
KÖR OLMAK TEHLiKESİNDE KALAN 
DEVLET REiSi 

Boulogne - Sur - Mer, 25 (A.A.) - Serbest lrlanda hükumeti reisi B. de 
Valera, gözlerini kaybetmek tehlikesine maruz bulunduğu için, bir göz müte
hassısına muayene olunmak üzere Zürih'e hareket etmiş ve Boulogne' dan geçmiştir. 
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Almanya menfi cevap verdi Tür k ihtiv·at • 

• Fransa küstü 
lngilter~ aranın büsbütün 

açılmaması için çal ışıyor 
za biti erı 

Almanya kendi tabasından ol
mıyan Danziglileri askere ahyor 

Her iki 
kıt'a 

bir, bir buçuk ay senede 
hiznıeti yapacaklar 

Belçika, askerlerini terhis etmiyor 
Londra, 25 (A.A) - Man

chester Guardian gazetesi Dan· 
tzig §ehrinde genç1erin, Alman or 
dusu için askere alınmağa baş

ladıklarını haber vermekte ve bu
nun Dantzig kanunu esasis:ni te
keff ül eden mi1Jetler cemiyetine 

karşı şimdiye ka ~ar görülmemiş 

bir meydan okuma tel~ kk; edildi
ğini söylemektedir. Bu gazetenin 

iddia ettiğine göre, 1 den 20 yaşı
na kadar olan her hangi Dantzigli 
askerlik şubesine mfaataata d·a 
vet edilecektir. 

Bu emre muhalefet edenler 150 
Dantzig Florin.i para cezasına 

çarpılacalctır. Bundan başka. bu 
emre karşı gelenler işlerinden çı· 

karılacak ve başka işe de alınını· 
yacaktır. 

Belçika askerlerlr.I terhis . 
etmiyor 

Brüksel, 25 (A.A.) - Harbiye 
nazırı Bay Deveze, Ren mıntaka
sınm Almanya tarafından tekrar 

... .. ... ... . - ,_ 
giliz, Be!çika erkanı .harbiyeleri 
arasındaki temaslar neticeıindeı 

Belçika askeri kanunlarında tadi
lat yapılmasının zaruret kesbet . 
tiğini meclis milli müdaf.aa encü
menine bildirmiştir. 

Bay Deveze, yakında terhis e-

Hitler son yarım düzine nutukla· 
nnJan birini •öylflTken ••• 

dilecek efradın silah altında mu • 
hafazası içiıi derhal ·bir kanun 
kabul olunmasını teklif etmiştir. 

(Diğer telgraflar 4 üncüde) 

A nkarada plAnörle düşüp 61en 

T üzbaşı K.ômilin 
• 

' 

' 
1 

1 

Kurun refikimiz bir kaç gün evvel 
ihtiyat zabitlerinin her sene muayyen 
müddet ve zamanlarda orduda hizmet 
göreceklerini ve ehliyet gösteremiyen 
memurların vazifelerinde terfi edemiyC"' 
ceklerini yazmıştı. Milli müdafaa Ba· 
kanlığı erkanından bir zat bu hususta 
demiştir ki 

''ihtiyat zabitlerinin iki senede bir, 
bir buçuk ay kıtada hizmet etmeleri 
hakkında ihtiyat zabitleri kanununda 
bir hüküm vardır. Bu hüküm bugüne 
kadar bütçe vaziyeti dolayısile tatbik 

......................................... -.............. : 
~Türkiye ile Fransa i 
= = ~ ara~nda i 
• = 

IMali ve iktısadi= 
bir anlaşma 
Paristen gelen haberler Tür· 

• kiye ve Fransa arasındaki mali E 
müzakerelerin müsait bir şekil- ! 
de cereyan ederek itilafla neti-~ 
celendiğini bildirmektedir. i 

Anlaşma neticesinde TürkH 
yenin Fransaya vaadesi gelmi~~ 
olan borçlarını müsait bir §ekil-j 
de oaemesı ......... ı.-........ .. ..... ı ı 

f 
Fransa hükUmeti, ayrıca; 

memleketimizde çıkan mahsul-! 
ler için kontenjan liıtesindeİ 
munzam fasıllar ayırmağa da; 

1 karar vermiştir. ~ 
: .................. .-.•••••••••••••••••••Wwı w .. • 

9 ayhk tahsilat 
150 milyon lirayı 

edilemiyordu. Vekalet bütçesinin bu. 1 
günkü vaziyeti, bazı kayıt ve şartlarla 
bu hükmün tatbikini yerine getirebile
cek bir §ekildedir. Bu sene ihtiyat za• 
bitlerimizi bu kanuni vazifeye davet 
etmek ihtimal dahilindedir. Kanuni mü· 
eyyidelerin temini gecikirse davet gele
cek seneye kalacaktır. Davet zamanlan 
daha ziyade mekteplerin tatil zamanları· 
na tesadüf ettirilecektir. Bu bir buçuk 
aylık müddet zarfında ehliyet göstere"' 

miyenlerin bulundukları memuriyetlerde 
terfi edemiyecekleri doğru değildir. 

. İhtiyat zabitlerinin iki senede bir 
kıtada geçirecekleri bir buçuk aylık hiz 
metleri esnasında alacakları maaşlar için 
maaş kanununun bazı maddelerinin dC" 
ğiştirilmesi hakkında bir ltanun liyihaıo 
sı hazırlamış bulunuyoruz.,. 

Maaş kanununun ihtiyat zabitlerine 
ait maddelerinde ihtiyat zabitlerinin 
rütbe maaşlarının Müdafaa Bakanlığı 

bütçesinden verilmesi ve bunlardan me
mur olanların memuriyet maaştan ait 
olduğu vekalet bütçesinden tediye edil
mesi yazılıdır. 

ismet lnönü Afyoıl 

l•meı 1nönü 

anıtını 
açlı 

ve· söylediği 
nµtukta dünya 
durumu karşı
sında Türk 
düsüncesini 

anlattı: 
"insanlığın düıünüt ve geçim tarzına yakın zamanda yeni 

'bir isfıkamet bulunmazsa inıa nlığın talii yaman olacaktır. insani 
ideallerimize rağmen Türk va tanı yeniden tehlikeye uğrarsa 
Türk istilasının ilk günlerinde olduğu gibi · vatan müdafaaHnı 
kadm ve çocuk üzerine alacaktır.,, (Yozısı 2 incide) 

..... ·-·-·-.. ···························-·--·····················---·············-········-········ ... ········ı 
Ankara tekzib ediyor 

Tür ki yede casus 
cenazesı buldu 

asmaıı •• n .. i9aylıkıahsisat yakalanmamış 
1 Bugün büyük merasimle kaldınllyor yekônunun lSO milyon liraya Bu sabahki Cumhuriyet refikimizdeşöylebirtelgraf vardı: ! 

P . .ıı::;.no·· ru·· n düc:mesi Kamilin yakla§tığı maliyece tutulan son 
ca .,,, uAnkara zabıtası ahvali ıüpheli bir ecnebiyi tevkil ~tmiftir. 

birdenbıre hava oyunlarına başlaması ıtatistiklerden anlaşılmıştır. Büt- Bu adam Litvanyalı bir doktor olduğunu ıöylemiı, diğer bütün 
Y üzündendir çenin tanziminden sonra tuz ve 

mailere cevap vermemekte iırar etmiştir. KenJiıinin ya~.ancı 
Türk Kuşu öğretımenleri.nden mü- bağlanan bir kişilik planöre bine- §eker gibi bazı maddeler resimle- bir devlet heıabına casuıluk etme si muhtemel olmakla berabel 
tekait Yüzbaşı Kamil dün Ankara rek havalanmış ve Ankara" üzerin- rinin indirilmiş olmasına rağmen, İf henüz tahkikat ·ıalhasında bulunuyor. Alakadarlardan tahki-
üzerinde planörle bir uçuş yaptığı de bir turdan sonra uçuf meydanı bu neticenin elde edilmesi maliye- katın mahiyetine dair malumat almak henüz mümkün değildir. 

d d 1 U"zerı'nde pla~no"rü tayyareden ço"'z- mizin sağlamlığını gösteren bir de. l • J b l ld w J b .. k d • • ııra a üşüp ağır surette yara an- Bu adam aç ık grevıne ue aş amı§ o ugunuan ugun en tanı 
mıı ve kaldırıldığı ha!tahanede müş ve birka~ dakika sonra da lil sayılmaktadır. doktorlar taraflndan ıırınga ile gıda verilmiıtir.,, · 
ölmüıtür. Bugün Ankara muha- planörün kapaklanarak baı aşağı Fenerler meseıest görU•UIUyor Meseleyi tahkik etinesini bil dirdiğimiz Ankara· muhabiri-
birimiz Yüzbaşı Kamilin cenaze- hızla yere düştüğü görülmüştür. Fenerlerin devletçe idaresinin miz, saat (13,30) da telefon ederek, böyle bir vakanın olmadı~ı- J 
ıinin merasimle kaldırıldığını bil- Kapaklanmanın neden ileri geldi- kararlaştırılması üzerine Ankara· m ve Ankara polis müdürlüğünün işi resmen tekzip etmiye ha· I 

ği hakkında yapılan araştırma şu ya giden şirket mümessilleriyle zırlandığmı bildirmiştir. I dirmit ve düşme hadisesinin tetki
ki]e meşgul olunduğunu da sözle
rine ilave etmiştir. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Öğleden sonra Yüzbaşı Kamil, 

mütehassısın kullandığı tayyareye 

Kadıköy tarafında 

cankurtaran 
otomobili 

Kadıköy ve f' ~:•üclar mıntaka
sında şimdiye ka..!ar sıhhi imdat 
teşekkülü mevcut değildi. 

Bunu nazarı dikkate alan be-
lediye bir tane yeni can kurtaran 
otomobili sabn alınmesma ve bu 
mıntekaya tahsisine karar ver • 

• t• mı§ ır. 

Bu otomobilin toför ve hademe 
ücreti de verilmiştir. 

neticeyiverm~tir: maliyearaMndamüzakere devam---------------~---·--------~--··_-_-_ •• _"-_"_"_-_._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_"_"_··--~--~-"-"----_~"~" 
Kamil, planörü tayyareden çöz- etmektedir. Müzakerelerin bataat

dükten sonra planörü havada bir le ilerilemesine rağmen yakında 
müddet kendi haline bırakarak anlaşma olması ihtimC?-Ii çok kuv

ondan sonra harekete geçmesi la- vetlidir. 
zım gelirken bunu yapmamış ve ______ ....,--_____ ;...___ 
hemen hava oyunlarına başlamak ._ ____________ mil! 

istemiştir. Bu yüzden planörün 
müvazenesi bozulmuş, sukut hadi
sesi olmuştur. 

2000 lirahk 
müsabakamız 

Müsabakamızda kazananla-
Tecrübeli ve eski bir tayyareci 

olan, senelerce Eskişehir tayyare 
mektebinde muallimlik etniiş olan rm numaraları 9 uncu sayfamız-
Kimi!in dimaği bir buhrana tutu· dadır. 
tarak b5yle tehlikeli bir harekete Bu liste ile ke.zananlar bit
gecmesi çok muhtemel görülmek- miş değildir. Liste devam ede-
tedir. cektir. 

Tayyare Cemiyeti tarafından 

merhumun ailesine müm,~1p mik 
tarda tazmimt verilecektir. 

Büyük hediye1erimiz de bu 
arada her gün neşredilece~.;tir. 

Musolini muvaffak oluver 

Italyan kuvvetleri 
sür'atle ilei-liyoi

Büyük eyaletler ve mıntakalar 
zaptedip duruyor 

Asmara, 25 - ltalyan tayyare
leri büyük bir faaliyet göstermek
te, Habe§lere yalnız geceleyin 
hareket etmek imkanını vermek
tedirler. Böylelikle, düşmana güç· 

lükle hareket etmek imkanı ver
mektedirler. 

Tzembella ve Adit eyaletleri 

tamamiyle ltalyanların eline g~
miş bulunuyor. Erkanıharbiye ta
rafından inşa ettirilen köprü saye
sinde T akazenin öte yanına geç· 
miş olan ltalyan kuvvetleri. Tzel
lemti havalisinde süratle ilerle
mektedirler. Diğer Habet yazıları 
dördüncü sayfamızdadır. 



2 HABER - ~tam posbür 
t 

I önü Afyon Veznedarı öldürenlerin muhakemesi 

n tını açtı Adliyenin önü bile katilleri j 
v~ ~öylediği mühim bir nutu~ta görmek istiyenlerle doldıı 
dun,y.a durumu karşısında Turk -~ 

düşüncesini anlattı : 

o t-tuğt~ 

1<öyc~ı.~ 
iKOl"lt.fltt) 

' ' ' .:Anta ly.a: 

ib,..do 

ismet lnönü, Afyon Zafer anıtını tçtıktan ıonra haritasını koyduğu
muz Alyon - Karakuyu hattını da açmak üzere hareket etti. 

Dün Afyonkarahisarında Za - hemen yakından temas etmez. Fa
fer abidesinin açılı~ resmi büyük kat insanlığın düşünüş ve geçim 
tezahUrle kutlulanmıt ve abideyi , tarzına yakın zamanda yeni bir 
bizzat Başvekil açmıştır. Bütün 
Afyon halkının ve civar kasaba 
ve köylerden bir çoklarının iştirak 
ettiği bu merasimde Başvekilimiz 
çok mühim bir nutuk söylemiştir. 

Anadolu Ajansı tarafından ve
rilen bu nutku aynen alıyoruz: 

" - Aziz vatandaşlar, önünde 
toplandığımız anıt özel manah 
yüksek bir belgedir. Bununla be
raber büyük Türk ulusunun bir 
lahza kendisini toplryarak düşiin
nı Pı:ıint tlilorlhn U' !l"'SITTl'lT'TNtı ld tim_ 
:sal, her hangi bir harbin zaferini 
ebediyete götürmek-ten daha yük
sek ehemmiyeti haizdir. Bu, bfr 
askeri zaferin neticesindıen başka 
bir şey ifade edler. Bu Türk kurtu
luşunun hakiki remzidir. 

Türk kurtuluşu büyük ulusu -
muz aleyhinde her huduttan ko~ 
ca bir dünyanın hücumuna karşı 
Türk mileltiy1€ ilgisini kaybetmiş 
ve haıici müstevlilerle beraber ol
muş bir idareye karşı, Türk mille
tinin fikirlerini kalın duvarlar 
içinde hapseden Kurunuvtı$ta zin
danlarına karşı istiklal sonucu o
larak tahakkuk etmiştir. Milletin 
asırlar süren ıztırapları burada 
durmu§, harici alemin bitip tü -
kenmez zulüm ve istilaları Ko
catepeyi aşarak Afyon ovasına in
d~ğimiz gündenberi devrilip yrkıl
mıştrr. 

Türklerin, Afyon ovasına in . 
mek hamleleri Ergenekon efsane
~ini 20 inci asırda tahakkuk etti
ren hakiki bir tezahürdür. 

V ntandaşlar, kurtuluş, Türk 
milletinin kendi esen"dir. Türk 
milletinin kendi bağrında yetişÜr
d iği en büyük evladının etrafın
da yekpare olarak başardığı bir 
\'arlık mücadelesidfr. Türk mille
tinin istikbalde uğrıyacağr tehli -
keler karşısında nasıl hareket et
mesi gerektiğini öğreten bir tecrii
he haznesidir. 

Diinyamn ufukları yeniden çok 
hulutlu olmu~tur. Bu karanlıklar 
içinde hiç o1mazsa bu nesil hayatı 
için barış ve iyi geçim ümidi ~ıka 
cak mı? Bunu yakın giin1erde gö
receğiz. Yeni Türkiye, doğduğu 

gündenberi milletlerin baıısı iciıı 
~ , . 
ça1rştr. Dün kahramanca vumştu 
ğu milletlerle bugün ya.km ve sa 
mimi dostluklar kurdo. 

Bu örnek cfünyanm diğer höl
geleıinde çok göri.ilmüyor. Bu
günkü arsmlusal kaygular bize 

istikamet bulunmazsa insanlığı11 
talihi yaman olacaktır. 

Şimdi, Türk milletinin iradesi
ni bir daha söylemek için bu top
lantıdan istifade etmek isterim 
Milletler arasında emniyet, her 
millet için ve umumi sulh için 
müşterek ve ameli olmalıdır. 

Mümkün olduğu kadar geniş 
ölçüdle ve miimkün olduğu kadar 
geniş saha için barış ve gü
venlik tedbirleri bulmağa çalTŞa-
lrm V n lrcı'l hiiı~t. 1.!.- o,a hAvt Van
gına maruz bırakıp birkaç parça 
evi kurtarmağa çalışmak boş bir 
hülyadır. 

Eğer hu insani ideallerimize 
rağmen bu geniş Türk vatanı ye
niden bir tehlikeye uğrarsa, Türk 
istilasının ilk günlerinde olduğu 

gibi vatan müdafaasını kadın ve 
çocuk bütün millete ait bir vazife 
olarak kabul edeceğiz. Bütün mil
let Başbuğ Atatürkün etrafında 
yekpare olarak onun emrinde ve 
onun zafer yolunda hareket ede
ceğiz. 

Edecek miyiz? Cevap veriniz. 
Bi.itün dünya çınlasın. Ben de size 
cevap vereyim. Yeni tehlikelere 
karsı da muhakkak muzaffer ola-.. 
cağız. Büyük bir milletin kendi 
kudretinden ve kendi f edakarlı
ğındıan emin olması onun arsmlu 
sal alemde faydalı olması için fe~ 
yizli bir kaynaktır. Türkler anıtın 
önünden Türk milletinin müdaf a
asr i~in bütün varhklarmr feda et~ 
mek aşkım yüreklerinde tazeliye
rek geçeceklerdir.,, 

Nutuk bütün Afyonda muhte
lif yerlere yerleıtirilen hopaı-lör
ler v-asrtasiyle bütün halk tarafın
dan dinlenmiş ve merasimden 
sonra büyilk tezahürat yapdmıt

tır. 

lsrrıet İnönü nutkunu bitirdik
ten soura vilayete gitmiş ve orada 
biraz istirahat ~ı:lPrek asri mezar
lığın ve milli mücadele senelerin-

• 
de şehit düşen Baha ve Cemal is-
mm.te ;ki kahraman tayyarecimiz 
içir. yapılan anıtın da açılış mera
sim1nde bulunmuştur. 

Bundan sonra şehirde bir ge
zinti yapılmış ve gece Halk parti
si salonunda büyük bir ziyafet ve
rilmiştir. Başvekilimiz bugün Af. 
yon - Karakuyu hattının açılış 

merasiminde hazır bulunmak üze
re Karakuyuya hareket etmiştir. 

