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.. ansa, Franko'yu 
f tanıyacak 
rans d ız iplomatlanndan birçoğu, Burgos 

muntazam temasla r yapılması 

1111 ? 
hükOmefile şimdilik 

fikrindedir 

POST 
tLAN tŞLERt: Tel. 20335 

Parti Genel Sekreteri 
Partinin serbest mebusluk 
hakkında bir kararı 

olamadığını. söyliyor 
Parti H•şkaolıklarının valil e rde 
'alıp kalmıyacağı da tesbit edilmedi 

Frankistler Minorka d 
. Ankara, 8 - Teftiş heyetleri ta· r '"' -

a a S 1 n 1 d a ."3fından tetkik edilmekte olan def-i :erler 10 fUbatta askıya kona~ ve 

1 
. 

zaptetmek ı n 1• yet,· n de y m ,-ş 1 e r ::c~b:~:~e~:~:ti~a~=~e~~e~a~~: 
r.ıf mdan tetkık olunacaktır. 

Bütün memlekette 14 martta mün 

Frankonun nihai zaferine kadar ~ehibisani intihabatma başlanacak 
\ C 20 martta bitirilmiş olacaktır. 

ltalyan ' k. UVVetleri ispanyada Parti genel sekreteri Fikri Tüzer 
intihap işleri etrafında bulunduğu 

Çekilmiyecekler bir beyanatta diyor ki: 
"- Bazı vilayetlerde partinin 

Fransaya -
ek'-ik namzet gö5tererck, bu suret4 

l~ müstakil mebus seçilmesine yar
dım edeceği hakkındaki haberler 
doğru değildir. Partice böyle bir ka-

rar verilmemiştir. Ayrıca yeni mec
li,,te ne kadar mebus bulunacağı da 
şimdiden belli değildir. Bu, ancak 
defterlerin tetkikleri bittikten son· 

Parti Genel Sekreteri 
Dr. Fikri Tıızer 

ra anlaşılacaktır. Onun için yeni 
mecliste 20 kadar fazla mebus ola· lerin uhdesinde kalıp 
ca!;rı hakkındaki haberler de mevsim hakkında verilmiş bir 
. izdir. Parti ba5kanhklannm vali· tur.,, 

iktisat Vekaleti 

kalmıyacağı 

karar yok· 

sığınan 

askerlerin çoğu 
kangrenlidir 

• t,S; Ceııeral Fraııko, karuı ve km Barstloııadaki <vltriııd• 

~e Ha~aliinet flırnrhuriytttçiler «mücade1eyi aylarca 

OUmrUk tarifelerinde mtıhlm 
değişiklikler yapan kararn a me s ini 

Vekiller Heyetine verdi 
~ şirketıe~f zı . .de v a m e tt i r e b i 1 i r i z » d i y o r 1 a r 
l \..a h ı• \ La JungJera, 8 (A.A.) - Del va 

arihe ~ "ıll n yo, gazet~cllere beyanatta buluna-

karışıyo r rak demI~tir ki: 
".,,.-----~ "MemleYetin iradesinin muhassa. 

Maamafih salahiyettar mahafil sinde ileri gitmeksizin Burgos ile 
bugün gelecek olan ayan azasın. süratle muntazam temaslar temin 
dan Berardın avdetine inti1;arcn edebilmesini temenni etmekte.dir. 
bu haberleri birer tecrübe balonu ler. 
addetmektedirler. Diğer taraftan Londradan bildi. 

Fransız siyaset adamlarının ek- rildiğine göre, Kont Ciyano ge -
serisi, Frankoyu tanımak derece· (Dcı·anıı 4 ün ... iide) 

ltalya, harp zamanına ait yeni 

Otomobil ve radyo gümrükleri 
mühim miktarda • • 

ınıyor 
İktısat vek8.Ieti gümrük tarüc

lerinde mühim değişikler yapan 
bir kararname hazırlamış ve ve
killer heyetine vermiştir. Bu ka. 
rarnamede bilhassa motörlil va
sıtalann mesela otomobil, kam-
yon ve motosikletlerin gümriik re 
simlerinde yüzde 40 gibi hemen 
yarıyarıya bir tenzilat yapı lmak

tadır. 

Bundan başka diğer resimler 

ve motosiklet gibi vasıta.lan ço. 
ğaltmak ve halkın bunlardan ko· 
layca ve hakkiyle istifadesini te
min etmektir. 
Diğer taraftan ayni kararna

me ile radyolardan alınmakta o
lan gümrük resimleri de ayni nis 
bette indirilmekte ve bazı resim. 
ler de kaldırıimaktadır. Bu suret 
le radyoları çok ucuza almak ka 
bil olacaktır. 

lası olan hUkümet, sonuna kadar 
mlicadcleye dev~ etmeğe karar 
vermiştir. Merkezi mmtakad& eli· 
nılzde bulunan ve.salt, mlicadeleyi 
aylarca idame etmemize müsaittir. 
Vaziyetin vahametine r).ğmcn nihat 
neticeye itimadımız: vardır. Zira bli
tun millet bizi takip etmektedir.,, 

bir kanun hazırlıyor 
• üzerinde de indirmeler olacak \"e Bütün bunlardan başka karar.o 

name memleket iktisadiyab bakı 
mından bir çok" yeni kararlan da 
ihtiva etmektedir. · Bu ~da da .. 
hilde imal edilen her nevi madde-

Parls, 8 (A.A.) - General 
Frankonun tanınması ve !talyan 
gönüllülerinin İspanyadan geri 
alınması hakkında ileri sürülen 
şartlara dair Roma ve Burg!:>sdan 
gelen yarı resmi haberlerin aym 
:zamanda gelmesi ve yekdiğcrine 

mümasil olması salahiyettar ma -
hafili mütehayyir etmiştir. 

Bu mahafil, Frankistlcrin tarzı 
hareketinde bir İtalyan tazyiki 
hissetmekte olduğu mütalaasın -
dadır. 

ilk Alman 
zırhlısı 

Subatın 14 ünde denize • 
indirilecek 

Berlin, 7 (A.A.) -
tonluk ilk Alman zırhlısı bu a· 
yın 14 ünde Hitler hazır oldu. 
ğu halde denize indirilecektir. 

ikincisi de ikmal edilmi§ gi. 
bidir ve ihtimal yaz başlangı -
cm.da indirilecektir. Bu iki eli -
zütamın servise gireceği tarih o. 
lan 1940 nisanında.hizmete alın 
mak üzere şimdiden gönüllü 
toplanmaktadır. 

Üçüncü bir hattı harp gemi. 
sinin inşası da mutasavverdir. 
Fakat tonajının ne olacağı ma
!Cim değildir. 

Milli Müdafaa Yüksek Konseyi 
Musolininin reisliği altında toplandı 

Roma, 7 (A.A.) - Milli Müda- ı hassa tayyarelerin icadından son 
faa yüksek konseyi, bugün öğle _ ra hükümsüz kaldığını ve İtalya. 
den sonra Mussolininin riyasetin nın pek yakında hiçbir memle • 
de müzakerelerine devam etmiş • kette olmryan bir kanuna sahip o -
tir. Konsey, yarın da tcplanacak - lacağını beyan etmiştir. Musolini 
tır. ceza kanunu ile askeri kanunlan 

Roma 7 (A.A.) - Musolini, 
"harp ve bitaraflık zamanlarına 

ait yeni hukuk,, isti1are komisyo

nunun ilk toplantısında. söylediği 
nutukta harp zamanına ait yeni 
bir kanun tanzimi lüzumunu izah 
etmiş, enternasyonal hukukun biL 

Yugoslav kabinesi 
Bclgrat, 7 (A.A.) - Yeni ka.. 

bine, bugün öğleden sonra ilk 
toplantısını yapmıştır. 

Hırvat mahfillerinden öğrenil. 
diğine göre, B. Maçek, Stoy,adi -
noviç hükümcti tarafından Hır -
vat memurlar hakkında alman 
tedbirlerin ve azillerin derhal kal 
dırılmasını rica etmitşir. Bu ri
ca, müzakerelerin başlıyabilmesi 
için elzem şart olarak telakki e. 
dilmektedir. 

da ıslah edeceğini ilave ettikten 

sonra k~isyonun mesaisini şah • 
sen kendisinin kontrol edeceğini 

bildirerek sözlerine nihayet ver • 
miştir. 

Bu daima komisyon senato aza
sından Amedeo Giannini'nin riya-

seti altında ve milli müdafaa ne
zaretleriyle diğer idarelerin teşri. 
ki mesaisiyle çalışacaktrr. 

Başvekil 
Dün lktısat Vekaletine 
gitti, Vekille görüşlü 
Ankara, 8 - Başvekil Refik 

Saydam dün tktısat Vekaletine 

giderek Vekil Hüsnü Çakırla~ 
görüşmüıtür. Başvekil öğleden 

sonra da Parti merkezinde mcş 
gul olmuştur. 

motorlü vasıtalar memleketimiz
de çok ucuzlıyacaktır. Esasen 
tenzilattan muksat do. dünyanın 
hemen en az motörlü vasıtasına 
maille olan Türkiyedeld otomobil 

HABER'ın • 

( Devamı 4 üncüde) 

Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müsabakasıdır 

No. 28 . Tarlabaşı R. Akgül 

"Müsabakamıza iştirak eden bu göz sahibinin bize vazih adresini 
göndermesini rica ederiz.,, 

Okuyuculnrımıza dağıtaca,'lmız mükafatların kıymeti 800 lirayı 
aşkın<lır. 

160 lira kıymetinde bir radyo, kristal büfe takınılan, kıymetli ccb 

ve kol saatleri, mu~ambalar, elbiselikler, 1stenilcn eşya), alabil

mek saliihlyctlnl \'e,rcn 20, 15, 1 O llrn gibi parn kıymetinde kart
lar muhtcur C\' cşyn ı ,·c sıürc. 

~Müsabaka kuponu 

1 
HABER 

No: 60 - 26 
1 11.1 .. 939 - 14.3.939 \ • 

Müsabakamıza İ§

tirak ediniz ve ku
ponlarımızı topla -

m aya b~layınız 
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lngiltere mahvolmak tehlikesi 
karş~smda bulunuyor ! 

YAZA...~: Duff Coopcr (Eski tnı; iliz Bahriye Nazın) 

Avam K~ı toplandı ve bu, lendirilmesl de memleket için fay_ 
zannedildiğine göre, bugUnkU lngllzi dalı olur. Yerine kuvvetli blr hükCl
Parlimentosunun son toplantısıdır. metin .:eçe.-:eği ihtimali ônndıkça 
Arada bir harp patlak vermiyecek parl.Amenter blr hükUm.et gUçlükle 
olursa önUmllzdeki bahara veya yı::ryabllir. Resmen muhali! tara
sonbahara lngllterede mebus seçimi fı ~:..:ı ettiği gllndenberi işçi par
yapılacak. tisinin, iktidarını kaybetmesi 1n -

Rey vermek için rey sandığına giltercnin son yirmi eene zarfm -
gitmeden evvel İngiliz Ba§Vekillnin, dak.l uyı:flığm esaısı olmuştur. 
memlekete hangi plı\n üzerinden Bununla beraber, b.ışvekil mille
hltap edeceğini kararlqtırması lA- tJn karemma, muhte)if parWerden 
zımdır. Milletin karaısma muhtelif mUtezıekkll, fakat müşterek bir ı . 
siyası fildr cereyanlarmm bir telifi man sahibi, milşterek biı dava gU
olarak mı çıkacak, yoksa bugllnkU den ve bir tek lsim taşıyan bir gru. 
bUtlln milhim siyast meseleler Uze- pun bqında çıkmaya karar vcrme
rinde biribiriyle tamamfyle ittifak den evvel, iki tarzı hareketten bl
halinde bulunan sağlam bir partiler rlnl intihab mecburiyetindedir ve 
gnıpu halinde m1? bunları dikkaWce tetkik etr.:c.ei IA-

Bundan sekiz sene evvel, nazf1c zmıdır. 

bir vaziyeti önlemek maksadiyle mil İngiltere, 1931 deki koalisyon 
ll hllkUm.et kurulmuştu. Bu hUktl - kabinesl nazilı: bir mali vaziyeti 
met kurulduğu zaman tamam.ile bir hal için kurulmuştu. lnglltercnin bu 
koalisyon kabinesiydi. lçinde lord gUn bulunduğu vaziyet 1931 dekin
H~am, lord Samuel, lord Snov- den daha naziktir denebilir. O za
denin bulunduğu bu hUkUm.et tama- man İngllterenin karuısmda bulun· 
mlyle biriblrinden ayrı muhtelif si- duğu tehlike kağıt paraydı. Bugün. 
yas! fikirlerine sam.lmt olarak bağ- kil ise mahvolmak tehlikesidir. O • 
lI kimselerden mUrekkeb bir bUkn. nu ı için, parti umdelerinin çarpışa. 
metti. Fakat bir buhranı halletmek cağı bir seçim mücadelesine atıl -
mak.sadiyle, ··opslnde muvakkat b1r mnk zamanı mıdır; eimdikl ralde, 
zaman için beraber çalışmak arzusu milleti parçalamak mı yoksa bir ara 
vardı. ya toplamak mı 18.zmıdır diye dU-

Bu gibi bir hUkfunet nihayet şöy- şUnmemlz icab eder. 
le bir mesele ile lfarşılaaacakt.Ir: ya Bqvekil Milnlhten döndUğU za
dağılması, yahut da yerleşip kalma- man ba.zılan onun milletle birlikte 
sı l!zmıdır. Partileri birlblrinden a- diğer parti liderlerini takviye e -
yırnn ihtllfülnr ya ortadan knybo • dilmiş, hakild bir milll hUkfımet ha· 
1acaktır. yahut da daha fazla :bir za llnde kendi etrafmda toplanmaya 
man için bir arada çlı§lD&larma mU- davet için bunu blr fırsat bileceğini 
sande ctmiyecektir. Umid edllmi§ti. Başvekil bunu yap. 

Bu iki şıktan birincisi hlsıl oldu. madı. Belki de bunda isabet etti. O 
Yukarda isimlerini zikrettlğimlz bl· anda kaıııısma çıkacak gilçlUkler 
ri haklkt "tory" biri hakild liberal çok bUyUJı: olacak, uğrıyacağı mağ
biri de hakikl sosyalist olan Uç dev- lüblyet de istikbal ic:in muvaffalu. 
Jet adamının OçU de istifa etWer. yet imkanını a.ze.ltacaktı. Milnih an
H1ç §llphe yok ki kalanlar, blr tek Jaşmaısmı tenkld edenler, muahede
flkr.e sahlb, çok iyi bir hUkfımet tee· n1n imza edildiği günün ertesinde, 
kil eunı,, oluyorlar. bunu imza eden adamla beraber hU 

İngiliz muhafazakar partisinin ktlmet kuramazlardı. 
mükemmel bir hazmı kabiliyctl var. Fakat, eimdi aradan aylar geç -
drr. Muhnliflerinl massedip onları mi§ bulunuyor v~ bugUn, hUk:;met 
kendi bünyesine aldığı ilk defa ola- azalan bile kabul ediyorlar ki Mü
rak vukubulmug değildir. 1890 .se- nih anlaşma!lmdan sonra cereyan e-

Mebus seçimi hazırlıkları devam etmektedir. Teftiş heyeti dün· 
de vali LUl/i Kırdarın reislilinde toplanmış ve kazalardan gönderilen 
def terleri birer birer tetkik etmiştir. Bunlardan değiştirilmesi icap eden
ler tadil edilmektedir. Tetkikleri biten defterler bugün yerlerine iade 

~ 
edilecektir, Bütün defterler ayın IOuncu günQ a~tmtffl4 ~ 
edilmiş ve yerlerine iade edilmiş olacaktır. Bundan sont~ tat 
15 gün askıda kalacaktır. Resmimiz defterlerin teftiş heyet• / 
tetkikini göstermektedir. ~ 

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

• 

lmpe~feePıAkası Nevyork sergisine 
b:::::~u=:.:.?.~0~:k gecikiyor muyuz ? 

istediği iki büyük posta vapuru- Nu" mu neler ancak Mart 
nun pazarlığında mutavassıtlık 

eden ve bu mlinascbetle sonra- d k d 1 b 1 k 
dan diğer bazı hadiselere de ismi nihayetin e sev e i e i ece 
kanştınlan İngiliz Aleksandre 
Consulting Engeneering kumpan- Açılmasına ancak Uç aylık bir ı Öğrendiğimize. _göre. be~~lmf· 
yasının Türkiye mümessili Kre- zaman kalan beynelmilel Nev: lel Nevyork sergısme ~t butüi ~a 

· lki ·· tn "lt d h york sergisine hazırlık faaliyeti zırlıklar mart nlhayetıne kadar ık tır. 
pın evve gun gı ere en şe • k 1 edil ek h ı c:aX yal ~ 
rimize geldiğini yazmıştık. Krep çok hızlandın~. ~ir ~o ma er azır ana eş a· l 
gazetecilere bulunduğu bir beya. memleketler sergıye gondenle· nn Ne~orka ~evkine çalışılac:ak- Damga muadde-!A 
natta demiştir ki:: cek eşyalan Nevyorka gönder- tır. _Aksı takdirde sergiye iştira- meri ete ıs:;.. 

mekte olduklan halde biz de ser- kimız imkAnı ka.lıruyacaktır. Ser ... Y inin tJOı:: ı 
"-lmpcks meselesi ortaya atıl giye hazırlıklarda bazı aksaklık. gi umumi komiserliği, sergideki Damga resm ede ili' 

dığı zaman mümessili bulundu- lar olduğu !çin bugUne kadar ge- blitiln pavyonların 20 nisanda nun resmi g~:!_ı..t.lt· 
ğum şirketin daveti Uzerine Lon- çikmiştir. Bu vaziyette sergide hazır bulunmasını gart koymuş. ve meriyete ~ • ,1' 
draya gitmiştim. Bu mesele tn- Türkiyenin temsili dahi şüpheli tur. • • I':' 
gilterede geniş akisler yaptı ve bir hale girmekte bul~du~?· Se:.ıPde~l rı:tırk Devlet payonu Kendı kendtn~ .JI 
dedikodu uyandırdı. Gazetelerin dan dünden itibaren sergıye gon ve Türk eıtesı inşaatının BUratle n htKJr.J 
benim ismimi de bu hldiseye ka- derilecek eşyanın Sumerbankta ikmaline çalışılmaktadır. Vapuru ~l 
nştırınalan vaziyetimi çok muş. toplanarak tetkikine başlanmış· fOrSU Ağır cezada ,.-1 killeştirdi. işlerimi bitirmeden tır. Bundan bir mUdde' 
Türkiyeye dönmek mecburiyetin Bu şekilde nümuneler tetkik e- koz sahillerinde g -"' 
de kaldım. Be~ ne 1mpe? ve dildikten sonra her cins ~dan olınU§ ve burada dır"' j 
ne de başka bır şirketle alakam ne kadar imal edilerek sergiye AJrya. isminde bir ~ f'. , 
yoktur. Ben katip bile bulundur- götUrUlebilcceği sergi komıserlL Sabah refiklerimizden biri, d;,_ yansı kendi kendi.Jl',I 
madan yalnız çalışıyorum. Tubi- ğince tayin edilecektir. let vapurlarına Denizbankın yeni millüp batmıştı. ~ 1 

niyi de ancak İngiltere ticaret o- E d forsu takıldıktan sonra, sabık De- lan tahkikatta ise ~ 
dası vreisi olarak tan~dım. O~k m İn Ö n Ü n e nizyollannın ortasında ay yıldız bulanan vapurun b0':.I 
oldugum yalandır. Bır kaç gune bulunan iki çapadan müteşekkil nın ve işe yarar ~ ~ 
kadar Ankaraya gideceğim." Kiraları yükselten bina eski forsunun bir Yunan firması dığı ve sonra da ıca:ı~. 

--o- sahiplerinden faz.la Vergi tarafından satın alındığı rivayet- ğı anlaşılmıştı. SllNııP 
nelerine doğru da liberal birlikçiler den hAdlscler bUyUk bir sukutu ha· K. "8 k cı h k 
kuvvetli bir grup teşkil ediyorlardı. yal uyandırmıştır. 'c 

!erinden bahsetmektedir. Beykozda sandalcı ~ ahnacak Hasan, Galatada ıııı ,-
Bu sabah alakadar makamlar • ve Kasımpaşada Jc'!P 

Eminönü meydanındaki Eminö 
nU hanının yıkılması işi diln mu
vakkaten durdurulmuştur. Çün· 
kU hanının üst kısmının yıkılma
sı biraz tehlikeli görülmüştür. Bu 
nun için hanın etrafı yukanlara 
kadar tahta perde ile çevrilecek 
ve çalışmalara bu şekilde devam 
edilecektir. 

dan öğrendiğimize göre, esasen muhakemeleri dUO 
HattA. aralarında Josef Çemberlayn Tevkif edilen ikinci kaptan 

Binaenaleyh bugiln partiler ara -
gibi şlddeW bir radikal de vardı. smda bir anlqma imkA.nı bulmak ka kefaletle bırakıldı 
Fakat bu, hilltUm.ete iltihak etmcle- bildir. Sokoni Vakum Kumpanyasının 
rine mani olamadı ve içlerinden hlç Eosen adlı gaz vapurunda kaçak 
biri de bir daha tekrar ortaya çık- Vaziyetin ehemınlyeti üzerinde içki ve diğer !bazı eşyayı gizlice 
mrş değildir. Cumhuriyetçi olduğu fikirler arasında ihtili! olamaz. Bu- sahile çıkarırlarken yakalanan 
zannedilen eağ cenahm en kuvvet- na karşı alınacak tedbirler husu • suçlulardan Beykoz mUddeiumu -
li bir Azbı, impar:ıtorluğun, gUm_ sunda da fikir lhtillfı olmaması l!- miliği tarafından tevkif edilmiı o
rUk ıslahatmm en hararetli taraf- zmıgelir. lan vapur ikinci kaptanı Ozvald 
tan ve §imdiye kadar görfilmem.Ia Tahakkuk ettirilecek olan ilk he- dün 500 lira kefaletle serbest bı. 
derecede kuvvetli bir muhafazakAr def ve bunun fiÜIDulll mllnakaşa e- ra1nlmı~tır. 
olmuştur. dilecek bir meseledir. Fakat bunlar 

BugUn bu mllll hUkUmetJn Uç zUın. lntlhab mUcadeleleri esnasında mU· 
re.sine mcnsub namzetlerin pro • 
gramları arasında en ufak bir ihtl. 
Uif olduğunu kimse iddia edemez. 
Bulunabilecek bir tek fark varsa, 
o da hepsinin kendi §eflerinden al
dıkları cesaret verici mektU}>lann 
altmdald imzalardır. 

Vaktiyle, davalarını kaybctml3 
olanların bir ocağı halinde bulunan 
mllll l§çf partisl bugün henllz yeri
ni bulamamış olanların toplantı ye. 
rldir ve onlann da hakikaten bir 
yer aradıkları 85ylenebllir. 

Fakat, diye sorabiliriz, etiketleri 
manalarmı kaybettikleri halde bile, 
muhafaza ctmekteu göreceğimiz bir 
zarar var mıdır? Tabil vardır, De
mokrasi müesseseleri bugUn diln -
yanm büyUk bir kısmında kıymeti
ni k.aybetmil} bulunuyor. Bunun i
çin, demokrasi müesseselerinin mu. 
hafaza edilmekte olduğu memleket
lerde bunların hUrmet görmiye hak
ları vardır ve hUrmet edilmelidir. 
Mllll liberal ve milll işçi partileri 
aslen gayet temiz mllcsseselerdi, bu 
gUnse birer hayalden ibarettir. 

