~m ----------... ~---------~ r" iki sene evvel Frdderic Ma.ıııb-' 
Miria Hopkinsin çevirıdii"i 

ıkl YiizlU Adadl 
Filmini kim tannnaz f 

Şimdi ondan daha gilzel ve cf,Jıl 
heyecanlı bir mevzu 

iki canlı adatfl 
Baş rollerde: Ralp BeUamy...,. 

Manan Margh 

Tıp aleminde yeni bir ketif, bi' 
caniye yapılan ameliyat ve 

üzerinde tatbikat 
YARIN Matinelerden it~ 

ALKAZAF< 
Sinemasında başlıyor. 

• . .. • • .t . .... ..... ~. 1 • • . .. 

ı l ,. r • 

Baş, diş, nezle, grip, romatizmS 
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SCPCRGESi 
Her Ev Kadınına Lazım ideal bir AleWr. 
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Aü~~IE:4 
~......._...... -..........~ tsswwwa-awww:s - swwws-- -ltaı Yazan: !Vizamettin Nazi/ 

ky~ Yarım adasının kıyılarında tek insan 
8 oıamışh. pılısını pırtısını toplayan 

ııu lıU .. . dahile ka~mışlı 
lar1 a. yuk ıınparatorluğun toprak- ya dehşet salmış; sayısız e11irlcr ve ga-

rasında F 
lllaıı d . . ransa, kudurmuş bir düı- nimetler aldıktan sonra Mesina boğaım-

enızı ort d ~ 
Yor g"b· • . asın a kalmış, bogulu- dan geçerek Sicilyayı allakbullak et-
L l l,Ydı G"" •. 
Qa.faıa etti:: orunüşte istikUilini mu- mi§ ve hatta Santa Luçiyayı .ı:aptetmiş, 
biitün c • ~ı sanılan bu krallık çevirdiği daha sonra §imale yükselerek Tiber 
"'c fcda~·rıkalara ,bütün didinmelerine nehrinin ağzına kadar ilerilemi§ ve 
Şarı le r:ıldanna rağmen hakikatte mukaddes Papa Haz:retlcrinin huausi 
bit 'ili.la c:ıt _ıınparatorluğunun imtiyazlı malikanelerinden olan bir şehri, Terra· 
diği z/etı haline düım;iştü. Şar~ dile- çinayı tahrip etmi§ti. 
Ittrnda illan ?rduaiylc Fransız toprak- ltalya yarımadasının layılannda tek 
l<'ransı n geçıyor ve dilediği her ıeyi, insan kalmamııtı. Pılısını pırtwnı 
kar gi~i :~~yı, emir almıJ bir hizmet- toplayan dahile kaçmştı. "Barbaroı 

F ur atle başarıyordu. geliyor!,, dendi mi.herkesin ödü boğazı-
ranaa kal . C\tlcnıneğe r ı, Şarlın kukarde§ıyle na geliyordu. Roma tirtir titriyordu. 

hal! ur mecbur olmuıtu; ve eğer Papa bJtün kardinallannı peıine takıp 
•tık b" • "kll:l . Yor İdi ır ısti a e aahıp bulunu- kilisesine kofffiU§, isanın mihrabı ö-

kanunis~ bunu da Türk imparatoru nünde diz çökmüş, ''Barbaros adlı fCY· 
İdi. Uleymarun himayesine bor ;çlu tanın şerrinden İtalyanın halas olması 

~Unt s::ı 
IUPbtıiı ~eymana gelince o, hiç 
dlht )''· • düımanı Şarl Kcnt'ten çok 
t~ Ult~ek bir kudreti, bir saltanatı 
l'l:tııı edıyordu. Macaristan, Avustur
~t~- Ylrısr, Balkanlar, Mora, Ege a-
~ Su· 

lllil!ıi121 bi nye, Irak, Kafkaslar, 1ranın 
fln11 r kısnu, Romanya, Kının, Ok
"- ,,anın b'· .. 
"'ıaYir utun cenup lasmı, Mısır ve 
rı..._t 0 nun hükmü altında idi ve im· 
~ orıu· lca Yan Cunun her tarafından bir baı-
hcrcün ık kokusu gelen, Şarlı geçen 
~k· ne kadar uyıflanıyo:sa o da, 

Yana 
11 0 derece kuv·ıetleniyordu. Vi

tııın~ her saldırr;ı bir evvelki u.ldı-
13. Çok sarp oluyordu. 

b.. trı koyu ınilsl'ümanla eli~ · k 
"'"hı . rın, 6 en o-

rıs~i 
bu iki . • Yanların tesiri ııltında bulunan 
ta A ınıparatorluk, evveli\, yalruz Or

~vr;.ıp ;ı_ 
da bir . . a.'ö ç.arp1şırlarken tirr.di oru-
ti: ıkınci çarpııma sahnesi belirmiş-

4.ı.ı-:. • 
ç~~ 

tt ........ ·~~ın.ı.ıun bu sahneye de üıtikal 
.. ""' ı\t' 13H .1 scl.>ct>t:n ileri gc~iJti .• 
l 

• ncı sebep· 
ss2 • bUbu"·ı de Kanuni Sultan Sülevnun 

"' iC b' ,,,_., 
harp ır oıdu ile (*) Viyana önünde 
rckct ederken Şarl Kcnt'in emri ile ha
l)Oty eden Vcnedik amiralı Aııdrea 
tnıı, a, Morarun muhtelif layılanru vur-
ı,. • "e l{ . 
~:ı.:ı:ıni ~rona ile Patrası zaptetmiıti. 
ttıı Çolc ~uleyman bu scf ere üç yıl sü
Stktıfh h dıkkatli bir hazırlıktan onra 
lıartltt 

1 
al.de Doryanın Morada giriıtiği 

ttriye td~~ı duy~nca işini yatida bırakıp 
'» onnıeyı tercih ctnü"'ti 
<.ır :ıı • 

~etıcr~en Mo~a~a ı:ru1undurdcğu kuv-
11tira1t ~Uhım hır kısnunı bu sefere 
i~, ora~tı~diği için, Doryanın tahriki 
bııctcf • bır takım karga§alıklar çıka
Qtta A ını düıünmUştü. Bunun üzerine 
\.· "Yrupad .• 'l 
uır ~r t a gınşı ecek her hangi 
donan p e, nıutlaka çok kuvvetli bir 
~k n;:13nın daha önccıden iıe baılaya
lc lok ryayı Akdenzie açılamaz bir ha
~lllıge~aıı,. kıskıvrak bağlaması 11-
tlitıde~ceğı~e karar vermiştl O zaman 
~dr~tli ~ra], gözleri önilnde çok 

h lr tninaya bU ·· ·· tü· ~ilrb runmuı • 
l{ aros ... 

ilnun· s·· 
-~- 1 U]cv..... b b""yiik • "'«rtı.•na • ,, ..... n u u denı.z 

ditdc Ş ıyi bir donanma verildiği tak-
. 1el'i ha arı Rcnt'in donanmasına deniz
ltıiıti. t ranı edebileceğine akıl erdir 
l>{i ıtanbuıa d"" 
ıı. lldiizc k oner dönmez, geceyi 
baıtrlan atarak büyük bir donanma 

'l'iirlc :sını irade etmişti. 
~elel'inde Paratorluf unun bUtiln tersa
lıilcte ~ll' Ba.rbarosun ve ununla bir 
ı ~ 01 8.tca Cezayir <>caklannda ça 

1 
etiniı:ı ı;ı1 S<>k değerli Tilrk denizci 
ltet tam 8;1'esi altında başhynn faa 

~iha lki yıl silnnUştU. 
~llda, ~et 1534 yılı ilk baha 
~~ oıdusu 1ll'1Paratorluğun büyük 
~Yiik Iralan cenubunda ve ıranda 
"'arbarosl'lluv.~ff akıyetler kazanırken 
'itil ta U,. •• ' 
tıı ?tıiirckk :ı >'.uz galer ve Brigantin-
ilsının ha ep büyük bir Türk donan-tc açııttı Şınd~ boğazdan geçnıi~. E-
llt'irı ııtı. İşte o gündenberi Şart 

' 
0 nıe§lı 

' ~Üe. • ur amiralı Doryadan 
ı... .... · 'ıir11.nuy -
~ orau. 

tah ro.. Zülf'k 
~ • ~ndıra d 1 

1 arlı bayrağını dal· . ıı d a gzı d 
1• oı,..... an ıra Mataban burnu-
•aı b •· .. ıı. 1taı 
' •il tiyayı VU Yan kıyılarına varmış, 

rtnuı, Napoli ve Gaeta-

için., dua etmekle yalvarmakla meıgul
dü. Çanakkalcden Ccbelüttarığa kadar 
Akdenizin şimal ve cenup kıyılarında 

dalgalar ve kasırgalar hep Barbarosun 
kahhar kudretini ve Türk imparatorlu
ğunun zaferlerini oğuldatıyordu. 

İkinci sebep: 
İstanbul sarayı, Şart Kent impara

torluğunu mahvetmek için Viyanayı 
çiğneyip garbt Avrupaya tia)dımıaktan 
İtalyayı, Bohemyayı zaptedip Alınan -
yaya dalmaktan daha kolay bir çare 
dü§iinebildiğinl sanıyordu: 

Mısırdan Trablusgarba yürümek, Ro
dosun zaptından sonra Şarlk Kent ta
rafından Trablusa yerleştiıilmiı olan 
ıövalyeleri ezmek, oradan Tunusa 
geçmek ve böylelikle Cezayir üzerin
den, (Yani bUtün {una!i Afrikayı do
la§arak) İspanyaya çullanmak.. 

Göze son derece zor v<: hayali gibi 
gözüken bu proje, Kanuni Sülrymana 
pek kolay ve tabii geliyordu. Bir za
-2nı- Mu'"' '-in Nôaır'nı kölCGi Tank 
bin Ziyadın kumandasındaki Arap ordu
ları da bu yold.ın İ.ıcrya yarnnadasına 
girip Vizigot devletini mahvetmcmiı 
ler miydi?. 

Araplarm yedinci Milat asnnda ba
prabildikleri bir iti Türk nC'Cien on al
tıncı asırda başaraınryacaktı? 

Barbaros, eınllerinde da-h~a--f-az-la ga-
nimet alacak yer kalmayınca imparator 
Şarl Kente ait kıyılardan uzakla~rnıı, 
doğru Cezaire varmıştı. 

İşte Tunusun aklı başmda olanlarını 
dil§ündilren nokta bu idi : 

Koskoca Şart Kentin himayesi altın
daki yerleri vuran bu Barbaros için Ce
zayirin yanıba§ındaki Tunuau zaptet
mek ~cuk oyuncağı gibi bir i§ olmaz 
mıydı?. 

Genç hükümdar Mevlayi Hasen'in 
toy ve sersemce gururu ile Barbaro
su kızdırmakta olduğu herkesin bildi
ği ıeydi. Mcvlayi Hasan kendisinden 

büyük kuvvetler vehmediyordu. Bayram 
günlerin~ fantaziya yapıp at koıturan. 

havaya kılıç sallayan çöl süvarilerine, 
ipekli entariler giydirdiği muhafızlan
na bakıp bunlann Barbar06la bat edebi
leceklerini sanıyordu. Barbaroeun kud
reti hakkında en ufak bir fikri yoktu •• 
Bu sersemliği yetiımiyormuı gibi veri
len nasihatleri de dinlemiyor, Barbaro 
sun aleyhine Cezayir Arapları araamda 
tahrikat yaptırıyordu. 
• V czirlcri büyük bir tel!ı ve yeil 
içine d{Şmüı bulunuyorlardı. Barbaroe 
gibi bir adamın böyle hareketlere göz 
yummasına imkan mı vardı? Hele Ak
denizi altüst edip herkesi sindirdiği bir 
devir1:ie .... 

Ona bu Barbarosun elindeki kuvvet
ler hakkında bir fikir vermek için, adam
larından Şeytankovan l!ka.bı ile anı
lan bir reisin son maceralarını anlat 
mııl..ırdı. Şeytankovan, dört yıl önce 
bir sabah (Belenşiye - Valansiya) da 
ki rı1üslümanlann büyük iıkenceler 

çektiklerini haber alınca dayanamaını§, 
mavııa büyüklüğünde on bet tekne ile 
Cezayirden denize açllmııtı. Hava pek 
berbilttı. İspanyollar böyle bir havada 
denirden bir tehlike geleceğini ununa
'Clıklnı için bütün gemilerini limanların 
da domirlemiılerdi. • 

(Devamı var) 
('") 300.000 kiıilik 

l KANUXU.S.AXt 1988 S.ı.\BAHI 
Kac'lrn (Bar garsonuna) - ll'apr, 
kO<'nm o <le~n. benlmkl daha yaşlı 
Te çıplak kafalıdır. 

Kaıırı koca 
cruvesı 

Kadın - Boşu bo§una gittim. güzel 
lik enstitfü~a bugün kapalı imit·· 

Erkek - Söylemeğ lUzum yok, yü
zUne bakınca anlaplıyor ! 

Meırak bu ya ı 
Hırsızlıktan dolayı cUrmümeıhuda 

sevkedilmişti. Mahkemede reise: 
- Muhakemem baıka zaman yapıl

sın, dedi, avukat tutac:a~. • 
Reis: 
- Avukata lüzum yok, eli~ cevap 

verdi, suç üstilnde yakalanmı~m. avu
kat ne deyebilir?. 

Maznun cevap verdi: 
- İ§te ben de onu merak ediyorum 

ya! 

Çare 
İki kadın araaında: 
- Kocamın i§leri nam cidiyor bil

mem .. Bana hiç bahsetmiyor .. 

- Muhakkak öğrenmek istiyorsan 
sana bir manto almasını söyle •• 

Halklı değ il mı? 
Acı istihzalariyle maruftur. Geçen 

gün, daima hakikati sevdiğini ıöyliyen 
bir kadına: 

- Mnidcmki öyle, dedi, yüzünUzü ni
çin böyle bôyamafa lüzum görüyorsu
nuz?. 

Kediye peynir ı 
Erkek - Sana zahmet oldu kancı· 

fım. Benim &:itmem fimdi uzun iıti .• 
Bari on liralığı bo.zdurabildhı mi? Epey 
geç te kaldın ... 

Kadın - Bozdurdum, kimse bozmu
yordu. Sekiz liraya bir ppka, 17 5 kuru-

ta da bir çift çorap almağa mcc.bur 
kaldım! 

SATRANÇ OYUNUNDA 
- Benim kralımı aldın ha! Sen 

şimdi gUnUnU görUrslln, ben de bunu 
diktatör yaptım! 

IE?itl):I 
lstanbul radyosu 

4 lkincikllnun Salı 
17: lnkılAp dersi: Üniversiteden naklen 

Yusuf Kemal Tengirşenk, 18,30 plAkla 
dans musikisi, 19 Bayan Muzaffer ve arka· 
da~ları tarafından Türk muslki~t, 19,30 
Konferansı Beyoıtlu halkei namına Niza
mettin Nazır (Kitap sevgisi), 19,55 Bor~ 
haberleri, 20 Klhik Tilrk musikisi, Oku
yan Nuri Halil, Keman Re~at, Kemençe 
Kemal Niyazi, Ut Sedat, Tanbur Dilrrll, 
Kanun Vecihe, Nısfiye SııUhaddln Can· 
dan, 20,30 Hava raporu, 20,33 Ömer Rıza 
tarafından arapça söylev, 20,45 \'edla Rıza 
""c arkada~ları tarafından Tilrk musikisi 
ve halk şarkıları (saat a)·an), 21,15 orkes· 
lra, 

1 - Flolov: Marta Uvertfir 
2 - Husorlskl: Borlı Godnov, 
3 - Bach: Reveil du Printempı 
4 - Strauss: Bııllnacht Potpurrl 
5 - Dero~se: llerceuse. 

22, 15 ajans haberleri. 22,30 pl6kla solo
lar, opera Te operet parçalan, 22,50 son 
haberler Te ertesi günün programı 23 son. 

l'a:tın: Kenan Çinlll - Melekzad Çinili 
( ERKEK - KIZ ) 

(TercDme De iktibas hakkı mahfuzdur~ 
- ]\'umara 30 -

n=aacraının SlYlaDlne ceva~ veırdDm: 

Sizinle 
evlenmiyeeeğimı 

nereden anladınız? 
Size karımdan ayrıfacaQımı söyle
dikten sonra tereddüde sebep ne ? 
- Evli mi? diye sordu .• Sen daha kü

çüksün, bu yaşta ne diye evlendin? 
- Evlenmiı bulundum, dedim. Ne 

yapalım.. tnsan çok .zaman istemediği 
ıeylere b:ImJyerek sürüklenir •• 

Bu sırada gözler.ne baktım .• İri ye
til gözlerini kırpmadan bana bakıycr
du. Nihayet: 

- Karınız nerdde? 
- Burada ... 
- Evli bir adamın, bir ba~Jta kadına 

ne gibi bir söyliye<.cği olabilir? Şimdi 
daha çok meraklandım .. 

- Evliyim, amm:ı işte öylesine .. 
- Ne demek bu? • 
- Karımı ıevmiyorum.. Zorla evlen-

dirilmif &tbi bir vaziyetteyiz .• Ne o be
ni ne de ben onu &tvebiliyoruz .. Şimdi 
aynlmalc üzereyiz de •.• 

-Ya?.4 
Leylldan kalma ytızüğil ranldevuya 

gelirken gene parmağıma gcçirmi,tim. 
O bunu görmilf ve böylece bir konuı
maya vesJe hazırLamııtı. 

Hicran, bu sözleıimden önce pek 
memnun olmamıı görünüyordu. Son 
cUml~in onda daha müsait bir bava 
uyandırdığı da gözümden kaçmadr. He
le: 

-Aynlmak Uzereyiz .• 
Sözüme "erdiği: 

-Ya?. 

Sorgusunda büyük bir mmınuniret 
~zliy!di .. Bınu: durduktan eonra gene : 

- Ba.na ne aöyliyeceğini, ıöykmiye 
cek misi..'1? dedi. 

Artık ce\-ap vermem Ihımdı: 
- Beni ilk gördüğün zaman yllzü

me m!natı bakınanôan cesaret alarak 
çağırdım. Maksadun sırf seninle tanıı
maktan ibaret ... 

Yüzüme dikkatli dikkatli baktı.ve ha
fif bir tebessümle: 

- Seni o muhitin insanları arasına 
yakıştıramamııtun. Bakmamın sebebi 
buydu. Iyi giyinmiı. iyi bir aileye men
sup olduğu hareketlerinden belli olan 
birinin böyle kahvelerde bulunması ga
ribime gitmişti. 

