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•• •• •• daha nikbin gorunuyor 

lspanqa harbinde vaz:İIJef Musolini _ 
Cu b . d Romanya Ba,veklllne m urıyel or usu telşrraf gönderdi 1 

T 
ROma, 3 (A.A.) - Yeııl Romanya 

• •• bqveldli Goganm bir telg:afma veı er u e 11 he D uz dlği cevapta Muaollni ezc:timıe IÖY.; 

t demektedir: 
• • "11 • • "Ekselinsmızm Romalıls.rm ahfa. erketmış degıldır !:'.'::ıun:·:ı.::~ 

,tah~em mevki zaptedildi 
4sıı erjn elinde bulunan bir mÜS• ylzli bir teşriki mesaiyi mümkün kL 

lacaktır. EkaeJlnsmızm kral :ıcaroınn 

t.. 11 
llbirl blldlri)•or: rafından ce,·rllmcklen korkan hQkftmelcl 

aı.,,.,. llddeııı çarpışmalar Terucl cephe kuvvet!erl, bôllln ıiln l\luela müstahkem 
C•n t ' 

verdiği vazifeyi yllklenmek Uz.ere bu
lunduğu şu sırada kendisine şahst gö. 
rllşmelerlmizin bir hatırası olarak 
sempatimin lf adeslni ve samimi sellm 
lanmı gönderiyorum.,. 

ita._, ra' ~Astlerın c:llnd~) :..! (:\.A.) - ı gelmektedir. Ast ıeneral \ 'arela fırkaın la· 

u u Prbl mıntaka'>ındıı ,·ukuu · - Devamı 8 incide -
t'( · Krahn sözleri 

8\Jtbanının kafasını taşla ezdikten Bükreş,2 <Hususi) -KraI.ağleüze. 

Q lonrra kkasaatturıa· ıilei gnözıeirdınıaoyman 1 ri. sara)-m taht salonunda ba§vekil ve bütün nazırlan kabul etmiştir. Başvekil 
Goga, yeni sene için krala tebrikAtta bu
lunmuş ve tahta karşı olan derin bağlı-
lığını bildirmiştir. 

~ le s t e n d 1• Kral, verdiği cevapta, temennilere te-
şekkür ettikten sonra ezcümle demi§tir 

Alır ki: 
1llsincse l< ceza Mahkemesinde 1936 se- rin kafasım taşla ezdikten soma "HükOmetimin. c1oiru bir hat üzerin-
ba ~lr~ıkl.Jy Cİ\"annda Mahmudba. kasatura ile gözlerini oyduğunu ve ayn- de. zamanımızın umumi zihniyetine 
!laıhıntı. bi nda Pllrasma tamaan Hacer ca kamından da bir yara açarak ka. müte\"eccih olarak hareket etmeie 
cıa......_~ ~!_. kadını. öldüren HüSE"yınin dmcağı'" feci bir -ı.:ıde öldürd·-ı.:ıw;nü, 

....... ıt ~ •• S"'A' "'6" a.."'ltleylemiş bulunmasından çok mem -
trır llliltal '3rn edılmiş ve iddia maka- aldığı paralardan bir lirasını Şerifeye nunum. Zamannnızm zihniyeti, evvel!. 

l\fQddtj easını beyan etmiştir. verdiğini ve cinayeti kendisine itiraf milletimizin tarsin ,.e tak\iyesini iste-

~wnt. HOseyinin Hace - - Dtvamı 8 incide - mekterlır. Bu. herkesi memnun eyliyecek-

..., a ı rn ur V& fırtına gene bBŞIBdl tir.Zirabukuvvetlenmehiçkimsenina
leyhine müteveccih değildir •. 

Canakkalede bir va- Bir ;d;;·· .. ·· 
Pu k d öldürüldü . r araya otur U Katlll henDz meçhul 
~azla yağmur yüzünden smvrinın Çanta köyünden Bekir 1( ~ 1 • • k Osman isminde genç bir adam, bir kav-

'"' \ıl ç u p aza r da b ir ev çök t Ü gadan sonra ağır surette yaralı olarak 
it.._~~ b bulunmu, ve Cerrahpa~ Hastanesine 
~ 1Qa IYf attaki fır•ınadaıı so~ bir raret derecesi biraz daha dil§Dlil§, kaldoılmıştır. 
~ blae t liden bava 4Un sabahtan. kar yağmıya bqlanuftır. Hastaneye )-attıktan biraz soma l>len 
~hhla · etlal&.şnııştır. nun nbab Sabah1 kadar fasılah bir pkflct.-

1 

Be'dr Cbn'.'t-ıı kimi,, wrdt'~ henftz an-
t~ce yt 1alnıur hemen hiç dinmeden devam eden kar 811.lu olduğ-.ıudan yer. 1işı1amamıştır. Tahkikat devam etme.k-rınıye kadar devam ntm' h ~· 

" Uj, a. . - Devamı 8 lnctd~ - tıc:uır. MıyoP._ odll#I - Koı ku, 14stifı.m tıkini leoldmııulo .,,,,,,,,..,,._, al do ı~lll \ 
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:Dış Süµısa 

Oktavien Goga, 
Titülesko ve bazı 

düşünceler 
Yazan : Şelıip Güııdüz 

O~lA~1'ADAKl değişikliğin a-ı evvel~ Romanya petrollannı temin etme-
kıslerı devam ediyor. Roma ile si lazımgeleceğini söylüyordu. 

Berlin, snklanrnasına lüzum görülmiren Acaba Romanyadaki son de~ ·siklik 
bir büyük 5e\ inç iç.indedir. Böyle bir se- Almanranrn bu hedefe ulaşmışgı~lma~ 
vinci ancak, geçenlerde ölen Amerikalı suretinde kabUI edilebilir mi? 

milyarder Rokfeller petrol havzasına u- Bu suale ilk verilecek cevab şudur: 
zanan demiryolu müsaadesini aldığı za- "Ro~~yada kra!~n en geniş bir iti-
man İngiltere l\ır 1 t 11 matla ıktıdar mcvkııne Gogayı getinnis • ıusu pe ro anru elde .. .. . ~ 
ettiği zaman ve MoSkova Baku petrol olmasının buyük hır manası olduğu u-

havza.sından lngilizlcri Y; petrol ·atağr nutulmarnalıdır. Bu itimat, Goganın her 
olan Gürcistandan M" 'ki . } şeyden evvel, hatta Rumen rnilliyetper-

ın~cvı en tarıya. . · 1 d d • 
bildiği zaman hissed b'l · t' B .. 'en ° uşun an a evvel bır Rumen va-e ı mış ır. u SC\:tnÇ t . 

1 petrol hürriyetine ulaşabilmenin sevinci- ı ansev~n do u~unun saraya malüm bu-

d~r. HMi~lerin inki.şaf~ Roma ile Berli- .~:s:il~nlun d~~=·~tadı~~· ~omany~ 
nın bu müşterek sevmeme hak kazandır- . pa: ısı, umumı 
dığı gu" d" . b h • . harbın sayı ız fedakarlıklan neticesinde 

n. un} a u ranrnm kat f dakı- me ·d 1 . 1 b" .. 
kaı:mı gelip çatmış farzed bT . } . ~na. ge mı o an uyuk Romanya_ 

tk' 1 e ı ınz. nın ıkıncı planda bir memleket haline 
kanr~al~i ~en~ ~oslovakya ordusu er- girmesine asla muvafakat edemz. İtalyan 

} ba} lanndan Emanuel Mo- Başvekili Musolininin sôylccl'"' ' d ~ 
ra\•ec taraf mdan neşredilmiş olan küçü- . lb"l ogru-
sük bir eser c:imdı" son h1:ıd· l • b' . :1. dur. Oktavıyen Gaganın aslı Romalıdır; 

• ı.- • <1 ıse nn ıncl.ll. fak t d'J' · .. 
puslası halini almış bulun , a rumen 1 ının şaın Goga bugünkü 

Prag harb akad U}or. - İtalyan hudutları içinde doğmadığını, 
profesörlerinden ad=~n~n en !ozd~ ~o.malı de~il ~omanyalı olduğunu ve Si-

- HABER'ln etfebt romanı : 4 -

dak
. b h u zat, vnı bıl uda dogdugunu ve ancak mutaassıp 

pa 1 u ranın müzmin bir şekil alışı b' R 
m ~u ikı' sebebe atfed.. d • - ır omanya vatanseveri olmakla Roma-

~ l}Or U. Jı k"kt t• . . • · ~· • . . o en ge ışını ıspat ed!bılecegıni 
1 -:- Kendılcnnde harbedecek kudreti takdir edebilir. 

bulabılen devletlerin iptidai maddeden ve 
petroldan mahrum bulunmaları. 

2 - lptidai madde ve petrol baknnm

dan en geniş imkanlan ellerinde bulun

duran devletlerin silfıhlanma noksanı ve 
iç sryasa buhranı baknnlanndan, kendi

lerini bir harbi başarabilecek kudrette 
bulamama lan. 

Profesör Albay, eserinde Orta Avru
panm, on üç asırdanberi şarktan ve 
garptan gelmiş akrnHınn "meddücezrin

de" aldığı" Vazİ)•etJeri dikkatli ve kamil 
bir stratej gözü ile foceledikten . sonra 
Alman)'Clnm hazırladığı "Şarka doğru" 
adlı akın pl!lnıru bütün hatları ile ortaya 

atıyor ve Alman akınının "zarurt" ola

rak takibe mecbur oldu&ru istikametleri 
göster rek şöyle diyordu: 

"-Türk - Mogol istilaları devrinde 

ordulann ilk hedefleri münbit ovalar •e 

sulak mmtakalardı. Bu devirlerde istila_ 
cı akınlar nehir boylanndan geçerdi. Zi-

ra akınlar atla yapılırdı. Stratejin ön 

planda düşüneceği şey, bu atlan yems.iz 

ve susuz bırakmamaktı. Asrımızda ise a

kıncı ordulann vasrtasr "motör'' dür. 
Tayyarede motör. tankta, zırhlı otomo

bilde, kamyonda Ye her §eyde motör ... 
Binaenaleyh modem stratej bu ı-n mü

him vasıtayı yemsiz bırakmamak mec

buriyetindedir. Bunun içindir ki bü.tJk 

akınlara hazrrJanan erk§nıharbivelerin 
ilk düşüncesi petrol ve benzindir~ Asn-

mızm akınlannda ilk iş petrolu elde et. 
mek olduğu gibi akın kademelerinin de 

yine petrol mmtakalanna yakın olması 
lazımgelmeh.1edir.,, 

Bu izahattan sonra Miralay Mora,·ec 
Rusyaya saldırmak istiyen Almanyarun 

Açıkça söyli}•cbiliriz ki biz, Romanya
daki Sİ}~si değişikliğin Romanya istik
lali üzerinde asla müessir olamıyacağına 
kani bulunanlardanız. Bundan böyle bu 
müstakil Romanl'a içinde 'fitüleskonun 

en ufak bir si}•asi kudret elde edemive
ceğine ne derece kani bulunuyorsak. • 

Zavallı Titülesko! 

Yeni hükumetin karşısında mücadele
ye girişeceğinden dem \11ruyor. Bize öy
le geliyor- ki yeni Romanyada iktidar 

mevkiinc karsı mücadele açrn~k rejim 
düşmanlığı 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 tc-
menni ettiğimizi hatırlarız. 

Şair Goga, dı§ sıyasada tam bir istik

lal muhafaza edilmezse, Romanyanm, 

"Büyük rollü Avrupa devleti" vasfı kay-

bolursa böyle bir milli birliğin şiirinden 

ve asaletinden nasıl ve ne derece mahrum 

olacağını kestirebilecek ilk adamdır. 

Şekip GONDOZ 
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ftlal'fl• ıcntaı• Obn'fla batıp 
7,2fı 16,53 

Vakit ab:ıh Oğle ikindi Akşa. ı ~ atııı imsak 

!i,58 12,19 ı ı,40 Hi,53 18,31 5,tO 

Japonya İngiltere ve Amerikara tarbiye verdi. (Gazetelerden) 

- Bu adam da ne dıJe ıtiraz edıyu1? rlmenkaya 
vcrmi,tik! ... 

da.'za geçen haf ta tarziye 
Fransız karikatürü -

1aşamak -Hal<kı 
ROMAN · 

azım 
Don Karlos parayı biriktirmişti .. Don 

Pavlo Alvares arkadaşının gözleri içi
ne bakarak sordu: 

- Demek parayı biriktirdin .• 
- Evet .• 
- Bana bile parcının hazır olduğur.u 

daha evvel s!>ylemec!in. Çünkü ben l>ıle 
belki bir yolunu bulup param elindtn 
alırım cliye korktun.. 

- Evet .• 
- Bugün gidiyorsun demek? 
- Evet, bugün r.kşam üstü şilep i e-

mir alıyor, gidiyorum. Hiç bir kuvvet 
beni yolumc1an alakoyamaz . Başka u
zak memleketlerde, lnşka ve belki de 
iyi insanlar göreceğim .. Ondan sonra 
da ö1eceğim. • 

Don Pavfo: 
- Akşama kad:ır 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 kaptr.n 
gemiyi hemen kaldırıverir .• 

Don ?oıvlo, alay etti: 
- Şilepler zamanında kalkarlar .. 

Yoksa kaptanın da sana oyun oynama
sından mı korkuyorsun?. 

Don Karlos, sıska, buruşuk boynu
nun üstünce hüzünlü başını eğdi ve 
Pavlonuo davetini kabule mecbur o!du. 
tki eski trkadaş Donya Mariyanın 

dükanından çıkıp evin yolunu tuttu
lar. 

-3-

Don Pavlo Alvaresin damc:l:Iı olan ve 
tersaned: tesviyeci!il: eden Don Pedro, 
1936 senesi 18 temmuz cumartesi günü 
i~ gitmemişti. Karısı Donya Konçitanm 
sabaha kaışı sancılnn tutmuş ve Don 
Pavlo Alvares geceyi evde geçirmediği 

için, Pedro doktor cağmnak, karısının 
yanından r>yrılmam~k mecburiyetinde 
kalmıştı. 

Konçita, pencelV'nin dibindeki ya
takta battaniyenin üstüne uzanmıştı. 

PencercıJcld basma perdelerin rengi 
turuncuydu. Konçit<>nın duvara daya
nan başr boslukta kalıyor; uzun par
maklı cs:ner ellerinr; ve kurşuni batta
niyrnin tlı;tünc inil: perdelerden, por
takal usare~ine bcm::yen bal gibi tatlı 
bir ışık diijüyordu. 

Od:ının ortasmdn kalın ayaklı, tahta 
bir masa duruyordu ki üzerinde mavi 
toprak hir ~anak içir~'ie, iri taneli üzüm 

salkımları ve ke3ribar kabuklu iki muz 
vardı. Çan::ıgm yanında küçük. b:.iyük 
kitablar, <larm1 dağın gazeteler bulunu
yordu. Yemişler Konçitanm, kitaplar 
Pedronundu. Odanın öteki eşyası, dört 

i met 
tahta iskemleden, kumaşı yamalı yeşil 
bir koltuktan ve beyaz badanalr duva
ra dayatılmış ı..•.:u demirli kalın bir bas
tondan ibaretti. Bu baston Don Pavlo 
Alvaresindi. Yağmurlu, ka~anlık gece
lerde sokağa çıktığr vakit kullanırdr. 

Donya kon5itayı mua.yine cdcn:-uznn 

fav~rpi .filF.ıı. E.?~o: .... ~üyjü .:. eJJ~r.iEi_ 
Pedronun uz.attığı havluya kurularken 
Pedro kısık bir sesle sordu: 

- Çocuğu forseptle filan almak la
zım gelmiyecck değil mi doktor? . 

U 7Un !ıı.·_,~..,;ı; ..v.ı--, ı .... ı ... uuaua ba
pndan :çncar.aı gı şapkayı garsona uza-
tır gibi havluyu Peronun kocaman el
lerine vererek: 

- Hiç zannetmem, dedi ve derhal 
bir birinden ayrık iki ön dişinin arasın
dan tuhaf bir ses çıkardı. Mesleki tav-
siye ve beyanatlarından sonra böyle 

diliyle çiirük di~lerinin arasını temizler 
gibi sesler çıkaran bu muhterem dok
torun karşısında Pedronun her vakit 

cesareti kırılırdı. Bu sefer de ona tek
rar bir §CY SÖY.lemek, ona: "hani dok
tor, bazen öyle icabedermi~ki ya anayı. 
ya çocuğu; tereddüt etmiycn anayı 

'kurtarın" diyebilmek için Pedro müt
hiş bir kuvvet sarf etti. Fakat •.:evab ala
madı. Belld de Pedro bu ricasını o ka-

dar yavaş bir sesle öyle çabuk çabuk 
yapmıştı ki doktora duyuramamıştı. Ve 
Peronun böyle fısıltıyla, çabuk çabuk 

konuşmasında yalnız muhterem dokto
run telkin ettiği §aşkınlık yoktu; Kon-
çita deminden beri onlara bakıyordu. 
Konçitanın altlan her zaman s-:.irük gi
bi duran çok kadın ve içleri meraklı, 
hayretli ~k çocuk gözleri vardı. Ped
ronun arkası karısına dönük bile olsa 
o bu sözlerin iki sıcak temas gibi en -
sesinde dola~ığını hissederdi. 

Doktor ağır ağır konçitanın yanına 
gitti: 

- Allaha ısmarladık kızım. dedi, belki 
bir iki güne kadar son ve kafi mülaka
tımızı yaparız. Hastahaneye gitmek is
temiyorsun değil mi? 

- Evet, hastahaneye gitmek istctl'i
yorum doktor. Şimdiye kadar hastaha
neye hiç gitmedim. Hastahaneden kor
kuyorum. 

Donya konçitamn içinde üç aydan be
ri dehşetli korl:ular var'dı. 

Pedro, doktoru sokak kapısına kadar 
teşyi etti. Orada, ayıp bir ı:ey yapıyor

muş gibi utanarak, belli ctmemeğe ça
lışarak vizite ücretini doktorun eline 
sıkıştırdı ve karısının yanına döndü. Yo
~il koltuğa oturdu. Konçitaya baktı. 

konçitanın bol entarisi altında karnının 
büyüklüğü belli oluyordu. Demin l='.'ok-
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~~ Doaru .. o .. 
!! Değil mi? :: -,_ ... ______ _ 
fil,ren ve vapurlarda 
si :: talebeler 
~f Köprüden llaydarpaşaya 15,20 de 
ii kalkan vapurun yolcularını götürıfl il banliyö trenhıc pazardan başka bir 
f: gün bindiniz mi muhakkak yolculardd 
i! yaşlıca ve sabrı azca bir veya birkoçt
ii nm fasılalı konferanslarına sami olur• 
:: sımuz: .. 
H "- Girip çıkarken kapıları kapayın 
'i evlatlarım!,. 
f! .. _ Mııhaverelerinizi daha yavaş sesle r: yapın veya kullandığınız ktlimtleri 
u d h d" .. k . U .a a uşımcr.e seçın. Görüyorsunuz 
5kı, vagonda sızden başka yolcular, mr 
Sf seld kız arkadaşlarımz var.,. 
:ı ••• 

fj Derhal ilave ve tas;ih edelim ki, ka>'· 
Si dedilcn bu t•ak'alar hemen her gün ol
U maktaysa da talebelerin ancak binde 
~İ biri kadar cı7z'i bir kısmına hitap el· 
~! mekledir. Fakat ne de olsa yanlış bir 
aı= intiba bırakmaktan 'flZak kalmıyor ve 
i · kurunun yanında yaşın da yandığı 
i l!ibi • o talebelerin mensup olduklar• 
iİ mektep idaresi, mektebin diğer bütün 
~,: talebeleri • lıiç de haklı olmıyarak -
~ tenkid ediliyor. Buna eı,vclô talebe ve 
~= mektep idaresi kat'iyyen razı olmama· 

~
·:= 1ıdır ve onların da bu vaziyeti ho§ gör
: mediklcri muhakkaktır . 
• 
: Çare? v- -il Bımıt maarif müdürlıiğii ve mekltP 
J id~TC$İ b~ılmakla herhalde zorluk çek· 
! mıyccektır. Esasen mektebitı, yalmt 
g muallimler tarafından hesap, tarih 

I; ilah: .. dersleri verilen bir bina olmadı· 
' ğmı onlar tabii takdirden aciz değildir· 
i ler. 1 
=...-==.-::.._ :::= ...... ::=:::::re=-

Sağlık bilgileri -Banyo 
Sıhhati ve güzelliği mulıafaza etmelc 

içip vücudu temiz tutmak, · bunun içi11 
de c;ık sık banyo·yapmak fovltaIS.d..- (~~ 
daJı~ır. ~anyc_>d~. en ~iyade dikkat ed11 

lecck Şey füırarct derecesidir. 
Sıcak banyolar: Eğer romath.-.rı 1se

. niz, alacalhn•• ı.anyoıann hararet de· 
recesi 38 - 39, nadiren 40 derec olmalı
dır. Bu banyo, aşağıdaki §artlara riayet 
etmek şartiyle alınırsa çok faydalı olur: 

Banyoda bir çeyrek saatten fazla dur
mayınız. hanyoya yemekten kalkar kalk1 

maz, yani hazmı miiddeti 11:eçmeden gir . . 
meyiniz. Banyoda iken soğuk su ile btf 

havlu parçasını ı--Iatmız ve bununla yil1 

zünüzü serinletiniz. Banyodan çıkar çtk1 

maz yat(lğa veya bir sedire uzanıp isti1 

rahat ediniz, sıcak ha\'lulara ~annrnız ... 

Banyo saatleri: Şehirlerde. hava toı• 
ludur. insan fazla yorulur. Bu sebeblt 
akşamlan alınacak biraz sıcak bir ba111 

yo uykuyu davet eder. 

Yemekten ve soka!;ra çıkmazdan e\!"\-t.l 
alman 'bir hanyo çok iyidir. Sabahlatf• 
seri bir banyo ~rapmız. vücudu alkollil 

losyonlarla uğu~turunuz. Suyun içiJlt 
dahp saatlerce oturm:mm vüruda bit 
faydası oldu~ı zannında bulunmayrild
Kollannıza. dizlerinize masaj yaprnız. 

Banyo ile tedaııi: Bazr ahvalde bam-o 
sularına k~ek, nişasta, çam ruhu k::ım' 
tmlır. Bunlar ekseriyetle cildde hasıl <f 
lan tahriş:ıtı defeder. 

Tuzlu banyo: (büyük bir banyo fçitı 
bir kilo tuz) cilde kuvvet verir. Fakat. 
haf tada en çok üç defa alınnıalıdrr. V 
ğer uykusuzluk ,.c asbiyet verirse heınd' 
vazgeçilmelidir. 

Vücudunuzu daima sabunun köpüiil 
ile yıkaymız. sabunu cildinize sünne>ri1 

niz. Kalrn tuvalet eldivenlerini kullıD" 
mayınız. Bunlar cildi tahriş eder. 

Doktor 

tor bu 15civert entariyi konçitarun bC' 
linden yukarlara doğru sıyırıp mu•re-
nesine başlarken Pedro üç aydan bc:rİ 
ilk defa kansının çıplak kamını gör • 
müştü. Esmer deri gerilmiş, yer ye! 
tuhaf pır ltılarla çatlamıştı. Pedro, bıJ 
içinde yeni bir hayat kımıldanan ve ol

gun kos ke>Glman bir yemişe benziye~ 
gebe kadın karnına göz ucuyla, gjıl1 

bir iş yapıyormuş gibi yüreği çarpars1' 
bakmıştı. Gebe bir kadının çıplak kar' 
nını ömrünl;Je ilk defaf görüyordu. 

(Devamı ~ar>. 

1 
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Kan asaleti 
A ~I d 'lYAl\l.ADIGJM, tnhnmnılll c· 
itan n ~C(\ib"1m ,eylerin başında 
nıcusu .ıcu lıldia ı gclJr. Falan .,oya 
ııın , p olmakla iftihar etmek, ı:ııa
Ya. bı~lnc~.cn gcliyoıı.ım lllye şu Ye· 
sırt aıı;1 goı·cmlycceı,rtni söylemek. 
ilert ~ nln c klJiğinl, büyüklüğünü 
tl Sn·crck t f nn hu c ı·a ıııdnktlerc ynknr· 
,.eh1ı~ <mak itin kendinde hak tc· 
fichct~.1 etmek ... llımdan daha müna 

Orı., z b~r ı:c;r olur mu 't 
aııcıq.ı • Znnınn .t\,·nıpa'smda bazı 
tnıııt,l>ı~ :>lrtnkını \"azi~ert, buna 
1lltş; bel~ 0 hlrtnkım iuıt1ynzln.rı var 
1\a.lı bJ 0 znnıanlar a alet de ma· 
»na• 

8 
rllşc;)'dl. 1'nkat bugünkü dün· 

la.ıı-.11<1 zallellk iddiası, hlçblr ~ey 
otr fey : 11 inıtiya~ istemekten ba~ka 
ecnebi 11 eğildir. ÖmrUmde pek az 
tna."ıul \ laıuştını; bunların itinde 
~ O~U. OJ . aron, l1c6nte gibi ŞC) Jeı· 
eııertnt a zaııncdcrhn ki gülmeden 
•le~ı 81kaın11zdım Jlelc biz 
ı n~nlınıl ı · ~toııuu · c ere biisbiltUn tutu 
llıaı,11• ." 0ııJnrm hnrekcflerini 
·ebcu y~stcrıııck h;ln tarihte de bir 
llılıl,11tha .~Çoğıı, babnlnrı sultnn Hn· 
lllyo kur{ t .sultan Aziz \'ezhi imiş 
Hır ,.n~~ satııuığa knlkarlar ..• 

kak Dılit tlcr n ilzadclcr muhak· 
lneı dly:~()()di ohu\ lıtçbir iş göre· 
\"kit hıa Jit• ~öz \'anlı. Onn hiçbir 
<>lnıaııırn llttı3dnn; uaten ~ıı. Cbası 
ler ara ı:; da tahakkuk ct11. AsHuıde
~ıa:nda zeki, c,:ahşl\an, iş gHrcn 
llrogue

11
da çıknı" Me clA duc de 

':ok kıJl 0 kaı·dcşi prlnce de Hroslic, 
;ıc. (tile: ;eıu Jkt Altınmış. <i~cnler· 
1nt htr 0 llroglio'un başından hı
~)·c ~~aka gcı:ti: bir tarafta bclc
f i{."lıı.t ko 1.ğı gibi bir ~ey için namzet· 
1c: ''öllll lılttş; ı-akibl, olan socialist 
h,~r Ye l'l\1tflc hiçbir iş ı;örmcnıJş, 
lıı.t? <Hbnıtş aılaıulnrn. '"Cl' ,·erilir il •• "' 1 . .. . l'l).glte b söıler sarretınl~. Duc de 
1 !:tıı iş .. una lnlrlenmlş: .. Benim 
t1ı ltıldJgo?rınC<lı demek haksızlık de
tar anı:·" diye ·ormuş. Gerçi hakkı 
lr. A.cı ona rey ,·ennlyenler de hak 
~eı1Uı~:.n1 )'anından o gttJUnç duc 
'1ı1 tıı, blrt:k kaldır ın, kendi inin A· 
le t. llrogll ını keşifler do bulunmuş. 

lllıJrı ınnd~kolduğunu söylesin. Onu 
toış bir ad ça o yalnız Alim, çalış
Qı; Çok hn:ını ~~bril, karşısındakileri 
tıe chtcrı lk~ gorcn, kendilerinde • 
IJ\ıyan bir l:za ı . herkeste bnlun-
1".ı·ılcn bf .

