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AÇLIK 
lıir milyon kişiyi 

tehdit ediyor 
~~.Ponlarm· ilerleyişi Çinlileri 
ş' Uşkül bir vaziyete düşürdü 

ti ~' ıo {A.A.) - Nantaodan 25,000 kt.. I tahkim ctmC'kle m~gul iken diğer taraftan 
ı-oı:ı~ bo nı.ıntakasma ilUca etml§tlr. N&n- da Nlangtzekvan geçidinden Chrı.ıısJye giren 
~~ lnbardaııam devam etmektedir. Bu Japon mllfrczclcri Cbanslnln cenubunda 81.L 
t..~İıllta ınandan :vtlzlerce kl§t ölmektedir. ratıe llerlemektedlrler. 
""qft. Ya Yakın binalara kU!"§unlar gelmek.. Nlyuanm 40 mil cenubunda kft.1n Şibstenln 
~ıı~~l'J Xlehı bugün zaptedlldlğl bildirilmektedir • .Tapon BÜ.. 

."'Q~ b r bentlerinde açılan gedikler Y1l- varlBI, Şlluılenln 16 mil uerslnde bulunan 
~~ rı~ Olan mUthl§ feyzaniar Şantung Ping _ Yaoya kadar ııerledlği bildirilmekte 
'<l. ~u 0 bJr mtıyon kJ§fyt açıkta bırakmı:ı 
~ btıı tıalk 8 1':hktan ölmek tehllkeatne ma.. dlr. R 1t 

uxıınaktadır. Japon Başvekilinin uzve e 
ı>,ı.ı_ Cephelerde vaziyet mektubu 

.r, "'<ll ıo ( A V:uı.ington 10 (A.A.) - J;ıpon Ba~ -l>oxı k .... .A..) - Bir yandan fimaldekl -r • . 
~rı Tatyuan etra!mdakl mevzileri vekilinin halen Amerikada Pnncetovn 
Ql"e üniversitesmde okuyan oğlu Fumikata 

Zil yada bftk1\met _ Konoye Japon büyük els;isinin refa-

!torna, darbesi katinde. Reisicumhur Ruzvelti ziyaret 
'h.pıı~ - Breztlyada bir hUk~met dar_ ederek kendisine babasının göndetldiği 
~ ~ 1§ vo Pıırlft.mento feshedilmiştir. hususi bir mektubu tevdi eylemiştir. 
~Utneu Urreısı Vnrı;o.s diktatör ıntatlle Bu mektup muhteviyatı hakkında 
k'-.. -~ .. eıe almı~br. 

ı..... ~ntxı k şiındiyc k.'.ıdar hiçbir mal.mat almama • ...., ~ O.ydı bayat tıarUle Relslcum. 
~ ~"fdryor. Yeni hUMmeUn §ekil mıştır. 

lllıl. kcırporaU.t olacaktır. .... Deftmr 8 lnclde 

görmek istiyoruz 

--.ıınımı11111111111111""""'-"" ......... 
Bugün 

Tayyare 
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numaralar 

a inci sayfada 
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Casus 
salgını 

Muhtelif memleket
lerde idamlar ve 

tevkifler 
Vorşova, 11 (A.A.) - Danzing va

tar.daşlanıldan doktor Zellcnhof ile 
Sclıander de Zopot casusluk töhmetiyle 
Lo'o. arazisinde tevkif edilir.işlerdir. 

Berlinde idam 
1...ondra, ı ı - Bir casus dün Berlinde 

kalafat balta ile kesilmek suretiyle idam 
edilmiştir. Casusun Fransız gizli tcşki
latiyle alakadar olduğu idclia edilme. 
dir. 

Jngilterede 
TAndra, 11 - Casuslukla itham edi. 

~ Devamı 8 lndde 

Bir aşık 
Erkek elbisesile gezen 

111U11mııı.11ı11ıı1111111111aıaıııııi11111b1Umııuımlllırl-ımn111..,rııınılfllııuıııınıııııuruııırıımuııırıı111ıııııımııına& ' 

HABER'in yeni tefrikaları: 
-1-

Altın tolgalı 
sarışın casus 

Bugün neşre başladık 
- Hayan {dleğno tam haılkDlkarlt: -

Umumr Harpte Almanları Y.oran en 
bUytilt kuvvetlerden biri, Fransa umu.. 
mi erkô.ntharbiyesinin istihbarat daL 
resine mensup casusların yıldızı Martli 
Riahard'm hatıralarım okuyunuz! 

.Fransamn en büyük ~fJfe/ ni§an1a.. 
riy1e taltif edilen bu güzel ktıdın ha. 
'ld.Troten ootan sevgisinin-ve cür'etin en 
biiyük ka'hramanlanndan biridir. 

Bugün 8 inci 
sayfamızda 

-2-

0dahklar 
Yazan: Nizamettin Nazif 

Türkiyedc şimdiye kadar bu kadar 
kııvı•ctli bir tarihi eser o'J.."Umadınız. 
Yakında ~1ıyoı-u::. 

- -

Alelisandr Düma'nm bu ölmez-..J 
ni yalmz resimlerle hikaye eden tılıf.. 

rlkamız büyüklerle beraber kilgOk oku 
yuculanmızı da alakadar edecek bir ..., 
kildcdir. Bu tefrikayı haftada bir Pua 
rtesi gUnleri guetemizin muayyen bir 
yerinde bulacaksınız. Bu tefrika ile Det 
redeceğimiz kuponu toplarsanız. aomm.. 
da bu kupon mukabilinde bu eaerln tL 

tap şeklinde basılışmdan birer tane de 
nıeccanen elde edebileceksiniz. Siz okuyunuz ve çocuklarınıza okutunuz,, 

-4-
Kahraman kız 

Neşretmekle olduğumuz "Pardayan" serisi yakında bitecektir. Bunun yeri.. 
ne gene Mıgcl Zevakonun mC§hur eserlerinden biri olan "Kahrama.ıı kız" ı for. 
ma forma okuyucularımıza takdim etmeye b~hyacağız. 

. 
J Haberin bunlardan ba..fka diğer yen; tefrika edeceği eserleri yakınla aMcs 
etraflı bir şc1dldc izah edeceği::. 

•a:uı nı m•ı,.11~""""""""~----~ 

Melekzadı Alman Hariciye 
kaçıracakmış ! N ""' . . 
Zabıta tahkikat yapıyor; işin azırı degışıyor mu 
bir şaka olması muhtemel ... 

~Yum 8 met aytada ~ Yazıaı 7 ~ 



ıJış Siıµısa 

Makdonald'ın ölümü 

~ftlı }J[llt~RtN -T-!~ -=~2~=========z===~=============ııı--~ı=:ıııı~--=~~:-=...a~HA1J~~FR~--~~~~~~tamr=J~~sbllr~~===:=J~~========::=~==:;;===~~~ ~· 
Tarih konuşmaları '3laqata daie 

Yazan: Şehip Gündüz 

1 NGtLlZ İmparatorluğunun son 2~ yıllık tarihinde mühim bir siyasi ~ol 
oynamış olan sabık başvekiller den Mnkdonaldın ölümü haber venlL 

yor. 

. Amerlkaya gitmek üzere bindiği bir gemide kalbi duran Makdonaldın, u.. 
mumi harb sonu dünyasında uzun zaman İngiliz milletinin kalbi gibi çarp. 

mış bir şahsiyet olduğu , sanının ki kolay kolay unutulamıynca ,tır. 

Mal;donaJdın ölümü lngilterenin mut .nka bir m!ltcmidir. Bu matem yalnız 
Jngiliz lmparntorluğunun Br:itanya adi esas h =:ceyresinde değil, natta yalnız 
Dominyonlarda değil , dünyanın kiı<;iıkt..; b:iy\.iklü rm.h.clif meml2kdlcrinde de 
samimi bir tarzda hiseed iJmı o!ac:ıktır. 

İngiliz milletinin geniş halk tab&ka ları n rasncı · n yetişen 
velii bu ta:baka,ardan bir kısmının, sonrn ame!e s:nıfının ve 
milletinin lideri olmuştu . 

Makdonald, ev. 
nibı:lyet İngiliz 

Makdonald sosyalist mivdi? 

Bu suale verilecek en d'Jğru cevab sanırım ki budur: 
- Bir lngilWıi sosyalist olması ncderece mümkünse. 

Makdonald iktidar mevkiine amele saflarına dayanarak çıktı. Fakat iır:i
ciar mevkiine çıktıktan sonra bir milletin yalnız ameleden mürekkep olmadıgı 
hakikati ile kar§ılaştı. Makıfonald iktidar rnevkiine yükseldiği giln amele smı. 
fını terfih etmekle lngilterede içtimai davayı halledebileceği knnaatindeydi. 
Fakat iktidar manivclfi.lannı kullanmağn başlayınca İngilterenin dünya dışında 
bulunmadığını ve dilnya içinde bulunan bir lngiltercnin ise içtimai bir dahili 

dava halletmekten dnha güç, yorucu ve karmakarışık vazifeleri olduğunu an. 
ladı. Bu anlayışı filvaki biraz geç oldu; lô.kin anlaması akabinde tuttuğu ~ol 
ve aldığı cephe gayet sarih oldu. M.akdonald şahsındaki amele smıfı mümessıli. 

ni öldürdii, ve ikinci enternasyonal mensubu eski sosyalistin kadavrası için~e 
taptaze bir İngiltereli, bir memleket sever doğduğu görüldü. Bu hali onun ıç. 
timat davadan, sosyalizmden irtidadma hamlettiler. Bu belki doğruydu; fakat 
hiç kimse MakBonaldm alt saçlı bqmda yer eden yeni hüviyeti görmemezlik 
edemedi: 

lngilterede amele safia.n bir soeyalist lider kaybetmi§tl, lakin İngiliz mille~ 
ti bu liderin söndUğü anda bir 1ıı.!an, tertemiz, özlU ve içli bir insan şef ka
zanml§tr. İşte bugün ölen Ma.kdonatd, bu insan Makdonalddır. Yoksa sosyalüst 
lideri Makdonald çoktan ölmll§ttl. Şekip GONDOZ 

-mmmm11111 , ___________ _ 

istavrozlu Seyit 
KURUN' da 

S. Ott&'fn IJu&1lnkt1 Kunmda J1lbrdakl 
ballık altmda ou yazıyı )'&mUftır: 
''K~r dağlarım, mtıarma birer arıı1an 

postu &1b1 giyen hayduUarda.n, çoktandır ha. 
ber yoktu. 

Dlyarbeklr, yahut ElAziz mahkemelerinde 
davaıan •Ur1lleıı bu mahlQklarla artık hallan 
ruhunda btr heyecan uy&ndırmadıklan tçln 
olacak, htıklmlerden b&§ka k1mae utra,ınıyor 
du. 

Yalnız dUn, gerçekten beklenmez o<ıyter 
:l§ltUk. 

Öğrendik kf, rewlltt- aoywıdan geldiğini 
öne Btlren, bu ye§ll ısarıklr, ye§ll Cübbeli yo.. 
baz, bir katollk papıızındıın dnha çok put ta.. 
§ıyormu§. 

Çadırında bir fıstavroz koUckl!liyonu, her 
derde deva taçlar, bUtUn ayıp ve gUııabıan 
örten mll§lahlar, crnıenıce din kltaplan bulun 
muş. 

Seytd Rıza. boynunda puUan, elinde ııilA.lıı, 
belinde kılıcı ve koynunda lnclll Ue yepyeni 
bir "plyer Lcrmlt., l andırmıyor mu? Yalnız 
aralarındaki ayrılığı da unutmamak gerek. 
ÇUnkU, kılık kıyafet bakımmdan b!rbirlerfne 

pek benzfyen bu 1k1 varlık, ruh w vtcd&ıı 

bakm(mdan bamb&fka Uplerdlr. l.nnnm çar. 
mıhını omuzlayan papaz, kealdn bir çarpmtı 
llo ytıre~ döndllğünU duyardı. 