- Yakıştıramıyac:ak ne var? dedim.. 
Onlar da insan ldeğil mi? Gidip konU§· 
marn ıerefime halel mi getirir •. 

- Her neyse... Şimdi bunlan bir 
tarafa bırakıp, kendimizden bahsedelim. 
Benimle ne fikirle konuşmak istediğini 
anlayabilir miyim? Maksadın basit bir 
konU§madan ibaretse benden alacağın 
cevap rdd olacaktır. Çünkü ben iki ço
cuklu bir kadınım.. Böyle hareketleri 
kendime u1a yakıştıramam. Ben bun
dan aonra ancak beni alabilecek bir 
erkekle konuıup anlaJmak ~uriye -
tindeyim. Sen bu erkeklerden de ola
mazsın. Çok gençsin çünkü. .. Ben y~
ta bir kadınla evlenmene imkln olma
yınca da tanıtmamızın bugünkünden 
ileriye gidemiycceğine kanüm. 

- Sizinle evlencmiyeccğimi nereden 
anlıyorsunuz?. 

- Bir ldefa söylediğiniz gibi evlisi
niz. İkincisi, timdi isteseniz bile, evlen
dikten sonra piıman olmanız ihtimali 
kÜvvetlidir. Çocuklarım gözüne batar ... 
Bunları diltünmemize dahi lüzum rok-

- Sana karımdan ayrılacağımı söyle
miıtim, ıarurım • 

- Mahkemeye müracaat ettin mi? 
- Hayır, henüz değil .. Karım yanun-

da iken böyle bir §eye te§ebbils edemi • 
yorum. Yakın bir zamanda dl}&nya gi
ldccek .• Ben de bu fıraattan istifad-c e
deceğim. Gitmesine çok bir .zaman da 
kalnuı değildir. Nihayet on gün içinde 
her ıcy olup hitccck •• 

- O halde bu mesele üzerinde mah
kemeye mUracaat ettikten i60nra duru
ruz; 

- Nasıl istersen ... 
- Böyle yapalım, daha iyL. 
Onun bu sözüyle, evlenme bahsini 

kapattık. Baıka şeylerden konuştuk ..• • Bana hayatını kısaca anlattı: 
Mektepten 927 - 928 sencsirlde 

çıkmış ve o senede meslektaşlarından 

birisiyle evlenmiş. Fakat ne evleniş!,.. 
Aldatılmıı.. Vardığı adamın bir kan• 
sı daha olduğunu ancak evlendikten 
sonra öğrenmiş ve bir geçimsizliktir 
batlamış. Kocası zaten· huysuz bir a
dammış ta.. Üstelik çok içcrmi§ .. Nita· 
yet aynlmıya m~bur kalmış. Sonra
ldan öğrendiğine göre, kocası hukuli 
imtihanı vererek Konya kazalarından 
birine müstantik olarak gitmiş.. icra 
vasıta.siyle çocukları için on lira nafa
ka alıyormu~ .Fakat daha resmen aynl· 
mak imklinını elde edcmcmi§. . 

Genç kadın, ibunlan bana büyük bir 
uınlmiyetle anlatıyordu. Daha neler, 
neler konuştuğumuzu şimdi taf&illitiyle 
hatırlayamıyorum. Amma, her halde o 
gUnkU konuşmalamıuz, ciddi meseleler 
dııma çıkmadı • 

Benden bUyilk bir nezaketle, ayağa 
kalkarak mUsaaıde istediğini hatırlıyo

rum.. Zaten dükkanda çok oturmuştuk. 
Bunu uzatmamız, dikkati de çekebilir· 
dL 

-Rica ederim, 'dedim. Ve ben de 
ayağa kalktnn.. 

DUkklindan iberabcrce çıktrk. Onu 
Taksimden tramvaya bindirirken, oöür 
gün için ranidevu aldım. 

Hicranla buluşmamız böylece başladı 
ve gene buna ben.zer §ekillerde u
zun zaman devam etti. Bu güzel kadın
la konuşmaktan zevk alıyordum. O da 

bana bUyiik bir samimiyet gösteriyordu. 
O kadar ki kocasile anlaşamama.zlılt 

larınm mahkeme dosyalarına intikal e
eden pilrilzlerini beraber takip ediyor, 

icradan çocuklarının nafakalannı be· 
raber gidip alıyorduk, Sıksrk ta sine
maya gidiyorduk. 

Hiç unutmam .. Bir şeker bayrammm 
ikinci gilnil, onunla gene buluşmuş ve 
bugün (Sümer) adını taşıyan sinema
ya gitmi§tik. Hususi koltukların en ar
ka sırasında yanyana birer yer almı§· 
tık. 

Filmi seyrediyorduk. Bugün bu fil
min ne o?duğunu sorarsanız söyleyeme
yeceğim .• Hatta sinemadan çıktığımı% 

zamn mcvzuunu dahi toparlayamadığı

mı bilirim. 

Nasıl oldu bilmiyorum. .Elimin, bir 
denbirc Hicranın eli içinde olduğunu 
hissettim. 

Bana: 

- Ne kadar küçilk ve yumuşak elle· 
rin var, ne de güzel .. dediğini duydum.. 
Onun bu hareketi beni heyecana sürük
ledi. Hele gene avuçlan içinde kucağı· 
na koyduğu zaman, kıplamıızı oldum 
ve titredim. • 

Vaziyet fenaydı. Bunun hiç-tıc oöür
lerine benzemediği anlaşılıyordu. Bunu 
idare etmek pek te kolay bir şey olnu
yacaktı. Bir ldefa iş çığırından çılanıştr. 
Bu dakikada yapılacak şey idare et· 
mektl. Bir bahane ile elimi kucağından 
çektim. O bu hareketimi, benim çekin· 
genliğimden çok: "Etraftan görenler 
bulunur,, demek istediğime hamletmiı 
görünerek hafif bir gülümsemeyle kar
şıladı •• 

Sinemadaki bu hareketini, buluştuğu
muz zamanlarda tekrar etmddiğine ba-

karak, Hicrap hakkındclrl kanaatimin p-ck 
te yerinde olmadığını, onun hiç te zor 
idare edebileceğim bir kadın olmadığıN 
anlamış bulunuvordum. 

(D~~ 
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Çörçilin nıakalesi 

lnqiliz donanması ve 
Fransız ordusu emniqet 

telkin edebilir 
ha , . ~ Bnşta~afr l incide r milştcrekcn hareket edebilir, fakat fn-
. rp ga} retıle ı~tırak ettınnek ve cin. gilterenin Vaşingtona Amerik hükCi-

sıy~t ~arkı gözebneksizin, bütün sınıfla- metinin insaniyet ve ~ün fa}~ na. 
n, ıhtıyar ve gençleri, zayıflan, hastala- mma almağa karar ycreceği bütün ted
n ve sakatlan, tahribatın felfilcet ve aza. birlere enerjik bir şekilde müzaheret ede
bma maruz bırakmak için dahi tertibat ceğini açık bir şekilde bildirdiği söylen. 
almmıştrr. Otuz sene harpleri ve Mart- mektedir. 
bourgh ve Napolyon devri esna<;mda 
k.orkun~ addedilebilecek harp prensiple
n, bugün, gelecek bütün harpler için ta. 
bif addedilmektedir. 

Ayni zamanda, bütün dünya kütlele
ri, sulh içinde yasamayı ve ilmin her 
zaman arttırmak iktidarında olduğu me
sailerinin meyvalanndan istifade etmeği 
samimiyetle arzu ediyorlar. Mutlak dık. 
tatörlükler altında yaşıyanlar, her şey
den evvel, harbe tefevvuk eden. devlet 
sisteminde, onları birleştiren bir propa. 
ganda teşekkülü altında eziliyorlar. Li. 
bernl ve parlmanter milletler de, milJi 
mfidafaalanm temin etmek için muaz
zam bir seo.iyede .silahlanmak mecburi 
yetinde kalırusJardır. Ve, müşterek mn. 
Clafalan için, henfu: noksan bir şekilde 
olmakla beraber birleşmenin }'o!lannr a. 
rnmaktadırlar. 

Bu harp hazırlrğr masraflan, dikta. 
tör hOJdlmetlerin maliyelerini, basit if
lftrlan kat kat geçen ve :Kendilerini, hal-
kın m.yuz kaldığı disiplin ve mahrumi
yeti ancak harp esnasında müsamaha 
edilen derecede \'8himleştirmeğe mecbur 
eden bir vaziyete sokmuştur. 

Bu hOk<ımetlerin, muhtaç olduktan 
her şey için kendi kendilerine kifayt't 
etmeleri amısu onlan mOtemadiyen 
gOmrilk tarifelerini, kontenjanı ve tak. 
yidatı arttırmap sevketmiştir ve mua
sır dilnya, bir muhasara için erzak ve 
mOhimmatmı tedarik eden bir sOrü feo
dru ka\e!er halini atm.ıktadrr. 
t~~ 1937 sene. 'nin h!kim me}itleri 

ve !§te. bu yortu günllnde, göziimüziln 
önfin:Jcki manzara. 

fSPA1\TY ADA 
Sene içinde, Md!scler, faaliyetteki 

kuwctlere tefevvuk etti. İspanyadaki 
dahnt harp, $ fakat zalimane bir şe
kilde ve durmadan, bütün sene mndde
tinc.e devarn etti. Na5''0na1ist ve monar
§ist İspanyol ordul~m kuvveti, .cüm. 
huriyetçi ve sol unsurların tecemmuu 
Uıerinde gitgide daha bOyük faikıyet 

gösterdi. İspanyol mücadelesi, bunu, 
komOnizm ve faşizm arasında ideolojik 
bir mficadeleye inkılft.p ettinnek istiyen 
iki mnfrit cenahın eseriydi. Alman ve 
~tal~ıan diktatörleri milkerrer defalar. 
mOdahale etmemeyi \'8dettikleri halde 
terazinin göz!erinden birisine ağırhklan
m atmışlar, Sovyetlcrin ~i de, diğer 
tarafa yardım etmek için, elinden gelen 
her ~yi yapmıştır. Fransa ve bilhassa 
Jnr!iltere tam manasile bitaraf kalmıştır. 
Britanya HükQmeti ve hariciye nezareti 

deviet sekreteri. hareketlerindeki hüsnü
ni)'et ve sabırdan dolayı taS\ibe ~}'an. 
dırlar ve bu mllcadelenin nihayetinde 
Bilyilk Britanyanın en hoşa giden ''e 
lı:panyada en az müe~sir bir devlet ol
ması pek muhtemeldir. 

ASYADA 
Japon Hlikfunetini kontrol ve parL'l

mentovu bilkuvve JAğ,•eden ve vatan. 
pcrverliklerinin kftfi derecede kuvvetli 
olmadıwm iddia ettikleri siyast adamları 
l>JdUren gizli askeri te5kilftllar, Japon 
milletini, Çini, en görülmemiş bir dehşet 
içinde istilaya sevketmic;lerdir. Şimdi Ja
ponlar Çine epeyce girmişlerdir ve bu 

sergüze~ti:l. k<.'ndilerini nere,·c kadar sü
rükliyece~ini hiç kim-:e ke t i ·~"'1t>Z. Çin. 
liler mcmJeketlerini ellerincleıı <{eldL 
ği kadar müdafaa ttiler ve bugün dünya
nın en kalabalık milleti olan Çinlilerin 
kalbinde \'eni bir vatanperverlik ve bir
lik fikri ya"m:ıkt:ıdır. Japonyanın Çine 
taarruzu bitaraf devletlere ve bilha c:a 
BOyük Britanya \'C Amerikaya ka~ı bir 
slirü tecavüz \'e her ıiefac:mda tarziye. 
ide d'l!udur. C:.imdh·e ke.dar bu tarzivE>
ler 1rn ul edilmek m!'C uriyctinde idi, 
fakat, b• nd.ın son.-.ıki tecavüzlerin avni 
•ıekilrie h21ledi memeli de mubteme!dir. 
nü},-ı!, Britanya, kdenizde, böğründe 
:.\Jussolini "arken, ancak Amerika ile 

lTALYADA 
lla~istarun Mussolini tarafından 

fethi, İtalyan halkı üzenne pek ağır bir 
şekilde çöktü. Bu dağlrk ve vahşi ülke 
mütemadi bir isyan nıE'Illbaıdır ve mu
halif bir ha!kın ar;;SJr.da yüz binlerce 
kişilik bir lt'!.lıran ordu:unun muhafaza. 
sı, her nevı ltaiyan ı'lenabii içıo cıddi 

bir gayreti mucip olmaktadır. İtalyan 
diktatörü, ayni zam'Uıaa lsp:myaya da 
hatırı sayılır bh ordu ve J.;ibyaya da 
bundan daha "-1111vetli bir ordu gönder. 
di~i için şüphesiz membalannı lx>l bol 
tüketmiştir. ı\ynı ?.arrıanda, Akdenizde
ki ve Kızıl 1 >erıi::dckı limanlannı hum. 
malı bir şekı:oe tak\ :y~ etmiştır. Bu se
ferlerin ve bu gayretlerin icap ettiğı ma
sarife, diktatôrliik rejimile beraber yur. 
dun namütenahi ilnifonnalı ordusu ve 

askeri teşkilatların masarifi de inzimam 
edince, köylü, esnaf ve tacirlerin omuz
larına mütemadiyen büyüyen, gayretle
rine rağmen şayanı hayret bir mülaye
metle taşıdıkları bir yUk atmıştır. 

Diktatörlükle idare edilen devletlerin 
mlişkülat veya ihtirasları Almanya, 
ltalya ve Japon~·ayı, kendisinden kork
tuklarını ilan ettikleri komünizme karşı 
mukavemet etmek maksadile, otoriter 
devletlerden müteşekkil bir üçler ittif a
kı yapmağa sevketmiştir. Böyle bir itti. 
fak yalnız Rusya arazisi için değil, fakat 
parlemanter demokrasilerin hürriyet ve 
refahları için de tehlikelerle doludur. 
Bunun için, bu §Crait itinde, Britanya 
imparatorluğu ile Fransa Cümhuriyeti· 
nin, müşterek emniyetlerini temin etmek 
maksa~ gitgide sıkışan bir bağldlkla 

hareket etmeleri mucibi saadet ve hemen 
hemen tabiidir. 

Britanya filosu, bugün dahi, diğer 

Avrupa filolarına nazaran, 1914 tekin
den çok daha Jruwetlidir. Hali hazırda 
sür'atle tahakkuk etmek üzere bulunan 
in,.~t programı da, bu temin edici 
"symptome'' u fazlalaştıracaktır. Fran. 
sız ordusu, henüz, adet itibarile, yeni 
Alman fırkalanndan geri kalmamı§tır 

ve teşekkülleri mükemmelen hazırlan • 
mıştır. Britanya bahriyesile Fransa or
dusu, her şiddetli tecavüze k~ muka. 
vemet hususunda, Avrupanın ikinci de
rece kuvvetli devletlerine, Cemiyeti Ak
vam paktının ve kendi emniyetlerinin 
idamesi için itimad telkin etmelidir. 

FRANSA ve 1NG1LTEREDE 
Parlemanter mücadelelerin ve f rrka 

kavgalarının mutad görünüşü altında, 

Fran<;ız ve Brit2nya milletleri, esaslı 

noktalar üzerinde, bu ane kadar sulh za.. 
manmda •5rülmemiş bir şekilde bir
leşmişlerdir. Ve, nihayet, A\TUpanm 
hür hükQmetleri hakkında Amerika ta
raf mdan izhar edilen hüsnü niyet, aylar 
geçtikçe daha vazıh bir şekilde tebarüz 
etmiştir. Bunun içindir ki, 1938 senesi 
hakkında fazla endişe hissetmemek J!.. 
zımdır ve biz pepimiz, bu seneyi daha 
salim bir atmosfer ve daha iyi bir vazi
yet ihdası için kullanmalıyız. 
Şu halde, herke i mütehassis edecek 

bir düşünceyle yazımızı bitirelim. 1914 
senesi noel günü, garp cephesindeki Al-
man askerlerf ateşi durdurdular. Siperle. 
re noel a{Iaçlan yerleştirdiler ve o günUn, 
ıstırap çeken insanlar için bir sulh ve 
hllsnü niyet giinü olacağını ilan ettiler, 
her iki taraft2.ki askerler siperlerinden 
çıktılar ve harap bir halde olan harp 

meydanında ka~ıla~tılar. Eller sıkıldı 
ve hediyelerle kardeşçe sözler teati edil
di. 

O zam=ın:ı kadar yanlarına yaklaşıt-

mıyan ,.e insani Lclıimenin fevkine yük· 
se1tcn ve i ômd n mahrum ölüler bera
berce dcf nedildi. 

Bej(!ri haslete lrtyık olan her ın an 
hu yüksek ilhamm hatırasını kavbetn:::-
·ın' 

Dün H.ul11li lisesinde yapılan askeı i liseler arasındaki 
güıeş milsabakalarında 

Deniz Lisesi Bursalıları 
4 - 1 mağlfip etti 

Ka~şı~aş~alar çok güzel ve heyecanh oldu 
Askeri itseler arasındaki spor temas- - -

larından Bursa lisesi ile deniz lisesi bey. 
nindeki güreş müsabakası dün Kuleli as
kerl lisesinin salonunda büyük bir inti
zam içinde yapıldı. 

Bu müsabakaları büyük bir al!ka ile 
takip eden davetliler arasında başta Or. 
du .Müfettişi General Fahreddin olmak 
üzere Deniz Lisesi Müdürü Albay Ert~
rul, Maltepe Lisesi Müdürü Albay Adil 
ve Kuleli Lisesi Müdürü Albay Tevfik 
te bulunmakta idi. Saat üçü çeyrek gece 
başlıyan karşılaşmaların hakemliğini, 

Türkiye Güreş Federasyonu Antrenörll 
Pellinen ile milli güreşçilerimizden Sa -
im yaptılar. 

56 kilo 
Günün ilk müsabakası 56 kiloda Ik 

niz Lisesinden Sungur ile Bursa Lisesin
den Şerif arasında yapıldı. 

Kuleli üst.Sindeki güre~leri takip tdenler 

Ilk anlardaki bir iki denemeden son
ra Şerif ilk tehlikeyi güzel bir köprü ile 
atlattı ise de dakikalar ilerledikçe raki. 
binin üstünlüğü karşısında ezılmeğe baş
ladı ve nihayet 8 inci dakikada tuşta 
mağlOp oldu. 