1 
hal olduğunu tcl<lia eden· 

IS"Oı 1 diye gözUkUyoı·. 
1ct ~lhtf} 
1 ttıı,·a 1 naaıuınn ıu-asında, asa-
ı'aıt ı b~ arrnı ınuhafaza edenlerin 
,~rtna , hUtttn mUna ebets.lzllk. tr-
0\C -.oın ~ 

ln lld& hcsah~1unıst1 hile var. Ben, 
b llnııynn ına, asalet. uuvonı k ul· 
tıııtı, Sol en aıılı sağ taraf mensn· 

l!ı'lerı11 tnraf n ilzndclc.rlne tcrc.tb 
~"htıı ·~o da benim gibi olduğunu 
tı~ :t\e )·a en bir adamdır. "Oickiler 
() l' J'attıg:Stnlal'? un\"anlarını tarihi 
t ~tıı"l in r olarak kullanıyorlar., 
, il oııı1 k~ n~ıete inarunıyoı·larsa ön· 
)~t •~Iılc n.~ llcıindcrı atsınlar. Müsa-

~linııc gösteren :lshnlcrJc dünya 
11\ 1''aıcnt :•Usan\t tc isine tnlı-;;ılınaz. 
1 l' \·ar· Sllznllcleı·dcn gUIUnı; a<lam 
" 1< • orılara itil 
~ oıtı1 s11 k >nr c<lcnler, onlar 
lı 'ltl11tıa' l' en, herkese karşı kul· 

0 ıtnıaı-. ~:nı~an hnşka bir eda takı
ı. a t.ı~lt ın nr a llzadellk znmanın-
"llt oı tını dl 
lıı.rı"l\sıl a il. ar ye yaratılmış, fa-
~c 1r. 'l'arlh ünynya gecikmiş fnsan
l>ltıı ktall lctırt onları köJ e, "serf" ol. 
Ilı ttl·or. ''bl nrınış nma onlar razı 

te ~p1 ... , 7. Mağıyız da aşağı)'ı.z 
•uyorJar. '' 

N uru11ah AT AÇ 

O·obu 
8 nıeselPsi etrarında 

l) a~ı 'an 

J,.. avaı n ra bu a y 
'' tıd . 

llu ay i e .. haşlanac :ık 
ıa !\tahk ~rı. ınde Asliye Birinci Ce
tafınc1a emesınde otobüs meselesi et
talttır. açılnn bütün da\cılara başlana. 

?ı.1Üddej 
arkadaııun umumi Hıkmet Onat dün bir 

bi •D •za: 
~ . S okto A . 
, lllın \'al nı \'nı Bayer'in Ahmed 
~ını'I .. , rnan ale~·h· v 

<> ~ı tahk· " me açtıgı dav:ı hak-
ıı.~d~u ll'ıahk tkatımızı bitirdik ve ait 
ı~erı hi"b" erneye verdik, demiş ve ye-1 

flli~t· :o ır dava 1 d l' ır. . a;ı ma ığını beyan et. 

r ..... ahkıkatın . . 
... ,ı tut 1 netıccsı son derece mah-

u ll'laktadır. 

~ ll< i zehir 
aç lkçı sı daha 
Saha~ ak alandı 

<!ro· 'Ve liü u · 
"altın kullanmak n ısıninde iki genç. 
ci dün kaçak ve .satmaktan suçlu ola_ 
C:~ i\la.i.k:k ~şlcrine .ba~an Beşin

~ıne ''crilmısJ.erdir. 

• 

lstanbul konuşuyor 
Ce;-ırahpaşa hastahanesDnde 

bir saat "" .. 11111!1 

Cerrahpaşa her 
cihetten mükemmel 

bir hastahanedir 
Yalnız yarahların içeri ahndıkla rı 
kapının biç:msizliğini derhal 
düzel tmek 
lazımdır 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••ll 
~ t' azan: f : : 

l HABERCi J . . ................................................ 
Cerrahpa~ hastanesinde dola~rrken, 

birdenbire Jmdadı sıhhi arabasınm se::.i· 
ni işitince kapının önüne na~ıl koştuğu-
muzu dün anlatmı~tım. İçinde bir yaralı 
ta5ıyan araba, hastanenin derhal açılan 

kapısından bahçeye girdi. Ve biraz ileri
deki hariciye camlı küçük kapısının ö
nünde durdu. 

Bir dakika onra, otomobil f'(>fö~ün, 

ha5tane hademelerinin yardrmiyle, oto
mobilin içinde baygın bir halde yatan za-
vallı, uzandığı scdre ile birlikte, otomo
bilden iqdirilmişti. 

Bu arada, arkadaşım Ali. işin nasıl ol
duğunu sormuş, ve şu cevabı almıştı: 

- Darphanede çalışıyonnuş, mercii· 
venden düşmüş ve ağrr 51·rette yaralan
mış, ismini filan henilı bilmiyoruz .. 

Daha fazla konuşmağa vakit yoktu 
Yarall)1 içeri almak lftzımdı. Orada bu
lunanlar elbirliği ile harekete geçtiler. 

Fakat, işte o anda, vaziyetin bUtün şa
kat tarafları, bütün açıkhğiyle belirmeğe 
b~ladı. Polikliniğin kapı t, hem dar, 
hem dönernec idi. tki insanın yanyana 
yürüyerek bile güç geçehileceği biçimde
ki bu kapılardan, sedye}i sokmak, hari
kulade müşkül bir işti. Zavallı yaralı ü
zeriudc inim inim inliye dursun, sedyeyi 
yana yatırdılar, olmadı, hır tarafım al
çaltıp, bir tarafını yükselttiler olmadı. 

tçcri girdiler, dışarı çıktılar, velhasıl uğ
raştılar. uğraştılar. neden sonra. sedyenin 
içeriye sokulması kahil oldu. 

imdadı sıhhi otomobili Tıasla11cdctı içeri girerken 

Jşi:ı bund:ın sonrasında bir fevkalade· 
lik yoktu. ümitsiz hir halde bulunan za-
\a.lh yarah~·ı doktorlar muayene ettiler, 
ilaçlar yaptılar, sonra da bir yatağa ya
tırdılar. 

Yalnız bu kapı<ian giriş şekli beni hay

rete düşünnü~tü. Etrafır.ıdakilere hemen 
sordum: 

- Kuzum, imdadı sıhh[ arabalariyle 
gelen yaralılar, daima bu kapıdan, ve 
daima bu ~ilde mi içeri alınır?. 

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

için başkalarına da tekrar tekrar ror
dum. Hepo:.i ayni cevabı verdi. Bu arada, 
günde üstüste 5-6 yaralının bu hasta-

neye getirildiğini de öğrenmem kabil ol
du. 

Buna nazaran, urrahpaşa aşağı yu
kan. daimi bir imdadı sıhhi hastanesi 
vazifesini gönnü~ oluyordu. 

Bir insanın hayatiyle alakadar olan 
imdadı sıhhi işlerinde, bir saniyenin ne 
büyük bir kıymeti ve rolü olduğunu bir 

dakika düşündüm ,·e burad:ı, saniyeler 
de!:ril. dakikalar kaybettiren kapının na-
sıl olup ta. ihtiyaca göre. tadil edilmemiş 
olma-um şaştım! 

Her cihetten nümune derecesinde mü

kemmel bir hastane olan urrahpaşada, 

benim derhal gözüme çarpan bu noksa
nın şimdiye kadar nazan dikkati celbet
memiş olma~ına ihtimal veremiyorum. 

Olsa olsa, binada tadilat yapmak müş
külatı karşısında bu iş gözetilmemiş ola-
bilir. Fakat bir fedakarlığa ihtiyaç 
gösterse de, bugünkü tertibat muhakkak 

surette, ihtiyacı karşılayacak bir şekilde 
deği~tirilmeli, buraya, yaralıların sedye 
üzerinde daha kolayca ve hirpalarunadan 
içeri almabilecekleri bir kapı yapılmalı
dır. 

Burada gördüğünüz resimlerden biri
si. bu iddianın ne kcıdar haklı olduğunu 

isbata kafidir, sanırım. 

• • • 
C.errahpaş:ı hastanesi iç.in yazacakla

rım, bu yazımda tamam olacak ve size 
yakında, başka bir hastanedeki intiba. 
larnnı anlatmıya başlıyacağmı. Şuraya 

bir saatlik bir dolaşma neticesinde Cer
rahpaşa ha.stanec;i hakkındaki umumi 

görü~lerimin bir huıa~asını ilave ede
yim. 

Senelerce Rüştü Çapçı gibi cidden çok 
değerli bir ba~ekim elinde idare edilen 
ve şimdi de kıymetli bir hekim ve idare
ci olan doktor Esadın idaresi altma gir-
miş bulunan Ccrrahpa~ hastanesi. yu
karda bahsettiğim gibi her cihetten mü. 
kemmel bir sıhhat mOesse:;emizdir. Se.. 

ıroıntcn a m ca
ın ı n yangın 

söndürme aoetı 

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

en an onar bin hastayı ayakta tedavi eden 
bu müessesede, aşağı yukarı yetmiş sek
sen bin \'atanda5m hayatına hayat ka
tılmaktadır. 

Fakat Cerrahpaşa yalnız bu cihetten 
değil, temizlik, bakım, vesait ve disiplin 
bakımmdan da tam m8nasiyle tekıiınül 
etmiş bir hastanernizdir. Böyle bir mües
seseyle iftihar edebiliriz. dersem hiç mü
balağa etmemiş olurum. 

HABERCl 

Talebelerin 
saçları 

Veli Alet çe ay nı şekil
de kesllme le r l için 

karar verild i 
Okul talebesinin saçları günün en 

mühim mevzularından birini teşkil et. 
mektedir. Yapılan kontrolk.rde bazı 

okul idarelerinin talebe saçlarını üç 
numara makine ile bazılarının da muh 
telif şekillerde kcsirdiklcri göl":ilmüş.. 

tür. 
Bu yüzden talebe velileri sık sık 

okul ve kültür direktörlerine şikayetler 
yapmaktadır. 

Bu şikayetler ilzerinc faaliyete ge. 
çen Vekalet talebenin hepsi bir şekil
de saçlarını kestirmeleri için bir for
mül tcsbit etmiştir, bu formül yakında 
bütün kültür direktörlüklerine bildiri • 
lecektir. 

llstte: Bir yaralı imdadı sıhhi otomobi. 
/inden hastaneye alınırken. Altta: l' ara. 
lıların içeri alındığı kapmm biçimsizliği. 

Kaıoasal.1(auın 

» u rrına o ı 

S O~ yUzyıl içinde, uıillctlcrin 
bnşına hem. kesilen mli tcblt 

,·c zalim hUkUmdarlnrın en veslcsell 
si ,·c en korkağı ,üphcslz ikinci Ab· 
dülhıunittl. 

En ehemmiyetsiz bir ihbar kar
"ı~mda ct.cklcıi tutuşurdu. liütü dal· 
l•antklardnn birinin ,·crdii;;,'1 bir jnr 
nal oun tilcdcn c;ıknrnın~·a kufi gc
lkdi. 

J\orlrn, Abdillhumidin knlbiudu 
bir ) ıuınr dtığdr. Onu kitbuslaı· içlu· 
do kın·andırırdı. Padişahı böyle mı· 
lnrında tcsklııe ç-ıılışmnk, kalbinde 
tuhı,.an korku ntcşinl söndilrmeğe 

kalkı~mnk, top namlusunu anu;la 
tıkomnk katlar boş, mana ·ız bit• şey• 
dl. 

Ouuıı ne kndnı· korkak, uc derece 
C\ hnmh olduğıınn gösteren bir \'nkrı 
nnlat.ııyım: 

2."i blrincikfınun ıooı de, nıc~lmr 
hufiyclcı·den kabasakal Mehmet pa• 
şanın • 31 mnrt bndJsc~lnde aliiltn.· 
h güriildü~U için n ılmı~tır . • Padi· 
şnhu, sunduğu bir jurnal ikinci Ab· 
clUlhııınhlin )Ül'eği,ndo yeniden bi.r 
ynnar <lnğrn hıhışmasına. ebeb ol· 
<ln. 

nıınınzıuıın on dördlindi günü eli· 
ne geçen bu Jurnal, Abdülhamid! .f.(·· 
na halde korkuttu. Çünkü, ertesi gfir 
nü, Topkııııı snrayına gidecek, "1111' 
kal şcrlf,,i z.iyıırct edecekti. Jurnnl
da şu nlnr yazılıydı: 
"Şark şimcndllcr J..-ııınıınnya ı,Top 

kapı arayı ch·arına bir elektrik kah 
losn koymuş, hattı tak.ip eden hUtUn 
teller bir knblo hallndo blrleştirll· 
ıuiş, Sura) burnundaki ı;.lmenclifer 
köprüsünün altından gc.;irllmiştlr. 

ZRtışnhunelerl, Hn·knl saadet dai
rc~lni deniz yoluyla 1<'A'ıit buyurduk 
Jnı·ı takdirclc, üstUnclcıı geçilecek 
kfiıırüniin nltımll\ elektrik kablo u• 
mm bulunması \'O nefsi hUnıayunun 
böyle Cbrnl'Cnglz ( ! ) bir Aletin bulun 
duğu köprüden geçmesi tehlikeden 
alim değildir.,. 

lkincl Abılülhnmlt bu ihbar k~u
~ı ııda adnmnkılh kuşkulandı. He
men ndrnzanu ç.ağırttı. Kabloların 
kalı'hnlmnsını emretti. Sadrazam 
kumpanyaya haber yolladı. Ifoblo
yu btrlbirino bnğlnyan ve bir araya 
toplayan esrarengiz Aletin kaldırıl· 
masını, tellerinin havadan geçlıilmc 
sini istedi. 

Kumpanya buna razı oldu. Birkn11 
saat Jı;lndo kablo yerinden söküldü. 

Kablonun r;()klildUğtl Ahdlllhami<le 
hnber verildiği znnıan biraz ferahla
dı. 'Ferahladı aınıı, gene knlblndo 
bir: 

- Acnba? .. 
1 tlfhamı büküJ<'lli. 
ŞUphel'lnl gidermek, rahat etmek 

Jtin, adakaUne \'O kendisine bağlı· 
lığına J>Ck emin olc'lub'll tüfekçi Amn
, ·ut bllyUk Tahir paşayı çni;,rırttı. Orn
yi kndar gidip işi totklk etme ini cm 
retti. 

Tahir pnşa ısnrayburnuna ko~tu. 
BU)· ut.: bir merdh·en getirtti; hrnınn· 
dı, k()priinün altını dikkatle tetkik 
etti. ntr ~~y göremedi. 

Sal'nya diinUp h uzura. çıkh pafü':'a
hın ayaklarına kapandı: sonra geri 
geri tekllcrck karş1smda el pençe 
dıvan durdu. 

- GldlJl baktm mı? •• Makine fil· 
1an \ "Rr mı köprUnün altında., 

- Hayır şe,·kctlJm! •• 
-Tel falan? .. 
- Hiçbir şey yok! •• 
- Emin mlstnl .. 
-Yallah, t.allnh bir ı:cy yok <'f<'n-

dlmlz!. 
ı\hrllilhnmit ~·emine innmh, knll>i 

fernhlndr, crt<""'l r:Unli rah.nt bir knllı
lo Jlırkal Şerifi ziyaret etti. 

Hüserin Rüttü T IRPAN 
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Boşa giden 
bir gayret 

ltal ya lmparatorlu
ğu ou "hukuken,, 

Hohında da tanımıyor 
Londr:ı. 2 (.A.A.) - llab şistuıı 

Xcca.,.isi Haile ScHlslc, Hollanda krn 
liçcsine gönderınJs olduğu telgrafa 
aşağıdaki ce.., abr almıştır: 

"IIUkumetiru, hukuku dü,elin mu 
dafaasrndan ibaret olan anane' i sl
''nsetinde sabitkndem olmakla. bera
ber Habe lstan arazisinin ltalya ta
rafından l~gal edllmiş olması hA.dJse 
sini 'e A'ill"tler cemiyeti taı arından 
ittihaz edilmiş olan tcdnbirln bu işga 
le mnnl olamamış bulunduğunu he
saba katmak mecburiyetindedir. 
Maamaflh hUkumetim, bu işgali hu
kuken tanımağa teve sili etmek ni
yetinde değildir.,. 

• • 
l\lalUm olduğu üzere lta.lyanın im

paratorlul{ olarak tanınması tein 
Holanda bitaraf devletler nezdinde 
ta,·nssutt.a bulunmuş, hunun üzerine 
Haile lAsl~e bu devletlerin reisle
rine mUracaat etmişti. lsteç kralı 

llolandanm teklifini kabul etmlyecc 
füni Hnbe imparatoruna bildirmiş
ti. ~imdi blzznt Holo.nda da lmpara
Lorl~~u "hukuken,, tanımak ni
yetinde olmadığmı bildirmiş bulunu 
)"Or. Jtnlynnın bu ga.yreU de simdl
llk bö~lccc bo n ~ltmistir. 

Mısırda 
Parlamento 
Kral tarafından 
bir ay müddetle 

Tatil edildi 
Kahire, 2 (A.A.) - Kral bir emir 

.ı:ıame ile parlementoyu bir ay müddet. 
le tatil etmiştir. 

Gaz.etecilc? i kabul eden yeni baş.. 
vekil Muhammed Mahmud paşa. yeni 
hükUmetc karşı Mısırlılar ve yabancı 
!ar tarafından gösterilen hareretlf 

ka.rşıfa.madan dolayı teşekkürlerini 

bfidirmis ve pnrlementonun bir ay 
müddetle tatili hakkında dP.mi~tir kf: ı 

••_Bu keyfiyet, evvelce tavsif e.. 
di1dıği gibi, bir fesih değildir. Ba, bir 
taliktir \•c kanunu esasiye tevafuk et. .. 
mcı·t,.dir.,, 

"on vaz.iyel ltalyanın lehine 
değ-HcJir 

Londra, 3 (A.A.) - Havas ajan
smm muhabiri bildiriyor: 

Mısırdaki siyasi vaziyetin bazı 

gazetelerde sureti tefsiri diplomatik 
mahfelleri hayrete düşürmektedir. 

Bu gazeteler Mısırda hasıl olan va.. 
ziyeti İngiltere için bir hezimet ve 1-
talyan propaga.ndasrnm bir muvaffa. 
kıyeti ı:;eklinde göstermektedirler. 

Bu hususta saliihiyettar mahfeller, 
\?efd partisi iktidar mcvkiine geldiği 
zaman İtalyan nilfuzunun tesirleri 
hakkında buna benzer tefsirlere tesa.. 
düf edilmiş olduğunu, faka.t h8.disele 

rin bu iddiayı kati surette tekzip etti
ğini hatırlntmnktadırlar. 

Bir çığ 
A vusturyada sek iz 
kayakçıyı öldürdü 
Viyana, 3 (A.A.) - Schneebcrg 

dağında Viyanah kayakçıların randevu 

mahalli olan iki b:n metre yükselCliğin

de bir noktaya isabet eden bir çığ, ora
sını bir maktcl haline koymuştur. 

na·ın üzerinden yuvarlanıp gelen 
kar }'lgını, Kraunbach deresinde bulu-

nan yirmi kadar kayakçının üstüne düı

mUs. bunlardan sekizi yığının altında 
kalmıştır. Yığının altmdan beş ceset 

çıkarılmıştır. Diğer kay<>kçılar aranmak 
tadır . 

Amerlkada yılbaşı 
kurbanları 

Ne\'}'ork, 3 {A. \.) - Amerikada Na. 
el ve yılbası münasebetile vukua gelen 

kazalarda en azı 298 ki i telef olmu§tur. 
200 kicınin ölümüne buzlu . roll:miaki 

, irajlarda kayan otomobiller sebebiyet 

'ermi~tir. Diğer olümlere m·cılık \..-azala
rı. bo~ulmruar, yangınlar \e kış sparla
n kazaları sebebiyet vermiştir. 

IÇEHDE: 
* Sıhhat ıı o 11,"tiın:ıi nıua' enet vckale· [ 

lİ n 111 \ HUJM 'c Amerikaya eöndermeğc 
k.ırıır verdiği doktorların isimleri t~blt 
uUlmiştlr. Doktorlar iki yıl Avrupa "e)a 
Amcrık:ıdn k:ılJcııkl:ır, ıhli.:ı l:ıh ili )ap~ 
caklıırdır. 

* J;nınJyct :ıllıncı şube nıiidürlüaunün 

Sanı • r).ın hanına ıı:ıl.li için emir veril· 
ıuıştir. 

lstaııbul Zırııal dircktonı Tahsin ve 
fül:ınlık direkHirü lbrnhim. ıirai işler 
, c fıdrınlık ıe i ntı lınkJ.: ındıı letkikntıa 

Jıulunmnk Üzere, yakında Jtn))U,lll Side· 
cc.klerdır. 

Onumuzıleki nı rl başıodan ilibaren 
diplom:ı ıx ınllhenclıslerlc mıınarlar baş· 

lıbaşııı:ı inşaat işlcı i ) npınııktan mene· 
dileceklcrdu. Ameli olarak )etışen kal
talar da ııntilı:ın:ı tabi ıuıuıaenklardır. 

• 'l opkapı snrııymın tamirine karar 
Hrllnıiş. bunun için lıir mıl)on lira ay
rılnıı tır. Jlkb:ılı:ırdan itıbaren uray mü· 
ı.cslnin denıı.e bak:ııı tul'ııfınrtıı harrı~ula 

lı:ışlımncaklır. 

• l'oloncz lwl'finıın tapu)ıı hıığl:ınına ı 

işile Sıhhi) e çckulelı meşgul olınağn ba,. 
l:ımı~tır. 

l.im:ııı lşleııııcslndc 11:ızı > cnılıkler 
>aıulnıış, )cnıden ambar IJaşmemurluklıı
ı ı ıhd.:ıc; edilmiştir. Bıızı memurlar d:ı an
ırepol.:ıra 'erılıniştir. Hazırlanan yeni 
k, dro hır ıki güne kadar bıldirileccktlr. 

Erzincanda Kıırnclıığda komür madeni 
lıulunınuştur. Bclcdi)c :ıza mdan \"ehbi, 
m:ıdenin işletme imli) ıızını almı~lır. 

Tutul:ın ı;tati tikler neticesinde, mem
lckctinıızıle bir mil)on yOz atımı~ hin dul 
(karılan 'liC kocnlnrı ölmüş) ckiı mil}on 
Hl7 bin bck!ir, 48 bin boş:ınmış, ollı mil· 
JOn dort allmış allı IJin" e\'Jİ olduliu 
nııl:ıştlmı tır. 

·· Nnfi:ı 'ckftleUnin Ele.kirik şirkctin
ılcn btedıği h:ılkdan alınan .fazla para me 
selesi etr.ıfında, fıükümctimızle müzakere 
de bulunan şiı ket murahhaslarına Beltl-
1,nd:ıki merkezden sonderılecek tallm:ıtıu 
birkaç ı::une karlar gelmesi muhtcme.ldir. 
T:ılim:ıt gehr gelmez. murahha~r Anta
rns:ı giderek, \Ckalelle miizakere)e deTam 
edeceklerdir. 

• l:unlt bcledi)esl kömüıe narh ko3muş 
tur. Evvelce on kunıp satılan kömfir bun 
dan sonra dört kuruşa satıl:ıc:ıktır. lk>le
di) crnlzin kulağt çmlasm! 

• Mali)e mfifetüşleri, geçen yıl beledi
ye) e geçen arazi ve bina Tergisinln bcJe
diycye ,. 'rindcn sonra aldı~ı \"aZİ>et ct
ralında ineeiernclere başlamışlardır. Ayrı
ca maUye t:ıhsil suhelcrinde de ıertişlcrine 
dc,·am clmektcdirler • 

• Şehrimizde, mesleklcrınde çalışaıı 124 
cezacı 2i~ diş doktoru. 80 dişçi 1088 dok· 
lor ':ırdır. 

ı:: \ :ırıncl:ın fllb:ırcıı hususi mucsseı;cle· 
rin kaznnç dcrtt>rlerilc gostcrdrnleri ka· 
zımç ucyann:unelcrinin teltik .ıc başlana 
cak. lınkikate U) gıın olup olmadıkları a· 
rnştırıt:ıcnklr. 