Kendi tnııruımdan ayrılanlar& aönmcz tı1r 
hınç bealcr, bir kaplan yırtıcılığı lle aaldmr. 
dı. Çıplak ayaklarını uzun, dikenll yollar k&. 

nattıkça, gayzı bilenir, kana ııwıar, btr Jru. 
dur: hayvan a.r.guılığı ile köpUrUrdU. 

O korkunçtu. Zalimdi. YUrefinde merhL 
met rünC§lcrlnln fcfll#ı ııökmezd!. Fakat..._ 
miml ldL 

"Dersimin yalçın dekorlan Jçinde uırlar. 
danberl, komedyıı oynayanlar lse, hem :ırulUm 
de onlardan Ustun, hem d lman.aızdılar. YUz 
ıerce y1l cehaletin kara madenini i§lettller. 

Ruhlan birer kuyu gibi kazdılar. Adam öl.. • dürmeğl, kervan vurmayı, ocak söndürmeyi, 
koca bir yurdun gtsreneğl (ananesi) haline 
soktular. 

Oradaki zavaııı halkın ne kara blr alın 
Y&Z18J vıırmı;ı ki, bu zUnnarlı, ıstavrozlu, bu 
kıpk1%11 mclunlara '•Seyld .. diye tapm11lar! 

Peygamber soyundan geld!klerlne ınanmı' 
lar. Ağzından dökUten aözlertnJ, ı;öl<ten ınme 
tann emirleri ısaymı§lar. lbreUn bu tilrlllıUn• 
bin yılda btr kere bile gUç ra.ııUanır ... 

Pıanll çallşmanın madenlerimize 
vereceği netice 

CUMHUR! YET' de 
l•unuıı Nadi CellU Bayarm meclJıste okudu. 

ğu hUkOıncı programının ibllhassa mıw 9el'. 

,·cı kaynaklarımızın bu yıl daha vertmU ıco 
mcstnı lstlhdnf cttJğlnl, bu arada kömllr fL 

tlhs:ıllndekl tcznyüdUn rnemicketo reU~ji 
hayır \'O faydanın çok geniş IDçUde olacatmı 

Ô.) il.> l'rek dl.) or kJ: 

Kömürden ııonrıı gelen bakır madenlerimiz 
henüz tl'Blsatlle Uğl'qtığımız servet kaynak 

ıarımızdır \ ' C Ergıını bakır made.nlerimlz ljnU 
müzdekf s~edcn IUbaron çalışmağa ve cev. 

her vermcğc ba§layacak ve onu Kouvarıhıuı 
ve Murgul bakır madenlerimizin lst,Jlwı1tıtı 
takJp edecckUr. 

1041 yılında senevı aat bakır lııWıaaıımız 
mecmuu 20 bin tonu bulacaktır. Şimdiki pf. 
yasa onrUanna göre bu rnlktann bedeli 

6 milyon TUrk lirasıdır. 

Karabük demJr ve çelik fabrikamızın lhtL 
yaçları da d"rplş olunarak memlekette aranı 

lan demir ma denler! §imdiden muhtelit zen. 
glnl!klerde ve Yllka k ten6rl0 olarak tesbft 

edıımı,ur. Ba,bakıuı c ıtı.ı Bııyann nutkun. 

dan ~ğrcnlyoru:r. ki d mir madcnlerlmlzJ işlet 
mck için Karabük teslaatımwn bltmcslnl tıtle 

bcklemlyeccgır:. Senevi §lmdııtk 500 hin ton 1 
Uzcrlnden yapılacak lsUhııat ve ihracın d6\•lr: 
bedeli 2,tı mllyçın lira raddea!ndcdlr. 

Gene baJz olduklan ~zel kıymet vnsıtıarın 
dan dolayı f!llC'tllme1rr1ne Jrnrnr \'erflen sJmll 
iruzıun :ınadenlerlmlzdcn g mdiUk scne\1 bir 

rnJtyon liralık laUhsııl ve ihraç yııpab!lccetl
mlı: anlqılmı§tır. 

Mndenl r üzerindeki dikkat ve faal!ycUmlz 
bu kadar değildir. Cidden ehliyetli enerde 
bulunan Maden Tetkik ve Arama EnstitOmllz 

mcmlekeUmlzf madencilik nokta.smdan mll. 
temadi bir tetkike tıı.bl tutmakta devam e.dL 

yor, ve bergUn yeni yeni lmkılnlarla kııroıla 
oıyor .. Fakat mUsbet olarak elimizde bulunan 

yukarıltl Uç dört kalemin yalnız ihraç ısure.. 
tile her y1l mbnlckete geUreceği dödz mlkta 

rının 14.15 milyon lira raddesinde olduğunu 

Bll§bakan Cel!'ıl Bııyarm hllkQmet programın 
dıın ö~nlyoruz. MllleCernrnsı dUnyn lktısa. 

dlyatının aldığı §ekil ve m&hlyete göre bu 
lıLl:! milyon liralık döviz miktarı bile başlı 

başına çok bUyUk ehemmJyetle görülecek bir 
muvatfaklyet diye kaydcdllmemek ihtimali 

yoktur. Bu, TUrk eknnomJslne yalnız maden 
te.s'mdnn ve hemen hemen hlc yoktan llhc 
olunan c;ok bUytlk bir kıymettir. 

Proı;rıımm diğer kısımlarındaki zenglnllk 
yaratıcı hedenerl göz önüne alarak Türkiye 
d" Cumhuriyet hUkQmetlnln ac:ık bir azimle 
mUsbct fanllyetı .. rl g!SzönUne a1an tir 1§ hlL 

kQmeU olmağa doğru terakki etUğtnl görlL 
rUz. E:-ba?Jı bilir ki adtca it denllcn insan 
emeği mnd~lcrln en zenı;lnl olan bir zengin 
ilk ve retab kaynagıdrr. ı.ıertııekelliı tabii 
zcng1n'iklerlnl ad"ta potalarda eriterek altı. 
na knlbeden bu mukadıles !na\lyet, beşer re.. l 
tahmm U tUne oturdutnı ve oturabileceği te. ı 
meldir. 

-1 t b ld Fransızca 
s an u a 1

1 G=.~!!~~~ 
e S k 1• T u· • r k h a rf 1 e r 1• 1 e profesörlerinden birine iyi f~ie-

bilmiyor diye hücum etmiş. ~ pı~ 

m Ua a h .1 m b 'ı ·r k 1• ta be BÖt' yalnız burada deği!, V~tıle ~at 
leketinde de Roman dıllen v~ bed bı. 
nrasında Fransız dili tarihinı, ;o1• 
yatını tedris etmiş bir adamdır. ·ği~ 

~ve~ vxc · PPJ<H. · · · . 
raPT~N· ."tf'.'.XC .·lj\SAÇM~ 
f . 
ı;I. ,,.l,,>t.•;.:j- ... .,.~# .. --.. :., 
....,,,.,-
-. lstanbıılda Elçi Sarayında bulunan kitabenin 'kopyas-. 

Eski Türklerin esas itibarile iki türlil !ardan bazılarını mallım olduğu veç. 
yazısı vardı. Biri bildiğimiz veçhile Or- hile katlettirmişti. Bu kanlı hadiseyi 
hun kitabelerinin yazıldığı ve bizde blr müddet Avrupalılardan saklamak 
"Orhun ya.zr:sı" diye tanılan yazı, diğe. arzusunda idi. Binaenaleyh bu yeni ge 
ri 1!e Uygur Türklerinin kullandığı len sefirleri bulundukları Elçi Sara. 
Uygı.ır yazı.sıdır. Birinci yazı ile yazıl. yına hapsetmiş, sefirler burada bir • 
mış olan eserlerin hemen hepsi Orta kaç sene kalmak mecburiyetinde bu. 
Aııyada bulunmaktadır. Buralarda. taş.. lunınuşlardı. İşte bu sıra.da eııki Türk 
lann, kiremitlerin, kayaların, tahta. alfabesini bil<:"1 sefaret heyeti azasın. 
ıarm, ayna Ye paraların fü:erine yazıl. Clan birisi Elçı Sarayının duvarına §U 

mıı btr çok kitabe elde ediJmi§tir. Av., ı metni yazrnıııtı: . 
.. "Bin beş yüz on beş senesınde ya.. 

nıpaya gelince: Bu yazı ile yani RQ t! zıl t Kral Laslonun beş sefirini 
nlk" dediğim~ yazı ile yazılmq eser. b:~~:rbeklcttilcr. Bilayi BarlabSJJ i. 
ler yalnız Maca~da bulunmuo- ki sene burada idi. Bunu Keteyi Sekel 
tur ki lbu eserlerm birer kopya::ıı TL Tam Tilrk hilkümdarı Scli:n Bey 
rih sergisinde teşhir edilmektedir, a.ş d zd 

A Tilrk. zamanın aya ı.,, 
Gene bu yazı ile yazılnu§ var Bu mUhim Kitabenin iki büyUk e. 
lerlnln b&ldyeal olan Sekellerfn de bir hemmiyetl vardır. Biri Türk ~prak. 
yamı vardır. Bu ya.zr !le yazılı olan lnnnda eski Türk alfabesile bulun. 
cser!ere bugıtn Ttansflvs.nyada tesa.. muş olan ilk eser olması, diğeri de 
dn.t edilmektedir. eski Türk alfabesinin xvı mcı asra 

Ben bu yazımda işte bu Sekel Türk. kadnr unutulmamı" Ye kullanılmı§ ol. 
lerlne ıid en e!ki Türk ya.mile yazıl. 
m~ olan ve ~bulda bulunan bir 
kitabeden bahsedeceğim. 

MaJQmdur ki Çenbcrlitaşın karşı. 

emda şimdi matbannm bulunduğu 
yerde eskiden Elçi Sarayı vardı. Bu 

Elçi Sarayına muhtelif yerlerden ge. 
Jen yabancı elçiler misafir edilirdi. 
Saray bundan iki aaır evvelil:ıe kadar 
dururken sonra yanmış ve nrtık tamir 

edilmiyerek bir müddet duvarları yı. 
kık bir halde bırakılmıştır. İBte balL 
se mevzu ettiğimiz kltnbe, bu sarayın 
ahırının dı~ duvarında bulunuyordu. 

Bur.un da meydana c;ıkışmın ayn 

bir tc\J'fhi vardır: 1909 senesinde Al. 
man ilimlcrin1en Babinger kütUpha. 
nelerde araştırmalar yap~ken .A"VI 
mcı narın birinci yarısınd(ı Türkiyeye 
seyahat etmiş olan Dernschwam·ın 
seyahatnamesini elde etmiş, bu eser. 
de 1stanbulda Elçi saraynıdaki ahırın 
duvarının üstünden kopya edilmiş bir 
de kitabeye tesadüf etmi~ti. Bu kita.. 
be altına. yazılan ibareden de anl(l8ı1. 
~ı~ı gibi Gotça olduğu zar.ncdilmekte 
ıdı. Bunu bulan Babinger metni bir 
de, rürk harflerini ilk defa okumn
ğa rnuvaffak olan. Thomsenc göster. 
me~i YPrinde bulmuş. Thomsen bu 

rnetnir. Seke] Türklerine nit olduğunu 
Dnlıyarak okumuş ve hnl'ettiği kopya
yı bir Macnr alimine gö:ıdermişti . 