61 kilo 
Deniz Lisesinden Kemal ile Bursa Li

sesinden Fevzi arasında ~e büyük bir 
sür'atle basJıyan bu karşılaşmanın bi
rinci dakikasında Kmıal bel kapmak 
isterken rakibine kafa kol kaptırdı ve 
iki~ birden y~ yuvarlandılar ve ikisi 
de birer tehlike geçirmjş oldular. Kendi
ne çok gfi"lClldiği hallerile belli olan Ke. 
mal bu tehlikeyi geçirdikten sonra da
ha ~vaş gü~e başladı \'e Fevziyi 
altına alinağa da muvaffak oldu. 
~ dakika kadar ilstte güreştiği ve 

hayli salto tecrübesi yaptıiı halde ra
kibini mağlOp edemedi. 

Fevzi ise altta güreşirken kaptığı blr 
kol ile KeınaJi çevirerek sırtını minde. 
re getirdi. 

Fevrinin bu galebesi müsabakanın 
7 inci ·dakikasında olmuştu. 

66 kilo 
Bu kategorideki güre~er arasında 

Deniz Lisesi sporaısunun lehine olarak 
7 kilo gibi büyUk bir fark olduğu görül
düğünden bu müsabaka yapılmadı. 

tf, cit"Ab~ ~--

72 kilo 1 
Deniz Lisesinden Ercilmend ile 

Bursadan Eyüb arasındaki 72 kilo mü
sabakasmm ilk beş dakikası ayakta bir 
itişme halinde geçti. Beşinci dakikada 
Ercümend kol kaparak hasmını altına 

aldı Ye l\13 vaziyetine getirdiyse de mln. 
der dışında olduğundan müsabakaya 
tekrar ortada başlandı. Bu aralık ken
di oyunile alta dilşen Ercümend Eyü
bün tatbik etmek istediği kle ve sal
tolan neticesiz bıraktıktan sonra birden
bire kol kaparak müsabakanın doku
zuncu dakikasında Eyilbün sırtını yer,. 
getinneğe muvaffak oldu. 

79 kilo 
Bursadan Mustafa ile Deniz Liscsin. 

den Fethi çok silr'atli ve güzel bir gil
reş yaptılar. 

Rakibine nazaran daha temkinli ha
reket eden Fethi ikinci dakikada Mus. 
tnfayr:Mtına alnı ve onun en~nin za
yıflığım hissettiği için çok akıllıca hare
ket ederek mütemadi burgu kulelerile 
rakibini müthi~ surette zorlamağa ba~ 
ladı. 

Fethinin çok iyi çalışması karşısında 
yalnız kendisini müdafaa elm~e uğra
§..'Ul Mustafa buna ancak dokuz dakika 
muvaffak olahildi ve güreşin dokuzun
cu dakikasında tuş ile yenildi. 

87 kilo 
Son karşılaşma Bursa Lisesinden Is.. 

M ü.tnbnl-n1nrtfnn 1rP.\•ıcanlı bir an ve güuşlcre iştirak tdtn ıınç sporctt
lındon bir fTU~ 

mail ile Deniz Lisesinden Neani ~ 
smda yapıldı. Bu güreşçiler arasın' 
İsmail lehine birkaç kilo fark old~ iJ 
nazarda g3JÜ)üyordu. Böyle ~ 
rağmen netice hiç te umulduğu gıııl 
çıkmadı. Rakibinin müthiş atılmalar? 
ustaca mukavemet eden Neani ilk aP' 
larda alta dfiştü ise de derhal üstte fS
reşmeğe başladı ve her an artan bit 
enerji ile rakibine tehlikeli anlar yaşat' 
mağa başladı. 

Yedinci dakikada uzun süren bir k~ 
rll sayesinde tuştan kurtulan tsmail ~ 
dakika sonra ayni va.rlyeti idamP. e~ 
remedi ve tuşla magıup otmuş oıcır 

Neaninin yerde güreşirken yaptı~ t>raf" 
leler, ayakta iken tatbik ettili saıtota' 
cidden güzeldi. 

Bu mQsabakalardan sonra, KutelL 
Deniz, Bursa ve Maltepe Liselerintı' 
ayni sıkletteki güreşçileri arasında 1? 
teri~ ka~ılaşmalan yapıldı. 

O.M.~ 

Çırçır (8) takımı 
BakırköyUnde J?alir geldi 

Pazarg(inü Bakırköyünde Barutgüdi -
hasında yapılan maçta, Çırçrrspor (B) ti' 
kuru B:ırutgücil (B) tak-unmı 5 • 2 -,-eft' 
miştir. 

Brezilyadan sonr8 
Arjantin federasyonu da 

çekiıiyor 
Amerikadan bildirildiğine ;öre; Ar~ 

tin fudlx>l federasyonu bu ayın onUJJ""" 
toplanacak olan Amerika fudlx>l federt" 
)rc>nu kongresinden evvel bu f ederasYofl' 
dan çıkmağa karar vermiştir. 

Cenuhui Amerika federasyonunun ad" 
su hi!Mına olarak Berezilyadan sonra !J' 
jantinin de dünya şampiyonasına iş~~ 
edeceği evvelc.e bildirilmişti. Bu vazı) ı,i 
karşısında Bre.zilyanın da Arjantin gi 
hareket etmesi muhtemeldir ki böyle oJ\JSI 
ca Cenubi Amerika federasyonu d~etiır 
den çok kaybetmis olacaktır. 

Bizim yapmadığımız spor'ard• 
Buz üzerinde bokef" 

Noel tatilleri milnasebetiyle J>raıcl' 
yapılan buz üstünde hokey milll turı>"' 
vasmı Totry Hokey klübü kazanmıştı!'.' 

Sent .Moriste yapılan ve beş mil~ 
buz hokey taknnmm i~tirak ettiği ~ 
nelmilel kupa milsabakalannda allP' 
dereceler de şunlardır: 
Sent Moris 3 - Amisterdam 2 
Sent Moris 10 - Londra O 
Bertin 9 - Brüksel 2 
Bertin 1 - Amisterdam O 
Sent Morls 3 - Brüksel 2 

• • • 
Buz üstünde hokey Riter Von ~ 

k'..;pas; n-.:lçlar:mdan !!.inci karpl~.W 
Atmanyanm Garmiseh ~e l'lr' _ 

peşte ve Viyana taktırilan arasında 1", 
pılmıştır. Çok heyecanlı geçen bu tnusı'3 
bakada Budapeştcliler rakiplerini 4 _,., 
müJUD etmislerdir. 



~NCfkANUN - 1938 

Adaletin 
tecellisi 

nün Rusçadan çeviren : Ferah Frruh 
teceJJ; =~~dalet ve doğruluğun ergeç Hapisane hastanesinde ölümle dirim a
kazıiyct · ıne Pan Vaçkar eskidneberi rasmda bulunduğu esnalarda, oturduğu 
&eı._ b

1
: Fakat son zamanlarda h ..... ma 

4Cll ır hM' ~ evin sahibi kadın, polis direktörlüğüne 
~ k ıse ondaki bu kanaati büs- geldi. Ve kiracısının esrarengiz bir surette 

l§te uweuendirdi. ortadan kaybolduğunu anlattı .• 
di, ı._ b~.n~~ içindir, ki Pan Va'"""'r, o:::im 
rn.... tıer ghtığ1 Yerde_ b''tü _

11
_:

1 
:.' ğ Kadma Pan Vaçkann polis direktör

-•• ""1. a..ı~ı u n maul ere ra - lüğünde çekilen resimlerinden birini gös
~ b ""Uc1.letin PnYr>r tecell'ı ed.......y,.n·n·ı ba-~ ·~ra -·t>~ """o terdiler. Fakat bu resim ağlar bir vazi· 0 ıra herkese .... N_..ı_ 

O b \~-ut::. yette çıktığı için kadın onu teşhis edeme-
taddeıe~dan . ~ir kaç sene evvel kenar di: 
kiraıadL ~~ınnde bir bakkal dükkam - Bu Pan Vaçkar değildir, dedi. 
Olduğu· . an olduk~ tenha bir yerde Kadının bu ~z)eri üzerine derhal za. 
ren g~ı~~ t>Olis devriyesi buradan nadi- bıt tutuldu. Kadın şifahen söylediklerini 

1§te b ı. razı ile de tekrar etti ve imzasını atarak 
larcıa ' u Slralarda. civardaki dükkfin· hırsızla milvaceheye hile lüzum görme
~e ~ece hırsızlıklan sıksık tekrar et- den oradan aynldı. 
bir ına~aşladı. Bir dükkan soyulmadan. Kadının bu Hadesinden sonra iş bü
gett g~~ın kilidi kınlm:\dan. bir tek yüdü .. Pan Vaçkar valnız hırsızlıkla de-

'adarÇoğa} )ordu ... Hırsrzhk vak'aları 0 ğil. fakat bakkal Pan Vaçkar'm katili 

tutuıllla ı;t~ştır kı, bunlara ait zabıtların olmakla da itham edildi. 
l . St 1çın ka,...,k il Pan Vaçkar biraz iviJ..ctikten ve biraz ıs~ ... ·o ara yeni reni po- " --s 
sıı oını 'etleri getinnek mecburiyeti ha- rabıtalı söz sö\•lemcğe haşladıktan sonra 

\1~. hac:taneye hir müo;tantik geldi. Ve Pan 
liarı;Sı>leri önJ 1 • Vaçk:mn ifad~ini aldr: Mfü;tantik ona: ra daha eme { ıçin polis, hırsızla· 

bir tak fazla<Iikkat ctmeğ başladı. Yeni - 0Jdürdü1;rünüz T'an V:ıçkarm ölü-
llir nn tedbirler aldı. silnfı ne yaptınız?. diye sordu .. 

~nuge~ Pan Vaçkar dükkfuıınrn bilAn- Pan Vaçkar. aptal aptal: 
dilltlc~ tı armak için gece yansına kadar - Ben. hiç bir şey hatırlamıyorum. 
~. sa~nhda ~aldı. Gece yansına doğru dedi.. 
"trtneıt leYtn erkenden bir müc:teric:ine - Peki, sizin adınız ne?. 
ll'ıana d~ecburh'Ctinde olduğu bir çılan - Doğrusunu isterseniz ~u dakikada-

};' ~kanın:Jan çıktı. ki adımın ne oldu&runu ben de bilmiyo· 

tna~:~t ~lıkkanı'ldan iki adım uıaklaş- rum .. Benim Pan Vaçkar olmadığnnı 
8aat!nn tnk~n bu'mrt!'lan kendisini yanm söylüyorlar .. 
lis t?.ra~' tara~ut ctm<'.kte olan iki po. - Orası öyle, dedi. Siz Fan Vaçkann 

Jlan Vndan Y:ık:ıbndı. dükkftrun<lan kaç para çaldınız?. 
tığ, d.. a\kar, polhlPre. bira7. evvel çık· - Takriben Oç bin kron .. 

~·ı""'t~~fü1m kendiı;ine alt olüuğ\lnu Müstantik maznunun yanından çıktr .. 
ler, ~ t,'1 tanıan l) ılu ilk defa ıören polis· t-.Iaznunun söylediği rakam. yakalandığı 
cl(iJtr "Çoı::UJ.cça ycılana kahkaha ile gül- zaman üzerinde bulunan para adedine 
1 ~ ~ Pan Vaı;-karı en vakm karakol· hakikaten uyuyordu. 
betçi. oihl~f' ı:ı;nıorrıı•!er. Kara"l<o!da ~. Efkfuı umumiye bu işi büyük bir alfl-
ltarın, g~ üçüncü komire.r de. P?.n Vaç- ka ile takip ediyordu. 
lla ait e Yansr ıfiiltkfınrla bulunuşu- En ziyade hayreti mucip olan nokta 

Sab:t::ı;ıı~i ~~1eri gülilnç buldu .. zaman z<Unan kendisine geldikçe. maznu
da pcitı ~; ın ıfancı komi'".er de gelciJ. 0 nun, bakkal Pan Vaçkann hayatına ait 

- l)~ a.·ka.nn verdiği ifartelere karşı: bir çok tafsilat verebilmesi idi. 
ltarrror '•11ek sız malmızır hilftnçosunu çr :Nihayet Pan Vaçkar iyice iyil~ti .. Bu-

~an!..~nuı, ~}·le mi? dedi.. Ne ~15 hi nun üzerine oturduğu evin sahibesiyle 
h~ıla u ~'<lZwett" enc:el.•nm;ı; hütüıı n1tivacehesine karar verildi. Kadın Pan 
lar!. r senın verdiğin Hade}i veriyor- Vaçkan görünce, bu adamı herhangı bir 

Pan V . _ _ yerde. galiba Fan Vaçkarm dükkanında 
ltekeıedi:açkar buyük bir korku içinde gördüğünü söyledi. Diğer ş.1hitler de he· 

,.... men hemen ayni şeyi tekrar ettiler. 
bi - r akat be ı . " ıa~ n 1ak1katcn dükk5nımm Pan Vaçkar. iyileştikr.c söylediği söz~ 
l<:oıni:u çıkarıyordun,. ler arac:mda bir nokta daha dikkati çek-
- n soğuk kanlılıkla: meğe ha5ladı. Maznun sıksık, ölümün-

• \JZ{)t -
de bi!A ·ıne canım. dedi, şimdi senin den kendisini suçlu gördükleri Pan \'aç· 

}{ n\Onu çıkanrtar karın bizat kendisi olduğunu söyleyip 
ısa bir • 
~ bi zam~n sonra, zavallı adamı. duruyordu. 
kel~. r seı:serı katarak ve ikisini ayni .Nihayet yazısıru tecrübe etmeğe karar 
~cttiıe VUrara'<: polis dir.ektörlüğüne verdiler. Ona: "Ben, yeni caddede oturan 
lttj \'e Pa~·da1 ~er iki.~inin de resim- Jozef Vaçkanm.,. cümlesini yazdırdılar. 

Poı- ız en alınacaktı. Bu yazıyı ehli vuJ..."Ufa gönderdiler. Ehli 
'• ı,s direkto" l .. w..r. ı· - Devamı 11 incide varkar r UgunC ı:re ır '?'elmez Pan ~ 
1" rn resnf · ı Ferah Ferruh alcat a ını cı carmağa koyuldular. 

HABER - J!.Qa.m posta.. 
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GüNAHKARPAPASLAR 
_,, _ 

Nakleden F. K. 

"Kıskançhktan kurtulması için 
kocanızın bir kaç gün cehen

nemde kahp dirilmesi lazımdır!,, 
Hak yolundan sapan papaslar bir çok sı hakikaten tahammül cıdilebilecek gi· 

hikaye ve romanlara mevzu vermişler- - bi değildir • 
dir. Bu mevzu üzerinde yazılmıt ceer- Bunun için kocanu;m kıskançlık il· 
lerin en eskisi meşhur Ciyovanni Baka- !etini tedavi etmek filhakika lhmı ve 
çiyo tarafından ydZılDU§ olan "On kabildir. Lakin bu tedbirin tatbiki pek 
gün = Dekameron,. dur. Yüz hik!ye· kolay değildir ve senin bu itte bana a-
den mUteıekkil olan bu eser on dördün- zami kolaylıp göstermek prtiyle mu-
cli asır ttalyan nesrinin en güzel nil· vaffak netice verebilir. 
munelerinden biridir. Ve devrin İtal· tıi çok gizli tutmak birinci prttrr. 
yası , örf ve adetı hakkında malamat Tatbik edeceğim tedbir dint bir aırdır 
vermek bakımından da çok ~yanı dik- ve din adamlanndan bafkasma ifta e· 
kattir. Bu hikayelerin çoğu papaslan dilmeıi yasaktır. Bu ıım gizli tutmağı 

"kahraman,. olarak almıştır ve hepsi 
papaslar aleyhindedir. 

Anlatılan maceraların - "hikaye,, ol· 
makla beraber - bUsbiltün bayat mahsu· 
lü olmayıp kilise rezaletlerinden alınan 
ilhamla yazıJdrğı da ileri sürülebilir. Bu 
itibarla bunların bazılarını billasaten 
ve mealen nakletmeği mevzuumuzla a
lakadar görüyoruz. 

Dlriltllen adam 
ltalyada Toskanadaki manastırlar

dan birinin başpapasr yarı aziz tela~i 
edilen çok muhterem bir din adamı ola
rak biltün o civarda şöhret almıştı; fa
kat hakikatte kadın maceralannı çok 
gizli tutmasını becerebilen kurnaz bir 
papastan başka bir şey değildi. Bu se
bebeple diğer bir çok papaslardan far
kı ancak fazla kurnaz olmasmdan ibaret 
kalıyordu. 

Manastınn civarındaki zengin köy
lülerden oldukça aaf ve hattı budala, 
Ferond isimli biri bu papasın en hara-

retli takdirkArlarmdandı. Papas ta bu 
adamın budalalığınm derecesine hay

randı. Sık sık manastıra geldiği ~ zaman 
onunla konuıur, alay ederdi. Bir gUn 
köylilniln evi civraından ceçerken onu 
.ılyaret ctmeği dUşUndU, onun bundan 

ne kadar memnun olacağını, kendisine 
kimbilir ne güzel hediyeler vereceğini 
zihninden geçirerek eve girdi. 

Ferondun kansını görünce kendisini 
bu eve gönderen tesadilfil takdia ede

ceği geldi, kadın harikulıide güzeldi ... 

Derhal wrulan papas kendi kendine 
söylendi: 

- Böyle milcevher gibi bir mahlQkun 

Ferond gibi bir aptala düımesi ne ya

zık! Budala adam, kadının değerini 

imkSnı yok anlamamı§tır. 

Papas aldanıyordu. Ç"'unkü baflra her 
sahada budala olan Ferond kanımı 

sevmek ve onu muhafaza etmek husu
ıunda şayanı hayret bir zeki eseri göı
termekteyıdi. 

Müthiı kıskançtı ve kamını gayet 

sıkı bir g8z hapsi a!tmtta bulundur
maktaydr. 