Dlio öğleden sonra veznedarın kızı ile kardeşi doktor 
ve zabıta memurları dlolendller 

Zeki 

Ayazağa çiftliği yanında Galata 
poıtaneıi veznedan llüseyirı Hüsnüyü 
öldürmekten suçlu Abdullah ile Yunu
sun muhakemelerine dün sabah başlan· 
dtğınr, istintak kararnamesinde ölüm 
cezasına çarptmlmaları istenen bu iki 
suçlunun mahkemede neler söyledikleri• 
ni dünkü sayımızda ilk olarak bütün 
tafsilatile vermiştik. Yunus dinlendik
ten sonra üçüncü suçlu Mükafat ayağa 
kaldırılmış, ne diyeceii sorulmuştur. 

* Mükiılat Jiyor ki: 
Mükafat demiştir ki: 
- Tabanca bana ölen kocamdan 

mira• kaldı. Onu satıp çocuklarııne a• 
yakkabı alacaktım ve bu maksatla Ab
dullaba verdim. Benim verdiğim taban• 
ca ile bir cinayet işlendiğini haber alın. 
ca korktum. Tabancayı heliya attım. 
Abdullah, nişanlım bulunan ahçı Meh" 
medin dükklnında garsonluk eder, buna 
mukabil de evde yıtrp kalkardı. 

~ 
Ôfle paydo•ıından •onra 
Mükafatın sorgusundan sonra celse 

öğle paydosu münaaebetile tatil edilmif, 
saat ikl buçukta ikinci celse açılmı§tır. 

öğleden sonra adliye koridorlan daha 
fazla kalabalıklaşmışt,. Kadın, erkek bir 
çok kimseler adliyenin büyük kapısı ö· 
nünüde, !çerden çıkacak suçlulan gör 
mek için birikmiışlerdi. 

ikinci celıe açılınca reiı, hel' üç suç
luya baı:r sorgularda bulunmuıtur. 

- Ah~ııllah. 1,U'" ··-----'- - -'--
ba;ka bir defa caba çağırdın tnı? 

- Hayır, o ıece ilk defa geldi. 
- Yunusun o gece bir tuzak kurdu· 

ğunua delAlet etmer: mi? 
- Hayır. Evvelce lokantada, gazino

da falan butuıurduk. Bir defa da evde 
ziyafet çekip hatırını hoş edeyim dedim. 

- Anahtarları ne için tren yoluna · 
attın? 

- Yunus saati alıkoydu. Anahtarla· 
n almayınca baıka bir makıat anlaırlır 
diye attım. 

- Ve.ınedarın kızı i1e ıevi,tiğinl 

söylUyorsun. Kr::un annesine bundan 
bahsettin mi? 

- Hayır. Fakat gizli. gizli sevışır, 

evlenme plSnları kurar. pazartesi ve cu• 
martesi günleri öğle zamanı Saray sine
masına matineye ır.illerdik. 

* Evvelce tuzak kurulmak İstenmişti 

Bundan sonra davacı vekilleri iki 
noktaya İ§aret etmiıterdir: Abdu11ahın 

bamızdan Rıza ve amcam Zeki ile arat-' 
tık. Geç vakit yanlarında Abdullah ve 

1 

ahçı Mehmet olduğu halde geldiler. Al>-) 
dullah, babamı ifto.rdan sonra tramvay 
istasyonuna kadar götürdüğünü, orada 
sakalh bir adamla Jörliştttkletini söyle-
di. 

uykuıuzdum. Mütecsairdim. Tam tethi• 
yapamadım. Şimdi de kat'i bir §ey diyO' 
rnem. 

* Doktor Zeki reddediyor 
Doktor Zeki yeğeni Hüaniye ile Ab' 

dullabın alalıcur etrahnda da demiıti.r - Bu Abdullah ortaya bir iddia at-
s . hl: tr. enın ismin ve şahsın etrafında r de-

-Ağabeyim, 
0

bana en ehemmiyetsiı' 
şeyden bile bahsederdi. Eğer ortada 
böyle bir şey olsaydı söylerdi. HUıniyt 
sabahleyin mektebine giden, akşamlayın 
evine dönen uslu bir kızdır. Esaıen Abo 
dultahın söylediği sinema scanslan mek 
tepteki ders saatlerine tevafük edifi)r· 
Bir kimse ayni zamanda iki mekanda 
bulunamaz. Şunu da sözüme kataynn ki 
ailemizde bir delikanlı hayatını kurtar
madan bir aile kurmaya elveritli sayıl• 

diklerine bakıhrsa aranızda gi:zli bit al~ 
ka, bir evlenme pl!nr kurulmuş? 

- Kat'iyyen ulı yoktur. 
- Baban böyle bir tekliften bahset-

ti mi? 

- Hayır. Zate.n babam amcama •or 
rnadan hareket etmez. En ufak i§ini bile 
ona danışır. Böyle bir teklif yapsaydı 

ailece dllyardık. 

* Saray ıinema•ına gitmedik 
- Sonra gene iddia ediyor. Siz Sa· 

ray sinemasına gitmipiniz? 
- Rüya görmüş olacak. Biı sinema· 

ya dayızadem Rıza ile ve kız karde!}le
rimizle beraber gideriz. Ben Abdullah 
evimize geldiği zaman bile yalnız kal
mazdım. Değil ki beraber gezip tozaea
ğız. Buna imkan yok t 

- Rıza ile nişanlı mısınız? 
- Onunla da ni1anlanmış falan de-

ğilim. O daha mektepte talebe hem ben• 
den daha genç. 

- Abdullah ne vesile ile evinize 
gelip giderdi. 

- Kolordu muhasibi Şükrü baba· 
mrn dayıaıdır. o veıile ne tanıştlmı1tır. 

Görü~Uyordu k. .. 
mesele!li hakkında ne diyeceğini soı-

muştur. Abdullah: 
- İsbat ederim c:;arav sinemasını 

,.itti~imizi. hatt~ °91"v1'~lu ve Beyazıt 
taranarında v.erdl~imhi. 

- N;ııınl lıınat edersin? 
- Şahitler1~ .. 

{r 

lıbat edemez! 
Hüsnive ba~ını kaldrrarak şu eeva· 

hı vermiştir: 

- İspat edemez. Çünkü aslı ve esası 
yoktur. 

İkinci olarak doktor Zeki dinlen• 
miştir. Zeki vaka gecesi aj?ı1bevisini na· 
stl aradıl'mı biitlin bf~'1~ti1e anlattıktan 
o;onra sorulan suallerden birine şu ceva· 
bı vermistir: 

maz. 

i:ı 
Hüseyinle niıanlı Jeğüiml 
tJ'çüncü şahit olarak Mülkiye mek-

tebi birinci sınıf talebesinden Eğinli 
Mehmet Rıza dinlenmiştir. 

18 yaşında bulunduğunu Hüsnünün 
dayısı Şükrünün oğlu olduğunu söyli· 
yen Rıza Hüsniye ile Abdullahın ala: 
kası h~kkmda demis.tir ki: 

- Abnı•llahın Hüsniyeyi babasmdan 
istedi~ini duymadrm ve onunla gerip 
toT.du~unu da vörmedim. Hüsniye ite 
ne ni(!an ne evlenise ~:ıir aramu~da bir 

şey konmmlmuş değildir. 
DördilncU sabit ahcı Mehmcd de: 
- Ahnıı11a111 Pl"HI'\ :ırıvordu 'K;trde" 

' . 
mtlil bunu üniv"r .. ;te k"cketini Rlm fiz~ • 

• rine e~mi!J olarak Ga1ata noAtane,! rner-
ıUvenlerini inerken görmÜf, getirdi. Po
lise teılim ettik. 

* Şoför Mustafa söylüyor 
Beşinci şahit ~oför Mustafa da d~ 

miştir ki: 
- Bunları götürdüm. Ayazağada 

indiler. Parayı Yunuı ödedi. Ben dönüt 
bekliyeyim dedim. Abdullah otobüsle 
döneceğiz dedi. Beni savdı. Veznedar 
beklesin dedi ise de ötekiler beni sa"1"' 

makta ısrar ettiler. Otomobilde avctltlt
tan bahsederek bol. bol p-ütüşüvorlardr.ı 

ti 
b 

vakadan 20 giln evvel Hüseyin HüınU• 
~milra~atlab~ev~ebk~k~~bk~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Maçkada bir otomo
bil nasıl parçalandı? 

- Vaka gece"inin ertesi e:ilnü. Galata 
postahanesi yanındaki sokakta Abdulla
hın vanrnda e:ördii~üm kacak adamlal" 
dan biri ısövle gri. kül renkli esvaplı idi.

1 13uradaki Yunus o zamanki elbisesilf" 
boyca. posca o adama benzerdi. Fakat 

Komiser Alişan ve Şükrü dinlendi1(
ten sonra fiçüncü komiser Rıza ile emnio 
vet ikinci ~uhe ınüdUr muavini Sabri ile 
diğer bazı sabitlerin getirilmeıine ve 
muhakemenin 30 nisan perşembe ~ünO 
cıaat on nörde qrrakr1masma karar ve 
ritmis. !ltıclular salondan crkanlarak o· 
t'lmoblJle tevkifhaneye götürtllmUşler

dlr. 

kadın müşteri bulduğunu, fakat vezne
darın evi başka birine kiralamış bulun• 
duğunu, bulunan yeni kiracıların Mükl
fatla Mehmet olabileceklerini ve tuzağın 
daha o zaman kurulmak istendiğini söy· 
!emişlerdir. 

* Vezneclann kızı ne diyor? 
Şahitler çağrılmı§, ilk olarak vezne-

darın kızı Hüsniye dinlenmiştir. Kız 
çağrılmca, Abdullah gözlerini kapıya 

çevirmiştir. Esmerce ufak, tefek bir tiP" 
te olan Hüsniye s.unları söylemiştir: 

- 330 doğumluyum. Eyüplüyiim. 
Kız lisesinde 1 t inci sınıf edebiyat kolu 
talebesiyim. Suçlulardan yalnız Abdulta
hı tanırım. 

- Aranızda herhangi bir aliika var
mıdır? 

- Abdullah babamı üstüste üç defa 
iftara davet etti. Bunu babamdan isit
tim. Babam cok sakin. cok uslu yaşayan 
bir adamdı. Hemen her akc;am c;aat se

kizde dairesinden evine clönerdi. Ay 
başlarrnda hesao devri icin biraz gecik
mesi icap ettıe clerh::ıt haber vo11ardı . O 
~ece onda iftardan dönecekti. Bire ka· 
dar merak içinde bekledik. Sonra akra· 

Tramvayın garaja çekilmesi 
söylendiyse de sonradan ... 

~ 
Evvelki gün Maçkada bir tram

vayla bir otomobil çarpışmış, oto· 
mobil parça parça olmuştur. 

Şoför Mustafa kazayı §Öyle an
latıyor: 

- Talimhaneden aldığım bir 
mü9teriyi Maçkaya götürdüm. 92 
numaralı tramvay direğinin ya
nında indirdim. Arabaya henüz 
binmiş ve direksiyonu elime al
mıştım ki arkamdan yıldırım ıüra
tile gelen 'bir tramvay hızla çarptı. 
Yeni Buik marka arabam parça, 
parça oldu. Tramvayın numarası 

170 dir. Vatman Hayrullah kul
lanryormuı. Kazadan sonra nok-

ta memuruna haber verdim. hci 1: 
polis geldi. Yolun sağ tarafma U 
Elmadağ, sol tarafına Nipntat ka.- ı~~ 
rakolu karıtıyormu§. Yakaya el ~ 
koymadılar. Nişantaı karako1una d 
gittim. Bir müddet oturduktan soıt ~ 
ra beni bıraktılar. Gece de, hurda- li 
has olan arabamı oradan kaldır- ,, • •ı 

dım. d 
Kazadan sonra vaka yerine gelen ~ 
tramvay şirketi müf ettiıleri: 
· - Bu tramvay çalı§&maz, gara· 
ja çekilsin. dedilerse de tramvaf ~ 
akşama kadar işledi. Tramvay şir" ~ 
kelinden zarar ve ziyanımı iıte• 

dim. Keşif yapdacak •• 



Benim qijcüşiiHı: 

ep takvimi şairi 
imanın şartları Zavallı yazmacılar 

ve tillbentçller 
kooperatifi 

F'azıa toplancn MllH emU\k arasında 

yamiye cevap 
augün, Peyami 
Fa, yazısının iftiraya uğramış 

Telefon paraları Kıymet biçUe
Hastane işlerine miyen binalar 

sarfolunacak 
levhasını : 
p takvimi şa- ç 

eri12 koymuş. 

e töyle başlı-

Yüzlerce azası olan ve şimdiye 
kadar çok f aydelı itler yapan 
yazma ve tülbendciler kooperatifi 
aleyhine son zamanlarda muhtelif 
makamlara bazı ihbarlar yapıl • 
IDl§hr. 

Bu ihbarlar hakkında yapılan 
kh~<ikat ikmal cd=ldifnden şimdi 
bu ihbarların mahiyetini yazıyo • 
ruz. 

edebiyat 

Kooperatif nleyhinde ilk ihbar
lar iktisat vekaletine ya"!ılmıştır. 
Bunun üzerine Vekalet derhal ls
tanbula iki müfett it göndermiı ve 

Bir "cep takvimi şairi,. damarlarındaki delikanlılık ateşini kooperatife verilen kontenjan 
sanat istidadı sanır ve hemen bir gecede karaladığı nefis eser 

line bu isim tahsisatını da kesmiştir. teri mini mini bir kitapçık halinde bastırarak devrin Sultanüı 
iliyor: Cep ıuarasr kesilir.! Bu sıralarda Maliye vekaleti-
• • • le • ııe de kooperatifte vergi kJlrAkçı-vımı ıaır n.,, -,-

Peyami,. bu "galatı,, tumüllen-1 rak, yirmi, otuz lıra para edine· lığı yapılmakta olduğuna dair iki 
irmek istiyor: 1 rek bergüzide asarı bastırmak! ihbar yapılmış ve Maliye Vekaleti 

"Daha evvelki nesiller içinde itte, cep takvimi pheserleri de kooperatifin hesaplarının tefti-
e cep takvimi tairleri vardı!,, di- böyle halkolur. şi için müfettişler gönderrni~ ve 
'p, tarife girişiyor: Nadir Nadi ye ('flVap kooperatifin defter1eri de mühür-

y ll • • •· .. • 1. lcl •• l • lenmiştir. Bu suretle kooperatif Clfl e tyı geçdgt na e ftır en Gene bugu"'n, Cumhuriyet gaze-
• k • • k t' faalivetine devam edemez bir ha-, cep ta vımı ı cuını zar zor tesinde Nadir Nadi, dün k"ndisi 
olduran bir fair, belki ele ağız hakkında yaptığım bir tenkid~ ce- le gelmiıtir. 
opaganclcuiyle kazanclığı fÖhre- lktısat ve Maliye müfettitleri 

vap veriyor. Ben, onu edebiyab- • k 'ft ki f · , mevkie, maCJ§a, payeye ilyakat- nın ooperatı e yaptı arı te hf· 
• el • • mızm şimdiki vaziyeti karJısında ler uç·· ay su··rmu"•tu··r. Bunun netı'-üikle ·maznun ur; )'Qft yırmıye 3' 

,__!! "hamdüsena,, ile metrul diye it- cesinde yapılan ihbarların tama
mıyan cep takvimi ıairi i.e ırrii- ham etmiıtim. O da bana d;yor ki: 

"cük bir şiir kitabı nqrecleb!lmek l el men yersiz olduğu anlaştldığın· 
"Eyvah yapamaclık .. Oma ı.... dan lktrsat veke.leti eskisi gibi ko"n, kmp •ararak bulclrrğu virmi 

cliye ümit.izliie Jiifmekte nema- 'f ··ıh d k · ra ile bütün bir memleketin tak· , operalı e tu en ontenıanı ver-
İrİnİ aahn almak İ•tiyen cür'nli na "Harl.. • J" • • • J.. mit ve defterlerdeki mühürler kal-
~'Mlr .ut:ı11u::1<uı. a ımu:e acıyıp ız•m•zr aove- Aml ..... ., ... 

V ' ı· ti • L ' ceğimiz yerile bu geri kntı"mızın ----------------e mee u ıye en arayıp ıu nas- . • 

t t a ku sebe,,lerini anvalrm. ona bir ~aTe Bir ha 1 ık l'I kayı.X..ı s not aya o nuyor: • " 8 
K .. .. k 1 k.l .. k l k bulalım ve çaluan genrlere ümıt ballı 

rıcu Yel§ a ı ere orne o ma • • • 
· "lk ·· b'" .. L t k' bağlıyalım; J"h" ''" eclenz. tn. t once uyuR yaşa ' cep • • • Rumeli kavağında oturan ba. 
lwimi faİrlerinin .igaya çekilme- lıkçı Omer, yanına aldıg·ı on bir 

• Fikrimce, bedhin1ik kadar lü-
lcizımclır. balıkçı ile be• çifte ka.vıg-ına bin-

• • 4 zumsuz ve yerinde olmıvan nik- 3' 

binlik d~ muztTdır. B,.lki ikinci mif, balık tutmıJ< üzere Kartal ıa-
°Cep takvimi şairleri,, nin vaf

l babası olmak atfatiyle onları 
'r de ben tarif edeyim: 
Velev az miktarda şiir yazmı• 

lsunlar. - bilatefrik gt>nç ve ih
far - hakiki san'atkarlar bu 
lsileye dahil değildirler. Mese-

Yahya Kemalin de eseri azdır. 
akat ayni zamanda büyük bir es

ve hoca olan bu şairin eserl"ri
İıı basıldığı yer Takvimi Ragıb 
"yüklüğiinde betbaht bir risale 
e~ildir: Bütün milletin hafızası

! 
Cep takvimi şairleri, Peyaminin 
diği gibi, eskiden de zuhur et
İf olabilir. Fakat, onların fur
at aaıl timdidir ! 

hal. birinciden bile zanrl,.:WYT. hillerine gitmittir. 
çı;..,kü fertlerden k·vas e~İtl: "Ev- Gece aaat dörtte kayık Sedef 

adasına doğru giderken karanhkvah yapamadon! Olmadı!, . d;y,.n 
ta İstanbul istikametinden sürat . bir Sl\n'atkA:rdan da;m,_ ümit var- ' 
le gelen bir motörle çarpıfmı• 

dır. Halbuki, bütün mi11et;n naza- Y 

kayık ortasından parçalanarek 
rında bir hiç. hatta hi<:ten de aşa-

batmrştır. 
ğı oldt'.ığu halde. ken";ni Sufh•nus-

Omerle on bir tayfa denize 
,uera sayan müte,a;rter"en ulusal 

düımüşlerse de motör tarafından 
kültiiriimüze hflyıT mı srelir? 1 kurtan mışlardır. Motör Antalya 

Acem şairinin dediği g!bi: 
ambanna aittir. Kaptan lbrahim 

An ke• ki nedcrnecl rJe neJt1>neJ ki 
tevkif olunmuştur. 

neJaneJ . ................................ ~ 
Der cehli mürekkeb ebe-l;;JJt>lır ' 

bemaneJ 
En ilasr, ne bedb;nli~~ diişHp 

"çalışan,, gençlerden ÜIT'idi kes
mek, ne de güliinç bir n;kbinlikle 
mütetairlerimizi tiir yazıyor s11n
maktır. iyisi mi, hakikati, olduğu 
gibi. tövlece görürüz: 

Telefon f irketinin abonelerine 
iade ile mükellef bulunduğu fazle 
alınmıt mükaleme ücretlerinin a
boneler tarafından belediye has
tahanelerinin tevıii için teberrü 
edilebileceği hakkında geçen sene 
Heyeti vekile karan çıkanlmıf ve 
buna istinaden tehir halkının te
berrü edeceği abone ücretlerinin 
toplanmasına baılanmıştı. Bu iş 
henüz ikmal edilmit değildir. 