Bizim eski tarihlerimi1.de "Erdel" 
diye kaydedilen Transilvayn halkı es. 

ki Avar Türklerinin bakiyesi olup bu 
gun • eKef diye anılırlar. Asrrlaroıır_ 
beri Macarlarla temas ettiklerinden 

bunun netic~inde kendi dillerini u. 

masıdrr. 

H.KUMAN 

Meclisin dünkü 
kararları 

Atatllrküo nutku 
ve Hükômet pro
gramı memlekete 

dagıtılacak 
Ankara, 10 (A.A.) - Büyük Millet 

Meclisi bugün saat 15 de Rc!e Caru
tez:in ba§kanlığına toplanmış, Çincnin 
Demirddere köyüncn Salih o~lu Ah • 
met ve Salih oğlu Osmanın ve Erz in -

canın Silbis köyünden Mahmut oğlu 
Muhittinin ve !~ilisin Arzab köyünden 
Mustafa oğlu çıral: Osrnanın Uşakın 

Hamidiye mahallesinden Mazak oğulla 
rın<lan Mustafa oğlu Mchmcdin ölüm 
cezalarına çarp·lmalan ve Manisa ırcbu. 
su Sabri Topr<lk'ın vekaletler müstc -
şarlarmın Büyük Millet Meclisi azasın 
dan intihapları hakkındaki kanun tek • 
lifinin müzakeresine mahal olmzJ:lığına 
dair mazbata ok;.ın:ınık kabul edilmi}-
tir. 

Trabzon mebusu Mit.at Aydın ve ar. 
kada !arının Rdsicurnhurun yılbaşı nut 
ku ile hükmet p"oğramının baıtınlarak 
bütün memlekete dağıtılmasına dair ver 
diği takrir de kabul edilmiştir. 

Bundan sonra Kütahya mcb'usluğuna 
seçilen Vedit Uzgören ile Beyazıt meb
usluğuna seçilen Doktor Hüsamcttin 
Kurol arid içmiglcrdir. 

nutmuşlar, Macarcayı kabul etmişler. lanacaktır. 
dir. Binaenaleyh bu 

0

kitabenin de meL ---------------

Meclis Pazrtcsi günü saat 15 de top. 

ni Macarca, yazısı yani alfabesi eski 
Türk alfabesi idi. 

Şirndi bu kitabenin Elçi Sarayının 
duvarına nasıl ve ne zaman yazıldığı. 
m anlntalım: xvr mcı asrın birinci 
YRnsında !stanbuln İkinci Bayazıd 
ne7.dinc bir sefaret heyeti gelmi§ti. 
Bu heyet lstanbula geldiğı vakit Be. 
vazıdm tahttan indiğini, onun yerine 
Ya\ıızun geçtiğini görmüştü. Yavuz 
ise dahıı yeni tahta ~ıkarken elini kn. 
na boy(lmı§, kendişjne en yakm olan. 

11 
PERŞEMBE . 

.mtNctT~şr.ı:-: - um 
Hlcr1 : 1355 - Ramazan 1 

Otınl'tlıı dntuto OUneşlo hııtr,ı 

M~ 18,tı:I 
\'ıı.1:11 Sabah Ogıe lkln<H .".kşam Y11t'I• lmnl 

~.ıs 11,58 H,ss 16,55 1s,ao s,oo 

le bir kimsenin fransızca ~u.~ed~ı:ııiı 
söyliyebilmek için haylı duşiinII1 .~ 
ve ortaya ancak iddi.alarırnı~ 'şJJ
knlan ile çıkmamız lazmıgehr. rr tJll 
sızca bilmiyor... Peki! hangi nı\! 
yanlış anlamış, yanlış tefsir c~İr· 
O gazete ka rilcr:ııe bunları d~ ~1 r/J
mek zahmetine katlanmadığı ı~ııı ·de· 
zU boş, manasız olmaktan ilcrr gt 

mez. ııııı.-
Ben o profesörü müdafaaya kil uP 

cak değilim; bir iki dersinde bulun d' 
söylediklerinden, iki seneden befl lııı
arasıra sohbetinden istifade ett ııztl 
Fakat hUküm vermeğe knlkışJl'l 
haddini bilmezlik olur. b&t 

Ancak o gazetenin iddiası bana. 
ka bir derdimizi dUşündilrdü. Fr~ 
ca bilmek, frangızca konuşmnk t-
dimiz. .. Türkiye'de, birçok meınJel<:~ 
lcrdckinden daha çok ve dahn. ·lel' 
fransızca bilen b:.ılunduğunu SÖ) IJ 
dururuz; bununla iftihar edcnleri~0, 
de vardır. Doğrusu biz fransızca tı 

nu~urken az yanlış yaparı7., hatd• 
büsbiltün yanlışsız konu§..9..nlarımıı ,,, 
vardır. Talatfuzumuz da, bir Ff80

51 

bir Parisli taliı.ffuzu olmamnkla.; 
nıbcr, düzgüncedir. Fakat bu, bı s. 
iyi fransızca bildiğimizi :spat ctıııt 

ısrl• Tercümelerimize bakın: yruıliş Jcf' 
dolu. Halbuki bizim gibi, bizim t
dar frnnsızca bilmediklerini iddia e 

tiğimiz milletler, çoktan beri Frnns; 
ların kitnblnrını tercüm t:diyor. ·rt' 
tercümede henüz sihhat arama de' 
sindeyiz, mnnnyı doğru knlarnıı:; '

1 

doğru ifade etmiıısek memnun o'tı)1" 
ruz. Halbuki öteki milletlı-r çokW 

dır ilslüb devreııinc ginnlJlcrdir:. )~ 
ni manayı aşmı~lar, asıl metnin JısB 
hususiyetlerini, muharririn tefcl\~ 
ve tahassüs tnrzını göstermeğe çal\ 
yorlar. Almanya'da, İngilt.ere'de. Jıll 
ta • söylenildiğine göre • bi1.e kofl'I~ 
memleketlerde beğenilmiyen bir te 

cüme, ynnlışlarla dolu dı::ğildir; ~ 
cak o tercümeler, manayı ifade e 

mekle beraber, asıl metnin zanı.fet :t. 
ya şiddetini, veya herhanyi bir şc ~ 
meziyıotini haiz değillerdir. Deıf.t' 
ki onlar, fransı .. ,ca bilmek hususıJ!l' 
<l:ı bizi çok geçmi~lerdir. 

ti' Fransızcayı yanlı~sız konuşup )'tl e 
hşsız yaza bilmemiz daima lchirnl~ 
olan bir vasıf değildir. Çünkü bir fil' .... 
san nncak düşUndiiğil ile iyi kuUav 

bilir. Bir kimse muhtelif dilleri ıco
laylıkln v~ yanlL5sız kullannbili)'O~ 
rmin olıın ki hiç birinde g-erçckteil d e 
: iinmüyor, onlarla şahsiyetini iftl~(, 
etmiyor, o dillerde anrak ö(irc11ilı11 ~ 
basma knlıb hale gelmiı:ı cümleler J<tl 

la.nıyor rlemcklir. Bir insan ana dill!Y 
dC'n başkasına gerçekten snhib cıl~ 
maz. (Bittabi pek kilçük y'lŞta ano 01' 

ııll' lini bırakıp ba§ka bir dille konu~ ,, 
lar miistcsna ; fakat onlar da nrtı1' ! 
na dillerine sahih değillerdir ; oJl11

0 
itin nna dili, öteki dil nlmt:stur.) J31l,r 
kadar doğrudur ki Goethe gibi, osc J 
Wilde gibi fransızcayı çok iyi bilJl'lc 

le maruf kimselerin fransızcası d~ 
tertemiz değilmiş; birinde birtnll . 

gcrmani.mı.e'ler. ötekinde birçok aııU:. 
cisnıc'ler varmış. Elbette öyle otacı.,. 

şahsiyetleri o dillerde teşekkül etJl'I:~ 
şahsiyetinin kuvveti nisbetinde JıB 

lar yapmaları tabiidir. ati' 
Dahası var: Jean Mor~as. yurı I" 

!ı idi, Fransız şairi oldu. Fakat ft:ıı1 
sızcayı biç bir zaman doğru telif "' 
6dememiş: eserini dil bakım~ 
tedkik edenler de Fransız kııf ( 

tı.ykın bir nahvın izlerini bulu):or1;1; 
Lehli Joscph Conrad'in ı büyüle f"1 
lngiliz romancısı) lngilizc\:si de 
temiz değilmiş. ,P 
Fransızca bilmek... BJz fJ'8llS})"" 

. bilmiyoruz. Fransızları taklid ~6if• 
ruz. Bu, hiç bir zaman bir ~e!i.'.iff'ı 
hatta çok zaman biribirinin a~

Nurullah A"f~ 
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~riliier 
~ ~"~~uıınB< 
c~eıraıoaıır R 

. lfcn{iz b' 
d.ir, tanıa.nıaır op.eramız mevcut değil-
o da h' ve sıstemii çalışma ile tabii 
1inıdilı'kır gün kurulmuş olacak; fakat 
· me§h 1Sin bir .. ur operalan katletmek 
tiıtn.i§ b ~~zbaha tC§kilatı., vücuda ge-

),ı u unuyoruz ı 

tıU Ya=ette garp musikisi kfütUrü-
1\ırir m .,'. bu kültür ile yetişecek 
hatiıı 

1 
Usı;o§inaslanna milli musiki 

c erimiz· • 1 tllahs111 f k 1 ış eterek kendimize 
tuttulnı a at "hey hey ve yalel,, den 
\i Yarat: Y~pyeni ve orijinal bir musi
q k ısterken ayni zamanda hal 
. tarp rnu 'k• • 
~i tanı sı ısınin mevcut şaheserle.. 
len l?ıtıs~' onlara "alafranga,. deni
~dığın ın tango ve rumba demek ol 
ltınuy0 ı öğretmek mecburiyotinde bu-

tn ıiya:· Bu musiki terbiyesi işinde 
~talard faydalı olabilecek eserler de 
lcııroni] ~ ve bunlar hiç şüphesiz, ağır 
~ ~en .veya so~atla~an ziyade 
)altın g 

1 
tnl ıstüadeyı temın etmenin 

c CCek eserlerdir. 

llu va . 
0Irııadı~ zıyette ve henUz bir operamız 
~- 6'na ~ -~ a g~re. yapacağımız iş, rad-
~ tcsi ;nazı ıstıfadeyi temin etmenin 

nı ara"tı k 
lfalhuk· :r rma ctır. 
ı ı ... 

tind:~~~l radyosunun eski mUdürle
llıtktupta z~. Çorlu bize yolladığı bir 

''l~i töyle yazıyor: 
tltip h· ay evvel bir dostumun §Öyle 

ır au ı· 1 - f\f a ıy e kar§ıla§bm: 
~..... Cfhur "Karmen" "Tayı·s" -.. on'' ''T , , 
~di o]' raviyata", operalannm ko-
11İttin tn~k oynandığını hayatında hiç 

ı. 

ltıı Söyle b. 
a ~el • ır ıey dünyada kimsenin ak. 

dil rnıyeceği cihetle bittabi 'hayır 
°'Vap " verdim. O devam etti: 

...... Öy] 
l:)0 t eyse bu akınm bize gel! 

ıı a umun • • • R d 
açtı, Ku evıne gıttim. a yosu-
~.. laldanma inanamadım. 

thur b• 
· ,." b ır opera, prkılannm gijf. 
.. • erabcr tercüme edilmi«ti ve 
1 lrll' d " Su h ın e l msil edilmekteydi. 