Papas bunu anlayınca fena halde fl· 
zilldU, fakat ümidini keamiyerek Pe
rondu kandırmak Uzcre manevraya bat· 
ladı •• Adamcağı.ı karmm bir kaç defa 
manastıra getirdi, beraberce Jarlaıda 

gezintı1ere çıktılar .Papasın muhavere 
mev.zuu hep dint bahiılerdi. öyle ki 
Ferond, onun bakı'ld bir ui% olduğuna 
kanat getirdikten bafka kansı da papa
aa hayran olınağa baıJadr ve g!lnahla 
rmı ona çıkartmak için kocumdan mü
saade istedi .• 

Ferond bu müsaaldeyi derhal verdi, 
kansmın gUnahlanm böyle mukaddes 
bir pepasa çıkartmak istemesi onu 
memnun bile etti. 

Papasın sevincinden etekleri rl1 ça
lıyordu, derhal i§e be1ladr ve daha ilk 
gilnah çıkartmada IÖ%li kadının koca· 
siyle olan milnasebetkrine getirmenin 
yolunu buldu. Kadın ,koeaamd.an mem· 
nun değildi. Hele ktıkançlığından müt
bit tikSyetçi idi. Diyordu ki: 

- Ah muhterem peder f Eğer onu 
bu müthit derdinden lrurtarırsanı.z hem 
ona, hem de bana dünyevi ve uhrevi 
büyük bir iyilik yapmıt olursunuz. Aca
ba bu derdin çaresi var mıdır?. 

Bu sözler papası öyle sevindirdi ki 
az kalsm, kadının boynuna aanhp ya
naklarından ıapur ıupur öpecektt Me· 

ramına nail olabileceğini, bu sözler ona 
açıkça anlatmıt oluyordu. Vaaz verir 
gibi bir eda ile anlatmağa ba§ladı: 

- tizüntünüzün büyüklüğünü tama
miyle anlıyorum. Sevgili kızım. Senin 
gibi çok güzel ve zeki bir kadının böy
le kaba ve kıskanç bir koca ile yapma-

bana temin ~dersen itin bir çaresine ba
kanz. 

Genç kadın heyecanla atıldı: 
- O noktadan hiç meraka d~eyi

niz efendim. Bin defa ölUme ruı olu· 
rum da gene sırn kimseye söylemem.. 
Hiç çekinmeden aırn bana açabilirsi-

Pıpas etrarenıf.s bir tavır aldı: 
- Kocanızın illetinden kurtanlmaaı 

için cehennemde bir kaç gün kahnatu 
prttır. 

Kadın ptn"dr: 
- Ne dJyonunuz muhterem peder? 

Cehenneme gitmesi için ölmesi llmn .. 
- Hayır kmm 1 Daha doğrusu evet .. 

Filhakika cehenneme &itmek ~ öle· 
cek, fakat orada bir kaç gün kaldıktan 
aonra tekrar bayata dönecektir. Ce
hennemde bulundufu sırada biz dua ile 
mqgul olarak onun Jmkançhlıctan kur· 
tutmasını niyaz edeceğiz .• Seni temin 
ederim ki dualanmu: müsteeap olacak· 
tırJ 

Kadının göderi parladı: 
- O cehennemde iken ben dul kal

DU1 olacağım. .Bu ıırada-evlen~ez mi· 
yim. acaba?. 

Bu, papaam itine relmiyordu. Hemen 
itiru etti: 

- Olmu, evelldrm. O zaman tuyı 

ıUcendirmit olurm.. Hem dul kalma 
müddetin pek te uzun ıUrmiyecefi gibi 
yalnız da geçmiyecektir. Kocan bayata 
avdet ettikten aonra ise lmkançlığm .. 
dan eser kaJmıyacağı cihetle artık onun· 
la yaşamak lenin için azap nlmaJctan ÇI• 

kacaktır. 

- Peki efendim .. Vereceğiniz tali
matı harfi harfine tatbik edeceğimden 
emin olabilirsiniz. Yalnız dulluk zama· 
nmun pek uzun sil1'11lCmesini rica ede-

ceğim. Çfinkil o takdirde, Ferond ka
dar kıskanç biri ile olsa. tekrar evletı• 
mek ihtiyacını hissetmekten korkanm. 
- Merak etme yavrum.. Bu mUıkU· 

tilnfin de çaresine bakacağımdan emin 
ol .. Yalnız bir nokta var: Hinnetl· 
min mukabilinde bana ne verecebin1. 

CDevamr nr) 

lıUn~Ur ~ca!nz kederinrlen hüngür 
lllı boıu~~ adı~ı için üç defa reı::min ca-
1ukıa ent~ı.ı:. :Nihavet dördüncü defa zor
l<!r. ıpuften bir reşmini çıkarabildi-

Haberin deniz ı·t macera romanı· 44 Sıkı dur sarı saçlı köpek .. Sıkı dur ki, senl dlllm 
dlllm yapayım .• 

meden Amerikalı Rusa bir daha saldırdı: Ruia 
bıçaktan kurtulmak üzere tekrar iki kat olduy• 
sa da Amerikalının bıçağı bu sefer onun omuzu
nu iyice yarmışu. Rus yarayı yeyince olduğu yer 
den bir çığlık atarak sıçradı salonu dört dön· 
meğe başladı. Amerikalı ellnde bıçak kovalıyor 
ve vakit vakit brça.ğınr indiriyorsa da ikincl bir 
vuruş daha yapamıyordu. 

ı._ lo:nhro 
<\Clfa ta zonun kovcl•ılh:ı ~slara "'Öre 
ı.... ııının ··ı .. 
"ll karat 0 çGsünü aldıktan zaman 
a!d"~u asının tipik bir cani kafatac:; 
rı "t> nu 1{" d " Utıurı t o:- uler •. Pan Vac:kann bur-
~ttn kaıa~eı k~ülatr da. ı:cne Lomhrozo -
~ erıne " '--eddi if store. Ul·lahet, sadizm ,.e 

Jl a:ıe edivo:-du. 
ha <ttrn.1.~ izi • • vdt.ıt l(~ . e:.ı :ıse Manhavmlı meşhur 
?ktr. O:ı.ı onı~ 10 narmak izlerinin avni 
lıleri}'Je ı:ı onra P:ın Vttc:l\arın oarmak 
l"'~·nin ·b beynelmilel haydut Rtıbino:::-
?la • f!\·ııe • • · • :.' h.~1' izi . rn ıeı va,ke · ıcı Guterk'in 
"lijUtıdu. erı arasında tam bir benzerlik 

But" ~ un buıı 
ı.~ ~:ı"ı an T'a'l \'açkara okuduk • 
~ lı: :-ı~:~ aclam"a'ız h:l\Tftirıden dona 
~;).~ Z a aklını o .. nattı ve l\endisinin 
~2t"lıh ~nıered \'e Frav Zink olmadıih 
~~dr uk ~huk şeyler cJi\·'em,,~(' 

~ arı vfl,.· 
• ~\.'j ..... ~r. nrılic: ni .... 1-t ~-ı r,;.,ı,, .:ı .. ı .; 
I~ ""' f tı Jıaı..' e>\;ı rr"--rli H.,, --t..,ı,w'l ::ı~ .... m 
~" •ılevin ı- ..1· • • • 
t ··~ ~a '"n·ı• c:-ını harw·~rın t-a~t~. 
e <>rı .., ndl'rdi) K 

d<t ~ah er. on:m tectlıic:Jc>re ı;ö· 
aya iltihabı başlnmı~h. 

Yazan; Ali Rıza Seyti 
- Yalnız biriniz sağ kalacak! 
SözUnUn manasını pek iyi anlamış bulunu

yordum. BUtUn ruhumu marazi bir heyecan kap· 
lamıştı. Bu adamların boğuşacakları, hem de Ö· 
ıunceye vo öldilrünccyo kadar boğuşacakları işi 
zaten lrnrkunç, yürek paralayacak bir işti. Hal
buki, ka•;çacılarm içinde döğilşeceklerl şartların 
müsavi olmaması meseleyi bilsbiitiln acıklı bir 
hale gct1rmektcytll. Amerllrnlı Deyvi Stlnn~r ge
uiş omuzlu ve kavi vUcutlu idi. Boyca \'fl kuvvetçe 
dilşmnnındnn çok fazın görlinUyordu. Rusyalı l
so nfnk tl'fck bir adam olup kunct vn dayanıklık 
alnmetlcrl gl>ştermlyordu. Sandım ki, bu kilçUk 
adnm. mübareze şekline itiraz edecek Ye kısa bı
çakların yapılan knvganm neticesi, işte ustalık 
olmadı~mdan. nncnk çolc kuvvetli oJann uygun 
çıkacn~mı söyliyeccktir. Li\ldn o, böy-
ıe htr Şe\• ynpmaclt. Dilşmnnı Amerlknh, boş çe
ne kabndavıhğı ile onu yıldırmak yolunu tuttuğu 
hnld çı kilçilk adam yalnız sert blr inatçılıkla .ı::usu
yordıı. merika1ı bnı\l;rrıxordu: 

- Ulan kcri lrnfnlı; şö) le biçimli dur da seni 
'rt}zpl"f:! nfı:ıllye~·Jm , 

ll~tsl knr~ı k"rsıyn gelrlt!; Jerl ve Rusyalr A
rnerilmlmın bir saldrrışın<lan kendini salcındı~ı 
Rrrnd:ı. Amerllrnlı gene siiylendl: 

Ne o? nıçağınıın tadını tattın 5ylo mi? 

Karşı karşıya ya.banl hayvanlar gibi apışıp, 
çömelip duruyorlar, yahut btrlblrlerinin etrdm
da fırıl fırıl dönüyorlardı. Parlak bıcaklar ha
·..ada ışrldıyarak uçuyor, döğilşçUlerin sol elleri 
asabi hareketlerle sanki etraflarında tutunacak, 
kuvet alacak bir yer arıyordu .• 

İlk önce Amerikalı bıçağını savurdu, kes
kin bıçak Rusyanının boynuna büyük bir kuv,·et 
le inmek üzereydi, Rus kendinden hiç umulmaz 
bir atiklikle eğlllp yerde lkl kat oldu. Hareketle· 
rinin şiddetinden ikisi de blribirlnden bir metre 
uzak, yere düştüler. Etraftaki seylrcller haykırı
yorlardı.: 

- Orada yatarken yar karnını, Deyvl! 
- Bitir şu hertfl Rusyalı! 
- Ulan kendinizi yatakta mı sanıyorsunuz? 
Amerikalı ile Rusyalı sindikleri yerden 

kalkarlarsa bir hücuma uğrayacaklarından kor
karak yattıkları yerde birlbirlerini gözetlerler
ken sarhoş, haydut gemlcllerln bu tarzda teşvik
leri, nasihatleri birlblrlni kovalıyordu .• 

Birdenbire Rusyah olduğu yerden hasmının 
UstUne rloğru fırladı, Amerikalı UstUno inen sllA.h 
tan uzaklaşmak için öbUr yana devrildiği sırada 
parlak ve keskin bıçak sırtına saplandı. Ben se
yircilerin: 

- Jlk kan. llk kan! 
Diye haykırışmalarını duyarak bayılacak 

gibi oldum ve b!r iki dakika kadar döğUşçü1ere 
hakamadım. Gözlerimi yeniden onlara çevirdi
ğim ''akit ikisi gene blriblrlnln karşısında çö
melmiş bulunuyorlardı. Amerikalının ağzından 
ses çıkmıyorsa da, bol bol kanayan ,ynrasrndnn 
IJUyUcek acı duyduğu belliydi. Dlrkac saniye geç 

Bu kaçma ve kovnfamn ikisinin soluklarını 
kesmiş olduğundan köpekler gibi soluyarak kan 
ter içinde blribirlnden uzak durdular ve kendt 
dostları tarafından uzatılan içkileri içtiler .. Bun· 
dan sonra sanki sözleşmişler gibi biranda blrlbi
rlnln ilstUne atıldılar; her biri hasmının sağ eli
ni yakalamış olduğundan şimdi keskin bıçaklar 
faydasız kalmıştı. ikisi de blriblrlnt sa;urup nt-
mağa uğaraşıyordu. Böyle kilitlenmiş olarak 
fırıl fırıı dönüyorlar, etraftaki seyircilere çal'pr
yorlar, korkunç kUfUrler ederek, sinirlerini, ada
lelerini kırıp koparırcasına uğraşıyorlardı; mu
mun ta kapısında canını kurtarmak için yapılım 
bu son ve amansız boğuşma nekadar korkunç bir 
şe;ydit 

LA.kin Amerikalı dUşmanrndan çok kuvvcut 
olduğundan en sonra onun bıçak tutan elini gcri
ve savurmağa muvaffak oldu ve Rusyahnrn brça. 
~'Inı kendi göğsüne saplama.ta başladı; zavallının 
göğsU kıpkırmızı kan kesilmişti ve hemen hny
grn düşecek sanılıyordu .• Birdenbire bir şey ol· 
du: Dllşeceğlnl sandığımız o adam, ihtimal ölüm 
korkusunun. yahut canını kurtarma duygusunun 
verdiği son, korkunç ve çılgın bir kuvvetle Amr1-
rlknhdan kenrtlnl kurtnrdt ve ancak yabanf hn~· 
vanlara yakışır haykırışla bıçağını ta sapma lrn
dar Amerikalının böğrUne sapladı. Bıçak kırıl
mış, uzun namlu tçerlde kalmıştı. (Devamı var) . . . 
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Talebe tehacümü 
ve muallim sıkıntısı 
Maarif Vekili Saffet Arıkan dün 

Mecliste izahat verdi 
Ankara, 3 (A.A.) - B. M. Meclisi bu 1 

giln Fikret Sılayın riyasetinde toplanmı~ 
tır. 

Mecliste, gümrük ve inhisarlar vekfile 
ti mernurfaa kanun Jayi.hasiyle, divanı 
muhasebat kanununun 723 ünçU madde 
sinin tefsiri hakkındaki tezkeresinin geri 
verilmesi hakkındaki başbekatet tezkere 
si ile 1933 yılı hazine son hesabı katisi 
hakmdaki kanun layihası, Türkiye-Sov
yetler birliği arasında münakid ticaret ve 
seyrisefain muahcdenamesinin muhtelif 
müddetler için muteber olmak üzere uza 
hlmr~ bulunduğunu ve tasdikini iı:tihclaf 
eden kanun layihaları, askeri ve mülki te 
kaüt kanununun 18inci maddesinin deği~ 
tirilmesine. Maarif vekaleti merkez teşki 
Ut ve vazifeleri hakkındaki kanunun be 
ş1nci maddesir:ıe göre toplanacak maarif 
şurasının 1939 y:ılına tehirine, orta tahsil 
mekteplerinde yardımcr muallim ycti"ti· 
rilmesi ve çah~tınlma"ı hakkındaki kanu 
nun birinci maddesincfe yazılı iiç yıllık 

müddetin üç yıl daha nzat•lmaqna. fener 
ler idaresine verilecek tamıinat karşılı
ğının sureti tanzimi ,.e hazinenin ortak!· 
ğı bulunan şirketlere ait hi~ senetleri sa 
tın alınmasına dair kanun lflyihalan mü 
zakere ve kabul eclilmi~tir. 

Maar:r Vekilinin izahatı 
B. M. Meclisinin bugünkü toplantrsm 

da maarif şurasının toplanrna'ilnın 1939 
yılına tehiri ve orta tahsil mektepleri yar 
dmıcr muallimleri hakkındaki kanun la 
yihasmın müzakeresi esnasında marH w 
kili SaJfet Arıkan, Refik Şevket İnce vr 
Kaıun Nami Duru'nun mütalealanna ce 
vaben şu izahatta bulunmu~tur: 

" - Arkada5lar, bir kere Refik İna? 
arkada~nnm bir noktai nazanru huzuru 
alinizde te'Jarüz ettirmek isterim. Buyu 
:-urorlar ki, maarif vckAletinde bir maarif 
vekaleti var, bir de talim ve terbiye heye 
ti var. Eğer maarif vekfıleti merkez t~ki 
lat kanununu mütalea buyursalardı. gö
receklerdi ki, bu maarif şurası dahi dahil 
olnuk üzere talim terbiye heyeti maarif 
\'eka!etinin merkez teşkilMma dahildir 
Ayn ayn bir teşekkül değildir. 

İkincisi, bu kanun hakikaten bugünler 
de teklif edilip de müstacelen huzuru !İ
linize gelmiş olsaydı o zaman yine hak 
lan olabilirdi. Yalnız ta,.ihe dikkat huyu 
rulursa maarif vekaleti daha evvelinden 
davranmış, heyeti \'ekileye sevketrniş ve 
ya tatil mUnasebetiyle heyeti umumiye
ye gelmemiştir, esasen kısa olarak mucip 
sebeblerde de arzedildiği gibi bu şuranw 
talimatname, nizamname, program gibi 
tetkik edeceği mevzular vardır. Fakat, 
ayni zamanda maarif ,·ekfiletinin orta
da bir salAhiyeti de vardır. ŞOranm ruz 
namesini maarif vekaleti tanzim eder. 
Maarif vek~letiniz ŞOraya verilecek olan 
ruznameyi tanzim edememek mevkiinde 
olduğunu esbabı mucibesinde anetrnİ§
tir. 
Arkada~nndan çok rica ediyorum, ma 

arif vekaletine istikamet verecek. yöne
tim verecek olan her hangi bir füi §(ıra
nm müsaade buy11rsunlar da gayet gü
ıel bir ruznamesini hazırlayıp kendileri
ne takdim edelim. Tekrar i tirham Niiyo 
rum bu kanunun müstacetiyetle müzake 
resini kabul buyursunlar. " 

Talebe tehacilmil 
Arkadaşlar, bundan Uç sene evvel 

gBrülen ihtiyaç üzerine vekAlet Uç 
senelik snlt'ıhlyet ,·erilmesi hakkıJida 
ki kan11nu Refik 1nce arkadaşımızın 
işaret buyurduğu gibi meclisten çı
karılmıştı. O 7.aman elde me,·cut ve
saite göre, talebe adedinin artması 
takriben yodl - sekiz bin olarak gö
rUyoruı. Bu adet son za.manlarda 
17-18 bini bulmuştur. OnUmUzdekl 
Bene ise ınaaşllkran nrzedlyorum, 
ytrmt btnl buıncaktır. Bu sıkıntıyı 
hlasedcn ~cklılot, bu t:ıJebo tehacU
mll kanıısıııda yardımcı mualllm kul 
lıınmnk için hu ımlft.hlyetl almağa 
mecbur olmuşuır. 

