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Körfezdeki buzlar ır lmca 
mütrezelerl ve ankları 

ovyet kayakçı 
e ize gömüldü 

Sovyetler 
Hnıandiyaya mü

tareke teklif ettiier 
llc/si11ki 7 (AA) R , 

Vii · ' · · - u~ann 
la PUrıyc ka~ı yapmakta olduk

rı taarruzda .. ı 
s.ıı-· h. go:-u.cn tevakkuf, 
Seka ?cttar mah3 fi:<:le Sovyet Yuk 
• .kunnnd·•:ı ı-;ının kun·ctlcrmi 

) cnıdcn tah ·t 
. ~ı etme' \c bu kuv-

\ctlcn , · · . 
t . azıyctın ılcaatına frıtıba'\: 

c tınnck m b . . cc urıyctın<lc bul.mı ıa 
sına hamlcdilmcktcdir. 

Aym mahafil, Fınlc1ndi· lıl"-
rın ·· tc · ·"' .... rn .go:,, rm15 oldukları muka' c-

.clı:-ı Ru~ ordusunda çok bu, .. 
bırwl ·~ .t! inki arına bai, oiı~u~ oı~ 
dugt,ııu ocyan ve meıl-Or o:-du ku· 
ınar:ıa ıl?ğının Finlandı·,.' ·. n l .. ı.arı 
\'ıu .ı\ cmct ~abiliyctlerini l;.~ ıı.:ı 
c t'\~. ıl~ lahdır oclı.!mi; c:-c'• i lıhfaı 
trn :ı bulundu~•unu ılc:hc N·nı'·-

t .... ·•· ı . ,, 
'-'-il C'r. 

l· ınifındiya k kfozini kaplamr 
olan buzların ü tü en 1mit"1is m~ 
har " ' sahnelerinden biri olm.ı -
tur 13 .. • · uz uzcrınrlc bu kad:-ır ~cm., 
rn ı · 1 

\ • ..ı ta bir t:: ı:-ruzun 11'1 :l olur 
ta ~ ap. 'mı.., okluğu ~uale ı;ay~n 
~urillmc!, l cd i r. 

~I~amafih adalarla Viipuri kör· 
r zıııın lıuru ~ .... r ar:ıcrp<l·kj il' 3-
f • 
.. ııııın p, k l.ı :ı 0ld.ı unu un tm:ı 

mak la ımdır. Şimd.) c !.adar gö· 
rulm m·c:; b'r l~a·ır.1 .'.t-ı lmlu"'"n 
Lu 'ar, Finl:nd p·ı a;ın l mbar
dıu anları tc 'rilc b"rı, :, ı 1.ta'ar 
<la l~ınlıp parçalanmı tır. 
f rıin P k kı xı oldu ~nu buzlar. 
I· ın fındi) ahların bom'lardımanla 
rı tc irile birçok noh.ta!arda l:ırı
lıp parçalanmı,.tır. 

Ih ':ınr k:t• "h•ı miifr('z"!~ı i i'c 
zırlı'ı 1 . ·•1

• r \' t1n1 '. r u'"r i-

çiooc kaybolmuşlardır. Kut'e hn· 
lbdc yürüyü~ yapan Ru .\ar. 1 ın· 
lilndiya tayyareleri için mü!:eı.ı 

mel bir hedef te-;l..il edıyordu. 

Ruc:;lar, Vibo:-g bo) unun g~rp 

~ahilindc i~gal ctmi~ oldukları bü
tün noktalardan tar<lcdilmişlerdir 
birço!c tank tahrip cdilmi)ir. 

Sorıv"'l - F'n 1 arbinc dair ı'iJ: r 
ı 1, ra,i a :; ı.ıı.;ı sayfamı;d,? .. ır. 

H 
.. u 

k~ 
Londra, 7 (A.A.) - Times gaze

tesinin diplomasi muharriri yazı
yor: 

Dün İngil\:cre kabincni, Italyaya 
gönderilen Alman kömürü üzerine 
vazolunan ambarf;o yüzünden ha
dis olmuş olan vaziyeti ınüzakcre 
etmiştir. Ancak İngiltercnin itti
haz etmiş olduğu hattı harekette 
bir gfına tebeddül yapılmumntına 
karar vermiştir. Zira hangi mem
leketlere yapılmakta olursa olsun 
her türlü Alman ihracatına niha-

yet verilmesi matluptur. İtalyanın 
protestosuna I gilterenin vermiş 
olduğu cevap, hu noktada gayet 
açık olacaktır, ancak Londra hü .. 
kUmetinin hnlya.n sc.nnyii ile diğer 
memleketler sanayiinin fanliye !e
rini ihlal etmek arzusunda olmadı .. 
ğını tasrih ve üçüncü devletlerin 
maruz kalmaları muhtemel müş
külatın ve kc:ı r:ıl..,;: .... bilecekleri 
mahzurların izale ve telafi iç"n im
kan daire!jindc r ..... ai sarfcdilcce
ğini beyan edecektir. 

Mil i 
Yeni ar 

Piyango 
Bugün Ankara.da çeki
len piyangoda kazanan 
numaraları gösterir 

2 inci sayfamrzdadır. 
cc:ı:u;za eı ı -.... !MLJ ! ••pe+ 

i andaiı 
teth' şçiier 

Loncu:nda bir gn.r;:ıj i. 

tt:ı.cc·:i sıra.el k r ji ::.tör ıl<' t 

m s h !ine ~ctiri'!"'li 'ın 'ir t rr_ 

b'l patlamı'"tJr. 1 Iuc'zc k ilinC: n 
olarak otoı.ıoclE.n uğr:ı.nuıı oldu~u 

hr('nıch:ı r:!'"'"a h'r s;·ına 1 .. • ::ır 
\'Ul. U1. r, :;.u m • tir. 

~ö 

Majino ve Zigrit 
hatlarında harp 
nlc'.tmetlerinc l il
ha~ı:;:ı geceleri 
rastlanmaktadır. 

lr.ıldrklar, her 
an harekete geç. 
mck ihtimalinde 
bulunan dii~rr.an 
tayyarelcrini ve
ya diğer asl:cri 
fa liyetleri mey
dana çıl.armak 
ir·in etrafı arn '$tJ. 

rırlar. Arada bir, 
havada patlayan 
ve paraşütlerine 

asılı olarak y:l\ a'> 
yava~ inen !:uv. 
vetli tenvir rncr. 
milcri b~r JT'Ücl

<lct gözleri ka. 
ma ,tıracak ~ekil
de etrafı aydın
dınlatrr. Bir tay. 
VJ.re hi:c:tl'nu ih
,ivar ~dild:;;~ 
..... ·,m ziya o:ı.r b~r 
iz lı .. akarrık h -
val<!ra ) u' ~el n 
t~ vrre tl:ıfi mer. 
ı:rı;l •rini insan rö
li ko!:ıyca t ,_...., 
·e :r ve i · 
.. 'a'·i olup ·

rvıdı...,ım scy~ -
c' .. ı;·ı:r. 

1LK 1-i'IJ...O •·, 

·~ 
II:ırp meydan
ı rrnı tenvir et • 

aza 

mek f • r~ ç..ık eskidir. Fakat fe:ı .. 
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Yeni harp tekniği 
~ay©\<df c§llf Bugün Ankarada çekilen piyangoda 

\mzanan numaralar 

lfTfil ~ 1F liifi1 Ü O~ 1r T ©l liifil O Ü $t ~ 
(Jln.5tanı.fı 1 inci aııyfada) 

:ıt tekilde harp sahalarının ten. 
riri ancak 1843 den sonra imkin 
3ahilinc girmiştir. Bu tarihte 
Viyanah J. Petzval harp ihtiyaç. 
!armı temin için ik ı§ıldağı (pro.. 
jökt8r) ke~fetmf§ti. 1874 de F
ransız ordusu fen kıtaatı binba • 
Jılanndan (A. Mang'in) ilk küre
vt aynalı büyük cihazı keşfetti. 
Ondan sonra yalnız parabolik 
aynalar l:ullamlmağa başlandı. 

BugUnkU tenvirat ise husus! 
!Amba v:ısrtnsile temin edilmek
tedir. Cihaz 50 - 90 volt arasında 
bir cereyana ihtiyaç gösterir. Bu. 
güne kadar kullanılan cereyanın 
azami kesafeti 300 amperi bul. 
muştur. 

Bugiln kara ve denizde kulla
nılan en kuvvetli tenvir cihaır 
da bunlardrr. Şimdiye kadar 120, 
150 hatta 200 untlınlik aynalar 
kullanılagelmiştir. 

Kara rşıldaklan kar"§t taraftaki 
düımanın gidi hareketlerini mey. 
dana vurmak, l·ollamak ve niha • 
yet bir hedefi d8ğmek için topçu
ya yardım etmek işinde kullanı. 
Jırlar. 

Harp mcydanlannr veya milli 
huduttan tayyareye kerşr mlida. 
faa için kullanılan ışıldaklar çok 
kuvvetli ve çok çeşitlidirler. 

Uzaktan elektrikle idare edilip 
yolgöaterici mahiyette bulunan • 
Jar dinleyici cihazlara merbut 
olarak hedefi araıtınnak için mU· 
tcharriktir ler. 

Yardımcı ışıldaklar ise bu oto. 
matik ışıldaklann tenvir s.alıaamı 
genf§letmek ve bu &uretle tayya
reyi daha kolay meydana çıkar • 
mak için kullanılırlar. 