1
Cdir "e :~ ~~lardanberi devam etmek
ltıtı~da utun şnhca~ operalar radyo
"1- ile .:_ra. ile sistematik bir İnat ve 11-

S tlolunrnaktadır 
aıtat .,, 

lllcıi İrn)(a ilamına insanın isyan etme-
naız .... ,, 

Şehir t• 
llıcgcıa :a lfatrosundan falanca artist 
li b· ayan 'Uaı·d h k' • ır Ban n ı e, a ıkaten değer-

;ilttl\ırı p~tk!rdır: fakat ''Toska,. ope
lır, llay rna Donna rolünde yeri yok 

l>ctada .~ Şaziye değerlidir, fakat o
\ı'aafi t> arınen., rolü temsil edemez. 
-d ~'l.Iıa ··n 

or,, roıı . on Joze'' Hazım "Torc-
0,,.. erınde d ··ı·· l""ra li sa ece gu unç olurlar. 
'<liı.ııcr· "releri (yani güfteleri) meşhur 
biıı._ ın eser] · d . ~sa erın en alınarak veya 
tıp CdiınJa~ılarak sırf musiki için ter
~Cdi fek ~tır. Bunlar hiç bir zaman ko
lıllhı_ -tl lıllde temsil edilemez. Bu basit tbL<.q Cri 
..... ror'> b radYo idaresi nasıl idrak ede . qa 

13 Yretr... . 
il l>ib 

~' i Inanaaız neşriyata katiyen 
h lı~ifıik~ etmemek, programlarda böy 
~tb... ere katiyen yer vermemek 
~i ""lllt, l3 h 

' u arekette ısrar sadcı.:e bi-
~c :lar nazannda gfü:inç düşür-
~ lınaz, garbın meşhur eserleri 
~~ halkın tamamiyle yani:§ fikir 

'1~ b ~e sebep olarak musiki istikba
~t\iccı a mından da fevkallide zararlı 

er "erir 
bı- ~aksa · 
·:-ııetcrl ~ vatandaşlara garbın opera 
·~ti;,__. crı hakkında fikir vermek ise 
d "tı vaz· 
llr: ıyette yapılabilecek iş şu-

~ ()l>craıar 
~ rJar t garpta en meşhur sanat-

llııJ.ar a~afından pliklara alınmıştır. 
tl):li.r bırkaç lira mukabilinde tedarik 
d ~e ara 
c rı,rn ıra radyoda çalınır. Spiker 

~c }'at~:tttan evvel operanın mevzuu 
•~ahat bestekar hakkında kısa•.:a 

"erir. 
~adyo P-- . 

. O h '44TCS1 bunu yapmazsa .... 
ı ~- ıtlde • "G "J ~ll:ıcnı ! · o ge etme, başka ihsan .. 

F. K. 

/~~~~[R{ 
ttQrıbu/ 
Qkş un en çok saldan hakiki 
J./A_~~R~azetcsidir. İlanlarını 

e t1crcnlcr kar ederler. 

şu gördilğihıü:: Kmnbaracı yok"'Uşunwı baş taraftilır 7.i, burada on ay<Ja 11twıtmı4aşın ayağı kayıp yuvarlanmt§t1r 

lstanbul konuşuyor I 

15 kuruşa şık bir elbise sahibi 
olmak isliyor musunuz? 

" Evet ,, diyorsanız gidip LA.lellde bu işin mfttehassısı ol.an 
kllçtlk Bayan Mesudeyi görtlnOz ! 

Laleliyi dolaşırken, beni en çok şa. 
şırtan, geniş geniş, koca caddelerin sel 
yatağından farksız çukurlar!a dolu, top 
rak yığınından ibaret olmasını görmek -

ti. 
Hele GençtUrk caıddesi diye bir 

yol seyrettim ki hala unutanuyorum. 
Size oranın harablrğıru, berbatlığını 

uzun uzun anlatmaktansa, bu yazı ara
sındaki resme bakmanızı tavsiye ede • 
rim. 

Gençtürk caddesinin, istiklal caddC$l 
kadar geniş yolunun ne acınacak bü va. 
:ziyette olduğunu o zaman daha ivi, da
ha gUzel anlamış olursunuz •. Biz dola· 
şırken Laleli sokaklan çok tenhn idi. 
Arkadaşım ile beraber biraz evvel 

ayrıldığımız Fethibey caddesine tekrar 
çıktığımız sırada oldukça kalabalık bir 
çocuk grubiyle karşılaştık. Bu grup a. 
rasında fevkalade zarif, ve nazarı dik. 
kati çeken bir elbise giymiş küçük bir 
kız vardı. 

Ancak 10.- 12 yaşlarında görünen 1 
bu yavrunun saçları muntazam atran -
mış, üzerine kırmızı beyaz bir elbise 
giydirilmişti. 

Yanımıza çağırdık, hemen bize sokul
du. Erkek arkadaşları kendisini takip 
ediyorlardı . 

Küçük kıza bir kere daha dikkatle 
bakınca, birdenbire şaşa kaldım. Çocuk 
b:ıştan başa kağıt elbiseler giyinmişti .• 
Evet inanınız hana, bütün elbisesi baş. 
tan başa kiğıttr. Bizim ıastikli kağıt 
dediğimiz kağıtlardan yapılan elbiseye 
baktım, baktım, sonra: 

- Bunu sana kim yaptı, kızım' diye 
sordum. 

- Ablam .. 

- İsmin ne senin? 
- Mes'uda ...• 

- Kaça çıktı elbisen?. 
Kızcağız burada kendi kendine söyle. 

nerek ve parmaklariyle sayanık şöyle 
bir hesap yaptı.. · 

- İki beyaz kağıt: ıo kuruş, bir kır
mm S kuruş. Hepsi 1 S kuruş .• 

Sonra bana 'döndü: 

- 15 kuruş gitti amma. daha yarım 
kağıt kadar da arttı ağabey, dedi.. 

Tekrar sordum: 

- Kaç gün giyersin bu elbiseyi? 
-Bazan bir hafta, hazan on gün ... 

Tabii yağmur yağmazsa ... 

- Şimdi üzerinde bulunan elbise kaç 
günlük. 

- Dört .... 
Artık gözlerim fal taşı gibi açılmı~ -

tt. Hele kızın dört gündür giydiğini söy. 
Jediği elb; enin henüz yepyeni durma. 
sı beni büsbütün şaşırttı .. 

Tam bu sırada etrafmuz:ı alaıı erkek 
• çocuklardan birsi söze karı~tı: 

- O, dedi. Bütün yarı böyle kağıt 
elbiselerle geçirdi Tabii bu eyede her 
hafta da füşka çe!lit bir elbise giydi. 

Zavallı küçük, arkadatmm kaiıt el -

Y a zan: Haberci 

Burası bir :tel yatağına bmı:ıer ama, Lôlelilinln en geniş yoTJanrUW.n biri 
olan gen,ç Tilrk caddesidir. 

biselerinden adeta imrenerek bahaedi -
yordu. Hele her hafta lbafka renk, bat
ka biçim bir elbise giydiğini .Cyler. 
ken, adeta hasetini belU etti. 

Bütün konuşmalar esnasında hep ay. 
ni soğuk kanlıh_ğıru muhafaza eden kL 

ğıt elbiseli küçü& MeeU<Jenin bir reı -

mini almak istediğimizi söylddik. 

- Y o, dcıdi, burada erkekler arasında 
resim çektircmem .• 

Bu yaşta böyle bir düıünce bizi hay • 

retlere bırakmrştr. Maamafih bu mevzu. 

da daha fazla durmadık. Fotoğrafçı ar-

Bıı genç '1.-ızın a:erindeki §1k elbi8o, • 
tOJ)U t()pU 16 1curuftl mal o -

lcada§, kızı sokağın başka lbir köşesine 
götürüp resmini aldı. 

Sonra oradan <.ynldık. Semtin baş -
ka taraflarım ela gezldik. 

Diln yazdıklarımızdan b:ışka bir şey
lere rastlamadık. Yalnız küçücük bir 
kahvenin sahibi bize o civardaki Taş 

~ndan bahsetti. 
- Girin de bir kere gezin, sefaletin, 

pialiğin derecesini görün, diyordu. 
- Peki, sen neye oturuyorsun, ora

da? ldiye soracak oldum. 
- Fakirlikten, parasızlrktan, cevam • 

nr verdi .. 
Ve bize Taşhanın yolunu gösterdi. 
Hakikaten fevkalade denecek manza. 

ralarla karşılaştığmuz bu handa, neler 
gördilk, neler duyduk bunu yarınki lo/a
zımızda okuyacaksrnız. 

10 ayda 171 kişinin 
dOştUğU yer 

Geçen gün Ga1atasaraydan Tilnele 
doğru gidiyordum. Tam Kumbanıct yo. 
kuıunun önünden geçerken, bir patır
dı oldu, dönüp baktım. 12 yaşlannda 

bir mektep atlcbesi kaldınmlann üzeri
ne yuvarlamruştr. 
Ayağa kalkması için küçüğe yardım 

ederken, tam o sokağın ba~rndaki dük. 
klnlarean birinin sahibi ofiın eski bir 
dostum yanıma geldi: 

- On aydır bunıd:ıyım, bu tamam 
171 inci defa oluyor, dedi. Bu sokağın 
biçimsizliği yüzünden, ayni yerde dü -
tenlerin hesabmı muntazaman tutuyo -
rum. Tabii pazar günlerini ve geceleri 
burada bulunmadığım için hesaptan ha. 
riç tutmak lazımdır. 

Hayretle yüzüne bakakalmıştrm. Ye
re odilten çocuk, acıyan yerlerini ovuştu
ra ovuıtura yanımızdan uzaklaşırken o 
da lnh etti: 

- Beyoğlu caddesinin en işlek kaldr. 
rrmı hizaaırida olan bu yo!ruşun ha -
~mdaki tllmseği yapmıyorlar ve iştr- her 

HABERCi 

315 sene evvel 
:-~~-.~----~@1rlQ)aıDaı1F" 

BUUin bir ramazan, lstanbulu 
oynaya oynaya soydular ! 
Hüsrev paşa \.:ebbar, müstebit, zalim 

bir vezirdi. Şöhreti, satveti, saltanat ve 
ihtişam sürmeği "etrafa velvele salmış
tr., Diyanb :kirde bulunduğu sırada, 
halka ve askere karşı yaptığı zulüm ve 
kahır.dan dolayı azlolundu. (1041) Bu 
nun üzerinde, sadaret budalası, mevki 
düşkünü bir adam olan ricalden Rcf.:ep 
paşa, fırsatı 1..açırmak istemedi. M uhte
lif yerlerde bulunan kendi adamlannı 
ayaklandırdı. İhtitale, memleketin muh 
telif köşelerinde isyanlar çıkarnırya teş 
vik etti. Ayrı.t.:a Hüsrev paşayı da kış
kırttı . 

Bu suretle emeline kavuşmak, sada
ret postuna oturmak istlyordu. 

Hüsrev paşa, Dyarbekirde, eski
sinden daha fBfla zulüm yapmıya, 

halkı soyınrya, askerin istihkakların[ 

vermemcğc ıı,aşladı. Eşrafr, köylüyü 
hapsetti. Ayaltlanru sopalattt. Onun 
bu :zulmü, bu soygunculuğu hükfimcte 
ve saraya kadar akscti. thtar ve itaba 
uğradr. Fak~ ne sadnazamm emrini 
.dinledi, ne de padişah buyruğuna ehem 
miyet verdi. İkisini de sallamadı; iki
sine de metelik vermedi. 

Gene çaldı! 
Gene soydu! 
Gene zulüm ve işkence yaptı. 
Dördüncü Murat, 'baktı olacak gibi 

değil, Murtaza paşa adında bir vezire 
gizli bir hattı b:.imayun verdi, Hüsreve 
yolladı. Murtaza paşa, Diyan'bekire 
varınca, sureti haktan göründü, Hüs· 
revle <iost oldu, iyi geçindi, hürmet etti. 
Nihayet allem etti, kallcm etti, işi bir 
punduna getirerek Hüs.revi yakalattr, 
astırdr. 