Fakat geri kalanlar timdi ad
reslerini değiıtirmit olan ve yeni 
yerleri bulunamıyan birkaç abo
nedir. 

Bunlar da fazla bir ehemmiyeti 
haiz olmadığından belediye bu 
yıl bu paranın alınması muamele
ıını yaptırarak ite başlamıştır. 

Yapılan son tahmin bu paranın 
105.000 lira olacağını göstermiş
tir. 

Bu 105.000 lira ile Cerrahpaıe 
ve Haseki kadm hastahanelerin
de birer pavyon intasma ve bıı 
pavyonlann teı1ı ve sair masraf· 
lanna aarfma kanLr verilmittir. 

Bunun için de kartılıklı ola
rak belediyenin gelir ve gider büt 
çelerinde birer fasıl açılmıştır. 

Hava hUcumlarından 
İstanbulu korumak 

için 
l~bul ıehrini hava tehlike

ıinden korumak üzere tamamen 
idari mahiyette olan tedbirlerin 
alınmast için hazırlıklar yapan 
Vali muavini Hüdainin baıkanhğı 
altındaki komisyon tedbirleri teı· 
bit etmittir. 

Yelnız geçen yıl Başbakanımız 
ismet lnönünün hava tehlikesi ol· 
duğunu bildiren nutkundan sonra 
başlıyan bu faaliyet elde tahsisat 
bulunmadığı için müabet sahada 
lazım gelen neticeleri vermemit -
tir. 

Bu yıl lstanbul vilayeti hava 
tehlikesinden korunma iti için bir 
tahsisat verilmittir. 

Tahıiaat vilayet hududu için· 

deki bütün kaza ve köylere takıim 

edilecektir. Ayrıca tehir hudutta

n dahilinde sarfedilmek üzere 

25.000 liralık bir tahsisat daha 

verilmiıtir. Komisyon bu paralu

la ilk planda yapılması icap eder. 

itleri teıbit etmektedir. 

Bundan bir müddet evvel millt 
emlak idaresinin Ankaradan veri· 
len bir emir üzerine milli emlak • 
tan olan mektepler. kışlalar. mü 
zeler ve saraylarla diğer binalara 
kıymet takdir ettiğini ve maliye 
vekaletinin bu emlakin bugünkü 
emlak kıymetine göre bu emlakin 
hakiki kıymetini öğrenmek istedi
ğini yazmıthk. 

Bu it için teşkil edilen komiı· 
yon mesaisini bitirmiştir. Yalnız 
komisyon yüksek tarihi veya ma· 
nevi kıymetleri itibarile bazı bi • 
nalara kıymet takdir edememit 
veya bunlara kıymet takdirini va
zife ve salahiyeti haricinde gör • 
müttür. Bu binalar meyanında 
yüksek tarihi kıymetleri bulunan 
Topkapı Sarn.yı müzesi, ÇiniH ve 
Bağdat köşkleri, müzelere devre • 
dilmiş olan bazı türbelerle Dolma 
bahçe ve Y ddız saray lan bulun • 
maktadır. Bu husustaki noktai na
zar maliye vekaletine bildirilmit
tir. Vekaletin vereceği direktife 
göre hareket edilecektir. 

OUlhane 
mUsamerelerl 

Gülhane kliniğinin senelik 10 une11 

tıbbi müsameresi bu ayın 27 inci cuma 
günü saat 16,30 dan 18,30 a kadar de

var.11 edecektir. Arzu eden meslektaılann 
teşrif buyurması rica olunur. 

Aırapçaya 
yeniden mi 

başDayacağız? 
M. Turban Tan yazıyor: 
Dün bir dostumu ziyarete gittilD( 

Konuıurken söz, mekteplerde okutulan 
kitaplara intikal etti. Dostwn, dertli 
dertli içini çekti: 

- Bizim oğlana, dedi, bir arapça 
hocası tutacağım. Eline verilen dcra 
kitaplarından bir kısmını baıka türlG 
anlıyamıyacak 1 

Ve sonra iddiasını haklı gösterme~ 
için ''Eşya dersleri., adını taşıyan bir 
kitap getirdi. Geliıigilzet sayfaları ç~ 

virdim. Şu tabirleri gördüm: Bittesir, 
elektriklenme, şerare, savt. ıulann tar 
fiyesi . mesamatlı kap, humzu aanii maır 
ganez!.. 

Simoi ben dt" ıoruvorum: Tilrkçenin 
alabildiğine sadeleştiği bir sırada ilk
mektep çocuklanna bu kelimeleri kek~ 
letmt'nin ne Hizumu var? 

Küçü lk devletler 
veLckarrnocuoar 

Ay geçmiyor ki bu kötü risale
den ilç beş, hatta daha fazla 

kma11n ... Onun için. bu "edebi 
reyan !?,, hececilerden sonra Edebiyat cephesinde sükunet 

var. Yalnız arada 11rada ufak te
fek saçmalar atılıyorsa da artık 

kendi lahuti kanatlariyle değil. as
ri bjr tayyare ile uçmağa bashvan 
!İir perisi 'hunlardafl tamamivle 
masun kalrvor ! Ona nüf~z edebi
len yok •.. Bu hat kartısında da na

de, bence, fert fert mesut sayıla
maz. Kötü bir edebiyat tedrisi ne
ticesinde zavallıların zevki böyle 
tereddi etmiştir. Maarifimizin ya
pacaiı şey, medreselerin ''kale,, 
ve 'rkıyle,, inceliğiyle eıki nesle 
~rk kültürünü tedris ettikleri gi
bi, şimdi de Yunan"klisiklerinden 
Alman romantiklerine kadar hü • 
tün beynelmilel kültürü çocuklan

-------------- Neaneddin Sadık, buaiinkü Akpm' 

llrlanmıthr. Öylece tarihe geçe
ktir. 
Cep t;ıkvimi şairi ded" ğimiz tip, 
rk yahut Garp tarzında bir kül
te sahip olmak şöyle dursun, 
tavasaıt bir bilgiden. orta kırat 

r zevk terbivesinden bile mah
dur. Maalesef mektep,erimiz

edebiyat tedrisi 0şiir zevkimizi 
fryan sözdür!,, nazariyesine is-
at ettiiti için bir blktm orta tah-

1 çocukları. damarlarında duy
klan delikanlrltk atef;ni san'at 
lidadı sanmıl'lar. ,airHklerfoe 
naat getirerek tahsili de - hev-
t - 'hmlkmı,lardu. Arbk töh

tahtma c1kmak. deha tacıtta 
lıio olmak için bir tek !ev kalı
'l"du: Annesinin salkT"' kiin~!lini 

iyet Sandığına rehine koya· 

zenini.,,, u" oıtara b"k'P: 
- Bu hilgi ve bu makine cl.-v

rinde beni. o peıte"'k~r"ni oklan
nTZl'l zor avlarsınız! • diyor. 

Hakin da var: 
Peyaminin ıöyledi~i sribi "a~ 

dını,, ve "lc'ld·nı., keHm•l!!rini 
yanyana ttetirmekle ıHr vazdım ıa. 
nan ceo takvimi tair'erinin istih
kakr. hl?:ce vııı '"'7. i•tih7ııı -'T?' ! 

Ne istiyoruz ? 
Maksadım, hiç kimıeye hücum 

değildir. "Cep takvimi tairleri,, 

mıza telkin eylemektir. 
Arabi ve Farisi bilmiven bu

günün lise talebesine, et1ebiyi\t ter
biyesi namına Vasıfı Enderuni ilel 
Gurebahanei Laklakan arasında
ki dar saha gö.sterilirse netice itte 
böyle olur. 

Biz, öyle bir edebiyat nesli is
tiyoruz ki, eline geçirdiği yirmi «>" 

tuz lira ile saçma sapan bir şiir ki· 

25 
ÇARŞAMBA 

MART - 1936 
BJcr: llM • Mula&rnım: ı 

Hicrt Kameri eeneb8§.ı tl3M) 

---
....... 

tabı de~il. kendi tarafından yapd- ,.:z. 
b. H .. . j 4.83 12.20 115,49 18.26 ı9,57 4,115 

mıı ır omer tercumesı neşri ~ ıo,06 15,M 9.23 12,oo 1,32 9,48 
için cahşıın. 

Kültüre müstenit edeb"~t... • • 
Qr;ÇEN RE~ BTIGUN NE OLDU T 

Gençliğin f İerı bu o1malıdır... H!Uer Con Saymen ile styut görtl§m~ 
Buna varmak için de ilk mücade- terde bulunmuştur. 
le, cep takvimi §airleri aleyhine Harbinde 8 saat .nreıı bir tntll&.k otmuo. 

cephane depolan paUamI§tır. Halk §ehirden 
açılmadıdır kaçmaktadır. 

(Yl·NOJ Çtnd~ neb!rlerlD t&§maamdan 20 bin ki 
§1 bofUlmuıtur. 

~yu~o~ 1 

Almanyaya teklif edilen şartlardan 
MilJetler Cemiyeti mes'ul değildir ve 
onları benimsiyemez. Bazı devletler ta
rafından hazırlanmrı prtlann müdafaa· 
sıru Milletler Cemiyetinden beklemek, 
bu müesseseyi şu veya bu devletin. ıu 
veya bu devletler zümresinin hususi 
politikasına Alet etmek demektir. Böyle 
bir hal. Milletler Cemiveti için vazifes~ 
ni hiç yapmamaktan daha tehlikeli o
lur . 

Bunun içindir ki 'Milletler Cemiyeti 
dr~tnda haıı:rrlanmrş tekliflerin kı.bul f!' 

dilmemesinden doğabilecek ihtilafa kon. 
sevin nasıl müdahale cdere~ini hukukt 
balomd:ın anlamak ~ücttır. Bahusus, 
kendi h~kim;,,eti ııı1trnd:ı1ô v;ııt:-n topra~ 
larmrn e-r:nebi ordulan işoalf altma a!m
ma!!rnı Mi11et1er r.•nıiv~t; bir devlt-tten 
n~~n1 icıtiv~h;t;r? Miicıtaki1 bir miltct 

hövte Mr tı-k1Hi kah111 f'tme-ni ni""e. Mit
lt'tler r. .. ...,;.,eti nıo J..,1.-la onun al~y_hine 
zecri tedbirler alabilir?. 
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-manya menfi cevap v r 1 
•• •• Cic· 

harita 
a ı 1 

e • 
ansı 

in i tere aranın büsbü ün açllmamasına çalışıyor 
Londra, 24 - Fon Ribbentrop Flandin, dün akşam Londrada ihtilafa bir delil olarak gösteril

bugün saat 17 de Londraya gel- Paul Boncour'la görüşerek Fran- mektedir. Atı an 

ar er 
bo balarla bir 
deposu tu uştu 

enzin miştir. Ve Londraya varır varmaz sa hükumeti için dört Lokarno Konseyi Avusturya murahhası 
derhal hariciye nezaretine gide- devleti mukarreratının bir kül leş- Stanley Bruce açını§ ve alakadar 
rek Ec.~i ziyal'et etmİ§ ve Berlin- kil ettiğini bildirmiştir. devletler tarafından yeni hiç bir 
den getirdiği cevabı vermiştir. Edenin Fransızlardan, Alman- müracaat vuku bulmadığı için General Grazfyanl yağmurlar diner dinme 

Haber verildiğine göre bu ce- ya ile girişilen müzarekeleri dur- k~n~eyin tatil edildiğini tebliğ et- gene taarruza mı ge~ecek ? 
vap, Almanyanın yapılmak üzere durmamalarını israrla rica etmesi mıştır. . -----

olan intihabattan sonra Lokarno- muhtemeldir. Fransız kabinesi Alman Uçuş yaparken bı· r ita• an 
cuların tekliflerini tetkik edeceği lngmz efklrıumumlyesl Ren tekllflerlnl müzakere etmemi ye 1 Y 
seklindedir. kıyllarma lnglllz askerJ gön- karar verdi tayyares" du··ştu•· do·· r k .. ş"ı o·· ı u·· 
~ Ribbentrop ayrıca Edene 1500 derllmeslne. Fransız-lnglllz Paris, 25 - Reisi Cumhur M. 

erkAnıharblyelt rJ ltonuş- Lebrun'un riyasetinde toplanan 
kelimelik bir de muhtıra vermİf· malar1na muhalif 

Fransız kabinesi uzun bir müzake-
tir. Bu muhtıra Almanyanın mü- Londra, 24 (A.A.) - Daily 

reden sonra, kendisine yapılan tek 
savat prensiplerine aykırı olan her Expres gazetesinin hususi muha-

dd d lifleri kabul etmedikçe Almanya 
türlü teklifleri re e eceğini ve biri yazıyor: 

k b ile hiç bir müzakereye girmemeğe 
Renin tahliyesini a ul etmiyece- Parlamento mahafilinde, Re-

karar vermiştir. 
ğini bildirmektedir. ne lngiliz kıtaatı gönderilmesi tek-

h h Toplantıda verilen en mühim 
Alman murah as eyeti l.on- lifinden artık bahsedilmiyeceği 

k 1 k kararlar arasında, Londra görüı-
, arad dört beş gün a aca tır. bildirilmektedir. Bu .sembolik iı::-

~ melerinde verilen kararların an-
. lngUlz-Fransız noktalnazarı galden vazgeçileceği muhakkak -
· M k b ) d l cak bir kısmının ~ayanı kabul ol-

evsu men a ar an a man tır. Ve bu hal, lngiltereyi bir sı -
h b ı t ·ı· fk" duğu, İngiliz ve Fransız erkanıliar 

a er ere göre, ngı ız e arı u - kınlı menbamdan kurtaracaktır. 

G neral Orazlyanl yaOmurlar 
diner dinmez taarruza mı 

geçecek? 
Londra, 24 (A.A.) - Şimal 

cephesinde ltnlyanların cenahları
na karşı imparator, Ras Seyyum 
ve Ras kassa tarafından hücumlar 
yapılmakta olduğunu teyit eden 
yeni hiç bir haber gelmemiştir. 

Mamatih böyle bir hücum olsa da 
1>unun büyük bir mikyasta bir ha
reket olabileceğine ihtimal veril· 

t · d Al k 1 biyelcrinin evvelce yapılan anla•-mum yesın e manyaya arıı Bundan sonra lngiliz ve Fransız 'S' mıyor. 

1 }'fi · h f'fl ·ı · malara istinaden alınması lazım yapı au tek ı erın a ı eh meıı erkanıharbiyeleri arasıda müzake- Şimdi umumi alaka Ciciga ve 
1 h• d k tl" b' l gelen tedbirleri konu~mak irin H a ey ın e uvve ı ır cereyan o - reye başlanması meselesi geliyor. T arrar üzerinde toplanmaktadır. 

d h ld F l b '--t' toplanmaları ve Lokarno devletle-uğu a e ransız ar una ırn - B. Bnldvinin yakınları, dün ak~ Çünkü öyle anlaşılıyor ki, yağmak 
iyyen yanaşmamaktadır. Ve bu- şam bu fikrin de terkedilmesi müm ri arasında yapılan gÖTÜ§melerin ta olan yağmurlar diner dinmez 

1 gün ıon defa olarak toplanan kün olduğunu söylüyorlardı. Haf- Londrada değil, diplomasi tariki- bu tehirler General Graziani or-
konseye Fransızlar iştirak etme - ta tatilinde intihap dairelerindeki le yapılması vardır. duıunun taarruzuna uğrıyacaktır. 
mitler, konsey de hiç bir karar şahsiyetlerle temas eden parla .- ltalyan1n noktal nazarı Adisababada da bu taarruz bek-
venneden dağılmıştır. mento azası, lngiltereyi bir sava - Londra, 25 - ltalya hükUıneti lenmektedir. Gene Habeı hüku -

Gene söylendiğine göre Lokar- ıa sürükliyebilecek olan teklifin, Lokarno devletleri tarafından Al- met merkezinden resmen bildiril -
nocular tarafından yapılan teklif- memlekette maruz kaldığı muha- manyaya bildirilen karara ancak diğine göre, Ciciganın dünkü 1>om. 
ler Almanya tarafından kabul e- Iefetten dolayı hayrete dü~müı- prensip itibariyle taraftar olduğu- nardımanda 19 kifi ölmüf ve 100 
Clilmedikçe Fransa konseyin top· lerdir. nu bildirmiştir. ' kiti yaralanmıştır. Yaralıların ara-
lantılarına iıtirak elmiyecektir. Fransanm hareketi be§enllmlyor Londradaki salahiyettar malia- smda İngiliz tabaasından birçok 

bulunan Mısır kızılhaçına ait am 
liyat çadırı da 1talyan tayyarele~ 

tarafından mitralyöz ateşine tutu~! 
muştur. Birçok bina yıkılmıf 11 

ya mühim hasara uğramııtır. 
İtalyan tayyarelerinin Harrar 

da yakında bombardıman edece1' 
!eri zannedildiğinden bütün sil'İ 
halk şehirden çıkarılmı§hr. 

Bir ' faJyan tayyaresi dUşmU• 
• 

Roma, 24 ( A.A.) - 163 numa 
ralı resmi tebliğ: Cephel~rde ~i· 
şiklik yoktur. Bir tayYaremiz ıı· 

çuşa başlarken dü§müş, parçalan' 
mış ve içinde bulunan dört kişi ö~ 
müştür. 

Clclga bombardımanında 
öıen!er 

Berbera, 24 (A.A.) - Dün vt 
pazar günü Ciciga üzerinde yapl' 
lan iki hava hücumu kurbanlatl 
103 ölü ve 140 yaralıya baliğ ol• 
maktadır. 

ltalyanlar Ciclgayı harltecian 
ilmiye n!yot etml ter 

Adisababa, 2A (A.A.) - Cicİ' Şaht uumuşakllk 1avslye ediyor F I fil, İtalya aleyhindeki zecri ted- Araplar vardır. Büyu"k bir lngı· -1 Londra, 24 - ransanın A -
Hltler lsr ~ ediyor l h; .. 1,,.,.. .. Alm;nu•~--- ~- =~ .. ı .... ı. "" 

O'An\" hn ctıa'hıal. .,,.;:"'-:: .J_t _ _ ,,,.. 
rak bombardıman edildiği söyleıt"' 

on Hintli ancak mağazanın vak - mektedir. 