(Mllll liberal), (Milli l§çl) keli • 
melerlnin, aaıl manalarmı kaybet • 
mekle beraber, mnnte}\ibler Uzerln· 
de blr te!llri olduğu ileri s\lrülebi
lir. Bununla beraber, ne de olsa, 
doğru hareket etmek, mükafatını 

b1rür. Muhalefet partisinin kuvvet-

nakaea edilmemelidir. Bugün avam 
kamarasında temsll edilen Uç parti 
arasında bazı'fikir aynlıkları var -
dır. Fakat bunlar sekiz sene evvel 
lord Hallsham, lord Samuel ve lord 
Snovdeni blribirinden ayıran ihtllô.f 
lar kadar kuvveW değildir. 

Yann bir harb çıkacak olur.sa bu 
ihtilAOar nihayet yarım gUn içinde 
ortadan kalkacaktır. Fakat İngilte
re bu çareye ba§VW'Illak için felA
ket lnmı mı beklemelidir? 

Harbe karşı koymak Jçin İngilte
renin bir birllk husule getirmekten 
başka yapacağı bir şey yok mudur? 

Mister Çemberlayn eğer sadece, 
bUtün yaptıklarına müzaheret gös
teren ve kenclislne bUyUk bir iti
mad bcsliyen kimselerin reyini ka
zanmak istiyorsa, şllpheslz yine bir 
ekseriyet elde edecektir. Fakat bu 
muvaffakıyet, kendisinden evvelki 
iki baş\'ekllin kazandığı ekseriyet· 
ten daha mahdud olncnktır. Halbu
ki, milli birlik zarureti bııglli\ her 
zamankinden daha fazladır. 
Diğer taraftım, başvekil daima 

artan mes'uUyetlerl payla§mak, ma
zideki ihtlllflan unutmak için ra -
kiplerine el uzatacak olursa !nglllz 
tarihinde lSyle uıUh!.m ve tnUstesna 
bir rol oynamıa olacak ki dilnya ta
rihinde böyle btr rolil elde etmiş 

devlet adamlarr pek nadir gösteri-

Matbuat heyeti 
Bükreşe pazar günü 

hareket ediyor 
Ayın 14 Unde Bükrcşte topla. 

nacak olan Balkanlar arası mat
buat birliği kongresine iştirak e
decek olan heyetimiz şubatın 12 
sinde vapurla hareket edecektir. 
Ayni vapurda Yunan matbuat he 
yeti de bulunacaktır. 

le bilir. 

Esasen bugUn memlekette bUyilk 
bir kısmı partiler Çcmbcrlaynla be
raberdir ve avam kamarasındaki va· 
ziyeti 1931 de Makdonııldın, 1915 
de Askuit'in vazlycUr.den çok daha 
kuvvetlidir. Demek ki muvaffak 
olmak imktinları onlardan daha 
fazla. Acab:ı bu imktınları Jrulla -
nnbilecek mi? 

Diğer taraftan Eminönü mey 
danının açılması için yapılan is
timlakler dolayısiyle bu civarda. 
ki yazihane ve mağazaların kira· 
lan birdenbire mUthi.~ surette 
yükselmiş gerek vilayet ve gerek 
se ticaret odası tarafından yapı· 
lan tetkikler bu hususu tevsik e· 
decek neticeler vermişti. Bu vazi 
yeti gören defterdarlık da mağa. 
za ve yazibanelerinin kiralannı 
arttıran bina sahibleri hakkında 
ayn bir cepheden harekete geç. 
mi§ltir. 

Defterdarlık kiymetleri ve va
ridatlan arttığı resmen tesbit e· 
dilen mağaza ve yazihanelerin 
vergilerini de o nisbette arttır· 
mağn karar vermi.:;ı bulunmakta
dır. Bu yolda kurulan bir komis. 
yon kiymct ve varidatların eski
sine nisetle ne mikdarda fnzla· 
laııtığını tcsite çalışmaktadır. 

Bu haber piyasada duyulur du 
yulmaz mezkur bina sahibleri tela 
şa düşmUşlerdir. 

'f' CO> ın 1t@ lril ca1 liiTiHC al 
k©>ŞUClYI 

arkada~·mmn da kaydi ihtiyatla b ı br .. ıt 
bahsettiği bu rivayetin aslı olma. a~~!w:n bU~! ~ 
.drğını öğrendik. Eski Denizyolla- Nurinin sandaJ.iY~ 
n forsu ne ecnebt, ne de yerli hiç nrken memurlar oJÔÇj 
bir firmaya satılmıı değildir. kala.nan Hasan kiıt1 jje ~ 

-o-- mediği birinin10J.it&eştt?~ 

Dün gece Beyoglunda 
cereyan kesildi 

Dün gece saat dokuz buçukta 
Beyoğlunda elektrik cereyanı 

birdenbire kesilmiş, sinemalarda, 
kahvelerde diğer eğlence yerleri 
ile evler karanlıkta kalmıştır. 

Tramvaylar da yirmi dakika ka
dar i§lliyememiştir. Yalnız bu ke. 
silme garip bir sekil göstermig • 
tir. MeseHi Saray sinemasnun e. 
lektrikleri yanmadığı halde ya -
nındaki Şark sineması sönmemiş 

tir. Pastahane ve lokantalarla bL 
rahanelerde mumlar yakılmıştır. 

Cereyan saat on buçuğa doğru 
-;elmiştir. Elektrik idaresinden 
aldığımız malCı.mata göre arıza 
hatlardaki bir bozukluktan ileri 
gelmiştir. 

inhisarlar Veklll 
ŞPhrlmlzde 

Gtimrük ve İnhisarlar Vekili 
Ali Rana Tarhan bu sabahki eks· 
presle Ankaradan şehrimize gel
mitl{r. 

gemiye bekçi yerltı ~ 
bir gece geminin 6 ar0ııe' 
mağa başladığını g::..~ ~ 
ki eşyalan k~ :,
ile karaya çıkg.1'(11&~ M 
tir. Diğer tarafUll oJ'::'. 
de kendisjnin yaın~eO 
yaptığını ve bir ~~· 
madığını iddia e 
suçlular da ~~ •. !~ ,IJ 
meden k~-

dir. ~ oG' 
Yazm açt1acak. ç 

bahçel~! ~~ 
Belediye, geÇen seıaı:sl' ~ 

rnüzdeki yazda açı J]CI~ ..,ıtt 
cuk bahçeleri baztrl · ~~,t 
rn15tır. Bele<'!iye, ~·elll ~ 
şirndid~ munasıP 
maldaqır. 
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"B ayan ,, ın. istimali hakkında 
B A ı·, Bayan... Bu Ud kellme)1 niçin kullanmaya bqladı-

jmmı izah edecek depllm. . 
Demokrul bibıyealyJe telif edllemJyen ımıf farkını ortadan 

kaldırmak Jcln kullanmaya bqladığmıız bu kelimelerden blJ
haua kadınlara taallôk edeninl yanlıı yerlerde görüyonıı: ve bu 
da "bayan" kelimesinin manasanı anlamachfuwzdan değlJ, eski 
ltlyadm ıilreıelen blr de,·amı ıekllnde teba.rüz ediyor. 

Et 
ınt ulQ; ;•'@'1@;'1°1111 

derdi kökünden 
nasıl halledilebilir ? 

"'BAYANLAR için .•• " "BAYAN MEMUB ARANll:'OR" 
''MERDİVENDEN BİR BAYA.~ DVŞTU, BACAKLARINDAN 

1" ARALANDI.,, 
Bazı kasaplarm yolsuz hareketleri nelerdir 

Yukanya aldıiun etimle ve terklbJerl cuetelerlmkden top. 
1adım. auraclan urahaten anlamak mümkündür ki bu kellmeJer 
tam "baıum" k&rfl)ıiında kullandmııtır. "Bayan" .kellmeslnln ~ 
bulll ve istimal ıekll bu olsaydı, "hanon" a yol vennekte, ne ma.

na \'ardı? 

ve nasıl geçilebilir ? 
il il 

onune 
1 Aradan bu kadar zaman ıeçme.tne rafmen, gittikçe n kul·· 
1 vetıe köklepıeye bafladıiıoı gördüğümüz bu kulla.nıı tanını dii· 

zeltmezaek, kadmlar arasında "hannnlar" dan başka bir 
de "bayanlar" ztimrealnln türemesine göz ywnmuı bulunmaz mı. 
,-n! ... 

Beamt d&IJ'e Uinlan arumda sık ark tesadüf ettiğimiz: 

"Bayan memur aranıyor" kllfeel bu yanlıı anlayıım sirayet bu
dadaau çbmeye wı bir delil olur. 

Necin: ''Kadm memur aranıyor!,, deill de o ttlrlttsU. Neden 
"Kaclmlar için" deill de "Bayanlar ~in"! 

Niçin ''Blr bayan düıtu, bacaklarından yaralandı" yerla• ı 
"Bir kadın dütttl" deill ! 

.. Bayan" m kendlalnl tanmıadıirmu:, bir nezaket eseri olarak 

cıplak aöyJemek \"e yazmak istemediğimiz mimler önüne konul- ı·, 
muı lcab eden bir neane oldutunu unutmamalıyız. Aksi halde 

I
• bayanla hannnı blrlblrlne karıttırİnıı, bayanı hanım yerine koy- I 
muı balunmaz mıyız! R. İ ·-··- ···-····-····-

iş Bankası 
ikramiyeleri 
Kazanan tali liler kimler ? 

-Türkiye lı Bankasının kumba -ı 14982, Leyli 16181, Kamil 1894. 
rah ve kumbarasız küçük cari he· Diier tehirlerde: Nazife 1826 
1aplar için tertip eylediii 1939 (Balıkesir), Ali 4170 (Bursa), Sa. 
ikramiye plinının ıu'bat 'keıidesi it 2046 (Diyarbakır), Nadir 1270 
banka umumt merkHinde ve no • (Edremit), Avni Selçuk 5820 (Gi. 
ter huzurunda yapxlmııtır. Bu ke. resun), Riıar Fabri 2470 (Trab -
tide de kazanan talililerin iıim - zon). 
terini, heaap numaralarını ve bu· 

yoruz: 
1000 lira kazanan: Hüınü 1912 

Uıküdar. 

500 lira ka•nenlar: Saliha 
29332 (Ankara), Zehra 16349 
(bmir). 

~ #ac lira kanqenı.r : 
Ankarada ı Efaer 14790, ibra -

him25841, Leman 31836, Muza( • 
fer 6006, Gürel 3363-1, Emin 
16144, Şahnan 28412, Seniha 
22048. 

latıanbulda : HUseyin 9702, 

Kasaplar dün senelik toplantı. 
!arını yapacaklardı. Ekseriyet ol • 
madığı için bir araya gelemedi • 
ler. Belki ibu içtimada, An'karada 
temaslar yapan heyetin vereceği 

izahat üzerine, et fiyatlarının bu -
günkü vaziyeti için bazı kararlar 
alınacaktı. 

Maaheza kaaapların bu toplan . 
tısında İstanbul halkını tatmin e -
dccek bitaraf tedbirler ittihazına 

gidileceği dütünülemez. 
Et meselesi, henüz hiçbir tekil· 

de hallolunmamıı bir vaziyettedir. 
Ziraat Kurumunun da müdahalesi 
bu davayı halledememiş, et fiyat. 
lan düıeceğine artmıı, hatti kur. 
ban bayramında, alelade zamandan 
fazla hayvan geldiği halde yine 
fiyatlar düımemiş, yine kasaplar 
muhtelif bahane ve sebeplerle 
narhtan fazlaya satmak yclların • 
dan vazgeçmemiştir. 

Bu itin mahiyeti ve tedbirleri 
ni alikadarlardan dinlemeden ön· 
ce et itinin bahse değer safhalarını 
tesbit edelim: 

1 - Fiyatlar yüksek•ir. 
2 - Kasaplar, kemikli ve kc • 

mik"iz et satı§larilc narhı ıhla! im. 
kin'rrına sahiptir. 

3 - Ucuz narhJı ıığır eti ph a
sada ihtiyaca nisb~·en yüzde sek· 
sen azdır. 

netice, her zaman böyle kazanç 
temin etmenin mümkün olduğu 

zannıdır. Bu itibarla celepler el -
lerindeki hayvanları yüksek fi • 
yatla çıkarmağı hesaplarlar. 

Memleketimizin hayvan istih • 
salciliği değil 1stanbulun, bütün 
Türkiyenin umum nüfusunu tıka· 

basa doyurduktan sonra harice de 
mühim mikdarda sevkiyata müsait 
olacak kadar fazladır . . 

'Celepler muhtelif istihsal piya. 
salarındaki hayvanları peylerler. 
Gerek nakliyat ve gerekse hay • 
van bakımı gibi işlerdeki sistem
sizlik, hayvanlarda fire verdirir. 
Yollarda ölenler olur, bakımsızlık. 
tan hayvanlar zayıflar, kiloları dil. 
şer. Bu et fiyatlarının kabarışını 

mucip olan bcllibaşlı sebeplerden 
sayılabilir. Çünkü fireyi kalan kıs
ma zammeden celep karından fe -
dakarlık etmez, bunu halk ~er. 

Celeplerin karlarını 'kontrol al -
tına almadıkça bu dava bitmez 
tükenmez olur. Et fiyatlarının pa· 
halılığında kasapların hiçbir gü -
nahı yoktur. Bunlar komisyoncu 
esnaf mahiyetindedirler. Narh 
mucibince satarlar. Fakat celepler 
narha tabi değildir. Balık baştan 
kokar. iş celeplerin nisbctsi.z kar 
teminine matuf hareketlerinde -
dir bence. 

4 - Parça etler satışı halkın 
sıhhat ve para bakımından za • Ziraat Kurumunun da faaliye • 
rarıuadır. j tinde bir semere görülmemesi hep 

Celep Rulftl özgilrlln bu mea~ bun~~r. istihsal 1,)iyaaalanna 
leler hakkında çok bitaraf olduğu. hariçten olduğu kadar celeplerden 
na kani bulunduğumuz merak ve . ve Kurumdan talepler vardır. 
ren izahatını şöylece hulasa ede· Ne kadar pahalı, alınırsa müs-
biliri:r: tahsiller için o kadar iyidir. 

Fiyatlar yüksektir Et meselesini halletmek ister • 

Hal-:, ken müstahsillerin ellerinden u. "Et fiyatları yükse~tir. .. 

kemik vereceği muayyen Glmadı .. 
ğı için yüzde kırkını, hatta yüzde 
ellisini kemik verir. Bu suretle e
tin fiyatı 50 - 55 kuruşa gelir. 

Bu iş narhla tayin edilmemiştir. 
Halbuki bilhassa bunun tayini ge 
rektir. Ve şunları tavsiye ederim: 

Kemiksiz şu fiyat, kemikli bu 
fiyat diye narha soktuktan baıka 
kilo başına şu nisbette kemik ko. 
nabileceğini de tasrih ve tayin et .. 
mek, halkı 'kendi hakkını icabın
da koruma imkanlarına kavuştur • 
mak lazımdır. 

Ucuz narhh etler niçin az? 

Kasapların kar temin etmeyen 
iti bir ıüs olarak yapmıyacakları 
aşikardır. Ucuz narh, kasaplarda 
o nevi etlerin bulundurulmaması. 
nı intaç eder. 
Birtakım kasapların sığır etini 

dana diye daha yüksek fiyatla sat· 
tığını görüyoruz. Bunların kont • 
rol edilmesi ve ucuz narhlı etle. 
rin de diğer etlere göre muayyen 
bir mikyasta alınması mecburiye. 
tinin ikamesi lazımdır. 

Şehirde sığır azdır, halbuki en 
fazla sürülen, ucuzluğu dolayuile 
sığırdır. 

Parça etler ıabıı meaeleıi 

Kasapların plrça et satmasını 
da mi:ıi olmak jizımdxr. Uzerinde 
damga olmayan bu etleri farkedip 
fiyat fü.tesinde k:ırşılığını bulmak 
her babayiğidin kirı değildır. 

:Bil~ün koyu11l.,rdan 1'eo;m~k ve 
parça bırakmamak, koyunun 'be
rindeki damgayı en ıon satmak 
lüzumu vardır. 250 lira ka,.-..ılar : Reıi t 

69869 (Istanbul), Seyfullah 7 537 
(Aadana), Ayhan Sami 2611 
(Samıun). 

Mazlum 57143, Yorgi 79598, Esat 
57136, LGtfi 82835, Hatice 71736, 
lbrahim 57017, Emine 67756, Ay 
ıe 19090, Osman 24526, Ziya 
11301, Doktor Simon 47233, Naim 
38066, Ergun 40641, Halil 20312, 
Bahir 1964 (Galata), Semiha 2077 
(Beyoğlu), Kalyopi 1620 (Gala -
ta), Fani 18798 (Beyoilu). 

kafi derecede et yiyemiyor. Maa. cuz almağı düşünmek bence en 
haza bir hakikat vardır. Mezba _ büyük hata.dır. Aksi takdirde parça etler en 

rl 1 1 Müstahsilden sonraki ellerin yu" ksek fı"yat hangisi ise o niyete 

100 lira ... menlar : 
Ankarada: Osman 31655, Meb. 

met 32541, Sabahattin 21483, 
htanbulda : Turhan 69692, 

Mukbil 65143, Mehmet 1395 (Us 
küdar), Marta 2024 (Beyoğlu). 

lzmirde: Süruri 15599, Fatma 
14358, Hakkı 21509. 

Diler ıelıirlerde : Nazif 2487 
(Eıkiıehir), Mustafa Yüksel 3408 
(Kayseri), Şemsettin Diıbudak 

3227 (Konya), Mari Vu&bikyan 
2131 (Merıin). 

Elliter lira bzMmılar : 
Ankara: Hayri 32524, Mihrican 

25652, Hayriye 28081, Refik 
11385. 

ht.anllulda : Mustafa 72632, Sü
heyl 31551, Ziya 830 (Galata), 
Yeglne 31965 (Beyoğlu, Mehmet 
3220 (Bayezit), Hamdi 2321 (Ga
I.ta). 

bmirde : Çelik 5302, Luna 

lzmirde : Şakir 5944, Faik 
20485, Metin Oğuz 11116, Şabite 
19445, Vasfiye 2842, Yusuf 18277 
Dilrdane 14452. 
Diğer tehirlerde : Ane 1502, 

(Afyon), Mazhar İnanlı 1017 
(Akhisar), fkbal 1143 (Ayvalık), 
Milrsel 2276 (Antalya), Kerami 
Mecit 176 (Bafra), Sudi 1081 
(Bergama), Halil İbrahim 65 
(Ceyhan), Sabriye 524 (Edirne), 
Mustafa 1647 (Erzurum), Abdul
lah 1553 (Gaziantep), Cemal Ah· 
met 168 (İnebolu), Nazlı 1533 
(Kars), Remziye 1743 (Manisa), 
Musa 1742 (Sıvas), İsmail 1296 
(Tarsus). 

Benzine alkol karıştırılınca!. 

hada kesile hayvan ar aza mış 
değil, bilakis, çoğalmıştır. o hal· meşruun üstündeki kazançlarını 

murakabe etmek daha isabetli bir 
de etler kasapların elinde mi ka. 
hycd 

Elbette böyle değildir. Etlerin 
hepsi satılmaktadır. Buna naza . 
ran ıu neticeye vasıl olabiliriz: 
Eti ancak mutavassıt lbütçeli sı • 
mf yiyebiliyor. Az kazançlı halk 
alamıyor. Eğer et ucuzlarsa, hay • 
van kesimi bugünkü mi'kdann iki 
misline ve belki üç misline çı . 
kacaktır. 

Bu bizi çok mühim bir neticeye 
götürür. Biz celepler için matlup 
olan cirodur. Ne kadar hayvan ke· 
silirse, biz o kadar istifade ederiz. 
Karımız az olabilir, fakat ciro 
fazlalığı ile bu kar mikdanmız 

daha meıru bir şekilde artar. 
Halbuki: 
Celeplerden bazılaq, birdcnbi. 

re ummadıkları kazanca vasıl ol. 
muşlardır. Bunun doğurduğu fena 

hareket olur. 
Maahaza her kabahati yalnız ce 

lepte aramak da yanlıştır. Dedi -
ğim gibi nakliyatın, bakımın, hay 
van yetiştirme usullerindeki hata· 
ların, sistemsizliklerin de et fi • 
yatlarının artımı üzerinde tesiri 
büyüktür. 

Kasabların yolsuzluğu 
nelerdir? 
Et fiyatlarının artmasında ka • 

sapların tesiri olmadığını söyle -
miştim. Yalnız kasaplar etlerin 
narh üstün.de satışına §Öylece 
imkanlar buluyorlar: 

Mesela sığırın perakende kilosu 
35 kuruştur farzedelim. Bir ka -
saptan bunu alırken kemiksiz tart 
tığını ve 45 kuruş aldığını görür. 
sünüz. Kemikfl isterseniz siz za. 
rar edersiniz. Çünkü ne mikdar 

lstanbulun yarısı dilenci mi ? 

Ş DER fabrlkalannda istihsal olu
nan alkollerin sarfedUemlyerek 

depolarda kaJdıp , .e bu yüzden 
Şehrin temizl iği neye 

S ULTAN AHMED birinci C<'za mah
mcslnde Manastırlı Ahmet oğlu 

l 'akubun dllenclllkten dolayı muhakemesi 
yapılırken suçlu söz arasında şunlan aöyle

mlı: miiataluUlerln urara uiradılı ulqılm11 

n banan için bir tedbir almmuı kararlaf
IDJI. 

Bu tedbir nedir biliyor mas11J11D? 

Benzine alkol karıJbnlacak \'e bu su

retle alkollerin lstlhWd temin olunacak· 

llllf. 

t,.ı ama, me7haneler benzine •e meze 
verecekler, doiruu merakla beklenilecek 
bir netlcel 

mütevakkıf ? 

Ş ERİR Meclisi toplantısmda ,.ali Ltıt-
11 Kırdar, tehir Jıleri üzerinde nr

dlğl izahat sırasında temizlik meseleslıd 

töylece telhis etmlJ: 

"Temizlik lıtlerl için halktan alman pa
ra 360000 lira, aarfedllen para 445.000 11-
ndır. Şehri temiz tatmak için ha uğurda 

harcanan parayı tamamlyle almak lkun
dır.,, 

Deseno ki ka\·ga bizim yorganın bqı

naymq. Parayı nren dödlliü çalar. 

"Bir otomobil işinden heni azlettiler. 
E\·nlce ~morluk yaptığnn bir yerin a
damlarından dllenemf'm. tstanbulda dllcne
ceğlm. Bura.."ı daha 1)1. Hem lstanbulun 
yamı zaten dilenci.,, 

Şu son cümlesine bakın 5unun: tstan
bulun yansı dlJf'.ncl diyor. Dilencilik başka, 
l"akubun söylediği lstanbullulann yaptığı 
başka: Uzak, yakın tanıdık nya tanona
dıklarmdan uzun , ·adtft hfllnoaz yapmak 
dllenclllk o1or mo ht~T 

Biri dllt'!nclllk, biri karşılıksız uzun n .. 
dell istikraz! 

satılır. 

Kasapların parçasız et r.atııı yap 
malarına imkan bulunmadığı iddia 
olunabilir. Bu ne dereceye kadar 
doğru olursa olsun, halkın zara -
rına ve kontrol yapılmadığına ve 
hatta yapılarruyacağına göre ka.. 
sapların lehine bir it olduğu için 
bizce itin selameti noktasından 

menolunmalıdır .,, 

Et fiyatlarının ucuzlatılması i . 
için canlı hayvan toptancllıtının 

tek elden yapılması hakkında da 
celep Rasim Özgür diyor ki: 

''Ben buna taraftar değilim. 

Böyle nim resmi bir alıcı olabilir, 
fakat rekabet bir işin en lüzumlu 
tarafıdır.· Tek el et işinde belki 
bugün için iyi bir netice verebi • 
lir, fa'kat, yarın, daha fena neti -
cclere sebep olabilir. 