Fakat ne de olsa zulmetler için 
de dolaşan bir tayyareyi meyda
na çıkarmak kullanılan ışıldaklar 
ne kadar büyük ve pahalı olursa 
olsun oldukça gilç ve mahdut bir 
fayda temin ettiğinden daha iktı. 
aadi ve daha elveriııli vasıtaların 
icadı cıh-etinc gidilmiştir. 

TENV1R MERMiLERi 

Daha harbiumumide iken ten
Tir mermilerinden büyük mıkyas.. 
ta istifadeler temin edilmişti. Bu 
mermiler gece karnnhkta, hedef. 
leri veya karada veya cicnizdr a
teşe tutmal: istenilen yerlerdeki 
dil§tnanı daimi bir tekilde göre • 
bilmeyi temin etmekte ve buna 
mukabil ateş edilen mevki veya 
gemiyi göstermemekte idiler. Bu 
mermUer tab!t tarapncl gibi pat. 
Jayıcı olup çok pahalıya malolan 
hasau &ilAhlardır. Zamanı ayar -
Jayan fitilli, saatli gibi nevileri 
olup fıtenllen muayyen bir mcsa. 
feyi katettikten onra boşlukta 
infi14k ederler. İnfildktan ıonra 
paraıUte bağlı birkaç tenvir ciha
sı blitUn o mıntakafl göz alıcı bir 
aydınlığa boğar. Bu cihazlar u-
snumlyetlc infilak anında yanma. 
la başlayan beyaz Bengala ateıi 
ile teehiz edilirler. Para.şiltlere 
merbut olan bu ziyadar ateşler 
SO • 40 saniye için etrafı kuvvet. 
lo aydınlatırlar. Orta çapta Bcn
gala'nın husUle getirdiği ziya 
birkaç milyon mumluktur. Muh. 
telif devletlerin ordu ve donan • 
malannda bu nevi tenvir mer
milerinin kUçUk çaptakileri çok 
kullanılmaktadır. 

Merminin seyrini takip etmek 
ye top ate;lerln( buna g8re tan. 
zim etmek için (bllhaua tayya. 
reler mev.zuubaa olduğu .zaman) 
lbuf.Un umumiyetle "iıll mermi .. 
lcr' kullanılmaktadır. Ate; eden 
mıntakaya yakın bulunan bir top
çu, merminin botlukta bıraktığı 
iz nyeıı!ndc onun eeyrlni takip 
ile top ate§inln istikametini ko • 
layca tanzim edebilir. tz bırakan 
tenvir mermHerl, atı§ mıntakaııını 
dUımana bclll etmemek için an • 
cak bir kaç yllz metre havalan
~ıktan sonra izini belli ettiği için 
dUımamn atcg mcvklini keşfet ~ 
meal rtıçtfh-. 

lf ermtnln deliklerinden çrkan 
gum hıraktııtı dumanlı ve ışıklı 
iz gece " gllndUz görülebilir. Ve 
bu auretk top ateşi kolayca tan· 
sim edilir. Yalnız bu mermilerin 

içinde bulunan pirit mahlutu, 
seyir esnasında yanıp azaldığın • 
dan mermi gittikçe hafifler, bu 
yüzden sUr'ati azalır. Ve tabiati
le normal ağırlıktaki • menrJnin 
çi.zcceti mUnhaniyi çi.ıme.ı. Bu 
mahzurun önü.ne geçmek için bil. 
tiln atııların iz bırakan mermiler. 
le yapılması lüzumu hasıl olur. 

FOTOELEKTRiK HUCRELI 
MER.MtLER 

Son harbin yeniliklerinden biri 
de tayyarelere kargı f otoelcktrik 
hücreli mermilerin kullanıl.mııst
dır, Manganezli bir halita ihtiva 
eden bu mermiler seyir esnasm. 
da, merminin etrafında bulunan 
deliklerden ışıklı gualar neşreder
Jer. Bu ışıklar, seyir esnasında, 
bir haile rastgeldik1eri n.man 
hunun bir dU§man tayyareal ol. 
duğu anlaşılır. Bu manJa ile kar
§tlaşan ışık şuaı, mermi Uzerine 
aksedip sathında bulunan bazı 
delikler vasıtasilc içindeki foto. 
elektrik hücreyi harekete getirir. 

Fen adamlarmın "elektrikli 
göz" adını takdıklan bu fotoclek. 
trik hücre r~ığının tcsirilc elekt· 
rik ne§reder. Husule gelen bu 
elektrik cereyanı içerideki patla. 
yıcı maddeyi i tial ettirip mermi
yi infilak ettirir. 

Bu suretle, evvelden ayartan • 
nut olan yükseklikte pat1ayacak 
yerde ancak tayyarenin yakınla
nna vardıktan sonra patlamaaı 
temin edllıni§ olan bu mermilerin 
iaabct dereceleri çok bilyilk n!s. 
bette varnuı o1ur. Bu mermi, 
ecyti csnaamda bir hedefe rasta. 
madığl takdirde, içindeki piritli 
mahlut bittikten sonra kendi 
kendine infilfik eder. Bu da dai
ma mermi hava.da iken vuku bu • 
lur. Bu suretle onun yere dUşilp 
bir zarar ika etmesinin önüne 
geçilml§ olunur. 

Bu mermiler fsveçteki me~ur 
Bofors silah fabrikalarının bir e
aeri icadıdır. 

Nakleden: M. E. 

, ................................ , ......... , 
Afroditten çıkan 1 

.~~~;L~ .. ;,~.;~.~:~~ı 

1 =ı c::.-c 

100.000 lira kazanan 

486 
25.000 lira kazanan 

23054 
15.000 lira kazanan 

9475 
12.000 lira kaaznan 

39533 
10.000 lira kazanan 

453 
5.000 lira kazananlar 
15424 16200 

3.000 lira kazananlar 
12639 12931 35152 46132 4217 

2.000 lira kazananlar 
15274 19168 22781 37416 41784 
42966 4 5172 4SMı 

1 .000 lira kazananlar 
3~92 4402 ~920 8•7• 867& 
8739 11500 13988 14359 14480 

16428 16867 17140 21535 21760 
25586 28127 28355 28892 31157 
32220 32449 34308 35411 35793 
36202 38805 47&48 47777 48628 

100 lira kazananlar 
100 lira ka.ıanan nu~ 
39~ 1418 2190 !848 483'1 

5168 5315 5346 ~3•9 53!3 
5479 ~~ ISSlT 6082 8171 
6208 6289 6&25 6T08 7982 
8022 8632 8999 9,00 9~3 

102C6 10216 10389 10482 10882 
11188 11419 11431 111588 11816 
11868 12091 12240 12108 13053 
13494 13714 14319 14713 14989 
15031 15664 15g55 16613 16759 
17621 18127 18298 18485 19063 
191!5' 19480 20165 20383 20(536 
21420 21532 

27298 27361 27709 27988 27998 
28179 2sı1a 2s812 2P269 29sga 
30099 30249 30856 31C60 31743 
31843 33581 33614 33785 33876 

• Haaan Kumçayı, oeker fiyatlarma zam yapılırken pl.}--a.sada vu. 
lrua gelen karışıklığı mevzuba~ ederek zamdan evvel eker cJrketL 
ıWı toptancıla.r elindeki etoklan tesblt etmesi lcnp ederken bunun ya· 
pılmadı~ kayıt ve bu karışıklık maıwı.nısm.m bundan şanra alma.. 
cak tedblrlerdo bir ders olarak hn.tırda tutulmn.srnı işaret eylemek
tedir. 

"HcrgUn'' stunundn, lstanbulun 800 bin nU!uınınu konuıuı.k lçin 
her biri beşer yüz kişilik 1600 1.nne tnğınak )'Apma]( icap ctUği ve bu,. 
nun baberlne 20 bin lirn h~ııblle 32 milyon Uralrk bir iş olduğu kay .. 
dedllorek bunu belediyenin ba.şarmııemn imkAn olın dığı ve belediye· 
nin aimdllik oehrl mlimkUn olduğu hdar ~p rnıılıallclerden kur. 
tarmağa ve muhtel'! semtlerde meydanlar nı;ma/!a ca~Tr..nrı, lınu hl\
rckııtlerinf de durdurmamMı JDr.umu tebarüz ettirilmektedir. 