• Nikel kırk p:ıralıkl:ırla lıronz heş im· 
ruş ı;c >ÜZ paralıklar lıu yıl içinde le<l:ı.· 
~ ülden knldırılacnktır. 

DIŞARDA: 

Fransız Hariciye nazın Delbos ile 
Sovyetler birliAi lıüyuk elçisi, 17 ilkklnun 
1930 t:ırihll Fransa - Sovyeller blrliil ti· 
c:ırcl anl:ışın:ısını 1033 senesi nihayetine 
knd:ır temdit eden bir protokolu dün :ık· 

şanı inızal:ımışl:ırdır. 

* ,'SuncL1y Times,, gazetesinin bildirdi
ııınc söre. lnglllcrcnln önümüzdeki sene 
lıutçcsinde silıihlanrna meselesi ile lnsi· 
Jiz h:ırici si) n5cli etrafında yapıl:ıcak pro 
pagıınd:ılorn lıü:rük melınliğ tahsis oluna
c:ık H~ bir nevi propaganda ofisi tesis edi
lecektir. 

*Pek )akındıı Prenses Fredtik ile izdi· 
\Oç ıııcrnsimi )npılacnk olan Yunan HIİ· 
ııhdi prPns J'ol, ıliin Alina.ra dönmu~tilr. 

* 192G senesinde Cene\Tede akledilnıiş 
olan s!lühl:ırı tat.dit konferansında Ame· 
rikon murohh:ı:;ı ol:ırnk h:ızır hulunmuş· 

olan Amiral Hilury PoJlard Jolco, i4 )aşın 
da vefat etmiştir. 

* l\lac:ır luış\Ckili Dartın) i ile Maarif 
n:ır.ırı !\oman, \'f)nna ci\'ıırınd::ı D:ıdcne 

'arıııışl:ırdı r. 
* Tosın hir telgrafına söre Sm) etler 

birlıHi halkı, )ılb:ışını şe' k ile kutlula· 
ıııı 'e •·Kızıl Mosko\'a., lıü) ük bir neşe I· 
d nde 'iizm iı~Hır. Parklarda çe işçi ldüple
J"fnde birçok suvarclcr, lı:ılol:ır. ko'\ıümlü 

b.ılol{>r tertip olunmuş 'e işçi c\lcrinde 
lıinlcrcc yeni > ıl n!tacı dıkılmişlir. Yılha
şı Sov} eller 1 iı·liği ndc. Kremlinin büyük 
sıınli dalıcı li yi Yururken lıaşl:ımışlır. Zi· 
ra o dJkiknd:ı 'eni vıl \'clndi\'Oslokda sel· 
mis bulıınu)ordu. 

Harp malullerinin 
yoklaması 

Eminönü nskcrlik şubesinden: 
Şubemizde kaytıh harp malülleri 

le şehit yetimlerinin 938 yılı için 1k
rn.nıil e kayıtları 4-l-938 gUnUnüdcn 
itibaren ynpıJncaktır. 

Yedlerindc bulunan resmi senet, 
mnnş cl\zdnnlnrlle raporları ve nU
rus hU,·Jyct c>Uzdanlarlle beraber yok 
lamalarını yaptırmak üzere sube:ro 
mnı·acantlarr llA.n olunur. 

r HABER - :4fCfaJTI poetut 

Amerlkada 

10 milyon 
• • 
ışsız var 

Vnşingtdıı, 2 (A.A.) - Tahriri nü· 
fus idaresi tarafından, işsizlerin mlk 
tarını tcsbit için yapılmrş olan tahrir 
16 lltı. !!Q kô.nunuevveı tarihinde işsiz 
olduklnrmı beyan edenlerin miktarı 
7.822.919 kişi olduğuuu meydana. çr 
katmıştır. 

Bıı tnhrir esas ittihaz edilmek su
rPtllo. yardım işlerinde kullanılmak 
ta olan 2 milyon da dahil olmak tıze
rc işsizlerin miktarmın o tarihte 
l 0.870.000 olduğu tahmin edilnıek
tedir. 

Bir kalpazan 
Fransız milli ban
kasından maaş 

alıyor 

F RANSIZ milli ~nkaaı, tedavü
le çıkardığı yeni banknotları 

taklitten n:uhafan için muhtelif renk
lerde yapunnııtır. 

Fakat bu; sahtekarlan diifündüre
c:k, yei'C dü1ürece1c: bir teY deiüdir. 

Bundan evvel de çıkuılan banlmot.lu 
taklit olunamaz zannedilmifti. Halbuki 
bir çok taklitleri yapılar, sürüldü. 

Evvelleri, banknotları taklit edenler 
pek çoktu. Son senelc:rde bunların .ayı
sı aza>dı • 

Kalpazanların en metııuru (Broa) 
adlı birisiCir. Bu ad.im, aı.il bir aileye 

mensuptu. Muhte§e.m bir şatoda oturu
yordu. Atları, arabaları, hizmetçileri 
vardı. 

Kı§ln ziyafetler, balolar veriyor, ya
zın av eğlenceleri tertip ediyor, prens· 

ler gibi ômur sürüyordu. Herke1ten 
hürmet ve riayet &örüyordu. 

Bir gün birdenbire ortadan kayboldu. 
Nereye &ittiği anlaıılamadı. Bir müddet 
sonra, cinayet maiıkemcıinde, ma%nun 
sandalycsir.dc görüldü. 

Meğer bu zat. tamam 500.000 altın 

franklık b:ıt.ılmot yaprnıJ, bunları uzun 

müddett:nberi piyasada sürmekle meı
gulmü! ... 

Son gelen Avrupa gazeteltri, mqbur 
bir hakkikin. Fransa milli bankasından 
ayda 3600 frank aldığı ve bu parayla 

geçindiğini yazıyorlar. 

Bu aan'atkir; bin franklık iki tane 
banknot y:ıpmı_. banka müd.iirüne git

miıı. banknotu göstererek JU aözleri IÖy· 

lemiş: 

- Bu, tabtc delildir, değil mi? 
Banka müdürü, banknotu alıp lnk-

tıktan sonra : 

- Evet, sahte değil .• 
Demiş .• 

- Bilakis, sahtedir. Bunu yapan da 
benim. İ§t'! aize ayni numaralı bir bank· 
not daha! .. Fakat, ben namu!lu bir a

damım. Ve ölünciye kadar da böyle ya
şamak isterim. Halbuki kriz var. iı yok. 

Geçinemiyorum, sefalet çekiyorum, E
ğer bana, hayatımı t:min edecek bir ay
lık bağlarsanız bunclan sonra bu gibi 
şeyler yapmamıya söz veririm., 

Müdür, eksperleri çağırmıJt banknot
ları tetkik ettirnüı .Eksperler, aalmdan 

hiç farkı c1madığrnı söylemiıler.. Bu
nun üzerine. san'at\c5.ra sitediği maaı ta 
verilmiş .. 

GUniln birinde, bu san'atkar bar.ka 
müdürün ti görmek i:;temİJ ve yanına ~ı
kınca ona demiJ ki : 

- Maaşımı arttırmanızı itcmiye ıel· 
dim zannetmeyiniz. Verdiğiniz para, 

ihtiyaçlar:mr temine kafi geliyor. Yalnız 
sizden l:>ir ricam var. Delalet ediniz, 

bana bir sanayi madalyası alınız. Zira, 
oturduğum evin kapıcısında bir ma :Sal

ya var. Her zaman ban gösteriyor ya
nın:la k~çUklUk hissediyorum ... 

Şüphesi::, yakında bu san'atkira bir 
madalya vuilecek. Bı:nknotlann taklidi 
ne kadar güç ise, gümü§ paralann tak-

lidi de o Y.adar kolaydır. Geçenlerde 
Faris te yz.kalanan bir amelenin evi a· 

randığı %aman bir ~ok gümüt paralar, 
kalıplar el: geçirildi. Yapıla3' sorguda, 

5 senedenbcri kalp para yaptığı ve bun
ları, gazete, tütün ve saire alarak elden 

çıkardığı anlaşıldı. Kalpazan, bir gü
müı frangın kendisine on paraya mal· 
olduğunu söyledi. J.\uhakeme.si netice
sinde 10 sene küre!c cezasına çarpılıir. 

Ev ve dükkan 
soyan 

ıJ hırsız nihayet 
yakayı eJe verdi 

Bir mUddeUenberi Ortaköy Ye 
Beşiktaş taraflarrnda. hırsızlık ya-
pan ikl sabıkalı zabıta memurları 
tarafındnn yakalanmışlardır. Bun-
lar Vasll \"e Ahmettir. Evvelki gece 
Ortaköyde Bedrosun dükklnmın ki
lidini kırarak eşya çalmışlar, kaçar 
Jten tutulmuşlardır. Çatdıklan eşya-
ı~ . hir krsmr meydana çıkarılmış
tır. 

Bundan başka Sarayburnunda.ki 
Gazinonun tellerini kesip camlardan 
içeri ;·-en 'fe eşya. calan sabıkalı 
Mesud da tutulmuştur. 

Tereyağ 
kokusu 

Almanyada silrut itnaatt için para a
yırabilmek üzere halktan yiyecek hu::.-u
~unda fedakArhk istendiği malUındur. 

Hariçten tedarik ecfılınesi mecburi olan 
bazı gıda maddeleri, mesela terey$ 1 'a
zi Almanyasmda lüks maddelerdendir. 
I fakiki bir nazi tereyağ rerine mutlaka 
margarin kullanmak mecburiretindedir.' 
Fakat pastalarda tereyağ yerine ktilla
ndan ya~ann ağır kokusu. en su ka.. 
tılmarnış naıilerde bile mil1l pasta yi}-e
bilmek imanını bırakmadığı için vaıife
ye davet edilen Alman kimyagerleri ni
hayet bir çare bulmaya muvaflak olmuş
lardır! 

Almanyada şimdi "tereyağ kokusu" 
satılmrya başlanmıştır. Pastalara \"C di
ğer ymecek şeylere, yerli maJı yağlardan 
$0nra bu kokudan birkaç damla kulla.. 
nan Almanlar artık ~"3fma hasret 
çekmekten kurtuhnuşlardrr. Bu kokunun 
neden çıkanldtğı - ticari srr olduğu için -
ifşa edilmemiştir . 

~ tKtNCtKANUN - l"J 

Plaj hırsızı 
Bahaeddin 

Hllngllr bllogftr 
ağhyarak 

"pişmanım" diyot 
PUtjlarr soyan Bahaeddin t.Or:: 

ya çekfldfkce yeni yeni hırsrzıııı dff 
meydana çıkmaktadır. Bahaecl-...ı 
Devlet Demlryolları hareket d&lfP' 
memurlarrndaıı Teyflğfn evinde~~ 
tabanca ile Cerrah paşa hastanesır .. 
tedavi allında bulunan yüzbaşı Nl' 
mın da. bir afim saııt.ini calmıştıf• 

Baha-:ddinin çaldığı cşya1a.rı11! 
çoğ'u sattığı yerlerden alınJDlf""' 

Bugün Bahaedd}n ne birlikte tu!Uf 
ye teslim edileceklerdir. 

Bahaeddin yakalandığı günd•' 
beri ağJama.kta, hınızlık.ları ha~ 
da şunları söylemektedir; ~ 

"- Bir cahilllk ettim, bu ışJe 
yaptım. Para. bulamıyordum; Jl,t 
bukf scrahnt hnyatmn da atTlrlltf 
tım. PJA.jlarda. serbestçe bfrkaÇ 4' 
fa hırsızlık yapınca elime hayli :ptl' 
geçti. Fakat J;fmdf tok pişman~ 

Borçlunun ahı mı 
tutmuş? 

Kısıklıda Dere içinde oturan ,Jt 
mıi ya§ında Hasan alacağını fllf 
mek üzere dün Kurtuluşta. Ma.Dcıı' 
sokağında Alekonun evine g1ııof 
merdivenlerden dUşmüşş baışı y,Jİ 
dığı için tedavi altına alınmışu~ 

Baş, diş, nezle, grip, romatizr11S 
, ~ numn ağnlannıu derhal keser. 

ıcablnda ıqUnde 3 k••• almabHlr 
lalm ve markaya dlkk•L Taklltlerlnden aaklnın..-

ELEKTR • ı K 

SCPCRGESI 
Her Ev Klldtn111a Llz1m ideal bir Alettlr. 

S A T i E 'd e 
VERESiYE SATILIR 



ADZZIE :4 • it, · .._vaia;;'~;zamettln Nlliıı 
Y~ yarım adasının kıyılarında tek insan 
8 mamı~tı. pıhsını pırtısını toplayan 

•u b .. . dablle kaçmııtı 
' ilyuk ıınparatorlutun toprak- ya dehıct salnuı; aaymz esirler ve ga-
8'\ d~,~~ Fransa, kudurmuı bir düı- nimetler aldıktan ıonra Mesina boğazın· 
~ 'b'rıu~ Ortasında kalmıt. boğulu- dan geçerek Sicilyayı allakbullak et-
~ ıydı .. Görünüıte iıtiklilini mu- mit ve hatta Santa Luçiyayı zaptctmiı, 
~ etti~i sanılan bu krallık çevirdiği daha sonra timale yükselerek Tiber 
•eıe~nkaıara ,bütün didinmelerine nehrinin ağzına kadar ilerilcmit w 

... 1lteQt 1ıklarına ratmen hakikatte mukaddes Papa Hazretlerinin huaual 
~ 9İJ& bnparatorluğunun imtiyazlı malikinelerinden olan bir !ehri, Terra· 
41t 7tti haline dütm~tü. Şarl, dile- çinayı tahrip etmİfti. 
~ ordusiyle Fraıwa toprak· ltalya yanm1daemm kıytlannda tek 
~ ltslyor •• dilediii her ft)'i. insan bJmamıttı. Pdıamı pırtmm 
Mt &lbl '-11. emir ahmt bir lıbmet· toplayan dahile kaçmttı. .. Barbaros 

..... _ ... atle bqanyordu. ccliyor r,, dendi mi herkesin adil bofht-'S' kralı. Şarlm lmkmletiyle na ıeliyordu. Roma tirtir titriyordu. 
... .....:. mecbur olmuftu: •e eter Papa batUn kardinallannı pqine takıp 
"' ~ bit lltlkWe uhip buluna- kilisesine kOflDUt, ıwıın mihrabı ö-
S buna da TGrk imparatoru nünde diz çökmUf, .. Barbaros adb tcY· 
idlı. llıt,,un.m himayesine bor;çlu tanın terrinden ludyanın halh olmau 

k-... için,. dua etmekle yalvarmakla meflUl-
~ SUleymana ıelince o, biç dil. Çanakkaleden Cobelüttania kadar 
~-.._ dotmanı Şad Kent'ten çok Akdenizin timal ve cenup layılannda 
-..,.1'1cack bir kuclretl, bir saltanatı dalgalar ve kasırgalar hep Bart>aro.un 
' eıtllyordu. Macariıtan, Avuıtur- kahbar kudretini ve Türk imparatorlu-
~ hrıaı, BalJranlır, M.ota, Ece a- ğunun zaferlerini otuldatıyoM\J. 
~Suriye, Irak, Kafkular, banın ikinci ıebcp: 
ttıı..... · blr kıımı, Romanya, Kınm, Ok· btanbul urayı, Şarl Kent impara-
~~ biitlin cenup kısmı, Mı11r ve torluğunu mahvetmek için Viyanayı 
w...,:71t onun hükmü altında idi ve im- çiğneyip garbi Avrupaya saıdımıaktan 
İt~lunun her tarafmdan bir bat· İtalyayı, Bohemyayı uptcdip Almaıı -
, ..... lcokutu gelen, Şarb ccçen yaya d•lmaktan daha kolay bir ~e 
~ ile bdar uydlaıuyo:aa 0 da, dilfüttebildiiini sanıyordu: 

;..,__ -- 0 derece 1runetleniyordu. Vi- Mıurdan Traııw..wa. ~ ~ 
;.;:" her llldmtı bir evvelki saldı- doeun zaptından sonra Şarlk Kent ta• 

6- çok sarp oluyordu. rafından Trabluaa yerleıtirilmiı olan 
Jliri k ıövalyeleri ezmek, ondan Tunusa 

1ıa • ?>'U milalilmanlarJll, diğeri ko-
bıı ~~~Y&nLlrın teslri altında bulunan geçmek ve böylelikle Cezayir i.i:ıJerin-

""' un dtn, (Yani bütün fima!i Afrikayı do-
tt .\: paratorluk, evvelA, yalnız Or- laprak) lıpanyaya çullanmak.. 

~ bir"':.t~ı!a çarı>Jprlarken timdi orta- Göa• aon derece zor ve hayal! cibi 
ti: ikinci çarptfıM aahnesi belinnit- g6~en bu proje, Kanuni Sillfylhana 

~~m.ıoıll lıu aahneye de intikal 
. . ıld le~pt:n ileri a~!Jr.ifti.. 

~fllki •r.b~: 
~a ~e ka.; unl SUltau SUleyman, 
' bır oı du ile ( •) Viyana önünde 
~ ederken Şad Kent'"m emri ile ha· 
bn.:_t tdcn V cncdilc amirah Andrea 
s~ Moranm muhtelif kıyılanru vur· 
~ kol'OnA ile Patruı nptetmifti. 
,_ Bllleyman bu aefere Uç yıl ıü· 
~ dikkatli bir bandıktan aonra 
~~ baıde Doryanın Korada ıirlftiği 
"-a; eri duyunca itini yanda bırakıp 
~ 46ıuneyi tercih ctmitti. 

s.ı Morada bulundurduiu kuv· 
~ lbUhim bir kmnmı bu Nfere 
bt, 'lttirdiii için, Doryanın tahriki S blr takım kırıatalıldar çıka· 
~ ~ dütilnmüttil. Bunun üzerine 
~ Jaa.:._~pada cirifilecek her hangi 
~~ ınutlaka çok kuvvetli bir 
~ ~ daha önceden ite bqlaya .. 
"tai.,..""!':vı Akdenne açılama.z bir ha· 
~-~ Jmlavrak bailamuı 11· 
S~line karar vtnniftl O aman 
~~ lllıiraı, ıözleri 6nilnde çok 
S bir ın&naya bllrilnmUft\l: 

~'· ~ 81.ll:yman bu büyük deniz 
;"t iyi bir donanma nrildiii tak· 
1't( ~l ~nt'in donanmuma denis· 

'-.:: edebileceğine akıl erdir I~ bula döner dönmez, geceyi 
tarak büyük bir donanmia 

~ irade etmifti. 
~ '-Paratorluf unun bütün tena-

~ )Ilı .. _~ ve '"1unla bir 
~ ~ Cezayir oca.1darmda ça 

s~-~k değerli TUrk deni7.Ci 
~ ~-.reel altında bqlryan faa 'lki yıl aUrmUttU. 
~· Yet 1534 yılı ilk baha 
\k.._~d"'u lnıparatorluğun bllyUk 
-;~ Iraıan cenubuncll ve ıranda 
~~ 1'lıl'#affakıyetler kazanırken, 
' "'Ur,~ Uç YÜZ ıaler ve Brigantin
!'h ""il ~ bil yük bir TUrk donan
lt.:...~-•Sd-..=- el.~ boğazdan gcçmi,, E
~~ ;""tı. lıte o gündenbcri Şarl 
~ ~ur amiralr Doryadan 

lta.,. ~..:.lllıyorüu. 
"t~ dt ZWflkarb hayratını dal
~lcalandırı Mataban bumu
~ ' ltalyan kıyılarına vannıt. 

~ "'1ırınuı. Napoll ve Gaeta-

pek kolay ve tabii ıeliyord\I; Bit'-l"Z&· 
iiifilllılPllua bb<-.ır•ift l"öl~ 'ljnk 
bin Ziyadın kum&ndaimdaki Arap ordu
ları da bu yoıdan btrya yanmadamıa 
girip Vwgot devletini mahvetmemiı 
ter ıpiydi?. 

Aaa111.uua. yedinci Milit a9nnda ba· 
ıarabildikleri bir iti Türk neden on aı.:: 
tma aaırda bapramıyac:aktı? 

Barbaros, cemllerinde daha fazla , •• 
nimet alacak yer kalmayınca imparator 
Şarl Kente ut kıyılardan u.ıaklatmıJ, 
doğru Cuaire vumııtı. 

lıte Tunuaun aklı bapoda 
0

olanlanru 
dilfilndilren nokta bu idi : 

Koskoca Şarl Kentin himayesi altın· 
daki yerleri vuran bu BarbarOI için Ce
zayirin yanıbapndaki Tunuau zaptet
mek çocuk oyuncaiı ıibi bir it olmaz 
mıydı?. 

Genç hükümdar Mcvliyi Haaen'in 
toy n Hraemce suıuru ile Barbaro
•u ~kta old11iu berkeain bildi
ii toYdi- KnlA)'i Huan kendisinden 

bllyilk kunetler vehmediyordu. Bayram 
cUnJcrinde fantuiya y•pıp at k()ftllraD, 

havaya lahç aallayan çöl ıÜ'farilerine, 
ipekli entariler siJdlrdfil mubafuJan. 
na bakıp bun1arm BartmOlla bq edebi
leceklerinl ...,ordu. Barbaroeun kud
reti baklanda en ufak bir fikri yoktu.. 
Bu aenemliii yetipi)'Ol'lllUf pbi ftri· 
len naihatlerl de dinkmlyor, Baıbaıo 
ıun aı.,JWıe Cuayir Araplan aramda 
tahrikat yaptınyordu. 

Vezirleri bilyilk bir teltt ve yeie 
içine düpnilf buluıı.,orlardı. Barbaroa 
gibi bir adamın b8yle hareketlere ıCfz 
yıımmuma imkln mı ftl'dı? Hele Ak
deniıi alttlat edip herkesi lindirdilf bir 
devhtde .... 

OU bu Barbarolun elindeki kuvvet
ler hJrlailda bir fikir nrmek için, adam
lamıdan Şcytankoftn l1bbı ile anı
lan bir reilin .on ıpacera1armı anlat 
mıflu'dı. ŞeJtankOda, c11Srt yıl ance 
bir 11bah. (Belentfye - Valamiya) da 
ki snOIJBmınlırm bü,Bk ftkenceler 
çekti klerinl baber alınca daylnamumf. 
mawa bOyaldQWe cıa bet tekne ile 
CeuJ'irden ~ llS'lnqtı. Han pek 
bcrbRttı. t.payollar WS,le bit hnada 
denLclen bir tehllb ıelecelkd mnma
dılch ti için bildin pmllerW hyın1ına 
da dt.mlrlemi!lerdi .• 

<O....••) 
( .. ) 300.000 kitilik 

HABER - N'tam PGlfMI 

t .KA.NU 1J8ANt 1988 SABABI 
Kadm (Bar pl'llODuna) - Ha11r, 
kocam o dejtll, benimki daha 1aşlı 
ve çıplak kafalıdll'. 

Karı koca 
ctıvesı 

Kadın - Boıu bofuna cittim, güzel 
lik enatitU.:1 bucün kapalı imi1-. 

Erkek - Söyleme; lüzum yok. yü
züne bakınca anlqılıyor r 

Merak bu ya ı 
Hırsızlıktan dolayı cilrmümqbuda 

1evkedilmitti. Mahkemede reise: 
- Muhakemem bapa zaman yapd

ıın, dedi, avukat tutacaizm. . 
Reis: 
- Avukata lüzum yok. diye cevap 

verdi, ıuç üstünde yakalanmıpm, avu~ 
kat ne deyebilir?. 

Munun cevap verdi: 
- lıte ben de onu merak ediyorum 

ya! 

. Çara 
.iki k&dm aruında: 
- Kocınun lf1erl naad PliJ'OI' bU

mem .. Bana hiç bahsetmiyor •• 

- Muhakkak 6irenmek iıtiyoraan 
una bir manto almatını söyle •• 

Haklı delll mi? 
Acı latihzalariyle maruftur. Geçen 

giln, daima hakikati levdiğini ıöyliyen 
bir kadına: 

- Mademki 6yle, dedi, yüıilnil.zil ni
çin böyle boy&mlğa ]il.zum cörUyonu
nıu?. 

Kediye peynir ı 
Erkek - Sana zahmet oldu kana· 

fmı. Benilft zitmem Jimdi uzun itti.. 
Bari on liralıfı bozdurabildin mi? Epey 
geç te kaldın. .. 

Kadm - Bozdurdum, kimle bo.ımu· 
yordu. Sekiz liraya bir ppka, 17 5 kuru-

p da bir çift çorap almaia mecbur 
kaldım! 

SATRANÇ OYUNUNDA 
- Benim krahmı aldın lıa! Sen 

timdi stınllD.tı görtıntın. ben 4e b11n11 
diktatör yaptım f 

ıstanbul radyosu 
4 tkinciklnun Salı 

17: JnkdAp deni: Cniveniteden naklen 
Ymaf Kemal Tenlfrwenk, 18,30 pllkla 
danı malikllf, lt BQan lılmaffer ve arka· 
clatlan tarafından Tart maaikilf, 19,30 
Konferanu Be10lla halltel namına Niza· 
metUn Nult (Kitap ••ıilf). 19,56 Boru 
haberleri, 20 Kllllk Tart musfklat. Oku-
7&D Nuri Halil. Keman Retat, Kemençe 
Kemal Nl7&11, Ut Sedat, Tanhr DlrrD, 
Kanan Vecihe, Nıafl" S.W..ddfn Can· 
dan, to,30 Han npora, to,11 Omer Rısa 
tanflndan arapea 1611eT, 20,45 Vedia Rısa 
,.. arkadaflan tarafıadan Tart maalklll 
"9 Mit prblan (IHt Qan), 21,11 OJ'ta
tra, 

1 - PloloT: Marta UYVttlr 
2 - Ruaorlül: Borlı Godno•, 
S - Baeh: RHef1 du Prlntemps 
4 - Sinan: Ballnacht Potpani 
5 - Defoue: Bereeu ... 

22,15 ajanı haberleri. 22,30 plAkla aolo
lar, opera n operet partalan, 22,SO son 
haberler ve ertesi g(infln proıramı 23 son. 