Dokuoı ay zarfın<ln 'Maarif orta ted 
rtsat kadrosuna ralmm olarak arze
dlyorum. 245 mun111m girmiştir. Ge
ten sene buradaki Gazi terbiye enstl 
1osnne orta tnhsil nuıalllmlh'H yapa
~~t. 11• 111. Yanl lisenin birin 
ci oene91 oian ona taneıl muammıı 
ıtt ya~1'tteetlr nhın ~,.neleri yetl~tır 
mek ll~ere lisenin hlriıtcl devresi o
lan orta tahsil mualllmllğl yapacak 
hocalar yetiştirmiştir. Bunlar emsali 
saıa.htyeUe ve emsali derecesinde sı-

kı bir imtihana tabi tutularak mual
lim oldular. Geçen sene dokuz sene
deki 245 e mukabll kadromuza bu 
kanaldan giren muallim miktarı 376 
dlr - bravo sesleri - Gelecek sene, 
daha öbilr sene bu pıetod tekrarlana 
cak ve orta kısmın - ki en ziyade sı
kıntımız bu kısımdadır - hoca sıkıntı 
sı bu suretle temin edllmlye çalışıla
caktır. Bu kanun kabul edildikten 
sonra Uc sene zarfında belki de bu 
ihtiyacın 80-90 azalacağı kanaatinde 
ylm. Fakat şimdiden Uç sene sonrası 
için muallimlerin arasından ölümle 
tekailtle, istifa ile meslekten ayrılan 
lar olacağından bizim yapacağımız 
hesaplar fiUyatı tutmazsa bu yolun 
önUnil Hitfen Jcapamasmlar, fakat ar
zettl!;lm gibi kanaatim 80-90 bu ih
tiyacın azalacağı merkezindedir. 
Kaldı ki yardımcı öğretmenler yine 
nrzcttiğlm veçhlle lisenin ilk kısım
larında ilkmektebln ikmal kısmı o
lan orta kısımlarında muallimlerin 
naznretl altında vnzife görilrler. Ta 
llmatnamclerl mucibince lise ve mu 
allim mekteplerinden cıkmış, olgun
luk imtihanı vermiş arkadaşlardan 
seçilirler. 266 ya karşı 161 muallim 
''ardır. Çok Umlt ediyorum ki alman 
tedbirler bunları önllyecektlr. 
Kdzım Nami arkadaşımızın söyle

diği şey' ekAletçe tetkik olunmakta
dır. I.Canıın rnel'zuuclur. Vakti gelin
ce heyeti celilelerlnln huzuruna ar
:ıoltt naca1<trr . ., 

l\leclls çarşamba. gUnU tekrar top
lanncnktır. 

Mısırda siyasi 
karışıkhklar 

Mısırın yeni Başı•ekili M ehmel 
Mahmut Paşa 
_. Baştar rı 1 lndde 

miye davet eylemi§ ise de Ali Mahir 
paşa, salonu boşaltmak ve elektrik cere
yanını kestirmek emrini vererek buna 
mani olmuştur. 

Vefdden çıkarılanlar 
Kahire, 3 (AA.) - Mebusan Mccli

ainin gürültülil toplantısından sonra 
içtima eden Vefd partisi parlamento 
grupu mebusan meclisi reisi Ahmet 
Mahir pa§Clyı, doktor Hamid Mahmlidu 
ve diğer bazı mebustan partiden tardet-. . ~ 
mııtır. 

Sanıldığına göre yann başkaca bazı 

azalar hakkında tard karan alınacaktır. 

Nümayişler 
Kahire, 3 (A.A.) - Son günlerde 

payıtahtta sükun hüküm sürmüş ise de 
hazzı eyaletleıide N ahas Paşa ve V ef d 
partisi lehinde nümayişler olmuı ve 
polis ile çarpışmalar vukua gelmiştir. 

Tantada bu gibi nümayişler esnasında 
45 kişinin yaralandığı söylenmektedir. 

Diğer gazeteler ise, bugün ilk defa o
larak, seçimin taliki ihtimalinden bah
seylemektedir. Bunun için gösterilen 
sebep, ıon seneler zarfında nüfusun ço
ğalması dolayısiyle, yeni seçim listeleri 
tanzimi lüzumudur. Bu ise, uzun zama
na muhtaçtır. Tahmin olunduğuna gö
re, parHl.mento asgari üç ay toplanamı
yacaktır. 

Yüksek memuriyetlerde tasfiye 
Kahire, 3 (A.A.) - Yeni kabine, ne-

zaretlerde, vilayet D:!arclerinde ve mat
buat direktörlüğünde tasfiyeye ba§la
mıştır. 

Yalnız Dahiliye nezaretinde, bir kı
sım büyük memur olmak üzere on do
kuz kişi azledilmiştir. 

HABER - 1\l<şam l'QstMI 

Ahmed Emin 
davası 

Tan gazetesi başmuharriri Ahmet E
min Yalmanın 17 1lkkanun tarihinde 
guetesinde yazdığı bir başmakai:den 
dolayı müddeiumumilikçe aleyhine açı
lan davaya bu sabah ikinci ceza mah
kemesinde bakddı ve karar verildi. 

Celse açılınca maznun mevkiine Ah
met Emin Yalman ile gazete ne_şriyat 

müdürü Sabri Salim geçtiler. Her ikisi
nin hüviyetleri tesbit edildi. lkisi de 
mahkUmiyetleri olmadığını söylediler .• 
Bundan sonra müddeiumumiliğin idUia 
namesi okundu. Bunda ''Şef Atatürke 
minnet ve §iikran,. başlığı altında yazı
lan başmakalede belediye varidatının 
ıunun bunun kesesine aktığı, devlet 
memurlanmn ıercf ve haysiyetine te
cavüz edildiği bildirilerek Ahmet Emin 
ile neşriyat miidürünün matbuat kanu
nunun 17 inci maddesi demetiyle otu
zuncu malddcsine göre cezalandırılma
ları isteniyordu. 

Müteakiben reis, Ahmet Emine ne 
diyeceğini sordu. Tan başmuharriri de 
;u cevabı verdi: 

- Bu yazıdan başka Tan gazetesin
de İstanbul belediyesindeki yolsuzluk
lar hakkında 1 s-20 gün devam eden 
yazılar çıktı. Bunlar bir kül teşkil et
mektedir. Bu yazılarla ne bir şahsa, ve 
ne bir resmi heyete hakaret edilmiştir. 
Maksadım umumi hayatta bulunması 

lazım gelen temizliğin korunmasıdır. 

Bu yolsuzluklar im atarikfle değil, mad 
de tayini suretiyle söylenmiştir. Otobüs 
işinde ruhsatiye almak için sahipleri, 
bir takım mütavassıtlara para vermek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Umumi hizmetlere taalluk eden işler 
böyle karlı ise bu karın mütavassıtlara 
kalmayıp belediyeye ait olması lazımge
lirdi. Ayni ıekitde bir takım mütavas
sıtlann ylizünden şehrin imarnıa gide
cek paralar bunların cllerinde kalmıştır. 
Mütevassıtlar, Ermeni mezarlığında a-

razi almışlaıf:iır. Bunlar hakkındaki neşri 
yat İstanbul belediyesinin §ahsiyeti 
maneviyesini veya bir şashı tahkir de
ğildir . Maksadım belediyenin §ahsiye
ti maneviyesini yükseltmektir. Nitekim 
bu yazılar hükOmetin nazan ijikkatini 
çekmiş, müfetti§leri vasıtasiyle madde 
tayini suretiyle ortaya konan yolsu.z;
lukların tahkikine başlanmıştır. 

Bahsedilen yazını bir mukaddimedir. 
Her yolsuzluğu meydana çıkartıp dü
zeltecek şey, münakaşa hürriyetidir. 
Münaka~a hürriyeti dünyanın pek az 
yerinde vardır. Yaz~da, Atatürkün dai
.a koruduğu bu hürriyet hakkında 

minnet ve şükran kaydedilmektedir. 
Gene söylüyorum, yazılarunın heyeti 
umumiyesinde hiç bir kimseye hakaret 
kasti yoktur. tsimled varsa, bunlar is
tenmiyerek yazılmıştır. Maksat umumı 
hayatta temizliktir. ,, 

Bundan sonra müddeiumumt §Öyle 
dedi: 

- Makale mahiyeti itibariyle küçük 
memurlara aittir. 

Ahmet Emin - Tufeyli unsurlaı:4dan 
bahsedilmi§tir. Küçük memurlardan 
bahis cezalar cephesindedir. Bir otobüs 
gu sokakta durdu, berikinde durmadı 
diye ceza kesilmektedir. Yazıda belcldi
ycdeki yolsuzluklar kastedilmiştir. 

Bundan sonra 17 ilkkanun tarihli ma 
kale okundu. 

Ahmet Emin yazının kendisi ta.ratm
dan yazıldığını &Öyledi, 

Reis - Niçin isim tasrih etmediniz? 
Ahmet Emin - Yolsuzlukların mahi· 

yetini madde tayini suretilc anlattım. 
Birtakım tufeylt unsurlar rol oynuyor. 
Bunları başka makalelerimde de yaz
dım. Tabiatiyle bunlara müsamaha eden 
memurların da olması lazımdır. Hük<ı

metin tahkikatı da bu memurları ortaya 
çİkaracaktrr. 

Müddeiumumi sordu; 
- Yazıda lstanbulun inkılap rejimin

den istifade etmediğini söylüyor. Buna 
ne derler? 

Ahmet Emin - Ekseriyetle heyeti u
mumiye iyidir. Bu yüzden bir kısmın 

yolsuzlukları meydana çıkıp sırıtıyor. 

Tufeyliterin rol oynaması rejimin çerçe
vesi içersinc giremiyecek bir ic;tir. 

Reis Sabri Salime bir diyeceği olup ol
madığını sordu. Neşriyat müdürü Ahmet 
Eminin sözlerine arnen iştirak ettiğini 
söyledi. 

Müteakiben müddeiumumi İhsan id
dianamesini şöyle serdetti: 

- Makalenin 7 inci ve bilhassa 52 
inci satırlarında ve bilhassa son kısmı· 

Sarı ırk tehlikesi 
Baştarnfı 1 incide takdirde bu zırhlıların toajlıı.rı 

!f 

Şu nokta üzerinde ısrar etmekten lalaştırılacnktır. 
korkmuyorum ve icabında bütün dünya lngiUz nmlralllk mnknı:tı 111~ı 
muvacehesinde ı"rar edeceğim: pusluk topların Avrupa sutıır1

1 kAfi olduğu ve 16 pusluk toP 
Beyazlann san ırkların boyunların- 35,000 tonluk gemilere iyice ı11tl 

daki boyundurukları, ortadan kalkmalı. etmediği kanaatinde bulundtl~n; 
dır. Tabii istihl3 sın sür'atle tahakkuI:·1, lenmel<tedir. Dahn yilksek toll 
umumi bir iştiale bfıis olacaktır. Fakat g emiler lr.şa edilmeğe bnşlllı: 
iyice bilmeliyiz ki ittihaz edeceğimiz ih- takdlı·clc bunlar Uzak şarka t~c 
tiyati tedbirler, her ne olursa olsun, ne- edilecektir. Bu münasebetle 

5
1 pnr deniz Ussünde ellı'hntt~ eli 

tice. ayni ol~cakhr: Umumi bir iştial... hin tonluk ge mlle.rl içine aJnbtle 
İngiltere ihtiyatlı davranıyor doklar mo,·cut olduğu hatırJatılı:.1 

Londrn, 4 (A.A.) - hi haber alan tadır. , 
deniz m:ıhfillerl, beş yent zırhtı inşa likl Jnpon tayyares7 tahrip e 
sının l 938 senesi programına dahil Şanghay 3, (A.A.) _ Çin taS' 
bulunduğunu beyan etmektedirler. 1 • d " ,. y d • nk'n Jt 
Beş saffı har::ı gemisinin inşa edil- erı un ogle en s~n:a Na ı J 
mekte olduğu malumdur meydanında duran ıkı Japon bo~ 

Du haber tahakkuk ettiği takdir- man tayyaresini tahrip ebnişlerdıt· 
de İngiliz bahriyes i 25 zırhlıya ma- akın, Şanghay Japon mahfellcrİ tJ: 
llk olacaktır. Yenlclen inşa edilecek fından teyid edilmektedir. • 

~~acı:n~~~~lı~~~::ıı~.c~u~~inla 3 ~~roa~ Çin hücumu, Japonlın gafil• ti 
ber .Japonyanın lG puslult toplarla mıştır. 

1
,. 

mücnhhez 46 ,000 tonluk üçsaffı harp Çin tayyareleri bombaların ıı• 
gemisi inşa ettiği tahakkuk ltiğ l tan sonra Japon tan·arclerlnln 

______________ 0 __ lanıp kcnclllc rlnl takip ctmcs!Jl~ 

1 h 
• kit bırakmadan gözden kaybol"" 1 

sapnya arbı ]ardır. 
Japonlar l<ibı illeri bile 

Baştaratı ı incide 

te olan asilerden bir kısmı esir edilmiştir. 
Diğerleri kaçarak cıvarda başka bir bina 
ya iltica etmişlerdir. Bulunan ö!Uler ara
sında açlıktan ölen bir kaç çocuğun cese 
di vardır. 

miisadere ediyorlar ~ 
Şanghay :;, (A.A.) - 50.000 ııa 

Asilere göre 
Salamanca; 4 (A. A.)' - Umumi ka

rarg~ih. kar ve soğuk dolay:ısiyle Teruel 
cephesinde .harekatın durduğunu bildir
mektedir. 

İspanyaya giden lngiliz 
mebusları 

Londra; 3 (A. A.)' - Dokuz işçime
bus, lspanya hülrumetinin daveti fizeri 
ne bu sabah ispanyaya hareket etmişler 
dir. Bunlar evvela Barselona gidecekler 
ve oradan iki guruba ayrılacaklardır. 

Guruplardan birisi Aragon cephesine 
diğeri' ~lmlride gidecekler ve ligiltereye 
dönünce mUteaddid içtimalarda lspan
yollara yardımda bulunulması lehinde 
nutuklar söyliyeceklerdir. 

Hlls Mariz 
bulunamadı 

Bağdat, 3 (A.A) - Saigon -Paris 
hava seferine çıkan Maryse Hilszden 
hala bir haber alınamamıştır. Tayyare
cinin son defa görüldüğil Djask ile 
Bouchir arasında karaya inmek mec
buriyetinde kaldığı zannedilmektediP. 

Basra körfezinde bulunan bütün va-
purlarla bütün telsiz istasyonlan key -
fiyetten haberdar edilmiştir. 

İngiliz ve lran makamları araştırma
larına devam etmektedirler. 

B::ığdad; 4 (A. A.) - tayyareci Ma
ryse Hilsz'i bulmak için yapılan araştır
malar bir netice vermemiştir. Araştırma 
tara faaliyetle devam edilmektedir. 

lannda Atatürk ve inkılflp rejiminin ls.
tanbulun surları içersine girmediğine ve 
lstanbulda çalışan memurlardan bir kt-=
mmm eski zihniyetle hareket ettiklerine 
ve halka suimuamelede bulunduklarına 
ve bundan dolayı tevahhuş ettiğini kayıt 
ve işaretten sonra bu gibi memurların 
lstanbuldan çıkarılıp başka bir yere 
gönderilmiş olsalardı, iyi birer vatan
daş olabileceklerine ima ve telmih sure
tile ve sahıslanru tasrih etmiyerek bir 

" 
zümre memura karşı memurun haysi-
yet ve ~refine dokunacak şekilde maka
le yazdığı, maznunu duru~madaki tevilli 
iY.ran gibi deHlil ile isnat olunan fiili iş
lediği sabit olmuştur. Ahmet Eminin ya
zılarının belediye riyaseti ile bir kımn 
belediye memurlarına ait olduğu şeklin
deki iddia~ ise gayri variddir. Ahmet 
Emin ite Sabri Salimin matbuat kanu
nunun 21 ve 30 uncu maddelerine göre 
ceza tayinini isterim. 

Iddianameden sonra Ahmet Emin kı
saca müdafaasını yaptı ve celse on be~ 
dakika tatil edildi. lkinci celse açılınca 
reis karan tefhim etti: "1vfatbuat kanu
nunun otuzuncu marlC!esi, devlet memur
ları hakkında isim ve madde zikredilmi
yerek işlenen ~uçlara ait olduihtndan ya
zılar bu maddenin şümulü haricinde 
görülmü<·tür. Bu yazılar dokuzuncu mad 
deye dah;Jc;e de bu da belediyece ~ik~
yetname veyilmesine bağlıdır. Halb1:Jki 
şik!\yetnamP de verllmemi~tir. Bu. yüzde!' ( 
iddia makammm tecziye isttlinin red -
dine, ancak şikayet hakkı b.aki kalm.;:ık 
şartiyle duruşmanın tatiline karar veril
miştir. 

mülteci. Japon iş~ali altında bul. ıı 
araziye girmek üzere Şanghay i~~ ıı 
mmtakasmın garp hududunu geçtnlll ~ 
dir. Bu mmtakaya girmek, bu s3 1, 

tanberi serbesttir. -1 
Bu mültecilerin hepsinde de it 

milsaadenarncler vardır. Japonlal'O; 
ta.hlan olup olmadığını anlamakaJ. t• 
mültecileri dikkatle aramr.kta, - ~"' ~l· 
rinde çıkan kibrit kutularını bile rııv il 
dere etmektedirler. l'ıı 

ÇinUler ilerliyor .11 ~i 
Hankov 3, (A.A.) - Bir Çin rn~ tı 

mdan gelen telgraflara göre Çin g~ 
li Changfahkwei'nin kumandaSJJI". 
kıt'alar, Hangkov istikametinde rf;.J 111 
ferane ilerlemektedirler. -~·" 

Bu generalin pi~dar kuvvetleri, :w:. 
kov istasyonu yakininde bir noktll~ 
gal etmişlerdir. / 

Japonlann, Çintiter tarafından .~~ 
makta olan ihata hareketi seor:v. 
Hangkov'da tutunamryacak bir vaJi' 
düşmüş olduktan söylenrnektedir._A 

Sulh planı 
Baştarafı 1 ıocld' 

tetkikatın neticeler.ne müstenit ~ 
bir itilaf vücuda getirilmesi, r/, 

2 - Berlin, Londra, Roma ve • .J 
tarahndan idare edilecek bir /\~1 

direktuvan ihdası, ·<f 
3 - - Versay muahede?ıamesinin ~ 

ı P1'··~ınm kat'i surette kaldırıl 
ve Milletler Cemiyeti ;:>aktmm ısl~;ı 

4 - Alman hüklımetinin müstew/ 
taleblerini tetkik etmek üzere bir 
temleke konferansının toplanmast. , 

5 - Şimdiki halde değilse bile ~ 
ne sonra, lr.gilterede t~il~t pro ti 
tatbik edildikten sonra, silahlatıJl 
didi. 