Celepliği menetmek değil, kir. 
Jarını normale indirmek, .kontrol 
altına almak, hayvan nakliyatını 

kolaylaştırmak, hayvan bakım u
sullerini sistemleıtirmek gerektir. 

istihsalle perakencı. satıı ara • 
sındaki ellerin müdaha.J.esini ni • 
zamlamak bu iti kökünden halle. 
der bence.,, 

Bakalım kasaplar senelik içti .. 
malarında bu hususta ne gibi ted • 
birler alacaklardır? Her halde az 
kazançlı halkın et yiyebilmeıi e. 
ğer yukarıda gösterdiğimiz ted • 
birlerle temin olunabilirse pek ko
lay ve pek mümkün demektir. 
Eğer et fiyatlarının yükselme -

sinde kesim vesaire ücretlerinin 
de tesiri varsa halkın hayatım ko. 
ruma bakımından bundan da fe -
cla'kirlık yapmak gerektir. , 

Artık et meselesini bir yılan 

hikiyesinden kurtarmak llzımdır. 



.,. 1 

Fransa, Frankoyul 
tanıyacak mı ? 

. .. , ~ . . ' . ' ~ ... 

Bayanlar! 
1 Yuvarlak nıs 
konferansı açı 
Çemberlayn,, lngilter~, .. Filis 

sulhun süratle tesısını ard. 

ve umit ediyor,, de J 

,.- Baştarafı l incide 
~enlerde Lord Perth ile yapmış 

olduğu görüşmeler esnasında Ge
neral Frankonun kazanmış oldu.. 
ğu muzafferiyetin İspanyadan 1 • 
talyan kıtaatının geri alınmasını 

muhik göıtermeğe kafi olmadığı 
suretindeki haberleri teyit etıni§ 
değildir. Hatta Kont Ciyanonun 
Mussolininin lspanya harui biter 
bitmez İtalyan kuvvetlerinin geri 
çekileceğine dair yakında teminat 
vereceğini iJI"ab etmi§ olduğu ri
vayet olunmaktadır. 

Bundan başka Kont Ciyanonun 
Libyadald İtalyan kıtaatıru takvi
ye etmek için Alman kuvvetleri • 
nin İtalyaya müteveccihen yola 
çılmuf oldı.ılılanna dair haberleri 
de tekzip etmiş olduğu söylen • 
mcktedir. 

Bilakis Lord Perth Libyadaki 
İtalyan kıtaattnın Tunus hududu 
yakinindc tahaşşüt etmekte oldu
ğuna dair olan ve şayiadan ziya
de hadise olan hususa Kont Ci • 
yanonun nazarı dikkatini celbet • 
tiği zaman Kont, herhangi bir 
cevap vermekten kaçınmıştır. 

Londranm iyi malCımat almak
ta olan maha.fili, Çembcrlaynin 
'beyanatırun Vaşington ve Parla 
hükUmetlerlnin hattı hareketleri -
.nin Italya hükQmeti üzerinde bir 
tesir icra etmiş olduğu mütaıa • 
asında bulunmakta ve İtalya hü • 
kumctinin mütalebatmı zannedil
diğinden ziyade mutedil bir şekle 
sokacağını beyan etmektedirler. 

Azana Paris yolunda 
Collongea, - Fransada - 7 (A. 

A.) - lıpan)a Cumhurrclsi .Azana, 
dün ailesiyle beraber otomobille bu
raya gelmi5Ur. Mumaileyh, derhal 
l>ar:se gitmek niyetinde olduğunu 

&o.) ]emiştir. Kendisi orada İspanya 
s farcthnncsinde ikamet edecektir. 

J(zana namına s8: söylemeğe sa
!Ahfyettar bir rot guetecilere şu 
beyanatta bulunmuştur: 
"l~ya hükOmeti, asla Fransa 

toprağında yerlc:met niyotinde de
ğildir. Hük\tmctin Fransada ifayı 
vaz.ife edemiyeccğinl, Fransadan İs· 
panya işlerini idare edemlyeccğimi. 
zi g:ıyet iyi biliyoruz. 

Fransanın bu babda hiçbir endi -
ee.>o kapılma.sına mahal }oktur.,. 

Cumhuriyet hükfuneti erkB.nt ara
sında noktai nazar ihtilafları mev -
cu~ olup olmadığı suretinde soru -
lan bir suale bu zat, GU cevabı ver
mlştir: 

"1şt.e bu kabil meseleler, Fransa 
toprağında mllnaia~a edilemez, her 
kes Azaıınrun sulbü tesis için ta
h3makt& olduğunu biliyor.,, 

ltalyan kuvvetleri İspan .. 
yadan ne zaman çekilebilir 
Roma, 7 (A.A.) - Giornale 

D'Jtalk diyor ki: 

Times1erin, Fransız - İngiliz 

menfaat birliğini telxırüz ettir
mek için tevessül ettikleri tarzıha
rekete İtalyan mctalibatının naza
n itibara alınnuyacağt manasını 

mı vermek: lazımdır? Eğer bu böy 
le ise1 demek ki ltalyanların haklı 
istekleri Çemberlayn'in siyasetine 
esas olan a.dilane sulhtan hariç tu
tUlacaktır. Halbuki fngiltere bü
kOmeti pekili bilir ki, fa§ist :hal
ya isteklerini ileri sürmekten ge
ri kalmryacaktrr. Ve Fransa da 
bilmelidir ki, İtalyan kuvvetleri 
İspanyada Franltonun nihai zafe
rine kadar kalacaklardır. 

Katalonya cephesinde 
Salamanga, 7 (A.A.) - U

aıumı karargtUıın bir tebliğinde 
nuyonallsUerin Kataıonya cep. 
healnde :ınUhim bir ilerleme yap 
trklannı blldirmektedir. 

Gerone cephesinde nasyona • 
llst hattı Rlotcr'in sol sahllln -
den blrkac kilometre öteye ka -
du varmK;lır. Sahil mm takasın
da da hat bu nehrin sal; sablll
nl takip etmektedir. 

Cerbere. 7 (A.A. )- Takrl • 
ben seklı bin muharip Porto -
bou'dan hududu geterek Fran
sız topraklarına girmiştir. Fl-

mekte olan kıtaatın da gelmesi 
bekleniyor. Son alınan haberle
re göre, Llster Modesto kıtaatı 
mukavemete de'i am etmekte
dir. Deş yUz lrndar knmyon Iıu
dudu geçmiştir. 

Fransız topraklarına inen 
tayyareler 
Toulouse, 7 (A.A.) - Fransız 

topraklarına inmekte olan ls -
panyol tayyareleri Toulouse ., e 
Francazal tayyare meydanla • 
rında toplanmaktadır. l3unlarııı 

mUrettebatr kamplara göııclerl· 
leccktlr. 

Mukavemet devam 
edebilir mi? 
Perplgnan, 7 ( A.A.) - lspan

yol mnhaf!U, cumhurlyctçt hU· 
kCımctin lspanyndnn iftirnkrn
danberl siyasi havanın tama
men değişmiş olduğunu kabul 
etmektedir. 

Bazı kimseler, cumhuriyetti 
ispanyanın merkezi mıntakası
nın mukavemetinin devam ede
bilip edemlycceğini suale şayan 
görmektedirler. Her ne paha.· 
sına olursa olsun, mukavemeti 
iltizam eden bazı ze'\ at, son gUn
lerde Fransaya iltica etmişler
dir. Amele fırkaları zim.amdar
larr ile askeri mahafilin istika
metlerini değiştirmiş oldukları 
muhakkaktır. 

Londra, 7 (A.A. )- Röyter a· 
jansınrn siyasi muharriri ya:.r
yor: 

BugUn lngtıiz mahfillerini, 
cumhuriyet~l lspanya hUkQme
tinin hAl~ mevcut olup olmadığı 
meselesi lşgnl etmektedir. 

Bu mahfillcro göre, Yaıiyet 

eskisi gibi olmakla beraber, fii
len böyle bir hUkümetin şimdi 
mevcut olduğunu k:ıt'l olarak 
söylemek 1mklns1zd1r. 

Yabancı gönUJIUler ha.Jfi. ts -
pany:ıdadrr. Bunun itin l•'ran -
konun tanınması meselesinde 
!ngillz hattı hareketi değişme • 
mcktdeir. Böyle bir tanınma bU 
tun yaabncı kıtaat tsp:ınyadan 
cekllmedikçe mUmkQn değildir. 

Verilen malümata göre, Fran
ko bu hususta yeni bir talepte 
bulunmamıştır. Bundan en el
kl talepleri de, İspanyol toprak
larının bUyUk bir kısmının Fran 
kist işgali altında bulunduğu e
sasına dayanmaktadır. 

Ta>assuta gelince, lnglltere 
hUkCımeti bu hususta iki tarnfııı 
emrine amadedir. Bu tavassut 
c;:ok muhtemel olarak. Minorka 
adasının, meselenin kan dökUl· 
meden halli mUmkUn olursa, 
Franko tarafından işgaline tat
bik cdllecektfr. 

Londrad:ı zanncdlldiğlne gB
re, General Franko bu adayı İ
talyan kıta.atının yardımına mU
rncaat edllmeksizin işgal niye
tindedir. 

Fransaya sığınanlar 

Latour do Cnroll, 7 (A.A.) -
Puigcerda mıntakasının tahli
yesi yavaş yavnş dernın ediyor. 
Kadınlar ve cocuklar biraz is· 
Urabat ettirildikten ve karın-

ları doyurulduktan sonra dahi
le sevkedilmlşlerdfr. lki yüz mi· 
ı:sin slllhları alınmış ve bin 

beş yüz yaralı da hastahane a

rabaları ile Llviadan gelmiştir. 
Bu yaralıların bir ~okları gan
grenlldir. Livia ve Puigcerda
da daha iki bin yaralı vardır. 
llt\c kalmadığından bu yaralı -
Jar orada teda'\"i edilemiyor. 

Bu sabah saat yanından iti
baren İspanyol topçusu da Fran 
sız hududuna selmeğc başlamış· 
tır. Kamyonlarla dn askerler 
gelmektedir. Bunların sfllhta
rı alındıktan sonra buradan tıç 
kilometre icerde bulunan kamp 
Iara. ~nderilmfşlerdlr. 

İspanya bankasına ait 
albn ve gümüş çubuklar 
Pcrpignan, 7 (A.A.) - DUn 

Göz müsabakamız . ' 
ıçın 

Foto ğ r afi arınız ı bizim 
hesabımıza çektirebilirsiniz 

Gazet~miz, Güzel Göz Müsabakasına iştirak edecek kadın 
okuyucularına bir yardımda bulunmaga karar vermiş ve Be -
yoğlunda Tokathyan karşısında Foto Ethemi temin etmiştir. 

Sanatkar Foto Ethem her gün kendisine müracaat edecek 
okuyucalırrmızın göz resimlerini bizim hesabımıza çekecek 
bir nüshasını bize, bir nünhasınr d:ı okuyucumuza verecektir. 

Kadın okuyucularımız, kendilerine vaadettiğimiz. mükafatı, 
fotoğrafhanenin kendilerine verdiği göz resmini göstermek sure. 
tile alabileceklerdir. Foto Etheme müracaat iç"n idarehanemiz· 
den 'kağıt almıya ihtiyaç yoktur. Doğrudan doğruya oraya mü 
racaat edebilirler. 

J..ondra, 7 (A.A.) - YU\-arlak Fıli tın Arap ~~ndt 
ma a konL-anc;ı bu ~.abah açılmış- tJ hareketinin .Fılı 1 

tır. Ha'·ik t halde iki konferans 1 zorluklara In"'iıte~~ııt 
arılmıc:•ır. Bır taraaan ln~iltere i- yeniden nazarı dı 
1e \rap mmıleketlcri arasında. di- Komire, tngil~Z siJtil 
~er taraftan fngıltere ile :. ahudi fmdan alman hır f1f3> 
m"mle!;:etl!!ri ara<:ında. birleri saydıUa~ 

Ç.ernherla\ n hitabesinde ezcümle ve bunlann tek . 
1 d • t' ak • . l ..... ac:ı ı ;<>) e emı~ ır: m ıçın a ıı.... :ıJ~Ü' 

·' ş;mdikı müşkilata akilane birler hakkında t . ~ 
bir hal çare i bulmak için bizimle ınak üzere bir koJtl!Sl 
"llesaı birlıği ) apmak l\itfunda bu- teklif ctmekt~ir. _.,,d9. 

'unan m"mleketler murnhha~larını Komite aynı ~ .. 41 

·damlanm. fuzakerclcr tam, ser- şiddet hareketleri~.cıııı 
be t ve açık olacaktır. İngiltere, Fi- me ine, 8000 maJıpu~' 
listınc.lc rnlhun :;üratle tces<:üs et- rakılmasına ve ~ııe 
me ini arzu ve tee tis edecei;tini ü- nin önüne gcçıtı:n~rıP 
mit etmcktcdır. için Londradak1 tit 
Halihazırdaki vaziyetin ~ni) etle- de telgraI çeı.:ıniŞ ' 

Elektrik fabrikasında Gu·· ınru·· k tarı·felerı·n- rini nazan itibara alalnn, bütün 
• vaktimizi esac:lı hadiselere teYcih ve 1 nf il ak d I k mütekabil noktai nazarıan takdir R 

Poll·s b'ır ırıandalının e yapı aca etmeğc gayret edelim... Tino 
d ..,. "kl'k l\1ısır heyetinin şefi prens Ab- d 

evinde mllhim miktarda 8QIŞI 1 aütmuin, basveı..,ıe cevap vererek Pazar gUn 
mühimmat buldu gr Baştarafı 1 incide Filistinde emni~·etin teessüs edece- gelifof 

lcrin hari,.ten getirilecek eşleri f ~ni ve muallak meselelerin dostane Me,.hur sineıo'. ı ;.J 
Londra · 7 (A A ) - Bu sabah ~ - bir surette hallolunacağını ümit et- !S sı ~j 

Stepney ~elesl clektrik fabrika çi~ azami gümrük _tarif~si tatbik nör Tino Ros r:-. 
sında. bir kaç infilak vuku bul- edilecek, fakat dahile 1izım olan m ~kte olduğwıu be)lan etmi!;tir. Vn.Ilin ile bcrabel' i,t 
rolli}tur. ham mad~e.lerin hariçten ~elecek Hindistanda tezab6rler rimizc gelecek~ 

Polis gece bir lrla.ııdalının e kısımlan ıçın de asgari tarife ko. Londra, 7 (A.A.) - Röyter ajan I mck. Uzere doğrU 
vinde mühim mikdarda. mühim nacaktır. sı bildiriyor: cektır. 
mat bulmU§tur. Bu suretle d~ildew fm~ _edilen Hindistan müslümanlarmın Fı 1 Artist dönU}t~. 

Keza polis yeni araştırrr..alar ne maddel~r ucuzliyacagı gıbı bun- listin konferansına gösterdikleri a konSC"r verecek 
ticesirrle iki kişi tevkif etT'liştir. l lar h~nçten gelecek mallann re- laka bütün Hindistanda tezahürat-

Ne\' Castelden bildirildiğine gö kabetın~en ku~ulacak~r. VekA- ıar yapılmasrnr intaç etmiştir. Bu 
re elektrik ve mühimmnt fahri Jet yerli sanayıın hakkıyle korun . . 
k~lannın muhanzlan takviye e-j ması için ticaret odasının da fik mitingler Hind müslüman ccmıyetl
dilmiştlr. rini sormuş ve kararnamenin bu nin ba~anı Jimah taraf mdan idare 

taraflarını bu suretle hazırlamı~ edilmiştir. Müstemleke nazırı Mak· Relim.il Hattanoı 
yalarını taşıyan arabalar ara- tır. Bu mühim kararname yakın· qo.najda 'ndlilerin Ara,.p davasına bibn ~ clela 
sın da !cinde blr1i:ac; y11z bin tıi- 'tila vekiller heyetinden çılta.Cak.~--=-·"'aftterlni ~en "hitercıe tel- b •atıı.nttn'. 
gillz lirası kıymetinde çubuk tır. graf çekfüni5tir. din:.· Jmdar 

altın ve gUmUşU muhtevi 11 a- Fec"ı bı"r kaza İngiliz hatb hareketinin 
raba rakalanmıştır. Bu araba- fiıislinde çıkardığı 

ıarr sevk edenıer bu aıtııı ve Bir kömür ocağı çökerek zorluklar 
gUmtişUn lspanya bankasına ait Kahire, 7 (A.A.).- Mısırdaki 
olduğunu sBylemlşlcrdir. Bun - 3 amelemjz öldü 
lar !tkı bir nezaret altına alın. Tekirdağ; 8 (A. A.) - Dün ak 
mış!ardır. şanı Uzeri Barbaros nahiyesi ci-

35.000 Jspnnyol askerinin bu- varındaki kömür ocaklanndnn 
glln Pulgcerda'dan gelerek biri çökmüş ve Uç amele toprak 
Frnnsız topraklarına iltica et • altında kalarak ölmüştür. 

.ncsı bekıenıyor. Kont Çiyanonun Varşova 
Le Boulou, 7 (A.A.) - BUtUn 

hudut mıntakası ile Reusslllon ve Berlin ziyareti 
o' ası, geniş bir mUlteciler kanı· Berlin, 7 (A.A.) - tyi tnarn -

Romen kabinesi 
Homaoyaalılara 

hitaben bir be
yanname neşretti 

Hakiki 8 
, pı haline gelmiştir. MUlteciler. mat almakta olan mahafilde be • 

ambarlarda. antrepolarda, evle- yan edil.diğine göre Kont Ciyano, 
rın sondurmalarmda ve lıatU\ bu ayın 23- nde Romadan ayrıla • 
tarlalarda oturmaktadırlar. MU cak, 25 ıubatta Varşovada ve 
hım miktarda. asker ve jandar- ihtimal 28 nde Berli.nde buluna -

Bilkreş; 8 (A. A.) - Rador a
jansı geçenlerde teşekkUl etmiş 
olan Romanya kabinesin.in mem. 
lekele hilaben bir beyanname 
neşretmiş olduğunu haber ver
mektedir. Bu beyannamede ez
cümle şöyle denilmektedir: 

feSI 
gaıe 

r.rn. kuvvet,t mıntakanm her ta- caktrr. 
rafını nezaret altında bulun- ~ • 
durmakta. ye sağlam lılr baraj 1 tnfJkanun ~ılılırttığr, ölümün 
YUcuda getirmek için köprUlerl sarstığı, nknlarn titre~·:-~ in. 
muhafaza etmektedir. anlann korkunc; \-akalan 

Gönüllüler hangi şartlarla B e o 
çekilebilir ? 
Roma, 7 (A.A.) - Glornale 

D'ltalla gazetesi, İspanyadan B ı· r 
gönUIIUlerln geri çekilmesinin 
aşağıdaki şartlara bağlı olaca
ğını yazıyor: 

1 - Nasyonalist 1spanya ıcın c e 
hAIA bir tehlike teşkil eden a n 1 
Frı\Dsadakl "Kıııl" İspanyol 

teşekkUllcrlnin tamamen dağı 
tılınası ve sllAhtan tecridi. 

-
2 - Fransada bulunmaları 

gnzlp bir vaziyet teşkil eden 
"Ktzıl" İspanyol liderlerinin da
ğıtılması ve tecritleri, 

3 - ls.uanyadakl "Kızıl" kuv
., etlerin kayıtsız ve şartsız tes
lim olmaları, 

~ -lapanyadan kaldırılan ha
zinelerin ve lspanya bnnknsına 
o.it altınların iadesi. 

Negrin F ransaya geçmemiş 
Perpingnan, 7 (A.A.) - B. Neg 

rinin .Fransaya geçmiş olduğu 
hakkında dün çıkan şayiaların 

hillfma olarak, hpanyol hilkii -
metinin reisinin halen İspanyada 
bulunduğu ve hududa bir kaç ki· 
limetre mesaf edc bir evde ikamet 

• 
yım 

Baş rollerde 

LLOYD NOLAN .. 
MARY CARLISLE 

Bu film fransuca sözlil ve Pa
ramont aUidyosunda şimdiye ka
dar ı;evrilen GANGSTER film
lerinin en mUthişi ve en heye 
canlıaı. 

Bugün 
Matlnclerqen itibaren 

ALKAZAR 

"Milli teceddllt cephesinin mu 
hassalası olan hillrl\met, dev!et 
hayatının tensik.inde yeni bir saf 
haya girmiş bulunuyor. Htıküme 
tin programı, ecnebi memleket
lerle normal münasebetler idamo 
etmek suretile memleketin müda. 
faa ve tarsini hususunu ihtiva et
mektedir. 

"' G ·ınun en son dit 
verell 

lstanbL11 

Bu Romanya, beynelmilel hayatı~ 
şeniyetlerini, derslerini ve eski ve 
sedakatli dostluklarını hesaba 
katmak suretiyle sulh siyasetine 
devam etmektedir. Romanya ~ 
Şarki Avrupa, Tuna. havzası ve HA ır!l ..-
Balkanlardaki dostlan fie olan it s;iiiii' 
tifaklanna olan imanında sebat 1 
edecektir. Romanya, Macaristan 
ile dahıı mükemmel bir anlaşma ,llll.,ıMI---~~~ 
yapmağa gayret etmektedir. 1----:--~ 

Romanya, Bulgaristan ile iti· -~,...,...~ -
mat esasına mUstenid milnase
betler tesisine çalL:;:makt::ı.dır. Ro- 1 
manya, Sovyet Rusya ile musli. 
hane ve iyi komşuluk münasebet 
lerini muhafaza etmek emelinde-' 
<lir. Mali sahada hükumetin pren 
sibi, büdccnin muvaıenesi, gayri 
meşru spekülasyonun ve para kıy 
metinin indirilmesinin meni ola
caktır. Romanya hükumeti ikti-' 
!adt,zirat işlere,yollar inşamna hu 
susi bir dikkat atfetmektedir. Bir 
ekalliyetler nezareti ihdasl, Ro. 1 
manya devleti dahilinde samimt 
ve halisane bir teşriki mesai çer 
çe\•esi içinde tarihi ekalliyetlerin 
hukukunu zıman altına alacak-



~hDülK<eD 
e· bö1r n~ 
ır lngiliz askeri muharriri diyor ki: 

~ansada bir lngiliz o~Usu 
K UIUndurmak dogv ru degv il 
ara d 

~ar or umuzu donanmamız 
arına olarak kuvvetlendir-

~~:~ bir çılgınlıktır .. 
re. elntiııa .) - Çemberlaynın ''İngiliz kuvvetlerinin 
·~ dipı:CrUnıesı,, hakkmdakl beyanatından bahseden 

ha beyanat Inatik czcUnııe diyor ki: 
eu~~ du;~ız - hıglllz mUnaaebetlerini bllen bir kim-

i llaıa11 dikka letekUr. lngilterenln, bu milna.sebetlerin 
~te tehdid te alınnıca, Fransanın "hayatJ meseleler,,i 

· lb'",ctnıe8.lnı ~maruz kaldığı zaman bu memleketi kendi 
~da filtir kllyeınez. Fakat Fransada bu hayatJ me· '"""t cephe!} ler bir mllddet çok farklı olınuştur. MeselA 

, la,,~ biı~ k ve blnnetlce Fransa için hayatt bir mesele 
~"illa, 'l (A.. adar ileri gitmietir. 
lt<.cıt ~ e ~:·> - TayXni.sln ıı.skerl muharriri bir harb 

tfl~~ diyor ~~glliz ordusu gönderilmeain.ln mUşkUlA.tmı 
~ ~ ı.. bir Yere ö ~ ~b fUo g nderilecek ordunun ehemmiyeti, ln. 
or,ı'!a Cdcıceğı ~nun kudretlnl azaltmaksızın o ordunun em
~~. n donll.rınıaa gcınııerin adedine bağlıdır. İngiltcrenln kara 
~~ttı ~ utll:ı h:ı\'a l zararrna olarak kuvvetlendirmek bir çılgm-

d ~~~ b IIlUdatıınsı İngiltere için fevkalade ehemmi-
~ ~ll:a~ Unu da, karada yapacağı bir harb harb için za. 