~~AKŞAM f 
-·--- ------ ----- ... -.---

"Dikkatler'' .Utununda şöyle denllmelı:tedl.r: 
"Devlet, beynelmilel ve iktıeadt ahval icabı. cekeıi on lu~ art.. 

t.mnak mecburiyetinde ka.ldı. Dlyccek bir şey yo!t. Fa.kat ıeker C.O

cu.k1ann ba.§lıcn gıdası olduğuna glirc, fa.kir a.ilclerln yıwnılamııı. .f.ııtis· 
na! oekilde qcuz §eker dağıtip.ak kabil olamaz mı? Bunun bnk.lııları a-

34348 34712 35041 35577 35582 
35690 36156 37030 37311 37565 
37793 37887 37942 38048 38179 
32515 32717 33574 21634 21834 
22062 22784 23188 23545 24165 
24431 24498 24791 25290 25618 

1 25766 25818 259.87 2 085 27163 
27265 47131 47240 47616 48167 
48199 48321 48387 48646 48885 
49241 48908 38525 38623 38826 
39093 39172 39903 40687 41317 
41355 41470 41841 45045 43178 
4S893 43956 43980 43985 44306 
44708 45546 

50 lira kazananlar 
526 S58 501 642 765 
817 915 10024 10058 10120 

10129 10122 10203 10252 1026~ 
10359 10399 10515 10526 10555 
10681 10776 10893 10951 11028 
11089 11102 11165 11185 

M8 901 1092 73171 7&79 7977 
T871 782' T~ 7110 T&O• 7PST 
8272 MK aıu• an T STlP 8962 
9271 8~17 030' 9'18 84C8 8941 
'221 •a•2 ''ea 4GTa '~~1 4:i76 
"8~7 '821 4822 8001 ~87 D187 
6280 o:aa ~a &768 n807 IWSO 
6998 9070 8191 9243 8216 1828 
1882 102T 1888 21ı8 221T 2428 
Mas ıen mı 2788 2861 2011 
221 231G 2211 1288 ıı:J2 2'633 24TT 

2812 2762 2168 2927 123 219 
268 12l .,, 402 '8~ 492 
T71 TDI 178 106 825 P91 

1027 1108 1273 ~295 1299 1404 
1492 1802 16477 18212 18311 16078 
11192 11277 11404 11'12 11426 
11435 11534 11585 11619 11813 
11919 11943 1195112075 12104 
12245 1225:S 124(0 12058 1250• 
12529 12575 12656 12689 12778 
12796 12806 12889 12896 13029 
131115 13151 13236 13254 13323 
13371 13432 13493 13837 13952 
13979 13999 14027 14056 14161 
li194 14241 14352 14556 14607 
14730 15170 15187 15498 10665 
157!50 15806 1607!5 

Nevyorklu 
bir Profesör 

72 yaıından sonra Sor
bonda talebelik ediyor 

Sorbcm darWttlınmunda Franmı 
medw~ derelerine. !ıarbe rd· 
men bugün de on d6rt ayrı millet
ten talebe devam et.ınoktedll'. Bun 
Iı.rm lçlnde de antitutrm blrlncl 
aırasmda g6ılerino altm göz!Ukler 
taka.n '" kans.Ue kua ara.smdıı. o. 
turan ihtiyar bir ı.a.t görllnmekte -

dJr. 
Bu sat, Nevyorklu bir avultat p 

tır. BUtua !layat.Qlca Fra.naadıı. talı.. 
sU e<tt.me.mlt olma.kte.ıı bUyil~ bir 
teeasü! quy:muştur, Ve ance.k 72 
ya.,mda bu }la)'&linJ taha.kkuk et .. 
t.lrebll~t.lr. Yaııhıuıeıılnl sa.trıı~. 
parasını b8Jlluı.ya yt.rl~tinnlo ve 
nlhayet serbest kıllmıt ve harbin 
çıkmr.ş otnıuma rağm(!n bir İtal
yan vapurile Fransııya gelerek Pa 
rfstc ta.lehe olmu~tur. ' 

Kullanmadrğı bir talebe beresi 
almıştır. Bu bere otelindeki oda· 
sı.nda bulunan tıtatln tepe:ıinc ge. 
çirilıniştir. 

Fikriyat tarihi ve edebiyat 
derslerinde: onun kadar dikkatli 
bir ikinci talebe yoktur. 

Onun arkuında Amerikanın 

Sensir mektebi olftn Weat Point 
mektebinden gelen b:a atlet yapı
lı delikanlı oturmaktadır. Bundan 
ba~ka ve Çinli kıı talebe bir f ran· 
Iı , bir Türk. bir kaç Skandinav
yalı ve Romanyalı talebeler de 
bu derslere devam etmcl{tc bulu. 

NWJork, 'f (AA.) - DU.llyanı:u en btlyQ.k gerıüsl olan Kilin Eli.. 
abot transatlantJgi. ciıll tutulmue olan bJr aeyahatteıı eonra 7 mart. 
aut ,g.30 da Nev.york llmanma vasıl olaeaktır. Kil.in Ellıabet. harbin 
bqlangtemdanberi günde biner dolar tediye ederek nhtimda bulun· 
makta ola.n KUin Mari ve Norma.ndinin kargıamda yu alacaktır. 

Kilin Elizabet t.ranu.tlantllt, 2d ıubatta İl!koçyada JrAln Clyde
ba.nk tezgft.hlarmdan aynlmJ?ıtır. 

60 polfa memuru ile ırllvıui po1ia1er, vapurun yanqaca~ rrhtim 
clvarmda devriye geımektcdlr. Hallan buralş.ra yakl~m& mllaa
ado edflmJyceaktb'. 

Almanyadaki Fransız 
spikerleri idama mahkôm 

Parls, 1 (A.A.) - Aakerl mahkenıe. m~eketlerlne ihanet et
mit olmakla itham edilen Alman radyolarmdaki Fl"8.Mll spikerleri 
Ferdonnet ile Obrecht'l gıyaben !dal.na mahkUın ~tir. 

ltalyada bir bomba 
fabrikasında infilak 
B...U. 7 (A.A.) - Brescla yak.mmda kAJn bir el bombam fab

rika.amda eebabı hentU tayin edllmeınif olan bir ln!illk vuku& gel. 
~tir. Fabrika, lcmnen harap otmuıtur. 8 ~l lSlml.11, D kltl yaıe

lannu~tır. 

Maretal Göring Yugoa lav nazirile görüttü 
BeJ'Un, 1 (A.A..) - Görtng, Yııgoatav tieuet namı Aı\denyt 

kabul ot.nUotJr. 

Belçikada yakalanan komünistler 
Brtl.ksel, 1 (A.A.) - Namur mmtakuı:nd&kl kom11Nırt JM.hatl· 

linde yapılan vqt.n·puılu emıa.amda blr ook bey~e ,,, riaa.lder 
mtlaadore edilı:niıttr. Gıuıddakt adliye JD.akamatt, feea.t telkhl eden 
rlsalelerl dağıtan komUnt~ propa.ı;andacılarm tevkl.tıne ba§l&J'llllt.tr. 

İtalyanın yeni Sofya elçisi 
Sotya, "/ (A.A.) - İtalyamn yeni So!ya llefirl Kont Maıısimo 

M~traU, dün buraya gelJ11if ve tırtuyonda protokol 15efi De 1.lınıuı 

sefiri ve diğer birçok zevat taralmdan karşı1anm,ıvtır. 

Fransız - İtalyan ticaret anlaşması 
Parb, 7 (A.A.) - Ticaret ne.7.&r"et.l, muhtelit FraMı:z - tt.ah-an 

ticari mUbf,cSeleler komJ:ıyonunun iki nıemleket ~mdaki mUb•dele
lerln pl6.nlannı te.sbit etmek Uzore dUn Parısı. top18.Ml!3 olduğunu 

blldirmektedlr. İtalyan heyetinin reisi Ayandan Giannlnl ile l<'ran.sız 
heyeti reial Alfhand, aktedilıniş JtJlMlarm m.,thılerini parafe ctml~

JerdJr. 

30 sene evvel otelde 
un utulan cüzdan 

Kopenhagda bir otele inmiş o
lan Amerikalı bir sanayici bu ote • 
le gelişinden pek kısa bir zaman 
sonra diğer bir otel müdürü tara· 
frndan .ziyaret edilmit§lr. 

lhtlya.r bJr adam otan bu müdür 
Amerikalıya içi dolu bir pörtföy 
vererek: 

- Bu protfö)'Ü siıe vereb\ldi· 
~imden dola)'l çnk bahti)•arım 
de.mi~tir. Bu portföyü Kopenha· 
gı son ziyaret ettiğiniz \'akit benim 
otelimde unutmu~tunuzl 

İhtiyar sanayici: 
- Yanılıyorsunuz mösyö de-

miştir. Bu portföy benim olama.ı. 
Çünkil ben en son defa olarak 
Kopenhaga bundan otuz sene ev· 
vel gelmi5tim. 

Diye cevap ,·ermiotir. O ıama.n 
ihtiyar otel müdOrü: 

- EYet, demiştir. Oo~ söy1ü· 
yorsunuz. Siı de bu portf öyil bun· 
dan otuz sene evvel benim otelim· 
de unutmu,tunuı. 

Diye mukabele etmiş ve Ameri· 
kah sanayicinin kaybettiğini artılc 
hatırl:ıyamadı~ dolu bir portfö~il 
onun eline brrakarak otelcfen çık· 

mı~ gltmf~ir. 

Hitle 'le 
öK·ü SENE 

l\Uylik lnglllır dlı•lomatnıın ~ll%d.ığı, slJ"NI VM\kalMı l~ "'2• 
bir JUi dıoğllJlr. Hltler, 06rlııg, Wbentrop, GUl>cl'8 mmmle.r1-
Alman~·a~'1 naıul idare f'!ttlldtırlnlı Hutır, "'"U tury"9 Ç«'ko lovl\Jcy .. 
Leblatan ltlnıle perde arkıuımdll oyn:lnrut aııhnelerl hlltılıı hııklka-

tl)·le düny11yıı anlat.an bir hatıralar •lhJleı'lidlr. 

lngilterenin son Berlin seliri N evil Hen
derson' un hatıralarını birkaç güne kadar 

gazetemizde okuyacaksınız. 
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- Anne, babe, abla ı.. Benlm 
dünyaya ıelifimde hiç kimse ba· 
na eormadr. Ben dünyaya sizin 
a§kı.nı.da ve bilmiyerek cel<lim. 
Bugün, muayyen blr fıimdcn, 

reamt ve ter't bir ana ve babadan 
ınahrumum. Hattl nüfusta bile 
adlm yoktur. 

