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Suikast a 
Ali Saibin on seneden f z aya 

ınahkürniyeti istenivor 
Muhakemenin tafsilatı 9 uncu sayfada 

~ir Fransız gazetesi, "Bulgaristan Balkanların yaramaz çocuğudur! ltalyan 
''Ycıaasma da yaramaz! Jtalya, diğer Balkan der:letlerile uyuşmalı!,, diyor. 
ltellrninıiz, Balkan s:yasasında büyük bir rol oynıyan Romanya kralile Fran
tlz cumJıurreisini bir arada gösteriyor.Tafsilat dördüncü sayfadadır. 

Paris görüşmeler} bugün nlhayetlendi 

Avusturya istiklalini 

işidilmemiş bir 
tayyare kazası 

Havada kiler kurtuldu 
yerdekiler Uldü 
Münib, 7 - Dün ıehir üzerin

de vukua gelen bir tayyare kaza-

sı üç kişinin ölümüne sebep olmak 
gibi feci bir netice dogurmuttur. 

Birer kişilik olan iki tayyare, 
ıis yüzünden şehrin üstünde çar · 
pııroışlardır. Tayyareciler derhal 
atlamışlar ve paraşütle canlarım 

korunıak için 
Küçük aodlaşma ve Balkan paktı 

devletleri teminat vermiş bulunuyor ! 

kurtarmağa muv.ff,k olmu§lar - Sarı Musa camiinin satılığa çıkarılan tCJ§ları ... 

dD'.F 
1 

_c.ı b". b .. tün. lstanbulu fetheden toplan döken 

londra 7 - Birka~ gündenbe-. , 
t 1 devam eden Paris görüımeleri 

şöyle tebarüz etmektedir: 
Avusturya istiklalini korumak 

için küçük andlatma ve Balkan 
andlaşmasına teminat vermiye ha
zır olduklarını göstermitlerdir. Gö~ 
rüşmeler neticesi Avrupa tesanü
dü takviye edilmit bulunduğu ati
kardrr. 

akat tayyare eruen ın u 

~:;!1:.~!:b;~:,.;1erdenbi ·Sarı Masanın hatırasını 
~ün nihayet bulmuştur. Sta,.._ 
~~"\.erg Avusturyaya dönmüş ve 

.,.. Tlıfıls ol ile Karol ise derhal dön-

Bunun neticesinde altmdan ka- k t • ı • 
çamıyanü~ki~i~a~parçaol~~ go e mıqe ım ••• 

!li~rızırlanmaktadırlar. 
üzere ölmuı, ıkı kıtı de tehlıkelı Uzun münakaşalardan sonra, bu Türk 
surette yaralanmıttır. . bahadırının camii ve semti hakkında 

~, 8ü n birbirine zıd mütaleala
~nıen bu görütmeler neticesi 

ikinci tayyare ıehrin dq ma · verilen kararlar ••• 
hallesine düımüıtür. Ölen olma - İstanbul Müzeler Genel direktör- cihetle bu ismin unutulmaması için 

cami arsasının yanında olan sokağa 

Sarımusa ismi verilme.si bildiriliyor .. 
du. 

.:;Ponlann Oıka'da yaptıkları son Jeni:z nıanev
tırında, top atcıi himayesinde karaya çıkı§ .•. 

Inglllz - Rus yakınlığından 

Japonlar endişede ... 

mııtır. 

Llrallk bUyUk mUsabakamız 
No: 38 ......................................................•. . 

Bu kimdir? .•• 
"N· 'L • 1.l'Uz Kronikl,P Tokyo muha· Japon gazeteleri bu endiıeyi gös- : ................................................ : 

"'1'i YCl%ıyor: teren yazılar yazmaktadır. Bilhaı- J Tarudımzsa adını buraya yazınız~ . .. 
""'' Sovyet Dıtiıleri Komiseri Lit- aa deniyor ki: i ····--·····-···················-···-···············i 
.,.llıofun "Bugünkü İngiliz - Sovyet e- ••·•·••••••••·•••·•••••·••·••··•••·••·••··•••••••• : ~ ıon defa Londraya gittiği konomik teıriki mesaisi, nihay~t ......................................................... . 

lrtı t bir İngiliz - Sovyet yakın- siyasi teıriki mesaiye dayanacak- Kara kış 
J teıia ebııit olması rivayetleri tır ki bu da Japonyanın Asyadaki 
~ada. endiıe uyandırmıştn. emellerine ıed çekmektir.,, Japon ve Çin denizini 
So D k.k haraca kesiyor .......____ n a 1 a : Pekin, 7 (A.A.) - 12 Çin ve 

il• - -- - - -- Japon vapuru Taku limanında 

ıtlerı·n bugu·· nku·· buzlararasındamahsurbulunmak-
tadır. Balıkçı gemileri de buzlann 

~Sk~ ~ hi fil ., ey ana tı tazyikinden hasara uğramııtır. 

nıüstemlekelerl istediğini de söylemiş 
londra 7 B . 

bir h b ' - erlınden verilen Salahiyettar makamlar Ribben-
rop aabekre göre Hitlerle Ribbent- trop'un Alman arzusunu milletler 

a ı ln T h lendenb g~ ız ava nazırı Lord arasında müsavat hakkı esasına ~s-
l&katta. ~~ry ıle yaptıkları bir mü- tinat ettirmit olduğunu söylüyor -
ltaini illan ıömürgeleri mese- lar. Alman §erefi eski Alman ıö -

ttıevıuu b h . . 
lord l a setmışlerdır. mürgelerinin iadesini istilzam et -

lüğU bir ay cv\·el belediyeye bir tezke
re göndermiş, Aksarayda Taşka....c;apta 

Sarımusa camii arsasının Evkaf di
rektörlüğünce satılığa çıkanldığmı, 
halbuki Sanmusanın 1stanbulun Türk 
ler tarafından fethi sırasında muha
sara toplarını bizzat döktürmüş ve 
muhasara esnasında büyük yararlık
lar göstermiş, tarihi bir isim olduğu 

Bu istek belediye fen =işleri mü
dürlüğünce tetkik edilmiş, neticede 
Sarımusa camiinin Fatih yangınında 
yandığı, mezar taşının da tahrip edil· 
diği görülmüş, bu tarihi şahsiyctiıı 

(Devamı 4 üncücle)' 

Dü1'kü müsabakaların yapıldığı Garnıiş şclırindeki tribünlü bu:· patinaj~. ·ısı. 
(}'azısı 2 ine· . ı 

lerde kı e~denderry bu son gün- tiriyormuş. Ayni zamanda Alman 
ııinde b ' 1 olıınpiyatları açılış töre- devlet reisleri Almanyanın silah -
!bite g~:~1?~k için ~e~line, GAr- lanmasının Sovyet silahlanması 

Atina canavarının aehıetini gös tt?ren bq muhtelif po:zıi ..• Yazısı 2 ncidedir. .... IÇın gelmııtı. neticesi olduğunu bildinniılerdir. 

Clbeşıerin Tienbien muzafferiyetleri teyit ediliyor (}'azısı 

4 üncüde), 
• 
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Çocuklara musallat olan Atina canavarı Beşik taşı soyan 
ele geçti Canavarın .bir cinayeti Hırsız çetesi 

Çaldıkları mücevherler geri alınacal' 
fakat dişlerini yaptırdıkları aıtınıst 
ne olacak? daha meydana çıkarıldı 
Zabıta Nafi, Cemal ia.minde 

iki hır11zla bunlara yataklık eden· 
leri yakalamıştır. 

Mağaıraısornı<dla blYID lYlırtıaıını 
evvence kaylb>@Uaını IFctn 
ant @D<dluğlYJ alll"ilOaşoDdo L 

kumaş parçaDaııroınıolf1l 
a<dlouıda 

Nafi ile Cemal bir hafta evvel 
Beıiktaşta Levazım kaymakamı 

Alinin evinden 80 dizi inci, elmas, 
yüzük, altın ~aat ve kemerler çal
mıtlar ve bunları ls:kender boğa . 
zmda kahveci Arap Kemalin dük. 
kanında saldamıılardır. 

~ f; ~4· 

Gaziantep hacliaeainin 
kurbanı ve cani 

Atina, 7 (HU$uii muhabirimi
zirı mektubu) - Damyanos ca . 
navannın iılediği korkunç cina. 
yeller etrafındaki tahkikat bura . 
d.- halkı görülmemit derecede a . 
li.kadar etmektedir. Her gün bu 
mesele etrafında aydınlanan yeni 
yeni 1.-•sımlar, ortaya çıkan yeni 
müthiş hakikatler efkarı umumi -
y1;:yi büyük bir heyecana düfiir -
-nekted?r. 

Bu insan telclindeki canavar 
tin:cliki halde mütahede altında 
bulunm~ktadır. Atinanın en bü. 
yü • dol\torlan, akliye ve asabiye 
mütehass11ları caninin bütün ha . 
re'ketlerini sıkı bir kontrol altına 
alnuılardır. 

Şimdi bütün zihinleri alakadar 
eden sual tudul'. 

Acaba cani beşeriyetin asır ı..: 

larca yetiştiremiyeceği derecede 
korkunç ve canavar nıhlu bira . 
dam mıdır? 

Yoksa bu adam aklı zivanadan 
çrkmıı müthiş bir deli midir? 

Birinci ibtiımal canavarı derhal 
ipe götüreceği gibi ikinci ihtimal 
de onu ömrünün sonuna kadaı 
çıkamıyacağı bir timarhaneye ka· 
patacıaktrr. 

Doktorların henüz kati rapor · 
)arını vermemit olmalarına rağ . 
men husU1i olarak söyledikleri 
bazı sözlere bakılırsa cini, tıp ta
rihinin kaydetmediği derecede 
müthit bir sadist ve Mekrofil yani 
ölü sevendir. Fakat bu, itlemiı ol
duğu suçtan dolayı ceza görme . 
mesini ula icap ettirmemektedir. 

Diğer taraftan polis ve müstan
tik de durmadan çahfD1akta, ve 
yeni tafhalar meydana çikarmak
tadır. Yalnız son günleıde hava . 
nm fevkalade bozması yapılacak 
hafriyatı imkantız bir hale sok . 
mUfbır. Bmıdan dolayı hafriyat 
için havalann biraz dii'zelmesi 
beklenmektedir. 

Mağarada evvelce bulunan ve 
kime ait olduğu anlatılmamı! o . 
lan çocuk iç çama§ırlarından ba . 
zıları tethis edilmiştir. Bunlar, ev
velce kaybolmuf, ve akıbeti bir 
türlü anlaJilmamıt olan F oti adın. 
da bir küçü}c kıza aittir.· 

Bu ıuretle canavarm itlemi! 
olduğu cinayetler resmen üçleı · 
mittir. Yelnız ıimdiki halde meç
lnıl olan nokta iküçük Fotinin ne . 
reye gömülmüt olduğudur. Polis 
müdürü cinayet Ryrlannm bu . 
nunla da bitmediğini söylemekte, 
ve yalan bir istikbalde yeni yeni 
cinayetlerin ortaya çıkacağına e . 
m1n olduğunu ilave etmektedir. 

Bi r gazeteci Damyanosu 
na•ll anlatlyor 

A.tina gazetecilerinden biri 

Atina canavarının 
diğer iki pozu .•. 

mahkumun içinde bulunduğu ne -
zarethaneye girerek kenditiyle 
görÜfmü.ftür. lntrbalarmı f\I ıekil
de anlatmaktadır: 

Damyanoı korkunç am-atı ile 
karıımda .. insanı ürperten boğuk 
bir sesle: 

- Bana ıarap getirin! Cigara 
getirin, içeceğim, sarhoı olmak is
tiyorum diye bağırıyor. 

Gazlant epte de bir 
ırz düşmanı 
yakalandı 

11 yaşında bir 
çocuoa tasallut: 

etti 

Sabıkalılar bundan sonra ge 
ne Beşikta~ta Mimar Sinan ma 
hallesinde Ragıbın evine ginnİf . 
ler ve buradan da birçok mücev. 
herat çalmışlardır. 

Hırsı~ar mEcevherleri paraya 
çevirmek için eskidenberi kendi . 
lerine !·-,.,..~., •. o .. ~ ,1 ~,lt yat"" '\ ,. 
tıvanla görü~müşler ve anla!mış . 
lardır. 

Antıvan ilk iş olarak altınları 
eritmiş, elmasları da mad~nlerİn· 
den ayırmıştır. 

Altınlar çarııda kuyumcu He . 
ranta satılmış, bir kısmını da 
Onnik almıştır. Bunlardan aldık . 
ları paralarla hırsızlar gayet şık 

Hıraız kumpanycuının 

üç "cızaaı" 

giyinmİ§lerdir. Hatta, Nafi r ·'~' 
altın lira ile ağzına altın diı bi1' 
taktırmıttır. 

Mücevheratın bir kımıı ge~ 
alınmı§trr. Hırsızların daha bari" 
vakalan olup olmadığı tetkik eefi· 
liyor. · 

Yakalanan malların geri alJJI' 
ması pek kolaysa da aiızdaki elif 
ler tabiatiyle mesele te§kil etm~ 
tedir ! 

Kış olimpiqatlarının 
ilk neticeleri : 

Gözlerinin korkunç parıltıları 
beni gayri ihtiyari ıendeletiyor. 

Damyanos bilhassa yanında polis
ler ve gardiyanlar bulunduğu za . 
man bu tekilde korkunçtur. Onla. 
ra kartı dişlerini, masum çocuk . 
lann etlerini parçalayıp kanlarım 
emdiği diılerini daima meydanda 
tutuyor. 

Dün, Gaziantep muhabirimizin 
bildirdiğine göre Gaziantcbin Kuct 
köyünden Ahmet, karılarını komşuya 

gönderdikten sonra e\'lfltlık olarak 
aldığı ye .senclerdenbcri besleyip bir 
evlat gibi büyütmeye çalıştığı ıı yaşın Buz hokeyinde, Kanadaltlar LehlUerlı t 

da.ki Zeynebe taarruz etmiştir. Amerikahlar Almanları, Macar lar 
önce bu taarruza mana vcrcmiyen Bulgarları yendiler 

Zeynep, Ahmetten böyle bir hareket 
beklemediği için şaşırmış n kaçmaya Ganniı, 6 - On birinci kıt O · 

~lışm tU'. Ahme~ buna aı~dnn x,,;e,=r-_,_, ..... im...._pi ... yadt bul(Ün büyük meraıim . 
memek için mangaldaki kız ın maşa e rtler tara ın B.I1 açı mış ır. u 
Ue kızın etlerini dağlamaya başlamış olimiyatlara 28 millet iıtirak et . 
ve kızcağız korkusundan ses ini çıka- mit bulunmaktadır. Biz, bu olim
ı-amamıştır. piyatlarda yalnız kayakla muka-

1 - Kanadalılar fevkaladf 
bir oyunla Lehistanı bire kar' 
se i~I~ ~ llp iılerdi1'. ~ 
dalıların neticede tampiyon ti 
maları: kuvvetle muhtemeldir. 

F~at ,poUa ve gardiyanlar be-
ni yalnız ,....bıralup uzaklaştıkları 
zaman yavat yavaş sakinledi. Yü. 
zü bir insan yüzü şeklini aldı. 

- Sen deli misin? Ahmet bunun üzerine taarruzunu vemet ve sürat yarışına ittirak e · Evet, der gibi batını salladı. 

Ben devam ettim: 
ileriye götürmüş zavallı kız kanlaı· i-
çinde kalmıştır. diyoruz. 

Bir aralık elinden kurtularak çı- Yapılan geçit resminden, ve 

2 - Amerika Alm.ıµıyayı ııftt' 
kartı bir sayı ile yemnittir. ft(ıf 
mütevazin geçmittir. 

- Yalnız §UDU bil ki, insan de
li olmadığı halde kendisini deli 
gibi göstermeğe çalı91na az va -
kitte aklını oynabr ve hakika · 
ten deli olur. 

rılçıplak sokağa fırlamış ye hadiseyi amatörlük kaidelerine sadrk kıa • 3 - Macariatan Bulıarist11" 
bire karşı altı sayı ile mailup ~ 

Damyanosun gözlerinde bu 
sözlerim üzerine bir endiıe belir-
di. Tekrar sordum: 

bek~iye anlatmıştır. Ahmet yakalan
mış Ye Zeynep hastaneye kaJdmlmış

tır. 

Elektrik fiyatı 
9 -10 kuruşa 

inebilecek - Şimdiye kadar bu fd<ilde 
kaç çocukla münaıebette bulun . H em de mil il ham 
dun? m adde kullanarak 

Canevarın gözleri yeniden par- Nafia Vekaleti Ankaradaki 
ladı. Ve yüzüme garip garip bak- elektrik fiatini indirmek için mü
tı. Cevap vennıiyordu. Devam et · tehassıslar vasıtasiyle yapt1-rdığı 
tim. hesaplar neticesinde, mazotla iş · 

- Çocukları ne :tekiLde kan· Jiycn bu fabrikalar Türk kömü~· -
dırıyorsun? Seninle gelmelerine )eriyle işliyecek olursa elektrik 
nasıl ikna ediyorwn? fiatlerinde yüzde elliye yakın bir 

Şimdiye kadar hiçbir sualime tasarruf temin edilebileceğini 
cevap vermemi! olan canaV1lr ay- meydana çıkarmıttır. 
ni hınltrlı ve boğuk sesle konuş . Bu yüZden Vekalet Ankara e· 
tu: letrrk f irketine müracaat ederek 

- Ben onları zorlamıyorum fabrikanın kömürle işletilmesini 
ki. .. Kendileri geliyorlar. istemi§ ve §İ&et de in§aata başla-

ltte canavarın ağzından çrkan mışhr. Bugün kilovatı yirmi kunı-ş 
yegane cümle bu oldu. olan Ankara elektriği lbu suretle 

Bu sırada bize doğru yaklaşan pek yakında yarı yarıya inecek . 

polis ve gardiyanların ayak ses . tir. 
leri duyuldu. Vekalet bu usulün tatbikini 

Damyanos bu .esleri duyunca 
yakında İstanbul Elektrik §irke . 
tinden de istiyecektir. Bu suretle 

derhal değitti. Sakin hali kay . lıtanbul elektrik fiatleri 9 - 10 
boldu. Yüzünde yenMlen kudur · kurup. kadar inebilecektir. 
muş bir canavar ballan belirdi. -------- ------
Bakışları gene dehfetli bir fdtil Dağcılık kulUbUnün 
aldı. Dişleri meydana çıktı. Ve ü - toplantısı 
zerime doğru yürüdü. Ben don · Dağcılıik kulübü mn~,_ .. ~- . :i 
mut kalmıftDD. bundan iki ay evvel .cF!anacak . 

Bereket venin poliı ve ga.rdi · ken toplanamamıt, ekseriyet ol · 
yanlar hemen yetişerek kendisin' mad1ğmdan toplantı geri kalnıı§ . 
yakaladılar. tı. Kulübün heyeti uml&miyesi ya. 