~hu( Yet t'lıQd 
~ ~ eıe: bııg:ı 0rdulann tn.ı:ımız kudretinin bağlı bulundu
~ ltt,.~lın but de~euı surette artmı§ttr. Fransada bir İn· 

tt. ~~. tındUl'Ulnuuıı halinde ise bu tehlikeler bir kat 
......._,,., ...... 

bomI:>ardımanının 
~ ~~ :1>aıı,.1a fayda 1 arı 

t!ttt'• ,.ft ltııtlten Uebirıcrin bombardimanlarma dair gelen taf-
fn.. "'Ç"ab tn.erh 
~lcre b ı "eıın aınet hissi duyuyor musunuz? Eğer bu su· 

··~dııı_ a~lı .ft elttcnenız sizi - kemali o&efle söyllyellm k1 -
ıı... .- ...,.;, r -~"nıak .... 
~llıe Y &.ltnt fta icab edecek! Biz de eskiden sizin gibi dU-
t'~ aıı~ llıel'fıı. IUıtzcn. "Marianne'' gazetealnde gördUğUmtlz 
~ 'al'llaıı a1nıanc ~ fikrunizi deği§tlrdik. Bahsetmek istediği. 

da Çtltıtı. ··~tehi a rr \'e Nazı Almanya.smm ciddt mecmuaların
ı.; ~eıı tıa~lır. 13~ fUr Biologle und Rassengesellschaft,, isimli 
~ a.zı tlıecııı CdJy0ruı 118hiı görmedik, Fransız gazetesindeki ter· 
t aYy,l'e ı,..llasr 65Yl ; gtılltıht vebali onun boynuna! 

reCt(ı "'Vlll.ba~ll.Zıyor: 
~~ ~~~ Su ınaıı larında nUfusu kesi! mahalleler en çok za
~~ :ııtıar ~ları, ra::!clerse hayatta muvaffak olamam13, cemi
~,:-ı~ b8.t tt.J.dan kauun kimselerle meskOndur. Bombardmınnlar
~~ b ... lta doL .ıft_ lD olnca.ktı:r. 

>' "l'e blll-u d e day tan u:vand oğruya ölenlerden gayri bUyUk bombala. 
• ~ ~y~~racak, cllmlel asabiyeleri zait olanlar bu 

tı.ııı-.tla ta ttltarına.k dtr. Böylece bombardımanlar bize nevras
~ ~ <llı!a Yatdıın etrnı ve onlan cemiyet hayatından tecrid et

~tceq_lrlt derhaı ~Olacaktır. Bu hastalar anlaııılmca yapa
~~ l'.J "e ·;; etnıck olacaktır. Bu, trkm tasfiyesini 

~le& a"ota tn 
V ~ ~ tnaııa~~lcrlnln 1spanyada ıehirleri bombardı-
1\q r Crin! ııeçnıelerlnin sım eimdi anlaşılıyor! 

t .\allı ısının .. 1 . 
tı~ ~a ~ite~ 9oz erini çıkarmış 
, "' ı._ IUagtı en ibar c' ""~bt:ı 1ttan sonra ettır, b~eriyet yirminci aatr medeniye.-

it., ~ i 01uutıınuıun °rt:açağ devrine hasret çekmcğc başladı. 
ltıı~'l: b~ lrı.sanlannııcbeblnf fzahn kalkı§sak işi siyasete dök· 
~~' tn.18aı anı gitgide dnha zallm.leııtlklcrinl söylemek-
~ ~a ataltnı • rır 
~~ ıııahlı .... rtr Vth..ı- • 1 1 ;ı.. !J 

'lir.. .. -.rn oı- •411de eıu sn a111ılı "'1UıJt11r S Yn§larmda b!r adam geçen gün on Uç 
\' ~~ l'olt, llne ııeb~b ucu karısının gözlerini çıkarmak ve bay. 

~, ~~ ~rvaıı ı::;aktrr. Kadmm ıuçu neymiş? diye
ttce, ~· ~e:ıc~ ltlfi gelınedf~ ndo olnn bu adam kazancının az ol. 
' l'ltıııl!tı Ut Vnr'fdat ginı görerek karısını dilendirmeğe ka· 
~ htıı~ltııllş, ~ ihe ile~~ Çok olması fçln de kadmm gözlerini 

• tibi cnrı:eYdana çıı! çıkannIŞtır. F~at zavallı bir mUd-
U.ı:ıe Cô 1§ ve bu engizisyon cellAdt adam on 