Yazan: Kenan Çlnlll - Melekzad Çinili (Tercüme ve lktibaı hakkı malıfuz4DI'°! 
( ERKEK - KIZ ) - Numara 30 -

Hicranın suaııne cevap verdim: 

Sizinle 
evlenmlyeeeğimı 

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

çUksiln, bu yaıta ne diye evlendin? 
- Evle111ni1 bulundum, dedim. Ne 

yapılım .. İnsan çok zaman istemediği 
teYlere bJmiyerek sürüklenir •. 

Bu arada gözler.ne baktım.. lri ye
til giSzlerini kırpmadan bana bakıyc.r
du. Nihayet: 

- Kannız nerelde? 
- Burada. .. 
- Evli bir adamın, bir bafka kadına 

ne gibi bir aöyliy«.eği olabilir? Şimdi 
daha çok meraklandım.. 

- Evliyim, amım .ifte öylesine .. 
- Ne demek bu? . 
- Karımı acvmiyorum.. Zorla evlen-

dirilmlf & lbt bir vaziyetteyiz .. Ne o be
ni ne de ben onu snebiliyoruz.. Şimdi 
ayrılmak üzereyiz ile ... 

-Ya? •• 
LcylUan kalma yüzüiü raı*levuya 

gelirken gene parmağıma geçirmittim. 
o bunu aönnut ve böylece bir konilf• 
maya vewe buırlıamıttı. 

Hicrao, bu sö.deıimden &ıce pek 
memnun olmamıı görünüyordu. Son 
cümlemin onda daha müsait bir hava 
uyandırdıit da gözümden kaçmadı. He-
le: 

- Aynlmak il.zereyiz .• 
Sözllme \'erdiği: 

-Ya?. 
Sorıuıunda bQyUk bir memnuniyet 

gizll)'W .• ~ıraz durduktan M>nra gene: 
- Bana ne aöyliyeceğini, s3ykmiye 

celıc milin? dedL 
Artık ce,·ap vermem lizmıdı: 
- Beni ilk cördüğün saman yüdi

me minalı baJcmanrian cesaret alarak 
çaitrdım- ilamdan sırf seninle tamt
maktan ibaret. •. 

Yüzüme dikkatli dikkatli baktı ve ha· 
fif bir tebeuümle: 

- Seni o muhitin ineanlan arasına 
yaktttıramamı9tmı. Bakmamın aebebi 
bu)"du. iyi giyinmif. iyi bir aileye men
aup olduiıı hareketlerinden belli olan 
birinin böyle kahvelerde bulunması p• 
ribime gitmifti. 

- Yaklftuamıyacak ne var? dedim .. 
Onlar eli inaan !delil mi? Gidip konut· 
mam terefime halel mi getirir.. ~ 

- Her neyse... Şimdi bunlan bir 
tarafa bırakıp, kendiamden bahaedclim. 
Benimle ne fikirle konupnak iatediiini 
anlayabilir miyim? Mabadm basit bir 
konutmadan ibareae benden alacaim 
cevap rad olacaktır. Çünkü ben iki ço
cuklu bir kadınım.. Böyle hateketleri 
kendime ula yaklftıramam. Ben bun
dan 10nra ancak beni alabilecek bir 
erkekle konuıup anl•f""k mecburiye • 
tindeyim. Sen bu erkeklerden de ola
mazam. Çok ccnçain çünkU. .. Ben y&f• 

ta bir kadınla evlenmene imkin olma· 
ymca da tanıpnammn bugünkünden 
ileriye gidemiyeceiine kıniim 

- Sizinle evlenemiyecefimi nereden 
anlıyonunuz?. 

- Bir \tcfa söylodifiniz gibi evlisi· 
niı:. !kincisi, timdi iateseni.ı: bile, evlen
dikten tonra pipnan olmanız ihtimali 
kuvvetlidir. Çocuklarım g6züne batar ... 
Bunlan diltOnmcmize dahi iti.zum yok-

- Sana bnmdan aynlacaimu aöylc
mittim. unmm • 

- Mlhkemeye milracut ettin mi? 
- Hayır, henGz delil-. Kamn yanım-

da iken b6yle bir te)'e tetebbUa edemi • 
yorum. Yakın bir zamanda cJıpnya gi
decek. .Ben de bu fınattan istifade e
deceiim. Gitmesine p bir zaman da 
b1ımt delildir. Nihayet on gi1n içinde 
her teY olup bitecek. • 

- O halde bu mesele üzerinde mah
k...,. mUracaat ettikten aonra duru
ruz 

- Nasıl ister&en ... 
- Böyle yapalım, daha iyi.. 
Onun bu sözüyle, evlenme bahsini 

kapattık. Ba§ka şeylerden konuştuk ... 
Bana hayatını kısaca anlattı: 

Mektepten 927 - 928 acnesiıide 

çıkmıt ve o aencde meslektaşlanndan 

biriılyle evlenmiı. Fakat ne evlenit !., 
Aldatılmıı.. Vardığı adamın bir kan• 
sı daha olduğunu ancak evlendikten 
sonra öğrenmiı ve bir geçimsizliktir 
bqlamıı. Kocası zaten hu~uz bir a• 
da.mınıı ta.. Ustelik çok içermiı.. Nitıa• 
yet aynlmıya mecbur kalmrJ. Sonra
ıdan öğrendiğine göre, kocası hukulC 
imtihanı vererek Konya kualanndan 
birine müstantik olarak gitmit.. icra 
~asıta.ııiyle çocuktan için on lira nafa· 
ka alıyonnuı .Fakat daha resmen ayni· 
mak imkinmı elde cdcmemiı. . 

Genç kadın, bunlan bana büyük bir 
aamimiyetle anlatıyordu. Daha neler, 
neler konuıtuğumu.zu Jimdi tafsilitiyle 
hatırlayamıyorum. Amma. her halde o 
pnkü konutnıalannuı:, ciddi meseleler 
dııma çıkmadı . 

Benden büyilk bir nezaketle, ayağa 
kalkarak milaaade istediğini hatırlıyo

rum.. Zaten dükkinda çok otunnuıtuıc. 
Bunu u.ıatmamıı:, dikkati de çekebilir· 
di. 

-Rica ederim, dedim. Ve ben de 
ayağa kal~. 

Dük'kindan beraberce çıktık. Onu 
Taksimden tramvaya bindirirken, öbür 
giln için randevu aldım. 

Hicranla bulupnamız böylece baıJadr 
ve ıene buna benzer tekillerde u
zun zaman devam etti. Bu güzel kadın
la konuımaktan zevk alıyordum. O da 

bana bilyük bir samimiyet gösteriyordu. 
O kadar ki kocuı1e anlaıamamazlılC 
lannm mahkeme dosyalarına intikal e
eden pürüzlerini beraber takip ediyor, 

icndan çocuklannm nafakalannı be· 
raber gidip alıyorduk. Sıbrk ta aine· 
maya gidiyorduk. 

Hiç unutmam.. Bir ıeJc.cr bayramının 
ikir\ci ıünU. onunla gene bulUtmUf ve 
bugün (Sümer) adını tqıyan sinema
ya citmittik. Huaust koltuldann en ar
ka sırasında yanyana birer yer almq
tık. 

Filmi seyrediyorduk. Bugün bu fil· 
min ne olduğunu ıoraraanız aöyleyeme
yeceiim .• Hattl sinemadan çıktığmus 

nmn mevzuunu dahi toparlayamadıp· 
mı bilirim. 

Nasıl oldu bilmiyorum. .Eliınin, bir 
denblre Hicranın eli içinde olduğunu 
hissettim. 

Bana: 

- Ne kadar küçük ve yumupk elle
rin var, ne de güzel .. dediibıi duydum. 
Onun bu hareketi beni heyecana ailriik· 
ledi. Hele ıene avuçlan içinde kucağı· 
na koyduğu zaman, kıpkırmızı oldum 
ve titredim. • 

Vaziyet fenaydı. Bunun hiç ı-e öbür· 
]erine benzemediği anlaıılıyordu. Bunu 
idare etmek pekte kolay bir ıey ohm· 
yacaktt. Bir ldefa it çığınndan çılmuıtr. 
Bu dakikada yapılacak ıey idare et• 
mekti. Bir bahane ile ellini Jrucağmcllıı 
çektim. O bu hareketimi, benim çekin· 
genliğimden çok: ""Etraftan gCSrmler 
bulunur,, demek iıtedifime hamletmit 
g(Srünerek lıaf"ıf bir gillüımemeyle kar
tıladı. • 

Sinemadaki bu hareketini, buluftUğu
muz zamanlarda tekrar etmeldiğine ba· 

brak, Hicran haldandald kanaatimin pek 
te yerinde olmadığuu, onun hiç te .ar 
idare edebllccefim bir bdm olmadıtnu 
anlamıt bulunuvordum . 

(0-....-ı 
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Çörçilin makalesi 

lnqiliz donanması ve 
Fransız ordusu emniqet 

telkin edebilir 
h • . ~ Bnşta~arı 1 loclı~o J n~üşterckcn hareket edebilir, fakat tn-
.arp ga) retı~e ıştırak ettırmek ve cın. gılterenin Vaşingtona , Amerika hüku
~y~t !arkr gozetmek~izin. bütün sımfla- metinin insaniyet ve sulhün faydası na. 

• htırar ve gençle_rı. zayıftan, ha tala- mına almağa karar vereceği bütün ted
n ve sakatlan, tahnlxıtm felfilcet ve aza_ birlere enerjik bir şekilde müzaheret ed 
bma maruz brrakmak için dahi tertibat ceğini açık bir şekilde bildirdiği söyle~ 
alınmıştır. Otuz sene harpleri ve Marl- mektedir. 
hourgh ve Napolyon devri esnasında 
korkunç addedilebilecek harp prensiple
ri, bugün, gelecek bütün harpler için ta_ 
hif addedilmektedir. 

Ayni zamanda, bütün dünya kütlele
ri, sulh içinde yasamayı \'e ilmin her 
zaman arttırmak iktidarında olduğu me
sailerinin meyvalarrndan istifade etmeği 
samimiyetle arzu ediyorlar. Mutlak dik. 
tatörlükler altında yaşı;·anlar, her şey
den tv\·cl. harbe tefewuk eden, devlet 
İ4'teminde, onlan birl<'Ştiren bir propa. 

gancla t~kkülü altında eziliyorlar. Li. 
berat ve parlmanter milletler de, milli 

müdafaalarım temin etmek için muaz
zam bir se\'iyede silahlanmak mecburi 
yetinde kalmı~lardır. Ve. müşterek mii. 
dafalan için, henüz noksan bir şekilde 
olmakla beraber birleşmenin yollanm a. 
ramaktadırlar. 

Bu harp hazrrlrğı masraftan, dikta. 
tör hükumetlerin maliyelerini, basit if
lasları kat kat geçen ve liendilerini, hal-

krn m:ıruz kaldığr disiplin ve mahrumi
yeti ancak harp e-snasrnda müsamaha 
edilen derecede \•ahimleştirmeğe mecbur 
eden bir \'3.Zİyete sokmuştur. 

Bu hükfunetlerin, muhtaç oldukları 
her şey için kendi kendilerine kifayet 
etmeleri arzusu onları mütemadiyen 
gümrOk tarifelerini, kontenjanı ve tak. 
yidatr arttırmala sevketmiştir ve mua
sır dünya, bir muhasara için erzak ~ 
mühimmatını tedarik eden bir ~rll feo
d~l ka~e!er halini almaktadır. 

J§t~ 1937 ~~ttitf Mkfm meyilleri 
ve !şte, bu yortu günfinde, gözümüzün 
förarı:leki manıara. 

ISP.~NYADA 
Sene içinde, hM:scter, faaliyetteki 

kuvvetlere tef CV\'Uk etti. İspanyadaki 
dahiU harp, ağır fakat zalimane bir şe
kilde ve durmadan. btitün sene müdde
tince Ae\<Un etti. Nasyonalist ve monar
şist İspanyol ordul:ınnm kuv\'eti , cüm. 
huriyetçi ve sol unsur:ların tecemmuu 
üzerinde gitgide daha büyük faikıyet 

gösterdi. lspanyol mücadelesi. bunu, 
komünizm ve faşizm arasında ideolojik 
bir mücadeleye inkılftp ettirmek i$tiyen 
iki müfrit cenahın eseriydi. Alman ve 
İtalyan diktatörleri mükerrer defalar. 
mlldahale etmemeyi vadettikleri halde 

terazinin gözlerinden birisine ağrrlrklan
nt atmrşlar. So\'yetlerin şefi de, diğer 
tarafa yardım etmek için, elinden gelen 
her ~yi yaprmştrr. Fransa \"e bilhassa 
lngilterc tam manasilc bitaraf kalmıştır. 
Britanya HükQmeti ve harici~·e nezareti 
deVlet sekreteri, hareketlerindeki hfisnO
niyet ve sabırdan dolayı tasvibe şayan.. 
dırlar ve bu mücadelenin nihayetinde 
B{iyük Britanyanın en hoşa giden ,.C' 
lşpanyada en az müessir bir devlet ol
mast pek muhtemeldir. 

ASYADA 
Japon HükQmetini kontrol ve parl~

mentoyu bilkuvve IAğveden ve vatan. 
perverliklerinin kafi derecede kuwetli 
olmadılını iddia ettikleri siyasi adamları 
öldüren gizli askert teşkilAtlar. Japon 
milletini, Çini, en görülmemiş bir dehşet 
içinde istilAya sevketmi5}erdir. Şimdi Ja
ponlar Çine epeyce girmişlerdir ve bu 

sergüzeştin, kendilerini nerere kadar sü
rükliyecetrini hiç kim~ ke~ı i•PınE'z. Çin-
liler memleketlerini ellerinden ~eldi. 
ği kadar müdafaa ttiler ve bugün dünya
nın en kalabalık milleti olan Çinlilerin 
kalbinde yeni bir vatanperverlik ve bir
lik fikri ra,atllaktadır. Jiponyanm Çine 
taam.mı bitaraf devletlere ve bilhassa 

Bü}·ük Britanya \"e Amerikaya karıı bir 
~ürü tecaVilı ve her defasında tarziye-

lerle doludur. Şimdiye kadar bu tarzire
ler kabul edilmek mecburiyetinde idi. 
fakat. bundan sonraki tecavüzlerin ayni 
şekilde halledilmemesi de muhtemeldir. 
BüyQk Britanya, Akdenizde, böğrlinde 
Mustolini varken, ancak Amerika ile 

1TALYADA 
Ha~istanın Mussolini tarafından 

fethi, ltalyan halkr lizerine pek ağır bir 
§ekilde çöktü. Bu dağlık n vahşi ülke 
mütemadi bir isyan membaıdır ve mu
halif bir haıı..:ın ar:•s11:da Yüz binlerce 
kişilik bir lt~ıyan ordu:unun muhafaza
sı, her nevi ltaivan ı"lt'nabii ;ı;ııı cıddi 

bir gayreti mucip olmaktadır. İtalyan 
cliktatörü, <ı' ·ni z:ızmrıaa ispanyaya da 
hatırı setyıhr lıiı ordu ve Libyaya da 
hundan dah:ı l.tıV\ellı bir ordu gönder. 
diği için şüphesiz membalarını bol bol 

tüketmi5tir. ı\yni r.a:rıeı.nda, Ak.denizde
ki ve Kızıl l :erıizdckı limanlarını hum. 
malı bir şel\i'.cje tak\ ·yt etmiştir. Bu se
l erlerin ve bu gayretlerin icap ettiğı ma
sarife, diktatbrhik rejimile beraber yur. 
dun namütenahi üniformalı ordusu ve 

askeri teşkilatların masarifi de inzimam 
edince, köylü, esnaf ve tacirlerin omuz
lanna mütemadiyen büyüyen, gayretle
rine ra~ şayanı ha}Tet bir millaye. 
metle taşıdıkları bir yük atmıştır. 

Diktatörlükle idare edilen devletlerin 
müşkülat veya ihtirastan Almanya, 
İtalya ve Japonyayı, kendisinden kork
tuklarım ilful ettikleri komünizme karc:ı ,. 
mtikavemet etmek maksadile, otoriter 
devletlerden mü~ bir Qçler ittifa
kı yapmağa sevketmi~tir. Böyle bir itti. 
fak yalnız Rusya arazisi için değil, fakat 
parlemanter demokrasilerin hürriyet ve 

refahları için de tehlikelerle doludur. 
Bunun için, bu wait içinde, Britanya 
JmparatOtt~ ile 'Fransa Cümhuriyet j: 

.. nin, m~tcrek emniyetıeflni temin etmek 
maksadiI.. gitgide sıkışan bir bağlılıkla 
haieket etmeleri mucibi saadet ve hemen 
hemen tabiidir. 

Britanya filosu, bugün dahi, diğer 

Avrupa filolanna nazaran, 1914 tekin
den çok daha kuvvetlidir. Hali hazırda 
sür'atle tahakkuk etmek üzere bulunan 
inşaat programı da, bu temin edici 
"symptome'' u fazlalaştıracaktır. Fran. 
sız ordusu, henüz, adet itibarile, yeni 

Alman fırkalanndan geri kalmamıştır 

ve t~kkülleri mükemmelen hazırlan -
mıştır. Britanya bahriyesile Fransa or
dusu, her §iddetli teca\'üze karşı muka. 

vemct hususunda, A vrupanın ikinci de
rece kuvvetli d'!vletlerine, Cemiyeti Ak
vam paktının ve kendi emniyetlerinin 
idamesi için itimad telkin etmelidir. 

FRANSA ve lNGILTEREDE 
Parlemanter mücadelelerin ve fırka 

kavgalarının mutad görtınüşü altında, 

Fransız ve Britc-nya milletleri, esaslı 

nOktalar Uzerinde, bu ane kadar sulh za. 
mamnda •1>rülmemiş bir ~kilde bir
leşmişlerdir. Ve, nihayet, Avrupanm 
hür hük<ımetleri 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 hissetmeniek ıa. 

zımdır ve biz hepimiz, bu seneyi daha 
salim bir atmosfer ve daha iyi bir yazi
yet ihdası için kullanmalıyız. 

Şu halde, herkesi mütehassis edecek 
bir dü~nceyle yazrmızı bitirelim. 1914 
senesi noel günü, garp cephesindeki Al
man askerleri ateşi durdurdular. Siperle. 
re noel ağaçlan yerleştirdiler ve o günün, 
ıstırap çeken insanlar için bir sulh ve 
hüsnü niy t [!ijnü olacağrm ilan ettiler, 
her iki taraftaki askerler siperlerinden 
çıktılar ve harap bir halde olan harp 

meydanında karşılaştılar. Eller sıkıldı 
ve hediyelerle kardeşçe sözler teati edil
di. 

O zaman:ı kadar yanlarına yaklaşıl-

mıyan ve insani bchimenin fevkine yük
se1 tcn ,·e ı imden mahrum ölüler bera
berce defnedildi. 

Beşeri haslete lAyık olan her in~an 
bu yüksek ilhamın hatrrasını kavbe!m"-
s.n' 

Dün H.ul~li lisesinde yapılan askeıt liseler arasındaki 
güıeş miisabakalarında 

Deniz Lisesi Bursalıları 
4 - 1 mağlôp etti 

Karşı~aşmalar çok güzel ve heyecanh oldu 
Askeri liseler arasındaki spor temas

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

Bu müsabakaları büyük bir alAka ile 
takip eden davetliler arasında başta Or. 
du Miif cttişi General Fahreddin olmak 
üzere Deniz Lisesi Müdürü Albay Ertuğ
rul, Maltepe Lisesi Müdürü Albay Adil 
ve Kuleli Lisesi Müdürü Albay Tevfik 
te bulunmakta idi. Saat üçü çe}Tek geçe 
başhyan karşılaşmaların hakemliğini, 

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

56 kilo 
Günün ilk müsabakası 56 kiloda Ot. 

niz Lisesinden Sungur ile Bursa Lisesin
den Şerif arasında yapıldı. 

Kuleli li$esindeki gürqleri takip edenler 

tık anlardaki bir iki denemeden son
ra Şerif ilk tehlikeyi gü7.el bir köprü ile 
atlattı ise de dakikalar ilerledikçe talci
binin üstünlüğü karşısında ezilmeğe baş
ladı ve nihayet 8 inci dakil(ada tuşta 
mağltip oldu. 

61 kilo 
Deniz Lisesinden Kemal ile Bursa Li

sesinden Fevzi arasında ve büyük bir 
sür'atle başlryan bu karşılaşmanın bi
rinci da.1<ikasında Ktmal bel kapmak 
isterken rakibine kafa kol kaptırdı ve 
ikisi birden yett yuvarlandıtar ve ıtktsf 
de birer tehlike geçirmiş oldtılar. Kendi
ne çok gü~diği hallerile belli ola\1 Ke. 
mal bu tehlikeyi geçirdikten sonra da
ha ytva~ güreşmeğe ba~ladr ve Fevziyi 
altına almağa da muvaffak oldu. 
Beş dakika kadar üstte giifestiij ve 

hayli salto tecrübesi yaptıli lialde ra
kibini mağlup edemedi. 

Fevzi ise altta güreşirken kaptığı bir 
kol ile Kemali çevirerek sırtını minde. 
re getirdi. 

Fevzinin bu galebesi mUsaba.kamn 
7 inci dakikasında olmu~tu. 

66 kilo 
Bu kategorideki güreşçiler arasında 

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

72 kilo 1 
Deniz Lisesinden Ercümend ile 

Bursadan Eyüb araSDldaki 72 kilo mü
sabakasinm ilk beş dakikası ayakta bir 
itismc halinde geçti. Beşinci dakiki.da 
Ercümend kol kaparak hasmını altına 
aldı ve tuş vaziyetine getirdiyse de min.. 
der dışmda olduğundan müsabakaya 
tekrar ortada başlandı. Bu aralık ken
di oyunile alt~ dQşen Erdimend EyQ
bün tatbik etmek istediği kle ve sal
tolan neticesiz bıraktıktan sonra birden
bire kol kaparak müsabakanın doku
zuncu dakikaatnda EyftJ)Qn ımtmı ~ 
getinncğe muvaffak oldu. 

79 kilo 
Bursadan Mustafa ile Deniz Lisesin. 

den Fethi çok sür'atli ve gQzel bir gü
reş yaptılar. 

Rakibine ~ron atıd U!UlKtnll ha-
reJret eden Fethi ikinci dakikada Mus. 
taf ayı altına aldt ve onun ensesinin za
yıflığım hissettiği için çok akıllıca hare
ket ederek mütemadi burgu kulelerile 
rakibini müthiş surette zorlamağa baş. 
tadı. 

Fethinin çok iyi çalışmast karşısında 
yalnız kendisini müdafaa elm~ uğra
şan Mustafa buna ancak dokuz dakika 
muvaffak elabildi ve güreşin dokuzun
cu dakikasında tuş ile yenildi. 

87 kilo 
Son karşılaşma Bursa Lisesinden ls. 

M ti.-rnhnlmlnriln" '"'Vf'canlı bir an tJt türe~ltrt lıtlrn1e ttltn ftnÇ sporcu. 
larclan bir fmP 

mail ile Deniz Lisesinden N~ lfJI 
SDlda yapıldı. Bu güreşçiler ~ 
lsmail lehine birkaç kilo fark old• 1 
nazarda Qrillüyordu. Böyle ~ 
ralmen netice hiç te umulduiu I"" 
çıkmadı. Rakibinin mOthio atılmatatıf 
ustaca mukavemet eden Necmi ilk fi 
larda alta düştü ise de derhal Qstte 1 
ıışneie başladı ve her an artan t' 
enerji ile rakibine tehlikeli anlar ~ 
mağa başladı. 

Yedinci dakikada uzun süren bir ~ 
rO sayesinde tuştan kurtulan tsmall ~ 
dakika sonra ayni vaziyeti idamt~elt. 
remeCli ve tuŞ!a mağlifp ôllllUJ • 
NeCminın yerde' gftreşirken YlPfılı J 
leler. ayakta iken tatbik ettiği saıeôl 
cidden gilzeldi. ...11. 
. Bu ~txs.K3.lardan mma. KUi"" 

Deniz, Bursa ve Maltepe Lisel~ 
ayni sıkletteki ~leri arasında. , 
teri~ karşıla~an yapddr. 

O.M.~ 

Çırçır (8) takımı 
Bakırk3yftnde 1rallr geldi ' 

PazargQnü Bakırköyünde Banıtgüdl 
hasında yapılan maçta, Çırçırspor CB>_! 
kımr Barutgilcü (B) takıımiu 5 - 2 ~ · 
miştir. 

Brezilyadan sonrl 
Arjantin federasyonu da 

çeklıiyor \ 
Amerikadan bildirildiğine göre; Aill.. 

tiq fudbol federasyonu bu ayın o~~ 
toplanacak olan Amerika fudbol fe<JP__l, 
yonu kongresinden evvel bu federasF· · 
dan çıkmağa karar vermiştir. 

Cenuhui Amerika federasyonunun 'itJI 
su hillfma olarak Berezilyadan soma:~ 
jantinin de dünya §3111piyonasma if!_i 
ed~i evvelce bildirilmişti. Bu ~ 
karşısında Brezilyanın da Arjantin ~ 
hareket etmesi muhtemeldir ki My~e~~ 
ca Cenubi Amerika federasyonu deP.r'.~ 

den çok kaybetmis o1araktır. 

Bizim yapma<llğımız ıpor'~ 
Buz Dzerlnde boke 

Noel tatilleri münasebetiyle ,_Jıf 
yapılan bul (lstQnde hokey milll ~ 
\'3.smr T~ Hokey klübü lr==-~ 

Sent Moriste yapılan ve ı;;-~ 
buz hokey takımnun iştirak ettili _ ~ 
nelmild kupa müsabakalarında aJJP"":· 
derece1r.r de şunlardır: 
Sent Moris 3 - Amisterdam 2 
Sent Morla 10 - Londra O 
Bertin 9 - Brüksel 2 
Bertin 1 - Amisterdam O 
Sent Morla 3 - BrOksel 2 . . . . .. 