,. 
manya i!e her tür Ü münakata ve:: 

Berlin, 24 - Dr. Şaht'ın Hit- I memesi için, Musolini'nin Jju lia-
müıakereden çekinmesi ngiltere-

leri siyasi gerginliği izale edecek rarı verdiğini söylemektedir. tinde tahliye edilebilmiş olması sa- -------------

' ..a: 1 .. - ··--- -·-·· 

de ve milletler cemiyeti mahaf ilin-
tedbirler alması için iknaa çalı§tı- ltalya hükiimeti ayni zaman<la 

de fena karşılanmıştır. 
ğı haber verilmektedir. Şaht son Renin beynelmilel kuvvetler tara-
siyasi hadiselerin Alman ticareti Göbols ne diyor 1 fından işgaline de aleyhtardır. 
ve iktisadiyntı üzerinde fena te· Bertin, 24 - Göbels söylediği Tahriksiz tecavUz olursa 
sirler yaptığını, bundan dolayı i- bir nutukta: Londra, 25 (A.A) - Havas 

1 l · "- Askerlerimiz Rende l(ala- • şin bir an evvel düze ti mesın: tav- aJansı muhabirinin bildirdiğine 
siye etmiştir. <".aktır. Rendeki Alman askerleri göre, Edenin dört devletin tavıi-

Hitler, intihabat münasebetiyle sulh kuvvetidirler ve ebediyyen yeıi mucibince başlıyneağı, müza. 
söylediği bir nutkunda şu sözleri nraclan ayrılmıy1'caklnrdır.,, kerat devam ettiği müddetçe Fran-
söylemiştir: Sözlerini söylem:ştir. sız - Belçika - lngiliz anlaıma-

"Almanya verdiği kararlardan Fransa konsey cerseslne ları mer'i kalacaktır. Eerkanı har-
Clönmiyecektir. Yabancı devlet a. 1 tırak etmedi biye heyetleri tahriksiz tecevüz 
damları nenden yeni bir jest bekli- Milletler cemiyeti konseyi dün vukuunda alınması münasip teknik 
yorlar. Halbuki ben 25 senelik öğleden °sonra Londrada son top- şartlan hazırlamak üzere temasa 
nı• ahedeler aklini teklif ederek lantısını yapmı~ ise de Fransız geçeceklerdir. 
kafi derecede jest yaptım. Bunun murahhasları buna i§lirak etme- Aynı muhabir ltalyanm İ§tirali
fiaricinde her hangi bir yeni jest mişlerdir, Bu hareket Almanya- ten kati surette imtinaı halinde 

yapnmam.,, 
Hitler bundan sonra pazar günü 

ynpılan intihabat netice~inde halk 
kendisiyle beraber olduğunu gös
terdiği takdirde yeni bir program 
dzeceğini söyliycrck •u sözleri i
lave etmİ§tİr: 

"Millet Denimle beraber oldu
ğunu isbat ettikten sonra onun na
mına yeni bir hare1rntte rulunaca
ğım. Almanyanın haysiyeti ve 
hakimiyeti için ç lı malarım;l de
vam edeceğim , 

Nutuk bütün Almanyada radyo 
vas~t"' .. ;Y e ve büyük b:r heyecan
•.., dinlen:niştir. 

Fransa red cdcc k 

ya karşı takip edilecek vaziyette bile mutasavver tedbirlerin tatbik 
Parisle, Londra arasındaki bariz edileceğini ilave etmektedir. 

yesinde kurtulmuılardır. Çünkü 
1>u mağaza binlerce sterlin kıyme
tindeki mallar ile tamamen harap 
olmuıtur. içinde bulunan bir Ha
l>eş memur mitralyöz ateşiyle ya
ralanmıştır. Bombalardan 30 ka
dar ev yıkılmı~tır. Bu sabah ltal
yan tayyareleri tekrar Cicigayı 

oombardrman etmişler ve bir bom 
ı>a benzin deposuna düşerek yan
gın çıkarmıştır ve civardaki ba
rakalara sirayet etmiştir. Bu bom
bardımanda ancak altı kişinin 
yaralandığı bildiriliyor. Maama
fih son bombardımanlardan son
ra Cicigaya tamamiyle harap ol
muş bir şehir nazariyle bakılabi
lir. Habeşlerin söylediğine göre, 
Cicigadan bir kilometre mesafede 

Londra, 24 (A.A.) - Röyterin 
Parisden bildirdiğine göre, iyi ha
ber alan mahafil, İngiliz ve Alman 
devlet adamları arasında yapıla -
cak konuşmalardan sonra Alman· 
yanın vermesi muhtemel her türlü 
mukabil tekliflerin müzakeresinin 
Fransa tarafından reddedileceği

ni teyit eylemektedir. 
Eden mUzo er ıerin r'urdu
rulmaması için çah ıyor 
Paris, 24 (A.A.) - Petit Pari

sien ga2etesinin öğrendiğine göre, 

J,.1 .taç gün evvel Alman başmurahhası Ri bentrop'un Milletler konseyinde verdiği nutkun İngilizce metni okunurken 
Fransız Dış bakanı Flandenin mütemadi yen not aldığını ve Sovyet Dış komiseri Litvinof yoldaşın ise rahat rahat gazC"' 
tesini okuduğunu telgraf haberi olarak vermiştik. Alman başmurahhasınm nutku ne de olsa, Milletler cemiyeti konse· 
yinde helecanlı bir hava yaratmıştı . Yu kardaki fotoğraf o pek dikkate değer ha 1i ve Fransız, Sovyet devlet adamlarının 
hususi vaziyetlerini gösteriyor, Numara 1ı şahıslar sıra ile şunlardır: 1 Barika (İspanya): 2 Grandi (İtalya), 3 Flanden 
(Fransa), 4 Brus (Avustııralya, konsey reisi), 5 Avcnol (Fransa, katibi umumi), 6 Eden (İngiltere), 7 Litvinof (Sovyet 

Rusya), 8 Kolonel Bek (Lehistan), 9 Montero (Portekiz), 10 Edvard (Şili), 

Ven·z 
aleyht 

os 
rları 

Hükumeti devirmek 
için çalışıyorlar 
Atina, 24 - Çaldarisiıı teşeb' 

büıiyle Venizelos aleyhtarları, hii•I 
kumeti devirmek için aralarmd~ 
konuşmaktadırlar. 

iddia edildiğine göre Çaldari• 
ile T eodokis Demircis kabinesini 
parlamentonun önüne çıkmadatı 
evel düşürerek yerine bir temer 
kiız kabinesi kurmak fikrindedir• 
ler. Fakat bu teşebbüsün muvaf * 
fak olacağına ekseriyet inanma • 
maktadır. 

Atina, 24 - Madam Venİze' 
losun müracaatı üzerine VenizelO" 
sun cesedinin doğrudan doğruyı 
Giride nakledilmesi kararlaştırıl 
mı§tır. Bu suretle her hangi bif 
muhtemel karışıklığın da önü alıO' 
mıı olacaktır. 

Amer·ka 
silahlanmak 

istiyor 
Vaşington, 24 - Dıtiıler; er' 

cümeni reisi radyo ile verdiği bi 
nutukta ıu sözleri söylemiştir: 

"-Avrupa tarihinin en müt 
hiş harbine sebep olacak olan bit 
"hadise,, beklenmektedir. Binaen' 
aleyh, Birleşik Amerikanın ıulhuıf. 
temini için, bitaraflık kanunları 
mız, hiç olmazsa dünyanın eti 

kuvvetli bahriyesine ve hava fil 
suna müsavi bir bahriye ve bir ha• 
va filosu ile takviye edilmelidir· 
Milletler cemiyetinin işi tamamİY'' 
le akim kalmı!tır. Mill'!tler cemi' 
yeti büyük devletl•re kartı karat" 
!arını tatbikten acizdir.,, 



amm ar teşkılô.tın 
almak istiqorlartı 
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Tuvarekler arasında 

C~slYsDar nasuu 
Çc§lU o~ uyorD c§ltr? 

Timbuktu1 nun şarkında ve Ce. 
zairin cenubunda büyük Sahara 
çölü vardır Burası Niceryadan Fa. ı 
sa kadar uzanan yakıcı . kavurucu 
ve daima dalgalı bir kum denizi
dir. Çöl çorak bir yerd ır İnsanı 
ve hayvanı çıldırtan ve ölüme sev
keden boğucu sam yelleri burasını 
bütün ıene kaııp kavurur. 

Saharanın efendisi Tuvarek'ler. I 
dir. Sırtında beyaz burnosu, ve 1 
gözlerinde peçeleri olan bu adam
lar, develerinin sırtında çölü dola· 
şırlar. Tuvarek'in işi, kervanları 
soymak, ha,iş ve eıir satmaktır. O. 
aslan kadar yırtıcıdır. Ve yaşa
makta olduğu cehennemi hayat 
dolayısiyle tabiati zalimdir. 

Silah ve askerle sahranın efer 
disini buyruk altına alamamış ola· 
Fran11zlar Tuvareklere karşı sürü 
":.irü casuslar göndermektedirler 
Su casus ordusunun en çoğunu ya· 
bancı lejyonları adı verilen alay
lar temin eder. Dünyanın sergü
zeşt seven bütün gençleri yurtları· 
nı terkederek bu lejyonlara iltihak 
ederler. Nitekim lngHizlerin ser 
güze~t peş;nde koıan en iyi de'' 
kanlıları da bu lejyonlarda hizrr.t. 
ederler. 

Bundan az evvel bu lngiliz de 
likanlılarından, Barrington adlı 
çok zeki bi" casus kendi kumanda
nı yüz :'"l 0 .. 1umla birlikte sahra· 
da bir ist\ltr'l\f vaparken, kumların 
üstüne yüzükoyun uzanmıı bir ce· 
ıet g~r"'1üş!erdi. 

Yaklaıtrkça fıunun arap elbi .. eH 

birisi oldnğunu farketm'şler ve da. 
ha büyük bir ihtiyatla ilerlemişler
di. 

Barrington cesedi çevirince ku
mandan1yle birlikte bağırmaktan 

kendilerini tutamadılar. Çünkü bu 
sima arap elbiseleri içinde gizlen-

miı beyaz bir adamdı ve gözleri o
yulmuıtu. Bunların eli altında ö). 
mekte olan adam acı acı inledi. Du 
kan da hemen onun dudaklarına 
biraz içki akıttı. 

Bu adam çok cılız bir hırıltı.ile: 
- Siz Fransız m11mıı? Beni he

men gizli casus tetkilatı yüzbatısı
na götürünüz, dedi. 

- Seninle konutmakta olan a
dam casus teıkilitı yüzbaıısı Du
kandır. Sen kimsin? 

- Ben casus tetkilibndan Lüs
yenim ve tam vaktinde gelmiı ol· 
dunuz. Artık fazla yaııyamıyaca-

ğmn hi11ediyorum. Beyaz Tuvarek 
den kendinizi koruyunuz. Esir dü· 
tünce beni dağda bir mağaraya 

götürdü!er. Orada Tuvarek elbiae
leri ıiymif bir beyaz adam var: on
ların tefine benziyor. Beni öldür· 

miyeceklerini, fakat istediklerini 
yapaeaklarmı söyledi. Gözlerimi 
oydular. Buraya getirip attılar. 

Adam bayılır gibi oldu, sonra 
müthit bir gayretle sesini yükselte
rek: 

- Yüzbaıım, beyaz Tuvarek ..... 
Büyük beli var... sözleriyle can 
verdi. 

iki caıus, karargahlarının bu· 
lunduğu in Salaha varınca bu meç
hul düşmanı yani kendi ırkı aley · 
hine T uvarekleri sevketmekte olan 
Avrupalıyı bulmağa saldırdılar 

Tuvarek kılığına giren ve en 
asri tabancalarla silahlar kutanan 
Barringtonla Amerikalı lejydner 
Makkon yola çıkarak Ahaggar dai 1 

tarının yolunu tuttular Altların
da Mabala develeri vardı. 
eteklerınde Barrington vaktile ca· 
nım kurtamııt olduğu yatlı bir a
rapla kartdaıb. Bu ya,lı adam 
?nları Tuvarekin inine kadaı gö 
türmeği kabul etti. 

Dağların gizli yarığı içinde gü
zel bir vadiye vardılar Burası çok 
yüksek ve sipsivri tepelerle çevril. 
mitti. Batı yanında etrafı hisarla 
kuıanmış iki k~th gayet güzel bir 
ev göze çprpıyordu. . · 

İyi bir tesadüfle Ah~ggar dağı 

Y aıh arap evt! yaklaıırken: 
- Beyaz Tuvarekin evi! .. 
Diye gösterdi. · 
Kapının birdenbire açıldığını 

farketmekle hayrete dJten i~i ca
!US, karşılarında ince uzun boylu, 
mavi gözlü bir Avrupalıyı gördü~ 
ler. 

Bacaklarında liir lngiliz kilolu, 
ayaklarında sarı çizmeler, 11rtmda 
da mavi arap entarisi vaı:dı. Ağ
unda sevimli bir tebessümle ıö,;e 
batladı: 

- Ak~lar hayrolıun efendi· 
ler ! Adım Pol Donaldson' dur. Be
nimle görütmek mi iıtiyorsunuz? 

Barington cevap verdi: 
- Biz beyaz Tuv.areki ıörmek 

istiyoruz, Donaldson ! . 
Tatlı bakııh adam: 
- Beyaz Tuvarek benim! 
KarııJığını verince iki casusun 

hayreti büsbütün arttı. 

- Arap sizi •nca.k benden al -
mıt olduğu emir üzerine dağların 
içine getirdi. Siz beya:ı Tuvareki 
yakalamak için buraya geldiniz. 
Halbuki kend!niz kapana kıııldı
nız, değil mi? •• 
Şqakalmıt olan iki adamı evin 

içine davetle izaz ve ikram etti. 
Sonra· da kendi ıergüzeı tini .an• 
lattı. 

Bu adam bir lngili:ı ve yal;ancı 
lejyondan firari idi. Biribirideki 
cezalılar taburunun :lehtetinden 
yılarak bir arkadqiyle birlikte kaç 
mıt ve bir Tuvarek itiretinin eline 

dütmüıierdi. Bunlann kendilerini 
öldürmediklerine ıaımı,lardı. Son. 
radan anlamıttı ki: Aıiretin ölü 
reisine çok benzediii için onu ken 
di aralarına almağa karar vermiı
lermit•• 

Donaldson bu qirete bütün iste. 
ğiyle iltihak etmif. Yepyeni haya
tında yabancı lejy:onlanı;ıdakine 

medeniyet dünyasina döruniye can 
atıyormu~. Fakat T uvareklerin 
kendisini bırakmıyacaklarını bili
yormuf. 

Barrington bu hikayeyi sonuna 
kadar dinleyerek: 

- Medeniyet dünvasına dön -
mek isti yonun amma, Fransızlar -
dan yakanı sıyırarak Afrikadan 
çıkamıyacaksın !. .. 

Dedi. Donaldson bu sözleri hak 
h buldu. Fran11z makamlarite pay
latrlac11k bir kozu vardı . Eğer Fran 
sızlar ona hürriyetini \,ahşederler

se o da Tuvareklerin bütün içyüzü
nü, esir ve esrar ticaretinin gizli 
taraflarını anlatacağını söyledi. 

Barrington kendisine Fransız 

makamları namına söz verdi. Be· 

yaz T uvarek de kendisini artık bı

rakma lan için qirete yalvarmağa 
gitti. Fakat istediğini koparamadı. 

Çöl oğullan reislerinden ayrdmı
yacaklarını söylüyorlardı. 

Bunun ii2rine: 

- Kavıa etmeie mecbur olaca-
.ıh.f ' " a·~ ••• 

Dedi ve llazırlıia ıiritti. 
Zaten birkaç dakika sonra da 

Tuvarekler eve hücum ettiler. iki 

taraf da ateı açtı. Cenk uzun sür· 
dü. Evdekiler müstahkem mevkide 
olduklan için vaziyete hakimdi
ler •• 

Nihayet Amerikalı Makkan e
vin kilerinde birkaç parça dinamit 

buldu ve bunları dıtandaki Tuva
reklerin araıına attı. T uvarekler 

dağıldı ve bu kargaıalık esnasın· 
da Avrupalılarla Amerikalı kaç
mağa muvaffak oldular. 

in Salaha bitkin bir halde doğ· 
ru askeri kararıaha gittiler. 

Barrington'un bütün protesto -

larına rağmen Donaldson casusluk 

ve kaçak tuçlarından muhakeme 
edilmek üzere zindana atıldı. 

Yüzbaıı Dukkanla Barrington 
kendi imirlerinin hainliklerinden 

dehıet içinde kalarak bot yere te· 
tebbüslere giriştiler. Harp d:vanı 

inadından vazgeçmedi ve bir iki 
gün sonra Donaldıon idama mab
kWn edildi. 

Dukkanla Barrington işi daha 
yüksek makamlara aksettirerek 
n!hayet bu mahkumiyeti iki sene 
hapse tahvil ettirebildiler. 

Donaldson hapishanede iki ay 
kadar kaldıktan sonra Paristen ge. 
len gizli bir emirle serbest bırakıl
dı ve nihayet geçen hdta lngilte· 
reye döndü. 

hiç benzemiyen heyecanlar ve ser- -======:=..:========== 
güzeıtler kendisini adeti büyüle-
mİf ... Yavaı yavaf bu qiretin reis. 
liğine kadar yüluelmi,ti. 

Kumların üstünde ölü bulunan 
ıtdam meselesinde kendisi biç suç· 
lu değilmiı. Bu cinayet bir yanlış· 
hkla olmuıtu. Artık burada yaşa · 

HABER 
ıstanbuıun en çok satılan 
hakiki ak•am gazetesidir 

ilAntarını HABER 0 e 
verenler kAr ederler. 

maktan bıkıp uaanmlf olduğu için ı -----------.ı 

50 lngiliz 
lirası verseler 

Uçan tayyareden 
öbürüne 

atlar mısınız? 
Siz atlamazsanız blle 

Hem de kaç 
atlayanlar var •.• 
tane ... 

Kendileri için hiç bir ıey tehlikeli l 
olmıyan dört kız ve dokuz erkek Londra 
~a toplanarak tay~are çarpıştırmaktan j 
ust kattan atlamaga kadar her işi muay 
yen bir para mukabilinde yapmağa ka 
rar vermişlerdir. 

Delidolu phsiyetlerden teşekkül e
den bu teıkilatın reisi Dikıon Flint, 
hayatında 1000 defa böyle müthit kaza 
lı vakalar geçirdiğini söylemiştir. 

Bu adama "Nikıo Nervo,,da diyor 
lar. Yani "siniri olmayan, asabiyete ka 
pılmayan adam!.,, 

Gene bu adamın bir diğer namı da 
"bin canlı insan,,drr. 

Yakında bir ücret mukabilinde iki 
otomobil çarpııtıracaktır. Otomobilllerin 

ikisinde de kendi teıkilitının adamlan 
bulunacak ve bu otomobiller saatte 
60 mil ıüratle giderken çarpıpcaklar 

dır. 

Her iki otomobil de parçaparça ola 
caktır. Fakat ıinirsiz adam, bundan ken 
di hayatı hesabına hiç endişe etmemek 
tedir. 