Rct.:ep paşa, Hüsrevi tahrik ve teş
vik edenlerden olduğu halde, bu akıöe
te memnun oldu, sevindi. Tek ve rakip 
si:z kalabilmek için, genç zorbalan kö
rükledi. Zorbalar saraya yürüdüler. Bir 
kaç ileri gelen kimselerin kafalanru iste· 
diler. Hatta daha ileri giderek, padişa
hm yüzüne bağırçlılar: 

- Bizim sana- itimadmuz yok! ... 
Şehzadeleri katledeceğinden korkuyo
ruz. Onlan 'bize göster, yahut seni 
tahtından indireceğiz!. 

Dördilncü Murat, sertliğin, barbarlr
ğın, dilrüst muamelenin iyi netice ver
mediğini anladı. Şchza.deleri harem· 
den çıkardı, gösterdi. Fakat zorbalar, 
bununla iktifa etmediler, şehzadeleri 

öldürtmiyeceğiue dair &adnazamla şey
hülislfunr kefil aldılar. Birkaç gün son
ra da, kafalanru istedikleri üç kişiden 
yeniçeri ağasr Hasan Halifeyi At mey
danında öldürdüler. Ayaklarından sü
rüdüler, ağaçlardan birine baş aşağr as
tılar. Defterdar Mustafa paşayı da bir 
tarafta yaknladılar, elini ayağını bağla· 
dılar, götürüp •.:elIS.da tedim ettiler. 

Cellat, bıçağını çekti, evvela Mus-
tafa paşanın kulağını kesti. Paşa hay

l-ırdı: 
- Bire zalim! Bire katil! Canımı bir 

den alı... Sapla kalbime bıçağını da 
eziyetsiz öleyim 1 

Fakat. cellat paşanm sözlerini duy-
muyordu bile ... Bu sefer ö:~ kulağını 
kesti sonra bumuna geçti, bır çırprda 
atıve~di yere.. Mustafa paşa inliye 
inliye, canhiraş feryatlar i~nde, cella
.dm elinde can verdi. 

Recep paşa Musa Çelebiyi konağına 
aldı. Muhafaza edcl.:eğini vaadetti. Fa
kat sözünde durmadı. kalleşlik etti. Zor 
halara haber yolladr, zorbalar konağa 
geldikleri zaman, merdiven başından 
itti, aşağı yuvarladr. Zorbalar, hemen 
Çelebinin :istüne çullandılar. Parça par 
ça ettiler. 

Bunun üzerine fstanbulda ne kadar 
baldın: çıplak, soyguncu, rezil, hırsız 

ve uğursuz varsa, bunlar da zorbalar
dan cür'et alarak, bellerinde silahlarla 
geceleri küme küme gezmeğe, semt 
semt dolaşmağa, ramazan olduğuna e
hemmiyet vermiycrek önlerinde davul 
zuma, ellerinde meşale, sokaklarda aşi
kar bir surette içmeğe başladılar. Mi· 
narelerc dev resimleri şeklinde mahya
lar kurdular. 

Bazılan da vezirlerin, ülemarun, ri
calin, zenginlerin kapılanrun önünde 
davullarla, çifte nara ile köçekler oyna· 
tarak, iktidarlarına göre, çuha, kumaş, 
akçe, istediler. Ahaliden seyir ve tema
şa parası aldılar. Vermiyenlerin evle
rini ellerindeki meşalelerle tuturturmı· 
ya kalkıştılar ve Naima'run dediği gibi 
''Ta bayrama kadar İstanbulu oynıya 
oynıya soydular.,, 
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Suikasttan sonra muhakemede hastalığı
ma şahit tedarik etmiş olmak Jçln dans 

salonunda yalancıktan düşüp bay;ıhver~lm 
- O cihetten müsterih olabilirsin ... 

İlk sevgilimi Cenevrede gömdükten 
sonra bir daha ~şrk olma naya yemin et
tim .... 

- Bu teminattan sonra gel seni bir 
dans salonuna götüreyim.. Eftyan da 
orada olacaktır, biraz eğleniriz ... 

Arkadaşımın bahsettiği dans salonu 
Berlinin işlek bir caddesinde bulunu-

yordu Arkadaşımız Eftyan bizi orada 
karşıladı ve evvelce hazırladığı masaya 
davet etti. Eftyanın masasında bir de al
man kızı oturuyordu. Dans salonu hın
ı..:ahmç doluydu. Yan belelrine kadar çıp 
lak kadınların nazarları ize tev<.:ih e
dilmişti. 1:asaınızda iki kişinin eşsiz 

olduğ-nu gören kadınlar n hasretle da
vetimizi beklemekte oldnklan bakışla
rından ve manidar tebessümlerinden an 
laşılryordu. 

Apelyan sükutu ihlal ederek bana 
sordu: 

- Nasıl gözüne bir şey kestirdin 
mi? 

- Ben kadınlara :.:akrruyorum ki.. 
Etrafı seyrediyorum. 

- Burası tiyatro değil kardeşim .. 
Seç de dansa kaldır bakayım ... Bak işte 
ben birisini kaldırıyorum ... 

Filhakika Apelyan ayağa kalktı ve 
bir kaç masa ötede oturmakta olan ka
dına doğru yaklaşarak halis kan alman 
olduğu belli olan birinin önünde reve
rans yaparak dansa kaldırdı. Eftyan 
da kendi eıini koluna takarak dans eden 
çiftlere karıştı. 

Bir türlü cesaret derek dansa halka 
mryordum. On dakika sonra arkadaşlar 
masamıza döndüler. • Apelyan eşini de 
masamıza getirdi ve rnuzik tekrar baş
layınca eşiyle dans etmemi teklif etti. 
Kadın derhal ayağa kalktığı cihetle sırf 
onu reddetmek kabalığını gösterme
mek için dansa başladım. 

Dans bitince Apelyan 'beni ınJesscse 
sahibine takdım ederek, dans dersi al
mak istediğimi söyledi. Rol icabı oldu
ğu için fınri vakii de kabul etmek 
mecburiyetinde kaldım. Artı!: her ak
§Bm buraya geliyor ve dans ediyordıım. 
Dalına ı.:iddiyetimi muhafaza ettiğim 
için dans salonunda herkes beni seviyor 
du. Birkaç gün zarfında bütün kızlar
la ahbap olmuştum. .Bir hafta sonra rol 
icabı olarak dans ederken bayılıp yere 
düşünce bütlin kızlar danslannr bırakıp 
etrafımı almışlardı. Apelyanla Eftyan 
beni bir otomobile koyarak, Berlinin 
meşhur asabi hastalıklar mütehassısı 
dokior Gassiser'c götürdüler. Beni u
zun uzadıya muayene t"dcn doktor teda
viye muhtaç olduğumu söylediğinden, 

muntazaman kendisini ziyarete başla

mak suretiyle rolümün bu kısmını da 
büyük bir muvaffakıyetle ifa ettim. Bu 
müddet zarfında bir akşam eve döner
ken merdiven başında da baygınlık ge
çirme rolünü yaptığım zaman, fevkala
de muvaffak olduğumu ev sahibi kadı
nın ge~diği büyük korkudan anladım. 

Bu suretle Berline geldiğim günün 
akşamı aktettiğimiz toplantıda verilen 
bütün kararlar harfiyeo ifa edilmiş, ile 
ride mahkemeden beraet karan almak 
için icap eden bütün tedbirler alınmış 
oluyordu. 

Her gün sabahleyin erkenden evden 
çıkarak Talat paşanın oturduğu Har
denberg şokağına gider ve paşanın so
kağa çıkmasını beklerdim. İki ay süren 
bu devamlı takip esnasında Talat paşa 
ya hiç bir zaman yalnız başına rastlı 
yamamıştnn. Paşa her sabah muayyen 
saatte evinden çıkar ve yanında muhak
kak birisi olduğu halde Uhland sokağın 
daki yazıhaneye kadar gider, orada bir 
müddet kaldıktan sonra öğleye doğru 
evine döneri. 

Tallit paşa öğleden sonra hemen he
men hiç evden çıkmaz ve ekseriya mi
safir kabul etmekle vaktini geçirirdi. 
Nadiren sokağa çıktığı zaman da mu
hakkak otomobile binerdi, Bu takdirde 
muhakkak resmi bir ziyarete giderdi. 
Bu gibi ziyaretlerde paşayı takip et
mek tehlikeli olduğundan, kendisini e
vinin civarında bekkr ve ancak evine 
döndüiünü teabit ettikten sonra evime 

Bu daimi takip neticesinde Talat 
paşaya o kadar alışmıştım ki, onu gör
mediğim gün, fideta bir dostumu görme
miş kadar müteessir oluyordum. Artık 
pa§anın bütün itiyatlanna yakından 
vakıf bulunuyordum. Ne cins cigara 
içtiğini, Alman, Fransız ve İngiliz gaze 

telerinden hangilerini okuduğunu, sa
bahleyin yatağından kaçta kalktığım, 

akşamları ne zaman yattığını hep öğren
miştim. 

Bir gün sabahleyin Hardcnberg so
kağına gittiğim halde Tallit paşa evden 
çıkmadı. Öğleye kadar sinirli adımlar
la dolaştım, sonra Uhland sokağına ka
dar gittim, hiç bir yerde paşanın izine 
tesadüf etmedim. Hart\enberg sokağın
daki evin perdeleri indinlmişti. Öğle
den sonra ziyaretçileri:-ı geleceğini ümit 
ederek sokaktan ayhlmadığnn halde 
akşama kadar 4 numaralı evin kapısını 
çalan olmadı. Vaziyetten arkadaşları 
haberdar e.ttim. Onlar da telaşa düş
tüler, fakat paşanın rahatsız olması ih
timalini ileri sürerek herhangi bir karar 
vermezden evvel bir gün datıa 'bekle
meği ve tahkikatımızı derinleştirmeği 
muvafık buldular. 

Ertesi günü de Talat paşa meydana 
çıkmayınca, bu sefer vaziyetin vehamet 
kesbettiğini kabul etmek mecburiyetin
de kaldık. Arkadaş Zakaryan İngiliz
lere müracaat etmek teklifinde bulundu. 
Yapılacak başka bir şey olmadığından 
bu teklif kabul edildi ve arkadaş Zakar 
yan İngilizlerle temasa memur edildi. 

Ta nak fırkasının Berlin komitesi 
reisi Zakaryan İngilizler nezdindeki 
teşebbüslerinin neticesinden ı:::emnun 

olarak döndü ve şu müjdeyi verdi: 
- Çd.:uklar korkmayın, Talat paşa 

yann evine dönecektir. 

Hep bir ağızdan sorduk: 
-Nereden? 

Reis Za!cnryan, gülerek 
başladı: 

anlatmıya 

- Biraz sabredin, her şeyi olduğu 
gibi anlatacağım ... Talfit paşa evvelki 
gün ikametgahını değiştirmeğe karar 
vermiş. 

- Sebebi neymiş? 