Londrada malumat yok ti, 
Londra; 4 (A. A.) - Resmt ~ ~ 

Pariste çıkan lntransigeant gazete51,.J 
tından , X:hamberlaine atfedilen dt 
planı" hakında malflmatlan olrnll 
beyan etmektedirler. _/ 

Bir adam 
öldürüldü 1 

K:!!~. b~taU~ö:~!~~ 
Osman isminde genç bir adam, bır ~ 
gadan sonra ağır surette yaralı ol~ 
bulunmuş ve Cerrahpa~ Has~ 
kaldırılmıştır. fi 

Hastaneye yattıktan biraz sonr11 ,f 
Bekir Osmanı kimin vurdu~ hen~ 
laşılamamıştır. Tahkikat devam e 
tedir. --il 
ismet InönU iyileş ~ 
~enlerde kendisine bir anjin r~ 

yatı yapılan ismet İnönü tamaı~b' ~I 
leşmiştir. BC.rük Millet MeclisiniJl 
kü toplantısına i~tirak etmiştir. 

On iki yaşında 
hlzm etçi ! ~ı 

Kuşdilinden geçen 163 numara11 -~ 
man Neşetin idaresindeki 30 rı'J 
tramvay muallim Halidenin hiıP1' ,vıtt 
on iki yaşmda Güzine çarpmış, kJZ ~4 
lif yerlerinden yaralanarak hastalı uf' 
kaldmlmı~tır. :Vatman ~a.ıanınJ§ 



"'"° -201- r Sıhhat~ Arkada, 17%: 
la talı ı lrı. orta yapılı l.ıir ıat. intizam 
hı111U&r~ bir ~e~urun ;alışma vasır ve 
IJer1)e ~ lllalıksıniı. Kafanız işlektir, 
d~unıı:•: lıüyıik emelleriniz var. Bulun· 
lllln ed ' veya mevki sizi tamamen tal· 
ltre ka eıncnıektedlr. İcabında icab eden· 
r~t ur: kolaylıkla uysal olabilirsiniz. 
&iz ele 'lı!llığınız umumi delildir zahmet 

ıec · • ıııe,n 1 mı, her feyde Israra meyliniz 
~rııı11 ~ OrlJlr.ıt.l dUşüncclcriniz, iddia· 
heı.ıedi~· ak gerek. Bir mil<l<let zarfında 
katı c,ıı;ı~ bir ınu,·nffnkiyet n:ızarı dik-
1»• oh.ı • dıyor. Maddi veya ailevi sıkınlı-
1elttar ~" ıu dn znnncdiyoruııı. hıcr~cniı 
lahlil )' Zınu;ı gönderiniz, buna göre bir 

aııayını. 

Girf4 -202-
GeQ 011 S. ··usu/oğlu: 

d" t'. Sıhhati · · kau ıyı. Bir işin tefcrrü:ıtına 
"' kabı~~sı.na \kk:ıtindcn fozla. liilı1 ":tinl 
"era b ı~etını her zaman göstermi:ren 
hı eııuz gö ı -r hıı s ermege alışnınnıış bulunan 
C: ı. SU\!ihct f · • · 

B OTUN tafsilatıyla karakterinizi; meziyet ve kusurları. ! 
nızı; sizi hayrete düşürecek kadar vazıh ve sarih ola

rak hususiyetleıinizi; tuttuğunuz veya düşündüğünüz işte mu
vaffak olup olrruyacağımzı; nihayet beş farkla ya~rmzı size 
söylıyebilirim. Bana bir gazeteden, bir kitaptan veya aklınız
dan yazacağınız dört sahrlık yazıyı; son aylardaki imzalan. 
nızdan ikisini göndt:riniz. 

Tetkiklerin ~ esaslı yapılmasını istediğiniz takdirde sağ 
elinizle yazdığınız dört satm, aynı yazmm sol elinizle yazılmı· 
şmı; baş ve şahadet parmaklannızın bir kağıt üzerindeki izle
rini: sağ elinizi kağıt üzerine koyarak bir kuf§un kalemle eli. 
nizin kağıda çıkardığınız resmini; muhtelif tarihlerdeki imza. 

Cevaplan veren 

Profesör Sanerk 
GrafoloJI ve Gratomelrl 

mUtenassısı 

lanmzı, yaııruzı sağ el ile kaç dakikada, sol ile kaç dakikada 
yazdığınızı; dirseklerinizden bileklerinize kadar kaç santim ol· 
duğunu ilave ediniz. 

Kızınızı verceğitıiz delikanlının, tarudıklanruzm, dostlarını

zın, ni§anlmıım, iş ortağının da seciyesini, hususiyetlerini, bi
ze imzalamı ve herhangi bir yazısından dört satır yazıyı gön· 
derirseniz size söyliyebilirim. 

Kendilerine cevap verdiklerim, cevaplar hakkındaki müta
lealanru _ icabında neşredilmek üzere - sarih adreslerile yaza
bilirler. Gelen mektuplarda, bir kağıda muhtelif kimselerin ya. 
zı }~cızıp imza atbklannı görüyorum. Herkes a}TI ayn kağıt
lara yazmalıdır. 

de iıUdadınız inkipfa çok müsaittir. Dik· 
katiniz noksandır. Faal bir yaradılıştası· 

nız, Zor işleri de başarmaktan korkmayan, 
başladıjını mutlaka bltirmek isti)en bir 
kabiliyetteslnlı. (Fikri ve ameli) bir işte 
muvaffak olmaJanamzetsiniz. Umumt nıa
lılnıahnın arturmanızı da tavsiye ederim. 

• - 213-
BeuoOlu Krizantem: 

'cs•ni 1 • • YI k:ılblı. Hıma'e <'d"hıle-
• •ne(' • • ~"tb1• 1 ısını himn\"e edenden zhade 

h . en v - . • tı >•- . e başkaları !çın ynplıklarının d ~ ...... ,. 
a lıJs••d hlıyen hır korukter. Esasın... ır. 

nızrn mullakn olmasını 'Ç'e yapılm:ıı;ını is
tersiniz. El ,ıerine kabiliyetiniz \'ardır. 

Dikkatiniz zaman zaman zayırJar görün
mektedir. işte hunları nasıl yapacağınızı 
düşünmeden başladılınız vakidir. Etrarı
nmJa daha fazla bir muhabbet havaı;ı ya
ratmak için başkalarınm arzularını da na
zarı dikkle '1llmak lhli)'acını unutmama
lısınız. Kalben çok iyi olmanıza rağmen 
ımılıilİiliırlc iyi lrnlplililtiniz kadar muvaf 
fak olannı:ınşınıın sebebini yazdı~ım ile 
izah edebilirsiniz. Suailnize C'e.,.ap olm:ık 
üzere Ck:ırlın) olduAunuzu y11z1yorum . 

sebet ,.c i~lcrioizde biraz lAuball görünü
yorsunuz. Mu,·arrak olmak için işlerin 
harici süzclliiinl de ihmal etmemeğe, mun 
taz11m çah,maia da alışmanız lhımdır. 

yorum. Orla yapılısınız. Ameli işlere kabl 
llyelinizpek ileri değili.lir, halbuki :size 
bu kabiliyet de lAzımdır. Kararlarınızda 

mütereddllslniz. KuneUi iddialar karşı· 
sında fikirlerinizden ve iddialarınızdan 

Genelik iddianıza rağmen yalnız pek dt 
genç görünmüyor. Yaşım 25 mi, 30 mu 
diyorsunuz. Halbuki )'nzınızdan benim an 
JayabildiAiın yaşınızııı daha fazla n me
selA 40 ile 50 arasında olması ve olduğu
dur. Boyunuz kısadır ve Tilculça da zayıf 
sınıı. Kararlarınızda mütereddit ve ınüte· 
havvil bir kurakterdesiniz. Şimdiye kadar 
birçok Jş deAiştirdiAinizi ve bir şeyde se
bat etmediğinizi de tahmin ediyorum. Ha
yatin yeni yeni tecrübelerde bulunacak bir 
yaşta olmadığınıza göre kat'i bir :kararla 
kusurhrınızı düzeltip ileriniz için daha 
hazırlıklı bir hale gelmenizi ehemmiyetle 
tavsiye ederim. Aksi halde, bu ta~siyemi 
biliıhnre hntırhyacak ve he~eyin secmiş 
olduğunu anlayacaksınız. 
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Sarıytr. T. M. N.: l'eJilku - 203-
Gt ıı R. Tok Jj: 

b· nı;. orta . 
Un)·e itib \e)a uzunca boyl~ bir zat. 

ll1dır. t. arııc ıle ortasınız. Sıhhatiniz 
lı feq ~ 5ahaı.11Hla yckdiğcrindcn fark-
k J er düşü -
Blirıızı d . nuvorsunuz ''c l.ıütün dik-

10J>Janı e lıır tek iş 'e meı.cle üzerinde 
kahili l'J .değılsiniz yani çalışma kuv\"ct ,.e 
ıı.._ lelınizı d ~ -
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Artvin T.Y : 

vazgeçersiniz. İradeniz de zayıf görünll
yor; bu da iyi bir teY değildir. En alıştı· 
Aınız işlerde ,.e 11ıksık yaptığınız işlerde 
bile dikkatiniz eksik olnbiJiyor. 1935 se
nesine nazaran Jıayalınızda ilerleriki ne· 
ticeleri şimdiden tahmin edemedilinlz bir 
tahavvül vardır. Diler bir yazı gönderirse ııı.ınuzu aısıtmağa ınuternayll oldu· 

l.ııı,ıı i ~annediyorum. Zihni şeyler kadar 
labada ş ere de istidadınız vardır. Fikri 
"•ınzeı ~elodik bir çahşmc ile lnlı.işara 

-206-

Bt'yo{Jlu Alattı: 

Dolgunca vllcutlu, uzuna yakın orla boy 
lu bir zat. Hayatınızda son birkaç sene 
cn·eline nazaran bir inkişar göze çarpı

yor. Şimdi l.ıu birkaç yıl önceye nazaran 
,·aziyetinizi daha iyi görüyorsunuz. Ze
ka \'e kabiliyetinize itimadınız olduğu i
çin işlerinizi hakim bir zihniyet ve kuv
,·eUe idareye meyyal~inlz. Gösterişten hoş 
Jandığınııı da tahmin ediyorum. Elinize 
geçen iyi şeyleri çabuk harcamaktaınnıı. 

Bu hu:runuzdan vazgeçiniz. Bu hususta da
ha Cazla torsilAt almak istiyorsanız diğer 
bir yazınızı gönderiniz. 

niz daha fozla izahat veririm. ' 
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Yaşınız 30-35 arasında olacaktır. Boyu• 
nuz uzundur. Vücutça şişmansınız. YnzıY1 
yazdıitınız anda müteessir olduğunuzu "e 
mesela baş ı:ıArısından muzlarip bulundu
tunuzu tahmin ediyonım. Esasen as:ıb! ve 
çabuk mülee~ir olur bir yaradılıştasınu:. 
Çabuk kızar ,.e kızdıitınız zamanda orlalıAı 
oltüst edersiniz. Bu yüzden etrarınııda 
samimi bir muhitiniz yoktur. İçkiye iltl
fatınızın da fazla olduğunu zannediyorum, 
bundan da vazgeçiniz •• 

ıı sınfz T b' llz. Güz 1 · a ıaten ıv·sal görünüyorsu-
llız, iler·eı sanaUardan b1rile meşgul olma· 
~lılıı~ "

1 
tin ilmillidlr. Kendi ze~k, görilş, 

ılır, bun: hareketlerinize itimadınız fazla-
1•\'sjl.edı; her zarnnn ileri gllmeniı şayanı 
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l"akıim t:.B. r.s: 

s. ,1, l'. 25 - 323: • 
-215-

l&tanbul Gani Cebeci: 

}' -20t-
f:J'lk-

' G, . <>u F. R. T. H27: 
k ç, Orta ,. 
kııı )'aıı 1 eya uzunca boylu. İnceye ya 

it tı~eııe1 1
' Hasııas bir tip. Asabi olmanız 

}'ııı zaın nıtıhtemplcfir. Cabuk kızarsını7.. 
~ıı bakı:ı~da nlıngnn olmanız daıTarlıldir. 
~Ilı lav~ ~rdan kendinize dikkatiniz fa
h)'fdir. ll~ıledir. Ameli işlere kabiliyetiniz 
bnıııuz ıra; fnat:ı sörünüyorsunuz. Ru 

u a tadıl ederseniz çok iyi olur. 
8~, --205-
r,,~:?lıı Karmak: 

Genç ,.e rlolgunca ,·üeutlusunu7.. İşlerin 
harici şekillerine dikkat ememeniz, ku
surlarınızdan biridir. lla)·atta munrrak 
olmak için bu kusurunuzu düıeltmenlz şa 
yanı ta,·ı;iyedir. Uzun süren mülemarli bir 
faaliyet fstiyen hususlarda çabuk sıkıl· 

makta:;ınız "e yorucu işlere alışnıış görün 
müyorsunuz. F•· · ~Jcc kendill~inizden yaz
dı~ınız yaııJarınızdan birini gönderirseniz 
daha esaslı bir t:ıhlilc imkôn ,·ermiş olur· 
sun uz. 
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llopa - Kuııar.shan B.B. B.: 
Orta \"eya uzuna yakın boylu, orta )'apı

lı bir zat. Dikkatiniz kuvetlendirllmele 
muhtaçtır. Kıymet ,·erdiAinlz kimseleri 
taklide meyliniz vardır. Ameli işlerde de 
muTaffak olabilirsiniz. lyi kabillyeUerlnlz 
den hakklle isllfade eclemh·orsunuz. He
yecanlı şeyler daha fazla alAkanızı celbe
rilvnr. Hn,·ntl .. rioi7: rlc kıı,·velliclir. Müna-

Genç, inceye yakın orta yapıh bir ba
:ran. Amell işlere kabiliyetiniz çok iyidir. 
Ynlnız dikkatinizi iyi kullanınıyorsunuz. 
Zekanız işiekdir, bir de dikkat bassanızı 
kunetlendirirsenlz daha çok mükemmel 
neticeler alırsınız. \'aşayışınızın mevcut 
imkanlar derecesinde olmaması bu imkAn 
lardan ve çıkan fırsallardan hakkile isti
fade edememenizdendir. Uyııal Te iyi kalp 
tisiniz. Bir de daha faal olmanın ve sizi 
ıılAkadar eden hususlarda ihmalden vaz. 
geçmenizi tavsiye ederim. 

Gcnı:cslnlz. Bo) unuz ortadır. Narin ya

pılı demek daha doğru olabilir. Hassas ve 
zeki bir yaradılışınız var. Yaptıklarınızı 

niçin yaptığınızı bilerek ve düşünerek yap 
ruilk fstersini7.. Yalnız biraz inatçı n ken 
dlnlzi beğenir görünüyorsunuz. Amell iş

lerden pek hoşlanınadıAınızı t~hm.in ede
rim. Hayalleriniz ku\'etll, emelleriniz bü
yüktür. Tutumlu olmalı bir itiyat haline 
getirmenize hayatta mesut olmak için ha· 
kiki imkdıı ve fırsatlardan htirade etmek 
lilzumunu ve uysal olmanızı tavsiye ede
rim. 
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B. K. S. Q~ - 25: 

Daha gençsiniz, ba)·atta muvaffak ol
mak ihtimallerinlz coktnr, yalnız şu ta,·si
}"eleriml yerine getirmek şarttır; Tahsiniı 
azdır ve siz şimdiye kadar bunu ilerletmek 
için çok bir fey yapmış delilsiniz. İşlerin 
harici şekillerinde ihmalci ve laubali!"inlz. 
Bir şeyi yalnız yapmak değil onu güzel yap 
mak da IAıımdır. Neşeli de görünmüyor
sunuz. l\faddt sıkmtılannıza ra~men hayat 
ta daha iradeli ve daha neşeli görünme#e 
ihtiyacınız vardır. Zor işlerden de çekini 
yorsunuz ki bu da dolnı d~ildir. Yalnız 
muvaffak olmalı düşilnecek yerde muvaf· 
fak olmak için lhım gelen şartlan tamam 
lamala ulraşsaruz daha iyi yaparsınız. iş
lerinizde kusur bulmak dalma mQmkün
dOr. Bun1an düzelUniz, muvaffalôyet mu
hakkaktır. 

lı!ıı 1 1ıı 1; ~~ "D:>!lı. Orb bovltısunuz. Ta
~. ıı ll~ l.üme meyyaldir; 1117ufarı-
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Ankara T. P. T. A. S. Gülge~. 
<icnçs;niz. Yaşın:zı 25 den fula bulmu 

Gençsiniz. Yaşınıır herbaMe 20 den az 
olacaktır. VQcutca iyisiniz. Sıhhatçe bir 
şikayellnlz olm:ıs.'J "erektir. Ameli i~lere-

......._ l6l R A H R A M A N RTZ KA'R'RAM'AN KTZ 165 
Ve b' --
~kl~~bire dönerek, stri adımlarla 

haz O ıa.nıan, Annais, bu sahnede 
tı: ır bulunan dö~ ~valyeye y~la§. 

tiitb; Mösyöler, dedi. Bu kardinal 
lıu i belki bir maksatla verilm~tir. 
ttııa ant dö~Uş emri ise belki bir 

8ktır. Sıze gllvenebilir miyim? 
"er'di~Yer arkadaşları namına cevap 

~ ~ Matmaz.el, monsenyör dö Rişliyö 
ltıi.şu:.~ak olmağa zaten karar ver. 
lak h' eger bir tuzak varsa, bu tu. 
ltı ' erhatde Paris clvanncla kurul. 
Uştur Ke d · izi -cuva · n ım gösternıec~n. yol. 

lli~n l'efa._kat edeceğiz. Soıını., tekrar 
l'e d .. enırınfae amade olmak için geri. 

one~- T b'· w b' . !:"~ ""6'4. a ıı, eger ı~ı yardıma 

An l'l?ıak Şerefini biu bahşecterseniz. 
tnert~~la bir an sustu. Sonra Uz.erinde 
dtrar k ~~desi okunan asil ha.şua kal 

a §öyle dedi: . 