Kendisi şöyle diyor: 
"Ben bu işleri uzun zamandır yapı 

yorum. İnsanın parmağım ağzında hıra· 
kan, küçük dilini yutturan heyecanlı 

tecrübelerden, karada, denizde ve hava· 
da yüzlercesini yaptım. Belki tiOO tane 
otomobil kırdım. Fakat Wl bunların 

hikiyesini anlatacak mevkideyim. Sa 
ğım. 

Bu gibi fevkalide hayret tecrübeleri· 
mi sinema kumpanyalan için yapıyorum. 
Bu işte benimle teırikimesai edecek 
genç erkek ve kadınlan da topluyorum. 

Aldığım kızlar, harikulide muvaze
ne sahibidirler. Film kumpanyasının is 
tediği herhangi hayret tecrübesini yap
mağa hazırdırlar. 

Muvazene ve cesaretlerinin derecesini 
göstermek için ıöyliyeyim ki, bu kızlar 
dan bir kaçı bir Londra binasının tepe 
sindeki 40 ayak irtifada su terazisinin 
kenarlarından ta üstüne tırmanmışlar, 

bir başka vakit de caddeden 150 ayalc
yukan bir irtifada bir binanın taraça11 
etrafında y{irümlişlerdir.,, 

Bizzat kızlar da demektedirler ki. 
"Biz bu iti. heyecanı sevdiğimiz için 
yapıyorm. Bizi heyecan, heyecanlı bi 

diselerden baıka bir tey 'alakadar etmez. 

Evvelce bu iti. sadece kendi zevki 
miz için yapıyorduk. Bazılanmızm ailesi 

bu heyecanlı mari~etler için hiç olmana 
parada ela kazanmakhğımızı tavaiye et· 
ti .. İşte geçinip gidiyoruz.,, 

Teıkillt reiıi "Bin canlı adam., 

Flint heyecan tarifesini ıöyle tesbit efe 
miştir. 

Bir otomobii çarpıştırmak: 20 Sterlin 
İçerisinde kadın bulunduğu halde 

otomobil çarpıştırmak: 32 Sterlin. 
Otobüs, veya otomobil tepetaklak 

etmek: 3 5 Sterlin. 
İeçirisinde kadın bulunduğu halde 

bunları tepetaklak etmek: 60 Sterlin. 
, Dört nala giden beygirin Uzerlndeıt 
düımek: 5 Sterlin. 

24 ayak duvardan atılmak: 15 Ster 
tin. 

Ayni kumpanya azalan handa bir 
tayyareden bir tayyareye ıeçmek için 
50 Sterlin almaktadırlar. 

Bir yemek masasında ottrrup dunır 
ken karşıki adamdan bir yumruk ye
menin fiyatı 3 Sterlindir. 

Tarifeyi yapan adam bu sonuncusu· 
nu en ehven ücret olarak gösteriyor. Ve 
"su gibi ucuz., diye tarif ediyor. 

Kıskanç bir koca 
Karısını zencire 
dıv~ra bağlarmış 

Kadın bu istibdattan memnun 
amma, t\dllye kocayı cezalandırdı 

Çekoılovakyanın fimal hududunda 
Novi Bohumin civarında bir çütlik evi 
nin odasında zincire vurulmuş genç bir 

kadının bulunması jandarma ve polisleri 
harekete getirmiştir. 

Oda iyice döşeli ve dayalıdır. Fakat 
kadın her iki ayağına geçirilmiş pran 

ganın zincirlerile duvara çakılı olduğu i 
çin ancak kapıya kadar eriıebilmekteydi. 

Yapılan tahkikattan anlatılmıştır ki: 
~aşı geçkince olan koca çok kıskançtır. 
Ve it için çar§lya pazara çıktığı zaman 
kanaıru ancak bu suretle korumaıun ça 

resini bulmuıtur. 

İşin asıl tuhaf tarafı ıura11dır ki kr 
dm polislere hiç bir tikiyette bulunma· 
mıt ve kocasının hoıuna gidebilmek içia 
her ıeye razı olduğunu ıöylemittir. 

Polis kadının sözlerine biç aldırıt et 
miyerek çiftçiyi, kansının hürriyetini 
tehdit suçuyla mahkemeye vermiştir. 

"Koca razı, kan razı, ne halt eder 
kör kadı,. nanriyeıinin doğru olup ol-

madığını Çekoslovak vilayet ceza mah· 
kemesi gelecek hafta vereceği karada 
ıösterecektir ~ 

---·------ ---- ------ ..... ------ ~ -.. ______ -=- - - ~- - --= 
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- Ben de tamamiyle ayni fi -

kirdeyim. 
-Ve bu sabah erkenden hiç bir 

malumat bırakmadan bir adam 
angaje ettiği, iki şüpheli kimse ile 
acele ve habersizce Romayı ter
ketmiş bulunuyor. 

-Evet! 
- Bu adam dün akşam, vefat e· 

den F ernando ile uzun uzadıya 

konuşmuştur. Ve kardinalin da
iresine ondan sonra hiç kimse gir· 
memiıtir. 

- Bu da doğru. Ben de ayni fi
kirdeyim. 

- Bütün bu hadiseler bu cina
yette Fariyaninin alakası olduğu
nu meydana çıkarmaktadır. 

- Evet! 
- Bunun için hekimbaşınızı e-

ne Rom~ya girdik. Yal~ız bu sefer "Peşimden koşan erkeklerin, kar-"' 
ba§ka hır kapıdan ve hır arabanın d • • . 

1 
.. 1. b • • • • ı • • 

1 
• . • 

içinde olarak. Vakit de gündüz ve Şlm 8 Oy e ezı ip UZU UŞ eri, Oyle 
kapılar açık olduğundan kimse b ı d k ı k• V il h• b 1 
bize vesika ve kim olduğumuzu e ve ger an ırış arı var ı.. a a 1 un arın 

hepsinden de iğreniyorum . .!,, sormadı. 

- Bu da doğru! 
- Binaenaleyh papa tahkikat 

yaptırırsa nihayet ne öğrenebile -
cek? Fariyaninin iki serseri an -
gaje ettiğini, Roma içinde gece -
leyin bir takım esrarengiz ve ka -
rıtık işler yaptıktan sonra nihayet 
sabaha kartı Napoliye gitmek Ü -

zere şehri terkettiğini .. Öyle de -
ğil mi? 

- Meryemin hakkı iÇin doğru 
söylüyorsun. Haydi, burada ,arap 
parasız. Birer kupa daha içelim! 

İçtiler ... 

- Sizi şerefimle temin ederim lar. Doğrusu bu genç ve güzel ka- hkla birbiriyle yarııa çıkmıt1ar •• 
ki, ben Şerifin evli olduğunu bil- dına acımamak kabil değildi. Karıımda öyle bir ezilip büzülüt· 
miyordum. Bana sizden ve çocuk- Akıam üstü masanm üstüne Şe- )eri, öyle bir bel ve gerdan kıntları 
larındari bahıebni' olsaydı, emin rif e hitaben bir pusula Öırakarak var ki.. Vallahi bunlann hepsin• 
olunuz ki, onun yüzüne bile bak- eıyatJıı alıp gittim. Arbk ondan den de iğreniyorum .. !,, 
mazdım. Ben bekar bir erkekle da hayır yok. Zavallı kadın ıs- Leyla, Şerif beyin Kadıköyün• 
evlenmek, yuva kurmak, çoluk ço- tıraplarını sayıp dökerken kendi- deki evinden kaçtıktan iki ay aon• 
cuk sahibi olmak istiyen bir kadı- sinin ne kadar talisiz bir insan ol- ra, bir akşam Beyoğlunda Şerifle 
nnn. Vah vah, şimdi bilseniz ne duğunu söyledi. Acaba ben on - kal'fda!ıyor. Şerif, Leylimn pefi"' 
kadar üzüldüm! dan çok talili bir kadın mıyım san- ni bırakmıyor ve onu Sıruerriler

Şerifin karısı yerinden kalktı.. ki? ... Şerif yüzünden öteki koca- de oturduiu apartımana kadal" 
Dizlerime sarıldı: d k b tti' V bö' 1 k · mı a ay e m. e Y e a sı takip ediyor. itte o gece ortadan 

Ancello anlatmakta devam et-le geçirir geçirmez kendisini .. 
-Tevkü etmeniz lazımdır. Öy- ti: 

~mi? - Dediğim gibi, eğer Borjiya 
bizi öldürseydi, hiç bir şey kazana
mıyacak, ve büyük bir tehlikeye 
düıecekti. Binaenaleyh bundan 
kurtulması için bize fevkalade 
muhtaçtı. Biz, onun teklifini ka
bul etmekle kendisinin hayabnı 
kurtaTdık. 

- Allah aşkına, Leyla hanım! tesadüflerle az koca mı kaybetme- ka> ~illan ve yıilarca izi buluna • 
Şerifi bana değilse bile çocuklan- dı'm ?. Ben •üphe yok ki ondan ı-ok ş b h 

~ :s mayan erif ey ~kında yaStJ .. 
na bağı§laymız ! Onları ökıüz bı- daha talı' si ... bir kadınım. O mus· 

... mıt olan fU satırlar Yılmaz beye 
rakmaymız ! tarip olunca, göz yaşlarını çocuk-

eski bir cinayetin yeni vesi.kalan· 
nı venniıtir: ~ 

"Apartımanın kapıtmı a~ı • 
ğım zaman, ka11ımda, karanlık • 
ta r,ıldayan elektTik feneri .gibi 

--- ! .... 
- Pek ala! Sana bu salahiyeti 

de veriyorum. 
- Benim de öğrenmek istedi -

ğim buydu. Maamafih bir defa da 
Fariyaninin içerisine girdiği §U 
esrarengiz konağı aramak lazım -
dır. Belki burada da bir ip ucu ele 
geçiririz. Onun için müsaade eder
'•miz derhal gideyim. 

- Gidebilirsin. 

Şimdi dekor e rarenglz marki
nin evinin karşısında, altında bir 
şarapçı dükkanının bulunduğu iki 
katlı bir evin üst odasıdır. 

içeri girer girmez sakın hayret 
etmeyin, aşmayın! Fakat doğru
sunu söylemek lazımsa ıaşmamza 
hak vermek lazımdır. Çünkü insan 
daha sabahleyin Kardinal Borjiya 
ile birlikte ıehri terkeden Jülyetto 
ile Ancello ve Roberto tesmiye e
dilen iki serserinin burada tahta 
bir masanın başında ıarap içerken 
görür de nasıl hayret etmez? 

Bu sırada Jülyetto ayağa kal
karal< pencereye kadıır ilerledi. Ve 
tıımınkr kapalı duran örtüyü ara
bklıyarak bir saniye kadar esra
rengiz markinin evini gözden ge
çirdikten sonra tekrar yerine av· 
det etti: 

- Görüyorum ki sen çok akıllı 
bir adamsın... Dalavereleri anla
makta büytk bir maharetin var. 

- Fakat şimdi artık bize ihti
yacı kalmamııtır. 

- Vay canına! Şu halde ••• 
- Hiç tereddüt ebneden ı8yli-

yebilirsin. Hepimizin hayatı teh
likededir. Dikkat etmedin mi?. 
Bugün yolda iken sözde kurnaz
lıkla !hepimize uzun uzadıya ter
cümei halimizi sordu. Bizi yokla
dı. Binaenaleyh tunu açıkça söy
liyebilirim ki eğer Borjiya yeni bir 
plan gütmüyorsa bizi muhakkak 
surette ortadan kaldıracaktır. Çün 
kü müthit bir urrına vakıfız. 

- Peki, ne yapmalı? 
- Yapılacak şey fevkalade dik-

katli hareket etmekten, gayet ap
tal, parayı çok sever görünmekten 
ibarettir. Ancak bu manevra ile 
Borjiyayı kandırırsak hayatımızı 
kurtarabiliriz. Y okıa içtiğimiz 
bir bardak tarap bizi saniyede ö
bür dünyaya götürüYerir. 

- Hayır .. Ben çocuklan kadar larınm sevgisiyle dindirebiliyor. 
ıizi de dü!ünmeğe mecburum. Şe- Ya ben? Kulaksız duvarlara hitap 
rif cidden çok alçak bir adammıf. etmekten, her gün kendi kendimi 
Sizin gibi güzel ve temiz yürekli yiyip bitirmekten başka ne yapa
bir kansı varken, her şeyi yıkıp bilirim? ilk kocamdan bir küçük 
da beni aldatması, benimle bekar erkek çocuğum vardı .. lzmirde ba
hir erkek gibi evlenmeğe kalkıt- basının yanında kaldı. Onu bir 
ınuı doğrusu affedilir cinayetler-

daha göremedim. Şimdi sal ise 
den değil.. ki b d ı kimbilir nasd yakıtı ı ir e ikan 

Genç kadın bu cevabımdan o lı olmuştur. Nevzat beyden do· 
kadar memnun oldu ki.. Ayağa ğan Nesrinim de benden daima u
kalkarak boynuma sarıldı: zaklara kaçmak ister• Hakkı da 

- Sizin hiç bir kabahatiniz var .. Kızcağız bilyüyünciye kadar 
yok, Leyla hanım! Yuvamızın pe- adamakıllı bir ana ıefkati, ana ku
rişan olmasına sebebiyet veren biz caiı görmedi. 

parlak iki göz gördüm. Şerifin 
gözleri.. Kapıyı birden yüzüne 

kapamak istedim: (Burada senin 
işin yok .. haydi evine git!) Şerif 
rovelverini uzatarak bağırdı: (Ca.o 

nını yakarım ! Kapıyı aç... Biraz 
konu~up gideceğim.) Korkumdan 
değil, merhametimden açtım. Şe-

rif içeriye girdiği zaman, omuzu· 
nun üstünde sallanan hafı, toprak 

altındaki haıarat tarafından di • 
diklenen kuru bir ölü kafaıma 

benziyordu.. O kadar çökmüt. o 
kadar zayiflaml§tı ki.. Oturclu. 
(Ne istiyorsun, Şerif?) diye tor• 
dum. 

Gözlerini yere indirdi. RoTel • 
verini avucunun içinde tutuyordu. 
K111k hir sesle cevap verdi: 

zat kenditidir .. Şeriftir .• Onu ha- Nevzattan ayrıldı~m günden
na, yuvaaına gönderirseniz, size C"" l>eri Nesrini sık sile g&remez ol -
nediyen minnettar kalacağım. Ak- dum. Beykoza da her zaman gi -
ıam üıtü çocuklanm pencerenin dilmez ya. Şimdi ne yapacağım? 
CSniinde ortalık kararıncrya kadar Adam sen de .. Bu da üzerinde faz
bekliyor ve: (Bu akf&Dl da baba- la durmağa değer bir mesele mi? 
mıs gelmedi. Bizi neden aramıyor, Peıimde ona yakın aıık var. Bun
anneciiim ?) diye aiJaııp duruyor- tar arasında doktor, zabit, mühen
lar. Buna hangi ana yüreği tabanı'- diı, ressam, muharrir .. Hepsinden 
mü) edebilir, hanımcıiım? Siz be- var. Elbet birini seçer, kendime "- Beynimin içinde bir yıim 
nim yerimde olsanız çıldmrdmız ! çekerim. Fakat timdi kendi ken- ateı var, Leyla! bu ateıi içime bo

Genç kadını fazla söyletmek is· dimle, vicdanımla baş başayım ya.. taltan senıin ! ben, sensiz Yatıya .. 
temedim. Sabahleyin kederle kar- Doğrusunu söylemek lazım gelir- mıyorum. Beni Kadıköyündeki ... 
tılaımak hiç de hoıuma gitmez.. se, bu on erkeğin onunu da bir a· vimde nec!en yalnız hll'aktın?,, t 

- Size ıöz veriyorum .. Şerif bu raya getirsem, istediğim gibi bir , "- Sen yalnız değilıin ! Gü • 

- Köşkte düğün var 
.,.iye homurd ndı. 

akıam evine ve çocuklanna kavu- erkek olamaz. Uskumru balığı zel bir karın ve sevimli iki ÇOCUııt 
ıacak. Merak etmeyin! gibi hepsini birden bir şiıe dizip ğun var! Batka kadmların pefin ııı 

Dedim .. Çocuklar ellerime sarıl· piıirsem, bir damla erkeklik kanı de koşmak sana yaratır mı?,. 
galiba! (Devamı var) dılar .. Ne de sevimli şeylerdi on- aknuyacak ! Pısınklıkta, kılıbık- (Devamı vtu) 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Ancello cevap verdi: 
- Bana öyle geliyor ki bu kar

Clinal Borjiyadan daha kurt, daha 
\cumaz kimse yok. 

- Doğru .. Vak1a eıki efendi -
miz rahmetli F ariyani de doğrusu 
şeytana taş çıkartacak derecede i
di amma, bunun yanında solda sı
fır kalrr. Yalnız benim şahsan an
lıyamadığım bir nokta, bizleri ni
çin öldürmediği, ve niçin yanında 
alıkoyduğudur? itimat edecek a
damı mı yok? 

- Böyle dü~ünürsen aldanıT -
sm. Kardinalın kendisine tama -
miyle sadık pek çok adamı oldu -
gu muhakkaktır. Bizi muhafaza 
etmesinin yegane sebebi, bize rol 
"'vnatm ktır. 

- Nasıl rol? 
- Basbayağı .. Dikkat edersen 

sabaha 4rşı tıbkı Fariyani gibi bir 
rahip elbisesi giyerek bizimle be
raber kapı kumandanına papa ta
rafından imzalanmıı kağıdı g_ös
terdi. 

-Evet! 
- Sonra ne oldu? iki saat yol 

aldıktan sonra steri döndük ve ge-1 

Bu biribiri ardı sıra sürüp giden düşüncelerle 
öyle dalmıştık ki yemeğimi makinevari bir hareket
le yemiştim. Kocamın elini omuzuma koyması yeme
ğimin çoktan bittiğini bana anlattı. 

- Koluma giriniz Samiye! 

Hakikaten bu kadar çabuk dönmeye taıırmı§ bir 
sıçrayışta ayağa kalktım. 

Kocam bu sıçrayı~ımı görerek gülümsedi: 
- Düşüncelerinizi bozdum. Fikriniz büsbü· 

tün ba§ka yerlerde idi. 
- Evet .. Şöyle aya doğru bir yolculuğa çıkmıı· 

tım. 

- Ne güzel memleket .. Fakat ne aldatıcı bir se• 
rap! 

- Bütün hayaller yalandır! 

- Öyle mi buluyorsunuz? . 

-Buna rağmen bazı defalar olur ki hülyalar haki-
kat olur. 

- Çok nadir! .. Hissiyat seraplarla pek az alaka· 
sı olan bir hakikattir,. 

- Öyleyse ne kadar yazık 1 
- Kim için yazık? 
Sustu~umu e-örerek ı:)rar etti. 

Cli.retle: 
- Sizin için yazık dedim. 
-Ya:· .. 

Gözlerini gözlerime daldırdı. Sonra yavaıça söy
ledi: 

- Belki benim için yaıık olabilir! .. Fakat ıizin i· 
çin daha çok yazık! .. 