Damyanoı gene korkunç deli rm saat ıekizde kulübün Beyoğ · 
rolünü oynamağa batlamıftı. lundaki merkezinde yapılacaktır. 

hnacağma ve saireye dair olimpİ· 
yat yemininden sonra ilk olarak 
buz üzerinde Hokey ma~lan ya · 
pdımtlır. Alınan neticeler !udur: 

mittir. Macarlar esasen zayif ol~ 
Bulgar takımını kolaylıkla ye' 
meğe muvaffak olmuılardır , 

Bir kafes zenci 
cayır cayır yandı 
Bunlar çaltştırmağa götürülen 

bir birine zincirle bağlı mahkOmlard•' 
Nevyorktan bildiriliyor: kiıi kendisini can havliyle dı~ 
Tel bir. kafes içerisinde ..;alı§ · atabilmiıtir. . _il 

tmlmağa götürülen yirmi zenci, Beyaz ırktan olan iki 111~ 
Çkosboro hakkında bu kafesi da siyah ırktan mahkiiml•rı -..J 
taşıyan hapishane kamyonunun tarmak gayretinde bulun,. 
ateş alması neticesinde yanı9 kav. hafifçe yaralanmışlardR". / 
rulmuşlardır. - Deyli Heral~ 

Y almz ikisi kalmıştır ki hayat-
larından ümit yoktur. Tahsin Uzer 

Bunlar, bir yolda çalıştırılma · itli 
ğa gönderilen mahkum1ardı. Trabzon& g , 

İçerideki zenciler biribirlerine Üçüncü umumi müfettif 
1~1' 

zincirle bağlı idiler. Kafes, aynen sin Uzer dün lzmir ~'ff 1"' 
vahşi hayvanları ormanlarda ya· Trabzona gitmittir. Müfet.tlf ;.,r 
kalayıp içerisine koydukları nak . raber bazı memmlar da gitlll 
liyat kafeslerine benziyordu. dir. ~ 

Hava çok soğuk olduğu için, Tahsin Uzer gitmedeP 
zencilere kamyonun içerisinde gazetecilere demittir ki:~~ 
ate§ yakmak müsaadesi verilmiı· " - Doğu illeri için. bit fi: 
ti. Ayni kamyon 30 galonluk pet- zaratı hemen ilmnal etnı.. 1~ 
rol varili taııyordu. ziyette tekrar gidiyonJJll- ,o' ' 

Kamyonun saraılmaıı, petro · zond;ı bir mi!ddet kald~ ~ 
lun ate§ üzerine 11çramasmı mu · ra müfettrtlik merkezi ot-J' . ~A 
cip olmuştur. Bu eınada kafes ruma gideceğim. IJİİJ~. 
birdenbire alev içinde kahnııtır. Büyük AtatürkU.aı~\İJI t1'İ~ /.' 
Her ne kadar muhafızlar kafesin prenaiplerini hu illerde t• -'ıJI 
kapısını açma~a çalışmıılarsa da mele için bütün varhidll1 1 

bu itte gecikmişlerdir. Yalnız iki 1 ceğim. 
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'Mı n o o nye'\C~n on~ 
"7<e 

~@$y<aıOD$~0U~ 

Eakiden sosyalistlikle milliyet- yen 1 m a 1 ~ye 
ik birbiriyle asla uyuşup kav teşkilatı 

ıyncak, mesela ateşle su gibi 
d unsurlar sayılırdı. Fakat, gel Hazirandan itibaren 
~an, git zaman, Sovyetler, sos- yeni bir şek le giriyor 
lıet esasları üzerine milli yapılar Finans Bakanlığı yeni bir ma -
t'lııağa batladılar; ve bu vadide liye teşkilatı hazırlamağa batla · 
11tı adım ilerlediler. Terakkilerı mıştır. Bu yeni teşkilat bilhassa 

&ca.k derecededir. Diğer taraf- şehrimiz maliyesini alakadar et -
, da, tamamiyle zıd cephede, -- mektedir. Yeni şeklin önümüzde -
liyetçiler cephesinde - sosya- ki Hazirandan itibaren tatbik e · 
havalar esmeye başladı. Bu- dileceği e.nlaşılıyor. 
Ü fqiıtlerle Hitlercilerin Kari Önümüzdeki bütçe yılından 
ka'tan öğrendikleri pek çok itibaren bina ve arazi vergileri 

ler vardır. Fakat tabiatile, hep- Ankarada ve lstanbulda hususi 
lli de atağı yukarı tepe taklak e- idareler, yani birleşik vilayet ve 

tatbikata girişiyorlar... belediye teşkilfıtı, tarafından t.llh· 
Nazi kelimesinin milli sosyal:st sil edilecektir. Bmıun için mal; 
111.aına olduğunu akla getire· yenin bu en mühim iki kısmiyle 

llQ... • uğraşan teşkilat, kamilen beledi . 
.. tıasen, Ruzvelt'çiliğe kad:H yeye geçmektedir. Bina ve arazi 

·· n devletçiliklerde. sosyalistlik vergileri memurlan bir Haziran 
tdrr. dan itibaren belediye tahsil §ube-
Şeınsettin Saminin fransızca - lerinde çalışacaklardır. 

'n türkçeye me§hur l~gatini açı ·· Finanr Bakanlıoı ~ubeler teş -

HABER - Aksam postası 

Yemiş iskelesi bir 
ada haline ·geldi! 
Bu iske!e Haliç ş:rketi iç:n 
ötedenberi bir yıkım imiş! 

Haliç vapurları idaresinin son 
zamanlarda bir kısmı denize gir
miş olan Yemiş iskelesi, . Yemiş 
sahillerini su basınca büsbütün 
karadan ayrılmış ve bir ada ha -
lini almıştır. Şimdi sallarla mÜ§· 
terilerin girip çıkabildiği iskele . 
nin yakında kullanılmaz bir hale 
geleceği anla§ılmaktadır. 

Y emif vapur iskelesinin bu -
günkü vaziyeti eski Haliç tirketi 
nin niçin zarar ettiğine bir misal 
olarak tetkik edilmektedir. • 

nerek bu iskeleyi yenilemekte. 
sonra da kırk bin liradan efağı 
düşmediği anlaşılan bir masraf. 
plançosuna yerleıtirmekte idi. 

Şirketin atağı yukarı bütün is
kelelerinde vaziyet böyle olduğu 
için tarife komisyonları bu çok 
masraflı tirketin bilet ücretlerini 
indiremiyorlar ve Hali~ vapurları 
belki dünyanın en paM.lı bir nal~;ı 
vasıtası halinde kalıyorlardı. 

iskele yerine bir duba konul -
maıı takdirimle ortada mesele 
k.;llmıyacaktı amma tirket buna 
yanaşmıyordu. 
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Ha[Q)eşDeır<.e ................. ~~ 
yeınnnse lt?>DBeau 

·e~ 

Paris-Soir gazetesinin Hom. ına. 

habiri, ltalyanların !\lusolinl)e iiörü 
körüne inandıklarını söylüyor. Hatta 
güne~Ji bir ha,-ada "yağmur yağıyor!,, 
derlerse paltolarının yakasını kaldı

nrlannış. 

Peyami Safa diyor ki: 
Bunun aksi de mümkündür: Ka

palı bir havada, halt; Habeş yağmuru 
yağarken, ltlusolini "olı, diyebilir, bak, 
ey milletim, güzel günlere giriyoruz, 
her tarafta zafer güneşi açıyor.,, 

Aldanmakla iman arasındaki ya. 
kınlığın sırnnı herkesten iyi bilen /. 
talyan şefi, dilediği rüyalan milletine 
gördüren eşsiz bir manyetizürdür: 
Halkın mulıayyelesinde Habeş çölünü 
bir cennet gibi güzelleştirmenin ince 
sanatine v6kıl olduğunu çoktan isbat 
etll. Habeşistanın kara bulutları or .. 
tasında Faşist imparatorluğunun DÜ• 

neşini gösteren büyük müncccimba. 
fr, Habeşlere karşı mağlup olsa biZ. 
ltalyanlara karşı galip sayılır. 

Sultan Hamidin 20 nci cül;ıs kilatiyle beraber vilayet merkez 
dönümü münasebetiyle çıkardı- teşkilatını da ayni §e'kilde daralt 

. labıde, "Sosyalizm,, kelimesi- mağa karar vermiştir. Bunun için 
1 ''Silki Sakimi iştirakiyun., ola- bugün lstanbul maliyesinde mev 

Yemiş sahilleri, bilhassa iska · 
lenin bulunduğu yer daimi bir he 
yelan halinde olduğundan Yemi~ 
vapur iskelesi de tabii olarak her 
yıl denize girmekte idi. Şirket 's · 
kele al~ldıkça daima büyük mas· 
raflar ederek, yahut böyle görü · 

itte zarar doleyııiyle belediye 
hissesini yıllardır vermiyen şi&e . 
tin yüksek tamirat masrafı bu §e· 

kilde doldurulmakta idi. 

* Lcyd Coırc ......................... 
buırDado mo ? ....................... 

k tarif eder. cut üç mürakiplik ile her kazada· 

Gaqrimübadillerin 
vazıyet/eri 

Değerli alim, kendi devrinde, ki tahak~ruk ve tahsil direktörlük
Yaliatlerin ötede beride bomba- leri l<aldırılaca:k, merkezde bir n:ü 

lt Patlattığını, mesela Rusyada rakibin başkanlığı altında tabak · 
.•todniki ve S. R. lerin müthiş kuk ve tahsil direktörlükleri vü · 
1~'-i ıuikastlar yaptığını göre - cude getirilecektir. 
e bu işi sakim saymış olsa Şimdi lstanbul kazalannm ta · A k • t • t k 
e.tektir. Belki Bolteviklerin ilk hakkuk ve tahsil direktörler· nCa yeni para eVZla 1 yapma 
licadele senelerinde Fransız in - kamilen genel ispekterliklerin t•ı d •• r b•ı k • 
"'~larına ben:ıer şeyler yap - mali m~avirliklerine tayin edil - sure 1 e uze e 1 ece m;ş 
1hn1 aarebilseydi, gene ayni ka - mişlerdir. Bu vazifeler vekaleten 

İ .tnuhaf.a.n AdP. i ~t lcon- fi nan .. f ~ i 1 i f m 
h 4udutlan içinde iktisadi inki~a· idare e~ilmege başlanmıştır. 

Gümrüklerde 
ıs~ahat 

Finans Bakanlığı ayri mü~a. diği halde satılmamış ve müşteri 
dillerin vaziyetlerini rslah i~in "a buhn&mJf 1200 parça emlak var 

lmacak tedbirlerin tesbitine baş · dır. Binaenaleyh böyle bir tedbiı 
lamıştır. Bu tedbirler hakkında alınamaz. 

~ Çalıpn, dı§arda "Cihan inkı
,ı,, propagandasını yapmaktan 
'leçen, sulh muhafazakarları -
~ı en ön safında lngiltereyle .':!) 

tth "eren, otalığın karıımaıından 
~k~tnı bozulmasından son derece 
d 1neıı ve Türkiye ile bu kad3r 
~.olan bugünün Ruıı sosyalist
~i 1 görseydi, acaba ayni "sa
~~,, •ıfabnı onlar hakkında da 

tetkikler yapmak üzere memur e· 2 - Gayri nıUbadil bonolerr 
dilen heyet temaslarını bitirerel< borsaya kote de edilemez. Çüıüii 

b raporunu Ankaraya göndermiştir bunların mahiyeti kote edilmeleri. 
Yeni projenin tal 1- Öğrendiğimize göre varılan ne manidir. 

kine şehrimizde neticeleri şu smetle hülasa etmek 3 - Bonolann kıymetlendiriJ. 
başlandı mümkündür: mesi de, bonoların mühim bir 

Bundan bir müddet evvel güm· 1 - Gayri Mübadil emla.tri ıa- kısmının mutemetler eline geçmiş 
rillder genel direl<törü Mahmut lı§mın çoğaltılması için tapudaki olmaaındaQ dolayı imkansız gibi
Nedim şehrimize gelmit ve yeni muamelelerin çabuklaştırılması dir. lnır mıydı? 

"'{:.( Gümrükler baş direkt.örü Ali Ke kabildir. Fakat emlak sab§ınm Şu vaz;yete göre yalnız gayr' 
~ maHe birHkte İstanbul gimrük!e çoğalmau ancak müşterinin ço! mübadillere yeni tevziat yapılma· d .. ~l )'alistliğin en bariz vasfı 

... ,. .... rinin ıslahı için yeni bir teşkilat olma.siyle kabildir. ıı bu zümrenin vaziyetlerinin dü •~ .. ~~i olması, bütün işleri çalı 
"•ı projesi hazırlamışlardı. Bu proje. Halbtt'ki bugi'n satışa ancdil · zelmeaine medar olabilecektir. 
tt~~llaanlarm menfaatine uygun nin bir kaç gündenberi tatbikatı 

'lit QIİ:i:a:: ;::ı:s~~:-iz devletçi na geçildiği görülmektedir. o••ıçu•• ve tartı aA letler1· 
" a d " Öğrendiğimize göre ilk kısın 
~I uguna göre, sosyalist teteh-

lt d olarak kırk üç meınunın vaziyet h t k A 

1 
..._~ ·~}'} '

11 an öğreneceğimiz pek çok sa e -
L_· ·~r Vardır. lu-iler irin kurulac'1k l~rini tasrih e~en bir liste gelmiş. ar 1 gı 
~I> n :r tır. F alcat bu lıste hakkında he . 
l~t-i .. ttatiflerden, fabrika hastane- -· 
'-..~·Yardım kasalarından yaıaı.. :~:ı:'.kadarıara tehliğbt yapıitr< Ekonomi Bakan 1ı ğ ı tef ti ş h eye ti 
ilet; ere, çocuk evierinden aıha- Diğer taraftan evvelce muhte r • h • • ld 
~l~·~ kadar nice nice tetebbu ve lif sebeplerden dolayı haklarında reısı şe rı mıze ge i 
~it~. Sahaları vardır ki, bunları tahkikat yapılmış, veya bazı me . 
"-lr ıp kunnak yolunda henüz e- selelere karıştıkları anlaşılmıf o · 

lı~d.ınıJar atmıf değiliz. lan beş memurdan ikisinin mezun 
Ekonmi Bakanlığı teftiş ve mü 

ra:kebe heyeti re!si Hüsnü Yaman 
dün lstanbula gelmiştir. Hüsni: 

muavin müfettiılerinden Kamu 
ran üç gündenberi tahkikatla 
meşğuldür. Teftiş heyeti rei~inin 
bu tahkikatı idare edeceği anla 
şılmaktadır. 

Hü:anü Yaman dün sabah it · 
tanbul Valisi Muhittin Ostünd,,.;; 

Loyd Corc, Büyük harp ve netic .. 
teri üzerinde en fazla müessir olmut 
bir diplomattır. Buna rağmen, Yersay 
muahedesiyle müstemlekelerin taksim 
şeklini tenkit etti. Abidin Da\'er diyor 
ki: 

Loyd Corcun yaşını bUmiyorum. 
Eler çok yaşlı ise elbette bunanuştır. 
Fakat daha bunanııyacak yaşta değil. 
se, mutlaka tıbda "ııciktinden evvel 
bunanın,, denilen hastalığa uğranuş

tır. 

Loyd Corca bu toocilıi vecih ne. 
den diye ml soruyorsunuz? 

işte cevabım: 

Versay muahedesini yapanların r•e 
müstemlekeleri böyle haksız tak~Im e. 
denlerin elebaşısı kendisidir de on. 
dan... 

* Maatrnf 
m tYıiFetltnşoeırn 

ve nsıraf -----------"Kültür müdürlüğü müfettişleri-
nin kalem llıtiyacını düşünerek idarel 
lıususiyenln ilk tedrisata ait talısüsat 
faslından 315 lira ayırarak milrekkep. 
li kalem almış ve bu para ile tedarik 
ettiği 16 kalemi Kültür müfettişlerine 
dağıtmıştır. Bu kalemlerin 18 tanesı 
Kültür enspektörlerine hediye edilmiş, 

• 18 i de ilk tedrisat enspektörlerine 
cüz'l bir para mukabilinde verilmiştir. 

Zaman gazetesinin fıkrncısı, bu 
hadiseyi naklettikten sonra, teşebbü
sü mi1,ahi surette takdir ediyor gibi 
görünü~·or. Fakat. insanın ıtldına mü
temadiyen şunu getirmiş oluyor. : 

Bu fakir maarifin böyle şeylere 

sarfeclecek bol paras1 mı var? .. Demek 
ki diğer fasıllarda da böyle lcırnflar 

oluyor .. Ön planda aç ve mektepsiz ço
cuklar dü.,iinülse daha h'i dcrril mi? .. 

Maarif miifettic::lerinin tefti.:; et. 
melerl icao eden sevler aracımda k<>n· 
dilerine heclive edilen bu kalem1er de 
olmak icap etmez mi? Bizce eder. 

(Hat-Sür) 

~ıktıı 't olarak §U İ§ kanununun addedildiği ve üçünün vekalet 
llit-, ~ı, artık gecikmemesi bekle- emrine alındığı söylenmektedir. 
~~İrıdı~Jca, .. enc.iimenlerin acele et- lstanbul gümrükleri yeni teş . 
~li, "' llluesıır olmalıdır. Çün- kilatla bir nümune gümrüğü ha -
~llt :le~ette, maşallah, fahri- line !konulacak ve lzmir gi.'mr:: 1 ? -
1
tel\ l'e ~I~~ yağmurdan sonra b2- rinden başlanarak bütün memle 
~~ !.' 1 ler gibi artıyor. ket gümrükleri bu örneğe gön 

~k,l'l ~~rkizm'in ruhu, hiç bir ta· ıslah edilecektir. 

Yaman şehrimize hususi işleri 
için geldiğini söylemektedir. An 
cak bu gelişin ölçü ve tartı meıe· 
leleriyle alakadar oldu3u tahmin 
edilmektedir. YapılJığı yazılaıı 
sahtekaı·hı."<Iar hakkında V ~kalet 

ziyaret ec!erek yarım saat kadaı . Tevfik Rüştü Ara s 
görütmüıtür. 

Türk borçları 
__ ı. "'•d~tekineezdirmemektir.M;ı. Bu hususta Avrupa gümrukle . Çiçek p8Z9rl 
"'lıta i sermaye, milli canlı VP. rinde altı ay süren bi:- tetkik ya Lunaparkla 
q~t,·ıd~ •er111ayeden daha kıymetı: ki k"k d k d· li ır O pan gümrü er tet ı ire tör·· Şimdiye kadar y enicamide 
"" • nu korumak baş emel- M t f N · 1 ! d' - us a a un ve muame e er ı bir kahvede yapılan çiçek satış . 

bi" rektör m ıavini Celi')le =n ihtic:\.a., 

~ iç~er 1:1edeni memleketlerdeki larm'an iıttifac1e edilecektir. 
lltk~'tt lrıaı ve zaruri isleri başar----.-------------
~iter '0dnradır ki, göğsümüzü ge Yük taşırken 
'l)'~lle evletçi olduğumuzu !Öy- Pangaltıda f{urtuluş sokağındr. 

eceliz. 94 numnrnlı evde oturan Ohanncs l\far 
diros arkasında yük götliriirken düş
müş, sağ kolu kınlmıştır. (YA· NO) 

ları bundan sonra Şişhane y<>ku -
şunda Lunaparkta olaca!~tır. 

Dün ilk defa olarak burada çi 

çek pazarı kurulmuştuı. Bun~ an 

sonra Per§embe, Cumartesi, Pa . 
zartesi günleri çiçek satılacaktır. 

Irak dışbakanının 
fakir çocuh lora 

yardımı 
Oğlunu Lon:lraya götürmek ü 

zere şehrimizden geçerken iki gfü. 
kalan Irak dıt bakanı Nuri Pa~a 
Burat1an ayrıl:~ığı sırada me!rtep 
lerd~ki f4ki, çc.:cl~!~~:.. 3::=ıe!: :!~ 
ğıtma iııine ıar_fe ~Jm:?k i!ze-re o 
tuz lngili~ liralık bir çek bırak · 
mııtır. 

Fransız h3m llerire 
görüştü 

Dışbakanımız 1'evfik RUştü Ara.a 
dün Parlste Osmanlı Düyunu umumi
ye ,.e Osmanlı bankası erkanı ,.e Türk 
borçları Fransız hamilleri mümessiL 
teri ile görüşmüştür. 