Dofan konuıurken, he!' ilçU 
de ıusmuılardı. ÇUnkil o, haklı 
idi. Do(;an, sözüne 18yle devanı 

ı etmi1ti: 

yaya verilmesi. 2- Hangoda üssübahri. 3 - ı· Romanyanın 
Petsamo mmtakaeında arazi. 
ıFın 1ralYılklQım;t_ô,.-·;,,-··-·ü-t~-··-ıra-"lc-···e~· 'v_ ........ , i siyası iktısadl 

1 - Bugün ben. her ne olu~ 
1 olayım, bit" hiçten ba,U blr fty 
l değilim. Beni dünyaya ıetirirken 
ı 

bana sormadınız. Fakat bugUn, 
ıiz ıonnasa.ıuı: bile ben ıöyllye • 

ka[9)tYJI etse bone !vaziyeti görUşUJdU 
f in ordusu muka- k~-"=~ ~.: 

ceğim: 

Bundan ıonra ıO.reçefim baya. 
ta, rica ederim kanpnayınız. 

b k 
toplamıuwttr. Toplant.rda hanedan 

Vemette U 'unaca ve lıUkümet erklnı bulunmuı, ıL L ya.at, lktJladl ve malt yazlyet E~rü· 

Safiye Sultan, bu tözlerle heye
cana kapılmıı ve derhal ayağa 

'kalkmııtı: 

- Hayır ·diye be.ftrm.tıtı- bu 
kadarına mUaaado edemem. NeV)·ork 1 (A.A.) - Nevyork 'n· 

m•ı l'Uete.ının Stokholm muhabiri 
yazıyor: 

SaJWyettar °'enballU'datı öğrenll. 

dJfµı• röre FinltUıcUy• harbine nlha· 
Y•l vermek tı:tn Sovyet Ruı)·anm ıer· 
detmlıı oltıuğu tekltnf!r, lsveç hllkO· 
meU vaaıtaıılle Hclıılqkl hUkQıneUnc 

tevdi edUmtıı olup ha.len t tktk edil 
moktedir. 

lY1 malQmat •lmakta olan mııhıı.!ll· 
de birkaç gün sonra bir mUtııreke ya· 
pılacatı tahmin olunmıı.ktadrr. BM1 
klmıeler, Flnllndlya bUkQmcUnln çok 
atır prtJan ke.bule tomayUl göııltr· 

mMl lıallııdıı li'lnllm<llya ordusunun 
mukavemette bulunacıı(:ı mUtalf!asın. 

da buluıunektadırlar. 
lyi blr mcnbadan allnQ.O haberlere 

gl5re Btalln, bütün ı<ıı.rell ~ıu.hmm, 

Sortavala ve Vlborg dıılı\1 olmll1' üze· 
re LadOJll gölünün Ruııyaya Uhakmı 
R-.nıoe~ b!r 6ıi:ıUMbr1 \'e P Uııuno 
mmtakaamda blr parça araz! isle· 
mektedlr. 

HARP V AZİl'ETt 

Loudra, 7 - FinUind.lyadan g-e
len haberlere göre, Sovyctler VL 
borg körfezinde buz fi:ı:erlnde ta -
arnıza geçmlşlerdlr. Taarruz 20 
kilometre genişlikte bfr cephe Uıe. 
rinde vukubulmuştur. Ruslar an • 
cak iki noktada tutunmnsa ınu -
vaffak olmuştur. Bu kUçllk mu -

köfezinden Vuoutye k&du olan 
mmtAkada bUtUn hUcumlan ta.rdet.. 
mlşlerdlr. 

GUnlln en ııaneaayonel ftkumı 
Sovyet kayak~• ta.burunun haN -
kete geçmYl t~kil eyle:m.lftJr. Bu 
tabur Hogland ad8.llltd& hlanı.k 
Virolahtle önUnde Jl'redrlcııhamm'a 
hücum etınJştlr .. Sovy11Uerln bu k&.. 
yakçı kafilut Finlandiya tayyare • 
!erinin bombardrmanı thı durdurul
muştur. 

So\')'et kaya1ı:~ı t&buru top çeken 
hafif tankların d& mtızaharetile 
bUvlilt kcıllıtr ' 11.Undn ta&l'T\1:1 et • 
ml.ıılerdf. Hııkfkf bir muh11rebe ce.. 
reyan et.Jnfl!mlıjtlr. J.'lnlAndJ)ı&blar, 
ciUşman kollnnnı bombardıman et_ 
ır kte iktifa eylımı.I~lf'lrdir. F:lnlln· 
ıliyalılar bu atef!I cnyıtnı dlkkllt 
bir Ü!abetle ynpmı., ve kıttlordu 
kollan ~nde, atlı1tlıın olıllelerte 
büyük boşluklar \'Ücudo f;Ctirmit -
1erdir. 

Diğer taraftan -.hn bataryalaM 
da açtıklan baraj ste~nc Ruıı mo. 
tarııı krt.aatm tforlc.meıılno mlru , 
olm~tur. 

Kuhmo Ml~inde Ru~ll'r. bir 
hücum t~ebbUsU esnasmda 1500 ~ 
lü verınişlerdlr. 

Bir Holanda vapuru 
vatfakryete htg btr ehcmmlyet ve- tngiliz tayyaresinin ınit
rllmıyor. ÇUnkO, Ruelarm oradl\ki ralyöz ate~i ile mayna 
mevzileri açıktadır ve daha ztyado x 
ilerUycmlycceklerdir. çarpmaktan kurtuldu 

Dün 8ğlcden sonra Sovyetler VL Londra. '7 _ Staulda.ın aclaıdaki 
borg k6rfcrlnln garp Mhlllnde yer büyü;: Holanda V&P\U'\I ıiıruü denL 
Ieşmeğc uğrnşmışlardrr. Bunun i " ı:inde yQluna devam ederken Uıe • 
çin Sovyctler, topçu ve hava kuv. rinde uçan bir l.nıillz ta.yynreei vo.
vetır.rinln de Ynrdunlle, PinlAndl - purun bir nıayna <!oğru Uerle<llğf. 
~ahların elinde bulunnn adalara ni görmüıtlUr. Tayyare derhıı.l vıı.. 

mUstnhkem burıuıl ra mUtead - pura. yolunu df'ğiştlını.cainl işareL 
dJt hUeurnlar vamnı,,lıı.rdır. le bildinnl§Ur. Faka! \'lpur bu 4lll" 

nustarm Vibor~ fınUııde u!rn • 1 reli de anll!Jfle.mıııtır. 
dıkl"n Z'1•-f.,•n reğmmı V'Qrl ,,.t · 1• Bunun ilz<'rin~ İngiliz hı "YUresi 
cU olarak kalmaktadır. vapunın önilne doğru mltral~"·- il· 

Ka~ıı b(lr-r:ahmdıı mulıarnb('ler ~I AÇmlJjtrr. nu atP.11 fır.erine .... -
tılddtUI ıııırctte devam ctrrıJş ve pur rlurmııs ve mesrlc r~ ·~ rıl · ' 
FinlltmUyahlar nihnyct, Vlborg tır. Staneidaın dalııı bir lli.l ,' .. lr'' ~ 

yoluna devam ct.aeydi T" \;na ~aı-

reklera lakılnıı,, ve bunun neUee.slnde 
demir yağ kap&klarmdo.n blrt yerl.ıı· 
den çıltarak lli metre dcrtnllğlnde 
kt anbara dll§mU tUr. Demir kapak 
anbarm dibinde çalı§mo.kta olan pos· 
ta bıımnllarmdan Velinin baoma laa
bct etmıv ve zavaıımm b1ıf1 ort.ıı.dwı 
lldye Yartlunotır. lta4e vcremlyecck 
derecede baye-ın bir halde Beyoğlu 
hastanestııe kald.rnJan Veli bir mUd· 
dat sonra 61mOıtUr. Kau hakkında 
tahkikat yapılınııktadır. 

Harncte: 
• YeDJ Bulgar harlctyo nazın lvını 

Popo!, Bulgar gazet.eclleri cenııyet! 
taratmda.n ıeretlne vcrllen zlyatette 
den:ılıttr ki: 

"l:OCt1~ ve bü~ ·ııc •' r 'ttı~ktı. 

TAYYARE MUHAREBELERi 
Ft:lAIE AT.JNn•or.. 

Londr:ı, 7 - tngllis t.nn ıı.relerl 
hava muharebelerinin bl'tlln ıııa! -
balarını filnıe alan bir nevi P.inema 
(ıletJ lcullş.nma'a bqlamıgltl1'1Jr. 
Mitralyöz işleyince bu llet do ha -
relccte gelınekted.lr. Çekilen IUlm 
dU~man tayynre1erln1n bnrek!tı ve 
hava muharebesi hakkında yeni 
pilotlara iyi fikir venncktedir. 

I:ABAHAT ALMANLARDA 
DEGlLMtS 

Beılin, ( A.A.) - Birçok bita· 
raf gazetelerin Ahııın tayyareleri 
aleyhindeki ithamları münasebeti· 
le resmen beyan edildiğine ıöre, 
şimal denl.ıi üzerinde uçan Alman 
tayyarelerinin bir düşman harp 

şUimUtt11r. 

lngj)jr; heyeti 
Bllkfflt, '1 - Romıuıyal'lln l.ond

ra aeflri BUkTC11e relmiııUr. Setir 
bir meşajı hlmU bulunm!lktadrr. 
Ya.kmda tJe&rl mUz~ercler için 
bir ~Uz heyetln!n l)Ukroıe ıeL 
meııi ~kleniyor. 

Do~an Bey birdenbire batını 

çevirmiJ ve kıs kardeılne bak. 
mııtı: 

- Fakat ne halda? 