Yemeğin sonundaki düşünceler hatırıma gelerek 
istihfafla yüzümü buruşturdum. 

Tekrar ciddi tavrını takınmıştı. Sormaktan ken-
dimi alamadım: 

- Peki ne düşündüğümü zannediyordunuz? 
- Yarını .. Gitmek projelerinizi .. 
__: Hayır dii§ündüğüm bu değildi. 
İnanmadığını gösteren bir hareketle: 
- Ciddi mi? dedi. 
- Size yemin ederim. 

- Şu halde? 
- tık akşamı düşünüyordum. O akşamdan bugü-

ne kadar aramızda geçen şeyleri .. Yani bu son ak~a
ma kadar. 

- Son ak§ama kadar mı? 
Konu§arak odasına bitişik küçük salona gelmiı• 

tik. Yavaşça beni kendisine doğru çekerek: 

- Samiye dedi. Bu ''son akşam., sözünü yürek-
ten mi söylüyorsunuz? 

- Evet çok yürektcr1. 
- Gitmeğe karar verdiniz mi? 
- iyice karar verdim. 

- Bu sözü bana .. Gözlerime bakarak tekrar ed"' 
niz. O zaman yUreğinizin istemediğini ağzınız da 
söylemiyecek. 

Gözlerimi gözlerine dikerek: 
- Yarın gitmeğe kat'i olarak niyet ettim deditn4 
Boğuk bir ıesle birdenbire: 

- Hatta gitmemenizi rica ctscmde mi? 

- Hatta rica etseniz de. 
Daha yavaş mırıldandı. Yüzünü yüzüme o kadar. 

yakla§tırmı§tı ki nc:f esinin saçlanma değdiğini biı"' 
sediyordum. 

- Hatta.. Size sizi sevdiğimi 
Samiye? 

Bu sözU o kadar beklemiyordum ki bir kahkaha 
~opardım: 

- Hatta .. Ve bahuıuı bunu aöyleıeni.r:de ... 
Çehresi elemli bir ıııtırapla kmıtı. Acı ac:.ı cül 

rek: : 
- Oh ı dedi. Bu ses kalbinizin &esidir. ., 
- Rica ederim Arif Bey dedim. Şuna enıin ohlıı 

nuz ki ... 
Sanki benden merhamet istemiyormuı 

detle elini kaldırdı: 
- Beni hor görUyorsunuz. 
- Aldanıyorsunuz:. 

- Kendimi size sevdirmek istedim. 
- Her zaman b~nim kalbimi kırdıt\1%• 

- Bilmiycrc~ 
.(Devamı oar) 
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ZOOO liralık müsabaka-
mızda kazananlar 

Liste: 3-

N·şanlanrnak 
yarı evlenrne~ 

20 lira kıymetinde Lonjin marka Mediha Öktem Usküdar ayazma değirmen il() d e rn e k t ·ı r 
cep saati kazanan Necip Bey marka küçük kolonya-

1O9 6 
23 - Hilmi Yazıcı Bakırköy Akıl has. 

tanesinde yazıcı, 73 - Bedriye Ahmet LA.leli ı 

Feyyaz 
1;tan~bul1' lisesi 

1690 ~::~::=,!~!~ ::;m:Sı =~ lzdİVBÇ Vadederek bir genç klZI Senelerce 
~ğ::;;::;:e,":ıı ~;:=~e~:e;1~0pb;ı: oyalamak ve sonra da başka kadınla evlenmenin O lira kıymetinde Rönar kürb ka

nan: Beyko kürk ticarethane.in- rtdun Ali Kadıköy Mısırlı oğlu Halit ağa 

caddesi 67, 1002 - Burhaneddin Ta.kslm Şe. b•ır tek manası vardır • 
bit Muhtar caddesi Şen spartıman, 1038 - • 

VehibeP!i!~uroaEmirBu- ~:I.:~::.L~,:~;:.: IR\ n.ı'.7 o~ D ~ D dl naan r.:=ı ~ ~ n..,,. o 
ari ekulu öğretmeni. çe lnctrköy Hacı Macar t!Ok.ak 26, 1766 - 1 ~ ~ ıa5::a ~ ~ U U U U ~ D 

15 lira kıymetinde bir avize 
kazanan 

1673 
Kemal Davutpaşa ölçme tabu
nda yüzbaşı. 722 - Mustafa 
üsnü Beyoğlu Srraselviler 107. 

• * 

Mustafa Şevki Şişll Tavukçu sokak, 

lük& kolonya küçük 
2S - Talla Kays.kıran Paşabahçe 82 66 

- Salt Azmi EmlA.k ve Eytam bankası. 231 
- Rall TurguJ Gal&ta Sahil Sıhhiye memuru, 
236-Servet Rıt&t Ooyçe bank Dresnerbank 
şubesinde, 363 - Cela.Iet Giray kız muallim 
mektebi talebesl, s:ı9 - Şükrü Taksim kazan 
cı çeşme sokak 13, 879 - lsmatJ Hakkı Bey. 
ogıu Çukurcuma, 917 - Mustafa Nuri Yeni. 
kapı Hisardlbi sokak 8/1, 962 - Nahide Mus 

Halbukl, İngiliz mahkemesi, bir ııenç kızın 
17 senelik mahvolmuş hayatına fiyat biçti: 

800 lira ... 
4 lira ~ıymetinde avize kazanan tata Fatih Kokulu bahar t!Okak 13, 1149 -

SalA.haddln Can Ortaköy GUn~ tUtUn dcpı;. 

Bir erkek 17 sene bir kızla ni
§anlı durduktan sonra tutar bir 
batkasiyle evlenir mi? 

Evleniyor işte ... Fakat sonunda 
ne oluyor, şu vakayı anlatırken öğ-

li ilk nişanlandıkları vakit her iki-1 
si de otuzar yaıındaydılar. 1921 
senesinde bir kere evlenmeğe ka
rar verdiler. Bazı masraflar ya
pıldı. Fakat o zaman erkekten zi
yade kız para harcamıştı .. Her ,ey 
hazırlanmıt gibi görünüyordu; 
Kovli, Ednaya bir mektup yazdı: 

yardım etmiıtim. Tali l:>ozdu. Gene 
sana gayret veririm. Yeni bir it 
daha kurarsın. Tekrar mesut olu-
ruz.,, demİftİr. 

413 
Mehlika Öğütmen Şişli Osman 

ey Rumeli caddesi No. 50. 

kıymetinde Amir marka 
kol saat; kazanan 

1510 
Sevda Çapçı Aksaray 

ddesi No. 20. 
Millet 

hsan Yavuz Kadın - Erkek terzi-
t:ınesinden, kumaş kendisine ait 
mak üzere bir kat elbise diktir

mek hrıkkı 

362 
Ahmet Mahınutpaşa Tarak~ılar. 

Ancopuloa'tan bütük lıııtu 
fekerleme kazanan 

1243 - Rıza llfec!dlyeköy Yqar bey sa. 
ak 5, 

Haberin bir aylık abonesini. 
kazananlar 

14 - Semiramis Eroğlu Selimfye çı. 
ekc:ı sokak 23 Oski.ldar, 21 - Hasan Erkek 
isesi 1:?60, 77 - Nuri Mısır çarşısı dl:lrtyol 
°ğzı 7, !)3 - Saffer Romancı Hüseyin Rab.. 

evinde, 242 - Hüseyin Cevat Eytlp Daha 
·ye caddesi H, 284 - İsmet Berkay Askeri 
bblye son sınıf 211, 293 - Burhanedd·n 

koç İstanbul lisesi 108, 309 - Safer Er. 
Urk üskUrlar Selmanağa çıkmazı çeşme 110-

k, 409 - Fuat B~lktaş Çankaya berberi, 
63 - Bayan Nevzat Gedlkpaşa Pertev p!!fa 
ddesi 47, 8S2 - Stellıı Tokatliyan a.rkMı 
k1 Ermeni ldlisesi sokak 335, 1040 - Ner. 

Rıza Ankara. HamamönU Hazer t!Okak 
, 1211 - Abdi tıgm Beyazıt Sovanağa ma 
Ie.ııi Yakupağa sokak a. 1268 - Tank 

yet direktörlUğU şube 1 kısım 1 me.-
urlamıdan, 1282 - Mürvet ınuçay Ortaköy 
cu-adağ mahıı.llesi mandıra sokak 16, 

~crterı büyük §i§e kolonya 
100 - MlbrUnnlsa Erdölen Şehremini 

reğll mahallesf Masura sokak 14, 305 -ı 
UnevYcr Otaner Kız llsesfnde fen kısmında 
l, S20 - Leman Tarlabaşı Macltbey apar~ 

daire 2, 358 Ata Haydar Kadlköy lske. 
caddesi 12 No. LUks lokantaııı, , 

1025 - Ali Rıza üskUdar beledJye 
il sokak No. S dlşçl, tı'ı'B - Şilkran Akit 
ımpaşf\ KUçUkpiyale bllytlk arsa ıs, 1362 
ınvt KocatUrk Nişantaşı Kuyumcu trtan 

kak 21, 1526 - Ayasotya Alemdar cad.. 
esi No. ıs bakkal, 1M5 - Semahat Topkapı 
kadım apartnnan 3, 1648 - Sami Cemal 
ayrım Kıı.dıköy Mis sokak 34, 10!\ Cablt Hüs 

t Galata Ömer Abıt hanmda. 

ll azo içinde krem Pertev 
l)() - Bedroıı Balayan Tarlabaşı netti 

kıı.k s. 826 - Ahmet Kammpa.şa kulaksız 
ddesl berber 111, 397 - ŞUkran Eyüp A. 
çeşme maslak yokuşu 3, 637 - Ayten 

ütfi Uak11dar Bsğlarba"1 Sellımet ııokak 64, 
5 - Kenan Demir Kıımkap1 Fındık sokak 

• 858 - Lemi Kadırga Plyerlotl caddesf 
:1, 1023 - Feridun Halolu Kadıköy Yedinci 
kul sınıf 2, 1013 - Reşit Çarşıbaşmda saı-

ç i. 1719 - Mes'ut YUksekkaldımn tımar. 
aokak HAmit bey apartımaru 8 J1 

•o - HtısnJve Sirkeci 4 Uncu Vakıf hanında 

Perterı Losyon N o 2 
48 - Raif Sezen Galııta Hrılll paşa ııo 1 
LAsUlt tamirhanesi, 239 - MUzey. 

Tophane kumbara yokuşu kapıkulu so• 
, 288 - Cemal Ersun Aklle tırıst.anesl Ay. 

ya.t muba.slb!, 312 - Zeki özer Eytlp Baba 
ydar mabal1e51 ıırpaeminl t,.ltke sokak 8. 
15 - Mehmet Kuru Deniz Ticaret motörle 
•M - Recep Samav Şehzadebıı.şı tbrahtm 
şa caı!c'IC'!sf 110, 490 - Belkls Teşv11dye 

ye soltıık papatye apartnnanı 36, 898 -

m, 1246 - lbrahlm Gani Şehremini Odabaşı 
caddesi 46, 1408 - Esat Alemdar tnclllça'"ll§ 
yüzbqı, 

Pertev pudrcuı 
62-Ce!Alettın NazmJ Eyüp Altuntzade bağı 6 
384 - Azl.z Kural G. muhafaza tUtekçisl, 437 
-All Nuri Telefon müdUrlüğtlnde ustabaşı. 

636 - Hasan Zincirllkuyu Lodos sokak 15 /l, 
839 - Ahmet Armağan Çemberlita§ Tavuk 
pazarı Faik bey han, 949 - Muetata latan.. 
buJ tapu dairesi, 1118 - A. FetbJ Kutsal Fa. 
t1h Çırçır caddesi 7, 1224 - Yedvard Pamuk 
Sultanhaınam Hacopulo ban karşısında 42, 
1233 - bbaml Edlrnekapı Sarmaşık sokak 
11, 1313 - S. F. Bahçekapı Hamldlye caddesi 
84, 1378 - Reşit lsUklAl 11.ııesl 272, 

Pudralık. 
2M - NecmeddlD Uzgtray Adapazarı 

ticaret bankası memuru İstanbul, 380 -
Kem&J GökBel Sa1ıl1 ı;ıhhiye Ankara moW.. 
rtlnde, 461 - Fehmi Beşiktaş Ihlamur cad.. 
desi Meddah sokak l~. 487 - Süheyl Gala. 
t&.$ray llsesl 138 7 ;ı. 6~ - Rukiye AIJ Ka.
dıköy Feneryolu Bağdat caddeaJ 2H, 833 -
KütiD nri:iseJ Galata lthala.t gümrllğtl yazı 
l§lerl 8UVleind.e, 882 - Müzeyyen Bostancı 
Hatboyu caddesi 7, 968 - Yuauf Tengtrgen 
Şehzadebaşı İbrahlmpaşa caddeıd 207. 983 -
A.şer Kamhl Ortaköy değirmen sokak 16, 
1018 - lsmet Ost.Un Firu.zağa Sakabaşı 20, 

Pertev marka kristal kolonya 
büyük. 

264 - Musta.!a Hallç feneri Klremlt 
mahallesi Köroğlu sokal< 26, 665 - MuhJd 
din Pulat Galatasaray llsesf talebesinden, 
903 - Vahanlğ Beyoğlu Ferldiye caddesi 34. 
10~ - tsmaıı Reşat Beyoğlu Bedrettln ma.. 
halleıı:I Havuzarkası numara 21, 1106 - S. 
Erdemir Aksaray Yekta efendi sokak 29, 
1199 - Fethi Gizınen Beykoz Yalıköy kuyu 
soltak 39. 1871 - Hilmi Kabataş ııaesı 1017, 
1401 - Ve.rlkes Agobyan Kaıyoncukulluğu 

iki kuyu sokak ıı. 1593 - Eııat Sönmezer 
Beştkl;af tnadlye caddesi 63, 1741 - Şükran 
Anar Kaımnpaşa Zinclrllkuyu 164 , 

Yeni çıkacak Tam Bir Halta gaze. 
teıinin iki aylık o.bonesini 

kazananlar. 
13 - Bedr11nnlııa Güner Kız orta mektep 

394, 51 - H. örtı Beşiktaş bostantıaşı sokak 
60. 366 - Orhan Ayg:ar Kabataş llııeei 1309. 

407 - Asaf Denlzyollart ı,ıetınesı Galata a.. 
cl'ntesf memuru. 499 - Feriha Alt Beşiktaş 

spor caddesi Nazmiye öıner aparbman, 609 

- Sami Devlet ma.tbaasmda mUrettlp 76. 678 
- Mustata Rafi Ağa bamam Baltacı çık. 

ma.zmda 17, 841 - Sadullah KUçUkkarndr· 
nlz oteli sahtbf. 941 - M Sabri Feshanf' ta~ 
t1kası işçilerinden 51196. 945 - MPhmet 
Trrpan Feshane mensucat fabrlkasmda ms. 
ranl!'oz. 10B4 - Yanf Llmonldiıı Zo$trafyon 
mektebi son suutt.an, 1111 - Kemal Kııd·

köv aıtustos ııokak 6 ı,ofl:lr, 

Küçük pertev kolonyası kaza. 
nanlar. 

8U. - Vahram Markaryan Şlş11 İzzet 
paşa sokak 33. 345 - A. Ahmet Taksim 
Şehit Muhtar caddesi 49. RR1 - ŞOJa1) Özilm 

reneceğiz: 

lngiltere mahkemelerinden bi
rinde bundan üç gün evvel çok ga
rip bir muhakeme neticelendi. 78 
tane aşk mektubundan bir kaçı o

kundu. 
Kovli isminde bir erkek terzi 

ile Edna isminde bir kızcağızın 
birbirine yazdıkları mektuplar ... 

Edna, terzi Kovlinin kendisine 
17 senedenberi nişanlı olduğu hal
de, bir başkasiyle evlenmesi aley
hinde dava açmıştı. 

Nişanlısının evlendiği bu baş
ka kadınıt Edna bir defa görmüt
tü. Nişanlısı Kovlinin kolunda gi
diyordu. Kovli, Ednayı gonınce 

biraz şaşaladı. Nihayet Ednayı, o 
yabancı kadına nişanlısı değil de, 
bir arkadaş diye takdim etti. 
Ednanın sinirleri oynamıştı. A

sabiyetle: 
"- Ben senin arkadaşm ha de

di, bütün bu kad:ır sene nişanlın 

olarak yaşamışken bugün beni bu 
bayana sadece bir arkadaş olarak 
tanıtıyorsun öyle mi? t• 

Kovli bunun üzerine lioşnut

suzlu ğunu eni konu meydana vu
rarak şöyle demiştir: 
"- Eyy ... Yeter artık. istersen 

mahkemeye müracaat et.. Ne ya
parsan yap!,, 

Fakat bununla beraber o haf-
ta ayrılmamışlar ve her gün bera
ber bu 1uşnıuşlardı. 

Vaziyet tamir edilmiş gibi gö
rüniiyordu. 

Fakat iki sene sonra Edna i-
hanetkar nişanlısının kendisine 
söylediğini yapmıştı. Onu mahke
meye sürüklemişti. 

işin garibi şu ki. Edna ile Kov-

Utaş karşısında kardeşler terzihanesi, 132!l 
- JozeI Bıçalcçı Şişli Abide! HUrrtyet cad
desi 780. 1436 - lsmall Tarı 6 ıncı şube me.. 
muru 2434. 706 - Feyzi Cemal Üsküdar Do. 
ğancılo.r 33. 

losyon küçük 
9 - Blllent Faik ErgUc Beyo~ıu Ağaca• 

m11 öğüt sokak 19. 825 - Kern.a.ı Kasım. 
paşa kulaksız börekçi sokak 5, t36 - Btll"-

tnhtsarlar Clbo.lt sandık lmallthanesl grun ::::::::::::::::::::::::::::~:.:::~::::::1::::::::::::::12:: 

tmJn. ıol'i9 - K.eork Merztfonyan Emtntsn~ ~i Hediyelerin ~i 
HUsevln HllqnO eczanesi. 1297 - HUsıune - :: • n 
tın özsoy Hıwdarpaşa demlryol1tı.rı başvez.. l~i dağıl ftCağJ gü 0 ler il 
nedan Hlctav!'t oğlu, 1750 - Yıı.şar Slrkı>~! ı :-= :. 
Parls oteli, 1793 - üstunkaya Beşiktaş 'fıı- :: Bu listede ismi geçen okuyuculan· ~İ .. .. 
nuzboyu 102, i~ mız 1 ve 2 Nisan sah ve çarşamba ii 

Bis~vi llorya karı~ık. H günleri matbaamıza öğleden sonraU 

60 - Hıuıan Tahsin Aya.'lotva tııhakpsşa H müracaat ederek hediyelerini alsınlar.El 

caddeııf 46. 209 - Ahmet Clball Inhtııarlnr ı!i Şayet gecikirlerse, ancak bir ay ka·g 

nııkllvakt şuG bel ıııtaı mLutemedl,I rl 3o3 -:ı Ot mnan 1 ii dar sonra hediyelerini takdim edebile-lS 
Akb'fVI aa fmanlşe ba'1.ı:ıas:von 1

1 :: -· .... ·- •• .. !I 
riepnsunda ııevk memunı 426 _ M11evvet :: cegız. Çunku. dıger gunler. muessesc :5 

' . .. .. 
A •kın A tıkalina.•a ca.mtı tUrbe 11ok11l< 2:'1 li! miz, diğer listelerin hediyelerini da-~ 
~ııo - H1t""1Ytılll tstanbul H2"!sl 1194. 67:1 - :: ğıtrnakla meşgul olacaktır. =.: 
Hncı Er"n Bevkoz fabrfkruımcfa bekı;lbR'>l mn 1 ES • • • " !! 
avfnf. R~7 _ Melek un~n Tarlııh-ı" OPmfr.1:: Taşradakı okuyucularımız ıçın, boy·:: 

1•• \ b' k b" •1 d v•1d" H bq so1<-ak ömerbey snıırtıman. 99~ - t~ıı'k 5: e ır ayıt, ta ıatı e mevcut eg1. ır.5: 
~ ~ 

Lev1 Ka~nmpaşa kflç1llt:hA.mllm Alt bev hA.n 9, :=:::::::;:::::_;::.::_::.:::::::::::::=:::::•::·;;;•;,:;•••=:= 
kak 8, 1009 - Htlseyfn AvnJ Berkan Çember l 

Bu mektupta diyordu ki: 
"Sevgilim! Bir erı almağa çalı

tıyorum. Evi alır almaz seni de a
lacağım. Seninle erılenememq ol
mak beni her zaman muazzep edi
yor ••. Çok riirmiyecek.. Seni her 
zaman ıeviyoram. Sana. daima sa-
dığım.. Korıli,, 

işte mahkemede okunan mek -
tuplardan biri budur •• 

1922 senesinde kıza oğlan ye
niden soğuk bir muamele yapmış
tır. 