Te,·fik RUştü Aras bagOn öğle ye
meğinde Romanya Dışbakant Titules. 
ko ile beraber Fransız Başbakanı Sar
ronun mf~firi olacak ve akşam Uzerl 
Sovyet büyük eltisinin, kendisi şerefi. 
ne vereceği ziyafette bulunacaktır. J 
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HABiR - ~SC.am Postur TŞUBAT-113' 

B ad o g l ı o Balkanların "ya,.amaz çocıı'8 ,, 
Makallede Bulgaristan 

/ı : = = - r l ltalqan ınenaf iine yarar mı ? 
talqon taglJQ.re eri Bir Fransız gazetesi, Ital1aıun Klçük aadlaşma ile anlaşmaınıtl 

/vegelliqi ~Om~aladılar ..... n, .... , ...... 
2 
d~~u "!::.•~ak:~«!:~;.".: ,!·a __ z_•r_or _____ -=--

ltaly~nıar ÜÇ s•mfın istihkAm Pariat:·::::ıeria netice ""::i.. mrudhdJwbibanc- ~~ ı 
zabiti mühendislerini silah lerine dair ~ramız g~zetelerinde re Tirki,.. •e R•yaJI da çajır.a- Ortaa r .... tla 

çıkan çok dikkate deıer yaEılar caklal'!Man bu toplaab gitai•e w k tlşe kapmaee 
altına aldılar arasında bilhaua Lö Jumal'inki Avrupa konferamı llıaliDi ala • 

kaydedilebilir~ caktır. 
Dün Doğu Afnkadan ıelen ha- te 100 kadu alır yaralı tedavi et- Paria görütmelerinden sonra ki- Bu toplantıya Frana ela ıirdiqi 

herler, cephelerde sakin bir ıün melile 'buhmu,orduk.,, çük itillfla Frama ve Avueturya i- takdirde Avrupa koaferamnnlan 
ıeçtiimi itatet etmektedir. Büti!tı Dr. BtohpH bafka bir euale ce· le küçük itillf arasında mukareıaet bir netiıu eWe edilemiyec:IJği u • 
faaliyet ltalyan taJjarelninin .._ vabea de HaMtluin T..-ende teeuüı ettifini yazan bu ı•zeh, muluyer. 
nttp cephe.inde Negilllti bclmbar- büJük bir mmafferiyet ka•ne · ltalyan ıiyaıetini tenkitle diyor Macaristan• glN ltalyawra 
tlmıan etml, olmalanndatt ibaret- nk lta11anlan ajır aJiata d~ ki: W. ,a,il•naa& 
Ui. enldlllala .... oltl....._ 'bil · "Halrilıl ltalyan me•affl Aclri· Macar Dıt"9bm Macar ajaaw-

bil• ~ Romaclaa •eri • dirmlttir. yatUı flenisinde Y~ • na nrdiii hir ı..,....na ..- cle-
lm lair iiab.e ıire, ltaipa onla- H....... ....lltereden dem Tw laavzannfla lnip1i itiWfaa- miftir: 
latı •r-•••• Manpl Ba - IAlm •ldlfor mu '1 fopaaldır. ~ela Tuna ı.-..um tetld· 
...... erW•har-W,eeiyı. Wrlllde Cennre, 'I - Brltanya hllkt· ltalya, bana .,..,.- ~ele lltlandmna için mı t.,W.Wer 
~ ........ ..,.,_. .......... meti secıt tedbirler birlettlrme ko- Balıarütana talal4ı Wlr . .,,... vardır. Fabt t.a Yı• it, ltat,a-
Bu ..ı h-'L f d • mı· .. -me· iki" 1--m.. falwlbamm ·---h ~-:ııuJUel IU& tara m an ıevınç· - ...... llA mtan ile iter nmınClll reonı~ nm iftirald cAmalmaa )'llpılamaz. 
le brtılanmqbr. Hüett.e clomtlom k....- ,.,na- bir memlelıet olclafanclan elinıleı Ve 1Rı it ancak Dola Afrikulft. 

Ba hi1*dtn H anlqılclıfma thldarma dair çdsan ..,wan ,.. la~ bir teY welmn. ltal1flll .iye- dakt mulıare1>enin Mtmeıi,te la-
~ Makalle Mabet• tarafm· lanh7an Mr nota ılnclenaittir· terinin yer.tne manhM aruaıa, A· bildir.,, 
Clan ıititl.all lair •ı•••ıa altma •· ...... ı ,,. C9fttlll cephelerlnde 1111mıryarnn atildalinin ht'i lllNf· ll0tnatl7• 111,a N1 9Jl'•ıw 
la-q delildir. ._ nzlret ,. miiclalaa edilmaülir. Zarari 1nıifız pzetelerindea Ni,..z 

C.- Roaaadea Wl.Wllble Lona, 7 (A.A.) -RIJW lail- .ı... Wlıow 6a 701ı. ı-.in eclU. Lom1d'hı Paris 111111a1sirt 7UI· 
,er., GMleral Setlal w M...... diriyor: rnei ica6eder.,, yor: 
lhlln Afrlbllan ıer"9 ~lnsılmıt Şimal cepheaimleki Haltef Vft 1- TUrklyenln de ••r•cell -Otrenclilime Jlre Re ı ,. 
olduklan ,alandır. Aynca Ha\e- talJaD hatlarmm TMi)eti.aa.... •••ler ml•akı ıtrah 1Cvo1 'n .,,....,. Dltlııaka· 
ti.taam lbniuuudla bir anlapna ler sarfında değitmemit aibidir. Atinadan ıelen bir habere ı&- m Titülesko Paride ,.& miletm 
alde&tili doina delildir. AJDi •· &Is bir -.f •• Jaı1ıut öbür taraf ... m.illatl• cemi7eti misakı dı1111· biildbmlu1an •• "9,let .-..ıan 
._da ltaiy- ealahiyettar -- aaanffala,et •·•• •• ... -- da Ttııtiyeain de daltil elduiu 1'et arumda yapılan siirltmelere çek 
hiafili petrol berine ambuso b- ftffaki1etler bot•• _... ma- tlftlet aru.la Wr miıak akted:- ümit ballaumtadtr. 
-1thlu takclircle ,O. 1.ia ldtlJi vaffalıılı.der ........... :Jilllllilı~ lecekmiı. Fnma Orta A'trapa.lald •'•· 
lWj.aıın. . ..wM! ~p·~ ~~~-. • ~~~· ~ ~no -~n~i~a~a~a~,o~a~n@u~m!ı!s~en~g~ı-~~rm~ag!a~a~z!m~eMm!ı!ş~v!a!~~y~e~w~.~~~~~~~~~~ 
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7 ŞUBA"T-lD 

Kibar düşkünü
nün dostları ... 

daya girdikleri 28lllaD ahbabı · 
- 1 - mın betini benzini oldukça sol · 

Birinci sesin sahibi, hizmetçinin gun, ahvalini fena buldum. Fakat 
tüne uzanmıı yatarken, aparlıma- dudaklannm ve gözlerinin etra • 
nın kapıı~dan doğru kulağıma fmda, gene 0 eski kibar tebeuüm, 
fU ıealer çelmdı: yorgun çehres:ıti süslüyordu. 

_ Eee, sizin beyden ne haber? -Vaay, maşallah Suduri bey ... 
_ Bizim beyden ne haber ola- Sefa geldiniz!.. Ne iyi ettiniz de 

cak ki? teşrif buyurdunuz! - diye ayağa 
- Evde değildir her halde.. kalktı::n .. Zatı alinizle bir ıene · 
_Niçin evde olmasın?!... Ev- dir g·hüşemedik·galiba? .. 

Cle ! _ Hayır, bir ıene değil, iki se-
lkinc.i ses, hizmetçimin sedydi. ne::lir görüşmedik.. En son te§el' · 

Birinci ıeain ıahibi, hizmetçinin rüfümüz evvelki sene, Yat kulü · 
'Yerdiği bu cevap üzerine, bir an bünde idi. 
lıayret etmi§ gibi sustu; sonra, se- _Hey gidi zaman hey. de · 
?inç içinde haykırdı: dim .. Eeee, iıler ne alemde baka-

- Evde mi? .. Ne diyorsun al· lrm? fabrika tikırmda ya intal · 
lalı afkma? ... Deme yahu? .. Doğ · Iah? 

l'U .öyle! Eliyle "ne diyorsun, efendi!,, 
- Dolra .öyliyorum, efendim! manasında bir işaret yaptı. Öksü-

Bey, eyde. rür gibi güldü: 
r-ln • • ? _,ı. 1 

- ı:.uı mam · _ Bizim fabrika mernmn o · 
_ Eminim. Daha timdi gözle-

du .. 
rimle gördüm. Kenepenin üstüne - Demeyin! 
'll'Zanmıf; lkitap okuyordu. _ "Demeyin" i yok... Bu iş 

_ Demek ki yanma girebili · böyle ... _ diyerek sanlki neşeli bir 
rim? .. Sakın hasta masta olma · söylüyormuı gibi gülmekte 

§ey • 
ırn? devam etti. - F abrikanm yerın · 

_ Allaha emanet, hiç bir §ey · de yeller esiyor .. Hatta, fabrika · 
ciği yok.. Aılan gibi! dan sonra otomobil ganjı tesis 

_Hayret, hayret! .. Beni be· ettim; 0 da hapı yu\tu .. Derken 
Jİn yanına götür öyle ise... _ apor malzemesi ıatan bir d~~n 

açt1111. .. Herkesin ayalı Zekı Rı · 
zanınkine alı,tığı için benimkine Hizn:etcimle konutan adamı, 

~.- den t~muştım: lsmi 'Suduri 
ın _1 d 

1 oJa11 bu adamcağız, ehibbaaan ı .. 
..le~.t-.:.,:. -1!.L- - :-aa..-ndır 
gönnemittim .. Hoş, lstanbul öyle 
memleket ki, b:r rastladı~ına bir 
rlaha rastlamak lkabil değil... Ar · 
kada"ma b'r gün bankalardan bi. 
l'inin k"res.inde memurken tesa · 
\itif ed i,·or:unı; ıorra bir de iş iti · 
Yorsun ki, Amerikalı bir zengin 
kaC:l-nla evlenere'k Avrupanın fa · 
l•nca yerine gitmİ§ ... Diğer birini 
1'endi phama ait bir li:&s otomobi 
liftde, pür gurur görüyorsun: Me· 
ieı- tayyare piyangosundan otuz 
\in lira para almı! ! Bir müddet 
IOnra h"erifin parayı tükettiğini; 

' 
hir ,,atronun taksisinde şofödüPe-
\aıİad ıiını öğreniyorsun!.. Vel · 
J.••t• Jrtanl>ı•I böyle bir fstanbul... 

Hizmetçimle yuarıki sözleri ko
~uıtuğu esrada kendisini sesin · 
t!en tanıdrğrnı Soouri bey de bu 
1caı,il ahbaplardan biriydi!. Ha · 
lz .. lı,orum: Onu, sıaliba, geç.en se
lle, Yat kulfrhi;.nde Burhan Cahit 
&ey i\stadımrzın da·ma ftltında O· 

lttraıafı itiyat edindikleri metliur 
~rn gölgesinde görmü~tüm ... 
lfttta lia.Eızam beni ~afırtmıyor · 

' . 
'-, Suduri bey, bana bir içki telC · 
lif etınisti. Tam masanın ba§ma 
l'eçtlc ki, uzaktan yakından bir · 

tolc tanıdıklar, üri;_ı]{ tarıK - san
~i 1ör1( yıldrr ı~hbetimize müştalt 
"~itler g~bi - sökün etmeğe ba,. 
ı_drla.T; hepsi (1,. Suduri beyin et
,._frnl a.1dılar .... Orlar ela kendile-
!'' 
tı\e hi:r şevler ısmar1attılar; Su · 

d\'ti bey. kimin gön}i; neyi rektiy. 
k"! ku~t kuzu mnar1ardı. Esasen 

•ndiai. 11osyetede aavet centil · 
~" .•ddedilirdt.. lvi kalpli, "di . 

e ... "."· havrr1ıah ve böndii. 
Fa.1( .. t, llayre~ doğ ·ıo·"': A-..c"'\. 

ler~dcn seneye - o da umumi 

~~llerde - görüttüğümüz 'Su
BeJin lieni evimde ziyareti ·· 

ile '"heı» ne acal;a ? ... 

lfiaınetçim önde, o arkıada, o · 

uğnyan olmadı ... O İ§ de gürledi .. 
Hem de gümbür gümbür ... 

?SU f ecl ı;ttz1erl a6yleditf esna · 

da sanki mesut bir haber veriyor-
' muf ;asına gözlerinin içi gülüyor · 

du. 
_Evet, gümbür gümbür ... Hah 

hah hah... Mahvoldı.'m... Bütün 
servetimi elden ç:kardnn... Ge · 
çenlerde karlı bir ite giriyorum 
diye paramın geri kalanını 

borsaya koydum... Gene tali so · 
murtuk ıurat gösterdi... Şimdi ar
tık sıfırülyedim ... Oh, ıen sağ ben 
selamet!. Maamafih zarar yok .. 
Fransova Jozefin bir sözü varmrş: 
Dünya yüzün.de ölümden gayri 
her ~ey kahili telifidir ! demiş ... 
Ben de bu sözü düşünerek teselli 
buluyorum.. Hem e~ dost olsun ... 
Elbette elbirliğiyle beni yuvarlan
dığım uçurumdan çekip kurtarır · 
Iar .. Öyle değil mi? 

Sustum. Cevap vermedim. 
Büyük bir dikkatle tırnaklarımı 

tetkik ederek: 
- Evet, ihtimal .. - dedim ihti

mal .. Yardım edenler bulunur ... 
_Öyle ya efendim: Dünya 

yüzünde ehli mürüvvet kimseler 
bulunur! 

Gözlerimi bir an tırnaklarım 
dan ayırarak, Suduri beye ıeri bir 
nazar atfettim ve gördüm ki, dos 
tum kemafissahık şen, tatır, gü · 
lüm~üyor. Demek, benden bir şev 
istemesi nevinden her hangi blr 
tehlike melhuz değildi. Maama . 
fih her ihtiyata riayeten lif ın 
m~rasını değiıtinneği karı akıl 
buldum. 

- Bünyamin zadeyi gördüğU
nüz var mı? . diye ıordum. (Bu 
Bünyamin zade, vaktiyle Suduri · 
nin etrafında dolatan otlakçılar · 
dandı.) 

Sudurri bey, bir kahkaha aUı: 
- Sormayın, birader. sorma · 

ym ! - dedi - Bünyamm zade O· 

lur adam değil, yahu.. Koydunıa 
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TefrDka Ne. ss Vaı~an: MlYlırad SeırtoğDu 

Dessas düşmanımıza gene desise ile k~rşı 
koymahyız. Demin Burada bulu.nan ~ardı!1~1-

I ~-~~nk .. Pm~l1!!~~e/ ~~~bT,ü~ ~!d~ Pakik~!kJ!t~!l~~~~!!~~~~t-~ 
Cem Sultan Vatikanda mahpus niyi ele geçirebiliriz. den şüphe etme enım ıçın u-
tur. O zaman Kardinal olan Bor _Ah, 0 günü bir görebilsem! yük bir istıraptır. F~ka~ hak v~. a-
jiya papa olmak için muhtelif _ Dikkatli hareket edersek 0 dalet uğrunda kendılerınden fUP· 

kimseleri z~lıirl!u1o;· '!~k~mbaşı günü yakm bir istikbalde görecek- helenmemiz lazım. d l P 
bu eararengız zeıı r egıcıyı araş- • • 1 Baıka bir ıey konutma ı ar. a-

tırıgor. Borjiyanın kızı Lukres sın~ .Şu cani i meydana çıkarabi- pa ayağa kalkarak kapıya doğru 
;;;:~'":ı:.~~"';,;;;:,~:,.~ııı. lirsen sana h~r iıtediğini verece- ile~ledi. Ve F~r'.y~nil yAerlle rde kada" 

· .. · F · · ı eg" ılerek kendısını se am a ı. • • • • • • • • • gım, arıyanı . 
- Ben de bunu dütünerek on

ları buraya davet etmittim. 

- Öyl~ zannediyorum ki bu ca· 
niyi çabuk ele geçirmemiz lazım· 
dır. Çünkü bu cani izi üzerinde 
yürüdüğümüzü öğrenince bizim 
için daha tehlikeli olacaktır. Zatı 
akdeılerinin hayatından evvel be· 
nim hayatıma kastetmek için çalı
ıacaktır. 

- Doğru söylüyorsun. Bu alça· 
ğı.'1 kullandığı zehirin cinsini ket· 
fedebildin mi? 

- Henüz ke§fedemedim. Yal
nız muhakkak olan bir nokta var
sa, bu zehirlerin bugünkü ilim 

. gözünde meçhul olduklarıdır. Öy
le zannediyorum ki bu zehirin 
mentei Afrika veyahut Endülüı
tür. 

- Diyorum ki, bu gece burada 
bulunan kardinalleri derhal tev· 
kif ettitirp, cani ~··-;_,, cehenneme 
görub~"!'im. !-•, ' cap ederse bü-
"'"~- .: _ ..... ueri gebertirim. 

- Bunu tavsiye etmem. Bugün 
elimizde bunlardan birinin bu ci
nayeti yapmakta olduğunu is hat e
decek hiç bir vesika yo~. Böyle bir 
şeye tevessül ederseniz batta Na
poli olmak üzere Venedik, Fransa 
ve hatta Romanın içinde pek çok 
dütmanlar kazanabilirsiniz ki, hu 
da mevkiiniz için hiç de iyi ve ar
zu edilir ıey değildir. 

- Doğru söylüyorsun.. Peki, 
ya ne yapmalı? Ne yapmalı? 

- Dessas düşmanımıza gene 
desise ile karıı koymalıyız. Demin 
burada bulunan kardinallerin peş
lerine kendilerine fevkalade itimat 
edebileceğimiz adamlar koyalım. 
Ve bunları adım adrm takip ede-

bul... Kaç keredir evine gidiyo · 
rum; kendisini telefonla arıyo · 
rum; yok, yok, yok!.. Anlatılan . 
gene kadınların pefİne düttü ki 
fir ! .. Eee, elbet, elbet ... Bekar a • 
dam! .. Hah hah. Geçenlerde gene 
telefon etti idim: "Alo alo!,, bak
tım, Bünyamin zadenin ıesi ! 
" - Kimsiniı ?,, diye sordu. "Su
duriyim !,, dedim .. Uhzanın için
de bir kadın sedası peydalanıver
di: 

"- Bünyamin zade evde de · 
ğil ! Kapayın telefopu !,, Jeyip 
kestirdi ... Hah hah hah ... Gülüne
cek §ey! 

Ben, her nedense, elimdeki ki
tabın sayıf alarmı çevirip duru · 
yordum. 

Sordum: . 
- San Hamitlere gidiyor mu

sunuz? 
- San Hamitler mi .. Biçare

nin iıten güçten batını kaşıyacak 
zamanı yok ki ... İstanbul çok da· 
ğınık şehir, efend:m ... insan tüc · 
car oldu muydu, bütün zamanını 

_ L"'tf uzun her zaman hay- Hekimbaıı yalnız kalınca gene 
u un · G·· 1 · · muhte:em papa! Yalnız ocağın kartısma geçtı. oz erını a-ranıyım, dk k d.. .. ... h la 

rica edeceğim nokta, daha evvel- }evlere i ere uıunmege a! • 
den hazırlamı' olduğum §U kağıdı dı. Duda~l~rında.n: 
· I d r Emı·n olunuz ld - Bu ıtı kardınal Pol de yapn· ımza amanız ı · . F 
yakınen kendi hayatımın büyük maz, Jüstınyen de yapamaz, er-
b. t hl"kede oldugu" nu bildiğim - dinando da.. Bunu yapsa yapsa 
ır e ı h·ı· k ı· 1 . dö-den imkan dahilinde olan ve olmı- Borjiya yapa ı ır. e ıme erı 

:-an her şeyi yapmağa çalışacağım. küldü. . ... _ 
· Papa, hekimbaımın uzattığı ka- Sonra papanın ım~ala~ıgı k~ğı-
.. d ·· d. d. • dı uzun uzadıya tetkık ettı. Netıce-gı a goz gez ır ı. . . ... 11 

"Bu kağıdın hamili bilaıual her de kafasını ıkı yana dogru sa a-
iıtecliği vakit her iıtecliği yere gir- dı: . d 
mekte ve çıkmakta ıerbeırt olduğu - Mükemmel! dıye mırı~d~n _ı. 
gibi iıtecliği kimseyi yahut kimse· Hapı yutacaksın! Seni zehırlı ... ~ır 
leri tevkil, hatla katletmeğe clah: yılan ~i~i yakalayıp geber!~e~ım. 
mezundur. Bütün aıkerlerime ve Kendını koru benden, BorJıya · 
tabilerime kendiıine tam itaat el· - 6 -

l • • emrederim DOBOSSON'UN ESRARI 
me erını .,, d 1 d ı d ı d • 

Papa derhal kağıdı imzalayıp Dan!.. an... an... an... an ... 
mühürliyerek hekim batı Fariyani- dan! .. dan!.. ~an! .. dan! .. 
ye iade etti. Ve sordu: Saat dokuz . 