~, re Çok hafif bir ceza ile yakasını kurtar-

' ı~~ ll1ilyar . 
~,~~~~ 8Jn sınema seyircisi 
l -~'~ 450 crna 8alonı "'"tt alttacıır 2Xı.Uyon Ura ~ senelik ha.aılatmnı blzhn 
~~~ \>e r08~ llu Paranın oldugu eon neıredilen iırtatisUklcr-

~"1l' "'l ıı1:1 lc:rıe lngiijz takriben onda biri, yani 45 milyon 
°ll ~~erfne hazinesine geçmektedir. 

• gelince h 
nftnda. 23 milyon, senede 1 milyar 

HABER - Aqam postası 

·ır@f!Jgfj?)l@ir~tjL~irR@mio/R 
Fransız e 

Nazırının bey tı 
Fransa, herşeyden evvel arazisini ve imparator-[..)(~~] 

luğunu teminat altma almak istiyor IÇERDE: 

H 1 k k 1 d A 
• lş verenlerle işçiler arasında çı-

arİCİ po iti a müza ere erin en sonra yan kacak ihtiıanann halline dair oıan 
nizamname hazırlanmıştır ve bu· 

Meclisi ·hükumete itimadını bildirdi günlerdeŞuraumumiheyetindegö-
rüşüteccktir • 

Paris, 7 (A.A.) - Ayan mecll· 
sinde nutuk syliyen B. Bonnet, 
son zamanlarda yabancı devlet 
adamları taraf mdan söylenen mı.. 
tukları mevzuu bahsetmiş ve 
müteakiben ezcilmle demiştir ki: 

Fransa her şeyden evvel kendi 
arazisini ve kendi imparatorlu -
ğunu teminat altına almak iste • 
mektedir. 

Maamafih Fransa, diplomatik 
faaiyetini bu sebepten dolayı yal 
nız kendi hudutları dahiline in -

hisar ettiremez. Fransa, dünya • 
nm diğer mmtakalarmdaki nü -
fuzundan vazgeçmiyeceği gibi bil 
yük devlet rolünün tahdit edil • 
mesine de müsaade eyleyemez. 
Fransa, vaziyetin coğrafyanın ve 
tarihin her millete hususi nUfuz 
mmtakaları vermi§ olduğunu an
lar. Fakat; Fransanm dUnya.nm 
her mıntakasmda müdafaa ede. 
ceği menfaatleri ve dostlukları 
vardır. Fransa, tarihi boyunca 
müteaddit defa kendi menfaat -

·Bedbin 

lerine yardım eden orta Avrupa 
ve §arkt Avrupadaki dostlukla. 
rınx idameden fariğ değildir. 

Fransa, hiç bir yerden kendi
sini çekmiyecektir. Rakat, Fran 
sa ayni zamanda rejim farkları. 
nı nazan dikkate almaksızın kom 
şu milletlerle itimattan mUlhem 
münasebetler idame etmelidir. 
Fransa. her zaman Almanya ile 
anlaşmak azmini göstermiştir. 

Fransa, kuvvetli ve yeniden si • 
lihlanmış Almanyaya karşı oldu 
ğu kadar zayıf ve silahsız Al • 
manyaya karşı da ayni derece
de uzlaşıcı zihniyet taşımı§tır. 

B. Bonnet, son Fransız - AL 
man deklarasyonunun ehemmiye 
tini tebarüz ettirmiş ve mütea. 
kiben Fransız - ltalyan müna
sebetlerinden bahsederek. bu hu. 
susta Fransa her türlil suitefeh. 
hümli ortadan kaldırmak için biç 
bir gayretten çekinmemiştir, de.. 
miştir. 
İspanya meM1esi hakkında, B. 

gençlik 

ANKET yapıldı mı hep me~h ur adamların fikirlerini sormak adet 
tir.Fransada bir de bunun aksi olmuş, on beş yaşından kiıı;\ik ço-

cuklar arasında anket yapılmıştır. 

Sual şudur: 
"Saadet nedir?,. 
Verilen cevaplardan bilhassa biri harikuladedir; kaydediyoruz: 
"Saadet. can sıkacak şeylerle içli dışlı olup onlara alışmaktan bas· 

ka bir şey değildir!,, 

Çocuklar arasında anket Fransada moda haline gelmiş gibidir. Yat 
lan 8 ile 12 arasında da bir anket yapılın!§ ve onlara en iyi ebe
veyn ne gibi evsafı haiz bulunmalıdır?,, suali sorulmuştur. 

Verilen cevaplara göre bu yaşta çocuklar nazarında en iyi ebeveyn 
§Unlardır: · 

- Biribirlerile kavga etıniyen ve karşılıklı fena lrular sarfetmiyen; 
- Çocuklarına kızmıyan; 

- Her şeyi bilen ve her suale cevap veren: 
- Çok paralan olmasa bile çocuklarile oynamak için çok vakitleri 

olan; 

- Çocuklarının arkadaşlarını ara sıra evlerine çağıran ve onlara 

ikramda bulunan; 

- Çocuk!annı, arkadaştan yanında küçük düşürmiyecek şekilde 
giydiren •.• 

Siyaset 
bir 

dünyasında 
• 

şaka 

F RANSIZ - !talyan ihWA!ı eim diki halde iki tara! siyaset adamlan 
arasmda nutuk düellosu ve 1kl memleket gazeteler! arasmdn da 

mUnakaşalar oekllnde devam edip gidiyor. İtalyan gazeteleri Frnnsa
nm inhitata doğru gittiğini, Fransız ırkmm plçleştiğinl, Parisi Senegal
lilerln istill ettiğini yazıyorlar. Fransız gazeteleri bu neşriyatla alay e. 
diyorlar ve iktibasmdan da çekinmiyorlar. Bu gazete milnakaşalıırından 
biri bilhassa pek hog ... 

"Giornale d'İtalla" gazetesinin verdiği bir habere göre İtalyada as· 
ker olan Corbo isimll dört kardea "İtalyan muharibler birliği,, reisi 
Amllkar Ro9Siye bir telgraf çekerek "İtalya aleyhine yalan neoriyatta 

bulunan Fransanm bu hareketine,, da.ha fazla tahammUl edemiyeceklc
rinl bildirmlşler ve Fransanm en iyi yUz askerine serbest usulle güreş 
yapmak Uzere meydan okuduklarmı haber verml§lerdir. 

Bu "havadis" i veren bir Fran.aız gazetesi Horu ve KUriyas dev
rinde olduğu gıöl Romanın bu usule mUracaat etmesinin sll:lha sanl
maktan daha mllnasib olacağını slSyllyerek diyor ki: 

YUz Franm askerine ne lüzum varT Corbo kardeelerln karıısma 

tereddi etmiş ttkmuza menııub Uç ldafyf çıkannz: mesel& Deglıı.n, 

Marsel Til, Rigulo ... Müracaatlarmı İtalyan muharlbler birliği reisine 
yapncaklan yerde doğrudan doğruya bunlara müracaat etseler daha 
mUnulb olınaz ı:ı:11ydı?,., 

Bonnet, şunları söylemiştir: 
Hükumet daima. ademi müda • 

hale prensipinc sadık kalmıştır. 

ispanyanın Fransa - Afrika yol 
ları üzerindeki mühim stratejik 
mahiyetini nazarı dikkate alarak 
herhangi bir devletin İspanya -
nm tamamiyetini ve binnetice 
Fransanm emniyetini tehdit et • 
mesine mUsaade edemez. 
Diğer taraftan, B. Saraut'nun 

da söylediği gibi hükumet, bir 
yabancı hUkfunetin Fransız ara. 
zisi içinde faaliyetine devammn 
müsaade etmiyecektir. 

İngiltere ve Amerika Birleşik 
devletlerile münasebetler hiç bir 
zaman bugünkü kadar iyi olma _ 
mıştır. Fakat bu dostluklar hiç 
bir zaman kimse için herhangi 
bir tehdit mahiyetini haiz bulun. 
mamaktadır. 

Hükumete itimat edildi 

Paris, 1 (A. A.) - Ayan meclisi 
hnrict politika müzakerelerine bu -
giln öğleden sonra başlamıştır. 

Komünist Ca • · , ıSpanyaya 1-
talyanlann ve Almanların müdaha
lesini mevzubahs eylemiş ve Fran
sız - Sovyet ;paktı lehinde bulun. 
muıılur. 

Cumhuriyetçi birlik partisine men 
sub Rebel, lspa.nyol hilkfunetinin 
faaliyetine devam etmek üzere 
Fransada yerleşmesine müsaade o
lunmamasını istemiştir. 

Dahiliye nazırı Saro, bu hususta 
teminat vermiş ve ademi müdahale 
prenslplne riayet olunacağını da i
lAve eylemiştir. 

Bonne'nln bir mildahaleslnden 
sonra reye milracaat olunmuıı ve ft.. 
ynn meclisi, hükflmete, 16 reye 
karııı 210 rey ile itimadını bildir -
mlştir. 

Mücevherat 
kaçakçılığı eden 

artist 1 .. 
Holivutta bazı 

artistlerin, Av
rupadan gelir -
ken gümrük 
remli verme
den kürk ve 
mücevherat gi· 
bi kıymetli eş 

ya kaçırdıkla· 

n ve bunlar 
aleyhine Ame· 

Corç Bumı rikan hükume· 
ti tarafından takibata girişildiği 

haber verilmişti. 

Bu arada bilhassa Katerin Hep· 
burn'un suçlu görüldüğü, onunla 
beraber daha bir çok arkadaşları
nın mahkemeye verildiği bildiril· 
mişti. 

Ondan sonra diğer artistlerin de 
fazla kürk ve mücevheratını nasıl 
tedarik ettiği hakkın.da tahkikat a· 
çılnuş daha bir çokları: hakkında, 

vergi kaçakçılığı suçu ile takiba
ta girişilmiştir. 

• Dolmabahçede yapılacak yeni 
stadyom için beynelmilel bir müsa
baka açılmasına karar verilmiştir. 

• Eminönü meydanında yapıla· 

cak binaların caminin üslubuna uy
ması ve yüksek olmaması kararlaş· 
tırılmıştır. 

• Bisikletle devrifüem seyahatine 
çıkan Lili ismindeki Fransız kadro 
gazetecisi dün şehrimize gelmiş ve 
belediyeye müracaat ederek şehrin 
gezilecek yerleri hakkında malfunat 
istemiştir. 

• Üniversite talebesi arasında, 
tercüme ettirilecek kitaplar için 
son imtihana 60 talebe girmiştir. 

Mesleki imtihanlara bunlar da baş
lanacaktır. 

• Dahiliye vekaleti seferberlik mü
dürlüğü ikinci şube şefliğine vize 
kaymakamı Esat Onat tayin edil· 
miştir. 

• Denizbank umum müdürü Yu
suf Ziya Erzin yeni kadroyu tasdik 
ettirmek üzere yakında Ankaraya 
gidecektir. 

• Ticaret odası meclisi bugiln ö~
Ieden sonra dört münhal azalığa in
tihap edien yeni azaların da iştiraki 
ile bir toplantı yapacaktır. 

• Maarif vekfileti güzel sanatlar 
şube müdürlüğüne Suut Kemal Yet 
kin tayin edilmiştir • 

• llk mektep muallimlerinin mes-
lek bilgilerini arttırmak üzere ter
tip edilen konferanslara bugün sa
at 14,30 da Galatasaray lisesi kon· 
fprans salonunda başlanmıştır. 

• Gümrükte komisyonculuk, mai· 
yet memurluğu, ticarethane müstah 
demliği için imtihan cuma günü sa
at 9 da yapılacaktır. 

• A vnıpa seyahatine çıkım~ olan 
üniversiteli talebe kafilesi Atinada 
bulunmaktadır. Kafile bir iki güne 
kadar şehrimize gelecektir. 

• Orta tedrisat müdür muavini 
Kenan dün Ankaradan §ehrimize 
gelmiş, I stanbul ortamektep talebe 
ve muallim vaziyeti baklanda tet· 
kiklere başlamıştır. 

• Ankarada açılacak olan büyük 
kitap sergisi için hazırJıklara devam 
edilmektedir. Bu iş için lstanbuldan 
bazı maarif mensupları Ankaraya 
davet edilmit.şir. 

DIŞARDA: 

• Strasburg belediye azasından ve 
Alsas muhtariyet partisi şeflerinden 
doktor Roos bu sabah tevkif edil· 
miştir. Polis Rossun evinde sucu i· 
cabettiren birçok vesikalar bul· 

muştur. 

• Romanya hükfuneti, bir be)'all

name ne~rederek kendisinin dört 

milyon azası olan millt kalkınma 

cephesi hükt1meti olduğunu nan et· 
miştir • 

• Avusturalya umumt valilitine 

Bunlardan biri de komik film ar rilmektedir. 

tistlerinden Corc Bumsdur ve Nev • ltalyan ordusundaki bütün Ya· 
york mahkemesinde 7 bin lira pa- hudi subay ve askerlerle fa~st mi· 
ra <:ezasına mahkum edilmiştir. 

lis teşkilAtma dahil yahudilerln 
Suçu mücevherat kaçakçılığı et· derhal ihracr baklandaki kanun bu· 

miı olmaktır. gün resmi gazetede intişar ctmi,ıir. 



HABER - AQant potfalr 

Atle'ltnzm<dle '\teknik bahnsıer 1939 Davis 
kupası 

1 

Mania koşuları Bu sene 28 millet 
iştirak ediyor Yazan : NAiLi MORAN B. P. E. 

Muvaff akiyeti uzun çalışmala

rın neticesinde bulan mania ko~u
cusu atletizm sevcrlerin takdirine 
mazhar olur kırmeti nisbetinde u
zun bir varlığa kavu~r. 

Atletizmin bu şubesinde temayüz 
edebilmek stile ve tekniğe bağlıdır. 
Nisbeten güç olan mania tekniğini 
tam manasile benimsemek için u
zun seneler geçebileceğinden antre
nörler her yıl yeni ümitler bul
mıya ga}Tet etmelidirler. 
İdmanı ihmal ederek tabii kabili

yete istinat eden atletler azami tek
niği icap ettiren sırık atlamada, disk 
ve çekiç atmada olduğu gibi mania 
koşularında da muvaffak olamazlar. 
Bu gibiler talihlerini birkaç yarışta 
denedikten sonra derhal tatmin edil
miyerek tatbikatı daha kolay olan 
bir numaraya intisap ederler. Ma
niacıların adet itibarile az oluşla
rını bu sebebte aramak lazımdır. 

Mania tekniğini ka\Tamaya çalı
şan atlet ~si hatalarını her ne pa
hasına olursa olsun bertaraf etmeye 
gayret etmelidir. En ufak enerji is
rafına mani olmak, a5gari efor sar
fıle düzgün bir şekilde maniaların 

üzerinden atlayabilmek değil koşa
bilmek için de\·amlı idmana i!;ıtiyaç 
vardır. Maniadan her geçişinden 

sonra atlet derhal tenkide maruz 
bırakılmalıdr, bunun için idman
larda koşunun tekniğinden anlar 
birisinin mevcudiyeti şart sayılabi
lir. 

Alçak mania koşularında aralık
larda katedilen mesafeler daha u
zun olduğundan süratin mühim ro
Hl vardır. 
Bazı atletler biribirini taklid et

miye kalkışırlar. Alınacak netiı::e 
taklid edilenin kıymetine bağlıdır. 
İyiyi fenadan, doğruyu yan115tan 
tefrik edebilecek vaziyette bulunan 
bir atlet için taklidin kıymeti bü
yük olabilir. Muayyen bir hareket 
adet halini aldıktan sonra onu ber
taraf etmenin imk!lnlan güçleşir. 

'.Atlet bunu gözönünde bulundura
rak ilk çalışmalarının temelini sağ
fam esaslara istinat ettirmelidir. 
Her hareketin düzgün veya bozuk 
taraflarım ayn ayn tahlil etmek, 
idmanı monoton ve mihanikt bir 
tarzda yapmamak en ufak hataları 
bile bertaraf etmek için mütemadi
yen çalışmak lazımdır. Bu yüzden 
antrenörlerin atletlerle idman saha
sında mütemadiyen ü~nmeden mü
nakaşa etmeleri tafsilat 1 venncleri 
esas olmalıdır. 

Azami süratle koşarken önüne çı· 
kan bir maniayı atlatmadan geçe
bilmek için şüphesiz uzun bacağa 
ihtiyaç vardır. Boyu kısa olan bir 
atlet sürat koşusuna ve sıçrama ka-

biliyetine istinaden azami efor sar
file ko~r. lüzumu göriilcn evsafa 
haiz olmadığı halrle bir dereceye 
kadar muvaffak olabilirse de mar:ia 
koşusunda atlayı~m yeri bulunma
dığından 15yikile refeyyüz etmesine 
imkfuı yoktur. 

Maniada en çok muvaffak olmuş 
atletler kuvvetli yapılı. 1.82 veya 
daha ziyade bo>·lu, çok serbest ha
reket edebilen kimselerdir. Bu at
letler stillerini mükemmelleştirdik

ten sonra süratc ehemmiyet ver
mişlerdir. Barak adalesi fazla kuv
vetli olanlar c:..scriyetle atlamak ve 
havada gC:vdcyi ileriye doğru bük
memel~ lıatasırda bulunarak mani
anın çok yukc:c~inden uçarak vakit 
kaybederler. 

Stile ehemmiyet Yererek çalı~an 
bir koşucunun ayni sürate malik 
fakat tekniği noksan bir atleti ne 
derece kolay bir şekilde çok geride 
bırakacağını tebarüz ettirmekle at
letizmin bu numarasında bilginin 
ve maksada uygun hareketin tabii 
şürate nasıl tefevvük edebileceğini 

işaret etmek doğrudur. 

110 metre ko53bileceklerin vasıf
larına malik olanlar idmanda bilhas 
sa çıkışa, mania geçişine ve 110 
metre sürat ko~usuna ehemmiyet 
vermelidirler. 

lyi bir çıkışa malik koşucu daha 
ilk maniadan geçerken hasımlarım 
geride bırakarak kollarla olabilecek 
ve muvazeneyi bozabilecek lüzum
suz çarpışmaların önüne geçebilir. 
Mania koşucuları çıkışın kıymetine 
ehemmiyet vererek sürat kosusu 
bahsinde geçen çıkış ve pikap tek
niğini benimsemiyeceklerdir. 

Güzel bir çıkıştan istifade ederek 
sürat verebilen atlet maniayı rahat
ça geçer ve normal temposunu bula
rak yarışın sonuna kadar temiz bir 
koşu çıkanr. 

~,lüsabaka şeraiti altında çıkış ya
pan bir atlet asabına hakim olrnı
yarak çok vakit idmanda yapmış 
olduğu çıkışın aynını yapamaz, ilk 
maniayı aşacağı vakit kendini çok 
uzak veya yakında bulur, atlete çar
par, yarışın sonuna kadar kendini 
bulamaz müsabakayı mühim bir 
mesafe farkile kaybeder. tik mani
ayı sürünerek geçmektense biraz 
yüksekten geçmeyi tercih etmek en 
doğru harekettir. 

110 metre maniacısı çıkışta kolla
rım daha ziyade yukarıya ve dışa
rıya doğru hareket ettirerek biran 
evvel yükselmeye ve fuleye geçme
ye çalı~ır ve bu yüzden "pikapa,. 
ehemmiyet verir. Çıkış hattile ilk 
manianın arasındaki mesafe ancak 
13.72 metre olduğundan koşunun 

Buz üzerinde Ping • Pong 

- . 
Pinr - POftr Avnıpeda kadınların çok sevdiği bir spordur. Bi2im 

lildiğimiz kapalı aalonlarda oynan an bu oyunu, ıimt!en sonra da buz 
üzerinde oynuyorlar. Oıtelik oyun cular yukanki resimde ıörüldüğü 
gibi ayaklarına da patinaj ayak kahrlan giymektedirler. 

normal akışma çabuk geçmek zaru
reti vardır. 

Çıkı~ta ilk evvelft fule değil adım 
atılır. Adım atmak suretile vücu
dun öne doğru olan yatış zaviyesi 
ziyadesile temin edilir ve ayaklar 
ko~mak suretile düşmek üzere bulu
nan gövdeyi yakalamaya, altına gir 
meye ve vücudun umumi muvaze
nesini temin etmeye çalı~ır. Vücu
dun öne düşerek vazife görme ini 
temin etmek için çıkışta sol kolun 
sağ ayaktan bir salise kadar evvel 
ileri harekete geçer. Bu kol hareke
tinin sayesinde atlet sol bacağile 
d2ha kuvvetli bir şekilde çıkış çu
kuruna karşı teperek umumi hare
keti ileriye doğru temine muvaffak 
olur. 

110 metre mania kosusunda atlet 
ekseriyetle yedi adımdan sonra ilk 
maniayı a~ar. Geçişinde tam mana
sile muvaffak olabilmesi için be
şinci adımdan itibaren normal fule
sini bulmuş olmalıdır. ~forma! ko
şuya geçememiş olan atletler ön a
yağı lüzumu görüldüğü kadar vak
tinde yük eltmiyerek maniaya çar
parlar. Çok uzaktan ise geçise baş
!ıyanlar arka ayaklarını atlete ta

karlar. 

Nevyork; 7 (A. A.) - 1939 
Davis kupasına iştirak edecek o. 
lan milletlerin kayıd müddeti bit 
miştir. Bu yılın maçlarına 28 mil 
lct iştirak edecektir. Bunlardan 
yirmisi Avrupa bölgesinde karşı
laşacaktır ki, Belçika, Çin, Dani- 1 
mnrka. Almanya, Fransa, Büyük 
Britanya, Hindistan, İrlanda, İ
talya, Yugoslavya, Monako, Yeni 
Zelanda, Holanda, Macaristan
dan ibarettir. 

Amerika bölgesinde şu mem 
lekctlcr karşılaşacaktır: 

Avusturalya, Brezilya, Japon. 
ya, Kanada, Kuba, Meksika, Fi
lipin. 

Tenis 
Almanya Kral kupasını tek 

puan kaybetmeden kazandı 1 
Hamburg; 7 (A. A.) - Kral 

kupasının finalinde Henkel ile , 
Plugman karşılaşmıştır. 

Henkel rakibini 6-2, 6-1, 6.3 
mağlup etmi.stir. Bu suretle Al
manya bu milli karşılaşmada bir 
tek puan kaybetmeden 5-0 galip 
çıkmıştır. 

Oolmabahçe stadyomu 
için yepllan hazırlıklar 
Dolmabahçede inşa edilecek 

stadyumun hazırlıkları bitmek U. 
zeredir. 

lçinde tenis kortları, koşu, vo- l 
leybol sabalan bulunacak olan 
bu stadyumun yalnız fudbol sa
ha ve tr"blinlerine ayrılan kısmı 
120 mctı geni§ll~de 200 metre 
uzunluğunda olacaktır. 
İnşaat için yakında beynelmilel 1 

bir müsabaka. açılacaktır. ~· , 

110 metre maniada atletlerin ara
sını üç adımda katetmek 18.zımdır. 
Yeni başlıyan atletler bu hareketi 
zor bulurlar ve ancak baca~ kalça
dan itibaren sallamak suretile mu
vaffak olurlar. llk zamanlar yavaş 
yapılan bu hareketleri muntazam 

bir idman çerçevesi dahilinde ya
vaş yavaş serileştirmeye ve sürat 
koşusuna tahvil etmeye çalıfm3k 
15.zımdır. 

l 6 ,. -

Modelimiz Jnce yün1Uden yapıl n'l.1!1 güzel b1r robla ~/, 
yapılmış §Ik bir mantoyu göstermek tedir. Açık pembe, bil f 
ler için en çok moda olan renktir. Etek bu yıl moda!tnl 

Gövdeyi koşu esnasında hafifçe 
ileriye doğru yatırmaya alışmamış 
maniacılar aletin üzerinde ekseri
yetle fazla yükselirler, inişleri ileri
ye doğru değildir. Ayağın toprakla 
temas ettiği anda bir duraklama ha
sıl olur, baştan geçebilmek jçin 
lüzumsuz bir efor yapılır ve 9.144 
metre olan mania arası üç adımda 
katedilemez. Manianın üzerinde at
larımaz koşu ile geçilir, duraklama 
yoktur, hareketler otomatik bir şe· 
kilde tekrarlanır ve vücut ileriye 
doğru olan seyrini düzgün bir şekil
de tamamlar. 

Eski mania tekniğine göre sağ ve
ya sol bacağı öne sürerek geçmesini 
bilen maniacı takdir edilirdi. Mo
dem teknikde bu sıkkın yeri yok
tur. Bir hareketin otomatik ve fası
lasız tekrar edilebilmesi için dimağ
dan gelen emirlerin fasılasız ve te· 
re:ddütsüz bir §ekilde vazife görecek 
adaleye yeti~esi lazımdır. Eski 
teknikte atlet gelişi güzel önde bu
lunan ayağını kullanırken modern 
teknikte atlet düşünmeksizin bir ta
kım hareketleri seri halinde tekrar 
eder. 

beliren yeni maniayı sıçrayarak geç 
mek mecburiyetini hisseder. 

}.faniayı geçmek üzere bacağını 

kalçadan itibaren ileriye doğru atan 
atlet lüzumsuz derecede yükselme
mek için sol elini sağ ayağına doğru 
uzatır ve gövdeyi ileriye doğru ya
trrır. Sağ bacak manianın üzerinden 
geçer geçmez kuvvetle a~ağıya doğ
ru indirilir. Bu hareket arka yyağın 
yükselmesine ve atletin sürat kay
betmeden tekrar fuleye geçmesine 
ehemmiyeti surette yardım der. 

Yeni başlıyan maniacıların fazla 
çalı~rak sürantrene oldukları ve 
mesleki heveslerini kaybettikleri gö
rülür. Maniacılar tedrici egzersiz
lerle vücutlarını yapacakları i~ 

hazırlamalıdırlar. Bu egzersizler 
den 'burada bahsetmek faydalı olur. 

1 - Sağ bacağı dizi kırmadan 

kalçadan itibaren yukarıya doğru 
atmak. Bu hareket iyi bir şekilde 
yapılırsa bacağın gerisinde bulunan 
adalenin gerildiği hissedilir. 200 
ve 450 metre maniada aletin üze
rinden koşu ile geçilebileceğinden 

bu mesafelere a;nlanlar için bu ha
reket fazla mühim değildir. 

2 - !\lanianın karşısına geçerek 
Eski teknikte arka bacağı biran sağ bacağı ileriye doğru sallryarak 

evvel ileriye çekmeyi, vücudu yana topuğu aletin tepesine dayamak ve 
çevirmeyi kollan da yanlara açma- gövdeyi ileriye doğru esnetmek. Bu 
yı icap ettirirken bunlar bugün ta- harekette de bacağın gerisinde bu
mamile değişmiş bulunmaktadır. lumn adale gerilemeye ve icap eden 
On bacak dizden kırık ve \'Ücut dim vaziyette serbest hareket etmeğe ça
dik bir vaziyette adeta manianın lışır, mide ve bel adalesi ehemmiyet
üzerinden uçuş yapılırken bugün li surette çalı§ır. 
gövde ileriye doJ;;rru yatırılır, ön 3 - Sağ bacağı düzgün olarak 
bacak kalçadan itibaren dümdüz yukarıya ve ileriye doğru atarken 
olarak ileriye atılır, ve manianın ü- ayni anda gö\'deyi öne doğru e&rınek 
zerinde fazla yükselmeden biran ve sol eli sağ ayağa uzatırken sağ 
e\-\·el yede basabilmek için Jlk diz. ve omuzu temas ettirmek. Bu 