~; ~ÖSyöler, siz mert ve cesur asil 
ISı)nU:rsınız. Başladığım . .aücadeleye 
&deee ~ kadar, siz.inle beraber devam 
h~ra~~: Ya galip gelecek ve vahut 
h:111 

81 
ole~ğiz. Her ne olursa olsun, 

b"niın ~lıYan pakt, hiç hir zaman 
bott nndan bozulmıyacaktır. 
ıinç genç erkeğin çehresini ani bir se 
• 88.rcJı D .. rd .. b' lcau 1 · o u ırden bir sadakat 
!ltetle 

0
e ~a~ ellerini uzattılaı ve hlir. 

lıı.r. g dıler \'e sonra dışarıya çıktı. 

l..ive~- .. 1 d' - • '4<ln §oy e ıyorcıu: 

ktıp af ~an şUphelenm~tik; diz c;ö. 
(.'.>_ dıleınemiz lazım gelir 
'.l'!ver · 

nıl'orcıu: çılgın bir scvin~le mırılda. 

~ 0 
hi.la bizimdir. 

ladığ1 hYelr, gözlerinde Ur kmlcım par 
a de: 

>.\illd'""; dEvet, dedi, bu astı gE.'nç kız sö. 
d~l'oruın~•caktır. Fakat siu tekrar e. 
htr .şe"d l'rankavel saö- ka ldtkc;a hf .. 

,,. ene · "' " 
~h:-el mın olamayız. 

hllde h...._:~ sapsan kesihntş olduğu 
~ılar: 

-
- Trankavel ! Ne demek istiyoı'SU 

sunuz? 
- Şimdili khiç bir §eY. Y alniz şu 

nu söylemek Urtiyorum: Tr.ıııkavel bi. 
u hakaret etmiştir ve biz onu öldU.. 
receğimize yemin ettik. Halbuki hail 
sağdır! 

-· Sağ mı? 
_ Onu bu akşam, Bel Ferronyer 

lokantası civarında gördüm. 

Liverdan, Fontra.y ve Şever hay. 
retler içinde, biri birlerine baktılar! El 
yol hi.disesinden sonra, Trankavelin 
öldüğüne tamamiyle iman etmişlerdi. 

Fontray bağırdı: 
_ Şu halde gitmiyelim. Onu bu. 

lup öldürelim! 
_ Söz verdik. Ben kendi hesabıma 

Liyon kardinaline refakat edece. 
ğim. CUnkU ona söz verdim. 

Diğer UçU de bağırdılar: 
_ Ben de -öyle! Ben de öyle! Gt. 

delim! 
Fontray büyük bir katlyetle: 
_ Dönüşte de Trankaveli öldürü

rüz. 

Bu kararı verdikten sonra, dört 
şövalye, Paris haricine çıkarak, Lui 
dö Rişllyöyü beklediler. Bir saat son
ra yeni kardinal, yanında bir tek hiz. 
metkirı olduğu halde, seyahatine b~
ladı. Dört kuvvetli ve .S&dık silah~ör 

tarafından himaye ve refakat edildi. 
ğinin farkında değildi. 

Raskas, başladığı inişi durdurarak 
kulak kabartınca. Trankavelin odasın 
da garip sesler duydu: 

_ iKm bu? diye mırıldandı. Dost 
mu? Düşmanı mı? 

Tam bu sus.da, diğer bir ses. ilk 
sese karıştı. Kahkahalar, çığlıklar, 

iniltiler ve koşuşmalar biribirine ka. 
nştı. 

- Bu da ne? Ne oluyor? 
Raak8.1'1 hayretle başını kaldırdı ,.e 

ayni zamanda, büyük ve siyah gövde. 
nin, pencereden qa.ğıya yuvarlandığı 

----------------------------.-..~----------------------------------Sen Anuay aokağmda bulunan ve 
arkası Kurto sokağındaki binanın bah 
çelerine bakan, binanın bu sa.hibesini 
ziyaret edelim. Tra.nkavelin odası, 

bu binanın en U8t katında, tavan ara.. 
smdaydı. 

O glln, saat üçe doğru, Brigit ha. 
tun, yerlere kadar eJierek ve kendisi. 
ni selimlşyarak birisinin içeriye gir. 
eliğini gördil. 
Raskasm Ur.erinde uzun ve sağlam bir 
ip vardı. Büyük bir nezaket içinde e
ğilip bilziilerek içeriye girdi ve ayni de 
recede nazik pir sesle şöyle dedi: 

_ Merhaba. muhterem madam, 
merhaba... Si?.e, Madlen kızları evi a.. 
dındaki binayı tanıyıp tanımadığını 

ZI zorm.ağa geldim. 

Kadm, U7.erinde bir ip bulunan bu 
garip, nazik ve küçük adama, içinde 
bir dehşet ifa.desi okunan hayret dolu 
nazarlarla baktı. Sonra birdenbire: 

- Ben sizi tanımıyorum.! dedi. 
Raaka.s, hep ayni nazik tavırla ce. 

vap verdi: 

- Mesele beni tanım.akta değil. 
dir. F.sa.sen ben sizi tanıyorum ve 
görüyorum ki, mevzuu bahsettiğim 
evin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu 
bir hatadn-, muhterem madam. Sizin 
tecrüben:.zde bir kadın şunu bilmelidir 
ki, bu bina, bundan takriben on beş 

sene evvel, sırf f a.zla neşeli olan, kız.. 
lan oraya toplamak için kurulmuştur. 

Kadın yüzünü kapadı ve büyük 
bir gayretten sonra kızara.bildi. 

Raskas durmadan anlatıyordu: 
_ Halbuki, kardinal, bar.an çok 

uzun sUren bu "inkiı,a.f., devresini bek 
Jememenin ve bazı kadınları, nihayet 
kurtulamıyacaklan hatalarından ev. 
vel buraya kapatmanın daha hayırlı 
olacağını düşünmüş ve bunun için de 
oraya birkaç hususi höcreler yaptır
mıştır. Bu höcrelerde tatlı tatlı öl. 
mek çok zevkli oluyor. 

Kadın titriyerek: 
- Fa.kat, mösyö, dedi, bt:nun, be.. 

nimle ne &1Akuı var? Ben fazla zevk 
ve sa.fa et1ren bir kız mıyıriı? 

_Hayır! Ne mUnasebet? •. Sizin 
böyle bir kız olmadığınız zat.en be&. 
belli! Fakat kardinal oraya, yalnız 
zevklerine fazla dUşkUn genç ve gil. 
ze1 kızlan değil, aylıi zamanda., sizin 
gı'bi ihtiyar ve çirkin kadınlan da ka
patıyor .•• Fa.kat çirkinlikleri, isyanla.. 
n affettiremiyen kadınlan.. 

Kadm, korkudan tir tir titriyerek 
inledi: 

_İsyan mı? Ben mi isyan ettim? 
Rasku hiç ııa.zılc tavrını bozmıyor 

du. 
_ Madam, dedi, eğer, kardinal 

hazretlerinin bana, bdm almamı 
emrettiği anahtarı vermezseniz, om. 
man isyan et.mi§ oltırBUnuz. · 

- Anahtar mı? .. Ha.ngi a.nahta.r? 
_Bir saattenberi, Bize §UllU SÖY

Ulyonım: Trankevelin anahtarım! 

Thtiyar kadm, hiç tereddUt etme. 
den anahtarı ona uzattı: 

_ İşte! Ve çok rica ederim, ka.tdL 
nal hazretlerine deyin kL •. 

Rakass sözUnil kesti: 
_ Beni dinleyin! Buraya geldiği. 

mi blriaine 15Öylerseniz, derlıal mevzuu 
baluıettiğim höcreyi boylarsınız. 

Ve bu sözler tı.zerine, Raskas, kadı
dmı dehşet içinde bırakarak oradan 
uzaklaştı ... 

Raskas Trankavelin odasına girin 
ce, hiç vakit kaybetmeden, pen~ 
ye koştu ve ayni zamanda b~ı: 

_ Tevekkeli değil! Ben de esasen 
bu pencerenin utı genç kızm ikamet.. 
gilltna nazır olduğunu tahmin etmif. 
tim. Artık bu güzel bahçeye inınek, 
ten başka yt'ptlacak bil'" işim kalma.. 
mışt.ır ve eğeru burada bir ip ucu ya
kalamazsam, artık bana kr-dinalin 
bq C88U8U Raakaa demesinler .. 

Sonra Qirdenblre durarak düşün.. 
dU: 

- Garip~. geçen gUn onu kur
ta.rma.k için eUmden gelen her §eY:i 

' 
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166 ._. _________________________________ ...._ __________ ..__. ______ _ 
ya.ptmı.. Bugün ~ mm yakalamak 

icüı, kendiml tehlikeye düşürilyonmı. 
Tekrar dü§ündü ve.mmldandı: 
- Canım, bu tcreadüUa- de nere. 

den pktJ? .• 
Ba§IDI salladı Ye tdılikeli addetti. 

ği bu düşfincclerdelı ,silkindi 
- Bütü pcnccrcler kapalı, hem de 

çok itinayla kn.palı em kunıazlık. 
Bunun üzerine Rasltas ipin bir cu 

nu beline s:ırdı. Diğer ucunu da ;pen.. 
cereyc baghyarak, elleriyle imııeğe 

ba§ladr. 
Pencereden bimz iımıŞi ld, bir. 

<lenbire o1duğu yerde asılı ko.ldı. Biri. 
si Trankavclin odasına. girmiş yilksck 
sesle konuşuyordu ... Raskas kulakları 
nr iyice kabartarak dinlemcğe başla.dt. 
iiil .. • • • • • 

Brigit hattın kapıyı henilz knpa.. 
m:rş. heyecnn '\'e delı§etlnden hc
nUz kurtulmuştu ki, yeniden. birisin.in 
içeriye girdiğini gördü ve onu derhal 
tamdı: 

- A ! Siz misiniz? 
- Rahip Korinyanm ta kendisi-

'tim ve sizi hUrınetle selBml.ıyorum. 

Bundan bir milddct evvel olduğu gıöi, 
gene şu hain, şu alçak, şu asi Trankn 
velin odnsını ziyarete geldim. 

lhtiyar kadın çılgın bir tavırla ba... 
ğırdı: 

di? 

- Siz de mi? 
Korinynn, derhal, hayretle sordu: 
- Yo'ksa. başka h" • · de mi gel-

- Hayır, hayır, hiç kimse gclmc. 
di, yemin ediyorum, hiç bir y bil
miyorum, bunu lf.ıtf en kardinrJ har
rctlerine söyleyin! 

- Hiç bir şey bilmemeniz ''C bil
hassa hiç bir eeY söylememeniz gayet 
milnasiptir. Unutmayın 1 :i Tampl hn
pisha.ncsinde, yüksek hiyanettcn mile 
rim. olanlara mahsus höcrcler eksik 
değildir. Ve bu cidden yazık olur. 
Çilııldl, her şeye rağmen, siz hiç de faz 
la ihtiyar değilsiniz ve ben de clnsi 

let.if i himaye edenlerin bqmda geli.. 
rim. 

Bu s5z1er iU.eriııe. IKorinyan bdr
nın kolunu çimdikledi ~ ika.dm :ma]J.. 

cup görilnmk için ibüYilk gayret.1(!1" 
sarfederkcn, oradan uzakl~ 

Kadın. ynlnız xalm.ca mmldanat: 
- y ara.bbim ! Bu heriflerin hepsi 

de lrudurmuş . .Küçfik beni Madle:ne, 
büyük de Tapmle kapatmak 1S1tyor. 

Ve kolunu oğu.şt:urnrak llave etti: 
- Foka.t rahip, hiç olmazsa ıw:ik 

davrnmyor. 
Korin~ kadmı korlrutmak bu. 

susunda -gösterdiği dehadan mağrur 
bir ;§Ckilde Trankavelln odasın& girdi 
ve §ÖYle mırılda.ııdı: 

- Elbett.e, düello üstadmm izini 
gö&.creoek olan bir ip ucu elde edece
ğim ! Bir şey bulmasam bile buraya 
yerlC§irim, herif n&511:3a buraya gele.. 
cck ve benim kuracağını tur.ağın içine 
düşecek. .. 

Bud ii8ünce üzerine. bütün dolap. 
lan ve Qclmıcccleri kanfif.rrarak tek
rar .mınldandı : 

- Buraya. yerleşmem cidden iyi o 
lacak! Ben flk defo bu ha.tunu iyice 
görmemiştim .. Doğrusu hiç def a.zla ih 
Uyar değil ... 

Birderlbire durdu ve bağırdı: 
- Bu da ne? Bana öyle geliyor 

ki, bu ô.leti, tıpkı böyle, başka bir yer. 
ae de asılı görmüştüm... Hem de yal. 
nız görmemiş, hat.ta. omuzuırnn üze
rinde de hissetmiştim. 

Odalardan birisini kanştırmı§tt 
\'C malum pencerenin bulunduğu diğ r 
odaya. geçince de, bir çiviye asılı du. 
ran gnrip bir Aletin karşı mda durak
lrumştı. 

Nihayet bB.Bmı salhya.ra.k şöyle 

dedi: 
- Evet, anladım. Bu AleL. 
Tam bu anda sa.kin bir ses: 

- Bu alet Sen Ubr ,n aletidir! 
Dedi. Ayni zamanda bir el, dehşet 

içinde kalmış olan Korinyanm omuzu 
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---------------------------·------------------· üzr:rinden uzanaraJdt bu korkunç iş. 
kencc ilctini duv&rdan aldı. Rahip dön 

düve &'ÖZieri falta.şı gıöl ~lınış olda
ğu halde lbir an ıharekctsiz durdu 
sonra güçlükle mırıldandı: 

- Mı)eyö Trankavel! 
Trankavel !bir kahkalut. attı: ' 
- lldbaba. ra'hip, burayıı ne yap.. 

mağa. geldin? 

- M&yö Tran.kavel, size yemin e 
derim Jd_. Geçiyordum.. A'.klrma bir 
§ey geldl .. Tesa.dilf •• 

Ko?inyan yav~,ya.vaş kapıya dQğ
ru gmiliyor Trankavel de ses çıkar1nr
yardu. 

- Size §UDU söylemek istiyot'dum 
ld ..• 

Ve nihayet bir eıçrayıata kapıya a. 
tıhı.ra.k ba.ğırdı: 

- ımcli görürsün. A .. m lak t! 
Kapx içreden kapanınıe ve Tnuı. 

kn.vel amı.btan almJŞtı! Rahip ka:pıyr 

kırmak ümidiyle, ge:nlş omuzlariyle 
yilklendi. Fakat ayni zamanda, omuz 

lan 'fu:erjnde, kendisini inleten clarbc. 
ler duydu. Sen Lfı.brm lilctj faaliyete 
geçfyt>rdu! 

Trankavel kahkahalarla bağırıyor 
du: 

- Aleti ~mdi iyice tanıdın ya! 
Ta kendisi! 

Filhakika, Korinyan bu fı.leti lüzu 

munda.n t:azla tanım.ağa ~lam.ıştı. 
Sen L8br Aletinin, unutulması imki.n
mz bir tanıtma kudreti vardı. Korln.. 
yan masa ve sandalyeleri Ucrck kn.. 
~ıyor, Trankavel koğalıyordu. Niha _ 

yet rahip pencereye mkıştı. Tranka... 
vcl onu dışarıya. atmak değil, Mdeec, 

dı§ru'IY& sarkrtma.k suretiyle, deh§eti. 
ni arttrrnuı.k istiyordu. Fakat, tam bu 

sıra.da, Trankavclin gözleri bahçeye 
takıldı ve ağzından bir çığlrk koptu: 

Annnfs oradaydı. 

Dil llo iistadı ~ddetıi bir heyecan 

~ 

duydu ... Elleri açıldı.. Ra.hip, kaf asl 
Ustt1 b:>şluğa yuvarlandı. 
. . . . . • ' 1 • • 

Evet, bu Annaif.di. Trankavol onu 
gördt\ğil mıı.dıı., o da, ağaçlnrm JL?'.ka.
smda kaybOluyorClu. Ondan birkaÇ 
adım ötede grup halinde, Fontr&Yr 
Livcrdan, §ever ve BUsycr vardı. Ys. 
rurula. da. uzun boylu bir erkek dtır\Y 
yordu: Bu, Lui dö Rişliyö .idi. Bu sr .. 
rnda, §iiphesiz. uzun müddet evvel bal 
lıynn müklemelerinc nihayet vermif
lcrdi ve binnyn doğru .iJerliyorlaıdı··· 

Lui dö Ri.§liyö §Öyle diyordu: 

- Seni tanrıya emanet edfyoraııı 
yarvrum. Kral, bana kardinallik un
vanını \•ererek, Liyona' gitmemi emret 
ti! üç gü.nclcnheri yolda bulunmanı 
icap ederdi; ibcni böylelikle, hdcn a.. 
yırmrş oluyorlar, fakat ayni zamanda. 
icabında, karde§imlc müsavi silAhW' 
la. mücadele etmeme imkAn veriyor .. • 
Fa.kat Um.it odcrlm ki, n.rt.rk, sim karŞl 
hiç bir şey ya.pauuyn.caktır. :Maama-
fih. şunu alın. 

Bu sözlerle ibcrtı.bel', genç kız8.r 

gtimüş bir yüzük ııznttt. 

- Eğer karde§imin ma.ksatla.J"S 
hakkında §Upheye düşerseniz, banaı 

bu yliztlğü gönderin. Derhal geJirlnı· 
Ve o zaman, dördüncü Hanrinin oğlun 
dan hakkımızı talep edeceğiz. Elveda 
yavrum, sizi takdis ediyorum ... 

Yeni knrçlinal, filhakika elini k31 
drrdı ve takdis jest.ini yapmağa ~ 
ladr. Fakat genç :ıro:, ona elinl ur.attı 
ve mmldandr: 

- Elveda, lba'ba. 
Bu hareket öyle giizel, bu 6011 Jia.; 

lime öyle b~klenilmcdik bir §eydi Jci, 
Lüf dö Rişliyö kalbinin ürperdiğiıd 
hissetti. Biran eski nşlçmı f.ekr8l' 
yaşıdı ve gözlerini kn.pl~ göz ~ 
lan arasından, iman, ümit ve aBk ~ 
Ju gençliğini gördü. Rişliyö, kollarıtı" 
da Lui dö Lesparm kızını snrtı ve ~ 
rek sesiyle tckrnrladı: Elvedn kmnl' 
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Adaletin 
(Baştarafı 7 incidt) 1 

vukuf uzun tetkiklerden sonra, bu titri· 
yen yazının hakild Pan Vaçkann yazı· 
siyle hiç alfilcası olmadığını tekit etti. 