Bir gün sinemaya beraber git-
tikleri 2aman. vaziyet birdenbire 
değişmit ve Kovli, Ednaya, açık
tan açığa aralanndaki niıanı boz
ma*ı teklif etmiştir •. 

Fakat iş burada bitti mi ya •• 
Kovli, eTtesj günü yapbklaTTna 

nedamet etmiş ve Ednaya gelip 
dükkanına uğramasını haber ver-
mistir. 

Edna diyor ki: 
· "Beni dükkanda kHi~ledi ve ken 

disiyle evleneceğime söz verinciye 
kadar dışarr bJTakmadt Bütün o
lan biten hataları affetmemi isti-
yordu.,, 

Bunun üzerine Edna dayana -
mamış ve KovJ: ile evleneceğine 

dair veniden söz vermiştir. 
Sonra Kovli iflas etmi,, dük -

kn'lı kapatmı§, sefil hale dü§mÜ§ · 
tür. 

Fakat Edna onu bırakmamı, · 
tır: 

"Ben bir köpeği halsiz düşünce 
te9en °takımdan değilim Ben, ıe
nin bu işini meydana koyman için 

han EmUroğlu Telefon mUdUrlyetı mUbendis 
katemı. 495 - Mu."tafa Tophane dalgıç çılı.. 

mazı 3, 6515 - Salih Egf Beşiktaş spor cac
desl 93. 697 - Ha.tndi Beyazıt karakol ııokak 
11. 890 - Yaşar Ham Senbenova lisesi 49. 
9:54 - Mueo.vver Recai Anadoluhtı:ıarı GUrcU 
kız sokak 89, 

DÜZELTME • 

Evvelki gün neşrettiğimiz birinci 

listede likör takımı kazanan Nişantaşı 

kız orta okulu talebesinden 859 numarc:.· 

h Perihan'm numarası (386) olacak 
yerde tashih hatası olarak ( 384) çık 
mrştır. Düzeltir ve özür dil eriz. 

Birinci listeml7.de aya1(1rnbı kazanan 
1757 nu~aranm adresi 17159 numaranın ad. 
restle kanştınlm?ştrr. 1767 numaranm adresi 
RecPp Memduh Bahçekapı iskele caddeı:ıı 

2:5 de sUtçUdUr. 

Gene birinci nüshamızda 14 lira laymr• 
tinde erkek kol saati kazandığ'ını yazdığmuz 
1131 numaranın kazandığı saat Lonjln mar. 
ka deıtıı TitUs markadır. Lon11nln U lira 

kıymetinde kol saaU mevcut de@dir özU.r d1 

!eri&. 

Bununla beraber, evlenmek İ· 
çin yeni bir tarih tespit edilmemiş
tir. 1928 senesi kanunuevvelinde 
Kovli, Ednayı birdenbire evine ça-
ğırmıştır. 

Kovlinin annesi ölüyordu. Ve 
Kovli, annesinin ölüm yatağı ya -
nında, Ednaya evleneceğine dair 
yeniden söz vermiştir. 

Edna bir ara parmağından çı • 
karmış olduğu nişan yüzüğünü kul 
!anmakta devam ediyordu. 

Kovlinin de işleri yoluna gir • 
miş gibiydi. Bir şeyden şikayeti 
yoktu. Sonra 1933 senesi eylülün
de itte Kovliyi bu yabancı kadınla 
görmüıtü. 

Kovli, gerçi Ednaya mahkeme
ye müracaat edebileceğini söyle
mişse de, ardından da bir müna
sebetle şu kaydı ilan etmiştir: 

"Cesaretini kırmat Edna! Ben 
seni her zaman sevdim. Her za • 
man istedim. Ve alacağım da ... ., 

Hatta mese]e avukatlar~ tevdi 
edildiği vakit bile. kendisine mü -
racaat edildiği zaman Kovl; şu 
mektubu avukatlara yazıyordu: 

"Ben vadimi tutuyorum. işleri 
düzelteceğim. Bunu Mis Ednaya 
bildiriniz.,, 

Lakin geçen teşrinievelde Kovli 
Bakster isimli bir kadınla, evlen
miştir. Bu kadın Ednanın, kendi 
nişanlısını kolunda gördüğü ya -
hancı kadındı .•. 

Kovli mahkemede şunları söy• 
lem istir: 

"Mis Edna ile aramızda müna
sebet 1923 senesindenberi soğu• 

mağa başlamışb. Hatta bir ara a
ramızda teati edilmiş mektupların 
hepsini yakmağa karar vermi~ ve 
yakmıştık da .•• 
Dükkanı kilitleyip kendisine iz

divaç vadettiğime gelince, ben 
diikam akşam kapatma vakti gel
diği için kapamıştım. Kendisi de 
zaten ağlıyordu. Sokağa böyle çık 
masını istemedim. Bizim birbiri
mize uymadığımızı anlattım ve bir 
tazminat meaelesi ise, kend;sine 
50 lngiliz lirası verebileceğimi 

söylemişHm.,, 

Müstakbel ev için bazı masraf· 

lar ihtivar ettiğ;ni biliyordum. Ve 
benim (isleri düzelteceğim) diye 
yazmaklığrmdan maksadım da it
te bu ta?.minat meselesiydi.,, 

Mahkeme iüri heyeti. Kovlivi 
izdivaç vadini yerine getirn:cmelC 
le sudu görmüş ve Ednaya ııs in· 
ı:rlHz lirası, yani b1zim param11la 
800 liraya yakrn bir para ve bera· 
berinde mah°t{eme rnasr.ıaflaTın> 

vermesİI_!e bijkmet.mişt~. 
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, Hepsine biçilen 28314 lira o· 
lan 2460{) metre çan~alık bez ka· 
pah zarfla eksiltmeye konmuştur. • 
!halesi 27 - 3 - 936 "'Ünü saat 
15 de:lir. tık teminatı 2011 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi 135 kuru
şa M. M. V. Satınalma komisyo
nundan alınır. Eksiltmeye gire

cekler inanç ile kanunun 2 ve 31 
üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel ~ 
Ankarada M. M. V. Satınalma 
lcomisyonuna vermeleri. 

(615) (1241) 

Konyadaki kıt'atın ihtiyacı o
lan 252 bin kilo yulaf kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Yulafın muhammen tutarı 16375 
lira olup muvakkat teminatı 1229 
liradır. Eksiltme 4 - Nisan -
936 Cumartesi günü saat 15 de 
Konyada Kor Satınalme. komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. 

isteklilerin ihale saatinden bir 
saat evvel tekliflerini komisyona 
vermeleri. (630) (1491) 

l'abıı me,>n usarclcrile haL,ıı • 

lanmış yegane meyve tuz ~ıdur 

Mide, barsak, karaciğer, böbrek 

hastalıklarında re .. ·kaliide favdah. 

dır. Hazmi kolaylaştınr. inkıbazı 

izale eder. 

tNG1L1Z KANZllK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul ~I 

• • . • • • . \ ,_ı ~ : ' • • . • • • .......... ~ ....... ... :. _,,."". • ••• • .. ' 

-.~ıst;!n~1ll : .. ··aeıe~yesi:-~·· .. :n·antari .:. 
• _. ı .., , _ .. •. ,•.,. ~ •• - .Y~·,. ........ :;: :y• ., .,· ..,,,,·.~' 

Büyükada Yüriikali plajında 
tesisat yapılacak 

Büyükadada Yürük Ali plajında projesine göre yapılacak tesisat 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuftur. Keşif bedeli 10635 liradır. 

Eksiltme 31 - 3 - 936 sair günü saat 16 da daimi encümende yapı
lacaktır. Plan, bir kabinenin tafsilatı, tulani makta, hususi şartname 
ve umumi şartname gibi proje evrakı 53 kuruş mukabilinde levazım 
müdürlüğünden alını:r. İsteklilerin 2490 numaralı kanunda yazılı ve
sika ve belediye fen işleri müdürlüğünden alınacak ehliyeti fenniye 
vesikasiyle 798 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle 
beraber teklif mektuplarını havi zarflarını yukarda yazılı günde 
saat 15 e kadar daimi encümene vermelidirler. (B) (1373) 

1500 metre patiska bir metresinin muhammen bedeli 55 Kurut 
500 ,, kef enHk ,, ,, ,, ,, 32 ,, 
750 ,, şilte yüzü ,, ,, ,, ,, 80 ,, 
250 ,, dimi ,, ,, . ,, ,, 90 ,, 
500 ,, aşçı bezi ,, ,, ,, ,, 30 ,, 

Haseki hastahanesi için lazım olan ve yukarda cinsi ve miktarı 
yazılı beş türlü bez açık eksiltmeye konulmuştur. Nümune ve şartna
meleri levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyen
ler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 
150 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 6 ni
aan 936 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(B.) (1492) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etti 
6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Bazı kimseler tarafından piyango bilet numaralarını havi cet· 

veller tertip edilerek ihtiva ettiği bütün numaralarda iştiraki tazam· 
mun etmek üzere satış yapıldığı ve alakadarlara bilet verilmeyip 
yalnız bu cetveller verildiği işitilmektedir. 

Bu suretle yapılan satışlarda Direktörlüğümüzün alakaaı olma· 
dığım sayın halkımıza bildiririz. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Görülen lüzum üzerine bazı tadilat ve ilaveler yapılan Otobüs 

garajı cephe duvarı inşaatına ait ilan iptal edilmiş ve keyfiyetin aşa· 

ğıdaki şekilde yeniden ilanına lüzum görülmüştür. 
A - Eksiltmeye konulan iş otobüs garajı cephe ve yan duvarı 

ve kapıcı odası inşası olup keşif bedeli 11615,54 liradır 
B - Şartname ve projesi belediye fen direktörlüğünden bu işler· 

le meşgul mimar, mühendis veya taşçı esnafı olduklarına dair getiri· 
lecek vesika mukabilinde otobüs direktörlüğünden parasız olarak alı
nır. 

C - ihalesi 414/ 936 günü saat 10,30 da otobüs direklörlüıfünde 
vapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
E - Muvakkat teminat miktarı 871, 17 liraclır. 
F - İsteklilerin kanunun em rettiği bütün evsafı lriı olmaları 

laznndll'. 
C - Teklif mektupları 4/4~936 günü saat 10 da komisyona ve· 

rilmiş olmalıdır. (1443) 

Bir ve iki No.lı dikimevlerinde 
mevcut 66 ton yünlü kırpıntı ve 
75 ton pamuklu kırpıntı 10 -
Nisan - 936 Cuma günü saat 15, 

30 da lstanbulda Tophanede Leva
zım amirliği Satınalma komisyo
nunda kapalı zarfla arttırması 

yapılacaktır. Hepsinin tahmin be. 
deli 25770 liradır. Muvakkat te-

minatı 1932 lira 75 kuı-uştur. Yün
lü ve pamuklu kırpıntılar beraber 

ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı da 

ihale edileceğinden her biri için 
ayrı fiat verilecektir. Şartnamesi 

129 kuruşa komisyondan alınır. 
Kırpıntılar dikimevlerinde görü-

lebilir. isteklilerin teminatlariyle 
teklif mektuplarım ihale saatin· 
den bir saat evvel komisyona ver-
meleri. ( 466) (1559) 

Trakyada bulunan kıt'at için 
430 ton buğday kırdırılması 2 -
Nisan - 936 Perşembe günü saat 

14 de Tophanede Satınalma ko
misyonunda pazarlığı yapılacak

tır. Tahmin bedeli 4800 lira 52 
kuruştur. Son teminatı 720 lira 8 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saat· 
te komisyona gelmeleri. 

(470) (1578) 

Yedek Subay için 1000 yatak 
çarşafı ve 1000 yastık yüzüne ve-

rilen fiat pahalı görüldüğünden 

tekrar pazarlığı 27 - Mart - 936 
Cuma günü saat 15,30 da T opha
nede Satınalma komisyonunda 
pazarlıkla alınabilir. 

Hepsinin tahmin beCleli 2750 
liradır. Son teminatı 412 lira 50 
kuruştUT. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. isteklile
rin belli saatte komisyona gelme-
leri. '(469) (1577) 

lstanbul Levazım amirliğine 
bağlı müesseseler için 30 ton zey

tin yağına istekli çıkmadığından 

pazarlığı 2 - Nisan - 936 Per

§embe günü saat 14,30 da Topha
nede Satmalma komisyonunda 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 16 
bin 500 liradır. Son teminatı 2475 
liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. isteklilerin belli saat
te komisyona gelmeleri. (1576) 

Fen Tatbikat okulu için cet· 
velli eklimetre ile dehliz inşası 

için ikişer adet pusla 10 - Ni
san - 935 Cuma günü saat 15 de 

Tophanede Satmalma komisyo
nunda aç.ık eksiltme ile alınacak~ 

trr. Tahmin bedeli 608 liradır. Uk 
teminatı 45 lira 60 kurustur. Şart· 
namesi komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. ( 436) (1035) 

Göz Hekimı 
Dr. ;,ükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniyc cad. Ncı 301 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Salı günleri meccanendir .. 

Telefon. 22566 
!ilt!l!l•min:imm:1n•m11•1

•·· • 

·ı-s MA~T - 19JG 

' Maden cevheri nakliye 
ücretlerinde tenzilat 

Yalnız muayyen iskelelere yapılan nakliyata tatbik 
olan maden cevheri tarifesi, bu kere şebekenin her istikametinde ta 
vagonla taşınacak cevherlere şamil olmak üzere genişletilmiş ve na 
ücretleri de mesafeye göte % 5 ila 23 nisbetinde ucuzlablmış olıı 
680 kilometreden fazla mesafelerden taşınacak cevherlerden ton 
kilometre başına alınacak ücret bir kuruştan ibarettir. 

15/ 4 '936 tarihinden itibaren tatbikine başlanacak olan bu ye 
tarife hakkındaki fazla tafsilat için istasyonlara müracat edilmelidi 

(609) (1482) 

Muhammen bedeli 18500 ıira olan muhtelit alcit ve edevat 5.5.9 
salı günü saat 15,30 da kapalı zarfusulü ile Ankarada idare binası 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1387,50 İiralık muvakkat teminat ile k 
nunun tayin ettiği vesikaları, tekliflerini ayni gün saat 14>30 a k 
dar komhıyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesi 
de ve Haydarpaşada Tesellüm ve sevk müdürlüğünden alınabilir. 

~1447) 

Muhammen bedeli 18846 tıra oJan vagon tenviratı için akküml 
tör plakları ve komple bataryalar 6 · 5 - 936 çarşamba günü sa 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alın 

caktır. Bu işe girmek iatiyenlerin 1413,45 liralık muvakat temin 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Hayda 
paşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve An karada malzeme dair 
sinde parasız olarak dağrtılmakta dır. 

(1446) 

Muhammen bedeli 22630 tira olan kağıd ve kartonlar 8/ 4/ 9 
çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare b' 
nasında satın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin 1697,25 liralık muvakkat teminat il 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 
kaClar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Anks 
ra Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdii 
lüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır . (1531) 

Muhammen bedelleriyle mikdar ve vasıfları aşağıda yazılı ·(6 
gı:up malzeme hizalarında yaır;ılı günlerde lla:yJa.rpo.,aJa: gcu Li 

sı dahilinde 1 inci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile ss 
tın alınacaktır. Bu işe girmek iatiyenlerin hizalarında yazılı muva 
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üne:: 
maddesi mucibince beyanname vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpa§ada 1 inci işletme komisyonu t 
rafından parasız olarak verilmektedir. 

1 - 616 adet muhtelif eb'atta vagon camı, 330 adet muhtelif eb 
atta adi bina camı, 410 adet muhtelif cb'atta dubl bina camı, 45 ad 
muhtelif eb'atta dubl yeşil cam muhammen bedeli 2730 lira 85 ku 
ve muvakkat teminatı 204 lira 80 kuruş olup 6 - 4 - 936 pazarte 
günü saat 1 O da. · 

2 - 700 M. kırmızı ve yeşil ş~li "işaret bayrağı imali için,, m 
hammen b~deli 343 lira 64 kuruş ve muvakkat teminatı 25 lira 80 k1'! 
ruş olup 6 - 4 - 936 pazartesi gi.inü saat 10 da. 

3 - 100 metre pirinç çubuk yuvarlak, 100 m. 4 kö~e pirinç ç 
bulc muhammen bedeli 661 lira ve muvakkat teminatı 49 lira 60 
ruş olup 6 - 4 - 936 pazartesi günü saat 1 O da. 

4 - 100 kutu "4 litrelik kutular içinde,, ve 5000 kutu "1 litreli 
kutular içinde,, haşarat öldürücü mayi muhammen bedeli 3645 Jirl 
ve muvakkat teminatı 273 lira 40 kuruş olup 6 - 4 - 936 pazartd 
si günü saat 10 da. J 

5 - 15 adet yol açıklık gabarisi tesviye ruhu muhammen bed~ 
409 lira 20 kuruş ve muvakkat teminatı 30 lira 70 kuruş olup 6 - 4) 
936 pazartesi günü saat 1 O da. j 

6 - 30 kg. düz freze başlı trr naklı cıvata, 3000 kg. demir perçi 
çivisi muhammen bedeli 577 lira 95 kuruş ve muvakkat teminatı ~ 
lira 35 kuruş olup 6 - 4 - 936 pazartesi günü saat 10 da. 