- En fazla kimlerden şüphe e· Rodos şatosunda D~büason'un 
diyorsan hiç çekinmrrlen iıiınleri- sırlı saati haıladı. 
ni söyle .. Ben de ona göre hareket Bu saatte herkes odasına çekil-
edeyim. miş olmak mecburiyetindedir. 

- Size tavsiyem, evvela hiç Hatta bu emre Oımanh padiphı 
kimsenin verdiği bir ıeyi yememe- Sarı Bayazıddan bir hafta evvel 
niz, kimseden hediye kabul etme- yirmi bin çil altın duka getiren ve 
meniz, ve hiç kimsenin yanınıza ıatoda misafir edilen Tevhit reis
fazla yaklaımasına müsaade et- le adamları bile itaate mecburdur
memenizdir. Kimlerden ıüphe et- lar. 
tiğime gelince, en batta.. Koridorlarda ağır ağır yürüye11 

- Bittabi kardinal Pot'ün gel- nöbetçilerin ayak seslerinden hat
mesi lazım. Çünkü benden sonra ka hiç bir ses, sada yok. 
papa olması en kuvvetli olarak ih- Şato tam bir sükundadır. 
timal dahilinde olan odur. Dobüsson, ihtiyar kurt dairesin-

- Evet .. Sonra ikinci olarak deki bütün kapıları sımsıkı kapa.· 
kardinal Jüstinyen gelir. Bunlar- dı. Sürmeleri sürdü. Sonra elir.e 
dan maada daha ancak iki kardi- masanın üzerinde duran bir p.m
nal var. danı alarak küçük bir kapının ~ 

- Biri F ernando, öbürü de Bor· nüne geldi. Cebinden çıkardıiı 
.. küçük bir anahtarla bu kapıyı aç-Jıya .. 

- Ben de tamamiyle bu fikir- tı. Bir ucu yukarıya doğru çıkan 

mesleğine vermek mecburiyetin · 
de kalıyor kendi keyfine sarf ede· 
cek vakti olmuyor. Ne zaman evi
ne uğrayıp onu erasam, kah mah · 
kemede diyorlar, kah bir i§ husu · 
sunda görüşmek üzere öğle veya 
akıam yemeğine davetli bulundu
ğunu söylüyorlar... Soruyorum: 

ve bir ucu da aşağıya doğru inen 
bir merdiven göründü. Gizli mer
divenin bir ucu şatodakilerin "Ai
lıyan kız kalesi,, ismini verdikle
ri esrarengiz kuleye çıkıyor. Öbür 
ucu da kale duvarının dıtına çıkan 
gizli tünelin methaline açılıyor
du. 

(Devamı var) 
"Beyi ne vakit bulabilirim?,, "Bi- ----......---------
lemeyiz !,, diyorlar. "Peki ama 
ben mutlaka onu görmek zarure · 
tindeyi19 ! Kendisine deyin ki: 
Suduri bey yani dostun Suduri 
bey, bir dakika bile ol.a seninle 
görüşmek istiyor! Deyin... Ra'.'l • 

devü tayin etsin!,, Kaç kereler 
evindekilere bu sözleri söyliyerek 
adresimi bıraktım ... Adresimi al · 
mış mı zannediyorsunuz? Yok e 
fendim, ne münasebet?!... HaŞ 
alsa ve mektup yazsa da fayde 
yok ki ... Postalar pek intizamsız ... 
Güven olmuyor; değil mi? 

Düıünceli bir halde: 
- r.1·ven olmuyor ! - diye mı

nldandmı. 
(Arkası yann) 
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Basıldılı ver (V AKIT) matboaıı 



ISTANBUL: 

18: Karmen operası. 19,15: Haberler. 

19,30: Profesör Dr. Fahrettln Kerim tara!m.1 

dan konferans. 20: Osman Pehlivan taratın. 

dan halk tnrkWerl. 20,30: StUdyo caz tango 

ve Ol'kestra gnıplan. 21,30: Son 

S • 22 den sonra Anadolu ajansı 

haberler. 

taratm.. 

dan gazeterele mahsuıı, havadlıı ııervl!lt veri. 

lecekUr. 

BÜKREŞ: (823 Kh.) - (864,5 m.) 

19,5: BUyük konser. 20: Operadan 

A ldata n k oca 
C. !. K. imzasiyle aldığımız biı 

mektupta deniyor ki: 
gilimin evli olduğunu öğrendim 

Onunla bir daha görüımemeğe ka· 
siniz? Tekrar onunla gÜTÜ§eyim 
mi? Benim niyetim kendisini k" 
rısından ve çocuklarından ayır· 
mak değüdir.,, 

CEVABIMIZ: 

MELEK 

•1PEK 

SARAY 

•TORK 

•SOMER 

YILDlZ 

TAN 

ELHAMRA 

Beyoğlu 
Buhran bltU. 

Sekoya <kaplan kız) 

Dllttntor 

Varyete ı TUrkçe) 

Hücum filosu 

l{adlfe maske 

Vıynna geceleri 

Aşlt kurbanı ve HUiya 
naklen Wagnerln ''MeJsterııtnger von NUrt.r. 

berg., lslmll operasmm yaymu. 24: Gece kon 

ııerl. 

"Bir seneden beri kocam kocam rar verdim. Fakat bu hiHi müca
beni aldatıyor. Onu tekrar ele ge. dele beni pek aaratı. Yatağa dü
çirmek tini· dini kaybettim. Bu ıecek kadar hastalandım. Ne der
manevi istirapla beraher bir tescl- -------------
li çarem var. Benim yaşımda bir Fransız t iyatrosunda 

Mektubunuzdaki ifadeden sem pe .. inıJe 

adam bana büyük bir abk gösteri-

ŞIK 
derece sarsılmıt olduğtınuz anla11· 

ALKAZAR 

.. üçUk anne 

Franken~tayn'm 

\·e Cfn::.yet yolu BUDAPEŞTE: (548 Kb.) - (M9,5 m.) lıyor. Manevi müvazenenizi tekrıu 
18: Keman. 19,25: Senfonik konsel'. 21, 

10: Macar p.rkılan. 22,40: Şarkılar. 24: Caz. 

lHOSKOVA 1: (1'74 Kb.) - (l.'72-& m.) 

yor. Kendisinden vaktiyle daima HALK OPERETi 

kaçardım. Fakat şimdi aldatıldı . 
ğımı ve tahkir edili~imi gördük. 

Bu ak~ saı 
20,30 da 

'!ide etmek için büyük bir gayr !t ŞARK 

c:arfetmeniz lazım geliyor. Si r<' > \Snl 

;rade kuvvetinizi toplamağı tavsi-1 
ten sorra tcsell: çad2sinden istifa- •ıe ederiz. Sevdiğiniz adamm ~i-

Foll Berjer 

Hayal kurbanları ve 11 

numaralı pollıı otomobUi 

: Fedai donanma ve Hal& 19,lli: Opera aııtısUerl bfrliğile §ar§ılı 

bUyük konser. 20: Tiyatro. 21,15: Ulusal mü. 

Zfk. 

MOSKOVA m: (401 Kh.) - ('748 m.) 

17,30: Konser ·(halk f&l'kıları) 18,30: 

konser Merkez radyo arUslcrl tarafmdan. 

19,30: Konservatuvardan naklen konser (Gri. 

eg'fn 'Peer Gynt,, fslmlf operası). 

VARŞOVA: (2H Kb.) - (1.339 m.) 

17,15: Orkestra • Sözler. 21,10: Sento. 

nlk konser (Fltelberg idaresinde Mozart, 

Bra.hms, Vagner vesalrenln e3erlertnden). 23, 

50: Dan& 

BERLL'i: (Ml Kh.) - (Me,1 m.) 

19: Eğlenceli havalar. 22,2li: Mozartm 

ııercnadlarmdan konııer. 23,40: Eğlenceli mU. 

zlk. 

VİYAN...\: (592 Kh.) - (608,8 m.) 

18,20: Konser aaaU. 21,tO: Orkestra (ııen 

tonik konser). 23,10: Radyo orkestruı. 24, 

45: Şrammel mUzlğt. 

de etmek hakkım değil mi 1 Dost Yunanistanu le vazifeleri vardır. Kendisine bmı 
CEVABIMIZ: Kıymetli Artistler. llıliıliiiilMılıllııllMıılall !arı terkettirecek olsanız gene vic· 
Şimtliye ka:Iar takip ettiğiniz Zozo Dalma• ve Kofinyotiain iştirakile 

inamuskarane yolunuzdan ayrıl . LEBLEBiCi HORHOR dan rahatiyle ya~ıyabilir misinh 7 

mayınız. Eğer bütün izdivaçlarda Fiatlar 35 - 50 - 60 - 75 - 100 TeseJJiyi tunda bulum.z: Üç sen,. 
· Lo a · 400 300 Sal k mesut olmuşsunuz ve bu hal p~h bu intikam hbsi ol!aydı aile den1- c : - · ı a şamı 

K d k .. H l d az fanilere nasip olmus.tur. Hula~=-len fey ne olurdu? a ı oy a e e. 
Gice gündüz ar kt Tel·.41819 o a•kı unutmagwa çalı!.ı:nz. 

Size al aka gö deren o erkekle 1 !!Iİiiiiii:riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıı riiiiiiıiWrii. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiima: 
an·ak arkad&! kalabilinniz, ne 
al l ... F a'kat daha ileri gitmeyiniz. 

E vl i erkeği seven 
kadını 

Taksimde Sıraıelvilerde oturan 
ve (Gamlı) rumuzunu kullanan 
bir bayan yazıyor: 

"Otuz iki ytı§ınclayım. Pek genç 
YQfımda hcuta bir adamla evlen
elim. Bu aebeple izdivacın bir~ok 

1 

Haftanın en güzel programı : 

SOMER Sinemasında 
2 büyük ve kiymetli film birden gösteriliyor: 

- HCCUM F i L O SU 

PBAG: cess KJı.> - (t'70,2 m.) zevklerinden mahrumum. Takdir 

JACK HOLT ve güzel MONA BARRIE tarafmdan temsil edilen, hava mu 
harebesi hücumlarını, BOLIVYA-PA RAGUVAY muharebesini gösteren bü 

yük ve çok meraklı bir film. 

18: Brtın radyo orkestrası. 17,10: Askeı1 ettiğim bir erkek bana alaka göı
konaer. 18,:15 Yaylı sazlar ıruarteu. 20,10: terdi ve ben de ona ~ınlgınca ôtık 
Operet mllzlğt. 21,20: lıfozart konseri. oldum. 

MnNtB: (UO Kh.) - (403,4: m.) Oç ıene me1af bir ha)lat ycqa-
ıs: Radyo orkestra.SI. 19: Sopran ve Pi. clık. Aıkımu; aculı bir doıtluğa i.-

2-LCKRES BORJiVA 
mevsimin en büyük muvffakiyetini teşkil eden tarihi film: Saat 8 de her 
iki film birden görülebilir. İlaveten Paramount jurnalde: İngiltere kra. 

lmın cenaze merasimi intibaları. 

ASTOP.YA 

lsl:c:nbul 
ıo~ERAH : ~lllıh tıaşma . 
Hl LAL 

MlLLJ 
Al,l•Jl\.!l)AR 

: llk gece ve BUytlk lhUIM 

A?.AK 

KEMALBEY 

Şen dul 

Kastndlva ve Vazife kaı.,. 

ramanı 

Aşk bandoııu 

Tekııruı kıı.sırgası ve gl 

rünmlyen adam. 

Bakırköy 
MİLTtYADt 30 günlUk preDSMI 

AİLE Sineması : Kenıanlnr çatarken 

Kadıköy 
SOREYY A : Pcpo 

HALE : Bir ~k gcC'Cııl 

Tiyatrolar 
ŞEHİR 1'. : PergUnt 

HALKOPERETl : Leblebici Horhorap (2'4. 

zo Dalmas ve KonffnyoUI' 

in lştlraklle) 

(*) ynnında lpr~1 bulunan 

tafsllAlını lllinlarımız arasında bulurMlDUS. 

yanc:,_~~~rt·ft:o,o~-j~3218 kıf0 ~~p~adlan tinaf Nİ)IOrdu. Bir '-:ıculülle aeu- ---.. - ... a•----.. u_"! .. !~§f!lllQ~-ııp, ------ --------
ikincı· gumı (n..cpon.a ,. ,l : _..,...... mtızt. . -- - = - n-•m ::a:::ıı=:~~----·; 
ti- 22,SO: Oda -triosu. (Arada buz hokeyi " ~..... • H Daima a aha iyi . 
reportajı.) 23,20: Son olimplyad haberleri. , ~! Asri 5 ine m a 
2
3.

4
o:Konser. T C R K Sinemasında 1 .. 

PABIS(PoetParlzlyen):(939Kb.)(S1%,8m). ii BugUntJen itibaren yine iki 
20: Konser. 21,38: orkestra konseri. \ ; :; bUyUk film birden g~sterlyor 

BOMA: (111 Kh.) - (U9,8 m.) 

18: Senfonik konser. 20,49 dan 21,3• P. 

kadar Bariden nakil Yunanlatana alt yayını. 

Bu akşam ~~Hayat 
ı ;ı Kurbanları 

22,05: Karqık danıı mUzlğt (Jazz). 

TULUZ (Fnuıaa): (911 Kh.) - (S%8,8 m.) 

20,05: KUçUk orkestra 20,15: Tlrollyen 

havalan. 20,50: Filmlerden parçalar. 21,15: 

Hafit musiki. 22,30: Viyana orkestrası. 22,50: 

Şarkılı dans mUzlğt. 23: Havayan fantezi. 

23,3l5: Armonik orkeatra.SI. 24,05: İnglllz mu. 

zltL 24,50: Dans mU2ılği 1 opereUerden ha. 

vaJar, 1,45: Salon orkestraar. 1,30: Opera 

prkıları. 1,45: SUel mar§lar. 2: Kabare ha. 
yatı. 2,20: KarI§Ik konser. 

FBANKFORT: (1.195 Kh.) - (251 m.) 

21,10-23: Beethoven ve Mozantm eaer. 

lerlnden konser. 

BBESLAV: (NO Kb.) - (115,8 m.) 

21,10-22: Yeni Alman danaları. 23,20-

23,40: Ollmpfyad havadisleri. 

BOyük Türkçe Sözlü Film 

VARYETE 
( TIVOLI CAMBAZHANESi ) 

varyeteler Görülmemiş 
Heyecanh ve 
sirk numaraları 

-
fevkalade 

- Artist ler 
arasındaki aşk maceraları. 

Kısa dalgalar HARRV PiEL. susı LANNER 

LONDRA: (Kısa aralıklarla, muhtelif o. '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ mnlııklarda gilnUn her aal':'•ı"r mütemadJ. ~ 

yen eahpr.) 

19,lli-20: B.B.C. danıı orkestraar. 20,20 

-20,30: Senfonik orkestra. ::.2-22,30 Oç ki. 

ılllk orkestra. 20,0-45,0 Dans orkestrası. 

MOSKOVA: (Kıl& dalga): (25 ve 50 m.) 

19,30-21: Konservatuvardan nakll. 

ZEESEN (Almanya:) 

18-18,15: Şarkı. 21,lli-21,30: Orkestra 

ile Şarkılar. 22-23: Orkestra 

İıtJnbul Btltd~i Bu akşam saat 

~ıhirTr"gatrosu 20,30 da 

111111111111111 PER GONT 

111...111 

Türkçeye çeviren 

' Seniha Bedri 
1 GOKN1L ' 111111111 

· ı 1 Şubat D3G Pazartesi akşa -
mı .,_tyük operet (MIRNAV). Na
şit tarafından bir perde komedi. 

Bu akşam sinemacıllQın ve sinemanın 

iPEK Hakiki bir mucizesi 
sinemasında (Fransızca sözlü 

S E KOYA 
(Kaplan Kız) 

gözlerinizle görmeden hakikatine 

inanamıyacağınız şaheserler şahese 

ri. 

Aynca : Paramunt dünya haber

leri İngiltere Kralı 5 inci JORJ'un 

eenaze töreni bütün tafsilatı vesair. 

:: Cli v.e Brook ve 
~~ Ann Harding 
~; tarafmdan Fransızca sözıU ve 

ı~ 17 numarah 
' 1~Polis otomobili 
, li TfM MAC KOY ve EYAL YN 
'i~ KNAP? taraf.ndan temsll ed!· 
~~ •en hay!lutla:'a karfı o.en 
:: mUca jeleyl tasvir eder. 
li Duhuliye 15 kuruf 
:: ::11:cc::::::::::::::::::::::::::::::::::::r-=-

7 
CUMA 

ŞUBAT - 1936 
Hicri: 1354 - Zilkad~: 

•u.,.••"" ooeueu •ua..., .. ea.,..1 

7,06 17,33 

·- ...... 
.. :~5.43 12,28 15,14 17,33 19,0li ıs,34 
• .! ·.ı n 6.56 9,42 12,00 1,33 11,6~ 

GEÇEN SENE BCGt'tN ?lıı'E owV1 

Tramvay ltap:ları~ h
0

areket ~ 
da atlamaya lmkluı \'Crilmlyecek bir 1 

yapılmaaına karar verllmf§tfr. ~ 

rarlste komUnHıtler büyük bir 0 c"" 
yil terUp etml~lerdfr. Çarpışmalarda bit.,,,,,_ 
kimse yaralanmış. ve 12000 ki~ tevJdl 

ml§Ur. ,at"" 
İran Dışişlerl bakanı MueoUJd 119 

meler yapmıştır. ~ 

Japonya deniz gonferanımd& · . .--

olmazsa kendi deniz kuvveUeriOI aı'P"~ 
ğa karar vermf§Ur • ............................................................................... imi!!~------..... , 
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Dr. Kemal Ozsan ve Saim SaQlık 
~- ~ ~ ,_, ,_,_,_, ~~_. ,_, ~ -
Kısırlaştırmaya 

taraftarız 
~lyorlar. Kemal Ozsan ilave ediyor 

rakat bu çare yalnızca nesli 
kurtarmaya kafi değildir 

Bugün de krsırlaıtırmak iti et-
1\fında iki genç doktorumuzun fi
lcirlerini netredeceğiz Bunlar bev
liye mütehassısı Kemal Özsan ile 
lliıtiye mütehassısı Saim Sağlık
tır. 

Kemal Özıan diyor ki: 
- Ben bu i§e prensip itibariy

le taraftarım. Dejenere bir nesil 
)etiıtirmek bence tamamiyle ma
lı&aızdır. Umumi harpte frengi gi
~ hutahklara yakalananlar ve i
)j tedavi edilmemi§ olanlar nesli 
Çok bozmuşlardır. Bunun önüm• 
ltçrnek için dejenere olanları kı
'1rlaıtırmak akla yakın bir çare-
dir. 

Fakat nasıl? 
Bence bu itin tatbik edilip e

diJınemesini kat'i surette içtimai
)ltçılar tayin etmeli ve işin ötes!
~i doktorlara bırakmalıdır. Kısır· 
~tınlması gereken kimseleri ya!
llııca doktorlardan mürekkep he
)etJer tayin ve tespit etmilidir. 
I - Bu ameliyat insan için zarar
ı değil midir? 
~ Şüphe yok ki uf ak tef ek za-

Ze ve esine 
Aşık 
olmuş 

rarları yok değildir, vardır. Fakat 
neticede be§eriyetin elde edeceği 
menfaati düt ünürsek getireceği 
faydanın yapacağı zarardan fazla 
olduğunu anlarız. 

Yalnız ben tahsan bu ameliya
tın tatbikinde Almanya derecesin
de ileri gidilmesine taraftar deği
lim. Bilhassa suç itliyenleri kısır
laştırmanın tiddetle aleyhinde
yim. Her suçluyu anormal ve de
jenere saymak doğru değildir. O
nun için ben tatbikata akıl hasta
hanelerinden batlanılmasına ta
raftarım. Evvela gayri kabili te
davi oldukları anlaşılan idiyolar, 
deliler kısır edilmelidir. 