anda geride bırakılan ayak ani bir 1 hareket seri bir şekilde her seferin
Iıareketle ileriye getirilir, ve esa en de belden bükülmeye ehemmiyet ve
rerle temas yapıldığı anda gövde rcrek tekrar edilir. 
ileriye doğru yatık bulunduğundan 4 - Tercihan bir alçak manianın 
derhal sürate g~ilir. Arka bacak sağına geçilecek, sol diz atletin üze
ani .bir hareketle öne çekilmezse 1 rine kaldırılacak ve bacağın dizden 
ilk adım kısalır ve ara mesafesi 1 yukarısının alt tarafı maniaya te
mü~külatla katedilir . .Atlet süratin I mas ettikten sonra gövdeyi ileriye 
den kaybeder, ve birdenbire önünde i doğru esneterek kollan sağ ayağa 

lidir. Korsaj kısmı tamamlyle bilzgü lüdür. G 
Manto bu senenin en yeni moda larmdan birisi olan ıl' 

le slislenmi§Ur. 

doğru uzatmak ve hareketi müsead
dit defa tekrarlamak. 

5 - Dördüncü egzersizte olduğu 
gibi ayağı ilk evvela aletin üzerine 
koymak, ayağın sol bileğini rol el
le yukarıya doğru çekmek fakat bu 
hareketi yaparken gövdeyi hiçbir 
şekilde sağa veya sola bülmıemek. 
Bu hareket birkaç kere tekrar edil
dikten sonra sol bilek koyuverilecek 
ve bacak kendi kendine devir yapa
rak manianın üzerinden geçirilecek 
ileriye doğru atılacaktır. 

- Atlet yere oturacak, sağ ba
cak gergin bir surette öne atılacak, 
sol bacak dizden bükülerek arkaya 
geçirilecek ve ön bacağın üzerine 
yatılacak, bu ayağın bileği iki elle 
tutulacak vücut öne doğru esnettiri
Iecektlr. Ayakların vaziyetine deği~
tirmiyecek olan atlet bu sefer doğl 
rularak göYdeyi arka bacağın istika
metinde esneteccktir. 

7 - Mania aralarını üç adım
da k"atetmek müptediler için müş
kül bir harekettir. Fuleyi büyütmek 
için esas itibarile iki usul kabul e
dilir: Birincisi dizi kaldırmak, ikin
cisi ise bacağı kalçadan tibaren ile
riye at:makdır. Fuleyi uzatmak için 
iyi bir idman ~ylece tarif olunabi
lir. "Sağ dizi azami haddi bulun
caya kadar kaldırmak, koliarı ser
bestçe yanda sallandırmak, bun
dan sonra sol ayağın bumu üzerin
de yava~a kalkış yapmak, ufak bir 
tevakkuftan ronra sağ ayağı azami 
kuvvetle yukarıya ve ileriye doğru 
atmak. Ayağı deği~tirerek hareketi 
tekrar etmek.,, Yapılacak birkaç 
tecrübeden sonra atlet ekseriyetle 
muvazene noksanlığını hisseder, bu 
noksanlığı bertaraf etmeye urrra~ır, 
çalışmamı~ bir kısım adaleden isti-
fade etmeye koyulur (Sonu ;;·arın 
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Yilzdeki çilleri gıde ı 

tuvalet suyu: ... :lrt.,... 
700 gram iınb..,. 

(arık su). 
0
#' 

10 gram mnyi aJJ1 ~ 
50 gram kolon)'S-,. 
Biribirine karışU p il' 

•• b!J 
şam yüzlin deriS1 e 
malı. Kendi ken~eti"' 
terketmcll. sonra 1 ;J~ 
krem sUrmeli. Bit1t0ıdol' 
lerin tamamiyle ıs uııJ 

r•~e" ..J 
Yilz derislnin U t P~ 

za için iyi bir tu\',.ıe fJJ? 
t dS 

20 gram Alcola jS 

20 gram Alco<>1't de tıı~ 
20 gram Alco0

13
\ de # 

25 gram Alcool• cıe I• 
ıat p 

20 gram .AlcoO ~r•e 
1000 gram uzUı:ıı ~ , 

-0ıUn ,:~ 
Sabahleyin ) bif) el 

1• ıacıı ~ suya bu mab u ~o• 
döker ve yıkarsanıı31ıt1~/ı 

ti eıcr lacağmız ne c . 'tJl 
•ctinl ~ .... ~ * Cildin tnra~ c1F . ..d ,.ap• 1 ,.,,, 

mek için ba~Y0 • ıerııib ~t,tl 
içersine aşagıda ıcac;1ğı 'tJl 

d iki. tntU ' _..ııı 
cun an ~:. 
mak kifayet eder• d~ 

bOnat ~ 
100 grnın ]<ar rıştı ~ ue }<il .ıtt\11"-.J' 

gram nişasta ıe>ı.v-· ti'. 
• . 80 .-nrll ,.,jJ' 
ıçersıne b"- J .... ıı ,, ~ 

dı"w e .... 
ediniz. Hoşlan "'cneıce 11ıııı1 
(gUI, yasernin• rn tıc bir tıl 
koyunuz. BU sure J3ıl tı• ~J 

nUZ· ıô' 
etmiş olursu ka''ıı.ııo pıi t 
kapalı cnm bir ,'\111a tjtf ,.o ,u, _,, 
~uz. Her bnn.. c!IJlP"'" 
fitğı koyars3nıı 
muhafaza edet· 



1 
*l1BAT - 1939 

~=,===~~~--=~=== 
RAB1!R - Akpm postan 

4i='RiKADA 

' 

ltaıyan taleplerinin askerlik ve tabiye V AZAN: L. Bosch 35 Yıhm vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

~ noktasından hedefi nedir ? 
• Aı üratı bı'ze f • • l) bu - d !tal t?aııt.,;ıtıan d • a§ızmın i" • 00••·--ı ar gun ora a yan yarım a· 

..... ~ f ostıu~ muka· ı y D 11 f ı dasında oturan ırkda~lanndan da· 
Aı_,~ O]ııy0 edfarlık istediğini azan : U ur ı ·ha serbest ve daha geni§ bir hayat 
-'lflJtanın ~· talyanlar gözle- ' . Fransız 1 sürüyorlar. Binaenaleyh fa§ist ricali 

ltaıya i~~~ ve §ark taraf- 1 lhti at Generallerinden 1 bu }mtiyazlı insanların bedbaht ol-
b llııııtakaı enıhudut olduğu : _ _!. dugundan ve katlandıktan mahru· 
lldutıar nta;a· . Çe\innişlerdir. bağlıdır. 22000 kilometrelik yani miyetlerden - gülünç olmadan - bah 
~lilc \·e~dı: ve bu nokta- Belçikanın üçte ikisi cesametinde sedemezler. İtalyanlar hakikat hal· 

~ •. - ne kı bıye noktai na- olan bu toprak parçası bu suretle de Akdeniz üzerindeki İtalyan M
"'ıa lttlcik·ı Ynleti vardır? hte hem şarkından, hem de şimalinden kimiyetini tamamlamak arzusunda-

;ı. n <:eva :; l 
~ ..,.j SUal P Yermeğe ça· talya tarafından kapatılmıs bir dırlar. Bunun da en büyük delili 
L~llaıı T vaziyette bulunuyor. 1858 ile 18G2 Tunusu iste;-ken taleblerine Korsi· 
t"'dlld11 .. rablusgarb arasında Fransızlar burada Obok kayı da karıştırmalarıdır. Habeşis-
' _ 1' şehrini ve müesseselerini kurmak tan harekatı sırasında lngiliz do-

rablusg suretile buraya ayak attılar. 1689 nanması amiralhğı, Brendizi, Sicil 4 ınu~st arp hududu d s- k 1 · t' · ltal . 460 k'I eınlekesi!e temaıı a uveyş ana mm ınşac::ı ne ıcesı ya ve Trablusgarpta toplanan -
{I· Ro.. ı o ınet l'k Avrupa ile uzak şark arasında açı· van ta'-·uare1erinin Maltadaki Ingi· 

' "lllJ kil re ı Tunus J J J 

'. tarbr Foınetrelik Ce.zair lan yeni deniz yolu üzerinde mü- liz bahri üssü için büyük bir tehlike Reva prensilt Bau prensesinin diiğününde iCli11in temizlenme mtrasi mindeki salın taşınması 

~Va Ci''arı ransız Afrikası ve him bir durak yeri olan b_u ş~h.ir teşkil etti~ini zamanında sezmiş ol
ile ltıüsteını Fransız Afrikası 1~ de, susuzl':ğu \~e ~ahıllerının duğundan en kuvvetli gemilerini 

b.ı::oJan hUdu~enin Trablu~ gemı barındırmaga musaıt olmayış~ lskenderiye ve Cebelüttarıka gön -
~~ır. u 1,460 kilomet• yüzünden terkedildi ve buradakı dermişti. Komjulanmız bu harekete 
il hUd tesisat Tocura koyu üzerinde ve da- bir çekinme manası verdiler ve bun 
~ . ~t Pran . ha müsait bir mevkide bulunan. 

iij arıta sa ile İtalya ara• o vakit küçük bir balıkçı limanın- dan kendilerine bir gurur hissesi a-
~darı bitisi~nın neticesidir. dan ibaret olan Cibuti):e nakledil~i. vırdılar. Bugün de bizim kendilerin 
~ at'asırıcıak· unusun cenubile Bu müstemleke Habe~ıstam denıze dan çekindiğimizi sanarak Tunus 
11ir. bjı 0~up 12 

1 ~haya ait olan bağlayan bir koridor halini aldı. ile Bizertede tutunamıyacak bir 
~'tri l'unu e})fil 1919 tarihli- Burada Fransızlar yirmi sene süren \'aziyette olduğumuz manasını çıka
S"' 7 ikin SUn Şark hudutları emek mukabilinde 784 kilometre rıyorlar. 
S · fl..avaı a ~"kfuıun 1935 ta- uzunlu~runda ve Cibutiyi Adisaba • İtalyanlar bizim sahrayikebiri 
~ ~~e tanb~:ınası) ,. Bu hu baya bağlayan bir şimendifer yolu bastan ba~a kateden büyük bir §i -
"it!~ a. 11 ma · l 9 1 d b'tt' • • ııı tızaıa.r nıa ar teş- yaptılar. Bu yol 1 1 e ı ı. mendifer yolu ir~asma dair olan 
~' kaıabaJıhoktur ve büyük 7 ikinci krtnun 1935 Laval a~laş· Lesebbüsümüzü biliyorlar. Ve bu 
~ \ da tok .oturan toprak ması üzerine ltalyanların eski E· te~bbüsün muazzam sulama işle-'t 1 bu hudlladırdir. Demek o ritre müsternlekesine olan hudut ü- ~ 

~.. ut t rine gireceğimiz Niger nehri kl}'lla-
... , hudutı aınamile ~un! zerinde Obokun simalinde geniş bir llq bu ard • nndaki toprakları ne kadar kıymet· 

~ ~ &urcu . ır. Fakat bu jjahil parçası ltalyanlara bırakıldı. lendlreceğini farkmdadirlar. Tu-

l ~Stlar ~ e. ıhtiyarl olu~un- Bu sahile yakın olan Dumeran ada· husu istiyerek bu hareketin önüne 
a.ıuetirıi Yapın:ıı~de Italya lehi- cığından da vazgeçtik. Bu ~ure.tle g-ceklerini umuyorlar. 
1 ~, haırnı~~llll Fransız men- ttalya Bebülmendeb boğazı uzerın· ~:r-

:e ''enı~~~:· neticesini de ve lugilizlerin istinat noktası Cibuti için taleplerine esbabı mu
ı.11 ha;'lr ~'ap •l... • u ..cl:uı~arroi ad.asının taın-kariısın.· cibe olarak yalnız malt sebebler i
"'data.'lt ~va.hı ik~saca hayırdır. da Babülmendeb boğaznın w dar leri sürüyorlar. ltalyan gazeteleri, 
~la:-ın ~~'"ela 1 kuvvetli sebe- yerine hak.im olmuş oldu. Ve !tal· ltalyanlann Cibutide Fransızlara 
~U kabiJ ral'llteb~u nııtaka, Fran yan deniz nakliyatının emniyetini gümrük resmi ve Habeşistan Fran-

~~dıt.L-.. eler ara ır ortalarında de bu suretle temin etmiş bulundu. sız dcmiryolu kumpan~'a'"ma da yol 
-~ S:ııı._ sında ki · · t b' k d'kl · d · b1.1~0tura -..ııanın h Illedeniyeti Ita]yan iste erının a ıye parası olara ver ı en panıya aır 

~erden n Yerli haı~dududur. Bu bakımından kıymeti n~şriyatta bulunmak için emir al-
~llrt!J°ıa~ farldıd' 1'rablusgarp Musolininin haykırttığı insanla· m15lardır. Fakat Cibutiyi istemek-

Mademki bunlar ilk cedlerinin a· 
nanelerini gizlice devam ettiren bir 
mezhebin adamları idiler, şu halde. 
ilk cedleri eibi insan eti yemeleri 
de icap ederdi. 

Fakat gerek Fıçı ve gerek Mela
nezya adalarında insan eti yiyen
ler boyunlarında inS3.1\ kemiklerin
den bir parça ta~ımak ananesine 
riayet ederler. 

Halbuki Bohu-Bohulann hiç bi
risinin boynunda böyle bir yamyam 
lık kolyesi yoktu. Acaba bu gizli ce
miyet adamları, zamanla vahşi ec
datlarının yalnız J:>u menfur Met
lerinden vaz mı geçmişlerdi? 

O halde ne için ayın battığı za· 
manlarda hiç insan uğrağı olmıyan 
hali ormanlarda ve gizli bir surette 
ayinler yapmakta idiler? .• 

Bu a)inlerin hedefi, kendi muhit· 
terinin bozulmuş itikatlarına uymı
yan eski itikatlarını devam ettir
mekten mi ibaretti? 

Belki evet, belki hayır! '.Fakat be
nim Fıçı adalarının bu hali ve ya
bani onnamnda, ıssız gecelerin ka
ranlığı ye vahşeti içinde, birçok a
dalardan gizlice sıyrılıp gelen bu in 
sanlar arasında gördüğüm şeyler, 
a~hnda dini dahi olsalar, hakikatte 
bir şehvet ve behimiyet galeyanla -
nndan ba5ka bir şey değildi.. 

Esasen kadına tapılan hangi bir 
itikat veya din olabilir ki onda her 

rır, ıı tıp• rı tol ~r. ller ikisi· rın bağırdıkları Tunus ve Cibuti ten asıl maksat, Fransızları büyük 
a:~ltııı te~; 1 oluşuna :1~rının biri- kelimelerinin tabiye • bakımından masraflarla kıymetlendirip güzel 
~ hllnay elc~Ierind agmen Fran çok büyük ehemmiyeti vardır. Bu bir liman tesisatı vücuda getirdikle
t! • ~etıni e sısteıni e. oturanlar si- ehemmiyeti kavramak için haritaya ri Tajura körfezinden uzaklaştır
\~: <lda.ı~tf ran~n~~ mana v_e şöylece bir bakıvermek kMi~i~. Tu- maktan ibarettir.-Çünkü bu körfez 

er ar n, tıcarı ıu:ada tesıs nuste oturan ltalyanlara mıllıyetle· Ingilizlerin Aden müsternlekatile ================= 
~ 111 ~~i1~da C?nnif:ıa.ı1Yetin ve rini rnul1afaza hakkını, mektepleri· beraber Babülmendeb boğazını kon dir. 
tr. ?~ilci nı tatın1~ Y.et~e dolaş- nin muhtariyetini, serbestçe istedik- trol etmeye imkan verir; Fransa için ltalyan taleplerini kabul etmemek 
~e llalcı· dereCedc 'e oğrenmiş- ıeri mektebe girebilmeleri imkftnları l\ladagaskar ve Hindiçini deniz yol için istinat ettiğimiz sevkulceyş se
~~·~ Jo..ı··»atı sa}·es?toınobil ve m, mahkeme ve vergi imtiy;ulan !arı üzerinde iskele ve deniz üssü bebleri, görülüyor ki, çok k-uvvetli
:ıı~~tı isti\' rtlktııyıe ınde Akde- verdiğimiz malumdur. Bu ltalyan- olarak kullanılması zarurt bir yer- dir. 
-"'111\ irt· a tnınta garbı Afrika 

llıı 'de ~t t~~ası arasında 1 
~ ~ ara Yikebirus etrni§tir. Bu K 1 z D g G ö 1 g e 
1 clttiıc!i Stnda a~1 artık bu iki \ t' r. rnaz bir ma-

01ctı Ot~}'a}'a ait 
1 t~1 ..,.,ııobiUtri b kamyonlar 

t ~eıı \it lttUn~ iki nunta
t llu İlti "-rt"hhib iki ana yol 
t ~~ ana }'ol lrine birleştı

Ot~ıı t.011ar 'Ve\ ba~ıanan bir 
~ı..;!~c. ıara ·ı u. Yolun üze-
ı, .• '14l'tl- J anıe ük' 
;1ll'i~ '"' Vardır nı em· 
h~t· l\oıon ne : _Bu Yollar· 

tı11.1, iten 2~00 şın orta N'
' ·~ On v ki) • . ! 1 

t "rı i~ g{inlilk 0nıetre uzun 
4:& C'ft. . • &arp • 
-"" kua•rı Ca.r u l ~ludur. 

ıı ~le }' 1<>ınetrelik g ne bırleşti-
( ~ }·o~ UdUr. Ve 14 gtin· 

ti l\ una !telin 
ada~1~to;-a, h~Abu Yollar 

t ~ l'etl~ti . Madagas· 
l ~ eı tal!'a;e nr. Bu Yollarda 

il ıııı.· rltetıle b'..,. seferlerini bir 
t -.. ı.ısarı l111kte 
· ' .llın ta Fransız 
~ h,J1kebir ~arelen temin 
~ ""'Ud ransanı "" l'a.ıı.s \ unu ın·· n Hah· t' tı Orduları Udafaa edecek 

L "-tıı nın geçiş §Ose-
1111 1~ li 
ı\.ı~lldtı .. •beıistan 

So ltorreı· 
t llıaıisf" ı karşı Jnd., ı.· 

~ b· ltt\iste,.., <>l\I Fran-
ır h "'Uek ' 

\f' 4r"' Udut il l esı, 80 kilo-
""ı kilom te ~~iliz Soma-

la.J e re) ik b' 
~i.!n i ır hudut 

lllparat 1 w 

' or u~una 
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şeyin fevkinde aşk ihtirası olmasın? 
Pohuanm kendi köyündeki be· 

kar klüplerine, evlilik hayatına, sev· 
da sergüzeştlerine niçin bu kadar 
lflkayt olabildiğini, Bohu-Bohu a
yinlerine niçin kendini kaptırmı~ 
bulunduğunu ancak Bohu·Bohu ~
yinlerini gördükten sonra anlaya
bildim. 

Zira orada bir hafta müddetle ya· 
ni yedi gun yedi gece gördüğüm ve 
hatta beraber yaşadığım alem, dişi
ye tapmanın en hayvanisi ve insan
daki aşk ihtiraslarının delirinceye 
kadar hızlandırılması ameliyelerin
den başka bir mahiyette değildi. 

Fıçı adalarının bu gizli BOhu-Bo
hu ayinlerini yakından gördükten 
sonradır ki gerek Melanezyada \'C 

gereü Avusturalya adalarında dai
ma ''e yalnız gizli cemiyet, gizli 
kabilclcr ve gizli ayinlere nüfuz ede-

bilmekten başka hiçbir şey beni da
ha ziyade ala.kadar edememiş, mera
kımı ve insan sırlarına vasıl olabil
mek aşkımı tahrik etmeğe muvaf· 
fak olamamıştır. 

Bohu-Bohular her şeyden evvel 
insanların hayvani şehvet ihtirasla
rını cezbe haline çıkarmayı bilen 
,.e bunu en büyük ibadet sayan bir 
mezhepten başka bir şey değildi. 
Belki de onlar dişiye tapan ilk in· 
san cemiyetinin yegane \'ect füemle
rini dl!vam cttinnekteydiler. Fakat 
muhab!rnktır ki eohu-Bohular bu 
husu"ta cedlerinden son derece ileri 
gitmeğ" mu\'a(fak olmuş bulunsalar 
gerektir. 

ROMANI· 

Zira büyük ve mukaddes at~le· 
rinde kaynayan kazan, değil bir 
kaç yüz kişiden ibaret Bohu-Bohu
yu, belki bütün Fıçı adalan ahalisi· 
ni sarhoşluktarı, bahusus şehvet 

sarhoşluğundan zil zurna edecek ga 
rip ve şeytani bir iksirin kaynadığı 
bir kazandı. 

Şüphe yok ki Bohu-Bohular insa· 
nın aşk duygulanm kamçılıyacak 

harikuHl.de maddeler ve usuller keş
f etmiş birinci sınıf kfilıinlerin elin· 
de bugünkü tekamüle gelmiş olma
lıdırlar. 

Filhakika Bohu-Bohuların kazan· 
larında kaynayan da sıcak bir ka
va içkisinden başka bir şey değildi. 

Fakat biber köklerinden ibaret o· 
lan bu kava içkisine tahammür et
miş, binaena1.-li alkolleşmis envai 
yemişler il~ . • • • ışlerdi. Bu suret
le mahiyetini , ..: kimya kıymetini 

bilmeksizin Bohu-Bohular tabii al
kolü kullanmaktaydılar. lspirtola
şan ve tahammür eden yemişleri 

bulmuşlardı. 

Bundan başka kava ve tahammür 
etmis yemişlerin bu şeytant kazanı
na zehirleri alkolle birleştiği zaman 
insanı dehşetli surette sersemleten 
bir takım küçük yılanlar ilave edil
mişti. 

Bohu-Bohu ~ytani içkisi bunun
la kalmıyordu. 

Onlar belki ilk cedlerin yamyam" 
hklarından kalmı5 son bir anane o
larak (iğneli fıçı) usulünden de is· 
tifade ediyorlardı. Bu ~e}'1ani ve 
müthiş içki kazanına kaplumbağa, 
bir takım balık kanları ilaYe ettik· 
!eri gibi ayni zamanda 
kanı da katıyorlardı! 

taze insan 

Hem de hangi insan karu biliyor 
musunuz? 

Emzikteki süt çocuklarının kanıl. 
Ormanda yanan mukaddes at~in 
karşı tarafından büyük arı kovan
ları şeklinde dizilmiş ve etraf mda 
uzun boylu ve uzun sakallı bir ka
hinin hora teptiği o 5·6 kabın için
de Bohu·Bohu mensuplarının Poli· 
nezya adalarından toplayıp getirdik 
leri biçare ölüm ikizleri vardı: 

Ikiz doğmuş çocukların Polinezya 
itikadınca günahkar olan ve ölüme 
mahakfun bulunan erkek çocukları! 
Bohu·Bohular bu taptaze süt çocuk 
!arını fıçı 'eya arı ko' anı şeklinde, 
içleri iğnelerle tcchiz edilmi~ kapla
ra, kava kökleri emdirilerek sarhoş 
edilmiş bir halde yerleştiriyorlar \ c 
za\ allı c;ocukların bütün vücutları
na saplanan iğnelerden sızan kan
lan bu kaplardan toplayıp kazana 
bo~altıyorlardı. Çocuklar kanları sı
za sıza can ,·ctirlerken uzun sakallı 
sihirbaz da başlarında onları pokoz
layıp duruyordu! .. 
Bohu-Bohuların bu vah~ti hiç 

ı;ı.iphesiz yamyam cedlcrimizden 
kalmı; son bir Metti. Gariptir ki ka
dının mabutluğuna tapan Bohu-Bo
huiar mukaddes içkilerinde kız ,.. 
cukların deiil. gene erkek V'Q'kte. 
rın kanını içiyorlardı. 

f.Deııamı ı·ar) 
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Rolrur başıyla, tasdik yollu, bir ı. 

şarct yaptı. Bir koltuğa oturdu ve 
elindeki evrak dolu çantayı bir ke
nara atıverdi. 

Palalar birer makineye takılmış gibi 
işliyor, kelleler kopuyordu - Evet binbaşım. Fena halde ca

nım sıkılıyor. Şu berbad Spanopulos 
meselesinin içinden çıkamadım git

SUleyman paşanın salma Kara kayıklıırla bu tara.fa gels1n. Kale sadif oldukları yağmur ve karla ka- da Ecebeylc Gazi Fazılın atc§e ve- ti. 
Ali, Kara Hasan, Balbancığm oğul- kapİları açıktır. rt§lk §lddetll so!;ruklardan kadınlar rerck kana buladıkları memleket - Ne garib şey! maktulfin kızı 
ları, Akçakoca bindiler. Bir taraftnn şehir içinden fetho- ve çocukla.r milteessiren vefat ve civarına Eccovası denilmletir. 

öteki sala da diğerleri bindiler. !unmuş sayılabilirdi. Halk evleri - erkekler 'dahi yollarda intizar eyli- Bu kadar fcla.ketten mOtevellit 
Geniş kUreklerlc Teznep s:ı.hlline ne kapandılar, tarladakiler esir yen sultan Orhan asakirinin elleri- korkud:ı.n blllstlfade her iki belde, 
açıldılar. 1 oldular. Yığın yığın köylüler bir ıı- ne dUşerek anlar da necat bulama- sekenesi tara.fmdan tabliye edllmi~ 

şimdi buradan çıktı. Koridorda kar
şıla§ID.Iş olacaksınız. 

- Diyarı Spanopulosu tanıyor • 
dunuz demek? 

Deniz mnvf bir atlas gibi dilm- 'kmcınm önilne katılmış koyun sU- dılar. şehirleri ve kasabaları zabt ve tcs- - Hayır. Benim eski muavinim 
1 • 

düzdU. Mebtab yalnız akıncıların rUleri gibi sahile sevkedıldiler. Bir Tablntm ııu §iddeU .Osmanlılara hir eylediler.,, müliızim Klerjonun nlşanluııdır. o. 
yollarını aydınlatıyor, onların san. kaç saat sonra dıı ilk bUnkfi.r kıtası kuvvetli bir muavin olmakla Cena- Hadiseler blribirini takip ediyor _ 
ki dUşmanm rUyet sahasmdıın sak- 1 k:ıleye girdi. bıhakkm emellerini tervfc ve tas - du. Kantngüzcn Osmanlı orduları -
lıyor. ı Böylece Uç gUn devam eden sıkı vib eylediği fikrini kendilerine ilka nm bu müthi:J akınlarını önliyecck 

Sallar yavaşça sahile yaklaştılar.' ve §lddetli bir mücadeleyle Süley - eyledi. halde değildi. 
Önce paşa ve arkasından otuz man paşa 3000 muhafızı kaleye Süleyman paşanın eelibolu önUn 

dokuz muharlb atladılar. Hepsi sokmağa muvaffak olarak hakika - de terkettiği Ecebey ile Gazi Fa
yaylar, oklariyle mızraklarlle, pala- ten bUyUk bir zafer kazanmış oldu. zıl harcketiarzdan açılmış olan go • 
lariyle ve aynca hançerlerile ada- 1 Kantagüzen bu i§lcre dönüp ba
makıllı mllsell§Jı ve ölilmden kork-

1 
kacak halde değildi. Genç rakibi 

1 

maz in.sanlardı. 1 Jan Paleoloğun kuvvetleri gittik -
Kale aşılmaz blr halde görUIUyor- , çe Kantayı sıkı§tırıyor ve fena va

du. Halbuki bir gedik bulmak da ' ziyete düşilrUyordu. 
mUmkUn olamamıu, esir rehber yal j KantagUzen bir defa daha dama
nız bUyUk gübre yığınları olan yeri dma başvurmaktan bnşka çare bu
göstererek: \ 1amnınış ve giranbaha hediyelerle 

-: Ancak, demifJtl. Buradan geçi- 1 elçiler izam ederek hünkll.rdan yar-
lebllir. dım istemi5ti. 

diklcrden içeriye duhul edip ahali 
arasında hükUmferma olan telilş es 
nasında şehri mezknnı zabtettiler. 

Hclpsonun anahtarı ve Karade
nlzle Akdenizin :merkezi ticareti o
lan Gelibolu §ehrl Makedonyalı Fi
libe tarafından edilen muhasara ve 
bu vakadan yarım asır evvel Rum 
devletine kar§ı koyarak Elmlğbar 
yahut Katalanlann korsanlıklarına 

Filahkllm otuz dokuz muharib, Bir hafta sonra, Silleyman paşa merkez olmak Uzere tarihte mev-
başlarmda hllnkArın oğlu Süleyman hUnkArın iradesini telAkk.i etmi§ - burdur. 

Bursndıı ve Osmanlı Ulkeleıinde 
ve biribirini takip eden bu büyUk 
zaferlerin neşesiyle görülmemiş bay 
ramlar yapılıyordu. 

Kara AbdUrrahman da bir müd
det istirahat için Bursaya gelmiş ve 