-Nehakla mı?. Bir:fnclslr kar-

ltalgada lngiltere 
aleyhine nümayiş 

Floransah talebeler, ltalyan kömUr 
varurlarının tevkif ini protesto ettiler 

Londra, 7 - Alman kömilrli 
yüklll İQ.lyan Titpurlımnrn tngt. 
liz kontrol limanlarına götürül· 
mesine devam olunuyor. Bu şe· 
kilde tevkif olunan İtalyan va· 
purları dokuzu bulmuştur. 

İngiltere, İtalyanın proteşto 
notasına gelecek hafta cevap ve. 
recektir. Cevapta geçen harpte 
de bu tarzda tedbirler ittihaz e
dildiğini ve İtalyanın da bunun 
tatbikine i§tirak ettiği bildirile· 
<ektir, 

Nümayi~ tetebbüsil 

Roma, 7 (A.A.) - Bugün 
Floransada. i.!nlversite talebesin· 
den bir grup İtalyan kömUr va· 
purlarmm İngilizler tarafından 
tevkifini proteıtto ic;in tngilir; 
konıoloıhancsi önUndc nü.mayi§. 
lcre teşebbüs etmiştir. 

run Alman kömilril yO.silnden 
harbe girmesi ınemul değildir. 
Esasen İtalya harbe girmekle bir. 
şey kazanamaz, çok §CY kaybe
der. İtalyan müstemlekeleri, Ada· 
lar ve Balkanlardaki vaziyeti 
tehlikeye girdiği gibi İtalya er
zaksız da kalır. 

ttalyanm harbe girmeıl AL 
manyaya da fayda temin edemez. 
Bllikiı Almanya btrçok malzeme· 
yi alımaı:!' 

Vapurlardan birinjn 
muleıi mnsadere 
edilmeyecek 

ha-

Londra 7 (A.A..) - İkUaadl harp 
De~tı. halibuırda ln&ill• kont?ol 
Uıııünde bulunınakta olan il ltaıyan 
gemlslnden •eldzlnln hamw~n mu 
sa.dere edlleceğhıl baber vermektedir. 

. Dokuzuncu vapurun hamule:ıl, mO· 
Polis, b~ nümayi§e ~~ı _olmuş ııadcrc edllmlyccektlr. ÇUnkü bu va· 

~aI!?e Faşıst mar~lan ıoyhycrek 1 pur, memnulyettcn evvel hareket e~ 
c;ııgılmı~ttr. mlf, ancak maklnelerlne Arız olan 

Amerikan gazeteıirıe göre 
Nevyork, 7 - N evyorl: Post 

g::..utcsi İtalyan vapurlarının tev· 
kifi hakkında diyor ki: "İtalya· 

blr sakatlık yüzünden ııeyahtı.U tct\b• 
hura uğrarnı~tır. 

Cian& ve R&plclo a.dındakJ diğer iki 
ttıt.lyan vapuru dtı lngtllz J.:ontrol tls· 
11nno geımı~tır. 

IDAHiLD:El 
Vekaletler bütçelerin
de yapılan tasarruflar 

Ankaradan alman nıalQaııı.l& göre, 
,&11mrUk v&rfdatuıın Avnıpada.Jd harp 
hali dola.yııılle nokııuhğı )'UJündan 
bNJl olan bUtge -oıtmı kap&nl&k uıe· 
r4 veklleUer bUtı:elerinde yapılan 

taaarrutıe.rıa l0.300.000 Jlrş kadar 
bir para temin edllml§tır. Mütebaki 
kwm, vergilere zam auretıle elde e
dilecektir. Yeııi &&Dllarm halkı mQm. 
k11n mertetı. mUtoe.utr etmlyeeek ıe. 

kilde yapılmuma !Una göatertlmck
tedlr. Hentlz bu buau.etakl tuavvur· 
lar nlhat ve katı bir fekll almamıı· 
ur. 
Alkomı içkilere, nakliyat rıumlne, 

hava kuvvtUertne yardım verıtaıne 

olduğu gibi tUtUne ve bazı temııp. 

yerlerinden a!man rtıauma da zam.Jar 
yapılaca#ı aöylenmektedlr. Bununla 
beraber, bu hu:rust.a flnı<1illk katt bir 

··- HUkQmet lltlkbalda de samJmı 
ban§, iyi kOM§Uluk ve bltaranık siya. 
aeu takip edecek ve bu ııureUe devlet 
relatuUı kara.mu ve Bulrar DJJUeUntn 
UZWıunu yapml§ olacaktır. Ta}(fp e
c1Ilecek yol çlzilml~Ur. Belkl de uzuıı 
ve C•tlıı olacak olrı.n w yolu kat Jı:ln 
blrllk, insicam ve lnzıbat e1znm ola· 
caktır. Zira bunlar bize hariçte de 
erı tyt IJıtlkbı.ıJe l!.yık oları mlUete lU· 
mat ve hürmet kııznndıracaktır,,. 

§ey ııôylemek kabil detfldlr. 

gemisi refakatinde sefer etmekte o· , ============::::::=============== 
lan bitaraf bir geminin bu harp 

• Maverayı Erc!Un Emin Abdullah 
bir lnglll..E gazetoalne verdiği beyan11t 
ta. buctlnkU hürriyet hnrbinde Arap. 
tamı nıUttetıklerıe lıer•btr oldutwıu 
aöyıem.ı,ttr. 

gemisinin himayesini mi talep et· 
miş olduğunu, yoksa bu harp ge· 
misi tarafından cebren bir kontrol 
limanına mı sevkedilmekte bulun· 
duğunu tayin etmelerine imk~n 
yoktur. 

Tan:arelerin yapablleoekleri §O): 

bitaraf geminin bir düşman harp 
gemisi refakatinde sefer etmekte 
olduğunu müşahede ve tebyin et· 
mektir. Bir kontrol limanına 

dofru sevkeıdilmekt.e olan bitaraf 
bir geminin bir dü,man harp ge· 
misinin refakatinde sefer yapmak· 

ta telfil<ld edilerek bu itibarla bey· 
nelmilel kavaide tevfikan kendisi· 
ne taarruz edilmesinden mütevcl· 
lit memuniyet bu gemiyi arzusu 
hilafına bir dü~an limanına git· 
mele icbar ede.n hasmı tarafa ra· 
cidir. 

detin Te abla.ıı olarak... İkincisi 
de bir Sultan olarak. 

Doğan, omw:lannı aillanifti: 

- Sultanlık .. , Evet, aWn fçbı 
fcvkal!de bir şey .• Bugün muhale· 
kak ki, bir Sultan olmakla bthti· 
yaramız. Fakat beni, kocanu bL 
le, onun mevkii bile allkadar et
mez abla!.. Ben bugün, hiç bir 
devletin tibiiyctindc değilim. 
Benim sultanun, •benim ntllletim 
yoktur. 

Bu ıöz, ~msi pa~ya dokun• 
muıtu: 

- Yok, o kadar ileri gitme 
oğul!, Milletin vardır ve aen bit 
Türkailn .. 

- Evet baba, hem Türküm.. 
bcın MUalüınanrm ElhamdülilWı. 

Ona hiç ıüphcm yok.. Fakat 
Türk milletinin yığını içinde 
ya§Amak ıercf ve kudretine WıiP. 
de&illın, anlıyor musun? •• Bcnim.ı 
bir macera mahsulil olduğumu 
bilseler, halk beni tilkUrtikle bo
fardr.. Bu aözlerimlc at.zl de bf. 

ru incitiyorum. Fakat emin ol~ 
tariz etmiyorum, onla.n karıştır
mağı hatıruna ıetirmedim.. Yal· 
ruz ablama cevap vermek istedim. 
Benim kar;ımda bir sultan olarak 
konu§1111malıdır ve konupmu. 
ÇUnkil benim eultaıum, kendim
dir. Onun kulu da gene benim... 
Yani ben, ilelebet yapayalnu 
kalınağa ve meçhul olarak yap. 
mağa mahldlmum.. Riç bir kur · 
vet, hiçbir ikbal ve saadet, beni 
bu insan toplutuğtınun aruma 
atamar .• 

Doğan bunları .aylcrken, an• 
nesi ağır ağır, gözya§ı dökilyordu. 
Safiye Sultan baft!U eğmitti. Ba· 
baaı da bu küçilcük evin alçak 
penceresinden dışarıdw dcnhe 
bakıyordu. 

Ev balatta idi. Onu, bir Yahu. 
di mahallcşinde yaşatmağı daha 
dofru g8rmUflerdi. Çünkü onlar 
bu gibi esrara karışmu, onları 

araştırıp incelemekten, vakıf ol· 
ular bile ba~kalanna açmaktan 
korkarlardı. Ev, harici manzarur 
ile çok küçük, Ialcttayin bir fa
kir evi gibi göziiküyordu. Fakat 
arkaamdaki bahçenin içinde mU· 
kemmel bir köşk vardı. Babası 

ve annesi buraya bilhassa gecele. 
ri, hem de kıyafet deği§tirerek 
gelirlerdi. 

Nihayet, gene Safiye Sult.n 
s8ze atılmıştı: 

- Peki Doğan, daha f aıla MSı 
söyleme 1. Çilnkü nihayet benim 
gururumla oynuyorsun. 

Dofan sert sert başını ailkti: 
- Hayır, air dalkavukluğa a• 

htmışsınız. Huzurunuzda herke. 
eğiliyor. Emrinlzlc insanlar bo
ğuluyor ve asılıyor, bir ipreti
nizle muharebeler açılıyor da, ~
nim gibi, tek başına bir inun, al· 
re kafa tutuyor, daha doğrusu 

hakkını arıyor ve hakikati ısöylU· 
yor, diye hamıedemiyorsunuı. 