- Onu bilen yok İngilizler. paşa-
nın bu tasavvurundan haberdar olunca 
izini kaybetmemek •azere mükemmel 
bir tuzak kurmuşlar ve evine telefon e
derek, İngiliz ricalind"!n bir zatın Talat 
paşa ile şahsan gbri.işmek istediğini bil 
dirmişler. Telefonda k muşan zat paşa
nın evde bulunmadığmı, maamafih ken
disine haber vereceğini bildirmiştir~ Ni 
tekim birkaç saat sonra Talat paşa na
mına İngil'z milmessHliğine tele!on ede 
rck, paşanın :randevuyu kabul ettiğini 
haber vermi~lerdir. Bunun üzerine İn
gilizler rnülakatın Düsseldorf şehrinde 
yapılı:•.:ağını söyleır.iıl.:r ve mülıikatın 
teferruatını tesbit etmek üzere Talat 
paşanın bir murahbnsını mümessilliğe 
davet etmi~lerdir. Bu davet üzerine 
Bahaettin Şakir müm:s• illiğc gitmiş ve 
Düsseldorf'da yapılacak mülakatın te
ferruatını müzakere etmiştir ... 

- Demek ki Talat paşa ş=mdi Düs 
scldrof'da bulunuyor. 

- İyi tahmin ettiniz, dündcnberi o
rada bulunuyor ve bu gece Har.denberg 
sokağındaki evine döMcektir. 

Burada reisin sözünü keserek: 
- Demek ki kendisiyle yann sabah 

tekrar görüşeb'kt.:eğiz, dedim. 
- Evetı yann sı:ıbat. muayyen 5-1· 

atte Hardenberg so!tağından Uhland 
ı:okağına kadar seninle mutat gezintisi 
ni yapacaktır .. Yalnız bu dostluğa ar
tık nihayet vermek zamanı gelmiştir 
zannederim. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Cenevre.den dün aldığımız tali-

matta bu j in bu kadar uzun miiddet 
rılrüncemede bırakılmasının doğru ola 
mıyacağınr, Talat paşanın İngilulerle 
herhangi bir şek.lde anlaştığı takdirde 
bütün planlarımızın suya düşmesi ih
timali ileri sürülerek, ı;uikastin azami 
bir hafta zarfında icrasI kati surette em 
redilmiştir. 
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i Ki HULYA • • • VALS ••• AŞK saati 

Bu akşam SARAY Sinema ında 
ALBERT MATfERSTOCI< RHEtNHOLD SCHUENZEL'in bUyUk opereti ve 

~ ve GUSTI HUBER'in temsilleri 

Aşk ülkesi 
Sevimli bir kralın sevimli aşkları. İlaveten FOKS JURNAL 

lstanbul 
konuşuyor 

Bqtaraı 3 fuıcUde 

gün zavallı vatandaşlardan kaç tanesi 
buradan yuvarlan~p, gidiyor. Hele altı 
çivili ayakkabı giyenler .• 

O bunları söylerken, komşu dükkan
dan bir zat çağırdı. Ve tümsekten nasıl 
kayılıp düşüldüğünü bu zat bize tarif 
etti. Ben de fırsatı l:açmna:dım. yukar -
da gördüğünüz resmi çektim .. 

Şimdi belediyenir. nazarı dikkatini 
cclbederim. En işlek caddemizin yaya 
kaldırımının geçtiği yerdeki bu tümseği 
yapmak, o ka!dar güç bir iş midir ki se. 
nelerdenberi olduğu gibi bırakılıyor ve 
bir alay vatanda~ın her gün 'buralarda 
~yağı kayıp düşmesinin önü alınmıyor! 
Ya~ık doğrusu! .• 

HABERCi 

Al{ŞAM NEŞRİYATI: 

18,30 plAkla dans muslklsl 10,00 TUrkçe 
~: Bayan İne! taratnıdan piyano ve kemıı.n 
refakatılc 19,30 spor mus:ıhnbelerl: E§ref 
Şefik tamfındıın 20,00 Cemal KAmll ve arka 
Cl~ları tamfmdan tUrk mwı1k1si '\'O halk tıtır 
laları 20,80 Omcr Rıza tarafından arabca 
sl>ylcv 20,U5 Fasıl saz heyeti: lbrahlm ve 
ltilı;Uk Safiye re!akatlle (sa.at ayarı) 21,15 
ORKESTRA: 22,15 ajans ve borsa hnbcrlcrl 
ve crtcııl gfuıUn programı 22,30 pID.kla sololar 
opera ve operet parçaları 23,00 SON. 
BOIIBEŞ: 

18,15 c3Zband 19,20 pl~k 20,15 konser 21,15 

1 
Müstesna bir rejisör : RUBEN MAMULIAN 
Şayanı hayret bir ses: NINp MARTiNi' nin {Nev-York Meu-o:=;) 

'.litan opcraaıt' 

1 
Hülyalı bir operet : ESTRELLIT A (Şen Haydut) Fransııt.:a 

Pek yakında SAKARYA sinemasınd• 
1 fl ~ 

Şirketi Hayriye en: 
Sayın yolcularımızın arz~~an üzerine bundan böyle, ilanı ahıre ~ 
..:umartesi akşamlan Üsküdardan Kabataşa 23,15 te ve Kabataştan V 
ra 23,40 ta b'rer araba vapuru kaldınlacağı bildirilir. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizt111 
ve bUtUn ağrılnrımz.ı derhal keser. 

fcabmda r.: Un de 3 kaşe ahnabiUr 
isim ve nıarkaya dtkkat. Taklitlerinden satıın;;if 

-------------~~-----------~--9 
. -~ . . . " . . . .. ,._ .. -~ 

mı.rmontk orlccstrnnın konseri 23,00 hafif !•-••••••••••••••••'! j 
muztk. s 

Tram 
uı 

BUDAPEŞTE: 

18,80 Budnpcştc konser orkestram 19,30 
plak 20,30 Verd!nln plAklnrı .21,30 Cfgan or. 
kcstrnsı 23,00 istasyon orkestrasmm konseri 
24,00 cnzband. 

BERLlN: 
19,00 kUı;Uk orkestra 20,10 piyano konseri 

21,10 hıı.fif mllzI.k 23.85 hafif mllzik. 
vARŞov·A.: 

19,00 konser 20,45 bahriye mızıkası 22,00 
radyo orkestrası, 

i&tanbul Dördüncü icra Memurluğun
dan: 

Hasan Ramiye 2100 lira mukabilinde 
birinci derecede ipotekli paraya çevril. 
mes:ine karar verilen ve tamamına 2776 
lira kıymet takdir edilen Langada 
Bostancrbaşı mahallesinkle Tutmaklıde. 

de sokağında atik 34 mükerrer numaralı 
sağ tarafı 2098 ve 2099 harita numaralı 

sol tarafı 2133 çap numaralı arka::! be
lediye malı arsalar cephesi tariki am 
ile mahdut bir kıta arsa elycvm hanenin 
evsafı '1~ağıda vazılıdır. 
Bodnım kat·_ Zemini toprak ve et

rafı sıvasız ve basrk tavanlı bir oda ve 
içide bir kapısı vardır. 

Zemin kat - Çift kanatlı ve kı~men 
camlı demir bir kapı!tlan !çeriye giril -

dikte bir korido:- üzerinde bir oda bir be 
lfi ve zemini karismen ve maltız ocaklı 
ve sab.it tenekeli bir mutfak ve etrafı 
kısmen beyaz ~ini döşeli bir ytl{anma 
mahalli vardır. Birinci kat- tahta mer. 
divenle çılalır bir sofa üzerinde küçük 
ve d"ğeri cumbt1lr olmak üzere 3 oJa bir 
hel§. 

ikinci kat - Bir sofa üzerinde yan -
larında iki dolaplı bir otla ve zemini çi
mento ve etrafı duvar korkuluklu tara.. 
sa vardır. Bina tam kagir ve dahili ak_ 
samı ahşaptır. Sahasr - 81 - 75 metre 
murabbaı olup bundan 65 - 75 metre 
murabbaı kağir hane ve kalan kısmı bah 
cedir. Binada elektrik tertibatı mC'\•cut. 
tur. 

Yukarıda evsafı ve mesaha ve h:ıdut
lan gösterilen gayri menkulün ta."tlamı 
açık arttırmay:ı vazel:ilmiştir. Arttırma 
bedeli peşindir. Arttırmaya iştirak ede
cek olan müştrrilcıin kıymeti muham.. 
menenin yüzde 7 buçuk nlı;betine pey 
akçesi veya m:,ıı bir bankanın te::'linat 
mektubunu hfunil olmalan icap eder. 
Vergi, tanzifat, tenviriye, vakıf icare • 
leri ve teffiz bedeli satış bedelinden çr
karılacaktır. % 2 bu5uk dcllaliye miiJ-

BUGCJN 

SAKARYA'da 
2 bllyiik film birden: 

Mühim ve alakalı b:r müsabaka 

Seanslar: 

2 1/2 da İngiltere Tacının İn
cileri. 

4 ı /2 da Bir Balo Hatırası 

6 ı /2 da İngiltere Tacırun İncileri 

1 9 . da Bir Balo Hatıraııı 1 
Biletlerinizin parçalarını saklayınız. 

M ----. *•I 
Satıhk 

motosiklet 
Standart marka, beş beygir kuvvetin. 

de cok az kullanılnuş bir moto~iklet 

350~1iraya satılıktır. İstanbul Cağaloğlu 
yokuşunda 44 - 2 numarada Foto 
Aliye müracaat .. 

Arttırma şı:ır!namesi 22-11-37 ta. 
rihinc müsaıdit pazartesi günü dairede 
mahalli mahsu:ıunda asılacaktır. Birin
ci arttırma 11-12-37 tarihine müsadif 
perşembe günü dairemizae saat on 
dörtten on altıya kadar icra edilecek 

birinci arttırmada beldeli kıymeti muham 
menenb ~ 7 5 ini bulduğu takdirde 
üste bıraılır. Aksi takdirde son arttıra
nın taahhüdü blki kalm:ık üzere art
tırma 15 gün :r.ücl:dctle temdit edilerek 
29-1-938 tarihine müsadif pazartesi 
günu saat 14 ten 16 ya kadar da
irede yapılacak ikinci arttırma 

neticesinde en ı;on arttırarun üstünde 
hırakılacaktır. 2004 No.lu. icra ve iflas 
kanununun 126 met maddesine tevfi -
kan hakları: tapu sicilleriyle sabit olma. 
yan ipotekli alacaklılarla diğer alaka -
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususiyle faiz ve masarife 
dair olan rddialarmı ilan tarihinden iti
baren 20 gün 2.arfm&t cvraki müsbite -
leriyle rnrlikte dairem.ize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sL 
cilleriyle 6abit olmayanlar satış bedeli
nin paylaşmasından hari!( kalırlar Da
ha fazla malCımat almak isteyenlerin 
934 - 4410 No. lu ıd06yada mevcut 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri lcıy. 
met raporunu görüp anlayacaklan ilin 

ay şirke 
21 1kincilianun 1911 tarlbll gl' 

eartnamcnin 14 üncü maddesine 
1 LAN 

1937 Yılının 15 11-.in. Teşri~ 
ve yeni ilana 1cadar pazardan ~ 
günlerde gidiş - gcli§ k~ progr--

§iSLi fjEBEKEBI 

No. Yollar nk ;. 
lcalkı§ 

~ ıo Şişli - Tünel S.15 
Tünel - Şişli 6.33 

~ 11 Şişli - Beyazıt 7.15 
Beyazıt - Şişli 7.55 

:ı 12 Harbiye - Fatih 6.15 
Fatih - Harbiye 7.00 

~ 12 A Aksaray - Harbiye 6.35 
Harbiye - Aksaray 7.20 

~ 14 Maçka - Tünel 19.50 
Tünel - Maçka 20.11 

16 Maçka. - Beyazit 6.2!S 
Beyazıt - Maçka 7.10 

16A Şişli (depo)-E. önü. 6.15 
Eminönü - Maçka 6.45 

Maçka - Eminönü 7.20 
17 Şişli - Sirkeci 7.00 

Sirkeci - Şişli 7.30 
17A Mcc. köy.-Eminönü 6.45 

Eminönü-Mec. köy. 7.20 
18A Taksim - Beyazıt 7.20 

Beyazıt - Taksim 7.52 
19 Kurtuluş - Beyazıt 6.15 

Beyazit - Kurtulu.s 7.00 
19A Şi,u (depo)-E. önü 6.05 

Eminönü-Kurtuluş 6.35 
Kurtuluş .. Eminönü 7.05 
BEŞ/KT .AŞ .~EBEKESI 

22 Bebek - Eminönü 6.30 
Eminönü - Bebek 6.40 
Bebek - Beşiktaş 

23 Ortaköy Aksaray 6.30 
Aksaray - Ortaköy 7.15 

34 Beşiktaş - Fatih 7.00 
Fntih - Beşiktn.5 7.40 
1ST ANBUL ŞEBEKESi 

32 Topkapı - Sirkeci 6.20 
Sirkeci - Topkapı 6.50 

33 Yedikulc - Sirkeci 6.15 
Sirkeci - Ycdikule 6.45 

37 Edirneka.pı-Sirkecl 8.10 
Sirkeci-Edirnekapı 



"r•tııaCDnayet ve aşk ırcmaınıo 
Chrtaue·nın bu gtıul roma"• ( VLNQ 1 taratmdan tOrkçeye çevrUmlşUr. 