Bundan sonra tatbik sahası ge
nitletilmelidir. 

Maamafih ben yalnızca kısır
la~tırma tedbirinin beşeriyeti (l'· 

lah edeceğine kani değilim. Bu
gün elimizde kat'i statistikler yok. 
Birçok içtimai hastalıklar, fazla 
çalışmak, sefalet, alkol vesair ke
yif verici maddeler kullanmak e
sasen sağlam olan nesli de bozan 
amillerdir. Ve bozmaktadır da .. 

Acaba §İmdi yalnızca gayri ta
bii, dejenere olan kimseleri kısır
laştırmak nesli tereddiden kurtar
mak için kafi bir ıebep midir? .• 
Bundan sonra yetiıecek nesil asa
bi ve dejenere olmıyacak mı? Hiç 
zannetmem. 

Bunun için hayat şartlarına, iç

HABER - i.ı<•am postası --..... ==:::;::::====================:=-=::==--==-=== 

B~L~~~d;1 1 Joe Louis'e karşı 
Amatörlüğün kendi toprakla - Çıkacak hasım bulunamıyor mu 

rmda harfi harfine tatbikini tid -
detle takip eden Holandada ni 
hayet bir rezalet olmuıtur. 

Holanda federasyonu biriu-:i 
kümede oynıyan takımlardan Pec 
klübüne amatöriük hnkkındaki 

kayıtlara riayetsizliğinden dolayı 

on sene boykot cezası vermittir. 

Bu klübe tahmil olunan ağ'r 
suçlar ıunlardır: 

1 - Pec klübü mühim bir maçta 
galibiyeti elde etmek için kartı ta
rafa para vadetmiıtir. 

2 - Oyuncularının ekserisi pro
fesyoneldir. 

3 - Maç hasılatından federas
yona isabet eden hisseyi verme
mittir. 

Fransa 
1 LE 

Çekoslovakya 
çarpışıyor 

Fransa ile Çekoslovakya milli 
futbol takımları bu haf ta içinde 
çarpıpcaklardır. 

Joe Loule'in bf r karlkattirU 
Zenci J;oluör Joe Louisin kar- ler dört ravunttan fazla dayan~ 

tısına bugüne kadar çıkan boksör- mamıtlar, hepsi de nakile mağlup 
olarak ringten çekilmitlerdir. 

Bir zamanlar dünya ıampiyonu El topu 
timai hastalıklara karşı da tedbir 
almak taznndır. Ve heıeriyetl •··...,..-""' 
reddiden kurtaracak yol olsa olAr .. 

olan Max Baer' ler, ömründe naka
vut nedir bilm.iyen Pau~o'lar bi• 
le zencinin müthit yumrukları kar .. 
tısında bir devreden fazla muka• 
vemet gösterememitler ve hayat• 
larında en acı mağlubiyeti tatnu,
lardır. 

~•c;mış 
br"ı<U~i 
~"aka 

'o 10 senelik bir zevciyct hayatından 
tı llra Bay Nihat, bizzat karısına çıl. 
.., 'Oıt.a Aşık olmuştur. Bayan Nihat, 

'ltıtdfğf vakit sarışın ve cazibeli, teni 
~ taze ve yumuşak idi. Senelerin ev 
~ hltriıdaki yorgunluğu ve çocukları 
~ tilt.aıe gailesi neticesi olarak güzel
... haleldar olmuş ve cildi solmuş 

t'latnıuştu. 
~ lla gidişle zevcinin kendisinden 
~ "lf '8Taş soğumağa başladığını his 
)ttt 1hr "Ye ümitsizliğe düşerek keyfi
~ ~ne anlatıyordu. Annesi, ona 
.. ft kadar cildin unsuru olan pem. 
~-ahıdeki Tokalon kremini kul
~ tavsiye etmiştir. Hemen tec 
'ı et. •bqladı. Her sabah cildinin bir
~'ttt ha açılmış ve tazeleşmiş görünce 
tıı.l b tte kalıyordu. Altı haftada bü
'-"t 11ı'1ıtukluklan tamamen zail ol. 
~ teıtçleşmiş ve adeta evlendiği 
~; ~dar şayanı arzu olmuştu. işte, 
~ bl lerce kadının tecrübe mahsulü 
'll'~1 r :misaldir. Pembe rengindeki 
~ kreminde, her beşerenin tabii 
~ Olan ve gençliği vikaye eden 

Ctıhioceı cevheri vardır. 
~ b t, tabıt Biocel cevherini kaybe. 
~l 11l'11§ulduklar teşekkül eder ve 
l~ı-r 'e\'herini iade edince buruşuk
"tt.ı zan olur. Bu, Viyana üniver
~ .... ~en J>rof esör Dr. K. Stejkal ta
~r n keşfedilmiş ve cildin bu kıy. 
··'llsaı ce"herini genç hayvanlardan 
4~ ınuvaff ak olmuştu. 

\a t~lttf ınlan yatmazdan evvel pem
~- .... l'lde1d Tokalon kremini kulla-
t'- .._ Qdra, hraşukluklardan ko. 

~llll ~bak kurtulabilir ve solmuş 
~~ tiitençleştlrerek 10.20 yaş daha 

liinebilir. 

budur. 
Doktor Saim Sağlık da son za

manlarda Almanyada bulunmuı, 
bu itibarla kısırlattrrma kanunu
nu tatbik eden bir memlekette bu 
işi yakinen görmüt, kıymetli genç 
bir doktorumuzdur. Suallerime ll
tağıdaki cevabı verdi: 

- Maalesef Almanyada bulun
duğum sırada bu iti esaslı surette 
tetkik edecek fırsat . bulamadnn. 
Yalnız temas ettiğim meslekdatlar 
bu itin faydasından uzun uzadıya 
bana bahsettiler. Almanyada ka
sabalara, hatta köylere kadar uza
nan sıhhi kontroi kolları vardır. 
Bunların vazifesi kısırlaıtırılması 
lazım gelenleri bulup ortaya çıkar
maktır. 

Almanyada iken pek çok kısır 
laıtırma ameliyatlarında hazır bu
lundum. Bu ameliyat tahıs için çok 
tehlikesizdir. Hele erkeklerde hir :r 

tehlike yoktur. 
Ben de ıahsan kısırlqtrrmak -

tan baıka nesli dejenere olmaktan 
kurtaracak baıka esaslı ve zecri 
bir tedbir bilmiyorum. 

Veni neşriyat 

Hukuk gazetesi 
Türkçe ve Fransızça olarak 

Cevat Hakkı Özbey taraf~dan 
neıredilmekte olan Hukuk Gaze -
lesinin ikinci sene on iıkinci numa
rası intiıar etmittir. Bu nüahasm -
da Profesör Erzunım saylavı Sa -
im Ali Dilemrenin Adli Tıbba, 
Profesör M~fa Ret it' in Borçlar 
kanununa, Profesör Sabri Şakir 

Ansayın Ankara konf eranslarma, 
Cevat Hakkı Özbeyin Ceza kanu
nuna ait etütleriyle, Profesör Ha -
san Tahsin Ayni'nin Mösyö Ho. 
nig'in yazılan, Tatbikat kıs.m:nda 
da istifadeli kararlar vardır. v 

Çekler Fransızların Holandalı-
lara kartı altı bir mağlu 
biyetleri o günkü tanaızlıklarına 
ve Fransız futbolünün kıymetini 
takdir etmekte olduklarından e -
hemmiyetle telakki ettikleri bu 
maça iıyice hazırlanmıtlardır. 

Çek milli takımında oynıyacak 
oyunculardan yedisi lspartadan a
lmmıttır. 

Serbest güreşte 
Deglane 

Avrupa aQır sıklet 
şampiyonu oldu 

Deglane Rus güreıçiai Kwaria-
ni'yi de üç mantta yenerek Avru
pa ağır siklet f&Dlpİyonluğunu ka
zanmııtır. 

Deglene birinci manıı 23 daki
ka 44 saniyede kazanmıf, ikincisi
ni 18 dakika 4 saniyede kaybetm~ş 
fakat üçüncü manıi 2 dakika 12 
saniyede kazanarak serbest güre§ 
ağır siklet Avrupa ıampiyonu ilin 
edilmittir. 

Futbole ;.arıneaya kadar lıer tür
lü sporu tecrübe eden kadınlar, 

· şimdi Londrada moda olmağa ba§lı
yan t;ol: zor bir sporu da tecrübeye 
ba~lmıuşlardır. Bu sporun ismi (llent 
bol) el topudur. 

Futbol (ayak topu) nun tamamerı 
elle oynanan çok seri ve çabuk bir e
şidir. Ve bizim bildiğimiz hentbol 
011unundan çok daha başkadır. 

lıte erkeklerin bile zor başa çık
tıkları bu yeni oyunu tecrübe eden ka
dınların çalışma resmi. 

8-lt CO~ 11(\14', N•l LIK
:::--- '4ıLfLg-. OÜ~U .. MliWC 

+- ICO\>ULlll~ •Alıl. t<A1AM 
l>IKTAH SoM~A fl(i• 
kAl>TAfıtl O&.JlM 
'lff ~"IFUııMftC 

Joe Louiı Şikagoda Retzloff ile 
son yaptığı maçı da birinci devre
de naka vut ile kazanınca herkeste 
bir endite uyanmııtır. 

Acaba bir zaman gelecek Joe 
Louise kartı çıkabilecek bir hasım: 

bulunamıyacak mı, korkuau her
keste batgöstermeğe bqlamıttır. 

Gerçi timdilik zencinin önün
de iki çetin basım - Schmelling ile 

Braddock - var ki görünüıte bun
lara karşı da Joe Louisin kolaylık
la ve nakavut ile galip gıeleceğin
den zerre kadar §Üphe edilmemeli. 
tedir. 

lıte bunlar da sıradan geçtili
ten sonra karıısına çıkacak boksör 
bulunamaması dolay11iyle Pulen
lerinin muattal kalması korkusu 
zencinin menejerlerini daha bu
günden düşündürmeğe ve hatta 
telafa düşürmeğe batlamııtır. 
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118 (Nakil, tercütM ve iktibo• lıokkı mahfuzdur.) Prens Ömer, Leyla ile evlenmeğe 
karar vermişti. Leyla lskenderiyede "Sofra güllerin yamnda, sizi 

yemeie bekliyorlar, Vehbi Dede 
de orade,, dedi. 

Fenerler yanmıttı. Pqanın aev· 
gili ıül fidanlığı ortuma sofra 
kurulmuttu. Yetil yapraklar, kır -
mızı rü)ler ıpk içinde. 

Rabia, Pa~ yanında otu · 
ran Vehbi Dedenin elini öptü, Oı· 
man Dedenin boynuna sanldı. 
Kavgalarının timdi bir tek zahiri 
al&meti ikimıin de ıbiribirinden 
gözlerini kaçmnaia çalıfll'&lann
dan ibaretti. 

Rabia, Dedenin yanmda, es.ki 
tabii tavrını alıvermiıti. Vehbi 
Efendi de, etrafında, telitı, heye
canı meneden muhitine müvazene, 
.ukGn veren bir teeir vardı. Ra • 
bia, bunu bu akpm her vtikitten. 
fazla hiaetti. 

Selim Pata br11ma diyordu 
ki: 

"Kızlar, yemekten sonra Şev · 
ket ala Bayezide kadar inmek İl· 
tiyorlar. Müsaade edermisin?,, 

"Hay, hay,,. 
Rabia, 

·. 

"Ben de, kımmı 1:;en 'de ... ,, C:li • 
yordu. 

Vehbi Efendi JCoynunde.n bir 
zarf çı'kardı. 

''Sen kal, Rabia, babandıı.n 
mektup var. Yemekten sonra oku-
yacağım.,, 

Osman müstehzi, 
"Aitie.n: RAl;tayı geztntwniaen 

mahruni etme, timdi oku,, dedi. 
"Tevfik Taifde değil mi?,, 
Pata soımu,ıu. Yehbi DeCle 

cevap verdi. 
"Belki. Fakat bu Şamdan 1ia • 

reket etmeden evvel eon yaichğı 
mektup. Elden bir dervit getirdi.,, 

"Aman kuzum Oku, Dede E
fendi'' 

Rabiadan baıka herl<eı ICu1ak 
kesilmi,ti. O hatta Tevfiğe ait bir 
mektuba bütün dHdcatıiıni hurede
bilmek İçin zorluk çekiyordu. O 
kadar içi hali selimi& kavgası -
nın akiıleriyle katma kanılktı. 
Oamanm, yan sözle gördüğü 

müıtehzi, soğuk tebetıümü, ıe · 
ıindeki iıtthfaf ! Herif insan değil 
teytan! 

Fakat ilk satırlardan sonra De· 
denin ıeıi gene kızın üzerindeki 
aüklın veren tesirini yaptı. O da 
yav&f yava! yalnız babaamm 
mektubunu dinlemeğe baıladı. 

Mektup elden geldiği için ber
mutat Tevfik açık yazryordu. Hil
minin Beyruttan keçqını tarif 
ederken "Nihayet zavallı Hilmi 
be7 muradına erdi., diyordu. Fa -
kat ilk günleri Dürnevi teskin ve 
teselli çok müıkül oimu,tu. Pqa
nın adam yollayıp Dürnevi Şam · 
dan aldırması lazımdı. Onu hangi 
gün Taife yollayacaklarını keati • 
remiyordu. Şimdilik vali, onun 
tarassut altında Hilminin evinde 

kalmaıma müsaade etmitti. Ra · 
bia benim için merak etme · 
ain, diyordu. Taif, Şam, Halep, 
hepıi birdi. l&tanbuldan bqka, 
dünyanın her yeri bir. lıter saray 
olsun, ister zindan! 
Osmıuun gözleri Ra:biaya gitti. 

Kızm gözleri tabağında. Miiteeı • 
air miydi? Belli etmiyordu. Bu ak. 
fam kavga etmek :nud münase -
betaiz bir teY oımu.tu. Zavallı 

Rabia .. Zavallı çocuk! Kendiainin 
çocuğu olacak yaıta. 

Yemekten ıonra Pembe ile Ra
kım da geldi. Gezmeie ıidecek 
küçük kafilenin arasında ayak
ta duruyorlardı. Dört kız batla · 
rmda bat örtüleri, arkalarında 
yeldirmeleri. Hüınüye banan hep 
ıakalafryor. Pqa meydanda yok. 

Fi,ekler birdenbire atdmağa 
batladı. Havai fifekleri, mehtap· 
lar, mehtaplar. Renk renk ıtıklar 
gökten dökülüyor, renk renk ıtık· 
lar yerden fıtkınYor. KD'IDlzı, tu. 
runıcu, eflatun aydınlıklarda tob
ğa gidecekler gülüyor, el çırpıyor, 
bağırııryor. Rabia aralannda ve 
hepsinden yarım bq uzun. Rakı -
mm elini 11m1fla tubnuf, cüce yel
dirme.inin eteiine yapJtlllıt gibi. 
Pembe cübbeai, an abani 1an. 
iiyle Rakım ~ kalaGahia bir 
orta oyunu takımı hali veriyor. 
Çinıene ellerini pkırdatarak IÖ • 
bek atıyor. Rabia uzun ve ımel 
ince yüzü göz lcamaftB'an ıfıklar • 
da renkten rense giriyor. Cüce 
timdi bir m&Y.JDUD... Bütün bu 
aalıne bir •İrk riiyuma benziyor. 

011nanm ka}bi kopacakmq gi. 
bi atmağa batladL Rabia ile ev • 
lenmeden Sinekli .Bakkaldaki fıa. 
yatını itte böyle tasavvur etmi§ti. 
O hayalin hakikat olduğu !bu da -
kikada R&bia ile aralarında ne 
derin UÇUl'UIQ hasıl oluvermiıti. 
~~ lômbiliır lıepai bir ri1 • 
yaydt. .. Osman uranacak Rabiayı 
belki bi.r daha )'Dmda ulamıya. 
cati. 

Geaneie 'liden bfile artık 
kaybolm\lflu. Fitekler daha sey · 
rek ablıyor ... Yalnız uzaktan de . 
rin bir an lrovam teai veren lraJa. 
balık hinediliyor. 

"Ben ıidey_:im biraz pi,.no Ç&· 

laymı. Sizin orkestra bu aJqam it· 
lemiyor.,, 

Kalktı, gülerek IConağa ıitti.. 

• • • • • • • • 
Omıan, liahveden ıeç döndü · 

ğü ıeceler, Pembeyi Clükkinda, 
idare lim'bumm bqmıda kendini 
beklediğini ıörünce, danlır, IÖy • 

lenirdi. Bu aJqun dükkanda 
kimse yoktu. Fakat idare limbuı 
yanıyordu. Demek Pembe ile Ra
kım konağa ıelirken li.mbayı bı . 
rakm'!lar. Demek henüz dönme -
mitler. 

Teflrka No. 38 

kokain bulamıyordu.. Onun bu müthiş 
iptilasından prensin haberi yoktu! ._ 

Vapurun birinci mevki kamara- Bu sırada Ömer beyin Türkiye-, lar yok değildi. Fakat Leyla ıilıf 
larından birinde Prens Ömerle den avdet ettiğini haber alan kız- bir yabancının bu sabcdarı bıı'-
Leyli bqbaıa vermiı konu§uyor- kardeıi Prenses Zeynep de Kahi- masına imkan yoktu. \ 
lardı: reden lskenderiyeye gelmitti. Leyla bir ıaatcik olıun yalod 

- lıkenderiyeye kaç gün ıonra Prenses Zeynep yirmi yaıların- ve ıerbeıt kalabilıeydi, 11k ~ * 
varacağız? da, henüz evlenmemi§, çok güzel gittikleri Mehmet Ali pata lokal" 

- Bugün cuma .. Salı günii sa· bir kızdı. Küçükken halasiyle be- taıındaki lıtanbullu Rum ıar 
babı lıkenderiyedeyiz, canım! raber bir defa lıtanbula gelmif, !ardan birine bu iti gizlice açac,) 

- Oradan nereye gideceğiz? Arnavutköyünde altı ay kadar o- ve para ile nasıl olıa tedarik .Al' 
- Kahireye.. turmuıtu. Çok az türkçe biliyor- bilecekti. 
- Büyükadada bana kardeıle- du. Leyliyi yalnız bırakmıyorJard• 

rini çok özlediğini söylemittin.. Leyla kendisine iyi bir arkada~ ı.. 
Onlar ıenin küçüklerin mi, yok· bulmuştu. Prenses Zeynep, Leyla-

Ömer beyin uyufturucu mad 'il 

lere karıı gösterdiği nefret ve tJ' 
sa •. ? ya: "Yenge,, diyordu. Az zaman- . _.., 

assup da, Leyliyİ kokain ara..,... .. 
- Ben en büyükleriyim. iki er- da çabuk seviımiılerdi. ·~ tan menediyordu. 

kek ve üç kızdardeıim var. Erkek Prenses Zeynep, her 1ıün Ley- ırJ: 
kardeılerimin biri on ıekiz, diğe· layı lıkenderiyede 1ıezdiriyordu. Ömer bey kokain ve heroin ~ 
ri yirmi yqlarındaydı. Aradan Bazan üçü birlikte sokağa çı- lanan kadınlardan hiç hotlanm-' 
dört buçuk ıene geçti. Elbette bü- karak eğlence yerlerinde dolatı- dı. O, Leylayı az daha ciddi 1 
yümütlerdir. Hele lbrahim .. O ne yorlar, gece geç vakit dııarda ye- mek istiyordu: 
sevimli, ne cana yakın bir çocuk- mek yedikten sonra, eve dönüyor- - Senin çok tatlı gülütlerin ff 
tur. Umarım ki kardeılerimin i- lardı. bir erkeği bir anda eri~ici, mabf' 
çinde en ziyade onu seveceksin! Prenses Şayeateyi kırmak iıte- dici bakıılann var! 