Mesele bundan ibaret., 

Safiye Sultan, hiddetini .r;orlt 
zaptetti. ÇUnkil kar§ısında duran 
genç ve güzel erkek gibi bir kar
de§C malik olmaktan mesut vo 
mağrurdu. Heın de, politikalar 
idare ctmit bir kadın olarak: 

- Bir gUn, bana l!zım ol. 
nuyarağr, onu fevkalade bir itin 
başına getirmiycccğiın ne ım· 

lUm? 

Diye diltUnüyordu. 

- Peki -dedi· Dolan, s.lSyte ba· 
kalUil, ne istiyorsun, 111.111 bir 
hayat ıUrmek fikı'indcain1 

_ Tam, asıl mesele işte bura
dadır. Fakat bu meseleyi ben, 
diln gece lııtediğimden çok iyi f e. 
kilde bir karara baglaDUJ bulunu
yorum. 

-Ne &iU? 



Amerika Dirlrşik devletlerinin, 
Ncvyork şehrinde, cinayctC', yol 
kazasına kurban gidnlerle, tam n'1-
hatlc iken fınt bir surette ölenleri 
ölünün bulundui;'U mınt.a.knnm polis 
komiserliği hlldiscnin vukubulduğu 
saati, mahalli \'C hangi scrait d=ı.. 
hilindc vukubulduğunu derhal tıb· 
bıad!iye bildirmcğe mecburdur. 

Ncvyork ı:;ehrinde, senelik ülüm 
\akalan 75.000 dir. 
Şunu unutmamalı ki. 75.COO r!.i. 

!uslu sayısız r.ehirler vardır; de -
mck oluyor ki, Nevyorktn her r"
n<' ufa]< bir rehir yok olup git. 
mektcclir. 

Ölillcrin 16.0QP i her sene mor
gu ziyaret eder. 

Tıbbıadlinin vazifesi, bizzat ölil
lcri dikkatli bır munyC'ncden ge • 
çirmektir. Tııhkilmt bitmeden, rJç 
bir kimse §ilpbcli bir ölüye veyn. 
kaza. kurbanına elini süremez. 

Tıbbradli, ölümün ne şekilde 
vukubulduğunu nnlamayn çalışır. 

Otomobil k::mısmda ölen yaya -
nın sarho olup olmadığını, kah:ı -
Jı .. tlirıin kim oJduğlınu. VC'lhasıl her • 
§C'yi tcsbitle mükelleftir. Ceset u
zun muayenelerden geçer, mikros -
koplarla. tetkik olunur, üzerinde 
parmak izleri aranır, tınıaklann • 
arn.smda kan olup olm-ıdığI ve bu. 
mm pbi daha bir gok inceleme!C'r 
yapılır. 

Morg, tetkikatını tesbit eden ra
porunu polise blldirir ve v::ızifc'-''ini 
bu rnrctle bitirmiş olur. 

1038 senesinde, hammn d:ıirdc _ 
rinde 8 Nevyorkln boi;'Ulmuş ve! 
1300 kL5fdcn fazlnsr düsmek sure -
tile ölınUştUr. 294 cinayet (1&21 
senesinden ti6 tane eksik). Çocuk· 
düşürmek istiycn 10 ka.dm, nakliye 
kaza.lan neticesinde 1000; yanarak 
200; yıldmmln üç, giineş çarpm:ı.
snıdnn 11 kişi ölmUş ve kaznen de 
700 kişi, zehirlenmiştir. İntihar 
neticesinde ölen erkekler, kadın _ 
{ardnn iki misli fazlaydı. 

Kadmln.rın ekseriyeti, yüksek bi
nalardan ntıa.mak suretile intih::ır 
etmişlerdi. Diğerleri, silfı.h, zehir 
kullanmışlar ve bilek damarlarım 

7 M "!\ R T - 1940 

-4-

Nevyork tıbbınılli'.sl mi!l1ürü ıloktor ıırofC'SÖr Gonza:cs 

kcsmi.5lcrdir. 
Nevyorkt.a pek çok morg varsa 

da, bunl:ı.r Mn.nhatnnda bulunana 
merbutturlnr. M::ınlıatnn morgunda 
on yedi asistan v::ırdır ve her biri 
senede 4.500 dolar alır, (bizim pa. 
ramıılo. 5625 lira.) Bunların başın. 

dn iki sertabip bulunur ve senede 
aldıklıın para 5.000 dolar, (bizim 
P"rr.r.uzln. G250 lira). Morg müdü
rü ise (Dr. Gonzalcs) senede 8.000 
dol::ır almnktadır. 10.000 Türk li -
rt.Sı. 

Doktor Gonzalcs bugiln 61 yaşm_ 
dadır \'C 1918 ı:ıenesindenbcri bu 

GF;ÇEN KISIMLARIN IIOLASASI 1 ,,_ Hn:ır. l'nkn~ ikimiz için 1 için ôstcrcceğlm. Fakat bl.r 
7.engln bir tUC'c:ımı oğlu Dik Yn- çol~ mUlıım olan hır şey Yar. şartla: Şunu unutmayın kı, 

rcns, kn~bol:m mllyonfar de- Bu da Taçmuh::ıfızı kardeşli - konu5tu&umuz sözleri kntiycn 
j;~rlndo l lr tııcı bulm:ılc için, Ancı ğfnin el'an mevcut olmasıdır!" nnl::ım::ıynn, f::ıkat gözleri tize· 
dnğlnnncb unııtulmucı ve eıırarcnglz 1 z 1 e t a bununla ha)•atmı rimizden ::ıyrılmayan iki kadın 
li'.o~op:ın ı:chrlno gldlyor. tchlfkn'-·c '· d - 1 t b el • ... ,, uoy ugunu nn n • \ar u o nc1. 

nulıındu~'1l 'apurcln fovlmlı\do gU.. istiyordu. Kutud::ın hiç bir Ş<'Y nlmıy::ı· 
zcı ,.e itim "yo ehemmiyet \'Crmiyen 
mağrur b!r Jcız görmU~tür. Cevap 'ereli: cağınıza s~z veriniz. !stcdiğiniz 

I\:oyop:ınlıl:ır mn!;'Tllr lns:ınl:ırdır. 

ram için çalı m:ıunr, WC!i[~Uliyotlerl 
nl cdcblynt, muslld teşkil eder. Dile 
t:ı~ pl'şlııdo olın:ıdıj'.;"lnı göstc.rmeıc i

tin ltcııdiııc ş:ılr sUsU \'eriyor. Mclrtcp 
eırnl:ınnd.1 ) nzı:m.ı olduj:;"l.ı Jnglllzoo 
~llrlcrinl bcmbcrlndc gbtUrUyor. ÇUn 
Jdl t:ıcı bıılın:ık lı;ln gl'lmiş ol:uıl:ırm 

bir dalın d;.1n ncdil,Jerinl biliyordu. 
Koyop:ın !Uimll'rlndt'n J>on Dl go 

nym wm:ınd:ı bir ş:ılrdlr. I>ikln gös
terdi •l lnblllzcc şiiri rd n hi!;blr şey 
nnln.nu) or \o ı,ol:ı) en nldnnı;> or. 

I>ilc ıcp-.ıı:J olC."1) ı rnUJ,emmcl bir 
f!llrettc 1 onu m:ıJ k~ r. 

llcrmruıclo do Som nnmmdl\ lılr 
l p:ınyol lcnlır:ım."1n•nın el st:ınını ynz. 
mnlc lstcdlğinl söylU) or. Don Dl go 

llcmnndo de Snto3 n nlt vcsil<:ı 'l' 
Jıntırnlan gö tcriyor. 

l\'.oyop:mda, llcrıı:ıncfo d(l Soto nl
leslndrn bir tclı: kl11I \-nrs:ı u d:ı tr.lr
t:ı.<lır. lz.lct:ı, Dll<lıı \':lp:ırclı ı;-örmiış 
olduğu ı;cnç kızdı. 

l> ki onıı tnkıJlm cdls orbr. tı.ıet.ı 
at.:ısın.ı. nlt. h:ıtrr:ı.lnn ö tRrrurk lı;lıı 

mi ı::Un s:ınra on•ı mine d:ıvet cdl. or. 

D:ın:ı tzll'ta, llil.in m lcs:ı.dmı :ınlı-

3 or \"O oıu t>olı: t hmce!I b!r cı:mr\ ra-
3 n ntılmı, olcluı"Uııu &Ö) !i crclı: mUtc-
3:ıJ,l,lz d:wr.mm mı t.:ı\' ise cc'!I~ or. 

Son !nknlnrın hşıdıklnrr bu 
hakll ... i zUınrUtıcrl görmcl: be· 

1 c:: bir zevk 
olnc::ıktır. Ktıri der • de :ı.rih 
J·onuııtum mu? S:ımimiyc·tim 
dC'n rüphc ediyor mu unu~." 

''- lşto onun ıçın 
kisvesi içinde}im ya?" 

bir şair 1-adnr tctkilt edin Ifıkin ılccll· 

lzleta güldU. Cebinden u
facıl~ bir nn::ılıtar çılrnrarak: 

"- Doğrusu böyle hareket 
etmekle çok iyi yaptınız. Don Dic 
go bile . air olduğunuzdan şüp. 
he etmi)or. 