Buz üstünde hokey Riter Van:~ 
?.t:pa::ıi :mçlarmdan i!dnd ~ 
Almanyanın Ganniseh tehrinde l'Plr 
~ ve Viyana takunlan araSındJ ~ 
pılnııştır. Ç.Ok heyecanlı geçen bu 'fllll'ri. 
bakada Budapeşttliler rakiplerini 4 
rna2lw etmislerdir. 
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GüNAHKARPAPASLAR 
Adaletin 
tecellisi 

_,, _ 
Nakleden F. K. 

"Kıskançhktan kurtulması için 
ni.'n ~ Rusçadan çeviren : Ferah Frruh 

t~i ~ .. ~dalet \'e doğruluğun ergeç Hapisane hastanesinde ölümle dirim a-
k:>h'-.d. eteğine Pan Varkar eski·dneben· d bul d ~ --.il) 1 Fak ::. rasm a un ugu esnalarda, oturduğu 

geıen blr • ~t son zamanlarda başına evin sahibi kadın, polis direktörlüğüne 
bfitiin k hadıse ondaki bu kanaati büs- geldi. Ve kiracısının esrarengiz bir surette 

1 mvvetJendirdi. 

kocanızın bir kaç gün cehen· 
nemde kahp dirilmesi lazımdır!,, 

ste bunun j ... • d' . ortadan kaybolduğunu anJattı .. 
di, her . . . ~ın ır, ki Pan Vaçkar, §İm Kadına Pan Vaçkann polis direktör-
~ • ;ıttiğı. Yerde • bütün manilere rağ- lüğünde çekilen resimlerinden birini gös
hra ~ daletın ergeç tecelli edea!ğini ba- terdiler. Fakat bu resim ağlar bir vazi-

v.saıra herkese vazeder 1 

O, bundan b. · yette çıktığı jçin kadrn onu teşhis edeme-
cacJdelercı .. ır kaç sene evvel kenar di: 
kiraladı. ~- bınnde bir bakkal dükkfuıı - Bu Pan Vaçkar değildir, dedi. 
Oldu'-gu • . ~ oldukça tenha bir yerde Kadının bu sözleri üzerine derhal za. 

ıçın r>olis d · ·bura b t uld ren geçerdi evrıyesı dan nacli- ı tut u. Kadın sifahen söylediklerini 
t~te, bu · . razı ile de tekrar etti ve imzasını atarak 

lard Siralarda, ovardaki dükk~n- hırsızla müvaceheye bile lüzum tı;önne-
~: ~ece hırsızlıktan sıksık tekrar et- den oradan ayrıldı. 
bir mağ şladı. Bir dükkan soyulmadan, Kadının bu ifade~inden sonra i~ bü
gete g~ın kilidi kırılmadan. bir tek yüdü .. Pan Vaçkar yalnız hırsızlıkla cte-

qdar ıyordu .. Hırsızlık vak'aJarı 0 ğil, fakat bakkal Pan \'açkar·m k-atil; 

tutuı~~~trr ki, bunlara ait zabıtların olmakla d:ı itham edileli. 
lis kuvv~ııçı.n karakoJlara yeni yeni po- Pan Vaçkar biraz i}il~tikten ve biraz 
sıl olınu:..:." getirmek mecburiyeti ha- rabıtalı söz sövlemcğe ha~!adıktan sonra 

11•~ hastaneye bir müstantik geldi. Ve Pan 
liAdiSP.leri önl ek . Vaçkann ifadesini aldı: Müstantik ona: 

ra daJıa fazl em ıçin polis. hırsızla· - ôldürdüğünilz Pan Vaçkann ölü-
bir ~ .,.:~ikkat etmeğ başladı. Yeni sünü ne yaptınız?. diye oordu .. 

Sir -.;uoırler aldı. 

Hak yolundan sapan papaslar bir çolr 
hikaye ve romanlara mevzu vermişler
dir. Bu mevzu üzerinde yazılmrt eser
lerin en eskisi meşhur Ciyovanni Baka
çiyo tarafırıı:!an y.uılmıı olan "On 
gün = Dekameron., dur. Yili: hikaye
den müteşekkil olan bu eser on dördün· 
cü asır İtalyan nesrinin en güzel nil
munelerinden biridir. Ve devrin ital· 
yası • örf ve adetı hakkında malômat 
vermek bakımından da çok pyanı dik
kattir. Bu hikayelerin çoğu papaaları 
''kahraman., olarak almıştır ve hepsi 
papaslar aleyhindedir. 

Anlatılan maceraların • "hikaye., ol• 
makla beraber - büsbütün hayal mahsu• 
1il olmayıp kilise rezaletlerinden alman 
ilhamla yazıldığı da ileri sürülebilir. Bu 
itibarla bunların bazılarını hülasaten 
ve mealen nakletmeğl mevzuumuzla a
lakadar görüyoruz. 

Diriltilen adam ~lece Pan Vaçkar dükkanmtn biJAJ1. Pan Vaçkar, aptal aptal: 

dQkk~kannak için gece yansına kadar - Ben, hiç bir ~ey hatırlamıyorum, ttalyada Toskanadalri manastırlar-
da, sabahla ~dı. Gece yansına doğru dedi.. dan birinin ba§papur ~n aziz telakki 
\~ eyın erkenden bir müşterisine - Peki, sizin adrnız ne?. edilen çok muhterem bir din adamı ola-
tnalta d~b~ıiretinde oldu~ bir çıkm - Doğru~unu isterseniz şu dakikada- rak bütün o civarda §Öhret almıştı; fa· 
~ak atımdan çıktr. ki adımın ne olduğunu ben de bilmiyo- kat hakikatte kadrn maceralannr çok 
L'. at d•"ôt.1. B · p v. ,.., b. ~nn d ile" rum.. enım an a~ar olmadr~t gizli tutmasmı becerebilen kurnaz ır ?nan inıka t'l an ı ı adrm uzakla_Ş- söylG,.,..ortar - b .,,, b. d - a· 

~l!enberi n bulmadan kendisini yarım .; papastan a>"'a ır şey eğıl ı. Bu se· 
lıs l2_rafınd taras.'ut etmekte olan iki J>O- - Orası öyle, dedi. Siz Pan Vaçkann bebeple diğer bir çok papaslardan far· 

Pan V ~an lrakal:ındı. dükkanmdan kaç para çaldınız?. 1a ancak fazla kurnaz olmasından ibaret 

tığı d~kar, polislere, birar. evvel çık· - Takriben üç bin kron.. kalıyordu. 
Sôyl~ıği z ıtm kendisine ait olduğunu Müstantik maznunun yanmdan çıktı .. Manastınn civarındaki zengin köy-
le:, bu en...~an onu ilk defa ıören polis- Maznunun SÖylediği rakam, yakalandığı lUlerden oldukça uf ve hatta buda~ 
duter \r~·p""'ça yalana kahkah:ı ile gül- zaman üzerinde bulunan para adedine Ferond isimli biri bu papasm en hara· 
l~ an Va~k2n en vaı.m karakol· hakikaten uyuyordu. retli takdirkarlanndandı. Papas ta bu 
Oetçi 01~lrine ötümülcr. Knr.ıko!da nö- Efkan umumiye bu i~i büyük bir al~- adamın budalabğmm derecesine bay· 
ita% n Üçijnctı komiser de Pan Vay. tm ile takip ediyordu. rındı. Sılt sık manastıra geldiği zaman 
na ..... ; ~;ct Yansı ıJiikkanA ela ' bulunucu. En ziyade hayreti mucip olan nokta d d" B. 

q ~ "" ı ~ onunla konuıur, alay e er ı. ır gün 
Şabaht ~~i sebepleri gillfinç buldu .. zaman zaman kr.ndisine geldikçe, maznu- köylünün evi civraından geçerken onu 

da h_ ,~·ın il:ind komi~ de geldi. 0 nun, bakkal Pan Vaçkarm hayatına ait d b 
..rc:ııı va~ bir çok tafsil~t verebilm~i idi. ziyaret etmeği düşün il, onun undan 

- "--- :- • Verdiği ifadelere karşy: ne kadar memnun olacağını, kendisine 
b- 0~.dırteku sız maJmızrt" hiJAr.rnctınu ,.., Nihayet Pan Vaçkar iyice iyileşti .. Bu-
""<l.ClY - a ::.~.. ~· kimbilir ne güzel hediyeler vereceğini 
~n-' ... ,.,. nuuz, ö.yle mi? dedi .• Ne AıA bi nun üzerine oturduğu ~in ı:ahibesiyle k "rdi 

.... ı 0 aıa zihninden geçirere eve gı ·• 
h~lar \'aziyett.. enselenmiş bütün mQvacehesine karar verildi. Kadın Pan 
ı sen! Ferondun kansını görünoe kendisini art n Verdiğin ifadeyi veriyor- Vaçkan görünce, bu adamı herhangi bir 
~ V ... t. yerde. galiba Pan Vaçkann dükkanında bu eve gönderen tesadUfil takdis ede-

~eledi: cı~ar bOYfik bir korku içindt> gördüğünü söyledi. Diğer sabitler de he- ceği geldi, kadm harikulade güzeldi ... 
- p men hemen ayni şe}i tekrar ettiler. Derhal vurulan papas kendi kendine 

ı..:.,.!lr,_:~at ben hak:t,. aten dilkkan-rmm .. t ndi lllıcı..,>",:.u '"' •• Pan Vaçkar, iyileştikçe söylediği söz- ıoy e : 
~orniS:u~~?Y°rdWL. ter arasında bir nokta daha dikkati çek- - Böyle mücevher gibi bir mahlukun 

. - 'Oınt ~UK kanııldda: meğe ba5ladt. Maznun sıksık, ölümün- Ferond gibi bir aptala düımcsi ne ya-
<fe bil~n rne cannn. dedi, şimdi senin den kendisini suçlu gördükleri Pan Vaç· zık ! Budala adam, kadının değerini 

}{ısa :;u çıkanrıar. kann bizat kendisi olduğunu söyleyip imkanı yok anlamamıştır. 
l'annıa bir :ma.n sonra. zavallı adamı. duruyordu. Papas aldanıyordu. Çünkli başka her 
lteı~ rseı; katarak ve ikisini ayni Nihayet yazısını tecrübe etmeğe karar sahada budala olan Ferond kansını 
~etuı~ \1lırarak0 Polis direktörlüğüne verdiler. Ona: ''Ben, yeni caddede oturan 
ltrj \'e Pa. rada her ikisinin de resim- Jozef Vaçkanm.,. cümlesini yazdırdılar. sevmek ve onu muhafaza etmek husu-

Polfs d:maıc izleri alınacaktı. Bu yazıyı ehli vukufa göndC'rdiler. Ehli aunda ıayanı hayret bir zeka caeri göa-
~a""~- lrektörlOtrüne getir aelmeı Pan ~ Devamı 11 tnctde termekteytdi. 
....., "nctnrı resm· • " Ferah Ferruh MüthiJ kıskançtı ve kar111ıru gayet 
l'al-.at a ını çıkarmağa koyuldular. 

sıkı bir göz hapsi a!tm~ bulundur
makt.a.ydr. 

Papas bunu anlayınca fena halde ti
%iildü, fakat ümidini keamiyerek Fe· 
rondu kandırmak üzere manevraya bat
ladı.. Adamcağız kanaını bir kaç defa 
manastıra getirdi, beraberce Jarİat'da 
gezintilere çıktılar .Papasın muhavere 
mevzuu hep dini bahislerdi. öyle ki 
Ferond, onun hakild bir aziz olduğuna 
kanat getirdikten bafkİ bnaı da papa· 
aa hayran olmağa bqladı ve gUııahla 
nn.ı ona çıkartmak için kocasından mü
saade istedi. • 

Ferond bu müsaaldeyi ckt1ıal verdi, 
kansının , gUnahlannı böyle mukaddes 
bir papasa çıkartmak i&temesi onu 
memnun bile etti. 

Papasın sevincinden etekleri zil ça· 
lıyordu, , derhal · ite batladr ve daha ilk 
gilnah çıkartmada sözil kadmm koea· 
siyle olan mUnaaebetkrine getirmenin 
yolunu buldu. Kadın ,kocasından mem
nun değildi. Hele kıskançlığından milt
hit ıikayetçi idi. Diyordu ki: 

- Ah muhterem peder 1 Eğer onu 
bu müthit derdinden kurtanrsanız hem 
ona, hem de bana dünyevi ve uhrevi 
büyük bir iyilik yapını§ olununuz. Aca
ba bu derdin çaresi var mıdır?. 

Bu sözler papası öyle sevindirdi ki 
az kalsm, kadının boynuna sarılıp ya
naklarından ppur ıupur öpecekti. Me· 

ranuna nail olabileceğini, bu sözler ona 
açıkça anlatmı§ oluyordu. Vaaz verir 
gibi bir eda ile anlatmağa başladı: 

- tizüntünüzün büyüklüğünü tama
miyle anlıyorum. Sevgili kızı~ Senin 
gibi çok güzel ve zeki bir kadının böy
le kaba ve kıskanç bir koca ile yaıama· 

sı hakikaten tahammül cıdilebilecek gi
bi değildir • 

Bunun için kocanızın kııkan~ık il· 
letini tedavi etmek filhakika lanm ve 
kabildir. Lakin bu tedbirin tatbiki pek 
kolay değildir ve senin bu işte bana a
zami kolaylığı göstermek prtiyle mu
v.ıffak netice verebilir. 

İ§i çok gizli tutmak birinci prttır. 
Tatbik edeceğim tedbir dini bir ıırdır 

v~ din adamlanndan bapasma ÜfB e· 
dilmesi yasaktır. Bu sırrı gizli tutmağı 
bana temin ~dersen itin bir çaresine ba
kanz. 

<jenç kadın heyecanla atıldı: 
- O noktadan hiç meraka düşmeyi

niz efendim. Bin defa ölilıne razı olu
rum da gene sım kimseye söylemem .. 
Hiç çekinmeden sırrı bana açabilirsi-
niz. 

Papas cırarengü bir tavır aldı: 
- Kocanızın illetinden kurtanlmasr 

için cehennemde bir kaç &Un kalmaeı 
prttır. 

Kadın fqn'dr: 
- Ne diyorsunuz muhterem peder? 

Cehenneme gitme.i için ölmesi lazım ... 
- Hayır kızan! Daha doğrusu evet .. 

Filhakika cehenneme gitmek için öle· 
cek, fakat orada bir kaç gün kaldıktan 
aonra tekrar bayata dönecektir. Ce· 
henncmde bulunduğu sırada biz dua ile 
meıgul olarak onun kıskançlıktan kur
tulmasmr niyaz edeceğiz.. Seni temin 
ederim ki dualarımız müsteeap ol<Kak· 
trrl 

Kadının gözleri parladr: 
- O cehennemde iken ben dul kal

mış olacağım. .Bu ıırada evlen-cmez mi
yim, acaba?. 

Bu, papaam itine gelmiyordu. Hemen 
itin.% etti: 

- 'Olmaz, evcltdrm. O zaman !sayı 
cfieendlrmit olW'U%.. Hem dul kalma 
müddetin pek te uzun ailrmiyeeeği gibi 
yalnız da geçmiyecektir. Kocan hayata 
avdet ettikten sonra ise lmkançlığm • 
dan eser kalmryaeafı cihetle artık onun
la yaıamak senin için azap ... lmaktan çı
kacaktır. 

- Peki efendim .• Vereceğiniz tali· 
matı harfi harfine tatbik edeceğimden 
emin olabilirsiniz. Yalnız dulluk zama· 
nnnm pek uzun sUrmemesini rica ede

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

tünün de çaresine bakacafnndan emin 
ol.. Yalnır bir nokta var: Hizmeti
min mukabilinde bana ne vereeebin?. 

(Devamı var) 

hun~'l- ~. cağız kederinden hünrn"lr 
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"'1 bozuı "' ıçm Oç defa resmin ca-
lukıa cn~uij Niha~et dördüncQ defa zor-
1~r. P ften hır resmini çıkarabildi-

Sıkı dur sarı saçlı köpek .. Sıkı dur ki, senl dllim 
dilim yapayım .• 

Karşı karşıya. yabani hayvanlar gibi apışıp, 
çömelip duruyorlar, yahut blrlbirlerlnln etrafın
da tırıl fırıl dönüyorlardı. Parlak bıçaklar h,a
\'ada ışıldıynra.k uçuyor, döğüşçUlerin sol elleri 
asabi hareketlerle sanki etraflarında tutunacak, 
kuvet alacak bir yer arıyordu.. • 

uieden Amerikalı Rusa bir daha saldırdı: Rua 
bıçaktan kurtulmak üzere tekrar tki kat olduy• 
sa da Amerikalının bıçağı bu serer onun omuzu
nu iyice yarmıştı. Rus yarayı yeyince olduğu yer 
den bir çığlık atarak sıçradı salonu dört dön
meğe başladı. AmcrJkalı elinde bıçak kovalıyor 
ve vakit vakit bıçağını indiriyorsa da ikinci blr 
vuruş daha yapamıyordu. 

,,_ loınbroıo 
<\Cl.fa •~ nun koydur'U e.c;as!ara göre 
'1-.. '41l:ının Ö!l'l: •• 
·~il kafat :.~suna aJdıklan zaman 
l asının t • • eı dtıhn 1Pik bir cani kafata~r 

llunurı tu gördüler .. Pan Vaçkann bur. 
?h._ est-kkma • ;·"11 kaidele • tr da. ı:ene Lombrozo • 
erecıdi ifadnne .göre. bclahet, sadizm ve 
Parın e edıyordu. 

ha ak izleri · M ' \"dut l<ö • ,. ıse anhavrnlı meşhur 
?ktr. {)ah nıg ın parmak izlerinin ayni 
ıııtriyte, ~sonra :an Vaçkann narmak 
ta~irı "'- Ynelmılel havdut R b' ' '-1\!Yn I · . u ınş-
E~ık izİ ; mılel yankesici Guterk'in 
V\lltın<tu. en arasında tam bir benzerlik 

l niitorı bu 
arı zarna.n :an Pan Vaçkara okuduk • 
~ldı; fideta damcağız hayretinden dona 
~ 1actanı Zeın akhnı ovnattı ve kendisinin 
~Ztnda a~ecı ,.e Frav Zirik olınadı~ı 

ş!adı. &abuk Şt>}1er söylerneğe 

~~:~ Vaçkar. Pülis d. ktö 1- r.·· · . .. ı Çok f ıre .. t·~uncteki 1tin ena g"""~d· 
t\tsı bahteVin • ~ ... ""'. !··.Hastalığı arttığı 
r ne ...__.. d kendı~tnı hanio:an11 lıa~::ı-

1! o d "'vrıa~ iler R 
il a Süha . • •. onan techic:lere ti\. 

la ıltıhabı başlamışb. 

Yazan: Ali RrH Seyfi 
- Yalnız biriniz sağ kalacak! 
Sözilniln manasını pek iyl anlamış bulunu

yordum. BUtUn ruhumu marazt bir heyecan kap
lamıştı. Bu adamların boğuşacakları, hem de U
lUnceye ye öldürünceye kadar boğuşacakları lşl 
zaten korkunç, yUrek paralayacak bir işti. Hal
buki. ıtavgncılarrn içinde döğUşeceklcrl şartların 
müsavi olmaması meseleyi bUsbUtUn acıklr bir 
hale getirmekteydi. Amerlknlr Deyvl Stlnner ge
niş omuzlu ve kavt vücutlu idi. Boyca ve kuvntçe 
düşmanından çok fazla görUnUyordu. Rusyalı i
se ufak tefek bir adam olup kuvvet ,.c dayanıklık 
altımetleri göstermiyordu. Sandım ki, bu küc;Uk 
adam. mübareze şekline ftlraz edecek ve kısa bı
çaklarla yapılan kavganın neticesi, işte ustnlık 
olmadıl!;ından, anc:-ak çok kuvvetli olnnn uygun 
çıkacağını söyliyecektir. Lı\kin o, böy-

le bir şey ynpmndr. DUşmanı .Amerikalı, boş <;e
ne kabadayılığı ile onu yıldırmak yolunu tuttuğu 
halde küçük adam yalnız sı>rt bir inatçılıkla ı::usu
yorclu. Amerikalı bağırıyordu: 

- Ulan keçi katalı; şliyle biçim ll dur da seni 
sUze!ce şişllr;eylm.. · 

İkisi karşı karşıya geldikleri ve Rusyalı A
meriJcahntn hlr snJdınşmclnn kendini sakındıi?;ı 
sırada Amerlknh gene sUylendl: 

- :Ne o? Bıçağımın tndını tattın öyle mi? 

tık önce Amerikalı bıçağını savurdu, kes
kin bıçak Rusyanının boynuna bUyUk bir kuvvet 
le inmek Uzereydl, Rus kendinden biç umulmaz 
l>ir atiklikle ~ğilip yerde iki kat oldu. Hareketle
rinin şiddetinden ikisi do biriblrinden bir metre 
uzak, yere düştüler. Etraftaki seyircller haykırı-
yorlardı.: · • · 

- Orada yatarken yar karnını, Deyvit 
- Bitir şu herlfl Rusyalı! . 
- Ulan kendinizi yatakta mı sanıyorsunuz? 
Amerikah ile Rusyalr sinrlikleri yerden 

kalkarıursa bir hücuma. uğrayacaklarından kor
karnk yattıkları yerde bfribirlerfni gözetlerler
ken sarhoş, haydut gemicllPrln bu tnrzda. teşvik
leri , nnslhatlerl birlblrlnl ko,·alıyordu .• 

Birdenbire Rusyalı olduğu yerden hasmının 
iistüne doğru fırladı, Amerikalı UstUne inen sllAh 
tan uzaklaşmak için öbür yana devrildiği sırada 
parlak ve keskin bıçak sırtına saplandı. Ben se
ylrcllerfn: 

- tık kan. tık kan! 
Diye hnyltırışm:ı.larını duyarak bayılacak 

glbl oldum \'e bir iki dakika kadar Clöğüşçülero 
bakamadım. Gözlerimi yeniden onlara çevirdi· 
ğlm vakit tktsi gene blribirinln karşısında. çö
melmiş bulunuyorlardı. Amerikalının ağzından 
ses çıkmıyorAa da, bol bol knnıı.yan yarılsındnn 
lıilyilcek ncı duyduğu belliydi. Birkaç saniye gec 

Bu kaçma ve kovalama ikisinin soluklarını 
kesmiş olduğundan köpekler gibi soluyarak kan 
ter içinde birlblrinden uzak durdular ve kondl 
dostları tarafından uzatılan içkileri tçtller. Bun
dan sonra sanki sözleşmişler gibi biranda blribi
rlnin UstUne atıldılar: her biri hasmının sağ eli· 
nl yakalamış olduğundan şimdi keskin bıcaklnr 
faydasız kalmı$tı. İkisi de blrlblrlnl savurup a t-
mağa uğaraşıyordu. Böyle kll1tlenmlş olarak 
fml fırıl dönilyorlar, etraftaki seyircilere çarpı
yorlar, korkunç kUfilrler ederek, sinirlerini, adu
lelerlnl kırıp koparırcasına uğrnşıyorlardı; ölü
mün ta kapısında canını kurtarmak için yapılan 
bu Pon ve amansız boğuşma nekadar korkunç bir 
şeydi! 

LA.kin Amerikalı düşmanından çok kuwetll 
olduğundan en sonra onun bıçak tutan ellni gcri
vo sa'furmağa muvaffak oldu ve Rusyahnın bıça 
ğmı kendi göğsüne saplamağa başladı; zavall ının 
gö~sü kıpkırmrzı kan kestlmlştl ve hemen b ny
gın düşecek sanılıyordu :,, Birdenbire bir şey ol
du: Düşeceğini sanchğımız o ndam, thtlmal Öıum 
korkusunun, yahut canını kurtarma duygusunun 
vordtfl son, korkunç ve çıJgm bir kuvvetle A me
rikalıdan kendini kurtardı ve ancak yabant h ay 
vanlnra yakışır haykırışla bı~aı!ını ta sapına kn· 
dar Amerlkalrmn bH~rUne sapladı. Bıçak kırıl
mış, uzun namlu içeride kalmıştı. (Devamı var) 
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Ruzvelt harbi çok 
uzak görmüyor 

_.. B111taratı ı incide 
den mürekkep bir filo bulunmaktadır. 

Ayni gazete, Kadiak adasında "Kadın 
lar körfezi,, ni de ihtiva etmek üzere ge
ı;enlerde bahriye nezareti tarafmd:m sa
trnalman arazide ileride bir hava üssü 
daha tesis edilecetrini haber vermekte ve 
Aleoute ada1annda birkaç hava üssil te
sis edilmesi ihtimali mevcut olduğunu i
l~ve eylemektedir. 

Ruzveltln bu~nkn nutku 
Vaıington, 3 (A.A.) - Ruzveltin 

sabırsızlıkla beklenen mesajı bugün 
saat 13,30 da (Vaşington saatiyle) kon
ırede okunacaktır. 

Zannedildiğine göre Reisicümhur iı
•izlik meselesini tetkik edecek ve trust 

aleyhindeki kanunlar hakkında bazı 

tavsiyelerde bulunacaktır. tnhiaarlara 
Jakson ve İckeı kadar hücum etmesi 

ihtimali a1Jdır. Çünkü reisicümhurun 

bilyUk müe11eselerin yardımına ihtiyaçı 

vardır. 

jakılon ve ickcs tarafından söylenen 
nutuklar hükumetçe tasvip edilmiş ol-

masına rağmen, hilkQmeti hakiki bir ta

ahhüt altına sokmadan bUyük milesae • 

ıclere karıı bir ihtar teıJdl etmek üze

re uçurulan bir nevi balon mahiyetinde 

idiler. 