- Pederiniz hayatta mı? miyorlardı. On gün kadar laken- Diyordu. O, bu sözlerle Leyi 
- Hayır •. Yedi yıl önce İsviçre- deriyede kaldıktan ve aile dost~a- ya az gülmesini ve aile dostu 

de öldü. Yalnız annem sağdır. Ge- rını ziyaret ettikten ıonra Kahire- keklere kartı pek manalı bir tad 
çen gün kendisinden aldığım mek- ye gideceklerdi. da bakmamasını telmih ediyordd- C 

tupta, beni dört gözle beklediğini Leyla, lskenderiyeye geldiği Leyli, prenıin kendisini çl ~ 
yazıyordu. Seni görürse, kimbilir gündenberi, dünyaya yeni doğmu~ kıskandığını gördükçe aralard' 
ne kadar çok sevecek! gibi seviniyordu. Yalnız kaldığı daki rabıtanın kökleıeceiine i ' 

iktnet kısım zaman: '
1 

a _._ Oh .. -.Ne iyi ettim ııM 1N 
ı.:eyla Mısır a... geldim. Artık içimde ne doktnr 

Leyli üç gündenberi lıkende- Şahap vakaıının üzüntüıünden e-
riyede bulunuyordu. ser kaldı .. Ne de polis korkulU. 

O, kendisini hürriyete kavuıtu- Diyerek ten ve tatlı sesiyle ıar-
ran topraklara ayak bastığı zaman kılar söylüyordu. 
içinde biç bir üzüntü ve tüpbe kal- Leylanin, Muır toprağına ayak 
mamııtı. bastığı gündenberi tatmin edile-

Prenı Ömer l>eyin halası laken- miyen bir ihtiyacı vardı: Kokain .. 
deriyede oturuyordu. Prenses Şa - O, bunun çılgınca miiptelisıydı. 
yeate hanımefendi çok kibar bir Prens ömere sezdirmeden, gizli 
kadındı. Omer bey onun elinde gizli kullanıyor ve küçük kokain 
büyümüttü. paketlerini çama§ırlannın içinde 

Prenses Şayeste, Ömeri görünce saklıyordu. 
l>oynuna ıarılmıt ve: Leylinın getirdiği kokainler bit-

- Seni buradan çabuk çabuk mek üzereydi. Mısırda bunu ko
};ıralmıam, yavrum! Bet yıldan be- )ay kolay tedarik edemiyeceğini 
ri tenin hasretini çekiyordum! anladıkça keyfi kaçıyordu. 

Demiıti. Mısır hükumeti kokain ve he-
Ömer bey lskenderiyeye varın· roin kaçakçılariyle deh§etli bir 

ca, erkek kardetlerinin gezmek ü- mücadeleye giritmişti. Alanı dil, 
zere Avrupa seyahatine çıktıkta- satan kadar ağır cezalara çarptırı
rım, yakında Mısıra dönecekleri- yordu. Bu kadar ıiddete rağmen 

ni öğrendi. lskenderiyede gizli kokain satan-

benim genç zevce rolU yapmaktaki nefretim onu eğ
lendirebilirdi. Fakat demek ki işin acı tarafını dti§U
nüyordu. Kendisine bir Allah gibi inanan emektar 
hizmeçisine söylediği yalandan muazzep oluyordu. 

Kapı açıldı. Ahmetağa gözükü. Arkasından on 
erkek ve kadın sökün ettiler. 

. 
yım. 

Diyor ve prensin bütün arzultl 
na boyun eğmeğe çabııyordu. 

Leyli gibi bir kadmın, ,,., 
Ömer beyi avlamaia muvaffak j 
ması, her kadınm yapacağı iti' 
den delildi. Ömer bey her kad' 
da bir kuıur bulan, körpe kııl.tlı 
ırmarıklıklarından hotlanaıı1f' 
bir erkekti . 

Leyli, prensin kalbine ~ 
yolu çok kolay keıfetmifti. 

1'' bey, Leylidan kolay kolay a1" 1'f 
mazdı.. Ve halaıının evinde ,t 
gece Leyla ya, ilk defa olarak 
lenme bahsini açmıth: 

- Mısıra ıittikten ıonra, ilJı:. 
pacaiımız itlerden biri de t-1 
me bazırlıiına bqlamak o~ 

(Deoanu~ 

-; 

da görülmez bir zincir beni gittikçe aanyordu. Ve 
benim bütün irademi uyu§turuyordu. Bilmiyerek de 
rin bir surette içimi çekmi§im. Sanki dü§üncelerimi 
ısezmi§ gibi: 

Ahmetafa: 
- Efendimiz Arif Nedret Beyefendi eğer izin 

verirlerse hizmetçileri evin yeni hanımına hoı gel
dine geldiler 1 dedi. 

tUrlü derleyip toplayıp ııöyliyemezdim. H~dl cJC ' 
pek ini pek hazırlıksız olmuıtu. Yalnız eller~ tY 
ğa ıola uzatıyordum. Bu ıert, naaırlaımıt cUe ı''İ' 
mak uzun bir ıöylcv vermekte bana daha koı-;,., ' 
yordu. Fakat bu adamlar ne kadar çokluk da~ 
kılacak yalnız on el vardı. Bu da bir kaç '41' 
bitmişti. imdadıma yetiımesi için Arü Nedret' 
düm. 

Sıkıntımı anlıyarak gWllmaedf. 

- Ah! 1 dedi. Buna amma da ehemmiyet veriyor
sunuz ha! Bu adamlann bir çokları ancak bir iki ae. 
nedenberi evimde bulunuyorlar. Hop ıitmedikteri 

takdirde baıkalan yerlerini tutabilir. Yalnız ehem· 
miyet verdiğim ihtiyar emektarım Ahmetağa var. 

Mademki onun sarsılmaz sadakati benim ağzımdan 
çıktığı için vaziyeti bir hakikat olarak kabul etmiş
tir. ötekilerden çekinecek hiç bir ıey yoktur. 

Kayıtsız bir ıive venneğe çalııtıtı halde bana 
8yle geliyordu ki flldJnOn çbgllerl hafif bir htlzilnle 
le karamıııtr. Bu pırazante itini ister istemez yap· 
tığını anladım. Vazlyetimlzln facialı ve çetin tarafı· 
m bir yana bırakarak ip alay tarafına ıidebilir ve 

Arif Nedret resmt bir tavırla: 
- Giriniz, giriniz ... dedi. 
Girdller. 

J 

En önde kilçUk bir uıak renglrenk çiçeklerden 
yapılmı§ iri bir buketi iki eliyle tutuyordu. Vaziye
timin fevkaladeliğinden biraz ııkılmakla beraber ço. 
cuğu bn ağır yilkten kurtarmak için yürüdüm. 

- Ah ne güzel çiçekler 1 Şu çatı altına girdiğim 
1 bu ilk akşam bana böyle çiçek getirmeniz cidden 

çok hoı ve pek pirane. 
Uzerime çevrilen bu on çift gaz karııaında sıkt

lıyor baıka söyliyecek söz bulamıyordum. Zaten söz 
söylemekte öyle veceriksiıdim ki ... Güzel cümleleri bir 

Grupa yaklatarak: ~ 

- Şimdi hepsini size ayn ayn pıru•ıt~ '-
ğim. dedi. tıte Metrdotel Ziya .. Şoför Veli. 
metçisi Gülizar .• Ahçının kızı Emine... d~ 

Böylece hepsini sayıp bitinceye ıcadlterf tf.., 
etti. Ve benim elim ikinci dcf a olarak bU eU 
sıktı. Sonra: "'- Jt;' 

- Hadi dostlarım, artık çekilini%1 d ~fi', 
nunızın terefine bu aqam bira içeceblol'· 
nunda da iki kat aylık alacabmız. 

Hepsi bilyü:C: bir sevinçle: ~ 
- Yafasın yeni harumınuzr ... diye,,.,, 

(Devamı ""'h 
. . 



HABER-Aaam~pOlla:;::n~!!!!!!!l!!!!~~--._,l!!!!!!!!~--------------------------

u i kastçı ları n muhakemesi 
ddeiumumi ma-znunlar hakkında 

168 inci maddenin tatbikini istedi 

• 
8l1'Uile Uzeyfr ve Yahyaya 

... ller 90l'lallf Ye bandan sonra 
am..ıJe Ye müdafaa ftklllne ..,.._t 'talepleri ol•p olmadı
~ ... ııer ~ tarafm da: --t--. 
~ı. llurlae mıaaetumaml alır 
1'•• rd•l ..._.la bqlamış 

Dedlkl: 
Bu iş doğrudur. Ne taraftan .. bakarsanız hangi 
ifadeyi incelerseniz bu iş gene doğrudur a 

Size bu işe iman etmiş bir adam sıfatile 
söylüyorum: Bu iş doQrudur. 

landır. Ba aulkut OD ..... 1Ôl1I ,. 
blrthlrlıd teyit edea uynalllardan ba 
ber abamıp. Vasiyet Wsce yedi •1• 
daaberl maltmd•r. 

Maddehamamf banda mma Yala· 
,. " Ali Salbia tahkikat nraklm 
ok1l7U'Ü verllu cenplan tahlil eL 
mit " nihayet bldlaealD lull edilme
adt bir noktul kalmadıtım •ylemlf 
" lahatrm f11 nreOe tuDI( e~ 

tecrilbeli ve ~k k11111Udır. Senetinl 
başkalan saranaa kazaricbtı anlapl
mlftır. Siyasi fikirleri ftl'dır. KBrd 
isyanmı dikkatle takip etmlftir. Sari. 
yedeki bütün hareketlerle allkadar. 
dır. Ve 'bUyle bir suikast için iyi se~l
mlt bir tip' dlr. 

Arif 
Arif Cze)irba kardetfdir. 929 da 

Suriyede Ezralle relen Muhacir Is. 
minde bir Çerkeıle, Ambara belediye 
milfettişi bulanan ve keadlslnm yakın 
akrabam olan Mabmudan JalUD& pi. 
mittir. Orada teni Hilmi aamrntla 
birisinin dtlkklnnaU fallflll&la IJaş
lamıştır. 

Çerkea Etem, bu dQkkAna pek 
sık gidip reldltlıulen balarla orada 
tanıfDIJf&u'. 98' ••• dutueuda 
Ttlrkiyeye relen Arif, •aikutplann Müddeiııınıımi Balta Anhn 
lqe vazifesini herine almıfbr. Arif " 
karakter ltlbartle balan yapaeak bir 11111•--""t•fl/l/Jlllncl_ma_dde ........ .__ 
haldedir. Caa bDllDUDUD 188 inci mad·· 

dell .,_. flyledirı 
"He lcbn 121, 128, 148, 147 

.............. ı•" l• '*'"l••dclelercle ,...ı. 

Behçet, raporunda kendi8inln Kini 
Alnilerlnden olduianu 811l11Jor. 
Gerek tercflmelhal ve gerekse &miri. 
ala •••11 rtizbden remat enü • 
11.rmak, rütvet isnadile mahak ... al· 
tına alınmak gibi hareketleri De dl· 
rllst bir vatanda§ hfaıdnl nrmemette. 
dir-

da Bmlerl lt1emek için aillldı ce · 
miyet " çete tefldl .... ,.... 
öyle bir cemiyet ve çetede lmirG. 

anda ı v a hususi bir 

atalı olmamak 6zere alır hapİt 
cezuma mahk6m olur. 

Cemiyet ve çetenin sair efradı 
&et 1eneden on ~e kadar alır 
liapiıle c:ealandmlll'.,, 

t 88 inci maddenin temaı etti· 
li di*er maddeler .-m1ardll': 

fdrla 
Marapa etralındaadır. Bfr rlşvet "Madde 12& - Tilıki1e C-... 

(fbldn müaknle altma alınmıpır. riyeti topraldannm tamammı n · 
lşindea kon• .. &damlan lalmaye e. ya hir Ja- bir ecneG1 dnl8' 
der. Kurnazdır. Kendialııl devlet me- idare.ine ıeçirmeie YeJll dnle . 
(nurlan nezdhld~ nlfazla olarak ,.._ tin ktiklllini tenldte wı yahut hir 
terlr. Rejimin tamamen ale,lllDdedir. parçumı htlclmet idaresinden ÇI· 

Bu it l~n miikennnel bir auardar. brmaia tetebl>Oa eden kimM 
••ll•rt,,. emaH 

Ba iki kardefia karakterleri ize. idama mahkOm olur.,, 
rinde d•rmata lüzum aörmB1oram. "Madde 156 - Rellidlmbar 
Yalnız, kurnaslıktan.a l»lr mfal oL baklanda eaikudde hahmanlarl• 
mak Uzere fUDU slylemekle iktifa ede- bana tetebbl. edenler, flilleri te • 
celim. Aşdıda deliller arasında .a,.. tebb6s6 tam clerec:etinde İle idam 
llyeceflm ftfldle kadllerl l8llutia cezası ile nlkrı ite miielthet ha · 
faillerinden olduklan halde Saha•,, • • ' 
biWds tiztrlne suikast faWerlDi ta- P: ıle cezal~;"'lır.,, 

0 
n 

kip .ezifeslai almıttır· BeUlllqh b. $A Dit!.. Mr 2rar»r.f: •AU 'S:.,, J; 
nkterleri f0kt11r.,, tlkllJ mabe•eei UU1 llfatlle Şeyla 

AH .. ip Sal& vakumda Diyarbeklre ıeldftl 
Tllrk riienmndan Bato Ala De zaman kendisi ile pek pil ~ Dl

Tlrk milnevverlerlndea mepv Yb. yarbeldrU Cemil pqa zade Mehmet 
bap Tevfik CemlllD lfadlline naza- ,.. Ekreme demiş ki: -Gazi ancak his 
ran AH Salp, KerldlJdl bir Klrttar. lerla •1.ı.de bu mevlde retltmltffr. 
Jandarma r.abltllfl J&PBllft lstfklll O ol ... ydı da ben olaydılll arb
mlcacleleslDde aladesllle ftfea t'Ulfe dqlanm beDi ileri slrerlerdl, bea 
yl ıirmUfa mebus oı.apar. JstDdll Gui olurdu .. Maabaza, ae zam-. is
mahkema ualrk " ret.llifnde bula tenek Gulyl 7fne eski JaaUae irca 111-

m11ft1IP rı.ı-ın d'M la ... _;:;. blrt.. zlm ellmlldedlr. Eter bir ,Ua bize ka. 
o 1119 ver ... rapor r..... fa tataeak ola?at vay haline...,, 

de: "Salku&P Seftet Ya)Qraaın 1*kın Tlrk-Klrt lıallsiDde de palan 
tamdıtı olaD Şefte& Basu-•e Blnbqı slylemlf: 
K&mll. bu itte knlllerhdn fll• bir •Ben Ktirdlm. Baa IDUr defli, 
alüam yoka da Yaktlle Şnket Bfe- buula iftihar ederim. Klrtler oı ... 
nlıa kendilerine ini mpta bur if ... tta •Jdı, Tlrklyeyl Rm ve Enaealler 
bal•ndatua T9 All Salp me1e1eala1D tl Akdenlzı kadar IMllA ederlndl.,. 
dotra ol:lahaa lll1lemlflerdir.,, Ati Safbln karakteri hakkında bu 

Ali Saibln Hoçcfnn JUmda mite- artfylere istinaden okudataın fU dm 
addlt mektuplan vardır. Bin Knayl 1elerdea llqb na .. ecleeek bir terhn 
mtlllye zamanrnda.1ılrlll de tltlkll1 JUkhp' ... 
nuahkemMf nahtı amanmda vazıl. TUrktye •levllln• V•'•••n 
m'fln'. Rarekttı mfllf)'e amaaıada ..... , ...... 
yazılan mektupta, kendf8fnfn Kiri eJ. Mlddelum .. ı budan .. ra ... ı 
dahna dell1et ede" tahlTler T81'drr. danam ...... ,ı lşmnden enel lld 
KOrt mmetfnl metili ._ .,a,_ nokta berl•de durmak Jstedlllal 111· 
cllmleler •narttv.r. ıtrentı 

8111'119 topraklannda Ttlrkl7e aley
hlade. phf!D tetekklllerl ft malli7eL 
lerlnJ e&raflle ulatmlf " bqb U. 
V&ll clrUlen a111kut llldlleldnln palı 
hfr tarih~I yap..-.,. 

Balıa Arıkan, Sarlyede aleJld•lu 
phpa tqekk8llerl KlrUerla 801-
boa, Brmenllerta Tquk. Çerbslerln 
Çerk• Tu.aa cmtJetl ftJ& Çerk• 
cemiyeti BdeblJlll olarak llkretmft
Ur. 

HoPonaeant, .. 
tkl ~eda llanbt etmtlıtetllr. 
1-°'N•hı.aa. ..... ... 

Kanıataa mütarı,.tlld .... elaek 

bular, .. ··-· ...... ...... 
efend'11 badmaü ............. de, 
ŞebUe 1llfllllll 70 ......... .. 
itle alralacak Odldarcla olm• ... 
al1lemlftlr. Ban IRrlae •lraaat 
edilea lakd halife AIMltllmecld, U· 
eakkelldlmekaft dellller,......_ 
bana tL...t&a, olaWleeelf enalar "' 
qtlr. 

1 - ..... .. JDlrO• ...... 
.. .._..~ ...... ile lılrli .... ... . ...................... ............................. 
mwbtelll lllmlerle ,.tdea ortaJ& çık
mıştır. Şeyh Sait isyanı bu cemiyetin ,.. ~ 

••••l'öıii-
ba aımfJetl• wrlcllr. 

Ta ... k .. P 
B• faaliyet abul SarlJede olu 

bir lnHal cemiyeUdlr. Ga1.ı Ttirk 
dnletlDI 1*mak " 119\'lla• b1J1k 
Brmenlltam kanuktır. B..ı,etl a
mmye aqlYlerlne ....,.. ...... Br. 

tir: 
1 - Yahya 8111'1Jeye pt.iftlr. 
2- A••ı• .. Çerkea Btemle ko. 

aapaqtar. 
a - Çerk• Bt.acl• ıaa..t ıc111 

tallmatalJalftlr. 
' - latuyon ... _. laetla .. 

Ylade Ali Safbln ... , •e brrftırdluk 
bere ,..m edllmlftlr. 

1-YahJaltltlDR .......... 
Çerm....,...... .... tlama. 
lldltlferrlatmabtlar .., ....... 
tlllılt .......... 

1-ORJir T..,._ lla•ı ıkl 11r 
'" ..... tedlr. '-Arif .... ...,. ..,. ... 
Mktetllr. •-.AH s.nn .......... .. 
•Jerü •mrrraat lılr ......... .. 
tldlr. 

1-AllSallD....._ ........ 
81U'of81nl ifad• Yledul unıaU. 
.. afak lllr teıffdtlt lllJ'alr•ır

llUlleJl alllt '* llale ~~ 
... Ankaa, ......... .. 

lllslerler bltlnalftlra 
• - Hakim ......... "oltwd• 

Ne tarafbadu .. -..... 11us1 11 .. 
..,. taMIJ ............ \'ÜlaJI .... 
, ..... ba lf PH dolndv. Sise, n 
........... bir .... ., • .., .. ..,.. 
ll10ram. Ba it dolrudar. 

Buna. benimle beraber on yecll ••Tll•1a• ...... ----Wr -···-••itti. s-cı.ıu..ıa .. d ..... ...._ 
1llDc8 nalandml•alanaı lıltlyen•.., 

ıı.- lnladaa IODra celleJf tatll L 
derek muhakemeye selds ta•t ette 
martesl dn8 aat onda dnam edn. 
cenl al11e1Blftlr. 