saraya misafir olmuştu. 

Hünkil.rm itimadını ve muhabbe -
tini celbeden Karanın §Öhreti bUs
blltiln almış yUrUmUıı, bin bir efsa
ne dilzülmüş, Kara AbdUrrahman 

Hcrgül gibi mabudlaştırılmrg ve kuv 
vet ve kudret timsali olarak dillere 
destan olmuştu. 

Bittabi bu ş6hret bir taraftan bulunduğu halde avuçlnrlyle, cep -
1 
ti: 

kenleriyle kalenin kenarına gUbre - Derhal Bizansa gidesin. Kain-
yığdıla.r. pederlmh: Kantagilzene muarız olan 

Kaleye ilk çıkan Kara Abdilrrah- Jan Paleolog ordularını imha edip 
man oldu. Sabah J§Iklan ağarmak zaferle dönesin! 

Rüesayaı Osmaniyeden Gelibolu- Abdürrahmanın düşmanlarını efnlr
nun fatihi olan bu lki zatın tUrbe- lendiriyor, fakat diğer taraftan onu 
leri buradadır. J kadınların mahbubu haline getiri • 

Şehri mezklırun ablokası esnasın yordu. (Devamı var) 

Uzcrcydi. Hepsi böylece teker teker Ve filhakika Tezenp fatihi Sil • 
kaleye çıkıp rehberin gösterdiği leyman paşa on bin askeriyle ve 
yerden şehre indiler ve kalcnln iç yanından eksilt etmediği Kara. Ab -
tarafında siper alıp bckleGtiler. dllrrahmanla derhal Bizansa geçe-

Şehlrde hayat bn3lamxş bulunu - rek Mezl ve Tribalye önlerinde ta. 
yor. ha§§Ud eden Paleolog ordularını pc-

Tek tilk lSkil% arabnlarmm uzak- rişan etti. 
lara doğru gıcırdıyarak geçtiği ga-

1
1 Bulgarl.dtana kadar hllcum ede -

rtllllyor. rek her tarafı yakrp yıktı ve paha 
Kara AbdUrrahman cs.lr rehberin biçilmez ganimetlerle Bursayıı dön-

ya.nıbaşmdaydı. Sordu: ı dil. 
- Şimdi halk nerede bulunur! Kantagilzen bu hareketten !:Qk 
- Mevsim hasaddır nğn, halk memnun olmuş ve on bin düka al-

t.nrlalardadır. Hiç kimse müdafaaya tmmı müzeyyen kervanlara yükle -

Çapraz eğlence : 

muktedir değildir sanırım. ı terek hUnknr Orhana gönderip: Bugiiukü bulmacamız 
AbdUrrahman vaziyeti Silleyman - Tezempin fidyei necatıdır! Yukardan a_şağı: 

paşaya bildirdi. DedirmiıJti. 1 - Demir fabrikalarının bulun· 
PaıJa bu dalkılıçlara hayktrdr. Hünkar Orhan Tezemp kalesini duğu bir kasabamız - Bir Türk 
- Ölmek var, dönmek yok arka- anahtarını Kantagüzene göndcrece- harfinin adı, 2 - Temiz (öz türk· 

daşlar. Allah bizlmledir. Haydi, i- ğI zaman doğan bir hltdise tarihin çe) - Her türlü hastalıktan ve il-

i lettcn ari, 3 - Zarif ve ince - al· 
leri. Şehri uptetıneye biz kfı.f.iyiz. seYrtni değiııtirdi. Bu hadiseyi Kan tın 4 E k" h · · k'l' · • , - !.S ·ı arıcıye ve ·ı mm soy 

Ve otuz dokuz muhanb §ehre ya.

1 
tagtizeu au suretle yazıyor: adı - Eski falcılara verilen umumi 

yıldılar. ''O aralık zuhur eden gayet şld- ad, 5 - Elem ve ıstırabı beyan e· 
Palalar birer makineye takılm13 detll bir hareketlarz blitün Trakya 1 den nida edatı (vah, eyvah mana· 

gibi işliyor, kelleler kopuyor, fer- ' ve sc1:ahillndekl şehirleri tahrib ey- sına) - ~ana ait, 6. - \'~nne -
yadlar Behre korkunç vo mahııeri ledl. Meskenlerinin inbidamı esna. baba-her nıyete yenebılen bır kabuk 
bir mnnzara çöktUrUyordu. ~ sında ölümden kurtulanlar §U afetle lu bahalı yemi~. 7.- Bizi idare e-

Süleyman paşa eline geçirdiği bir Osmanlıların hUcumundan halas ol- den uzvumuz - bır nota adı, 8 -
ata fırlac\I ve sabile giderek sallar- 1 mak için muhafızlariyle berııber ha !0~~lar - bunama, 9 - Olmaktan 

• 1 ısmıfaıl - Dar (uzun ve yassı ma· 
da heklıyen ild nöbetçly:ı haykırdı. 

1 
reketiarzdan masun kalan §Phlrle- den çubuk), lO _ Acı _ bir şeyin 

- Karvıya geçiniz. Asker hemen re iltica eyledilerse de yolda mu. paraca kıymeti, 

Soldan sağa: 

1 - Nakış işlemeğe mahsus delik 
delik bez, 2 - Efsanelere giren bir 
dağ - aktörlerin yaptığı ~Y. 3 -

Arzusunu alma (bir isim) - U
zuvlanmm oynatan sert ve lift en 

sicenin adı, 4 - Ziyayı aksettinne· 
ğe mahsus alet - göndenne (bü· 
yütrne manasına da gelir), 5- Yer, 
6 - Esas, temel - nazik olmıyan, 
7 - lki kulplu büyük çamaşır ten· 
ceresi - pahalı, 8 - Tenekecilerin 
iki şeyi birleştirmek için yaptıkları 
iş - at yavrusu, 9 - HükOmete 
ait - alimler, 10 - llaç - nezih 
olma, 

/., 2 3 4 s <it 1 a 9 io 
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Dütıkiı bu!macamızm halli 

nun ricası üzerine beni ziyarete gel. 
dl. 

- Bak şu işe! Klerjoyu birkaç 
gUn evvel soknkta görmllştUm, ba
na nişanlandığını haber vermedi. O 
gUn benden ayrılmakta neden ace
le ettiğini §imdi anlıyorum. Bu kız
la randevusu vardı herhalde .•• 

- Klerjonun cinayetten haberi 
yok. Ni§anlısı onun Fasta bir vazi
feyle bulunduğunu ve derhal bura. 
ya gclomiyeceğinl bildiği için bey. 
hude yere delikanlıyı ilzmek ve sa· 
lini' kafayla vazüe görmesine m!ni 
olmak istememiş. Mektuplarında 

babasının öldUğünden hiç bahsetme
miş. Ne temiz dll.§Unceli blr kız de. 
ğil mi? 

- Hakkınız var binbqım ! 
- Fakat gUnler geçiyor. Genç kız 

nişanlısının cinayeti gazetelerde o
kuyup öğrenmesinden korkuyor. Ne 
yapacağını eaşırmış. Niste karde -

ııinden ba§ka kimsesi yok. O da za
vallı kıza yardımı dokunacak bir a
dam değil, l§i gilcll ağlamak... Bu 
vaziyette bana geldi. 

- Tabü ! başı sıkılan herkesin 
geldiği gibi. .. Netekim ben de ... 

- MUsnado et Ro~ur. Seni son
ra dinliyeceğim. Evvela Diyanla ·o
nuşmamızt anlatayım. Belki senlıı 

de işine yarıyacak malfunat vardır. 
Öğrendiklerimde ..• 

Genç kızı çok beğendim, fel!ketl 
soğukkanlılıkla kar§ılıyarak kar 
deşini kurtarncak tedbirler araştı
rıyor. Onun masum olduğunu, fa • 
kat delillerin aleyhinde bulunduğu. 
nu biliyor. Leonidas kendisini mu. 
dafaa edecek kabiliyette biri değil, 
bu vaziyette iıı Dlyanın omuzlarına 

ytiklenmi~ ... Bu mesele ile meşguJ 
olmaya karar verdim • 

- Bravo binbaşım. Yoksa biz bu 
lıJin içinden çıkamıyacağız. Ben de 
size yardımınızı rica etmek için 
gelmiştim. 

- Elimden geleni yapacağım. 

Fakat. .. 
Benua maHH bacaklarını göstere

rek ilave etti: 
- Nekadnr yardım edebilirim si-

ze? 
!çini çekti: 

................. iri 
Gözlerini örgüsünden kaldırmadan cevap 

verdi: 

ın:l"'OO 01; • ~rı!~11~11 

- Ç.Ok güzel. 
- Bu, rastgele verilmiş bır cevap orau. 

Gözünüzü kaldırıp bakmağa bile lüzum 
görmediniz. 

- Ben buraları bakmadan tanırım .. 1 ş
te siz de bakınız .• Sağda şu yıkık dıvar, 
solda çitlenbik ağaçlan.. yanı başımda 

böğürtlenler ... bir tablo için bundan daha 
güzel dekor olur mu? 

- Buraya kadar zalunet edip bir defa· 
cık gelseniz fena olmaz ... Portrenizin fonu
nu gönnüs olurdunuz. 

- Gelmiyeceğim .• Bu dakikadaki duru
~dan çok memnunum .. Krokinizi biti· 
rinceye kadar kımıldanmağa niyetim yok. 
Bir defa kalkarsam tekrar ayni pozu bula
mam diye kork-uyorum. 

- Ayni pozu tekrar elde etmek güç ol
masa gerek. 

- Haksızsınız. Eteklerime ayni kı\Tim· 
lan vermek imkiinsızdır. Biraz evvel bu 
kıvnmlardaki ahenktar manayı vücuda 
ıetirebilmek için az mı uğra~mı~tınız! 

Melikenin h'.\kkı var. Eteklerine bu a· 
henktar kıvrımlan yapmak hayli uzun sür 
müştQ. Çilnkil onun beyaz baldırları ve kü· 
çillt penbe topuklarım gördükçe gözlerim 

-ss-
perdeleniyor; hayalimin ufkunda, yapmak 
istediğim tablo ile hiç münasebeti olmıyan 
manzaralar canlanıyordu. 

Melfüe tabloma model olmayı niçin ça· 
bucak kabul ediverdi? 

Bu teklifin gözlerimin batın için kabul 
edıldiğini söylemek lüzumsuz bir öğünme 
olur; Melikenin bana karşı ufak bir sem· 
pati bile hissetmediği muhakkak. Böyle 
olmasa ufacık ve masum iltifatlanm kar· 
5ısmda kızmaz ve sinirlenmezdi. 

Daha birkaç gün evvel, köy delikanlıla
rından güzelliğinize \'Urgun kimbir kaç ki· 
şir var? deyince beni birdenbire bırakıp 
kaçmamış mıydı? Yanımdan ayrılıp hızlı 

hızlı giderken kızgın bakı~ı. çelik bir ok 
gibi ca:ıevime saplanmamış mıydı? 

Bütün bunları gözönünden aymnadığnn 
için, öğle yem~ğinden sonra onu harabele
rin yanında her vakit durduğu yerde gö
rünce, dudaklarında yürekt:?:ı g::!len tatlı 

bir te'Jec:sfun g5rm~k ümidiyle geçen gün 
söylediğim sözlerden çok müteessir olduğu· 

mu anlatmak, ar dilemek istedim: 

- Bayan Melike, dedim, geçen ı ün gö· 
rüşürken sizi bilmiyerek müteessir ettim. 
Fakat o sözleri söylerken hiçbir fena niye-

timin olm:ıdaığına emin olmanızı isterim. 
Belki şehirlerde büyüyen gençler, genç kız· 

!ar karşısında biraz daha cüretkar olurlar, 
onlarla masum şakalar yapmaktan ho5la-

nırlar, fakat size bütün samimiyetimle yal 
varırım. Hakkınızda derin bir hünnetten 
baska hiçbir hisle mütehassis olmadığıma 
inanınız. 

Melike belki de bu sözledmi çok mübala· 
ğah buldu. Zira bunları söyler ~öylem~z 
başını bana çevirdi ve tepeden tırnağa ka
dar süzdü. 

Yüzünde derin bir hayret ifadesi dola~· 
tı. Fal:at ağ~ını açıp da bir kelime r.öyle· 
ın:?:ii. llıtimal ki birdenl>ire verilecek bir 
ce\'<lp bulamadı yahut aklına ilk geren ke
limeler, söylemesini münasebetsiz buldu· 

ğu birkaç söz oldu. Kısa birkaç sükut daki· 
kasamdan sonra çılgın bir kahkahayla: 

- Af dilemeğe, itizar etmeğc hacet yok, 
dedi. Sözlerinize ehemmiyet bile vermedim. 
Vakia bunları söylemek istemezdim, fa
kat mecbur ettiniz de söylüyorum. Hak· 
kımdaki fena düşünceleriniz beni hiç mü· 
tee:ısir etmez; iyi düşüncelerinizin sevindir· 
mediği gibi. 

Öfkemi boğmağa çalışarak lakayt bir 
sesle: 

- Ya öyle mi? dedim. Du lakaydinin se· 
bebini sorabilir miyim? 

- Çünkü bizi karşılaştıran sadece bir 
tesadüftür. Ne siz beni tanırsınız, ne de 
ben sizi. 1 Ialbuki siz. kendinizde bu tanı· 
madığımz küçü.~ kızla şakalaşmak, ona her 
delikanlının her genç kıza söyliyebileceği 
bayağı cümlelerle iltifat etmek için bir hak 
gördünüz. Her rast geldiği kadına bu şekil· 

de muamele eden birisinin ne takdirlerin· 

de, ne de muahezelerinde samimilik aran· 
maz doğrusu. Halbu!d ben yalnız samimi 

insanların fikirlerine kıymet veririm. Sa· 

m'.mi olm1ran düc:üncelere hislerimin kapı· 
sı tlaima kapalıdır. 

( Dcı•amı var) 

re,~ 
Nakleden: r 

- Maamafih hanıdo~ 
yetim yalnız bacaklaJ1lll 

duğuın yerde çok i5~e 
rlın. Şimdi gelclitıl bil 
izi fena değildi. Ne oldU ...-j1 
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Rokur Umidslz bil' ... 
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_ O iz hapı yuttu. 

hah ne öğrendik. ~ 
Cebinden sarı renk11 ~ 

graf çıkararak Benus.Y• 

zahat verdi: es~ 
- Balllno izin1 bultıll 
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Benua covab verınc 
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ııt 
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meğe başlıy:ıcağun gs ıı! ıf; 
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- Korkanın kl btl 
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_ Pek fılft. buıuıııır{oJide 
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dola§makta ısrar et uıııı" 
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_ Böyle bir ııeY icllb 
l..,ııSl tlf· 

i§in derhal yapı •··. iil' ıe ~_ıı 
bii ... Katili araIJlıı.k ı:ıııığı ~-' 
ceriksiz polisin Y: ııcr ~ Jı 
ği şey budur. }.ne ı:ıı•d f 

l btl t1JI ~ disesinde polis n c111•>'c te 
den başka bir de ,.ardıt· j~f 
jlsini araştı~a~ıdit· SP~tJııJ, 
tad polis vazife eçııcsltl1 .ıcıı 
nayetinin bir " nıısı1 ı 11 

C. ,·et llılll nlz mi? ınıı. 0ıdu .. 
nayetin saiki ~e .tıcb(-'. 

., ... !!• musunuz· ._.etw ~ 
cı.ıııı. ıdıl _.ı 

- Hayır. g1111ll o 1\tl"' 
renemedik. tık tııtiı.11J b~i! . ,·c 011' 
an farazıye uttııll' 

Hrroı•-lık veya in ""' 
{
f)t(t'' 

yoruz. 



llAJJER - Akpm postur 

l'alcı r, anlatan 

Yatta .. VÜkk~3iillaA.K. [;uhaliftim ~aza•: 
1

İiÔpen 
1~,~İi~.~vahirciyan da bunu biliyordu· Plan 

Hnk&yecn Yazan: 
~birini · ~e:n oğlu Asa - lşte Panosa verilen bu tezke· 
ır~.. . ıstıcvap etti B 
""'-lltoy ka · · u renin Kayseriden çıkarılmış oldu· 

! ~ erı bir :sin!n kilise ğu anlaşıldı ve ora nüfus mcmurlu· 
. Ctle Uğ enıdir. Ço- ğunda tahkikata başlandı. Şimdi 

\' llıde oturura~ır. Şeyh Eyüp bu nürus tezkeresinin hamili aran-

ill\ı bunun ·~~- maktadır. Halbuki tezkere Panos· 
~ tr? ı aratından mı tadır. 

ele verirken kendini de tehlikeye dü· 
şürür mü? 

- O halde nasıl mutasamfın eli
ne geçti? 

- Alacacıyan Karabetin evinde 
gizli taharriyat yaptılar. 

Bay bir halı tilccarıdır; o kırk 
bee yaşında kadar var<lır. Karısı 
yirmi yedi.sini henilz doldurmu§tur. 
Çok güzel bir kadındır. Her ikisi 
do yataltta sabah kahvaltısını bek· 
liyorlar. 

- Ben dikkat etmedim. 

- Siz erkekler zaten neye dik
kat edersiniz? 

- Tekrar ederim ki, bay Nuri 
çok değerli bir doktor, terbiyeli 
bir genç. Hele bir kere seni tedavi
ye baıılasın, eminim ki başka dok
tor istemiyeceksin. Dün kendisini 
gördUğUm zaman senden bahsetti. 

- Durmak isterim. Fakat, itiraf 
et ki kabil değil. 

- Bir koca için bunda fm•knUl.
dellk görmilyorum. 

- Beni niçin gülünç mevkie dü
§ilrmek istiyorsun? Sonra Nuri be
ni kıskanç zannederek neler demez? 
Hem böyle bir §eyden §Uphc etti
ğimi göstermek doğru mu? Karısmı 
doktorla be§ dakika yalnız bırnka
mıyan adamın halini dUşUn. Dok • 
torlar namuslarından §Üpho edildi 
mi pek kızarlar. Onların yerinde ol· 
sam ben de kızarmı. 

\~Yarı li - Araya dursunlar dedim. Zaten 
~ bıuıa ac;ator \'e Civan kırk sekiz saat sonra hepimizi bir
d ıf!llde ~ara \'ererek eşki- den arayacaklar .• 

1 ~ilen }' unınuşlar. (Kay lkinci mesele Kayseri mu tasam· 
ı ~tkerı ~erde ikinci tekl"ft t CUrnıu ı e f mm elinde numaralı bir Hmçak 

· . rıt lia meşhut Yapıl- defteri bulunduğu hakkındaki ha· 
.tır ~tor, ne Sah k 

· a e- berdir. Bu mühimdir. 
Gıeı· l'lrıe \'al" 
\"tllni~ ı llüsrev paşa· 

) bu Ve h{ik~- · 
~ . SUretıe . ı.unet ıkaz 

li e:inQe tetıb?ır tef;Ckkül ih· 

. ~t bu kadirler alınmış· 
~ ki~iyiz, annı biliyor. 

l>tıti Pek bilrn ~sadımız nE' 
tlc \ ~ Ara IYor. 

llatnıi~ oıacaı:on:van işiyle bi· 
~rtr, bilaıti sınız. 

':!ar Zaten bu s. ~·oııannı ~aşır· 
e e~k ı~ı bir iki gün 

uı-., Olduğu kafidir. Bugün 
'"dur rıu Utıutnı \an . • lki &üne a. Ayın 

tt?. ~~· Artık kadar oya· 
i :ı dakik nıeseıe kalmı· 

ı... !e ,,,,_. aya kadar d h" 
uu lecı "-'I} et e a u· 

~ bitıe rrı~~esi hep al 
il' <ib.._ kün olmuı1· 

' ld~~·e kadar .. :o 

- Kayıt defterlerinden mi? diye 
sordum. • 

- Evet. Eline nasıl geçtiğini bil
miyoruz. Yalnız casuslanmızdan bi· 
ri bizce .Alacacıyan Karabet tara· 
f mdan tutulan ve esami si Ropen 
Cevahirciyarun kalemile yazılan 
defterin mutasarrıf elinde olduğunu 
söylemiştir. 

Defteri arattık. Alacacıyan bula· 
madr. Ropen Ce,·ahirciyandan bu 
cihetin sorulması gerektir. Çünkü 
bu hayatımıza taalluk eder bir iştir. 
Ropen Ce\-ahirciyanın biraz yuzu 
sarardı. Herkes gibi ben de ona dön· 
düm. 

Dedim ki: 
- Buda mı hükumeti aldatmağa 

matuf bir desisedir Ropcn? 
Bu adamı daima cesaret ve hazır 

Hepimiz yerimizden sıçradık. He· 
pimiz birden ayni şeyi sorduk: 

-Demek hükOmet he~eyi bili· 
yor ,·e bizden önce işe başladı? 

- lşe başladı ama, eline geçen 
defter sahtedir. Jşte aslı. 

Ve Ropen Cevahirciyan iç cebin· 
den ikiye bükülmüş bir defter uzat· 
tı. Hakikaten aslı buydu. Biribiri
mize bakıştık. Bu vaziyetten hiçbir 
~ey anlamamıştık, zaten sonuna ka· 
dar da anlayamadan yuvarlandık 

ya! 
Tomayan sordu: 
-- Demek sizin malumatınız var· 

dı bu taharridm! 
- Evet. 
- Hiç bir vesika ellerine geçme-

mesi daha iyi değil miydi. Tertibat 

alınamaz mıydı? 
- Benim ismim olan bir vesika

nın hükumetin eline geçmesi mü
him bir delil demek değildir. Elh<:l· 
tc bunun izahatı benden istenecek· 
tir. lşi bir müddet sürüncemede bı
rakmak için benim de düşündükle· 

rim var. 
Tomayan haykırdı: , 

Bay - Nen var? hep kımıldıyoı· 
ve ah çekiyorsun! 

Bayan - RahatsIZllil, 

- ::Sir yerin mi ağ:rrıyor? 
- Her tarafım ağırıyor. 
- Yazı geçirmek üzere gittiğimiz 

deniz kenarında tutulduğun ağrı -
!ar değil mi? 

- Evet. 
- ÖyleysQ karıcığım. Hemen te· 

da\iye b3.§lamak !Azım. Sonra hns
talık ilerliyecck. 

- Elbette. 
- Hah, <iyleyse sana bir itiraf. 

ta bulunncağnn. 

- Ne itirafı! 
- Dlln bay Nurlye gittin 
- Nuri mi? Hangi Nuri? 
- Canını, vapurda tnnı§tığnnız 

genç doktor. 

- Anladım. Neye gittin? 
- Gelip seni tedavi etsin diye. 
-lstemem. 

- !stemez nılııin? 
- Kat'iyyen. 
- Sebcb? 
- Hiç ... Bay Nurlnln tedavisini 

- Benden mi bahsetti? 
- Yani hastalığından ... 
- Hastalığımın ne olduğunu bil-

mez ki! •.. 

- Ben anlo.tt.mı. Sonra, bafia se
nin tabiatın, ahlakın hakkında öy· 
le §eyler söyledi ki! 

- Sözün kısası: demek §imdi ge
lecek. 

- Saat sekiz buçuğa doğru. 
- O halde hemen kalkalon ... 

- Yok, yok ... Doktor seni hice 
muayene için yatakta görmek isti. 
yor. 

- Yatakta mı? Kabil değil. 
- Fııkat... 

- Senin gibi adam görmedim za
ten ... 

- Niçin? 

- Niçin olacak? Beni ild dakika 
için bile sokağa yalnız çıkartınıya. 
ealt kadar kıskanç olduğun halde, 
§imdi böyle yan çıplak bir vaziyet
te, bir erkekle ba§başa bırakıyor-
sun. ••• 

- Evet, kıskancmı; bunu itiraf 
ederim. Fakat çok §UkUr ki ahmak 
değilim. Şimdi eğer senin arzu et
tiğin gıöi doktorun muayenesi es .. 

- Kabil değil .. 
_ Manasızlık etme ... BUtUn dok- nasında yanınızda durursam kfil .. 

nat benimle alay eder. 
torlo.r. 

- Böyle genç doktorlar değil ... 
- GU!ünecek §eyler söylilyor-

sun. 

(Kapı çalınır) 

Bayan - Kapı çalmıyor. 

~ dM. ~lıaıQı.._ nıustenh olur 
' _:<rtı "" l\ct ~o ~ . "'.'llhake Pen Cevahir 
~~il(, ikı ~ ~e ediyordu. 

cevaplığı kurtarmıştır. 
- Elbette dedi. Aksi takdirde i· - Yalan söylüyorsun Ropcn! 

hanet etmiş vaziyetteyim demektir. 1.'omayanın gözleri büyümüş, yü-

istemem. 
- Gayet terbiyeli ve 

doktormu§. 

- Hayır, hayır ... Israr etme: u

hazik bir tanırım. 

Bay - Doktor Nuri geldi. Ben 
karşılıyarağmı. Rica ederim milna
sebetsizlik etme. 

~ 'O Riirıe rıra meydana 
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~ ııer • hırtı 

"'" \e 0 ,. ~Yi a?, Yerleri 
1) .. "il td' asıta . Penın _,. 
~ 'Yora ı e d h Qıne 
' ~ loııı u. e ükCunett-

ı .. "'il. l\a arıtırrııı 
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~ :alıir . ti(, Bu ~ daha 
() i~ Ciyarı da b ıı;timada 
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l'lı ıı;\iJ .... ~.-'411.~e Sö , . . 

\lllr._ 'e bir ... l!C.itten h }.ledılll ki 
~ııatıııa ıy<tirn. A. ~lanınıyan 

da · Ytıca b b IJ. ~o §ıddet1i u Yaf • 
,~rdu ~n Cevaıı· ~uhalir· 
~ ~~e i~te buırcıyan ı;ok 
~ !lcla11 b dtlar. ~!ar benim 
~. \e Uluııau~ oksaa ele 

l'lı ~'bi ~~ahit buluna u~ .binler· 
' l~ ~ri de ille .. bılırdi ve 

rı hi ~e ta ba suriiklenebi· 
·aıc \t bııh•}'at be 1. ~langıçtanbe· 

~~ assa 1~ en ve a» ile bı.ı • nol>end arada 
il\, llaıtıı IŞe el en cesaret 
1'cırı,. larak ele a~an ve niha· 

''<l}':ı.. l:eçen b' . 
"'ı u ın· 

il" 'öHıı.ı· ç tlı\ih · 
r ilci '\il • un nıeseı 

tııe e oldu· 
it l'lıatı o~ :>('le h;;ı. 

b t>lu ~- ""'Orncr 
ti 'ili ıı.'<lban b · ın (Kör 

lıtı!l ... ataına . ın Mehznet 
dı}e ~ııa bizi~ ı.iYdı. ) 

ı. ~1Ulı torcııun. nı ne al~a 
"~reı lc!if Illız 

r.ı er "e liınc;a1;1 
' IJ. ~ l'lıuru ılara nüf 

alt te ftczk u 
~le.. \zj eclit/releri tan-

ı eq,ll, ı, bu adam 
~·. 

''ll(Jınaı.;i. 
~ a a1ırı ıt~i . 
t;uı t " acaıc tecıb· ıhtiınali 
.;.'tt kardır ırler ara 

~t • ın 
Irlıyoru 

nı. 

Bittabi birinci hedefin mütalcası zü morarmıştı. Ben <ic bu çetin ha· 
makuldür. Yani bu işte bir gizli discnin sonunu bckli}'Ordum. Mü
maksadım Yardır. Defteri ben ver- dahale etmc&ıi doğru bulmadım. 
medim. Bunu izah ederim size. Ropenin burada cevabı mühim ola
Yalnız...su....ücünc;ü mescle3ri de aö· -Caktr. 

- Belki... Fakat bana sormadan 
gidip onunla görüşmekte mana ne? 

- Bilseydim gitmezdim. Fakat 
bu sabah gelecek. 

ruşelim. Ropen Ccvahairciyan ayağa kalk· - Bu sabah mı? 
Tomayan ayağa kalktı: tı ve: 
- Oçüncü mesele bu i~c bağlıdır - Sen ne yaptığım, ne söylediği· 

- Evet. Neredeyse gelir ... 
- Seni de şeytan alsın, onu da ... 

mösyö Ropen, dedi. O mesele yafta ni bilmiyecek ka,dar kendinden geç· 
hazırlığım kontrol \'C tekrar müta· miş bir haldesin Tomayan, dedi. U· 
leadır. Fakat bu meseleyi müzakere nutuyor musun ki bizim esami def· 
den önce senin temize çıkman• teri rumuzat üzerine hazırlanmış· 

için bizi ikna edecek malümat ver·! tır. Halbuki mutasarrıfın dindeki 
men gerektir. defterde sarih isimler yazılıdır. Bu-

- Rico. ederim karıcığım ... lyi 
muamele et doktora ... Ayıb olur .. 

- Pek de kolay bir §ey değil. 
- Niçin? 

- Niçin olacak? Çok genç bir a
dam. Hafifmeşrcb. Dudaklarında da 
ima alaylı bir tebessüm '"ar ki, hic 