Ruzvelt ayni zamanda beynelmilel 

vaziyetten bahsedecektir. 

lspanqa 1arbinde vaziyet 

Cumhuriyet ordusu 
Terueli henüz 

terketmiş değildir 
~ Bqtaraıı 1 IDclde harebesi bir kar fırtınası altında d 

mevkllne birfblri ırdına bir cok ıiddetli etmektedi evam 
hücumlarda bulunmuşlar ve l\luelayı niha r. . 
yet öğleden sonra ele f{eçlnnişlerdir,. l\lü .Hararet derecesı sıfırdan a~ 12 dir. 
cadele çok şitldctll oldulıundan hükümet Bırçok yerlerde karın yüksekliği bir 
cilcr fazla %ari.:ıt ''ermişlerdir. Muela ile metreden fazlaya ~danı~. harekatı ve 
fs_tasyon mahallesi arHında, Turla nehri- bilhassa topçulann harek!tmı son dere
nın ıectlli nlaclıkh bir vadi vardır. lşte ce mu" -'·u··ıı t" · ı· 
b 

. . ~ eş ırmış ır. 
u v:ıdı lcındedir ki bir kac bin muharip j . . . .. 

dizlere kadar kara b:ıtmış ve ayni z:ımon kmcı gazelecı de oldll 
da ac bir h:ılde el bombalan ile çarpış- Saragosse, 2 (A.A.) - Associated 
mışlardır. Çarpışma ıeccyarısında nihayet Pressin Tcrucl cephesinde yaralan
vermiştir. mış olan muhabiri Edvart Neli, yapı 

lan kan nakli ameliyesine rağmen 
saat l 1 de ölmUştUr. Şehrin dahilinde 

Tenıel, 2 (A.A) - Havas ıJınsı muha· 
biri bildlriror: Fena hava ve kar, kısmen 
h:ırekaın mani olmakta devam ediyor. Bu
nunl:ı beraber, cumhuriyelclJcr, Franko 
km·ellcrinln hücumlarına muvaffaldyetle 
mukavemet t'Ylemektedir. Mukabil taarruz 
lar csn:ı.sında, cumhuriyetçiler, iki sün 
evvel kııybelliklerl bazı me,•ziieri geri al· 
mışl:ırdır. \ 

Schrin dahilinde be, cumhurfyetcl top 
cular, Frankoculann sığınmış olarnk llu· 
lundukl:ırı bin:ıları bombardımanda de
vam eylemektedir. 

Kar fırtmasmda harp 

Musolininin 
, telgrafı 

-- Bqtarah 1 incide 
Biz, hayat hakkma malik olan bir 

milletiz. Fakat bu katiyen diğer millet 
lerin ezilmesi demek değildir. Biz, 

mutekit bir milletiz, fakat daima da 
diğerlerine k&r§ı mü.saadekar bulun.. 

muşumur. Milletimizin bu hasletlerini 
daima nazan dikkatte tutarak çaJıg.. 
malısınız.,, Saint Jean • de Luz, 2 (A. A.) -

Buraya gelen haberlere göre Tenıel mu- Almanya, Romanyayı anti 
-K-=-u-v--ve_t_f_a_l_k_l_y_e_t_I_ komnntst pakta sokmağa 

uğraııyormuıı 

Ayruda demokrat Paris 3, (A.A.) - Oeuvre gazetesin. 

cephe Jehf ndedlr de Mme. Tabouis, şöyle diyor: 
"B. Von Ribbentrop'un birçok Avru-

Londra, 2 (A.A.) - Yeui sene ba. pa meselelerine, bu meselelerin 17 şubat
emda resmt mahafile hakim olan nişa tan evvel rapılmasr muhtemel olan önQ. 
nenin bir itimat ni§anesl olduğunu milzdeki intihabattan mukaddem kimse
Sunday Timesin diplomasi muhabiri 
gazetesinde yazmakta ve ıurııan illve yi endişe}•e dUşürmemek için gizli tutul-
etlhektedir: ma~an lAzımgelmekte olmasına rağmen, 

"Londranm en yülaıek malt maha. ,·erılecek istikameti tetkik etmek üzere, 
filinin, beynelmilel vaziyet hakkında. sonkAnun sonunda Bükreşe gideceği 
ki bqbca mUWeilan §UD)ardır: söylenmektedir. B. Von Ribbentrop'un 

1. - İngiliz. Alman müdasebatm. vazifesi, Romanyarun kommuntem aley. 
da geçenlerde vukua gelmiş olan ._ hindeki misaka iştirakini temine çatış
Wı, hayır vadisinde çok mühim bir de maktır. Daha şimdiden, Almanyanın 
ilJikliktir. Bükreş Sefiri, Goga ile "Demir Muhafız-

2. - İngiltere hilkfimeti, kanunun lar'' t~kilatı reisi Godreano ile uzlaştrr. 
hUkUmranlığı idealine olan imanım ma~ uğraşmaktadır. Eğer bir uzlaşma 
muhafaz.a etmektedir. Fakat milletler temın edilecek olursa, intihabatta, iki 
cemiyetinin isli.hına muarız değildir, fırka arasmrla hakiki bir blok teşekkül 

3. - A vrupadaki kuvvet faikiyeti, edecek. bu da milli çiftçilerin vaziyetle
demokrat milletler lehinedir ve merke rini müdafaası gayri kabil bir şekle so
at Avrupa milletlerinin bitaraglıp karak Gogo'ya azahklar:m yüzde 80 ini 
doğnı istikamet almış olmalannı Ro.. elde etmesine medar olacak olan reylerin 
ma • Berlin misakı ile mesai birliği ic asgari yüzde 40 mı temin edeco..ktir. 
rasına matuf bir hareket suretinde tef Lö Jurnal ise söyle demektedir: 
air etmemek icap eder, "Roma protokolunu imza etmiş olan 

.__İtalyan. İngiliz milr.asebatı. milletler tarafından yakmda Budapeşte. 
nm derhal 11allh bulacağına dair hi~ de bir toplantı yapılacaktır. Görüşmeler 
bir ihtimal belirmemiştir.,, yakında Roma ile Bükreş ara~mda lta1. 

Guete muhabiri, Fransız • Ingiliz ya ile Yu~os1avyayı yekdiğerine bağh-
birliğine ehemmiyetle işaret ettikten yan iki taraOı itilt\fa mücahih bir itil~f 
ve Delbosun son Avrupa seyahatin. akdi için hazırlıklar yapılmasına Mdim 
den de bahsettikten sonra Pulonya, Ro olacak ve aktedilecek itilf, İtalya için bü
manya, çekoelovakya vce Yugoslav. yük bir iktısadl ehemmiyeti haiz bulu
yarun, Londra tanUınd&.n tasvip edit nacaktır." 
mi§ p.rtlar dahilinde, Fransanm dost 
lan olduklarını ilbe etmektedir. "Po. 
lonya, Romanya ve Çekoelovakyanm 
İngiltere ile olan dostluğu kendi 
harici siyasetlerlnin esas prensipi ol. 
duğunu bir kere daha beyan ve ilan 
etmif olmalan manidardır. Romanya. 
da.ki son tebeddüller, bu noktai nazarı 
~fiştirmeDıı,tir.n 

Yanan kız öldü 
Birkaç gün evvel Aksarayda gaz oca

ğında kahve pişirirken eteklerinden tu-

tu~arak vilcudunun muhtelif yerlerin
den ağır surette yana.'1 Nadire dün Ha
seki 1 lasta nesinde ölmüştür. 

tnıtOCI ~ - ınSVR ...._ ~ ~ tlCtNCU{ANUN - ttJI ;J 
Fırtına ve 
yağmur 

Çin, sulh şartlarını 
_.. Baştarafı l fnctde 

ler fazla kar tutmamıştır. Bugün öğ. 
leye kadar gene ayni şekilde fasılalı 
kar yağmıştır. 

tadilini istedi 
Denizde 

Karadenizde fırtına gene başla. 

ınıştır. Bununla. beraber büyük va.. 
pur ve ıilepler denize açılmışlardır. 

Ancak bazı kilçük vapurlar limanda 
beklemektedirler. 

Diln İmroz ae!erinl yapmak fi.zere 
Galata nhtımından kalkan Tayyar va 
puru Ma.nnarada hayli müddet boca., 

lamış, kaptan daha ileriye gidemiyece 

ğini anladığından gri dönmÜ§tür. Va 
purda otuz yolcu bulunuyordu. Tan 
gazetesinin yazdığı gibi gem batma 
tehlikesi göstermemiştir. 

Diğer taraftan Çana1<kalc boğa. 
zmda İngiliz bandıralı Arlon vapuru 
da karaya oturmuştur. Uç hin tonluk 
olan Arlon vapuru Göstenceden Paler 
moya gitmek Uzere hareket etmiş, 

Çanakkale boğazından geçerken Gala
ta feneri önünde kumluğa oturmuştur. 

Altı bin ton benzin yüklü olan va. 
purun acentesi gemi kurtarma şirke.. 
tine müracaat etmiş, vapurun kurt.a. 
nlma.srnı istemiştir. Alemdar tahlisi. 
ye gemisi kaza yerine gitrni~tir. Kur
tarma işine devam edilmektedir. 

Yıkılan ev 
Dün yağan yağmurlar yüztinden 

bir ev yıkılmıştır. Küçük Pazarda İs
kender boğazında Çilingir eokağında 
21 numaralı evin arka tarafı ansızın 
çökmüştür. Arka taraftan yol geçti. 
ğinden enkazı yolu kapamıştır. Bu sı. 
rada evin sahibi Ahmet karısı ve ço
cuklan ile ön taraf daki odalarda bulu 
nuyorlardı. 

Kaudan zabıta haberdar olmuş, 

vaka yerine gidilmiıstir. Yapılan mua. 
yenede ev tehlikeli görilldüğiinden ev 
dekilere çıkmaları söylenmiştir. Ev sa 
bibi bir tehlike görmediğini iddia. et. 
miış, çıkmamak istemi§Se de kendisine 
mühlet \•erilmiş, bu sabah da evdeki 
eşyalar bitişik eve taşınmıştır. 

-- R&$tarafı 1 incide 
dan tesis edilen tıükilınet komisyonu 
Çank • Kay - Şek rejimini reddeylemiş 

ve halkı Japonlarla iş birJiği yapmağa 
davet etmiştir. 

Kongço\'da da Japonlann himayesin
de bir sulbü koruma komisyonu tesis o. 
lunmuştur. 

Çin mareşafı neye gDveniyor? 
Faris, 3 (A. A.) - "Le Temps" ga

zetesi, Çindeki Alman sefiri Trantmann 
tarafından mareşal Şank - Kay - Çek'e 
tevdi olunan Japon sulh tekliflerinin 
Tokyo hükfunetinin asla Çinde arazi ba
kımından bir istifade ara~tmnakta oldu
ğuna dair olan beyanatile tezad teşkil et
mekte bulunduğu mütaleasmdadır. Zira 
Çinin Japonyayı bilhassa alakadar et. 
mekte olan nuntakalan bilfiil Tokyonun 
kontrolü altına .konulmuş bulunmakta
dır. 

Bu gazete ilave ediyor: 
'Japonya tarafından yapılmış olan ve 

yapılması muhtemel bulunan teklifler -
den müstakil olarak Şank • Kay • Şek, 
ya düşmanı Çin içlerine çekerek, onu 
yrprandırmak ve bitkin bir hale getir • 

mek suretile muvaffakıyetle mukavemeti 
temdide kifayet edecek askeri vasrtalan 
malik bulunduğundan veyahut yeni bir 
takım hadiseler zuhuru Uzerine hariçten 

kendisine bir müzaheret yapılmasını he
:ıaba katmakta o1du~ndan dolayı muha 

rebeye devama azmetmiş görünmektedir. 
Vu hattı hareketi teyid eden bir şey 

varsa, o da mareşalin bundan böyle mün 
hasıran Çin orrlulan ba kumandanlı~ 
vazifesini ifara ha"n nefs edebilmesi için 
icra komitesi reisliğine Kung'un taym 
oturtmasıdır • ., 

lngiliz mfistemlekstne giden 
mülteciler 

Hongkong, 3 CA.A.) - Hongkonsa gelen 
Cin mültecileri mühim bir mesele teşkil 
clınektcdirlcr. Gayri resmt t:ıhminlere 11ö
re bunların adedi 250.000 dlr. Bu miktar 

1 
• ı t d hergOn co~ıılmııl<lndır. Çin hn, tonel rl hın n g 1 ere e cahınç doludur. Jlnstol:ır hapishanelere 

yatırılmış, hükCımeıin sivillere mah!lu, has 
ltalyan propagandası l:ıncsi fokir mfillecilere tahsis edilmlslir. 

ile ya 1 k İki Japon tayyaresi tahrip edildi 
pi BCB Şanghay 3. (A.A.) - Çin tayyare-

mftcadeJe leri dün öğleden sonra Nankin hava 
Londra, 3 (A-ı\.) _ Bugün arapça meydanında duran iki Japon bombardı

yapdacak olan radyo neşriyat servisi man tayyaresini tahrip etıniclerdir. Bu 
açılacaktır. Açılış merasimine birçok akın, ~anghay Japon mahfelleri tara. 
Arap ricali ve bilhassa Yemen Kralı fından teyid edilmektedir. 
lmam Yahya'nm oğlu Emir Hüseyin Japonlar kibritleri bile 
istirak edeCektir. müsadere ediyorlar 

Bu servis, İngiltere Hükumetinin ltal- Şanghay ~. (A.A.) - 50.000 Çinii 
yan propagandasma kal'§ı ittihaz edeceği mülteci, Japon işgali altında bulunan 
tedbirlerden birini teşkil eylemektedir. araziye girmek üzere Şanghay imtiyaz 

Cenubi Amerika için tertip edilecek mıntaka mm garp hududunu geçmişler
olan Portekiz ve İspanyol senisleri de dir. Bu mmtakaya girmek. bu sabah. 
yakında açılacaktır. tanberi ı:erbesttir. 

Bundan maada Lord Cranbome. --------------
Avam Kamarasında bildirdiği gibi na- Bankada ki para-
zırlardan mürekkep bir komite, İtalyan 1 a rl n 1 unutan 
propagandasına karşı koymak ve lngL 
tiz noktai nazarını dünyaya daha iyi Amerika 1 ı I ar 
anlatmak için alınacak tedbirleri tetkik 
etmektedir. 

İngiliz matbuatı, hüktimetin bu faa
liyeti dolayısile memnuniyetini izhar et
mektedir. 

Times bu hususta şöyle yazıyor: 
''Propagandaya mukabil propagaTL 

ile düşmanlığa düşmanlıkla mukabele 
etmek mevzuubahs değildir. İngiliz neş
riyatından maksat. İngiltere haJkma her 
gün verilen haberlerden diğer milletleri 
de müstefit etmektir. Buna tam mana
sile propaganda denemez." 

... ""ew-s Chronide gazetesi. bu neşriya. 
tı bozmağa t~bhüs edecek olanlarm 
hfi\i etini tesbit etmek üzere tedbirler 
alındığım yazmaktadır. 

Kadın tayyareel 

Mariz Hils 
Bir kazaya mı 

uğradı? 
Beyrut, 3 (A.A.) - Kadın tayyareci 

Maryıe Hilsz'nin dün saat 13,15 de 
(Grenviç saatiyle) Iranda kain Djaılc • 
dan geçmiı olduğu haber veriliyor. 
Tayyareci o ıaattenberi vaziyetini bildir 
memiıtir. 

Tayyareci. Saigondan avdet ediyor
-tu 

TATİL gUnUnü ahbapla.rile, dost. 
larile bir arada geçirmek için bir 

tarafa 10 Ura saklıyan bir sdamm, bu 
nu unutmak için heriıalde kafasmda 
bir hastalık olması IA.zmıdır. 

Fakat, dtlnyada o kadar unutkan 
adamlar vardır ki ve bunlara ait hl. 

kiyeler o kadar çoktur ki lnsın bunlan 
gördükçe, hikayelerini işittikçe güL 
mekten kendini alamıyor. 

Nevyorkun en büyük bsınkalarrn. 
dan biri, sene sonu münasebetiyle, 
on beş senedenberi aranılmıyan cari 
hesaplann listesini ne.~retmiştir. 

Bu hesaplar, açıldığı gUndenberi 
olduğu gibi duruyormuş. Ne bir dolar 
çekilmiş, ne de bir dolar illve olun. 
muş ... Amerikalı bir vergi kontrol şe.. 
fi, her sene nihayetinde verilen beyan.. 
nameleri tetkik ettiği zaman unut. 
kanlığının şaheserlerine tesadüf ettL 
ğini, beyannamelerden büyilk bir 
kısmını iade mecburiyetinde kaldığını 
söylilyor. 

Gene Amerika bankala.rmdan bl. 
rinde 99 sene evvel açılmış bir hesabı 
cari vardır. 

Vaktiyle 775 dolardan ibaret olan 
bu para, şimdi, ayda 7,048 dolar faiz 
getirecek bir yek{lndur. 

Fakat sahibi kim? İşte bu belli 
değil. Belki de, yıllarca evvel ihtiyaç 
içinde öldü .. Kimbilir? 

Bu mwtecilerin hepsinde de h~ 
müsaacicnameler vardır. Japonlar. ra 
l!h1an olup olmadığım anlamak 'lll""'J 'hı 
mültecileri dikkatle aramr..kta, iJllPI ~ 
rinde çıkan kibrit kutularını bile rt/I be 
dere etmektedirler. k 
Von Craun Budgeyi 1-6, 3-6; Avusttl 

Çinliler ilerliyor ~a 
Hankov 3, (A.A.) - Bir Çin rnJ 

rndan gelen telgraflara göre Çin ~ 
li Changfahkwei'nin kumandas~ 
kıt'alar, Hnngkov i tikametinde rndP' ı ıl 
terane ilerlemektedirler. :t 

Bu generalin pişdar kuvvetleri. 1t"4 bJ 
kov istasyonu yakininde bir no~Y' • c 

gal etmişlerdir. ~ ~ 
Japonlann, Çinliler tarafından dı 

makta olan ihata hareketi se 
HanglCov'da tutunamıyacak bir vaıi1" 
düşmüş o!rlukları s<>ylerunektedir.;1, 

Japon Dahiliye Nazırının 11oıf 11 

Tokyo 3, (A.A.) - Kaim isünli ;~ 
yast mecmua, Dahiliye Nazın k 
Suetsuou ile yapılan bir mülfutı 1' ıo 
retmektedir. 

Japonyanm Uzak Şarktaki maksi 
nnı açıkça izah eden nazır, Çin ile 
çuko ve Japonyanın ideolojik bir 
si ve iktısadi blok t~kil etmeleri 
zımgeldiğ! noktasında ısrar etmİJtİt• 

Beyaz1ann Asyadan çıkanlması 

malini derpiş eden nazır, bundan tJI 
ra demiştir ki: 

"Hali hazırda dünya tarihinde ~ 
akisler bırakacak olan hadiseler kJll 
sındayız. Bu Mdiselerin nasıl bir 8' k 
atle seyredeceğini hiç kimse tahmin t11 ~ 
mez. Şuna kaniim ki san ırk, 
Hakkın kendisine nasib etmiş oıdtl ~ 
saadet hissesinden mütena'im olacak 1 

beyazların heganonyasmm sona ~ h 
Avrtıpahlarla Amerikalıların müt~ 
yen bahsetmekte olduklan adalet ve 1" 
saniyet devrini hakikaten açacaktır. 

Şu nokta üzerinde ısrar e 
korkmuyorum ve icabında bütün d 
mu\'acehesinde ısrar edeceğim: 

Beyazların san rrklann boyunlardl' 
daki boyundurukları, ortadan kal~ 
drr. Tabit ic:tihtasm sür'atle tahak~.,ı. 
umumi bir iştiale Mis olacaktır. F-,,,J 
iyice bilmeliyiz ki ittihaz edeceğimi: iJI' 
tiyatl tedbirler, her ne olursa olsun. r' 
tice, ayni olacaktır: Umumi bir iştial· .. 

..;._..;,_ ___________________ ....,,/_ 

Bir katilin idanll 
istendi 

_.. BnşJarafı ı fnctd• 
ederek bizzat mezarlıkta cesedi g~ 
ğini, suçlunun müdafaası için söyl~ 
terinin es:Jssız olduğunu gerek ta~ 
evrakından. gerekse dinlenen şahidles,... 
ifadelerile Hüseyinin eski metresi ~ 
renin itirafından sabit gördüğünü i~ 
ettikten sonra, Hüseyinin idammı ,... 
yerele 

- Türk Ceza Kanununun dört ~ 
ellinci maddesinin üç ve yedinci ~ 
leri mucibince suçlu bu ağır cinayetıP""" 
cezasrm başile ödemelidir, demiştir. 

Bundan sonra suçlunun yazılı ınod" 
faası okunmuştur. 

Suçlu bu müdafaasında ''ak'a ~ 
ktşlada olduğunu, 321 doğumlu bul~ 
du~nu, metresi Şerife ile aralaf'IP' 
açık bulunması dolayısile aleyhinde f/ 
hadette bulunduğunu iddia ederek ~ 
etini talep etmiştir. Karann tefb 
için mahkeme talik edilmiştir. .;,._ _____________________ ._./_ 

Mürebbtsln' 
yaralayn 

bir kaplan 

B ERLİNDE, bir sirkte yeni ıJ' 
facia olmuştur. ( Doyçe Hal); 

verilen birm Usamercde, bUyUk ,,_ 
kaplana: L umaralar yaptıran bir ~tt• 
rebbi, hayvann hücumuna uğramll""" 

Sirkte hazır bulunanlar bilyillı: 
heyecana düşmüş, bağırarak, biri 
lcrini ezerek kapılara hücum etnıiltlf• 

Mürebbi, büyUk bir hançerle ~ 
dini müdafaa etmek istemif, faY 
bacağından, göğsünden yarat~ 
tır. Mürebbi, soğulc kanlılrğmı ~ 
betmemiş, hayvanı teskine m~vaı..:;_ 
olmuş ve yara1annm ağır oJ.mP""" ... 
rağmen numarasını BOnuna kad~ ~ 
mıştır. Bili.hare, baygın bir JıV" 
hastahaneye kaldmlmıf' 
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Sıhbaı;ıuı.Arı.-adaı 172: 

l:ı \'lllışıırı 1t~· orta yapılı bir zat. intizam 
!llYatlarıııa ır memurun çalışma \'a ır \'e 
llerıh 3 ~allksıniz. Knfanıı işlektir, 
dıı~ ıı lıuyük il · 
:ıunuı 1 ,. • eıne. cnniz var. Dulun-

cıtf llı.irı ·dcııı ş C) a me,·kı sizi tamamen tal· 
J lere kallı c~ektedir. İcabında icab eden· 
r:./. fakut U)ın~°_lay)ıkJu Uysal olabıllt'5İDIZ, 
W' tiz. ele ~· ı~ınız. umumi dc~ildir, zahmet 

1
zel" ıııe, A 'fıı,:mış l~cr şeydu israfa meyliniz 

J;ı... • OriJın· ı dü - 1 • • • . nu: .. iliz <Ol k .. şuncc crınız ıddıa-
bcı.ıct11 ":a · ~erek. Bir müddet ;artında 
kar ~ .• ıız hır m c 

_Y! il•· ı eelbediyor l\laud'd.al fakiyct. nozı:ırı dlk-
ııı;· "l<I ... • \"eya aılevl sıktnlı· 

teJt.... ..., .. ıu d:ı uı d' 
•ur )•az • nne ı:ronım. lster'ienlz 

-~t tahliı tap ınızı Sİ.İn deriniz, bunn göre bir 
w a)·ım. 

·J1~ Gi -~02-
_..ı 1t&oıı ~· •· 
rıu Geıı~ S • · usuf oblu: 
-•ft eli! 1 • ıhh:ııı i ·ı il • • " 
IUI"' '-.!fi CS3 ) • vır JŞin lefcrru:ıtın:ı 

'e k~bilh slıln~ dikk:ıtinden f:ızl:ı. Bild"»ini 
'ey11 L Je nı her • 

ıııru hı 1.1cnuz - zaman gosıcrııııycn 

B UTtlN tafsilatıyla karakterinizi; meziyet ve kusurları. 
nm; sı::i ha}Tl?te düşürecek kadar vazıh ve sarih ola· 

rak hususiyetlerinizi; tuttuğunuz veya düşündiiğünüz işte mu· 
vaffak olup olrnıyacağmızı: nihayet be.ş farkla yaşınızı size 
~öylıye0ilirim. Bana bir gazeteden, bir kitaptan vı:ya aklınız
dan yazacağınız dört satırlık yazıyı; son aylardaki imzalan. 
nızdan ikisini göndı::riniz. 

Tetkiklerin çok esaslı yapılmasını istediğiniz takdirde sağ 
elinizle yazdığınız dört satm. aynı yazının sol elinizle yazılmı· 
~mı; baş ,.e ;:ahadet parmaklannmn bir kağıt iizerindeki izle
rini: sağ elinizi kfığıt üzerine koyarak bir kurşun kalanle eli_ 
nizin kağıda çıkardığınız resmini; muhtelif tarihlerdeki imza. 

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
Gra!olo:ı ve Grafomatri 

mUtenassısı 

l
ı Iannızr. yazınızı sağ el ile kaç dakikada, sol ile kaç dakikada 
yazdığınızı; dirseklerinizden bileklerinize kadar kaç santim ol· 
duğunu Ha.ve ediniz. 

1 Kızınızı vcrccğiniz delıkanlının. tarudıklannızm, dostlarını

zın, nişanlınızın. ış ortağınzn da seciyesini, hususiyetlerini, bi-
ze imzalamı ve herhangi bir yazısmdan dört satır yazıyı gön· 
derirseniz size söyliyebilirim. 