•eDiler bil cemiyete dalılltllr. Bir kil- --·----------

mı cebren mokalmafllmlır. Ba c:eaa,.t Çocuk haftası 
..... lhtilll " &narfld ~ilidir. 
Onlam....,.. Atatlık. ı..et ...... 1 1 
Tntlk Btlftl Aru ft Manı.-1 Plfti mrw ~ı lpo ............... 

ortdaa kalU. 1'llıldl9 ,mıaea•· a - ... ,,.. • .-. oaı -. • - A4. 
llr. h ceml1etla zt tefl'IDlftril per. .. ~ ._. m. " - -... 
... be sini Halepde mt 18 de Baa. Bmlpf llQıoCla ..,._ ..,.. u. • -
maayum nlade ıapdaa teplaatm· l'alncldla e& IDal o1m1-. • - - g-. 
mi b• it ~ildir. ..... - ....... -. .., - 1.-k ~ 

Ba te .... tıda _.,... ....ı,e ,... _., •• _ t. • - s-a ..... 
raporlanaa rlre palar keaalmllf*V. ...'lmalla IMllt.tp dalı a. • - Ltlll • 

.Dada~ •aftffak ola- - ..... ll8llrmDda ........... -
aadıjl ba iti 1:1'1181111• ............... ......_ lılJllls 1ı11111111 oc.11 ....... --. 
Atatlrktln ...... Adeta ,........ n - Jllda a 11111 o1aı1 -. ti - ....._ 
bir kale mabl1etlae ._.. ÇIUI...... l'wnl M llld Olml aı, 'il _.. Blllktmt 
Ona da Alkut i•kb .... rindhln 91p tt L&tl(_ dalı a, Tt - Olldl .,_ 
ha IOD &111 .. lllle teteki11k ebllftlr. .....,_ ., • ....... 'IW ...... M, Ti 

Da &efebbldn akim ....... ..... - JlldN& va 11111 11. " - aı•Z ._ 
..... lmklauu .... ..... ..... .. Oı+M-• - .. oladll..., .. " - ... 
tebbllBtekl lertlhatna Hbailbima AZR DQl't;e•• dllltw 811ü 10. 'il -
dew.teıt• .. Oerk•••, .. 

rt&71lanlrede dolmapwr. GaJlll 
Çak• blrllltnl te•mdlr. Yeclae dlta 
... 1an Tlrllhr " a.tarm. Bitin 

T...ı 'IWldrpa. 71 - llwedıllu ..._. orta 

okuba IN1, IO - Tddlnm llUltdl 8ıdtla. 

..... Tanadakl.11--- ........ 
te l'allnMa r'9D'h. a - M1INll o.: 

TBrklerla Çerk• oldaklana baldlr- Bııllıtaf ıı. il - Blllra Blllkt&f ,._ cıa.w. 
ler. il '· " - Nida Kbnllı ~ 11oıı1uocu 

hda rlFet ......... ....... ... dalı ıt. • - z. AlpulaD Koouımt~ 

Yar •• cemlyetfa koladar. ,... ......ııo da il.• - Nlllat Dawt. 
Yakanda iDii ,.a ba ı~ ee11L ,... Cll1a olmbt •· n - llalbM MıMllalll 

yetla liderleri arumda h07'k Wr .. 
lqata .. ,.,. ftnlll'. 

Birçok raporlarda u ... 1chlm11 
rlre baalar 193.'S ....a .. rı •tl•Dll· 
ernda Tlrldyenla doh YlllJederhtd• 

........ ......,..., • - ..,....... 0r. 
ta1rıit7NI ?•dalı• •-Mu?f~ 

11tJ OIDlaa ... ~ IOlralt 1. IO -

- ~ iClnl!at oPmlD iTi. 11 -
IJıa Lnl A?Mmlllü lllmlt a.ddlll V .... 

dratle Mr ""8n •naak " a111I ....,. \ n - BDml •>Olla ı tDCI -. 
•manda Atattlrlcl fe lllr ~ arb- 11'1, • -~ no... ._.,._,. arta 
dapı yok ederek ntanı .,.,.. .... 
ve bu suretle siyasi emellerine •vnf. 
'"1c nlmıdr ldn h"r-tret hatfftde Mnn. 

ı-.N-M.mrcılK•ıı1111 ~ 

.-... ?\ • - 1'..U. laltaDellmet TeN. 
lıatall lu'Q ..,......... 1. • - lhllrON 

<'ıt11e •JWI ee•fyetler n " 1"8 W Olmt' ll1IP o.an o,.. 111. t7 - .....,_t Ot. 
tfa11herl TMlweve •lt.•fit ıflullar ca " tDılt _., m. • KelAll&t Kumb.. 
..,,n. .. ır ~••••...-. ele her..,....... pı lllllN dair 1, • - Kula B11Jer Dlmrı. 
mu.affakf..ıwtılfte alra•"1mll'. ,... ~••Mil 
Balana lılıtd de Tuıa ft ....... 
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Birinci derecede İpotekli olup üç ehli vukuf tarafından tamamı
na 855 lira kıymet takdir edilen Osküdarda, Tavafı Hasan ağama
hallesinde, Tunus bağı sokağında eski 53 yeni 77 yerinde 75 No. lu 
havnsız ve kahvehane olarak kullanılan bir dükkin açık arttırmaya 
vazedilmiş o!duğundan 19. 3 . 936 tarihine müsadif perşembe günü 
eaat 14 den 16 ya kadar dairede birinci artırması icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muhamme nenin 7'o 75 ni bulduju takdirde 
müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün müddetle temdit edilerek 
3. 4. 936 tarihine müsadif cuma günü saat 14 den 16 ya kad.ır 
keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında. arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı takdirde satıı 2280 No. 
lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satıf pefindir. Arttır
maya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbe
tinde pey akçesi veya miİli bir bankanın teminat mektubunu hamil 
bulunmaları lazımdır. Hakları tapu ıicilli ile sabit olmıyan ipotekli a
lacaklar da diğer alikadaranın veirtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını ve hususiyle faiz ve maaarife dair olan iddialarını evrakı müsbi
teleriyle birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında bir~ 
Jikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu si
cilli ile sabit olmıyanlar satıı bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye ruaumu 
ve vakıf icaresi ve 20 senelik vakıf icareti tayizi bedeli müzayededen 
tenzil olunur; daha fazla malumat almak isttyenler 25. 2. 936 tarihin
den itibaren berkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak 
arttırma şartnamesiyle 934/2274 No. lu dosyaya müracaatla mezkur 
dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (677) 

-

. ·Devlet Demiryolları ~E Limanları 
.. . . . . . . 
. .işletme . Umum idaresi ··. Ilanları 

. . :,, '... . 

lstanbuldan Ankaraya salı günleri, Ankaradan lstanbula çaryam. 
ha günleri hareket etmekte olan 4/ 3 numa7a1ı tıın'at ttenlerinin 
10 - 2 - 936 gününden itibaren ıeyrüteferdeıı kaldll'ıldığı muhte
rem halka ilan oiunur. (276) (641) 

idareleri lataııbul Levazım i . 
mirliiine bajlı müeaseseler için 
40 ton sade yafının 14 - Şubat · 
- 936 Cuma günü Mat 15 de 
Tophanede Satınalma komiayo · 
nunda kapalı zarfla ekıiltmeti ya 
pılacaktır. Tahmin bedeli beheY 
kiloau 90 kuruttur. ilk teminatı 
2'i00 liradır. Şartnamesi 180 1nı . 
ruıa Komisyondan almır. latefrli 
lerin kanuni vesikaları ~ra 

ber teklif mektoplannı ihale sa . 
atinden bir aaat evvel Komiıyo -

• • 
Denizyollari işletpıesı 
idaresi muhtelit komisyonundan: 

1 - Diplomalı makine mül1endialiii ve diplomalı.gemi inıaiye 
mühendisliii tahsil etmek üzere iktisat Vekaleti namma Al · 
mRnyay.t' iiçerden altı talebe; kezalik biri kaptan, bir çarkçı 
oln:..k ve idaremiz tarahnGan seçilecek büyüık I* d.eni.z aı~ · 
seıtsinin yolcu gemilerinde ameli olar.ak ç.ahflftllk üzere .Aı._. 

yaJa iki M.ajiyer ,öades:ilecektir. Talipler arasında müsa&aka 

imtihanı yapılacalmr. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek şaıtlaıı: 

A - Türk olmak 
B - 18 yqından küçük 25 den büyük olmamak 

C - Sıhhati tam olmalC 

D - Resmi bir lisede11 me:ıun olmakla beraber ayrıca DaP 
loTya yahut olganhlk imtilıam vennİ! olmak. 

"Deniz Ticaret Mektebinin Ali sınıfında bulunanlarla bıJ 

mektebi ikmal etmiş olanla.r da müsabakaya ıirehilirler.,. 

3 - Stajiyerler Deniz Ticaret Mektebi Alisinden 1930, 193'!1 

1932 1933 senelerinde kaptan, makinist sınıflarından biri'ncilifı• , 
le çıkmış sekiz talebeden iki 'ene deniz hi.zmetini cialclunııllt 

olanlar uaaında yapılacak müıabaka imtlhanı ile seçilecdtir. 

4 - Her iki müsabaka imtihanında muvaffak olan tarı.Pi~ · 

den lngili:ıce, Allllanca ve Fransızca lisanlarından biıini J.ilo 
ler tercih olunur. 

na vermeleri. (398) (479} 

Türk Hava Kurumu Satmalma ıllanbu1 .: T:.ı.:.da buluna• 

Koml·syonundan· kıt'aı için kırdınlacak 1002 ton 

5 - 1 inci maddede yazılı talebeler he!ap,. hendese,, ceDİ' 

fizik, kimya, mihaaik ve lisan derslerinden;. ıt&jiyeler.den: 11~ 

tanlar aeyriıef ain, bahri heyet, pusla: tashihi, gemicilik, metı1 

müsademe nizamnamesi; ve çarkçılar muhtelif nevilerde buhar 

makinele:j ve buhar kazanları ve bunlarda müetamel muhtelif 

cin•de sulh ve mayi mahrakat,. fenni hararet fenni buhar, mih•· 

nik tatbikatı, makinelerin usulü idaresi, malinelerde ku1Tanıla11 

deDTir, çelik ve mufıtelif halitaların ene.fı, ır.ak!~ akeammcf!lı1 

bir:nin tasfak olarak maktalarının tersimi gibi bilgilerden imti" 
han edileceklerdir. 

• buğdayın kapalı zarfla eksiltme · 
920 kilo emayit alınacağından 17 - 2 - 936 pazartesi saat 15 sine istekli çdana.dığuı.dan pazar. 

de münakasası yapılacaktır. l.ı.kti olanlar her 1ü11. Pi7anp l>nektör- 14ı 
12

_ Şubat_ 936 ~ 
6 - Avrupa da T ech Nilum derecesinJe tahsil ederek ıa1-· 

detname almıı olanlar. ve yqle.rı 30 dan fazla bulunmıpanl&l'. 
lGfünde ! r mesfni g3rebilh·. (606) günü saat 14 de Tophanede satın- da bu müaabakaya girebilirler.. clir terci 

h~ · nzb~i· H~rİct. As~ 
·kert kıtaatı ilanları 
; • #o. - ... _ •' • - ·:.... • ! .... 

Kırklareli 15 ton Sade ya. 
ğının kapa1ı zarfla ihalesi 8 -
Şubat - 936 Cumartesi günü ya. 
yapılacaktır. istekliler teklif mek. 

Satı h k tki ev alma komisyonunda yapılaca~t ... 
Nişanta,ı Metrutiyet mahallesi Hepsinin tahmin bedeli 53831 li -

Kodaman sokak 37 ve 39 numara. ra 70 kuru,tur. Son teminatı OC83 
lı ve aelriz oc:ı.Jı bahçe kargir j)cj lira 16 kuruştur. Şartnamesi 269 
ey acele satılıktır. kuruıa komiıyond·an aluur. lstel<· 

Talutm Gazhane caddesi 1 nu- lilerin belli saatte komisyona gel-
marah sütçüler kahvesin.de Şev. _m_e_le_r_i. __ (408 __ ) ____ (68_ 1_) __ 
kete müracae.t. 1 

lunurlar. 

1 - imtihanda muvaffak olaıı talebelerden tahsilini l>itiri' 

avdet ettiği zaman beş sene iktisat Vekaletinin emrine m~ 
hizmet ifasını ve tahsilde muvaffak olamadığı ye tahsilini ~l 
etmed'en ayrıldığı veyahut mecburi hizmeti yapmadıiı takdirde 

tazminat vereceğini natık usulü dairesinde teminat Ye teahhüt 
name alınacaktır. 

tubunu, kanuni belgelerini ihale ----...... ----------- İstanbul · f(omuta.nhğı' 8 - imtihanlar İstanbulda Yükıek Deniz Ticaret Mektebiıa• 
günü saat Ona kadar Komisyon 
Reisine vermelidir. Ve saat 11 de 
Kc>misyonda bulunmalıdır. Sade 
yağının tahmin ediien bir kilo fj. 
atı 107 kuruttur. Irk teminatı 1204 
liradır. Şartnamesi her gün Kırk
larelinde Satınalma Komiayonun
nuda görülebilir. (557) (411) 

Fatih icrastr.dan: 
1stanbulda Lft:lelide 208 numarada 

oturan Hilmi'nin takipten.düşmüş h
tih krasının 33161 numarah d~yası 
mucibince talep eylediği 2' liranın 
tahsiline talebi havi icra emd mtlkad

dema Kadırgada Şahsüvar mahallesin 

de cömert sokaflnda 39 numaralı ha. 

nede oturan ölU mtilazJm Mehmet 

zevcesi Emine l\füzeyyene ikametgahı. 
nrn meçhQJiyetine mebni tebliğ edile

mediği mtibaşirin olbaptaki araştırma 
raporundan anlaşıldığından 20 gün 

müddetle fürncn tebligat icrasına ka
rar verilmiştir. Mezkur rniiddet zarfın 

Yeni çıktı 

Efendi ve uşak 
Toldog 

Nefis bir blkAye 
40 koruş. 

iYi BDIF! 

Terzi mi 
aıroycırslUlnuz? 

işte size bir adres : 

~ 
iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek T erztst 

lstanbul. YtnlpOlUııe tarşısııdı 
foto Nur yımndı Letafet bınreda 

Satı'nalma K~m.isyon~ ilanl:ır1 de yapılacak ve imtihan günü ayrıca i\i.n edil&ektir. 

lstanbul Komutanlığı birliklerı 9 - Talipler isti-dalarını Denizyolları işletme Müdürfi.~il,,e 

için alınacak olan 45,000 kilo ku. vereceklerdir. "636,, 
ru fasulyaya verilmiş olan fiat ~ 

Makamca pahalı görüldüğünden Köprü ln•aa~- Eksit'tme 11lf" 
12 - 2 - 936 Çartamba gunt• Betonarme ~ .... 

saat ıs de kapalı zarfla alınacak Nafıa Bak anlım , 
tır. Muhammen tutarı 5602 lira o• 
~?r~Ş:U!:'.;,!~ ~:~7:~::!!:~· Şose ve Köprüler Reisliğind~ 
da her gün öğleden evvel görüle· Edirne_ Istaııbul yolu üzerinde "13,700,, lira keşif l;edeffi ı ı 
bilir. Eksiltmeye gireceklerin ilk lı dere,, köprüsü inıaatınm kapalı zarf u~uliyle eksiltmesi 27 - ~f 
teminat mektub veya makbuzile 936 perşembe günü saat 16 da Noıfia Vekaleti şoıe ~e köprüler _:~4' 
2490 No. lu kanunun 2, 3 Cü mad. eksiltme komiıyonu odasında yapılacaktır. Eluıltme tar~_.!" 
deler.ındeki vesaikle birlikde tek· f d" k "68 k kab"lin-1- -e kOP"' buna müte erri ığer evra ,, uru, mu ı ae fOSC • 
ll"f mektublarmı ihaleden en a2 ı b'l" 

reisliğinden a ına ı ır. 
bir ıaat evveline kadar Fındıklı · Muvakkat teminat "1027., lira "50,, kuruttur. cJel> ı~ 
da Komutanlık Satınalma Ko · lıteklilerin yapmıf olduklar~ itlere A ait. vesikalar~ eksil~~ ,r 
misyonuna vermeleri. { 467) az sekiz ıüıı evvel göstererek Nafıa Vekaletınden ehhyet vesı-- · , 

~ ~ . ~ 

maları lazımdır. • .. .. t6 e,,. 
Muhtelif tartı al atı tef errüatiyle Tek lif mektuplarının 27 - 2 - 936 pe11e1Dbe gunu saat 

birlih.tc 10 - 2 - 936 Pazartesi dar Ankarada ıose ve köprüler reisliğine •erilmesi 14'."(ııS'Y 
günü saat 14 de eksiltme suretiyle ({21~, 

c1a borçlu bizzat ve~·ahut yazı ite da. _H_a_l_k._e_v_l_n_d_e _ _ k_o_r_o_ v_e_ 
irei icraya müracaatla borç hakkrnda 

itirazda bulunmadığı takdirde bizzat orkestra 

alınacaktır. • Muhammen tutarı d f1 
2481 ıira so kuruştur. ııx teminatı Türkiye Zıraat Bankasın 8 f" :r 
187 liradır. Şartnamesi her güıı Bankamız Bursa ıubesi için alınacak mobilya kapalı sar , 

kendisine tebliğ edilmiş addile icraya 

de,·arn edileceği ve bu müddet zarfın. 
da beyanda bulunma1.sa hakkrnda 74 

üncü madde mucibince rnoamek yapı
Jacağr ilan olunur. 

ZA Yf - Tıp Fakültesinden aldı
fıın hüviyet varakamı kaybettim, ye. 

nisinl çıknracaı{ımdnn eski!sinin bük. 

mü )oktur. 1392 Fikret. 

öğleden evvel komisyonumuzda siltmeye konulmuttur. Eksiltmeyeiıtirak ıartları tunlardır: 
Eminönü Halkevinden: görülebilir. Eksiltmeye girecekle · 1 _Teklif mektubu "müddet zikredilmelidir.,, 

d 'b ~ Evimiz göıterit fubeıin ~ ve · rin ilk temiı 1< uz· 2 _ % yedi buçuk muvakkat teminat akçesi. ··Jcelfl,ııe 
rilmekte olan koro derslerinden tuplariyle birlikte ihale ıünü ve 3 _ Asıari yirmi bin liralıkbir işi def'aten ve rnu p 
batka bir de orkestra kurulmu§ - vakti muayyeninde Fındıklıda yapmış olduğuna dair ta.Yanı kabul vesika. ~f' 

d 1 . . Komutanlık Satınalma komisyo · 4 _ Bu ·1- aı"t •artname veıaire be, lira mukabilinde. ~.,..,e tur. Bu iki kurulda a genç iğımı· T- T k .,.ıv-
nuna gelmeleri. (554) Umum mu"du""rlükten ve Istanbul Ziraat Bankasmdan tedar• ~..,, yonaz. Orkestrada ~..;.hsmak isli · .!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~~~~ ~-ı.-

yonı2'!. Orkestrada çalışkmaık isti· sonra Gülhane parkı içinde Alay. dir. nıiidutliİrı 
yenler Salı günleri ı~at (18) den köşkündeki gösteril şubemizde Teklifler l 7 Şubat 936 saat 16 ya kadar levazım 

sonra koroda çalıtmak istiyenler idare işyarlığına baş vurarak ka verilmelidir. 
1 ı Banka tercih hakkını muhafaza eder. (661 ). Pazartesi günleri saat (17) den J yıtlarını yaptırabi ir.er. 



ş tabipleri 
lyorlar ki: 

11 

•uaw olan, dltlerl alablldltlne fırça
lama "A11dlr. EvvelA dltl temlzllyen 

tertipleri iri latlbap etmeltdlr,, 
Diflulal flrp1ı7aD bir çok kim.leler blldJtlmil halde dlflerl rtıztal 

't'e be,_ pik u ._. tannaakbflmız lnı llıln dotnalatana W.t 
.._ • •••Nlll Wlllerden biridir. Dit macununuzu IJI dfltilnerek 
lllçi•& Dalla lıJıan dit maeana deidnee ilk akla relen ve en 
llllke• n ti, • •tltmlr, en ~k leTllen n katlanılan macun oldu
hnda ...... RhmmlJU "BADYOLİN,,I kallannaıs! 

Gls IDH•l•nn ,.,be ıUzetlıtini ıemin edea' J•ı&ne uadrrı 
Glala abellili lnüncle imanlar eiilir. Gla inanlara limit, nete 
••dtİI s1W imanlarm zekiaının alçUı&dir. Necip be'f ldrpdr hl· 
aleti U. ıhlere tuvalet vermek bir imanın ı&züaün ,u.elliiild 
"100 aittJtu'· 

MaYi, ıiJab, k1lmraJ renkleri olup ılzleri kat'inen yakmaz. 