Dikkat ettiniz mi? Ma anın 
UstUnde ılurnn l>:il:ıplnrd::ın bi
ti de ''Taç I":::.rJ ~rğinden" 'b~hsc 
diyor. Dnbnm, s::ı - lığmdn. bu 
"Kardc U~n" k · tibi vaz~f si • 
ni görüJ~rdlJ.. 

"- Ya? Kitabı r;cri vC'rmC'k 
-;nrtil<' o!, uyabilir miyim~" 

lzlc.ta ürp rdi. Burun ka. 
ııntlnrı titr •di. (}fizlcri kor\u· 
,..an pnrlatlı. 

''- Hayır, hrı) ır. Bu ildıniz 
i in d m 't ın ol ır. Siz bura· 
d, ki' az.ye ti it anları, tc hlikcı. 
:1 i :ı.nl:ıyam, ını . 

Sizin buraya ne mak rtln 
imi ol 'w ınu~ öwr cilir ...... 

m:ıh\ olur unuz. 
Bnnn bakımı! B<'n zayıf, 

bir kaclmıın. füı•;nuz::ı tchliirn 
g~tirme>ıne lisir:iz." 

"- P<'U." Vnrrcns b:ı ını 

h:ıfifçc ı-aı: "B:ı111 itimat cd' 
biliı lniı." 

"- nmı . hiliyornm. E<'ıln · 
clP"lm 1 ıır l ı mı cln. onun 

t;im gibi: 
Varr<'ns fcvk::ılfı.tlc bir ha -

<lisl) il" karşılaşaC'nğını his
setti. Kalbi yiııo çarpmaya 
başladı. 

"- Söz veriyorum" dedi. 
lz!et:ı, hareketleri ile memnun 

oldu-unu g·-, le'"en b'r hareketle 
ım :ı.ya gitti; elindeki 'ar' ah tarı 
ı.utuy, uycl:.ırnrak l:apnğım 

: çtı. 
Kcn ,.::ı c kiidi: 

"- Öyle ı o lrnlunız ve size 
daha nC'I r sü) liyC'C'C' 1imi nn-
lıyacn!;: ·ınız!" 

İpC'';: nrıtarlı kutunun içine 
h::ıkt ı v. 1.ıt J1ick llC'r ;nyi u
ınıtınuştu. 

1 : ... t:ı'nın ~öylcdiği sözleri 
lzlct::ıı ı, ke"1di ini, h~r ~.!yi 
unutmu. tu. Gözleri k::ır::ırmış

tı: • 
Kutunun i~ind , on1 "Ş ~an· 

tim uzun1u-und1 ve rıl•ı n•ı -
t'm <'Dinde zrv'de İ"l('nmiş bir 
Pltm ı>· rçn ı 'arılı. üstlinU 
ye il t . lnr. z mı"ltlcr rlislü 
yordu. 

VarrC'nS 
ıneui. Göı'dU·~U 

ı ,.mm bir ı :ır~n ı idi. 
Koyop:ııı 

Jlüıt )ilz (']!i! nı lnl.:ımr 

unntm ı ı,..·~. Am • li. nm hU-

vazifede bulunmaktndır. Yaptı~'l 
otontilcrin ı.1ccmuu 7.000 i a~mr.k. 
tadır. Kendisi üniversite profesörü 
olmakla bC'rab~r. :-ynr zamanda bü
yiik bir fı.limdir. 

Do1ctor Gonznl~, s:ı.b:ıh s::ıat do. 
kuza dofru i!'iine baslar, elinde bir 
b•r:ıkla sruıtl:ırcn cesetler Uzcrindc 
u•'rı>"Tr. 

Tam bir o•o..,si ya.pll"• 1{ onun için 
b'r bnı-ıık ... -ı'lik bir ic;tir. Günd" 
on. on i'ci ta.ne kndnr ic; çıkarabilir. 
o onsiye kafadan ba.<ılar. rnfatası 
rı~c'lnlır ve beyin muayeneden ge -
('('~. 

Onu m'iteakip hoğnzdan ha<ıh\•a
rak abdomcne kadnr bir ynrık nçnr, 
en mUhim uı ıvfar üzerinde mute_ 
r d•P kcribC'ler ynprhr. Bu kcri' -
l>c1<'rden <'n kalisini e!e alalım. 

Yeni dünyaya gelm'ıı 1 ir t"nn•• 

ğun ölü mil. yoks::ı <liri mi doğdu· 
ğunu anlamak için ciğerleri suya 
sokulur. C'n:ınz::ılcs nldığı neticeye · 
göre, r::ıporunu yazar. Cesetler sı
cak ve havasız bir yerde bulundu. 
rulursa 24 ı:aattc taaffün eder. 
Şi.<:man cesetler zayıf cesetlerden 
daha çabuk bozulur. S::ırhoş bir 
halde öl nler ise kntlyı:>n dnyana
m::ızlar, bir il:i san.t içinde kokudnn 
yanlarına bile ynkl:ı.şılamaz. Ce _ 
setler buzlu dolaplar içinde muha· 
fnza edilir. !~!eri bittikten sonra 
cam nğncından yapılmıfi bir tabutla. 
lnC'zara götUrülürler. 

Dr. Moris, bir ölil karşısmd~ 
l:orkudn.n bayılan bir r.ocuğu gör
düğü vakıt, "bir ceset kadar zn_ 
rarsız bir sey tasavvur olunamaz!" 
dcmi<ıtir. Halbuki doktor bunda 
lın.klı değildir. Bir cesette, kolera 
l>akterileri, difteri ve dnha bir çok 
hastalık yapan mi!troplnr mevcut
tur. Lfıkin Dr. Gonz:ı.lcs bunlar • 
dan kor~aı. ÖnUne kolmıu.s ceset 
getirildiği vnkıt maske ile çnlışır. 

Doktor Gonzalcsin bulunduğu 
müessesenin senelik biltçcsi 170.000 
dolardır. (Bizim paramızla 212 bin 
beş yüz lira). Nevyork belediyesi 
bu bütçeyi seve seve \'erir, zira bu 
müensese dUnya.nm en iyi morg 
müsscselerindcn biridir. 

Günlük bulmaca 
·@.~2""3"'4"'5 .. t0~1~a·9 10\ 
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Soldan ımğl\: 

ı - lnUhar eden Almıı.n gemlslnln 
ismi. 2 - Dir nota, nt;-aclık, 3 - Doğ. 
Tuluk, bir nota, 4 - Şarkı Anndolud:ı. 

bir §chlr, r; - Bir mcslc': salılbl, şa
!nk yeri, G - Eksiksiz, rnbıt edatı. 
7 - Karadenlzdo blr lcns:ıb.'1, hubu· 
battan blr nevi, 8 - Meşhur bir 
tarihe!, geminin seyir hattı. 9 - Söy
lc)1ş. 10 - :Merak VC'rme. 

l'ulmrılnn nş:ı[;ı: 

1 - Bir calgı IUet!, 2 - Ruo,;ıı. "E 
vct,, ynpıı.n, 3 - l1Jaret, y!lpm:ıl:, 4 -
lstlkball ltcşlf sanııU. 5 - Ço!t mU. 
him, lstnnbulun b'r ııcmU. G - Ec
zacılar kullnrur, znmnn, hane, 7 -
Er!~ck, bir rt'nic, 8 - I\:und:ıl:tnkl ço
cuklara verllcn emir, bir çalgı, uyur· 
ken çık:mlnn ı::cs. 9 - Dlr millet. 10 
- Arnpçıı. "ben., §eamct. 

ö9 nnmar:o!ı hulmac~mr:un hıılll: 

Solcbn ııağa: 

1 - .Arabo:::ı.n, S, 2 - Ka,•aknğa.. 

cı, 3 - Al1, L, ı.r, Fek, 4 - Ramn
zanıı.yı, 5 - I~t. Yan, 11, G - T, Kır, 
Ulan, 7 - Lcr, A, Mt'n, 8 - E, Alc
tar, A, 9 - Rol, 1.I,Ad:ı':, 10 - N, 
Sa~lt, 

tün elmas mnğ':ızalarmdaki 

taşların kıymeti bilo hunlarla 
ın u kayesc edilcın ezdi. 

Sayılı. ôniinclo tnnı yirmi 
iki ~ne ztımrut duruyordu. 

Bnktr, bnl;:tr, haktı ... Dütün 
!rnlbl bUtun lı<'nliğilc bakıyor· 

du. Gözl<'ri öniindc iıfü ufal:lı 
oyn::ınyorlnrdı. T::ırif olunnmı. 
y:ıC':ı.l~ rcnklnri Yardı. 

Çok defa evliler evlendiklerine 
pi~::ın olurlar. Fakat bazan ni· 
şanlılann da pi~man oldukları vaki 
<lir. E\ lilik hayatının i~ i ve fena 
taraflarım daha tatmamı~ bulun
duklarına b::ıkarak biraz garip gö
rünür. Arkadaşım Hamdi bundan 
iki sene evvel .ı\yteni sevmiş, altı 
ay evvel nişanlanmış, bir ay evvel 
de pişman olmuştu. Bana: 

- ~lüthiş bir enayilik yaptım. 
- Neden enayilik? 
- Ayteni scvmedığimi şimdi 

anlıyorum. Aklandım. lnc:an, sev
mediği bir kadınla yaşıyabilir mi? 

- Şimdi ne yapmayı düşünü
yorsun? 
- Bilmem. i\i~anımızı bozmak ka 
bil olsa.. ~ 

- lri ya, git kendisine söyle. 
Israr edecn1ini ummam. Ayten 
mağrur bir kız. 

- Evet onu takdir ediyorum. 
Bu schcblc onu rencide etmek, ter
kedilmiş bir kadın gibi üzülüp ke
derlenmesine sebcb olmak iste
mem. 