Kendilerine cevap verdiklerim, cevaplar hakkmdaki müta
lealarıru _ icabında neşredilmek üzere - sarih adreslerile yaza· 
bilirler. Gelen mektuplarda, bir kağıda muhtelif kimselerin ya. 
zı yazıp imza attıklarını görüyorum. Herkes a)n ayn kağıt
lara yazmalıdır. 

de istidadınız inldşn!n çok mfisaitUr. Dil;· 
katinlz noksandır. Faal bir yaradılışlosı· 
nız, Zor işleri de bnşarınnktan korkmnynn, 
bnşlodıaını mullnka . bitirmek istiycn bir 
kııblllyettcsiniz. (Fikri ve nmeJI) bir i5t 
mu\'nUnk olmo{innamzetsinh:. Umumi ma
JQmntınızı nrttınnanızı da tnvsiye ederim. 
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1 it ~ hıı,ussi~s.~steı:ncğe :ılışnı:ınıış hulunan 
ce,.ıııi, ı. il 1~ •1 

lyı k:ılbli. Himaye cd ·tııle
lic\·,b· ı ıs ni 1 1 

..) Jıı• •lerı ,.0 h . 1 mayc _c<lcndcn zl)aıle 
11P'" d IJll"~; .. ı . :ışk\ıları irın rnptıklıırının 
dl lSt' ~ • 
~w a ııvsaı,,1r, t)·en bir karakter. t::s:ısın-
İ)-tt 

nızan rııullakn olmasını ,.e yopılmnsını is· 
!ersiniz. El işlerine kabiliyetiniz vardır. 

Dikknliııiz zanınn zaman zayıflar görün
mektedir. işle hunları nasıl yapacağınızı 
<lüşfinmeden haşladığınız \'akıdir. Etrafı· 

nızda dnha fa:zla bir muhabbet ha\"ası ya
ratmak için hnşkalnrının arzulnrım da na
zarı clikkte nlmnk ihtiyncmı unutmama· 
Jısınıı. J\ollıcn çok jyj olnınnıın rıığmen 

ıııulıitlnlzde iyi lrnlpliliğiniz. kadar muvnf 
fak olıınmnyışınm sebebini ynzdığım ile 
izah erlehilirsiniz. Sııallnlu CC\"ap olm:ılt 
iizerr (k:ıdınl oldujlunuzu yazıyorum . 

scbet ,.e i~lerinizdc biraz Iauboli görünü· 
yorsıınuz. Muvnfrak olmak için işli.'rin 

harici güzelliAini de ihmal ctnıemeğe, mun 
tııznm çalışmnğa da alışmanız liııırndır. 

~ orum. Ort:ı yapılısınız. ı\ıncll 1.~lcrc kabl 

liretinizpek ileri de~ildir, halbuki size 
bu kabiliyet de llı:mndır. Knrarlıınııızdn 

ınütereddltsinlz. Kun·etll iddialar karşı· 
sınd:ı fikirlcrinlzden ve lddialnrmızdan 

G<'nclik iddianıza rağmen yalnız pek de 
genç görünmüyor. Yaşım 2:> mi, 30 mu 
diyorsunuz. Halbuki yazınızdan benim an 
laynbildiğlm yaşınızın daha fnzln ,.c lnl'· 

sela 40 ile !>O arasında olması \"C olduf,'U· 
dur. Boyunuz kısadır ve 'ür:utçn da zayıf 
sınıı. Kararlarınızda mutcreddit ,.e müte
havvil bir k. r:ıktcrdcsinlz. Şimdiye kadıu· 
birçok iş değiştirdiğinizi \'e bir :şeyde se· 
bat etmeıİiğinizl ıle tahmin ediyorum. Ha· 
yntta yeni yeni tecrübelerde bulun:ıcok bit" 
yaşta olmndığınıza söre ].;ot'l bir kanır! 
Jmsurl:ırınızı düzc)lip lleriniz için dalın 
hazırlıklı bir lı:ıle sclınenlzi ehemmiyetle 
tavsiye ederim. Aksi halde, hıı tn,·si)'emi 
billılınre Jıalırlı)-'tlCak \'C JıcrşcyJn Setmiş 
oldut:;•11m1 nnlnyac:ıksınız. 
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Ge ·Tok 3·. it il nç. orta '" ;ı • 

lr,ı' ~ 1 Un~e itılıarıı C)lı uzunca beıylıı bir zat. 

1 tldır. lş , h c ıfo ortasınız. Sıhhnliniz 
uir1 kı §e)Jrr ti~ _:ı.~ııııJıı :n~kdi~erinden fork· 
~ 1 Dlinlıi ıle ~1Unij)-orsunuı ,.e lıütnn dik· 

k0PLıını, dPft lek iş ,.e mesele üzerinde 
• •billyeı; . 1 siniz Yani ç:ılışma ku\"vet ,.e ati" l!un rıızı d ,.. 

117.u za at1ıtmağo mütemayil old • 
-206-

Hr1Jojjl11 Mntcı: 

-208-
ılrluin T.Y : 
Dotguncn vücutlu, uzunu yakın ortn boy 

ltı bir zat. Jfayntınn:<l:ı son birkac sene 
l''''"cliııe nıızaran bir iııki~nf göze çarpı· 

,'&zgeçersinlz. lrndcniz de zarır gôrünfi· 
~·or; hu dn i)"İ bir şey dcElildir. En ıılışlı· 

ğı nız işlerde ,·c sık sık yapı ıaınız işlerıle 
hile dlkk:ıtinlz eksik olalıiliyor. 1935 ıse· 
ııc~lne nazaran hay:ıtınııdn ilerlerikl ne-

ticeleri ~imdiden tahmin edemediğiniz bir 

lahnvvül \'nrdır. Diı;cr bir yozı gönderirse 
niz rlııh:ı rnzJ:ı lznhal \"eririm. ,{a' ~~eıı işle~;edi.)~~m. Zihnt şeyler kadar 

;i<' •ıada ırı de ıstıda<Jınız ''ardtr Fikri 
·,. nanı etoriik bi • ,,. n zcı,inız 1' r çnlışmc ile inl.:işafa 

11 Uz. G!i~eı · ahin ten uvsal f!Örünüyorsıı· 

l:ı.tf <lız, ileti 1 ~ınııtıardan bİrtıe meşgul olma· 
ı• <l U3ı.ış ~e chırı Ümitlidir. Kendi ZC\'k, görilş, 

__,.ff ır b :ırekeıı · ı · ŞI'" ta '. ıın11a h crın r.e llımndınız fozla-
~sı3·edir, er znnııın ileri sltmeniz nynnı 

i~.e l' ''O ~ CJ[/f;i_j • -" 1- , 
a, ~" il F. n. r. t•"7· sll!' kııı "' Orıa ,.<' "· · 
tdt' ~Ilı· \'aıı11ı. lla Yn uz~nca boylu. İnceye ~·n 

1:! ~lııı '°elle nıııı sııs hır tip. As11bt olmanız 
nll tı ı;ılllıırı<f llr>tneldir. C:ıbuk kırarsınu:. 
ıuf. l 

11 ba.kınııa 11
d alıngan olmanız dıı ,·nriddlr. 

, \1 ı1;nı. lııvsıl.:dt" kenflinize dikkatiniz şa-

<ienç ve ıiolgıınca vücutlusunuz. İşlerin 
lı:ıricl şekillerine dikknt ememcnlz, ku· 
.sarlarınızdan biridir. Jlnyntlıı muvnrfnk 
olmak iı;in hu kusunınuzu düzeltmeniz şıı 
:'-"tlnl ta\'!liyeılir. t"rnn süren nıütemani bir 
fa:ıllyct istiyen husml:ırıln çabuk sıkıl

mnkta:;ınız \"C yorucu i5Jere alışmış görün 
müyor-;ıınıız. ı::,· · ~ke kcnılilli!inizdcn yaz. 
rlı~ınıı: :vaıılarınııdan birini cönrlerirseniz 
rlrıho co;aslı tıir tahlile inıkıin vt>rmiş olur· 
sıınuz. 

·or :}imdi bu birkaç yıl önceye nazaran 
v:ıziyctinizi daha iyi sörürorsunuz. Ze
kii \'C kal.ılli)·etinize illmadınız olduğu i
çin işlerinizi hlıkim bir zihniyet ve km·· 
\"elle itlnreye men·ahiniz. Gfö:terişten hoş 
landı~ınızı dıı tahmin ediyorum. Elinize 
~ecen iyi şeyleri çabuk harcamaklasınıı. 
nu huyunuzdan vazgeçiniz. Bu hususla dn
lıa f:ıı!'la t:ır~iliit almak istiyor~anız diğer 
lıir yazınızı ı;önclcrlni7.. 
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7'okşim 1:.'.lJ.T.S: 
Genç, inceye yakın orta yapılı bir ba· 

ynn. Ameli işlere knbiliyetiniı: tok iyidir. 
\"ulnız dikkatini1i iyi kııllanmıyorı.unuz. 
Zckiinız işlekdir, bir de dikkat hassnnızı 
kuv,·ctlendlrirseniz dnh:ı çok mükemmel 
netkelcr alırsınız. Ynşnyışııuzm mevcut 
lmklınlar derecesinde olmanınsı bu imkltn 
!ardan ve çıkan fırsntlıırdnn hakkllc fstl
!nde edemcmenizdendir. Uysal '"e iyi kalp 
liı.in!z. Bir de daha fn:ıl olmanızı YC sizi 
:ılı)kaclnr eden hu~u~lnrda ihmalden \"OZ· 

ı.ıecmeniııi tavsiye ederim. 
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s. ,1. r. 2S • 323: 
Genççsiniz. Boyunuz ortadır. Nnrin ~'a· 

pılı demek unlıa doğru olabilir. Hassas \"C 

2ekl bir yar. dılışınız \·ar. Ynptıklnrınm 

niçin yaptığınızı bilerek ve düşünerek yap 
mtık istersiniz. Y:ılnız biraz fnntcı ,.e ken 
dinizi beğenir görünüyorsunuz. AmelJ iş· 

Jrrdrn pek hoşlanmadığınızı tnhmin ede· 
rim. H::ıyallcrlıılz lruvetli, emelleriniz hfi· 
yüktür. Tutumlu olmoğı bir itiyat hnllne 
getirmenize hayottn mesut olmak icln ha· 
kiki imkCın ,-c fırsatlardan istifade etmek 
lü2umunu '"e U)'sal olmanızı lnnlyc ede
rim. 

Yn~ınız 30-35 orasında ol:ıcaktır. Boyu· 
nuz uzundur. Vücutça şişmansınız. Ynzıyı 
yazdı~ınız :ında müteessir olduğunuzu \"C 

mesela lın~ nğrısmdnn muzlnrip bulundu
ğunuzu t:ıhruin ediyorum. Esasen asabi \'C 

c:ıhuk müteessir olur bir ynrndılıştnsınız. 
Çabuk kızar ve kızdığınız uımnndn ortalığı 
altüst edersiniz. Bu yüzden etrnfınızdn 
samimi bir muhiliniz yoktur. İtkiye illi· 
f:ıtınızın dn fazla oldui;unu 1.ıınnedlrorum, 
bundan da '·az~eclniz .• 
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1 stanbul Gani Cebeci: 
Daha sencslniz, hayalin mu\"nffnk ol· 

mak ihtimallcriniz çoktur, yalnız şu ta,·sl· 
ycJcrlmi yerine getirmek ı;nrllır: Tahslniz 

azdır \"C siz şimdiye kadar bunu ilerletmek 
için tok bir şey yapmış değilsiniz. İşlerin 

hnricl şekillerinde ihmalci ,.e ltıubalisiniz. 
Bir şeyi ~·nlnız yapmak dcliil onu güzel yap 
mak dn lôzımdır. Neşeli de görünmüyor· 
sunuz. Maddi sıkıntılarınıza rağmen hayat 
ln daha ir:ıdcli ,.e daha neşeli görünmc~c 
ihllyaC'ınız vardır. Zor işlerden de çekini 
yor<:unuz ki bu da doğnı değildir. Yalnız 
mu\'affnk olmnıtı clüşünccek yerde mu\'af· 
fak olmak için liızım gelen şnrUnn tamam 
lam:ığn uğraŞsanız dah:ı iyi l'Sparsınız. tş
lerfnizdc kusur bulmnk dnimn mümkün
dllr. Bnnl:ın düzeltiniz. mll\·affokiyet mn· 
hakknktır. 

eiı ~1 dır. nıra:- f r. Amcıı işlere kabiliyetiniz 
1 Jl. 

1l'lınuz.11 da natçı ~iirünüyor5unuz. Bu 
gw tndn ederseniz çok iyi olur. 
it' l1e11051 • -205-

Gcrır ız 1\aunak: 
Jıı~, • Ol'l:ı "il 
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llopa - Kuuarshan B.11. B.: 
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\nkara T. P. T. ı\. S. r.ıilocr. 
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8. K. S. 62~ • 25: 

~~ 1nı1 tchaı L .?'"· Ort:ı bnylusunuz. Ta· 
~>of · •"lime ıneyy:ıldir; nr7lllnrı· 

Orta veya uz:una ynkın lıoyhı, orla yapı· 
Jı hir zat. Dikknlin iz kuvetlcndirllme~e 
ıııuhınctır. Kırmct ,:rrdiğiniı kimseleri 
lnklide meyliniz ''ardır. Ameli işlerde de 
mU\·affak ·olabilirsiniz. lyl kablllyeUeriniz 
den hnkkile istifarle edemlyorsun\lz. He
:-,·ecnnlı evler daha fazla nliıl.:nnm celbc
'lh or. Jla,·:ıllcriniz <le kıı,·vcllicJir. Münn· Ct-nçs!niz. 'in5ın:ı:ı 2;-, flcn fazla bulmu 

Genç5iniz. Yaşınız herhalde 20 den az 
olacaktır. Vilcutç::ı iyisiniz. Sıhhntce bir 
şikhyctinlz olmn~n ı::erektir. Ameli iş!C're-

ı ... 

1' 

16t 
....__ K A H R A M A N 
Ve b;td - · • ·----

KTZ 

~kl. cnbir<1 döncwk, ı;rTi tıclımlrula 
ctştı. 

ha O 1.a.tnan, 
t zır bulunan 
l; •• 

.A:nna.fa, bu sahnede 
dört §Üvalyeye yaklas . . . . . . 

liitb; .Mösyöler, dedi. Bu kardinal 
~u 81 belki bir maksatla ,·erilrniştlr. 

ant dö .. 
tulakt ?uş emri ise belki bir 
• BUsrr. Sıze gUvencoilir miyim.? 
\·e~di: Yer arkadaşlan .namına cevap 

~Iat.mazel mone... .. ct·· R' l' .. ~~ · • ·~DYO" o iŞ ıyo 
llli~~?kz kulak olmağa zate~ karar \'er. 

,.. .. ı . e- b 
ıak ' ger ir tuzak varsa, bu tu. 
lnu~ herhalde Paris ch-iırın~a kurul. 
cuva ~ Kendimizi gösternıı?d::n, yol. 
ııJ-.: a.kat edeceğiz. Sonra tekrar .... n e?nri . • ' 
Ye dl:. ıuze amade olmak için geri. vnecl>Ö' .• ~ . 
Çiı.;;.1,._ -bız.. Ta~u. egcr bizi yardıma 

, • •uak şeref' . b" 
~ 1 ını ıze bahşe"'eı seniz. 

l'ner~~k s. bir an sustu. Sonra Ur.erinde 
dırara1k 1~~desi okunan asil başını ka ı 

§öyle dedi: 
-Mös ··1 t\ı.:i 1 . . Yo er, siz- mert ve cesur asil 
c ersınız. B 1 -

Sı)n .. _ k · aş adıgını 11Ucadelcye 
·"«!ıa adar . . 1 be 

e.:ıece - . • sızın e raber devam 
b~-l..~.: Ya galip gelecek 'Ve vahut 
·Q.~ olece~· 

b~n·1 s· gız. Her ne olıu:sa olsun 
ıze b - · b"'ninı tar aglıyan pakt, h'iç hir zaman 

Dört afımda.n bozulmıyacaktır. 
1inç ıoı:cnç crkc3]n çehresini ani bir se 
. ._rdı Dö d'" b" Jesti 1 · r u ırden bir sadakat 
l'lletıcoe~~a~ ellerini uzattılaı \'e hür
lar. g dıl?' ve sonra dı arıya çıktı-

Livertıa .. ·' d" _ n şoy.1e ıyordu: 

kUp ar O~dan şUphelenmiştik; diz <;ö
e! dılernenıiz lazım gelir 
~C\'er • 

llı~·ol'du: Çılgın bir sevinçle mınlda. 
-ohiı.l· nüs a bizimdir. 

lacı.ığı :a~~e~özlerinde bir ktnlcını 'par 

.,.;, - Evet, decı· b • 

.. ~nde dura . ı, u a.c;ıl genç kız SÖ-
dıyoruın caktrr. Fakat size tekrar e. 
bir ~eyd~n~a~kaveı sağ kaldıkı;a hiç 

9eh- mın olamayız. 
h~de ı. .. ~eri sapsan kesilmiş olduğu 

~Irdıla.r: 

- Trankavel ! Ne demel\ isliyoı--su 
sunuz? 

- Şimdill khiç bir şey. Yalnız şu 
nu söylemek istiyorum: Trankavel bi. 
ze hakaret etmiştir ve biz onu öldü. 
receğimize yemin ettik. Halbuki bala 
sağdır! 

-Sağ mı? 
- Onu bu akşam, Bel Ferronyer 

lokantası civarında gördüm. 

Liverdan, Fontray ve Şever hay. 
retler içinde, biribirlerine baktılar! Es 
yol hadisesinden sonra, Trankavelin 
öldüğüne tamamiyle iman etmi5lerdi. 

Fontray bağırdı: 
_ Şu halde gitmiyelim. Onu bu. 

lup öldürelim! 
-Söz verdik. Ben kendi hesabnna 

Liyon kardinaline refakat edece-
ğim. Cilnkü ona söz verdim. 

Diğer üçü de bağırdılar: 
._ Ben de öyle! Ben de öyle! Gi. 

delim! 
Fontray bilyük bir katiyetle: 
_ Döniiştc de Trankavell öldürü. 

rUz. 

Bu kararı verdikten sonra, dört 
şövalye, Paris haricine çıkarak, Lui 
dö Ri$liyöyü beklediler. Bir saat son. 
ra yeni kardinal. yanında bir tek hi~ 
metkarı olduğu halde. seyahatin~ baş. 
ladı. Dört kuvvetli ve sadık sil~rsör 

tariıfmdan himaye ve refakat edildi. 
ğinin farkında değildi. 

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

_ iKm bu? diye mırıldandı. Dost 
mu? Düşman: mı? 

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

iniltiler ve koşu~malar biribirin~ k:ı. 

rıştı. 

- Bu ctn. ne? Ne oluyor? 
Raska.s hayretle başını kaldırdı \'P. 

ayni zamanda, büyük ve siyah gövde. 
nin, pencereden 8§8.ğıya yuvarlandığı 
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Sen Anuay sokağında bulunan ve 
arkası Kurto sokağındaki binanın bah 
çelerine bakan, binanın bu sa.hibesini 
ziyaret edelim. Trankavelin odası, 
bu binanın en üst katında, tavan ara. 
smdaydı. 

O gün, sa.at üçe doğru, Brigit hn. 
tun, yerlere kadar cilerek ve kendisi. 
ni seliıml§Yarak birisinin içeriye gir. 
diğini gördü. 
Ra.skasın üzerinde uzun ve sağlam bir 
ip vardı. Büyük bir nezaket içinde e.. 
ğilip bilzülerek içeriye girdi ve ayni de 
recede nazik bir sesle §Öyle dedi: 

_ Merhaba. muhterem madam, 
merhaba.. Size, Madlcn kızları evi a. 
dındaki binayı tanıyıp tanımadığını 
zı zormağa geldim. 

Kadın, Uzcrinde bir ip ·bulunan bu 
garip, nazik ve küçük adama, içinde 
bir dehşet ifadesi okunan hayret dolu 
nazarlarla baktı. Sonra birdenbire: 

_ Ben sizi tanımıyorum! dedi. 
Raskas, hep ayni nazik tavırla ce. 

\'ap verdi: 
_ Mesele beni tanımakta değil. 

dir. Esasen ben sizi tanıyorum ve 
görüyorum ki, mevzuu bahsettiğim 
evin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu 
bir haladır, muhterem ınndam. Sizin 
tccrübcn!zde bir kadın şunu bilmelidil' 
ki, bu bina, bundan takriben on beş 

sene e\rvel, sırf fazla n~şeli olan, kız.. 
Jan oraya toplamak için kurulmuştur. 

Kadın yüzünü kapadı ve bUyük 
bir ~nyretten sonra kızarabildi. 

Raskas durmadan anlatıyordu: 
- Halbuki, kardinal, hazan çok 

uzun süren bu "inkişaf,, devresini bek 
Jememenin \'e bazı kadınları, ru1ıayet 

kurtulamıyacaklan hatalarından ev. 
vcl buraya kapatmanın dn.ha hayırlı 
olacağını düşünmüş ve bunun için de 
oraya birkaç hususi höcreler yaptır. 
mıştır. Bu höcrelerde tatlı tatlı öl. 
mek çok uvkli oluyor. 

Kadın titriyerek: 
- Fakat, mösyö, dedi, bı:nun, be-

nimle ne alAkası var? Ben fazla zevk 
ve safa silren bir kız mıyım? 

_Hayır! Ne münasebet?.. Sizin 
böyle bir kız olmadığmız zaten bes.. 
belli! Fa.kat kardinal oraya, yalnız 

zevklerine fazla düşkün genç ve gü. 
zel kızlan değil, ayni zamanda, sizin 
gibi ihtiyar ve çirkin kadınlan da ka... 
patıyor ... Fakat çirkinlikleri, isyanla.. 
rı affettiremiyen kadmlarL. 

Kadın, korkudan tir tir titriyerek 
inledi: 

t~~- ? Ben • . ettim? _ L<>J'G.U mı. mı ısyan . 
Raskas hiç nazı"k tavrım bozmıyor 

du. 
_· Madam, dedi, eğer, kardinal 

hazretlerinin bana, sizdc..11 almamı 

emrettiği anahtarı verme7.SCiliz. o za. 
ınan isyan etmia olursunuz. 

- Anahtar mı? •. Hangi analılar? 
_ Bir saatte.nberi, size ~u söy. 

Iüyorum: Trankevelin anahtarını! 

İhtiyar kadın, hiç tereddüt etme.. 
den anahtarı ona uzattı: 

-İ§te! Ve çok rica ederim. kardi. 
nal hazretlerine deyin ki .•. 

Rakass sözi.lnU kesti: 
_ Beni dinleyin! Buraya geldiği. 

mi birisine söylerseniz, derhal mevzuu 
bahsettiğim höcreyi boylarsınız. 

Ve bu sözler üzerine, Raskas, kadr. 
dmı dehşet içinde bırakarak oradan 
uzaklaştı ... 

Raskas Trankavelin odasına girin 
ce, hiç vakit kaybebneden, pencere.. 
ye koştu ve ayni zamanda b~rdı: 

_ Tevekkeli değil! Ben de esasen 
bu pencerenin asil gen!i kızın ikamet.. 
giı.hma nazır olduğunu tahmin etmiş. 
tinı. Artık bu güzel bahçeye inmek. 
ten başka y11p1laca.k bir iş!nı kalma.. 
mıştır ve eğerı~ burada bir ip ucu ya... 
ltalamazsam, artık bana kr....dinalin 
baş casusu R.askas demesinler .. 

Sonra birdenbire durarak dü§Ün. 
dü: 

- Garip şey, geçen gün onu kur. 
tarmak için elimden gelen her §e;:i 



1 
~ız.G,ıH 
MU'-A fLLl 
RiN İ $u ı;u.: 
'YA BV~A'YA 
.!>Al&..AYAQAt( 

i~\Ni ç.~au 
C.AK • 

&"ıTtRD~ 
._.-

lf:1 

168 

-----------------------------------~----------------------ya.ptım. Bugün ise, onu yakalamak 
için, kendimi tehlikeye düşürliyon.mı. 

Tekrar dUrilndil ve m.ınldandı: 
- Canım. bu tereddütl"r de nere.. 

den çıkb? .. 
Ba.şmı salladı ve tehlikeli addetti. 

ği bu dü§ilncelerden silkindi. 
- Biltü pencereler kapalı, hem de 

çok itinayla kapalı eski kurnazlık. 
Bunmı ii7.erine Raskas ipin bir ucu 

nu beline sardı. Diğer ucunu da pen
cereye bağlryara.k, elleriyle inmeğe 

bqladı. 

Pencereden biraz inmişti ki, bir
denbire olduğu yerde asılı kaldı. Biri. 
si Trankavclin odasına girmiş yuksek 
sesle konuşuyordu ... Ra.skas kulakları 
nı iyice kabartarak dinlcmeğe başladı. 

Brigit hatun kapıyı henüz kapa.. 
mış, heyecan ve delı~tinden he
nüz kurtulm\l§t.u ki, yeniden, birisinin 
içeriye girdiğini gördü ve onu derhal 
tanıdı: 

- A! Siz misiniz? 
- Rahip Korinyanın ta kendisi. 

~·im ve sizi hürmetle selamlıyorum. 
Burulan bir müddet evvel olduğu gibi. 
gene şu hain, şu alçak, şu asi Tranka 
velin odasını ziyarete geldim. 

İhtiyar kadın çılgın blr tavırla ba-
ğırdı: 

di? 

- Siz de mi? 
Korinyan, derhal. hayretle sordu: 
- Yolu;a başka ., · · · de mi gel-

- Hayır, hayır, hiç kimse gelme. 
dl, yem.in ediyorum, biç bir ~y bil
mıyorwn. bunu lutfen kardiıu..l hu. 
retlerine söyleyin! 

- Hiç bir şey bilmcmenız YC bil. 
hassa hiç bir şey söylememeniz gayet 
milnasiptir. Unutmayın l.i Tampl ha.. 
pishanesiDde, yüksek hiyanetten mile 
rim olanlara mahsus höc.reler eksik 
değildir. Ve bu cidden yazık olur. 
Çlmktl, her şeye rağmen, siz hiç de faz 
la lbtfya.r değilsiniz ve ben de cinsi 

letifi himaye edenlerin bqmda geli
rim. 

Bu sözler 67.erine, Korinyan kadı
nın kolunu çimdikledi ve, kadm mah. 
cup görtlnmk için büyük gayretler 
sarfcderken, oradan uzakla.,,ıı. 