RADVOLIN SOVYf T 
Mıkrq_pları öldlirür, tliı etlerini ltııwet
lendi1ir, tlişle7i parlatır fle begazlatır. 

Dikiş_ Nakış ve 

lataüal Y .tmcı icra memW' • 
l.tuadaat Birlaci derecede ipo . 
Wdi o'- pu&J& çnrilme.ine 
l.arar Yerilen Ye tUNmma 1818 
\in aekiz yüz on tekiz lira kıymet 
1-kdir edilen Eyüpte Dökmeciler 
.............. Jlilnneciler aoka 
hada ml 14 lllİdkerrer, yeni 22 
~ amakkam maa bah 
le 'bir ,., 1lawin tamamı açık 
._.,....,. 9-tlllmiftir. 

dulu takdirde Ültte bırakılır. Ak· · rab lo.1acla meYCut evnıis •• ma
ıi takdirde aon artll'&DJD taahbü . hallen .hacis • takdiri luıaaet r&• 

hüdü b.m kalmak bere arttırma ponmu ılrüp anl.,.caklan il&n 

Sanayi 
Makinaları 
f mıntmun'nt~\"Utttııııı• 

\ , llA'\11"-.J" on bet pn daha temd;t edilerek olunur. (19804) 
25 - 3 - 936 tarihine miilaclif -----------

Eyüp Sulh Hulmk m•hkeme
ıiadea: Dafta Mehmeclia u-.. 
panı civannda 0.ldlplG cacldetin
de 2/1 numaralı dGldrancla lra•p 
iken halen ......_hmm meçhal 
buluaduiu WteWAlk eden Salim 
zimmetinde alacalmdan dolayı 
müddeialeyhin tayin lr11lman ıün
cle ıelmecliiinden Ye micldei Ye • 
kili bu hapta aenet ibraz ey1-if 

ın~\\\tınıı~~4: r..:~ 
\\\~ ~4L ~L~ 
-~~~lJ 

Ye amliin 402 ikiucl ım.ıddeei - Anadoluda :;/i1'r. 
Accmte•aranirol". ! [ 

tenviriye ve tanziflyeden 

ı . .ıMIN!ınizde saat 14 f'.fen 16 olan belediye rüsumu ve vakıf 

olwıur. Daha fazla malUınat al · etmit adclolunacaiı maltlnu ol • 
mak iıtiyenlerin 935/t 760 nııma· mak üzere ilin olunur. (19801) 
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latollk evlerinin kapalı ı.apı.aruun 
arkumda dıpnya fırlamata hazır a
damlar ıecenln sesslzlffi içinde kalak 
bbutarak bekliyorlardı. 

Kıtadan kıtaya sessiz bir hareket 
I• kotta bir parola yeren "t'eya bekU. 
,alırl eeaaretlendiren adamlar gUrif
alJorda ki bunlar da Never, Moapan-
8179 slM atmam ipretia gecikmesi 
Jllllndea sabrnızlanan bazı jantlyom 
İar ile ellerinde sopalar Ye alır salip. 
ler ltldaan nqell, dudaktan sıkılmış 
papalar, Kardelye, ()gU,sten, Barre, 
Jft11tefe11, Jemt lfbl blrllklere men
np ktfllerdl. 

o.ıtalıfl ilGm .... bliii kaplamı .. ... 
Katolik Bnıtztsronunun mlthiş 

•e111lllı Parl8ln tlztrfne ~mUştU. 

-11-
llOBVN TEK.BAR CESEDB GIR. 
••Si NASIL llOMKON OLVR1 

Sa ..... Dd içi aramada Tampl 
-'••amda •ı.. oia1 Parda7anlar 
.... 11111•••'flardı. 

GttlrdlkJeri birik he1eeuı ka. 
1mJ1 'Ulatmak IUlm için llDklıulrı 

'lllr 111dlr. 
Fakat bundan llOnr& atracbklan 

•lthli lılr llldlle oaıan. b1I Jaıyeeanı ........ 
._..,. .... mlhlm )'eri olu bu 

.. küramallm llqma tele• b1I mttı
lait fada11 yazmadan s.•lyeeetiL 

l'akt lnm• aba IJI aalatabllmek 
W.•1*1an haHa ne kadar f«f, ne-
b4ar _.'t'UCUID& oldatmaa ılater. 
•ik IPI pdOlk bitin dlkbtlmfzl •11Mae '9virmeğe meebar old• 
.. Mr ..... llareketlerllal takip .•. ,. 

Hu adam, krall~ mlneedml 
RiljjlyerlydL 

Rlljjlyerl Fransa sarayuun en ı . 
nanrlır bir adamıfdL itikat ulıllll7di. 
Derin n hakDd Mr hwufla Allalıın 
varbflna inanıyordu. 

Bta adam bfr deli .ıt.U? Belld .. 
Eter zamanımada J&f&D7dı belki L 
Um dfillJUına pek bib'fik lüzmetler e. 
den bir blJcia olabllirdJ. Herulde 
biç kimae olabilir ile oluau dfifURA
lerlnin hadudaau çizerek Wrlblrbnlea 
a11ramaz. Otu kırk ... llUı sula· 
nn m .. ll haYUın maJI laale ıetlrll. 
mm tepbbtld delilik a1.1lırdı. Bu. 
gün mevcut hemen bltlla palan ... 
yi hal• ptirebilfyoru. 

RflJJl7erl, -• ermek bire llalu
nan orta ptın bltiia mlanlll kındi. 
md• toplanufb. Floruada dof· 
mapa. Ulda bndiai nalana ı.trı ı
•IUflan qılaJU bir SvfJell aUUr· 
-- ot1tı1•a. 

BJI adamm en çok '1fraftılı kl•ra 
ve yıldızlardı. 

Hakikat ahaarnda tbhe .e te • 
reddtltle karplanan bu ilim, Geldanl 
mllnecdmlerlnden Goler ve Nlkola 
Flamelden Paneı.t, ondaD La)'lpnlçe, 
nihayet Spnouya •dar bir ~ IWıa. 
lara kadar ı•lt bir ~ noktalarda 
hakikate ,Ulqar albl olm11ft11. 

RIJJ17erl ebedi hayat Dralrlnl a
rayarak, bu arada ıtbe1 kokulan, •ti· 
kemmel kormotllderl, mltlalt 1thlrlerl 
bulnaqtv ki bunlara o katlar ehemmi. 
yet verml7orda. 

llbecdmlll ......... •• 71lh 
lantan lnanlılm tallllll lirea•tls is
tiyordu. 

l'akat ...... llJ11191.im ki, ... ,.......,. .. ,.......... ......... 

Plltıona selbice o da bem ka11t•z. 
lıtlndaa hem de keıulWne ikram olu
nan tavuk parpmafaa dolaJı le8lnl 
pbnuJorda. 

Prolerplae feaa .. ide tatalaa Pi
po pek as yemek J'7ona. Akh fikri 
~de7cU. 

PMtoalltProlerpla adımadım 
a1llplerlal takip edl1orıar•ı. 

l>upermoa, ayJmm alllayetbae nr 
dl. Orada Wr adam .kmılaa .. dan 
dimdik danyordu. 

O Ylklt on. blrieablre klpeldt. 
re cllndil kırbaeuu pklattı. Ba ip. 
ret lllertae •ı ~Tal' ha)'YU kımıl· 
danntadaa duran adama tir.erine atıl. 
dılar ve mltlllf lllr '-nlb ile dlfl• 
riıll ona botaDaa ~diler. 

Pipo ile baaa Jaaıretle bü11ordu. 
Vikont Dupetmoa yere duta· a

damı kaldırdı aJBkta 4•rd•rcla elbl
eelerlle mukealld dtllelttL Ba ada•, 
tahtadan Japılmlf bfr bklaJdL 

Sama Ortell lnrhaa Ye Dd kapeta 
ile tekrar ., .. ....,. ... !adı. Pipo 
ise ProserplBt hlll ,.1tatlaarford11o 
BlrtlenMre lpret tekrarlaıu,or n kor 
hat ders yeniden bafhfordu. 

Bun berine Vlk•t ba mflhlı 
manzara11 Hyreden )farp1e dinerek: 

- M.,..rlr, ttte Mnl• Bllahla· 
rm! ..... 

• •• 
Gtel)'&nllU dotra •1teaapa iki 

'111....,...._...stnff& 
Kata, pce •lftılrlle&ial .. ta. 

•naıt blrlMI kve olatü ıpklan v• 
•tefi •••lrlBt ttantl wmltiaee •er
......... ımm b .. tlllltL 

l'a1rat aat oa Mrd•....,. upr 
aralık ecllldl w ... lana .ıJak ha ... 
ilk ıetb'mlt blJld kıblda iki lhtl1ar 
..... .,. .. fa\111'1 ...... ..., .. 

--cakan içerl,ye prclL Ark.uınww gö. 
&ünde Wr yakı buluaaa n içwi sirer
kea bwau çıkararak bir ab&e kör ka
dm, IOD deRCe abJAk• ve eturar o. 
tarmu kolaa4aıd ,.ıua 81'SIJI çi
ua bir ~lak, aitJaı. Jtk'flJea ve içe
ri strer al1'IH& koHak detaeklerlal • 
tu btt altı topal •1we19 slrdiler,. 
Geceyamıaa dotr1I .. ,..... dolm111t 
ınaalar kapluqtı. Baraa tarif e
.Ulmeleri dil ve kalemle lmk•nm .ıaa 
tuhaf kıbkll, edelıfıU, Jlrtdl, Jblerl 
eolcun, korkaac ...,r1, lala, oyuncu, 
cWend lihi kadınlana &elkll ettiil il· 
nnç Wr leva aile ~u. 

Katu iki tlç kadllua rardml1l• 
banlal'hl he .... JIJectl veriJor, •alı 
zeainde bulanaa en nefi9 l&faplan 
tçiriyorda. KfmWae Dllra al&nu, ldmf. 
.ıae bir altın eki •ererek koaapfor. 
da.. NihaJ'et Mrk• dll&ft>'& pktL 

Kata bir dolaba giderek altın ve 
ıtmlt eldi ile do\u iç terk pbrdl. 
Yl&tlnU barqturarak: 

- Artık son! dl1• mınldaadı. Ve 
kulak kabartarak beldeclL 

Saat bire cloira boplan ıae1'aa• 
ne tekrar dolmaia bqladı. Bu ..ıer 
relenler sene kadmlardı. Banlana 
kimisi rbel kimisi rlrkla takat hep. 
si renrtiler. Hep11i bol birer entari afY• 
mitler ve bellerble Wrer kemer W• 
lanuşlardı. J(emı~ler llU1ll8 işlemelly. 
di • 

Balana bePll orosp117du. Kahl 
iç pmdenberl onlan kandırmala ça. 
bfmıı nihayet ba ıece bunda topla. 
mıştr. GUlilyorbr bir Jumnı sizel bir 
kıamı fena ..ıerile prlH llB1IGyorlar 
ve içiyorlardı. Gizleri parl17or. ıtttnr. 
<e sarhot oluyorlardı. 

Katu, iç torba delua aü7U ban· 
~ dajıttr. 
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~ 
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22.3 - Bu sırada dünyada Atlantit devri yaşa
nıyordu. 

224 - Dünya insanla'rı çok neşeli ve sefih bir 
hayat yaşıyorlardı. 

225 - llim ve sanat çok ilerlemişti. 

:?26 - O sırada birdenbire büyük zelzele baş
laclı. 

227 - Büyük volkanlar faaliyete geçtiler. 228 - Yağmurlar yaidı. Sellu, tufanlar orta. 
lığı kapladı. 

PARDAYANTN 

v ~akit bunlar da kısım kısım gi
derek meyhane tekrar boşaldı. Katu 
bir fener alıp mahzene indi. Bir şişe 
bile şarap kalmamıştı. Mahzenden ç:
kıp kilere girdi burası da tamtakırdı. 

!Odasına giderek dolapları, sandıkları 
ıaçtı. iki gündenberi nesi varsa paraya 

IÇe\·irdiği için burada da eşya namına 
bir şey kalmamıştı. Paralannın bulun 

1duğu dolabı açtı .. Bir mangır bile gö
ı d' .reme ı. 

Omuzlarını silkerek: 
- Adam sende! dedi. 
Bundan sonra sağlam bir hançer 

alnrak beline soktu. Boş meyhanenin 
kapısını kapatıp ., .. .,•. •r • · 'ı:apının 

:altına bıraktı ve dışarıya çıktı. 
i Hiç acele etn.e ... l!n .,, ••• 111iyen bir 
tarafa doğru giderken bu saf ve yıldız 
lı yaz geceainde Pariain tuhaf bir .eHiz
Uğe gömülü bulunduğunu farketti. 

-30-
BU SESSiZLiKTE NE l'ARDI? 

Gece aydınlıktı Baştan başa yıl

dızlarla süslü olan gökyüzü sabahın 
ilk sarılığı gibi tuhaf bir ıtrk t>\irü. 
'.ınüştü Bununla beraber henüz sabah 
1olmamıştı. Tanyerinin ağırmasına da
)ha vakit vardı, Parisin sivri çatılarını 
;. ' can kulelerini aydınlatan aaymz 
IJ ıct••" 1rın ışığı idi. Fakat sokakların 
~en~r· ırında biribirine değercesine 

Y'c.ıkın >lan bu çatıların 1lltında her şey 
kal'anlık Ye her şey sessizdi. 

Sıcak boğucu değildi. Yalnız sisli 
bir ılıklık ağır bir çiçek kokusunun 
yükseldiği bir çok bahçelerde bulunan 
ağaçları sarartıyordu. 

Katu, hayretle yürüyor \'e başını 
.,. 911'8 ltanya ka1dınyordu. Sonra 
iMi gUzelliğln verdiği heyecana daya
namıyor olmalı ki gözlerini titriyerek 
~ere eğiyördu. 

,. 
:&::± .. .-.::ıssı 

OUJMÜ 

Kafasında şimdilik yalnız bir 
düşünce vardı: 

- Bu gece ha,·a ne kadar güzel 1 
Ayni zamanda dikkatini şiddetle 

çeken ve onu daha fazla hayrete düşü. 
ren bir şey vardı: 

- Paris neden bu kadar sessiz? 
Aşıklar nerede? Serseriler nere

de? Deniyeler nerede? Niçin herkes 
gizleniyordu. Bu kadar derin bir ses
sizliğin sebebi neydi? 

işte yürürken Katunun düşündü. 
ğü bunlardı. 

Uirdenbire kibar nya orta halll 
bir adamın evinin kapısının açıldığını 
gördü. On beş kadar adam çıktı. Bun. 
lar tüf ek, tabanca ve mızraklarla te. 
peden tırnağa kadar silahlanmışlardı. 
içlerinden birisinin elinde hırsız f ene. 
ri öbürünün elinde bir klğıt vardı. 

Hepsinin kollarında beyaz sargılar 

sarılıydı. Bazılarının ceketlerinde bi
rer beyaz salip göze çarpıyordu. 

Bunlar yiirümeia.. bqladılar. Elin
de kağıt bulunan adam fenerli ile 
birlikte önden yürüyordu. Bunlar hiç 
gürültü etmiyorlar ve biribirlerine 
çarpmamak için silahlarını dikkatle 
tutuyorlardı. 

Katu yoluna devam ederek: 
- Acaba nereye gidiyorlar, ne ya. 

pacaklar? diye söylendi. 
Askerler birdenbire durdu. Önde 

bulunan kağıdı muayene etti ve bire
ve yaldaf811'k kapısının üzerine bir ita· 
ret koydu. O vakit bunlar tekrar yürP. 
meğe haşlıyarak uzaklaşhlar. 

Katu kapının önüne gelince konu
lan işaretin tebeşirle cizilmfş beyaz 
bir salip olduğunu gördü. 

Askerler, iki evin önünde daha 
durdular ve gene ay:ni adam bu evle-. 
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rin kapılarına birer beyaz salip çizdi. 
Sonra başka bir sokağa saptılar 

ve Katu da yoluna devam etti. Fakat 
yirmi adım ilerisinde ikinci bir fe. 
nerli grupa daha rastladı. Sonra sağ
da solda geçtiği sokakta buna benzer 
gruplar gördü. Hepsinde de elinde be. 
yaz bir kağıt tutan bir adam bulunu
yor ve ara sıra durarak ki.fıdına ba
kıyor sonra bir evin kapısına yaklaşa. 
r-.ık elindeki tebeşirle beyaz bir salip 

~ çizi j ordu. 
' Bu cruplar hep sessizce dolqıyor· 
/ du. Biribirlerine ra.<ıtladıkları zaman 
: bir parola \'ererek tekrar işlerine de-
nm ediyorlardı. 

' Katu, en-el:'ı sokakları dolaşan bu 
fen erleri saydı. Sonra yolunun üzerin 
de gördüğü beyaz salip işaretli kapı
lan hesapladı. Nihayet baıaraım
yacağını anlıyarak bundan vaqeçti. 

İkiyi vuran saat darbeleri uzaktan 
uzağa sessizliği yırtarken o da yürü
yüıünü çabuk!aıtrrarak: 

- Bunları ne diye düşünüyorum? 
işte vakit geldi .. Beni bekliyorlar. 

· diye söylendi. 

* "' * 
Saat ikiyi çalıyordu. Şehrin her 

'ı tarafında, bir ormanın içinde görülen 
: fırtınaya benzer bir uğultu oldu. Ka
. pah her kapının arkasında demirlerin 
kımıldadığı sanılırdı. 

Sonra gene derin bir susizlik or· 
talığı kapladı. 

Hanri dö Giz askcrl ~r!c dolu ko
nağının avhsında \"e at üzerindeydi. 

Dük Domal, Kolinyinin konağın
dan pek uzakta bulunmıyan bir sala
şın altında yüz tüfekli ile birlikte yer 
almıştı. 

Margi dö Birag, Sen Jermen Lok
serruvanın önünde elli kişiye kuman-

da eden bir elebaşıya yavaş sesle e
mirler veriyordu. 

Marşal dö Damvil sabırsızlıktan 
titriyerek evinin önünde bekliyordu. 
Kendisi ata binmişti. Etrafında da ü~ 
yüz kadar süvari vardı. 

Kruse, karısının ölümünden son. 
ra tek başına yaşıyarak genç oğlunun 
terbiyesile uğraşan ihtiyar Hügıto, 

Dük dö Lcifarsun konağı yanında pusu 
kurmuştu. Onun maiyetinde yirmi ka· 
dar katil vardı. 

Kolları çıplak, bıçaklan ellerin
de bulunan otuz kasap çırağiyle Pezu 
çok zengin ve sözü geçer bir adam o
lan Dük dö Laruşfukoldun konağına 
geçilert>k bir geçidi bulunan mutaassıp 
bir katoliğin avhsına yerleşmişti. 

Kitapçı Kere\'iyer ise Şorpantiye 
i.~mindeki arkadaşile birlikte kafaları 
tütsüliyerek kanla hararetlerini sön. 
dünneğe hazır bulunan bir serseri 
çetesine kumanda edi)·ordu. Bu Sar• 
pantiye oldukça alim bir adam ve 
amoaun dütmanıydı. Ramo. ise, k!
taplarını hiç bir zaman Kereviyere 
bastırmağa razı olmamıştı. Şarpantiye 
kitapçı ve serseri tetesi Ramosun yat. 
tığı Prese okulunun (mektep) önünde 

bekliyorlardı. 

Büyük köprünün üstünde yer a. 
lan Marşal dö Tavan atının boyunun 
altına doğru eğilerek dinliyordu. l1d 
yüz mızraklı piyade gözlerini kuman. 
danlarına dikmişlerdi. 

Her köprüde bu suretle piyade ~ 
kerinden bir engel nrdı. Bu kıtalar 
geriden hücuma uğramasınlar diye 
zincir hattı ünh·ersite civarında pek 
sıklaşmıştı. 

Şehrin her köşe başında bir eleba· 
şı ile elli silahlı bulunuyordu. BUtilll 
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