Eh, o knclar da insafsız değilim. 
- Peki, nasıl ayrılmak isterdin? 

- Öyle b;r çare ki nişanı o boz 
mak istesin. Böylece beni tcrkcdcn 
o olur. Hem liyakat \'e gururunu 
kurtarmış ve hem de arzusunu ye· 
rine getirmiş olur. 

- Bu biraz güç, Hamdiciğim! 
- Farkındayım. Ben de onun 

için ne zamandır bunu düşünün
mekteyim. Bir çıkar yol bulmaya 
çalışıyorum, liı.kin beceremiyorum. 

Arkada~ım Hamdiyi çok sevi· 
yordum. Bimıenaleyh hayatının 

bu mü~kül anında kendisine yar· 
dım etmekliğim icap ettiğini dü
şündüm. Diğer taraftan hen de a· 

kıllı bir adamım, hir kaşif zeka
ya sahibim ve böyle diplomatik 
işlerle uğraşmak son derece hoşu· 
ma gider. 

- Hamdiciğim, sen işi bana 
bırak. dedim, nene Hizım! ... Ben 
başarının! Öyle bir kurnazlık kul· 

lanaca~rm ki bir hafta içinde pa· 
buçlarım cli~e almış olacaksın; 
onlar da yüzünü görmiye cesaret· 
cde.'lliyccckler. 

- :Kac:ıl yap:ıcaksın? 

- Benim bir usulüm \'ar. Fakat 
uğursuzluk bac;ar Ye i~imiz yarıda 
kalır diye sana söylemiycceğim. 

Sen oradan tezkereni almak isti
yorsun, değil mi? 

- Evet. 
- Eh, istediğin olacak. Geri 

tarafım sen düşünme. Beni rahat 
bırak. Senden yalnız bir şey istiye
cektim. Evden beni bir ziyafete 
da\·ct etmelerine çalış. 

- Bu mu yalnız? Çok kolay ... 
- Fakat beni dinle, o zi)rafetc 

ben gideceğim, sen bir bahane ile 
gelmiyeceksin. anladın mı? 

_Bundan kolayı \'ar mı? Ziya· 
Ict bu pazar günü o!acak. :\1üstak
bel kaynanam yıldönümünü kut· 
layor. Elli yaıını bitirdi, şimdi 
kır:t dokuzuna b:ı.s:ıcak. 

Kaynananın )'Ildönümü ziyafc· 
tine davet edildim. Birçok arkadaş 
,-c akra')a!ar da \'ardı. Ilamdi. ço;;: 
mühim bir iş için birkaç gün ls
tanbulda bulunmıyacağmı \'C "ka· 
rın \'aldc.,ye tebriklerini yakından 
c;unamadığtna müteessir oldu~unu 
bildirmişti. Bu şekilde hazırladı-
6rım plan üzerinde istediğim gibi 
çalı~bilirdim. lki kadeh !;arap 
içmiş~im. A r,ari on iki kadeh yu
,·arlamış gibi yalandan sarho5 ol· 
dum. 1\yten görünü~me alda
narak: 

- Bu~ün fazla içtiniz 
bey, dedi. 

Oc:man 

Ben sarho~1 arı tal:lit ederek, ke-
Ynrrf'n~. Dona Ysleta'nın 

si:( sesle: 
';:C'ndi ini tctlti!~ ctmC'sinc e-
h '11'-"C't ynı•m' 1 1-·1 - n~nar kara alı".kmdır. de· ! " ... ıyl'lrc n ul c ..... 
ı;ü~.lcı nn1arda, lıir insanm bii· dim. Çok defa, yani, .... Hamdi i
tun ruhu ) ~zlin<l<'l:i hatlarda le ... y:ın~::ı çıkarız .. /\nlıyorsun ya. 
1,(ill'ir. Eh, i5tc-... <)hen len bn J,m <'ıl:ıyor. 

(ücvnmı var) İ Aytenlt> nnne i hir ağı;;:dan: 

n·şanlı 
Nakleden : lba n... 

- :\e dedin, ne? Hamdi içİ)~ 
mu? ~ 

- Tabii.. yahu ... Sizin hatıe!I 
niz yok mu? Hem bardakla iÇll'leı-
Okka ile boşaltır ... Laf değil .. 

- Yok canım .. . 
- Burada içmez mi sanki? 
- Yoo! lçsc bir kadeh. 
- Vay çapkın vay! demek # 

tcriş yapıyor. Yahut ta şarab~ 
ho~una gitmiyor ... Yalnız ... kll~ 
yr tütsüledi mi ... artık ne yapt~ 
m bilm~z. Geçenlerde amcasr 
başını yardıktan ha5ka süt kar~~ 
şini de lxılkondan aşağı atma~ ~ 
tcdi... E\·et, e\'ct.. Süt kardeşır.; 
Biz yetişmeseydik, kızcağız a}ıre 
boyluyordu .. Alı~rş ne yapsın .. 

Bir kadeh daha içtikten so11-" 
devam ettim: 

- Maamafih çocuğ-.ı ben g~ 
haklı buluyorum... Unutmak jçı;" 
içiyor, zavallı ... 

Ayten: 
- Neyi unutmak için? , 
- Büyük aşkını.. Ruhi~ 

J\h! O Ruhiye yok mu? Ç.OCU~ 
baştan çıkardı .. Ne, Ruhiyeyi ~ 
nımryor muc;unuz? llaniya d 
kanlının bütün ~Jsını, va~ 
yoğunu bitiren odur.. Ç.ocukdl~r 
suiistimallere başladı. Onbeş. )~ 
mi bin lira açığı bile çıktı. :Ncd 
hapis yatmadı diye soracaksı~ 
Eh, arkadaşları biraz para toP 
dılar, meseleyi örtbas ettiler .. :~ 
O Ruhiye! Çocu&ru kıskıvrak yw 
kı.dı! Lütfen bir kadeh daha! 

Ilamdinin müstakbel ka)'ırııf 
deri vanında, şarap binliği eli~ 
hazır- bekliyordu. Ben söyledi~~ 
o beni daha çok konuşturmak jÇ 

mütemadiyen kadehimi <lo!dtırıl~ 
yordu. Bcrck~t 

1 
v~rsi.n şa~~. 1"~ 

dokunmaz; soz.erımı auşurı '( 
söylüyordum.. Ifşaatımın t& 

müthi~ti. Ümitsizlikten göz ya~ı 
tutam;yan Aytcnin gözler!~ 
bakıyordum. Kalkmak istcdv·· 
fakat fazla içkiden avakta dtıı1 
madığınu göstererek tekrar koli~ 
ğa dü~tüm. Bu defa nihai darbl'· 
indirdim .. 

- 1\fr.am::ıfih, dedim, ı:,?CUk ~ 
di fcn:ı. yola s::ıpmış oldugunu ~l' 
yar:ık iyi bir nd::ım olacağım so~ıl
cli: Evet b:ına. biıznt söyledi. ı:il 
zel bir kız bulduğunu ... Ayten , 

1 k b. l' ,•ıı• 
ıc ız ... on ın ıra par:ısr ~ Jıı! 

İki katlı bir de evi var.. Gcli.JY 
bana verecek ... H:ı)·nt sUrecc~· 
II::ımdi iyi çocuk, doğrusu... tı-4' 

Ertesi ı;ün Hamdi sc,inçle 
na koştu: 

- Oku şunu. dedi. ti 
Bu .ı\ytenin b:ı.lıası tarıUtıı • 
:rnzrlmış bir mektuptu. Zikrcltı1~ 
diği bazı sebeplerden dolayı ~ 
bozulmuş addettiğini bildiriyordıl· 

- Xasıl yaptın? diye sordll· 
- Thı bir sırdır! ıe' 
- Her neyse, öğrenmak i!I~ 

mem. N eticcsi bana kfıfidir. l{ 
k::ıtcn fevknlfıJ}e bir :ıd::ımsrn ! ,f! 

On beş p.-ün sonra Hamdiyi ~fl 
giirdüm. Cam sıkılmıştr. AlfıktL 
rordum: 

- Hayrola, Hamdicii:'im ! ,J 
- Brrnk, çok canmı Frloldı .. ~ .. 

tr:k Rirketindc iyi n.yhkh :nı.uıı c' 
bir yer \'ardı. Tavsiye ile milli' V' 
at ettim. Müdür. tekrar uğrııP'..fl' 
söylc:li. İkinci defa, heni go·~ 

.. . ...... al f dedi _,_,,, l gonne;:. ıua ese , , sız.ı.o-,11; 
b!r rey . ·apamam. Snrho!}. sufl111ı malci, paraya mUptclu, nkr::ıbll • 

''( p 

nı balkonlardan r .. '}ağı ntan ııı 11ı damı şirketime alnmnm." Bu ~.ı; 
matı nereden aldığını sordu~·~tt 
nu size sliylcycrnem ... " dcdı. tıO\ 
nıünh:ı.1 de yok" Şimdi bcnl ~ 
fcnn iftir:ılarla ithnm eden n~0 
suz hrrifin kim olduğunu ıırl~~ 
rum. Bir elime gcı-ı;e, dakike.5 
boğacağım!... ·c' 

'l'abii, onn hakikati söyfüııtl 
kadnr nptal değilim ... Ve ~ııı
ço'~ rica ederim, nrkad.,.şun t< 
diyi görürseniz sakm bfr şcj' Jıtl(. 
lcmcyiniz ... olur mu? Size · 
minnettarım! ______ _./ 
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