-52-'-----...,.a.,, -:-------~------___!., __________ _ 
,,ır, ha}'lrf _ Azizim bay Puaro 1 - dedi. - Ben 

ıi i~~ok, rnuhak.kak birlikte gelmeni- sizin meslekteki usulleriniz için en de 
~ l'Uın. rin hürmet ve takdir hislerini beslerim. 

""' erkek ,_lk b'' .. 0 l ~lllll.ıı kal ıus tılar. Mari salonda LAkin alelacele yapılan utun ış er<len 
11ttnıek . ~- İngiltere ile muhavereyi nefret ederim. Buarada, Fransada tahki 
01dlllar ıçın biraz beltlemeğe m<-':bur katın ı.:ereyan ıekliyle kendimi alakadar 
ıitl h~ F~at tali Puaroya yar oldu. ve mesuJ addediyorum. 
dııltıııu :·~ı, Lcdi Horbürinin evde ol - End:1enizi anlryortAm ve size hak 

' l> y edi. ı veriyorum. Llikin be.1inı tarafrmdan 
~. k:k ~I~. LGtfen söyleyiniz. Bay müstacel bir iş yapıldığına asla ihtimal 
llti;.ar. ndısıyle Pariı;tc.n görüşmek vermeyiniz. Otelin yazıhanesine müra-

8iraz b caat edelim. Eğer madam Rihadra bura-
..._ S ekledi. 1 daysa ve hl,. bir gay-i tabiilik yoksa, 

}' iz nıia' • ~ at lllera.k ınız: Lcdi Horbüri? ... Yok tarzı hareketimizi münalraşa etmek üze 
O lbcaeı etıneyın .... Her iı mükemel... re çekiliriz. Böyle bir m:iı acaatten bir 
tlcağ11?ı c tnevzuu bahis değil ... Size so- fenalık çıkmıy~.:.ağına emin misiniz? . 
~\'et.. p•uaıe JQtfen ı.:evap veriniz... - Hayır. hayır ... Şüphesiz ki hayır. 
h · ar· er aeYah ısten Londraya tayyare ile Puaro, döner şekildeki kapıdan geç-
bl'll'l.ız b at ettiğiniz zaman Famdöşam- ti. Otelin kStip odasına doğru yürüdü. 
l:enıe ~ra.~er rni gelir, yoksa aJelekser Fumiye arkaSindan gi:iiyordu. 

gıderdi., p 
...... Cl'renı ) d. • . uaro: 
..... :O e emıı olacak kı: - Madam Rihards burada mı otu-

tiin. .. A. Ctnek trenle ha? ..• o halde 0 ruyor? - diye sordu. 
\>~ llorı~.orum .. : eminsiniz demek?... - Burada oturuyordu ef~ndim. Fa-
illi? ... S ırdenb:re ıüzi terketti, öyle kat bugün hareket etti. 
elet ... a? dakika.da haber vc:di. Evet Fumiye: · 
~~Ulızıznıetçiler nankördür zaten... - Hareket mi etti! diye sordu, 

tzuınıcy·"~r .... Pek ala •. Hayır, :bayır... - 'Evet efend'm. 
t~ ınız• Ali N ' ·ıeltklir · aha ısmarladık. Çok - e zaman. 

.,, ederim. Memur. aaate butı. 
'tlef d ld l> onu kapattı - Yarım saat ka ar o u. 

hcttı~rlıYan YCJil g~zlcrlyle Fumiyeye - Alelacele mi gitti~ Şimdi nerede 

. -n· 
lti:ı fabd~lc beri, aı:izirr.ı. Lcdi Horbliri-
t~el'lltis O§a!nbrı tren ve vapurla ıeyahat 
dı liori}~adaın Jizeli.ı öldüğü gün Le-
de ~ -.rı con dakikad biz ... 
ille • erıd:sile b b a metçmrun 

•ırıe k era er tayyareyle gel-
~ arar vermi.~ 

tcrctua.~. Fransız ı· . . k 1 • c: po ısının . o una gı-

'lo .. ' Altbrna .• h &t1.t Old ~ n geçen filur oğru iac, ki 
Ctıneıniz l.lgı:_na kaniim, birsaniye kay· 

!;'urn· dogru değildir. 
~!tat ııı ıic arkadaşına dikkatle baktı. 
~ Uar0 h~ı ~rtnağa vakit bulmadı. Zira 
te haıı 1 hızlı sokağa doğru ylirüme
tıı. anıı§tı. Purniye arkasından koş-

•ı.~ - A.nıa,,. ... 
-..ı? ~ıını;;;-.ro~. ~e demek iıti~or-

ı .. liir laJc • n hepsmın manası nedır? 
~Yaraır. A 11 durdurdu. Puaro içine at
'llll verdi. nna Morisonun otelinin adre 

\'c !Oförc • 
..... Çabıııc ı 

0

ç . 
};'Utniy abnk ! - dıyc ısrar etti. 
...... 1" c Yanına atladı. Sordu: 

i 1ı:.0~uyorsun? Nedir bu telaşın? 
~· Anna ~un,. eğer düşüncem doğru 
~clt O 0rıao büyük bir tehlike ge 

Zeredir -\' . 
,.. • ... Öyl ·• ~Utrıj C mı. 

tıc i~c bu tahminin doğruluğuna 
tlty0r,ı t Cbniyordu. Puaro ise nıın~ 

u. 
~u' ltorko 

taltti Yorum, aman korkuyorum. 
'a liatbu~7 ne }'avaı gidiyor ... 
ıq ~fın lt ! otomobil, 60 yapıyordu ve 
il ltııtr il!abalığına rağmen, tofôrün 

trJi,}>0 laycıinde bir kaza çıkarmadan 
ti rdu. 

llrrı · 
......_ ıyc aksi bir sesle: 

lllı Araba .. ı 
lıt Za bir k oy e hızlı gidiyor ki, baıı-
a~ 

1 
aıa gelmezse çok iyi ı - dedi. 

~~i~ di e Mariyi de otelde, telef on ede 
~ Pat~ bıraktık. Zavallı kız sıkıntı

.... :a· · Ayıp oldu. 
~lı ır ins h 

lı baıı· anın ayat ve mematı mev 
illet. ıalı:en nezaket falan dü~ilnül-

..... li 
lı'urıı~Yat ve memat mı? 
lSirıu ıyc Ollluzlarmı silkti. 
,, Cn: 

' ........ nu in t . 
t " c dU . a çı herıf her şeyi bozacak 
u~ JUnd" ı>'lı.n..... u. - Kadın pe•inden kosı. 

--~u ö.. s s 
il Sonra g runı.:e §Uphelenecek r,. 

bulunur? 
Memur somurttu. 
Bu suallere cevap vermemek iste

diği belliydi. 
Lakin Furniye evrakını gösterip 

Polis olduğunu ispat etti. Katip de bu
nun üzerine, konuşma şeklini değiştire
rek arzu edilen bütün suallere cevap 
vermek mecburiyetini kendinde duydu 

- Bu bayan adres bırakmadan git
ti t - dedi. 

- N edt'n gitti 1 

- Herhaide mühim bir değ:şiklik 
oldu. Zira, otelde bir hafta kadar kala
cağım söylemi§ti. Halbuki birdenbire 
gidiverdi iıte ..• 

- Daha fazla mai•imat alabiteceği
m'iı: &iz.den b;ışka kimse yok mu? 

- Kap;i.:ı var, ba~kalan da var .... 

- Hepsini çağırtsanrz .... 
Katip kapıcıyı Ç<"ğ"Tttı. Bagajcıla

n, asansör garsonunu 6a çağırttı. 
Kapıcıya nazaran bir bay gelip ba

yani görmek istem!ş. Bayan yc>kmuş. 
Fakat bay beklemiş. Kadın avdet edin
ce ikisi beraber yemek yemişler. 

- Nasıl bir adamclt bu? 
- B:r Amerikalı. 
- Nereden anladınız? 
- Her halinden, Amerikalı ol.dvğu 

belliydi. 
- Ne nazarı d:kkatinizi celbetti? 
- Bayan bayı görünce fevkalade 

hayrete c:iştü. Yemek yer yeoez. ba
yan, e~yaeının indirilmesi hakkında e
mir verdi. Bir taksi çağırdık, e~yayı bu 
arabaya koyduk. 

- Nereye gitmek üure taksiye emir 
verdi? 

- Şimal istasyonuna yahut, bu, ıo
före veriJen adre:1t:r sııdc.•;e.. Orasını 

bilemiyorlm. 

- Amerikalı da beraber mi gitti? 
- Hayır, O, yalnız başına gitti. 

Furniye: 
- Şimal istasyonu! - dedi • Şüp 

hesiz ki. 1ng'ltere istik:ımctine giden 
trene binmek için olacak. Allah vere 
de bu, şaşırtıcı bir hareket olmasa .. Te
lefon edelim merkeze ve kadını götü
ren taksiyi buldurtmağa çalışalnn. 

Puaronun en.dişeleri şimdi Furniye-
yc de sirayet etmişti, belli. Fransmn 

Şarapnel 
dansı 

Çin - Japon 
harbini gören bir 
kadın ellteresan 
bir dans icat etti 
Şanghay dansr, mevsimin en son icat 

dansıdır. Dansın mucidi Thercse Ru • 
oolph'tur. Şangbayda belki de hayatına 
malolacak bir hli.disc bu dansı keo:lisinc 
ilham etmiştir. Filhakika Thercse 
Rudolpb bu sene Ağustosta Şanghayda 
bulunmuş ve bombaların düştüğünü 

görmüş ve San Frans:skoya dönerek 
yeni dansının figürlerini bulmu~tuı . 

Dans.çok enteresandır: Bomoonın a
ni düşmesinin verdiği şaşkınlık, heye
can, korku, hayatın muhafazası için 
gayri ihtiyari yapılan hareketler, kaç • 
ma, Allaha yalvarma, vurulma. dü~me, 
ölme .. bu yeni ıdansta hep görülmekte 
ve gösterilmektedir. 

Zamanımıza bundan uygun bir dans 
belki bulunamaz. Dans Amerikada çok 
rağbetted :r. Rumiınizde dansın muci -
di Therese Rudolph'u ve dansa alt bar:ı 
hareketleri görüyorsunuz. 

Dansa şarapnel dansı adı da veril -
mektedir. 

Londra kadınlan 
kılıç - baston 
kullanıyor 

- • ·-"""~;WQ 

~mı:ada elleri ~~tonlu bayanlann ço. 
galdıgı haber verihyor. Elleri bastonlu 
kızlar! . .' 