Bir müddet sonra, Pan Vaçkann sıh
hatı yeniden bozuldu. Kendisinde, yap
tığı cinayetten ötürü pişman olmu, bir 
insan hali peyda olmağa başladı. Bir 
gün müstantik. ona tevkif edildiği gün 
ilzerinde kimin elbisesi bulunduiunu 
sordu. Mamun: 

- Üzerimde Pan Jozef Vaçkann el
bisesi vardı, dedi. 

Ev sahibesi de ayni şe)i söyleyince 
bu sözlerin doğruluğunda hiç bir tefed. 
düt kalmadı. 

Bir gün maznun. Pan Vaçkarın Slovak 
yada bir kardeşi olduğunu nasılsa itiraf 
etti •. Müstantik: 

- Biz onu telgrafla hemen buraya 
getirtiriz. dedi. 

Maznun: 
- Fakat biz onunla yirmi senedenbe· 
ri görüşmedik, diye itiraz etti .. 

Uç gün sonra Pan Vaçkann kardeşi 
geldi. Maznunla muvacehe edildi. Pan 
Vaçkann karde.,i, be§ dakika kadar ses
sizce maznun baktıktan sonra kollarım 
açarak: 

- Joıef. diye bafrrdı, böyle bir ~rde 
mi leninle görQşecektik! .. 

Maznun huin bir eda ile gülümsedi; 
omuzlamu kaldırarak: 

- Hayır, hayır, dedi. Ben senin kar
deşin deiılim .. Ben artık V8'kar deli
lim .• 

Fakat Vaçkarm kardeşi, karşısındaki 

adamm, Jozef Vaçkardan başkası olma
dılma yemin etti. Bu arada en mütehas
sıs asabiye doktorları da maznunun ruht 
haletinin pek te normal olmadılım. bu 
itibarla. ıimdiye kadar vmlili ifadeleln 
esas Olarak almamıyacafnu bildirdiler. 

tecellisl 
Adliye cihazı da bütiln kuvvetini sar
fetti. Ve mevkufun, Oç ay evvel dnkkA -
nında kaybolan J~f Vaçkardan başka 
kimse olmadrlma karar wrdi. 

Ev sahibesiyle diler phitlerde, yan
h~lığm farkına vardılar.. tfadelerinl de
ğiştirdiler. Karşılarındaki adamm haki -
katen Pan Vaçkardan ~ olmadılı· 
nr söylediler. 

Bunun neticıesinde Pan Vaçkann öl· 
dilrülmesi meselesi ortadan kalktı ... Ya
ni bu dava sukut etti. Fakat o akpm 
düWndan çıkarken Pan Vaçkann elin
de bulunan malların hrrm1tlma ait taf
silAt devam etti. Neticede, delillerin 
noksanlılmdan öt\lril bu meselede de 
Pan Vaçkarm su~ olduluna karar ve
rildi. 

Pan Vaçkann sıhhatinin ve hafııasl· 
nm eski yerine gelmesi için asabiye mO
tehassıslannın iki sene ~masr icap 
etti. Çünkil Pan v~ kafasında. 
kendisinin artık Pan Vaçkar otmadılma 
ve Pan Vaçkann cesedini herhangi bir 
yeri:fe saklacfrtma dair bir sabit fikir ha
sıl olmuştu .. 

tki sene sonra Pan Vaçkar, tamamen 
iyileşmiş olarak hastanedene çdanca. 
dünyada adalet ve d~ulıın • bntnn 
mftnilere rağmen • erıeç tecelli edfıttlini 
kat'I olarak anladı; ve bu görüşlerini her 
yerde önüne ıelene alSylemefe başladı. 

Ftralı Fmu,, 

ZAYl 
17 /11/937 tarihinde Usküdar Nüfus 

Memurluğundan aldığım nüfus cüzdanı. 
mı zayi ettim. Yenisini alacapndan es
kisinin bQkmQ yoktur • 

tJsküdar Ytni tMlıalk Nuri
"llu 60 No. da 1332 dol1m1tu 

Hayn ofZ,, Nım•t 
(10434) 

ISTANBUL HARİCi ASl<EBi 
KITAATI İLANLAHI 

Miktarı 

Cinsi Kilo /halı Tarihi 
Vu.e Arpa ve yutaf 56000 6/1/938 
Demirköy .. 45000 : 
Vize GaıyaiJ 6200 : 
Alpullu ,, 3400 : 11/1/938 
Pınarhisar " 6200 : 

Saati 
16 

15 

Vize Sıfır eti 35000 : 12/1/938 15 Pazarlık 
,, Sadeya~ 8400 : 14/1/938 16 " 

P. Hisar •• 4150 : 1011/938 15 " 
P. Hisar ,. 8400 : 14/1/938 15 " 
Alpullu Saman 15000 : 14/1/938 15 " 
Demirköy " 48000 : .. 15 " 
Vize ,, 24000 : •• 15 .. 
Al~lu Sadeyafı 6500 : " 15 " 
Demirköy .. 10550 : " 15 .. 
Yukarıda cins \"e miktarları yazılı erzaklar Vızede TOmen Satmatma Ko

misyonunca hizalarmdaki saatlerde yapılacaktır. Şartnameleri ayn 3)TI Vizede 
Tümen Satmalma Komisyonunda görülebilir. İsteklilerin belli eaatlerde kanuni ve-
sikalarile Komisyona müracaatları. (687) (19) 

Mardin Hudut Taburu için kapalı 

zarfla 180,000 kilo Un alınacaktır. İhale 
günü 21 - 1 • 938 Cumartesi günü saat 
9 dadır. İlk teminatı 1755 liradır. istek
lilerin kanuni belgeleriyle teminat ve tek-

lif mektuplanru ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Mardin'de Asker! Satın
alma Komisyonuna vermeleri. 

• (688) (20) 

~ ı. ZfJPPELER 1 •-•i•st•a•n•b•ul_K.omutanlığı Sabnalma Komiıyoouodan 1 
~---- Komedi 3 perde -------------------- 1 - 33 cü Tümen kıtaatı ihtiyacı için satınalrnacaklann cins ve miktarlan ile 
t11tıJtJ...._. ]LAN ım~en tu~rl~ ~k ~eminatları ihale günleri ve ihale saatleri ve münakasa §ekil· 

~'Si -""" Asliye ı1t· . . · lerı aşağıda gosterilmiştır. 
ıS:::~ ll'lcı Tıcartt Malıkt. Cinsi Miktarı Muhammen İlk te- ihale günü ihale saati ihale eekli 

tıı ~ limanına hafi tutan minatı 
\-ta }( 1 liatay \'apu 

1 Türle ~yrafr- Sabun 12500 3625 272 17-1-938 15,45 ~ 
•eres~lrz iskelesin~ Samsun_ cıvarı_n: Zeytinyağı 5000 2000 150 17-1-938 15,15 ,. 
~2 , 93; lstanbuıa ger en ek ta~ıl ettıği 2 - Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. isteklilerinin 
~oıa}1 . tarihinde zuıı1:: edte ıken 22 - tik teminat makbuz veya mektuplan ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cQ maddelerinde 
~, ı2flç Rün üç Rece m- : fırtınadan yazılı vesikaları ile beraber ihale günü Yakti muayyeninde Fındıklıda Komutanlık 
~ _Prw...': 937 tarihinde ~ buleden so~ra Satınalma Komisyonuna gelmeleri. {8693) 
~~-·q ~ n a geldik-
iu..._.flr VaJ>ur rn . ~ılınan deniz raporu 

""rıtlrniıtt:_ sahibı Osman taraf d 
~ ""T· M m an 

<lc!a~ ltıtınan 8-l uhak~ ıünü olarak ta. 
tat Z<trar1ı herk~ tanh saat 10 da vak. 
t'~t '':Ya bir Y • esın rapor alrnırken biz. 
fıı l\anunun ekıl göndermesi Deniz Tica-
~ İIA un 1065 . dd 

..cırı olunur ncı ma esine tev. 

00435) 
ZA\n 9 Urı • 1 

- 1334 
Jca CU Stnıfılldan Yiiında Konya Lisesinin 
'1üt~tiın. y: . . . aldığım tasdiknam~; 
-.. 'lllü tnısını ala ıır.. d . . : 

'>ll'lladıL- . ca~.m an eskısının 
... 6101 ılAıı ....a • 
•rıe1tt•p No ~~m. 

· 66 Şrllrru oflu .·f'I; udct 

Çatalcada gösterilecek mahalde bir 
paviyon inşası kapalı zarfla ihalesi 21 1-
kincik!nun 938 Cuma günü saat 16 da 
yapılacal<.trr. Muhammen keşif bedeli 
30424 lira 64 kuruştur. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görülebi
lir. isteklilerinin 2282 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplan ile 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3 ndi maddelerinde ya
zılı \'esikalarla Nafia Vekfüeti fen mü
dilrlü~dzrinden alacaklan ehliyet vesika
lan ile bmlber ihaleden en az bir saat 
ev\'elin" kadar teklif mektup!armm Fın
dıklıda komutanlık satmalma komisyo • 
nuna ,·ermeleri. (8691) 

Gilmü§Suyu hastanesine 1500 kilo te
reyağı vermeyi taahhüt eden milttahhi· 

din nam ve hesabına 1128 kilo 650 
gram tereyağı açık eksiltme ile ihalesi 
21 lkincikAnun 938 cunia &ünil saat 
15.30 da yapılacaktır. Muhammen tuta-

n 1128 lira 65 kun1§tur. Şartnamesi her 

gün öğleden en-el komisyonda görillebi
lir. İsteklilerinin 85 liralık teminat mak· 

buz veya mektuplan ile beraber ihale gü
nü vakti muayyeninde Fındıklıda Ko

mutanlık Satmalma komisyonuna gel-
mtleri. (8692) 

Uykusuz ıceeen ıcece 

l~e beyhude yere mtırab çekiyor. BJr tek kaşe NEVROZİN bu taham-ı 
mm edilmez ainJı dlndlrmeğe ki.fi idi. 

~------- ~ 
-tc NEVROZtN: En fiddetll bq ve -tc NEVROZ!N: Gripe, baş nezlesine 
elif ain1anm baer. ve diğer nezlelcre ka.rtı çok mtiessir-

dir. 
-tf NEVROZİN: Soğuk algmlıjm- -tf NEVROZİN: Bel, sinir, romatiz.. 
dan mtıtevellld :l bütün ağn. em, ve ma ağrılarında hararetle tavsiye e-

u'he!ılan pçlrlr. dllmektedir. 

Miaeyi bozmaz, kalbi ve böDrekleri 
yormaz 

İcabmda günde 3 kqe almabilir4 

lstaabul Erkek Öğretmen Okulu 
Satınalma komlsyooundanı 

Okulumuzun 937 malt yıimt ait yaş sebze ihtiyaa 7-1-938 tarihinde Cağaloğlun
da liaeler muhasebeciliğinde saat 14 te toplanacak olan okul satınalma komi yonwı
da ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. lsteklilerin Kadıköy Acıba
demde okul idaresine müracaatla ~eyi gönneleri ve eksiltmeye iştirak için 
belli eün ve saatta ilk teminat makbuzu ve ticaret odası 937 ydı belgelerile komi~ 
yona plmeleri teminatm eksiltmeclen bir .;aat evvel yatmlması ilAn olunur. (8531) 
Nev'i miktan Bedeli teminatı 
Yat sebA 9100 kilo 1900 demet 4700 adet 954 lira 72 lira 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Marmara GssO Bahri K. Satınalma 
Komlsyoaandao ı 

Tahmin! fıatı tık teminatı 
Cinsi Kilosu K~ Lira 
Sabun 28.000 32 . 672 

Deniz erlerinin ıhtiyacı olan ve yukarda miktarı yazılı Sabun kapalı zarf usu
liyle münakasaya konıDU§tur. Eksiltmesi 15 lkincikanun 1938 Cumartesi günü saat 
12 de lzmitte Tersane Kapısındaki Komisyon binasında yapılacaktır. Bu i~ ait 
prtname Komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabilir. İsteklilerin hizasında gös· 
terilen ille teminatlariyle birlikte kanuni vesikalannı havi teklif mektuplamu belli 
eün ve saatten bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (8697) 

1 - Komisyonumuzda her gün görülebilecek olan evsaf ve şerait dfilıilinde ol· 
mak üzere (5500) kilo sadeyağ 6- ikinci kAnwı- 1938 tarihir.e rastlayan Perşembe 
günü saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan Komisyona müra-
caatları. (13\ 

1-Tahmin edilen bedeli (6640) hra <>!an t8ı.l0) adet battaniye, 14 lkincikfulun 
1938 tarihine raslıyan cuma günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle almmak üzere mü· 
nakasaya konulm~. 

2 - Muvakkat teminatı ( 498) lira olup, şartnamesi komisyonda her gün parasız 
olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarım belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasnnpaş.ıda bulu· 
nan komisyon başkanlığına makbuz muka hilinde vermeleri. (8681) 

1 - Bir metresine tahmin edilen bedeli (25) kuruş (50) santim olan (28.000} 
metre Amerikan bezi 14 lkincikAnun 1938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de 
kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (535) lira (50) kuru.stur. Şartnamesi, parasız olarak ko· 
misyondan her gün alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kapalı teklif mektup
larıriı belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasnnpaşada bulunan komisyon 
~anlığına makbuz mukabilinde vennel eri. (8682) 

lstanbul Nafia Mlld OrlOğUnden: 
7 - 1 - 937 Cuma günü uat 15 de lslanbulda Nafıa Müdürlüğünde 

(1136.48) lira ke§if bedeli İstanbul GQ mrük Başmüdürlüğünün Çinili Rıhtun 
Hanında yapılacak yangın söndürme tertibatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, busust ve fennt ~eri, pro
je, keşif hül4sasile buna milteferri diler evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (86) liradır. 

tsteldilerin en u (1000) liralık bu i~ benzer İş yaptı~a dair idarelennden aJ. 
mıı olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia Müdürlüğünden yazılmış ehliyet ve 
Ticaret Odası vesikalarile ıelrneleri. (8428)J 
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SAÇ BAKiMi 
Güzellii in en birinci prtıdıı-. 

/ 
ro 

Şaırk nspençftyaı ırn Daıbcratuarı 

T. A. 

-
ş. 

~ K·~:~·~v:=-~ö'::.'."~~::.,; eden 1nhisar1 ar Is tan bu 1 
/ Başmüdürlüünden: 

.. ·~z_a_m 
\ 

r l lstanbu Levazım Amirliği Çama!tı memJahasında sureti mal. _ ..... da tesis cdilmi~ olan ince tuz delit· 
V Sahna lma komisyonundan menlerinde fenni bir ::urette ihzar olunan ve evvelce kilosu "5,25'' kuruş hes'. 

fdareıerı Jstanbul levazım amırlığıne biyle 50 kiloluk çuval ı "26~.5" kuruşa satılan mutfak tuzunun 1-1-938 wi· 
bağlı mUessesat için 55000 kilo bulgur hinden itibaren halk tarafınd:ın kolaylıkla tedarikini temin maksadiyle kilO" 

~~i~~/ l 1-1-938 Salı gUnü c;aat 15 de Tophane- su 3 80 kuruş hesabiyle elli kiloluk çuvalı 190 kuru~ indirilrni~tir. 

-
-

rp 
Dış 

Romatizma ve b ütün sancıları 
şayanı hayre t birsu re ~te derhal 

geçirir. E c z anel e r d e n ısra rla 
S E F A L i N i isteyiniz. 

1 • • , .. • , • 

- • !"f .. 

de Levazım Amirl iği satmatma komisyo- ~uval bedeli, tuz fıatına dahil otdu~ndan mf~terilerden aynca çuval bt-
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla- deli aJmmıyacaktır. (8726) ~ 

caktır. Tahmin bedeli 7700 lira. ilk te- ~ 
~natı~7~~lira&~ ~~aw~ı------------------------~ 

numunesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin kanuni belgeleriyle teklif mektup
larım ihale saatinden bir saat evvclinE' 
kadar komisyona Yemıeleri. (339) 

(8543) 

Harp Akademisi için alınacak olan 
10000 kilo nohut, 11500 kilo kuru fa. 
sulye, 12000 kilo bulgur 10.1-938 pazar
tesi günü saat 15.30 da Tophanede ls-

• 
tanbul Levanın funirliği satınalmn ko-
misyonunda açık ek~iltme ile alınacak
tır. Tahmin bedli 4160 lira, ilk teminatı 
312 liradrr. Şartname \'C nümunele.'1 ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanu -
nt beJgelerile belli saatte komisyona gel-
meleri. (345) <8!>86) 

VU~sek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan s 

Mektebin ~37 ~lali senesi sonuna kadar ihtiyacı otan 35000 kilo ekmek aç~~ 
siltmcye konulmuştur. tık teminatı 289 1i ra Ye beher kilosunun muhammen ~~ 
11 kuruştur. Eksiltmesi 5·1-938 tarihine rastlıyan ~ba gUnü saat 15 de ysP"' 
caktır. ~ 

Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve eksiltmesine gireceklerin belli n; 
ve saatte Gümüşsuyunda mektep binası dahilindeki komisyona müracaatlatl ı 

=m=un=u=r.========(8=4=38=)=============================.:=:;:::::? 

Topçu ve Nakliye Okulu için 161 ~ 
ders masası 7 • 1 • 938 Cuma günil ~ 
14.30 da Tophanede Levazım A. 53~ 
ma Komisyonunda pazarlıkla eksil ıttf 
konulmuştur. Tahmin bedeli ı«9~, 

\'aZJm amirliği satınalma komisyonun • 
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 7986 lira 14 kuruş. ilk te
minatı 598 lira 96 h-uru~tur. Şart.name ve 
nümuneleri komisyonda görülebilir. ls -
teklilerin kanuni belgelerile teklif mek· 

Dikimevleri içın 798614 metre beyaz tuplannı ihale saatinden bir saat en·e. 
ve si}'<lh sitil ipi 10-1-938 pazartesi gü- tine k:ıd:ır komisyona vermeleri 
nü saat 15 de Tophanede İstanbul le- ' ,(34&). (8589), 

ilk teminatı 108 lira 65 kuruştu;· OlcJ' 
namesi Komisyonda :ve nümunesl ~ 

da görülebilir. Jsteklilerin belli cııJ 
Komisyona ıelırieleri. ·~(363), • 