de hoşuma gitmiyor. 

Ropcn cevap verdi 1 nun sahteliğine buradan hükmet· 
- Bu defterin yirminci numara· men gerekti. 

smda ben yazılıyım. lnsan bir ~eyi (Devamı var) 
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Konuşmuyorlardı .. Bu .sükut • 
ları ta Tereviz vadisinde yol 
almıya başladıktan zamana ka· 
dar devam etti. 

Bu sıra.da Bambo: 
- Muhterem zabit efendi, de· 

di. Size kalben ebedi bir şükran· 
la bağlıyım .. Bunu zaman geçtik
çe daha iyi anlıyorum. 

Haydut istihza dou bir sesle 
cevap verdi: 

- Teşekkür ederim.. Fakat 
dünyada ebedi bir şey mevcut 
değildir. Hatta kilise prensleri· 
nin teşekkürleri bile ... 

Bambo bu istihzadan bir şey 

anlamamıştı .. Devam etti. 
- Size ayni zamanda derin bir 

hürmet ve muhabbetle bağlıyım. 
Bu arada bana Rolan Kandiya· 
nodan da bahsedeceğinizi sanı

yorum. 
- Evet .. Benden Rolanın af fe· 

dip etmediğini soruyordunuz .. 
Bambo .sarsıldı.. Maamafih 

kendisini pek çabuk toplayarak 

ıordu: 

- Rolan Kandiyano dostları· 
nız.clan olaca1ctır değil mi?. 

- Evet .. Bir kaplanla bir cey
lanın dostluktan gibi .. Eğer si
zin de ona benim kadar düşman 

olduğunuzu farzetmemiş olsay· 
dım, sizin zındanda çürümeniz.de 
hiç bir mahzur görmez ve sızı 
kurtarmak tcşebiisünde bulun· 

mazdım. Böyle açıkça konuştu· 
ğum için beni mazur görünüz 
kardinal cenapları. 

- Söyleyiniz .. istediğiniz gi· 
bi söyleyiniz .. Bende bu konuşu
şunuzun ne iyi bir tesir yaptığı

nı, beni ne kadar sevindirdiğini 

bilemezsiniz. 

- Teşekkür e.derim .. O halde 
açık konuşalım .. Bana sizi kur
tardığım için teşekkür etmeme
lisiniz. Çünkü bana kalsaydı, 

söylediğim gibi sizi kurtarmaz· 
dım .. Bu sırf Rolana olan düş· 

manlığımdan ileri geldi. Gerçi 
kendisine şimdiye kadar bir kaç 
darbe indirmiş bulunuyorum .. 
Fakat bu defa sizin de iştiraki
nizle son ve kat'i darbeyi indir· 
mek azmindeyim. 

Bambo cevap verdi: 
- Çok güzel ama, kendisiyle 

ittifak edeceğim zatın daha adr 
nı bile bilemiyorum. 

- Bunu size söylediğimi sanı
yorum .. Ben general Altiyerinin 
yanında bir zabitim .. Fakat bu 
memuriyette beni kabul edeli 
daha pek çok olmadı. Hemen 
bir kaç saat kadar bir şey .. On· 
dan evvel de hayduttum. 

Bambo hayretle Sandrigoyu 
süzdü .. Sandrigo .devam etti : 

- Görüyorum ki hayret etti· 
niz .. Venedikte bu hususta sizi 

- Fakat, kancığmı bir doktor 
erkek değildir, doktorlarrn cinsi 
yoktur. 

- Rica ederim, canımı sıkryor
'Sun ... 

Bayan - Zorla güzellik bunr. 
derler. BtitUn bunlara senin hntı· 

nn için katlanıyorum. 

Bayan yalnız kalır. On dakika 
sonra kapı ııçılır. Bay içeri girmiyc
rek konuşur: 

- Doktorcuğum, i~tc hnstamız. 

Arzu ettiğiniz gibi muayene edin!z. 

- Nihayet ben de kızacağım. Se
ni teda\i ettirmek istiyorum. Elim
den gelen her §eyi yapıyorum. Te· 
şckkür yerine böyle şeyler söylü • 

(Kapı kapanır. Bayın ayak glirUl. 
yorsun... Sana rico. ederim, mUsa. 

tüsü uzııklaşır.) 
adc et de doktor Nuri istediği gibi 
seni yatakta muayene etsin. 

- Pek ala. FaknL sen de burnda 
duracaksın. 

- Ciddi mi söylUyorsun? 
- ~üphesiz. Durmaz mısın? 

Doktor - Ah, sevgilim! 

Bayan - Sevgili doktor ... Plfını 
ne iyi t re tip ettik değil mi? 

- Evet ... Hakikaten pek mükem
mel ... 
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rum. Siz bundan sonra bizimle 
berabersiniz. 

İki haydut başlarım önlerine 
eğerek teşekkür ettiler. 

Sandrigo yarundald muavini· 
nin kulağına : 

- Bu iki haylazı gözden ka. 
çırmamak lazım .. Dalia ilk işa. 

rette .. Merhamet etme.den .. 
Sonra yüksek sesle ilave etti: 
- Şimdi aramıya başlayın. 

Bu emir, haydutlar üzerinde 
iyi bir tesir yaptı .. Hepsinin yü· 
zü gülmüştü. Derhal meş'aleler 

yakıldı .. Mağaranın her yerinde 
işliyen kazma sesleri duyuldu. 

Sandrigo da elinde bir meş'ale 
ile mağaranın karanlıklarına dal· 
.dı .. 

Sağlam bir surette kapatılmış 
bir kapı önünde durdu .• 

Kulağını kapıya dayayarak 
içerisini dinledi.. Hiç bir ses işit. 
mi yordu. Düşündü: 

- Yoksa öldü mü?. 
Kapıyı açarak içeriye girdi .. 
Meşalenin kırmızı alevi zında. 

dam aydrnlatmıitı .. 
Zındamn bfr köşesinde, param 

parça elbiseli, gözleri korkuda 1 

lıi.ifümüş. zayıf, çeiimsiz bir a· 
damın büzülüp oturduğunu gör· 
dü: Bu Bam boydu. 

Bir elinde ha:ıçı:r, bir elinde 
meş'alcylc içeriye giren bir ada. 
mı görünce, nurıldanmıya ve 

büzülmiye ba~lamı~tı. 
- Beni öldürecek misiniz?. 

O .. Görüyorum ki beni öldüre. 
cek, boğacak .• 

Sandriı;o .:evap vı:rdi: 
- Müsterih el. 
Bambo bunu işitmedi .. O yal· 

vararak devam ediyor.~iu: 
- Kafi değil mi bana verilen 

ceza, çektirilen azap. Gerçi be
nim cürmüm de pek mütbişti .• 
Bunu itiraf ederim. Fakat ben 
de kafi derecede çektim. Artık 

ödeştik sayılabiliriz. Rolana ta· 
rafımdan yalvarınız, rica ediniz. 
O benim gibi değildir. Ben ne 
kadar alçaksam, o, okadar ali
cenaptır.. Nidametimi tekrar e· 
diyorum . 

Kardinal dizleri üstüne çök· 
müş, yerlerde sürünüyordu ..• 
Göğsünü yumrukluyordu . 

Sandrigo, derin bir hayret 
içinde onu süzdükten sonra ken· 

di kendine: 
- işte azap ve işkence yapı1-

mıya layık bir adam! Bu adam 
her şeyi yapabilir. Ne korkunç 
ne müstekreh adam yarabbi.. E· 

ğer Foskariye behemehal kendi· 
sini getireceğimi vaad etmemiş 

olsaydım onun burada çürüyüp 
gitmesini tercih ederuim . 

Birdenbire sert ve yüksek bir 
sesle: 

- Haydi bakalım mösyö kar-



J. 

!ta.1,ada Mn :tamanlarc!a \•erilen bl r kararla gazeteclkır Unlfonna gly
~ğe mecbur cdilmi5lertllr. Bu fot oğr3fta gördüğünüz ldmseler asker 
değil, Bama matbuatı crkinratr. P,a.51.armm etralma birer daire ~1-
r.nm;, ()Jnlllarsa 1talyan matbuatın a direktif ,·crmcğe memur propa· 
ganila nuırı Alfiyeri ile fa.,c;ist parJsi genel sekreteri Stnıccdlr. 

J,ondrada bir "Tek ıkadıu sergi 1,, a(ılmıs ''e burada "1939 senesi
nin tdeal kadını" t~hlr cdllmlstir. Re imde görülen bu ideal kadın 
aynl znmamla bu senenin yeni rlb ise modasmı da ortaya çıkarmıo;br. 
Ml!t Tanya Şarmanm robu eskl zaman elbiselerindeki ı;tisleri 'ht'p blr 
araya tıoJ)ltyan '"e -:yent blr ~e:kll \'eren b\r c.lblsedlr. 

LoJtara ch•ILl'Dlı nlar ba.ımıt1 \•e bt r!:olc yerler su altmda kalnu,hr. 
.TaJ'lllls nchrlıdn §imdiye .kadar hu derece yükseldiği görlilmumlşttr. 

Yalnız, &ergide lıir tek knılm az gôrünccci;;-lnılcn etrarına nynalar 
konularak Mis Tanya "roğnlhlmışttr''. Resimde sağ<la görUl<ın diğer 
kadın da "1989 ıcneSintn tdcııl kadını,, nm aynadald hayalidir. 

1492 ıııcncstnıle Feı"fttnanılta ııabolla 
1 ıı:ınyadıın 400 hin yalıudl~i koğ
muJ ,.o bu yahodile.r Avrupa.ya \e 

Suların derinliği SO santim kadar <111', Resimde sulın altında otan 
bir hat üzcrindeKI tren ı;örUJUyor. 

bilhassa. Balk&nla.ra dağıhnı lardı. 
Krom,·eı fngilterc tahtına ı:ıkhkhın 

sonra, hııı:ınyadan yahudllcrin ln. 
gtltcreyc gclm~&iao müsaade etmiş· 

ti. Bu ırıUmıı.dc UEerinc lngiltert\3 o 
gelip ycrle~n lspaoyol yalıudllerl 

buglln do hi1i Londrada bir grup 

tofildt ederler. ''Sclan1itlcr,, lsml 
'erilen bu yahudller bu~ Lonılra
n :mu ı e I op an r r y.ı:ıı:ımk 

ki 'ııtııntan olıın İ5panya3, anmak. 

Rcslmıle, bu toplnntıla.rdnn blrinılc 
t p:ınyol oyuntan oynıynn kadınlar 
görülüyor. 

F..skl Alnmn lmpara~nı D lııcl ''I Jbclm gc~n llarta, Jlotlanclaclald 
i&tosmula, 80 lııcl N1DJ :kutlnlıım ı~, bu ınünnscbctlo aile efradı ve 
dôstl&rr hep bir araya toplanmıştır. Kayzeriıı sağındaki kansı pren
ses Hem1blcıtr. Oğla cııkl nllaht da sol tarafta arka ııtaııda görül· 
mekf;eCllr. -

Frnnsanm yaptmlı~'l 35 l>In tonluk yeni lınrb gt.mlfortnclen flkt g~n 
hafta &Dize lodirtımls \'C lsnl1 t-0 zglihtakl 1~Ucrdcn birinin kansı 

tarafından konulmu,tur. Madam :M ons lsmlntlcki bu kadına gemlyc i
abn koyma nzlfcsl on ~ocuk &alılbl oldnğu için \'Crilmlştlr. Resimde, 
"Rlşelyö" (solda) bahriye naun Kamptnkl !!e madam Momı, k()('ası 

Aradan ~ asır ge,e~ olınasmır. 

rağmen Londradakl ba Scfardltler 
ynhudi çocukla nnm İspanyol uhn· 
da.n olduklnnnı yllılcrlnden anla
mak kabildir. Çıacuklar bunda bir 
lı;panyol şarkı ı ıöyleme~1eclirlcr. 
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'dinal, dedi. SWn gibi kilisenin 
en yüksek bir şahsına iböyle diz 
üstü yerlerde slirünrnek yaraş
maz .. 1talkınız ayağa .. Serbestsi· 
niz. 

Bambo diz üstU ıaıırmıı bir 
halde duruyordu. Kekeledi: 

- Serbest?. 
-Tekrarlamak laznn mı? Bu-

radan çıkmakta ve Venediğe git
melrtc serbestsiniz. Kilisenize 
&idebilecek yüksek mevkiinizc 
ka vupbileceksiniz. 

Bam'bo tekrarladı: 
- Serbesti ~u halde Rolan 

beni a!fetti demek 1 Onun bu ali
cenaplığına mukabele edeceği
me gliphe etmesin. 

Ağlıyordu. Kal•mak istedi .. 
Fakat tekrar diz Us~ıı dU§tU .. U
lur gibi bağırdı: 

- Sinyört Bu doğru değilse .. 
Ya benim ona yaptığım gibi, Ve
ne.dik kuyulanna iterek kendi
sine il.mit vererek ayn bir azap 
çektirmek istiyorsa .• 

Sandrigo biraz eğildi. Kardi
nah kolundan yakaladı. Ayağa 

kaldırdı .• Şiddetle sarsarak mı

rıldandı: 

- Ne oluyor.sunuz? Delirdi· 
niz mi? Size serbest olduğunu

zu s~ylemedim mi? Sizin bura
dan 'kurtulmanız Rotanın affı de
ğil.. Sizi ben kurtarıyorum, ben .. 
:Adım Sandri~oduı: benim.. Hay-ı 

Te on tocoğundan ba:ıılan görillUy or. 
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di geliniz .. 
Karclinalı sUrOkliyerek cJii3' 

rrya çıkardı. Her köıesir..c'len 

kazma sesleri gelen mağaradan 

geçirdi. 
Kardinal dıprıya ~ktıfı za· 

rnan temiz havayı ciğerlerim 

doldurdu.. Hayret içindeydi ..• 
Olanlara bir türlü inanamıyordu. 

San.drigo, kardinalı bir tarafa 
oturttu. Ona bir kupa ~rap u· 
zattı. Bambo prabı son damla· 
•ma kadar bir yudumda' içti. 
Şimdi dUıüncbiliyordu. Etra

fına balandı .• Ba§ından gelip ge· 
çenleri yavat yavaı anlaınıya 

başladı. 

Sandrigcya: 
- Siz kimsiniz .. Bana isminf· 

zi söyleyiniz, dedi. Hakkımda 

gösterdiğiniz lutf için dllnyada 
yaşadığım zaman bu ismi de ana
yım. 

Haydut mırıldandı: 
- Senin gibi mUlevvcs biı 

kalb taşıyan adamın duasına ihti
yacım yoksa da .. 

Dedi ve yüksek sc.ale ilive et· 
ti: 

- Adım Sandrigo .. 
Kardinal tekrarladı: 
- Sandriıo. ..• 
- Evet, Vencdilı: tirendaz ta-

buru rabitlcrinden •. 
- Demek beni buradan kur· 

tarmalc için gönderildiniz? 

Sandrigo cevap verdi: 
- Sizi kurtarmak hoşuma git

tiği için kendim gelip kurtardım. 
- Ne olursa olsun muazzez o

lunuz oğlum .. 
Bambo ,haydudun elini yaka

layarak sıktı .. 
Oh ... Şimdi serbestti. 
- Nihayet ser'beatim.. Demek 

eerbestim ! diye mırıldanıyordu . 
Sonra karanlıklara dalarak 

gözden kayooldu. 
Sevincinden ne yapacağını bil

miyor, bir çocuk gibi ko~uyor, 

ko,arkcn sıçrıyor, zıplıyordu. 

1ki saat kadar ne yaptığını bil
meden dola§ıp durdu. Kara ma
ğaraya döndüğü zaman ortalık 
aydrnlanmış, sabah olmuştu. 

Geriye niçin dönmü~tn? Bu-
nu bilmiyordu.. Sandrigoyla 
karı:laştığı zaman haydut: 

- Nihayet gelebildin, diye h.c-
murdandı. 

- Tekrar geleceğimi biliyor 

muydun?. 
- Kar§ımda bulunmanız bu-

nu isbat etmez mi?. 
- Deni takip mi ctmi~tiniz':'. 
- Hayır yerimden bile kımıl-

damadım .. Tabiatiyle gelecektin, 
çUnkü seni Vcnediğc götüre

cektim .• 
- Beni Venediğe mi götUre-

cektiniz .. Hakikaten öyle .. Kim 
bekliyordu beni orada?• 

- Fosk>ari... 
- Evet, evet.. Ala... Haydi 

hemen gidelim. . 
- önce biraz karnıruıı doyu

runuz, sonra da kıyafetini.ti dü
zeltiniz, kardinal cenapları .• 

Sandrlgo kendisine, mağara.da 
garip bir salon ıöstercli .• Orada 
üzeri av etleri ve şiıelerle dolu 
bir masa vardı. Maaanın ynnın .. 
daki bir tahta iskemle üzerinde 
bütiln tcferrüatiyle bir kavalye 
elbisesi duruyordu. 

Bambo acele giyinerek' kendisi 
si için hazırlanmış yemeği ye
meğe koyul.du. Bu iıi bitirdikten 
s.cnra da Sandrii:"oya: 

- Haydi &idelim, dedi. 
Şimdi, kendisi hakikaten ta· 

runmıy.ıcak bit; haldeydi. 
Haydut cevap verdi: 
- Hemen §imdi .• 

Hazır duran atlara atladılar ... 
Sandrigo ayrılmazdan ~nce ora· 
dalı:i haydutlardan birine ipret 
ederek yanına çağırdı ve yavaı• 
çacık sor.du: 

- Ddineden ne haber?. 
- Henüz bir §CY bulamadık!. 
-Arayın .. Bu hazineyi ele gc-

~irmek için ne yapmak lazımsa 
yapın •.• 

Bunlan söyledikten sonra u· 
zaklaşnuya yüz tutmuş olan kar· 
dinala yetişmek üzere atını ileri 

sürdü." 

• 
PatinaJ 

Ho1ivuda 

~ 
Londradıı yspıla1' 

da dilnya pat.ınai ~ 
Megan Tnylor ne oJ 
Avrupa şıunpi)"O::,U,.
faza eden 'Mi!! ~ 
ınn artisti oltı'IBI< ııl11 
ya patinaj ~~p~ 
nema artisUl.ğiJ\e 

11 
nl gibi, Mis KolcC ~· 
tunu boytıunntı: ~ 
bir beyanatt.B: ' 

.. Fihn çcv.il'D'e~ 
demietir. Fakat, , 
bulabiIMek uıf~.fıll·~ 

Sporcunwı §6b~'
cdcrek kendisini ceJ 
yükseltmek f,sti)-C 

berhnlde çıkaenıctıt~-' 
Mis Kolce evinde 
vnktini geçiriyor. 

·~ 
Çin ile" 

D•'~ Jao 
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inhisarlar U. MüdürlUğünden : 
Cinsi 'Mikıdan :Muhammen % 7,5 te- Ebiltmenin 

bedeli minat 
Lira Kr. Li. K. Şekli Saati 

Dekovn mal. 3 kalem Sif H. pap 
zemeıi 4600- 345- Açık 14 
Muh. Mürekkep 2200 kilo 
ve vernik ı190 - 164 25 ,, 14,30 
BaıkW (100 ki) ı adet Sif 800- 60- .. ıs 

Eczayı tıbbiye 7 5 kalem 643 - 48 23 ., 15,30 

I-Cinsleriyle mikdarlan yukarda yarılı maheme açık eblltme 
uıulile aatm alınacaktır. 

ll - :Muhammen bedelleriıe muvakkat teminattan hiza1annda 
gösterilmiştir. 

111 - Ebiltme 16-2-939 tarihine rastlayan perıembe gilnll 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve :Mübayaat ıubeain· 
deici Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnamelerle listeler parasız oıarak her Eiln tözll ECSien 
ıubeden alınabilir. 

V - Dekovil malzemesi eksiltmesine girmek isteyen firmanın 
ffanu tekliflerini, verecekleri malzemenin profillerini, detay relimle. 
rini, eksiltme günUnden bir hafta evveline kadar inhisarlar Umum 
Müdürlüğü tuz fen ıubeaine vermeleri ve eksiltmeye pebilmek için 
tekliflerinin ka.bulünU mutuammm bir vesika almaları lbımdır. 625) 

lstanb,ul Belediyesi ilanları 

Keşif bedeli 
Üsküdar Şile Yolunun Omerli kıs 

mmda yapılacak parke kaldırım in· 
§CISI ve taı ihzarı. 15548,50 

ilk teminatı 

1166,14 

Keşif bedeli yukanda yazılı bulunan i~ kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 13 şubat 1939 pazartesi günü saat 15 de Daimi 
encümende yapılacaktır. Keşif evrakı ve ~rtnamesi levazım müdürlü· 
ğünde görülebilir. Istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan bq 
ka en az be§ bin liralık bu i~ benzer iş yaptıPııa dair eksiltmeden se
kiz gQn evvel vilAyetten alacaktan fen ehliyet ve 1939 yılma ait Tica· 
ret odası vesikalariyle 1166 lira 14 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber teklif mektupla nru havi kapalı zarflannı yukarıda 
yazılı günde saat 14 de kadar Dai mı Encümene vermelidirler. Bu sa· 
atten Se.>nra verilecek zarflar kabul edilmez (657). 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Oörduncu keşide: 11 Şubat 939 dadır. 

BUyDk ikramiye 50,000 liradır 

Bundan batka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralık 
ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ..• 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 
Siz de piyangonun mesut ve bahtiyar lan arasına girmie ol ursu. 
nuz. .• 

ISTANBUL IKJNCt lCRA DAtRESINDlrn: 

Kurtoğlu Hüseyinin tbrahimden istikraz ettiği (516) liraya mu. 
kabil birinci derecede ipotek gösterdiği Kasımpapda Sinanpaıa ma· 
halleıinde Yumruk Mumhane sokağında eski 10 - 10 mükerrer 10, mü 
kerrer yeni 2 - 4 • 12 • 14 numaralarla murakkam kaydan Mumhane 
kotra ve dükkan elyevm ahır samanlık ve hane açık arttırmaya ko -
nulınuıtur. 

Evsafı, kagir yemlikli inek ahın ittisalinde samanlık vardır. Ha
l)e kı1mı toprak bir avlu bir mutfak ve bahçede haliaı vardır. Kutfa. 
ğın zemini topraktır. Dükkln mahalli yıkılnuıtır. Umum mesaha 1800 
metre olup bundan 300 metre murabbaı ahır ve aamaıılrk 16 metre 
murabbaı 2 katlı kigir hane ve mütebaki kısmı bahçedir. Bahçenin 
etrafı duvarla mahduttur. Ahırın sokaia nazır cepbeainde etrafı du· 
varta mahdut avlusu vardır. tıbu gayrimenkulün tamamına (2650) 
lira kıymet takdir edilmiı olup prtnamesi 4-3-939 tarihinden iti
baren berkesin görebilmesi için Dairemiz divanhanesinde açık bu • 
lundurulacaktır. Birinci arttırma 15-3-9l9 tarihine miiudif çar • 
taaıba gUnü saat 10 dan 12 ye kadar lstanbul ikinci İcra Daireainde 
yapılarak en çok arttırana ihale edilecektir. An~ o gün verilen en 
çok bedel muhammen kıymetin yilzde 7 S ti bulmana artfırmanm ta.. 
ahhildll baki bJmıJr fartile arttırma on bq ıUn temdit edilerek 30-
3--g3g tarihine müadif perıembe gUnU aynı saatte ve mahalde ikin. 
el arttırmuı icra ve en çok arttuamn illtitne bırakılacaktır. ipotek 
sahibi alacaklılarla diler allkadarlum bu pyri menkul berindeki 
hakJuını hususile fab ve murafa dair olan iddialarını ilin tarihinden 
itibaren yirmi g'iin içinde evrakı müsbitelerile birlikte daireye bildir· 
ıneleri aksi takdirde baldan tapu acilinde kayJtlı olmıyanlann utq 
bedelinin paylaımaımdan hariç 'bırakılacakları talip olanların mubam 
ınen kıymetin% 7 buçuk pey akçesi veya mil1t banka teminat mek. 
tubu ibraz etmeleri futa malQmat almak iatiyenlerin her ı:aman 
937/.1520 numara ile dairemi&c müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

Ademi 
ve Bel GevşekllOlne Karşı 

HORMOBiN 
••••li-Tahletlerl her eca.Dede ua)'llllL Poeta katan ıw Bormobla•••••• 

---..... 1 O H"I . K j~• . . ' 

1 
DOKTOR - OPERATOR ,.. r. 1 mı oşar •11 Bevliye~. idrar bMtaWdan 

Hamdi Hako 1 HayclarpafA hastahanesi züh- mutehusnı 
Pazardan başka hergün 14 den Zühreviye miltehauı11 bas Orolog Kemal OZSAN 
19 za kadar Bakırköy Osmanlı talannı öğleden aonrala Tünelbatı iatikW cadd 

1 bankası apat. No. 5 n AGACAMll karpaı Ahu- luraa Pazan Ustü Ne. 310 
c1l'du S. No. 1 de kabul eder. .. .. t 16 d 20 L-dar 

.. ergun saa an ye .. ' 
) • 

1 
Telefon : 41235 • 

• 
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=M==::-.u·=·-=s==ı~~=ı.=L====s~~E=-~~K= E R •tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil ıekerid~ Bil~ 
• 1 zanelerde bulunur. 

PATI 

' 

lç ve dıs basur memelerinde, basur memelerinin her türlU ilti
haplarmda, cerahaUenmi3 fistüllerde, kanayan basur memeleri

nin tcdayisinde daiınıı muvaffakıyetle §İfayı temin eder. 

-----
,. _ Saç Bakımı -., " • . • • . • • 

Güzelliğin en birinci§--- GuZELLıGıNıZ 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç dökülmesin 

tedavi eden tesiri müccrreb biı 
ilaçtır .................. ~ 

Baylar! 
Dünyanın en sağlam sıhhi IisUk

Jerl ola.n 

·. ~00-TE~ 
J>rczen·atiflerlnl daim:l. tucih edlr.:Z 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaa.sııı. 

tstanbul Divanyolu. 

iÇiN 

' .~ 

KREM 8-LSAliiı 
KANZUk 

Bütün dünyaca takdir edilmiş 

sıhhi güzellik krernleridir. Gece 

için yağlı, gündüz için yağsız 

ve halis acıbadem çeşitleri husu· 

si vazo ve tüplerde satılır. 

lNGlLIZ KANZUK ECZANE-
No. 104, Tel: 22398 Si BEYOGLU - lSTANBUL ................. " . ~ 

Dr. lrf an Kayra 
RÖNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
si karşısında eski Klod Farer 
sokak No. 8 - 10. Öğleden son
ra 3 ten 7 ye kadar. 

Yağsız 

Kremi 

1 Göz Hekimi 
Dr. ŞUkrU Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 
No. 5. Tel. 22566 (Dr. Osman 

Şerııfettin apartımanr. 

J 
t 

Yağlı 

Kremi 
Cildinizin sol tarafına bir hafta Necip Bey kremini sağ tarafına da 
daima kullandığınız bir kremi sürünüz. c::~·eceksiniz ki sol tarafa 
sürdüğünüz Necip Bey kreminin cildinize güzellik ve beyazlık 
vermiş, diğer tarafı eskisi gibi kalmıştır. 

Daima NECiP BEY kremini tercih ediniz 
l'mumi deposu: Eminönü Emlak bankası karşısında 7 numaraya nakletmiştir. 
Şubeleri: Beyoğlu i stiklal caddeı:i Şehir tiyatrosu KOMEDi kısmı karşısmda - Şişli Osman 

' [ • ' ,ıı •' 1 1 lf' ,ııı t 1 ' " 1 +ı• '. 1 .. '. 

• • • ııı.. • ı.ıı , ' ı, ' .1 n 
1 

• , .ı · ı ~n·•;m:=mıı .......... ,.1 

PASTiL 

... ·-- -. ~ -- -,. _ -- . -= --------- -- --

'' HASTALIGI ÖNLEMEK 
TUTULMAKDAN İYİDİR,, 

• 

1flı 

• l 

• • 

ÇABUK! 

~· 

ÇA.BUK ' 
•• •• 

ALiNiZ -:). 

KATRAN HAKKI 
Hakiki Katran Pal .,,-
cıgaradan vazgeÇirif •e-" 
s~rilkleri kökünden 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMf~iDIJ 
u _.g_.,u 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 