Tahminen 16 ton hurda akkümülatör plakası 9 - 4 - 936 pe 
şembe günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilinde 1 inci i 
letme komisyonu tarafından açık arttırma ile satılacaktır. 

Muhammen ton bedeli 42 lira dır. Bu işe girmek istiyenlerin ~ 
lira 40 kuruş muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 1~ 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeye manii kanuni bulurl 
madığına dair beyanname vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnard 
Haydarpaşada 1 inci işletme komisyonu tarafından parasız olarak vl 
rilmekteair. (1589) 

Muhammen bed_e_l_i_i_le-c•i•n•s •v•e-m-ik_t_a_r_ı _a_ş_ağıda yazılı muhtell 

.... 
O OK TOR 

emal Özsan 
Urolofl - Oper<ıtÖI 

Bevliye Mütehassısı 

şekil ve eb'atta demirler için yapı lan açık el<siltmede alınan son rl 
yat haddi layıkında bulunmadığın dan 2 nci açık eksiltmesi 27 - 3 ...ı 
36 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 

1 Bu iŞe girmek istiyenlerin hizasında yazılı muvakkat temini 
vermeleri .ve kanunun tayin ettiği vesikalarla eksiltme günü saatirl 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler ki 
misyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

K rakö11 - f..'k.-.clsiym mağazası 

yanımın lfrr oiin i>ğlerlen 11onra 

2 rlPn 'I ~ J.nrlar . ld : Sl2.~5 

1 - 13500 kg. Dubl T . U , miisavi ve gayri müsavi köşe, 3500 k 
yuvarlak, 5900 kilo lama, 2600 kg. 4 köşe ve adi İsveç, 11500 ıJ 
muhtelif eb'atta cıvata demiri muhammen bedeli 3399 1/ 2 lira 
muvakkat teminatı 235 liradır. .(1551) 
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YEPYENi BiR MECMUA ÇIKIVORBEYAZLANAN CIL 
''Tam enr Haftaoo 

Sihirli • Okumaktan 
yorulupta 
elinizden 

bıraksanız bile 

• gUzlerlniz 
bu 

gazeteyi 
arıyaeak 

• Son hazırhklarr 

vaoıııvor: tafsilat 

ÇOK 
V AKINDA 

• 

Mes'ud bir tesadUt 
netfce~d bir 

klmyagl'rlo kt'ffi 

Yeni bir cevheri 
temasile 

PariıU bir kimyaser, kazaen csıplak koluna biraz ''beyaz ok .. ijen dok 
üaerine cildi beyazlatmak ve naıiklettir melı: için ani ve sayam hayret 
kepin meydana geJecetini tasavvur e deme.r:dl. Bir Jihuda cilddeki lanpk 
lar, leke ve gayrisaf maddeler zail olarak yerine beyaz, açık ve tue bir 
tere kaim oldu. 

Bunu, birçok kadınların yilzUnde tecrübe ederek. ciltlerini 3 il& 5 
daha beyazlatıp yumuıattı. tıte buıuıt bir imtiyaz olarak bu "beyaz okılj 

sair kıymettar cevherle beraber yeni Tokalon kremine kanştmlınıttır . 
yar renkteki (yafım) Tokalon kremi, hemen cilde nllfua ederek bütün ı 
rieaf maddeleri hal Ye siyah benleri izale eder ve açık meaamatı kapa 
tene o ana kadar kullanılmrt herhangi bir tuvalet ve ıüzellik mUıtahza 

veremedili yumupkhk ve taaelill temin eder. 
Beyu renkteki Tokalon kremine ili ve edilen bu "Bcyaa Okıijen.,e r 

men fiyatı arttınbnaımttır. Hemen bugilndcn kullanmata baflayuua ve 
ve ıeri neticcaini ıörilnüz. 

Milb Müdafaa Vekaleti Deniz Satınalma Komisyonundan: 
Bakırköy icra me"Tlurluğundan: 
Bir bor~tan dolayı mahcua iki adet 

büyük 1&ndal ile bir adet balıkçı kayığı 
inhisarlar U. Müdiirlüğünden: Tahmin edil• bedeli 11150 lira olan bir adet kamyon Uae 

de motlrlG JU11D tulumbuı ile bir adet motörlü küçük yansm 
lamhumın puarldcla münakasuı 30 - 3 - 931 pazartesi pnl 
lcarada Milli Müdafaa Vf'kileti binuında yapılacaktır. Ş&nDIUllllAı 
ıörmek iatiyenlerin h• sin •e mü nakHaya i,tirak edeceklerin 
yevmi .....tıOnla 131 lira 21 kanıttan ibaret teminat mektuplan 
2460 aayılı kanuna ıöre belgeleriyle komisyona müracaatlan. (15 

mevcut teferruatile mart 30 da Pazar- • 
teai ıOnO uat 11 de Bay Galip razino- Şartnuneıi mucibınce 5000 kilo Maden J&lı .-.zarbkla aatın 
!lUDda ırttmlaaau icra kıhnacatından ahnaca,tır. Vumelc iıtiyenlerin 3 - 4 - 938 cuma ıünü aaat 14 de 
tal.,... ....uuna müracaatlan uan Cj'( 7,1 ail•--• paraluVJe birlikte ICabatatta leYUDD ve mübaJUt 
1lunur. ıubesindel<i alım komiıyonuna müracaatlan. (1433} 
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nalının yanındaki Presıvar oteli ı 
ae ~ılıyordu. 

Gi•i gtitüren adam evdeıa dış 
n çıkarak Preıu•ar dö Fer otelint. 
doiru yürüdü. Otel ıesıiz ve ıa 
kin duruyordu. Hiçbir peneereıin. 
ele •tık yolctu. fakat kılavuz ka -
pıyı hafifçe bkırdatınc1l, hemen 
açtldı. Ve bir 11'i •niye aonra 
Dük di Giz, Paıet ile Ruaetin it
lettikleri kapının üzerindeki Jev -
laaclan anlatılan bu otele ıinnit 
INlunuyorlardı. 

Tombul yanaklı, ton derece 
),oyalı, üatleri bqlan mücevher • 
lerle aüalü, luaa elhiaeler ıiymiı 
iki kadın aülümıiyerek Ye kartı -
lanndakinin çok kibar bir lcimae 
oldufunu anladıldanndan büyük 
bir hürmetle Dükü kartıladdar. 

.. Giz hançerinin lcahsuiyle oy
ai)'al"&k aert bir aeale: 

- Siz kimsiniz bakayım kal · 
taklar! Dedi. 

Bunlardan, yiizGndeki düz • 
aiiftler klrk yqlumde. oldutunu 
lrtemiyu bir taneli: 

- Ben Ruetim Monaeny6r ! 
Dedi. 

Obürii daha tatlı •e daha ı•nç 
l.ir sesle cnap Yerdi: 

- Benim iımim P-.ettir! 
Dük etrafına kanlı balatlar 

fl1'latmata batlamattı Gururunun 
itim denc•inde yaralamnıt ol -
•ata yiiailnden belli oluyordu. O 
tüneli, düıiinceaini keuıirmekte o -

lan meaele hakkında bu kadınları 
ıaıd ıorpya çekeceiini d'iifUn.6 • 
ordu. Fakat dütüaceaini anlat· 

mala llluYaff alc olamadı. 
Ru .. t, hap ıülümaer bir halde 

ve hü:rülc bir hürmetle Düke yak. 
l .. b. Onun yii•ilne, o za111anlar • 
da yolculukta ıünetten )'&Dm&· 

mak için Ye bayle yerlere sirildi" 
ti zaman tanınmata ensel olaun 
diye kullanılan l»ir lcadife maske 
•eçirdi. Ayni uman-:le Paıet de 
Dükün omuslanna l:tütün 'riicudü
nü 6rten hafif ipekten hh manto 
attı: 

Ruset: 
- Monıenylrii 'rizünden tanı· 

mamalan için, dedi. 

Paıet de: 
- MenaenJBrü elbiıelerinrJen 

tanımamalan için, diye illft etti. 

Dük o s•man, fU iki lcadımn 
meaeleyi hildiklerini, Preau•ar dö 
Fer oteline niçin ıeldijinden ha • 
berleri olduiuDD wadı. G6z1e
rinden atef fqlarclL YUzO muke
ılain altmd'ıa mounor k•ildi. u. 
tanç aklını bafmdan almıpı. Bey
ninin clandQIDil, ıözlerlnln ka· 
rardıimı hinecliyorda. Fakat Ru
aet Dükün sol elinden. Pqet de 
tal elinden yakalamıı kapııı 
meyhaneye açıJu l»ir odaya dol· 
nı ıötürilyorclu. 

Girdikleri yer karanlıktı Dt1· 
varlara kıymetli kumatlar pril
miı •• ıenit koltuklarla dötenmit 

kip etmitti ki, Dök dö Giz bütün 
tün lcan Ye nefret yqı dök6yor, 
fakat bir türlil bu rezalete bir aon 
yeremiyordu. 

Kendiıinin aldatılmaaı, hem 
de Pariıin en çok aldatılmıt bir 
koca olmuı, kalbini, prunınu ye
yip bitiriyordu. Bu onun için en 
zalimce bir zilletti. 

Gnz,.ı olmaktan çok çekici, oy. 
nak, hafif, tam manaıiyle edepalz 
olan Katerin Dülda ve elinden 
pldili ve gilcG yetebildili kadar 
onu jantiyom, uıak, aıker, kim o-
luna olıun her &nüne ıelenle al
datıyordu. 

Hanri dö Giz l»u aef er karııınan 
itıkını tanımıyordu. Bununla be
raber mutlaka bir itıkının bulun
dujunu biliyordu. Bqka türlii o 
lamazdı. Fakat acaba kimdi? Dük 
Pariı iıyanı ııraımda ıerbeat ka
labilmek için Katel"ini Lorene 

ıönd~rmit, ya.una da en aiyad• 
ıüvendiii biriıini katınıfb. Şimdi 
o Prenaea Fauatadan almıt oldu
iu bir haberle anlamııtı ki, karııı 
Pariıin bir kap11mdan çıkıp öteki
ıinden &irmi,ti. Fakat komedi itte 
burada bitmiyor, timdi facia bat
•ıyacak ••• 

Li viyey Rü dö T apml. ile 
om, ~aradi, Katrfis 10kaklarınm 

tet)til ettiii aılayı bi1tün evleri 
ve bahçel~riyle laıplannf nlan ko
naJına dönüm:e D;?lt dö Giz, hu • 
ıuıt dairesine çekildi. F auıtanm .. 

mektubunda bahsedilen adamla 
uzun uzadiya göriittü. Erteıi ıU • 
nünü mektuplarını yazdırmak, e • 
mirler Yermekle geçirdi. Bun dö 
F eni, Barikad günü röıterdiii ya• 
rarlıldardan dolayı Giz albaylıfl
na terfi ettirdi. Büui Lalderld de 
Baıtil kumandanı yaptı. Kt alm 
anneıi Katerin DömediçiJe lı ... 
ıl elçiler aöndordi. Bu icadın hal· 
km iıyanma Ye oilunun kaçıtma 
ratmen Pariate kalarak büyük bir 
cesaret göstermiıti. Giz, Parll • 
mento bafkanı olan M6ıy6 da 
Harbeye kendiıini ıiirmefe pi • 
dilini haber yermitti. Dülc ıinirll 
idi. Her an re~i deiiten yUd, 
içinde lcopan f ırtmayı rBtteriyor 
•e bunu yanındakiler iyice aezi • 
yorlardı. 

• • • 
Şövalye dö Pardayanm ff f! .. 

get1n köpeğini almıf, Viyolettanın 
izini bulmak üzere DeYiniyerden 
dıprıya çıkmıı olduiu günürı ak· 
f&Jllında mantolarına 11ki sıkı bü
rÜNDÜf olan iki kisi Sitenin dıtn
da. Yaktiyle bahıetmit oldufu • 
muz, göriiniltü harap, içerisi 1a • 

ray aibi muhteşem olnn evin a • 
nünde duruyorlardı. 

Bunlardan biri kapıyı ça1mıt 
ve açı1mca hemen önünden çe-ki • 
lerek yanındaki arkadaıına yol 
vermit, icerive girmesine mOaaa
de etmi~i. Evin içine girince bu 
adam mantosunu çıkardı. Kori • 
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dorda bekliyen iki muhafız Dük 
dö Gizin donuk ve mahzun yüzü
nü tanıdılar. 

Bir gün evvel cellada yapıldı
ğı gibi Dük de süslü ve muhte
!em bir çok salonlardan geçirildi. 

Giz de bunlara a.lııık olduğu için 
hiç hayret etmedi. Fakat o cella-

Clın götürüldüğü tarafa değ.il, sa -
raym sol tarafına, yani Faustanın 
konağiyle Presuvar dö Fer oteli
nin birleştiği yere doğru götürül
dü. 

Orda ufak ve daha az ciddi gö
rünüşlü, fakat onlar kadar süalü 
bir odada F austa, beyaz ketenden 
bir papaz elbisesi giymiş, ayakla
nnı beyaz atlastan bir yastığa da-

yamış, mermer statüler gibi üzeri 
ipekli beyaz bir kumaşla örtülü 
bir koltuğa oturmuştu. Üzerinde 
gene beyaz satenden bir saçak 

vardı. Bu saçağın üstüne gene be. 
yaz olarak (F ) harfi ve papala· 
rın hususi İşareti olan çifte an?.h· 
tar islenmişti. Lekesiz beyazlar 
içinde Faustanın genç yHzü bfü. 
bütün güzel görün üvor. siyah el· 
masa benziyen göz1eri. 0tr;ıı fını 

sara n uzun k irpik lerinin a.rasın · 
dan tulı~ f hir ~ekilde nM,lyordu 
Kn\t11~11n hP.r 1-l'Q"P '<:~ .1., 1._: l"PT ~;o 

d m ayakta durmus , ellerindeki 
yeimneieri yavaş yavas ıııa llPmr 
!ardı 

Hanri dö Giz, birdenbire şi d
detli bir yürüyüıle içeriye girdi. 

Bu onun her zamanki adetiydi. 
Fakat Faustanın önünde vücudü • 
nün her zerresi şiddetli bir titre • 
meye uğrayarak, yerlere kadar e

ğildi. Doğrulduğu z·aman yüzünde 
tuhaf bir ifade vardı. Alnındaki 
yara İzi kıpkırmızı olarak görü • 
nünceye kadar sararmıştı. T ered • 
dütlü bakışları bir lahza kadar, 
heykel gibi durarak vazifelerine 
devam eden iki kadına takıldı. 

Esrarengiz Prenses, güzel diş· 
lerini meydana koyan bir gülüm
semeyle: 

- Dük, söyliyebilirsiniz. Mirtis 
ile Lea ne Fransızçayı ne de öbür 
Avrupa l isanlarından birini bilir • 
ler. Bundan başka duymak ve 
görmek hakları olmadığını öğren
mişlerdir. 

O zama n Giz boğuk bir ses1e: 
- Madam, görüyorsunuz ya, 

davetiniz üzerine hemen geldim ... 
Dedi. 

Ve boğulacak gibi bir ha lde 
bir an kadar sustu. Ağzından kö
pükler saçıhyor ve dişlerini gı • 
cırdatıyordu. 

Tekrar söze haş 1adı : 

- Hususi elçiniz, hana her se
yi söyledi. Diindenberi bir roe 1'un 
gibi acı çekiyorum ... lsbat isterim 
'1adam. is hat ! ... 

Fausta azametli bir tavır'a : 

-. Ya demek ki , isbat ist ~\'ol"" 
-;unuz ? Dedi 

Bu P-özcle öyle bir mana saklıv
dı ki, Gi.z vücudünün ürperdi ğini, 
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sırtının soğuk ş0ğuk terlediğini 

hissetti. 

- Affedersiniz Madam. Dü
fÜnce kabiliyetimi kaybettim .. 
Oh, bir kere fU Kont Louvavyi, 
tri>kı Sen Megren gibi yakalar -
ıam ... Bu Sen Megrenden daha 
müthit bir dütmanım olmadığını 
bilirsiniz. Bu üçüncü Hanrinin 
kırk betlerindendir. Onların en 
vahşisi, en yırtıcısı, Valvaların 
terbiye edip en fedakar dostlarımı 
karanlıkta avlamak için yetiştir -
miş olduğu köpek sürüsünün en 
azgın bir canavarıdır. Siz bilmez
siniz, ben Loinyiden uzun zaman
danberi bütün ruhumla nefret e-

diyordum. Şimdi o nefret artık 
düşmanlık derecesini bulmuştur. 

Fausta ağır, ağır: 

- Deınek size isbat edilse ... 
Gi:ıin gözleri parlayarak: 

- Oh, o z.aman başına gele
cekleri dütünsün ! Dedi. 

Fausta elbisesinin şeritleriyle 

oynıyarak devam etti. 
- Ya karınız? .. Zavallı gü • 

nahkir kadın. Umarım ki, o inti
kamınıza uğramıyacaktır. 

- Yeter Madam!. . Allah hak
kı için yeter .. Eğer Düşes çılgın

lığını Kont de Livanyi sevmeğe 

kadar vardırmış, namusuma böy • 
le büyük bir leke sürmüşse o da 
gebersin! İkisinin de birden öl 
mes\ ta.znndır. 

F austa titredi. Belli belirsi.ı: bir · 

kırmızılık beyaz yüzünü kapladı. 
- Dük, s;ze çok büyük işlerin 

verilmiş olduğunu hatırlayınız. 
Kafanızı işlemez bir hale getiren 
bir çok düşüncelerden sizi ayır • 
mak istediğimi, halka göre "Da
vudun oğlu", bize göre kilisenin 
en aziz evladı, Fransanın kralı 
olduğunuzu hatırlayınız. 

Bu ana kad·ar ağır, hakim, bir 
dereceye kadar da sert olan F auı· 
tanın sesi, yavaş yavaş güzel bir 
ahenk almağa başladı. Yanındaki 
bir zile vurarak: 

- Haydi bakalım. Ruhunuzun 
acılarım hafifletecek, vicdanını • 
zın elemlerini yatıştıracak olan it
leri yapınız. Görecek, duyacak, ve 
inanacaksınız. Dedi. 

Giz: 
- Bu husustaki yardımınızdan 

dolayı size borçlu olduğum teşek· 
kür t F rans-a tahtına çıkacağım 
zamanki teşekkürden daha bü· 
yüktür, diye homurdandı. 

Bu sözlerden sonra Dük F aus• 
tanın yanından hürmetle yerlere 
kadar eğilerek çıktı. Az önce ça• 
iman zil üzerine gelmiş olan kıla
vuz onun önüne düştü. Bir eli 
hançerinin kabzasındaydı. 

Yalnız kalan F austa duvardaki 
bir halıya doğru giderek onu kal• 
dırdı. Arkasından kapalı bir kapı 
göründü. Bu kapının bir kanadı 
üzerinde ufak ve gizli bir pencere 
vardı. lşte bu kapıt Faustanın ko-