Kadm, yalnız kalınca mırıldandı: 
- Yarabbim! Bu heriflerin hepei 

de kudurmuş. Ktlçilt beni Madlene, 
bUyük de Tapmle kapatmak iait)'Ol". 

Ve kolunu oğutt:1ırarak ilave etti: 
- Fakat rahip, hiç olmama nazile 

davranıyor. 

Korinyan, kadnn korkutmak hu
swsunda gösterdiği dehadan mağrur 
bir fJekilde Tran'kavelin odasma gil'di 
ve ş(Syle mınldandı: 

- Elbette, düello tistadmm izini 
gösterecek ol&n bir ip ucu elde edece. 
ğim ! Bir şey bulmasam blle buraya 
yerJeeirlm. herif nuılaa buraya gele
cek ve benim kun.cağnn tuzağın içine 
düşecek. .. 

Bud üşünce üı.erine, bütün dolap. 
lan ve çekmeceleri kanştrrarak tek
rar mınlda:ndı: 

- Buraya yerletmem cidden iyi o 
lacak ! Ben ilk defa bu hatunu iyice 
görmemiştim .. Doğrusu hiç def azla ih 
tlyar değil ... 

Birdenbire durdu ve bağırdı: 
- Bu da ne! Bana öyle geliyor 

ki, bu ileti, tıpkı böyle, başka bir yer. 
de de asılı görmiiftiim. .. Hem de yal. 
nız gömıemif, hatti. omuzıAmn Uze
rinde de hia1etml§tim. 

Odalardan birisini kanştırmıetı 

ve malfun pencerenin bulunduğu diğer 
odaya geçince de, bir çiviye aaıh du
ran garip bir iletin karşumıda durak. 
lıunı~ı. 

Nihayet başını sallıyarak f(>yle 
dedi: 

_ Evet, anladım. Bu ilet. .. 
Tam bu anda sakin bir sea: 

- Bu alet Sen Li.br,n lletidir! 
Dedi. Ayni zamanda bir el, dehşet 

içinde kalmıı olan Korinyanm omuzu 

·-..:::::.:::::· 

• 
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kence aıetlni duvardan aldı. Ra.bip dön 

dtl ve gös1eri f&ltqı gibi açıtnuı oldu. 
ğu h&lde bir an hareketsiz durdu 
soma gUçl6kle mmldandı: 

- Mösyö Trankavel ! 
Trankavel bir kahkaha attı: 

- Merb&ba rahip, buraya. ne yap. 
nıağa geldin? 

- )esyö Trankavel, •iR yemine 
derim Jd_ Geçiyordum .. Aklıma bir 
§eY ~lc!f .. TeeadUf .• 

Korfpyan y&V&f y&Vaf kapıya doğ. 
ru geriliyor Tra.nkavel de sea çıkarmı
YQrdu. 

- Size tunu aöylemet istiyordum 
ki ... 

Ve nihayet bir mçraY'fta kapıya a. 
tıla.rak bağırdı: 

- Şimdi görilrsUn. A.. Fellket ! 

Kapı içreden kapa.ıumı ve Tran
kavel anahtarı almqtr! Rahip kapıyı 
kmna.k Umidiyle, geniş omu.zlariyle 
yU,klendi. Fakat ayni zamanda, omuz 

ları Uaer:inde, kendisini inleten darbe
ler duydu. Sen Ubrm ileti faaliyete 
geçiyordu! 

Trankavel kahkahalarla bağmyor 
du: 

- Aleti timdi iyice taı1ıdm ya! 
Ta kendfsl! 

Filhakika, Korinyan bu lleü lüzu 
mundan ful& tanJmai& bltl•mıftt. 
Sen Lihr Aletinin, unutulmaaı imkln 
sız bir tanıtma kudreti vardı. Karin. 
yan maııa ve sandalyeleri iterek ta.. 
c;ıyo?", Trankavel koğalıyordu. Ntha _ 

yet rahip perleel"e1't mklftr. TranJta. 
vel onu dlf8J'IY& at:ma.k değil, aıadece, 

drp.rıya sarlntmak suretiyle, dehfeti.. 
ııi arttırmak iatiyordu. Fakat, tam bu 

aırada., Tran.kavelfn gözleri bahçeye 
takrJdı ve ağzmdan bir Çtğlık koptu: 

Ann&iB oradaydı. 
Düello ülltadr §fddetli bir heyecan 

-duydu ... Elleri açıldı.. Rahip, kafdl 
Ustu boşluğa yuvarlandı~ 

• • 
Evet, bu Annaisd.i. Tranka:vel onu 

gördilğU sırada, o da., ağaçlarm ark.1-
sında kayboluyordu. Ondan birbC 
adım ötede grup halinde, Fontn.J, 
Liverdan., Şever ve BU.syer vardı. y .. 
nmda da uzun boylu bir erkek duru.
yordu: Bu, Lui dö Rişliyö idi B1J sı
rada, şüphesiz, uzun müddet evvel bal 
lıyan ınUklcmclerine nihayet v~ 
lcrdi ve binaya. doğru ilerliyorl&rdJ .. • 

Lui dö Ri§liyö şöyle diyordu: 

- Seni tanrıya emanet ediyonıJl1 
yarvrum. Kral, bana kardinallik b
vanım vererek, Liyont gitmemi em.ret 
ti! üç gilndenberi yolda bubmmı• 
icap ederdi; beni böylelikle, Bizden a
yınnl§ oluyorlar, fakat ayni zamanda. 
icabında, kardeşimle müsavi silAJılat 
la. mücadele etmeme imkln vertyor ... 
Fakat ümit ederim ki, artık, aif'Je karfl 
hiç bir şey yapa.mryacaktır. Ma1ma
fih, IQDU alm. 

Bu söderle iberaber, genç kıza, 

gümüt bir yilzük uzattı. 

- FCer lcarde§imin maJrtıatlarl 
hakkında ştıpheye ~ bana, 

bu yüzilğü gönderin. Derhal gelirillı
Ve o zaman, dördtbıcU Hanrinin ofJun 
dan haldrnnızr talep edeceğiz. Elveda 
yavrum, sizi takdis ediyorum ... 

Yeni kardinal, filhakika elini kal 
dırdı ve takdis jestini yapmağa baf
ladr. Fakat genç lm; ona elini umttı 
ve mırıldandı: 

- Elveda., baba. 
Bu hareket öyle güzel, bu aon ke.. 

lime öyle beklenilmedik bir pydi Jd, 
L'üf dö Rişljyö kalbinin tirperdiğiıd 
biMet;ti. Biran Mld qkmı telr:raf 
y~adı ve gözlerini ka.plıyan göz .,.... 

lan arasından, iman, Umit ve a§k dOI 
lu gençliğini gördü. Rişliyö, '.kollarlD
da Lui dö Lesparm kmnı eıktı -ve tit.. 
rek. aesiyle tekrarladı: Elveda Jmımı• 
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anatkar Na,.it ve arkn
·n~lan okuyucu küçük 

miha \'e Misel \'arye. 
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ZUPPEIER 
Komedi 3 perde 

HABER - j\l(pm "°9fUr 

tecellisı · 
(Ba§larafı 7 incidr) Adliye cihazı da bütün kuvvetini sar-

vukuf uzun tetkiklerden sonra, bu titri- fetti. Ve mevkufun, üç ay evvel dükka -
yen yazının hakiki Pan \'açkann yazı- nında kaybolan Jozef Vaçkardan başka 
siyle hiç alakası olmadığını tekit etti. • kimse olmadığına karar verdi. 

Bir muddct c;onra, Pan \'açkann sıh- Ev sahibesiyle diğer şahitlerde, yan-
hatı •yeniden bozuldu. Kendi inde, yap· lı~lr~n farkına \'ardılar •. İfadelerini de
t ığı cinayetten öturü pi~man olmuş bir ğiştirdiler. Karşrlanndaki adamın ha.ki • 
insan hali peyda olmağa başladı. Bir katen Pnn Vaç'kardan başkası olmadığı
gün mü tantik. ona tc,•kif edildiği gun m söylediler. 
üzerinde ldmin elbisesi bulunduğunu Bunun neticesinde Pan Yaçkann öl-
sordu. 1\laznun: dürülmesi meselesi ortadan kalktı ... Ya-

- Üzerimde Pan Jozef \"açkarrn el- ni bu dava sukut etti. Fakat o akşam 
bi i ,·ardı. dedi. dükkftndan çıkarken Pan Vaçkann elin-

E\· sahabesi de ayni ı:eri söyleyince de bulunan matların hırsızhğma ait taf
bu sözlerin doğrulubrunda hiç bir tered- !;ilat devam etti. Neticede, delillerin 
düt kalmadı. noksanlığından ötürü bu meselede de 

Bir gün maznun. Pan Vaçkann Slovak Pan \"açkann suçsuz olduğuna karar ve
yacla bir kardeşi oldu~unu nasılsa itiraf rildi. 
etti.. ~lü tantik: Pan Vaçkann sıhhatinin ve hafızası-

- Biz onu telgrana hemen buraya nm eski yerine gelmesi için asabiye mü-
getirtiriz. dedi. tehassı larmm iki sene uğraşması icap 

Maznun: etti. Çünkü Pan \'açkann kafasında, 
-- Fakat biz onunla rirmi senedenbc- kendisinin artık Pan Vaçkar olmadığına 
ri görüşmedik, diye itiraz etti.. ve Pan Vaçkann cesedini herhangi bir 

Üç gün sonra Pan Vaçkarın kardeşi yerae sakladığına dair bir sabit fikir ha
geldi. l\laznunla mü\"acehe edildi. Pan sıl olmuştu .. 
Vaçkarm kardesi. beş dakika kadar ses- Iki sene sonra Pan \"açkar, tamamen 
sizce maznun baktıktan sonra kollanm iyilcyniş olarak hastanedene çıkınca, 
açarak: dünyada adalet Ye do~ruluğun - bütün 

- Jozef. dire bağrrdı. böyle bir rerde manilere rağmen - ergeç tecelli edeceğini 
mi seninle görüşecektik!.. kafi olarak anladı; ve bu Jtörüşlerini her 

l\1aznun hazin bir eda ile gülümsedi; rerde önüne gelene söy1em~e haşladı. 
omuzlannı kaldırarak: Feralı Ferrt1h 

- Hayır, hayır. dedi. Brn senin kar
deşin değılim .. Ben artık Vaçkar deği

lim .. 
Fakat Vaçkarm kardesi. karşı>.ındaki 

adamın. Jozcf Vaçkardan başkası olma
dığına yemin etti. Bu arada en mütehas
sıs asabiye doktorlan da maznunun ruhi 
haletinin pek te normal olmadığım. bu 
'itibafla, imdiye kadar \"erdiği ifadelein 
esas olarak a.Jmamıyacağını bildirdiler. 

ZAY1 
17 /11/937 tarihinde Üsküdar Nüfus 

Memurluğundan aldığım nüfus cüzdanı. 
mı zayi ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

liskiidar J'erıi mahalle Nmi
"llu 60 No. da 1332 doğ11mtu 

1/ayrı oğlu Nıtsrtl 

(10434) 

ISTANBUL HARiCi ASKERi 
KITAATI İLANLARI 

f iktarı 
Cinsi Kilo 

Vıze Arpa \'e yutaf 56000 
Demirköy ,. 45000 
Vize Gazyağı 6200 
Al pullu ,, 3400 

/halt Tarihi 
6/1/938 

11/1/938 

Saati 
16 

15 
Pınarhisar ,, 6200 : 
\'ize Sığır eti 35000 12/1/938 15 Par.arlık 

.. Sadeyatrr 8400 14/1/938 16 .. 
P. Hisar 4150 10/1/938 15 
P. Hisar ,, 8400 : 14/1/938 15 •• 
Al pullu Saman 15000 14/1/938 15 ,. 
Demirköy ., 48000 ,. 15 ,, 
Vize ,, 24000 15 .. 
Alputlu Sadeyağı 6500 •• 15 •• 
Demirköy .. 10550 ,. ıs ., 
Yukarıda cins \"e miktarlan yazılı erzaklar Vizede =r'ümen Satınalma Ko

misyonunca hizalarındaki saatlerde yapılacaktır. Şartnameleri ayn ayrı \ 'izcde 
Tümen Satınalma Komi!iyonunda görülebilir . İsteklilerin belli saatlerde kanuni ,·e-
ikalarile Komisyona müracaatları. (687) (19) 

J\lardin Hudut Taburu için kapalr 
~rfla 180,000 kilo lf n alınacaktır. İhale 
günfi 21 - l - 938 Cumartesi günü saat 
9 dadır. llk teminatı 1755 liradır. I tek
lilerin kanuni belgeleriyle teminat 'etek-

lif mektuplarmı ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Mardin'dc Askcrt Satın
alma Komisyonuna vermeleri. 

(688) (20) 

l .•-•is.ta•t•1 b•u•l-K.om_u.la•nill•ığ•ı-S•nt•ı•n•a•lm•-aK•o•m-is•l•'O•n•u•n•d•a•n--1 
1 - 33 cü Tümen kıtaatı ihtiyacı için satınalmacaklarm cins ve miktarları ile 

lıı iLAN muhammen tutarlan ilk teminattan ihale günleri Ye ihale saatleri \"e münakasa şekil-
.. _ O>ıb11z 4 

' J • ~ d - t "l • t• '"eı;11 Asliye lk" . . en aşagı a go en mış ır. 
ı dr'tl: •ncı Tıcartt Mahkt. Cinsi !\Iiktarı Muhammen tık te- lhale günü İhale saati ihale şekli 

tıı ~but Limanın y tutan minatı 
tta }\ İl liatay a bagh Türk bayrağı- Sabun 12500 362j 272 17-1-938 15.45 Açık 
t ~est\lnıcağız i k~~P.uru Samsun ch"ann- Zeytinya~r 5000 2000 150 17-1-938 15,15 .. 
~2 _ ~~i lstanbutacsı~~en ta~il ettiği 2 - Şartnameleri her gün öğleden e\'\'el komisronda görülebilir. i steklilerinin 
~Olay1 ,~,. tarihinde ;~hınnektc ıken 22 • ılk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 s.ırıh kanunun 2 \ 'e 3 cü madqelerinde 
~ _ 12~ gün uç ı:ecc u~. eden fırtmadan yazılı Ye ikalan i!e beraber ihale günü \"akti muayyeninde Fındıklıda Komutanlık 
leıı so - 937 tarihind;1~~d~cclen so~ra Satmalma Komisyônuna gelmeleri. (8693) 
~ nra tanı· s n ula geldık-
i flr \'a ıın kılınan deniz raporu 
~llilrrıişr Pur sahibi Osman tarar da Çatalcada gösterilecek mahalde bir Gumü~ ... uyu hastan~ine 1500 kilo te· 
~n lcıJın:~ 't-.1uhakem: günü olar: ta~ P~' i~·°.n in.ası kapalr zar.~a .. ihalesi 21 1- r~yağı \"Cnne); taahhüt eden m~teahhi-

rı ~ara 1 8.1.938 tanh saat 10 da vak- kıncıkanun 938 Cuma gunu saat 16 da dm nam ye hesabına 1128 kılo 650 
~t \·e}·a ~- 1 

herk in rapor alınırken biz- yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli gram tereyağı açık eksiltme ile ihalesi 
! t l\anu ır \ekil göndenncsi Deniz T" • 30124 lira 61 kuru~tur. Şartnamesi her 21 tkincildinun 938 cuma günü saat 1-a nunun 106 ıca ·· ~ğl d ı k · d ·· · 1 b" 11 İlan 5 nci maddesine tc. gun ° e en evve ·omısyon a goru e ı- 15,30 da yapılacaktır. Muhammen tuta-

<>lunur. '· lir. 1 teklilerinin 2282 liralık ilk teminat 

(10435) 

9 Zı-\yt 
ft,, \trıcu ın; 1d334 Yılında Konya Li5esinin 
-.p .. t . ın an ld ... 

~tik ue tırrı . v t . . . a ıgım tasdiknameyi 
ll'lu oll'had~sını _alacağımdan eskisinin 

hfcLı ını ılan ederim ";" rp \' . . 
• 

0
• 66 Şukrii. oğlıı Necdet 

makbuz veya mektuplan ile 2490 sarı-
lı kanunun 2 ve 3 ncfi maddelerinde ya
zılı \'esikalarla :-\afia Vekfıleti fen mü
dürlu!:lcrinden alacakları ehliyet ,·esıka
lan ile beraber ihaleden en az bir snat 
ev,·eline kadar teklif mektuplarının Fm
dıklrda komutanlık satınalma komisyo -
nuna ,·ermeleri. (8691) 

n 1128 lira 65 kuruştur. Şartnamesi her 

gün öğleden e\'vcl komisyonda görülebi
lir. i steklilerinin 85 liralık teminat mak

buz veya mektuplan ile berabo..r ihale gü
nü \'akti m:ıayyenindc Frndıkhda Ko-

mutanlık Satınalma komisronuna gel-
meleri. (8692) 

Uykusuz a-eeen a-ece 

l'le beyhude yere ıstrrab çekiyor. Bir tek kaşe m~OZİN bu taham

mUl edilmez ağrıyı dindirmeğe ktı.f i idi. 

-:..--------* ?lı"EVROZtN : En şiddetli baş ve * l\"'EVROZlN: Gripc, baş nezlesine 
diş ağrılarını keser. ve diğer nczlelcre karşı çok müessir-

• ffi~ 

i:f NEVROZİN: Soğuk algmlığın- * NEVROZIN: Bel, sinir, romntiz-
dan mUtevellid ~.bütün ağrı. sızı. ve ma ağrılarında hararetle ta,·siye e.. 
sancıları geçirir. dilmektedir. 

IV11oeyı bozmaz, kalbi ve böorekıeri 

yormaz 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

lstanbul Erkek Öğretmen Okulu 
Satınalma komlsyooundan: 

Okulumuzun 937 malt yılına ait yaş sebze ihtiyacı 7-1-938 tarihinde Cağaloğlun
da liseler muhasebeciliğinde saat 14 te toplanacak olan okul satınalma komisyonwı
da ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. lsteklilerin Kadıköy Acıba
demdc okul idaresine müracaatla §artnameri gönneleri \e ek "itmeye iştirak için 
belli gün ve saatta ilk teminat makbuzu ve ticaret odası 937 yılı belgelerile komis
yona gelmeleri teminatın eksiltmeden bir 'Xlat tvvel yatırılması ilan olunur. (8531J. 
:Nev'i miktarı Bedeli teminatı 

Ya~ sebze 9100 kilo 1900 demet 4700 adet 954 lira 72 lira 

Deniz ·Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları · 

Marmara Ussil Bahri K. Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmini fiatr llk teminatı 
Cinsi Kilosu Kuruş Lira 
Sabun 28.000 32 . 672 

Deniz erlerinin ıhtıyacı olan 'e yukarda miktarı yazılı Sabun kapalı zarf u u
liyle münakasaya konmuştur. Eksiltmesi 15 lkincikanun 1938 Cumartesi günü saat 
12 de lzmitte Tersane Kapısındaki Komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe ait 
şartname Komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabilir. İsteklilerin hizasında gos· 
terilen ilk teminatlariyle birlikte kanuni \'esikalanm ha\i teklif mektuplarım bcllı 
gün ve saatten bir saat e\'\"eline kadar ko mi>.yona venneleri. (8697) 

1 - Komi!;} onumuzda her gün gorü lebilccek olan e\ f ve scraıt dfillılınde ol
mak üz('.re (5500) kilo sadeyağ 6- lkincikflnun- 1938 tarihin rastlayan Perşembe 
günü saat 11 de pazarlıkla ahnacaktır. 

2 - l steklilC'.rin belli gün \·e saatte Kac;ımpaşada bulunan Komisyona müra-
caatları. 03 

1-Tahmin edilen bedeli (6640) lıra o.an l&JO) adet battaniye, 14 lkincikanun 
1938 tarihine rac;hyan cuma günü saat 11 de kapalı zarf u uliyle alrnmak üzere mu· 
nakasar:ı konulmuştur • 

2 - Muvakkat teminatı (498) lira olup, şartnamesi komisyonda her gun para ız 
olarak alınabilir. 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teldif mektuplarım belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasırnpa.:,c:.ada bulw 
nan komisyon b:ı~anlığına makbuz muka hilinde \' nneleri. (8681) 

l - Bir metre-ine tahmin edılen bedeli (25) kuruş (50) santim olan (28.00()) 
metre Amerikan bezi 14 lkincikanun 1938 tarihine ra!itlıyan cuma günü saat 14 de 
kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - ~1uvakkat teminat (535) lira (50) kuru~tur. Şartnamesi. parac:ız olarak ko· 
mi yondan her gün alınabil ir. 

3 - l teklilerin 2490 şayıh kanuna göre tanzim edecekleri kapalı teklif mektup· 
lannı belli gün ve saatten bir saat ewelin e kadar Ka ımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (8682) 

lstaohul Nafia MOdUrJUğUnden: 
7 - 1 - 937 Cuma gunu saat 15 de lslanbulda • ·aha Müdürlüğünde 

(1136.48) lira keşif bedeli İstanbul Gümrük Bn.şrnüdürlüğünün Çinili Rıhtım 
Hanında yapılacak yangın söndürme tertibatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

!\ tukavclc, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni ~artnameleri. pro
je, keıif hüla asile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

.Mu\'akkat teminat (86) liradır. 

isteklilerin en az (1000) liralık bu i~ benzer iş yaptığına dair idarelerınden al
mış oldu~u vesikalara istinaden Jstanbul Nafia Müdürlüğünden yazılmış ehliyet \e 
Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (8428)J 
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SAÇ BAKiMi 
Güzelliğin en birinci tartıdır. 

trol 
• zam 

ftepekleri ve saç köklerini tedavi eden 
tesiri mücerrep bir ila-;tır. 

"'~ ·/ 1 ~~~bt~~ tJ r lstanbu Levazım iimir!iği 
"#f< ~ Satmalma komisyonundan 

. fdareıerı lstanbul lcvazrm funırlığıne 
bağlı miiessesat için 55000 kilo bulgur 

~~~-~/ 1 l·l-938 Sah günü s."tat 15 de Tophane-

Romatizma ve c ütün sancıları 
şayan1 hayret bırsvre .. te derhat 

geçirir .. Eczanelerden ısrzrıa 
S E F A L i N i isteyiniz. 
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de Levazım funirliği satma!ma komisyo
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla

caktır. Tahmin bedeli 7700 lira, ilk te
mınatı 577 buçuk l iradır. Şartname ve 
nümunesi komi~yonda görülebilir. lstek
lile:in kanuni belgeleriyle teklif mektup
larım ihalt saatinden bir saat evvelinE' 
kadar komisyona wrmeleri. (339) 

<8543\ 

1 larp Akademisi i'in alınacak olan 
10000 kilo nohut, 11500 kılo kuru fa. 
sulye, 1200<) kilo bul{!Ur 10-1-938 pazar
l~i günil ~aat 15.30 da Tophanede İs-

tanbul Levazım ftmirliği satmalma ko
misyonunda -açık eksiltme ile alınacak
~ır. Tahmin bec!li 4160 lira. ilk teminatı 
312 liradır. Şartname ve nilmuneleri ko
misyonda görülebilir. lsteklilerin kanu -
ni bclgelerile belli saatte komisyona g~-
mt>lcri (345) f8:">85' 

Dikimevlerı ıçın 798ô14 metre beyaz 
ve siyah sitil ipi 10-1-938 paz.ı.rtesi gü
nü s:ı:ı.t 15 de Tophanede İstanbul le-

PATI 

Şaırk ıs~enÇnyaırn Oaboıratuarı 

T. A. Ş. 

........................................... ~ 
inhisarlar lstanbul 
Başmüdürlüünden: 

C.,"amaltı memJahac;mda sureti mai. - .tda tc:;is cdilmis olan ince tuz değir .. 
men!erinde fenni bir ~urette ihzar olunan ve evvelce kilosu "5,23" kuruş hesa· 
bıyle 50 kiloluk çu\"alı "26~ .5" kuru~ satılan mutfak tuzunun 1·1-938 tarİ° 
hinJen itibaren halk tarafından kolaylrkla tedarikini temin maksadiyle kilo· 
su 3 80 kuruş hesabiyle elli kiloluk ÇU\"Dh 190 kuruşa indirilmi§tir. 

Ç...uval bedeli, tuz flatma dahil olduğundan mnsterilerden aynca çuval be-
deli alınmıyacaktır. (8726) 

VU~sek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan : 

Mektebin 937 Mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan 35000 kilo ekmek açık~ 
siltmeye konulmuştur. llk teminatı 289 lira ve beher kilosunun muhammen bt'1"" 
11 kurustur. Eksiltmesi 5·1-938 tarihine rastlıyan Ç<lrfarnba günü saat 15 de yapıl" 
caktır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve eksiltmesine gireceklerin belli ~ 
ve saatte Gümüşsu)'Unda mektep binası dahilindeki komisyona müracaatları ,ı 
olunur. (8438) 

\'azım amirliği satmalma komisyonun -
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 7986 lira 14 kuruş, ilkte
minatı 598 lira 96 kuru_stur. Şartname ve 
nümuneleri komisyonda görülebilir. Is -
tekliledn kanuni belgelerile teklif mek
tuplanm ihale saatinden bir saat evve· 
line kadar' komi!\yona vermeleri 

.(348). ,(8589); 

Topçu ve Nakliye Okulu için 161 ~ 
ders masası 7 • 1 - 938 Cuma günü ~_ .. ı--
14.30 da Tophanede Levazım A. SatıJ>"'" 

ma Komisyonunda pazarlıkla eksil~ 
konulmu~tur. Tahmin bedeli 1449 ... ~r(' ' 

ilk teminatı 108 lira 65 laıruştur.? 
namesi Komisyonda ve nümunesi O ti 
da görülebilir. isteklilerin belli ~; 

, Komisyona gelmeleri. .(363), ,('/, 