Baston taşımak, moda olunca fevka _ 
Hide bir şey dcJildir diyeceksiniz. Fa _ 
kat bu bastonlar, bildiğimiz gibi alela. 
de baston değildir. Bu bastonların bO§ 
olan içlerinde bir kılıç varoır ! Şehir dı
şında veya şehir içinde tenha yerlerde 
gezintilerinde herhangi bir taarruza 
uğradıkları vakit kullanılmak üzeıe Lon 
clralr bayanların gittikçe bu kılı!.- _ 
bastonlara fazal rağbet gösteridıkleri 
anlaşılmaktadır. 

Resmimizden biri, taarruza uğraması 
üzere kılıç - bastonunu kaldıran bir 
kızı, diğeri kendini korumak isteyen 
mutaamzın, bastonu tuttuğu ve fakat 
kılıcın meydana çrktığını görüyoruz. 

l'çün:ii resimde kılıcı gören mütear
nzın kaçtığım gösterecekti, fakat bu 
resmi koymağa lüzum görmedik. 

Terki teslihattan bahse lüzum yok. 
Şimdi herkes silahlanıyor, kaldınlar bilet 

a,,c etti: arkadaşını ikna etrne11 istdi 

..... ~öa .. 

yUzü §imdi artık renkten renge giriyor 
du. 

(Devamı var) 1 Tonton nmcn jimnastik hocası 
- S Yo Puaro ! İhtiyatlı olalım. 

~o en ben' ı tuın d' 1 an arnıyorsun. Korku-
Oto ıyoruın, korkuyorum. 

to h tnobu otel· .. .. . ' cıncn ın onuncle durdu. Pua-
~~inlı ile ~~ladı. Otelden çıkan bir de-

" Y'.ızyUze geldi. 
ted 'l'atııdı o;1 b' · en ta ~ rn n daha... Fakat n&-
t~l:Ji: n:Yorcm aca1:>a' Hah, aklıma 1 

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

ıtnçn{rno~ l'.farakh..... Şu aktör .. 
derı. içert P<>lıı hafiyesi, otelin eıiğin- ı 
Oaıu ~l •dınıını atıyordu ki, Fumiye 

tından tuttu; L--.;::sllllli!:!~-1 

Tranıpa 

Baba, bir mütekaitti, devlet ona üç 
ayda kırk be_ş !ir.:ı veriyorl:iu. "Serap,, ın 
anası ~oktan ölmtiştü. Ba\:ıa - krz ya • 
payalnız yaşaınaışlardı . 

Uzun yoksulluk yılları ... Serap, (A. 
meli Hayat,, taki tahsilin!. yanm bıra
ıkarak bir gün hayata atılmıştı. 

Onun hayata girişi tuhaf oldu: 
O gün "Muhasebe,, hocaları hasta. 

fanmış. gelmemişti. Boş ders saatinde 
bir kaç arkada
§iyle haşhaşa ve • 
rerck gazete oku
yorlar. Serabın gö. 
züne. gazete say
fafannrn bir kö. 
şeıine sıkış:nıı 

bir ufak ilin ilişti: 
Dolgun ü~ret 

vaadiyle &eri yazı 

yazan dpaktilo a. 
nıyordu. İsteyen
ler, önce ( ..... ) 
nrmaralı posta 
kutusuna mek. 

.upla baf vuraı.:.aklardı. 
Dolgun ücret •• • • Serap o gün bll

tün ders saatlerin.de, paydoslarda onu 
dütilnaü. Makinede çok silratli yazabi
liyordu. Bir ticarethanede ~lrşa bile
cek kadar da muha.aebe i§lerinden anlı
yordu. 

Sefalet içindeydiler. ihtiyar babası 
gün günden göçilyordu. Yan aç, yan 
toktular. Kırk kiıilik smıf içinde en 
fakir giyineni oydu. Bütün arkadaşları, 
sabahleyin, ayaklarında yüksek ökçeli 

iskarpinler, ipek çoraplar, şık elbiseler
le birer kokot kadar süslü pıJslü gelir
lerdi mektebe ... Bunlar, kapıcmm oda
sında rujlarını ıilcr, yanaklannm kır
rruzılrğını temizler ve ipek elbiselerinin 

üzerine &iyah mektep göğüslüklerini ge
sirerek derse girerlerdi. 

Serabın, ıolllk göğfü;Jüğünden, spor 
biçimi ayakkabıSindan başka bir şeyi 
yoktu. Mektebin içinde de, dışında da 
onlan giyerdi. Süssüz, m:.issüzdü. Fa
kat, gUzeldi. Sokakta pek çok erkeğin 
gözlerini üzerine ~ekebilirdi. 

O akşam tatilinde, arkadaşlan ka
pıcının odasında şakalaşıp .gülüşerek 
rujlarını tazeler, yüzlerini, gözlerini bo
yarlarken, o, koşar adım evin yolunu 
tuttu .• 

... . . 
Hal tercümesini, adresini bildirir bir 

m::kutp hazırladı. Gct.:e, babasından al
dığı üç kuruşla, ertesi sabah mektebe 
~ derken postaya verdi. 

- M ekt~be gidiyorum! 

Diye çıktığı bir gür:, Karaköydeki 
ticarethaneyi aradı. Bu, b:iyük, acaip 
bir bantla, şık mobleli bir büroydu. Bi
tişik hanın duvariyle yan örtülen pen

cereden giln ışığı sızmıyordu. Ve, bü
royu aydınlatan, yüz murnluk bir am

puldü .. 

Pencere dibindeki maruken koltuğa 
uzanır gibi oturarak gazete okuyan 
genç bir erkek onu karşıladı. 

Ücret pek de dolgun değildi. Patron 
ayda otuz lira veriyordu. Serap, ertesi 

g;.in işe başlamak üzere kabul etti. O 
gün epe}1.:e konuştular. Patron, sevim
liydi, Kibardı. Onunla bir arkadaş gibi, 

bir ağabey gibi konuşuyordu. 
Gece. meseleyi bahasına açtı. İhti

yar, önce epey darıldı. On altı yaşında 
bir kız, böyle kötü bir zamanda yapa
yalnız öyle yerlere girip çıkmamalıydı. 
Dünyanın bin türlü hali vardı. Hem ba
kalım patron namuslu bir a<lam mıydı? 
Tahkik etmek, sorup soruşturmak ta
zım değil miydi? 

Serap, uzun uzun diller dökerek 

Yazan: 

babasını kandırdr. Ho~ zaten, otuz lira 
:yuğı duyunca, ihtiyar adama, aç kursa 
gının gurultulan diner gibi gelmişti. 

Serap, patronun ne ticaretiyle uğ
raştığını bir türlü anlıyamadı. ilk iki 
gün boş oturdu. Üçüncü gan, makine
de mektup yazdınrken, patronun kucak 
lar gibi omuzlanru tutuşunu tuhaf bul
du. Altrnt.;ı gün, kibar adam, bütün 
foyaSını meydana vurdu. O gece, zavallı 
Serap bitkin bir halde, ıüklüm, püklilm 
evine döndü. Babasının yüzüne baka
madı, rahatsızlığından bahsederek, er
kenden yattı. 

Bu, üç ay sürdü. Geçinmeleri hale 
yola girmişti. Karınları doyuyordu. 
Serap pek şıklaşrrııştı. 

Dördüncil ay, genç patronu, bir ba§-
ka genç patronla anlaştı: 

Daktilolar trampa edildi: 
Çeşni değiştirmek lamndı. 

Zaten nahif, :zayıf bir kızdı Öksü-
rUyor, ka!l kusuyordu. Doktorlar 
"verem., damgasını vurdular. 

Serap ~tağa düştü. Doktor ve ilaç 
uğruna, ihtiyar baba hanidir fabrikada 
çalışıyor. 

DünktJ güzel Serap, bugün iskelet 
bir kadındır .... 

REŞAT ENİS 

Zfirefa boyunlu kız 

Satılık 
koca 

ara yor ' • Satılık bir koca aranıyor.. Kocayı 

satın alacak kızın ismi Klai'dir ve 
Tbetli.dir. Halen Londrada bulunmak 
ta olan Mis Klai kendisine münasip bir 
koca satın almak maksadiyle memleke· 
tine dönmeğe ve bunun i~in 11000 mil
lik bir seyahat yapmağa karar vermiş
tir. 

Mis Klai, iki sene kadar evvel üç 
kız ve iki erkek arkada)iyle Londraya 
gitmiş ve orada bir sirkte çalışmış ve 
bir hayli para kazanmı,tır. Şimdi para
lannı Hindistandaki bankalardan birine 
kendi namına havale ettirmiştir. 

Mis Klai, 21:irafe boyunlu kız diye 
tandır. Boyunu omuzlarından itibaren 
göze çarpacak ve garip görünc•.:ek ka
dar yUksektir. Londra·fa kaldığı müd
det zarfındıı hoşuna giden bir erkekle 
karşılaşıp karşılaşmadığım soran bir 
gazeteciye: 

- En iyi koca para ile satın alınan 
ve para ile muhafaza olunan kocadır. 
Memleketimde zevkime ve karakterime 
daha uygunlan var 1 demiştir. 

Yeni neşriyat 

Yeni 'fUrk 
Emlnönll Halkevl taratmdan ayda bir defa 

çıkarılan (Yent Türk) mecmuaamm 59 uncu 
sayısı çıltmııilır. · 

Sinema Objektifi 
Bu salon mccmunsınm beşinci sayuıı en son 

elnenın hnbcrlerl ile haftanın mm mevzula.. 
rmı ve bu hatta sincmnlarda gösterilecek 
:filmlerin kritikleri Ihı en son bayan modelle. 
rlnl yUklll olarak çılrnırştır. 
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Yumurtan111 tazeliğini 
nasıl anhyabiliriz ? 
Bazı usullerle, yumurtalara uzun 
müddet tazeliklerini muhafaza 

ettirmek mümkündür 

HABER - J\Xp.m po~ 

Alman 
güreşçileri 

Çeklerle yaptıkları 
7 müsabakadan 

6 sını kazandılar 
Prag, 9 ,(A.A.) - '.Avrupa şampi-

yonasında muvaffalayetle güre§mi§ o
lan Alman mim gilreı ek.ipi burada 
2500 kişilik bir seyirci kütlesi önünde 
Çekoslovakya milli ekipiyle greko ro-

1 

'f1 tit!NClTEŞRtN - 1~ 

Londradan sonra Parlste mftsabaka 
yapacak olan 

Cim· Londos 
"Her zaman benden kaçarı 

Dankalofu bu defa yakalaya
cağ mı zannediyorum,, ·diyor Yumurta taze olm4ık şartiyle en bes

leyici gıdalardandır. Halbuki emniyet 
ve itimat ile taze yumurta bulmak çok 
zordur. Kı§ yaklqtıkça da taze yumur
taların fiyatları artar. 

. men güreşleri yaparak galip gelmiştir. 

7/';~ Bir kaç satırla yumurtaların tazelik • 
Ierinin nasıl anlaşılabileceğini ve mu • 
hafaza usullerini yazalım: 

Baştan şunu aöyliyelim ki; haricen 
çok pis, küflü ve kanlı yumurtalar tav. 
aryeye şayan ldeğildir. Çünkü hariçteki 
pislik dahile geçmi§ bulunabilir. 

Taze yumurtalarda, yumurtanın sa -
nsı ortada, müteharrik değildir. Lamba 
ile bakıldığı vakit sam ile beyaz biri • 
birinden zor ayırt edilir. / 
Yumurtanın hava boşluğu az olma. 

Iıdrr. Eğer bu boşluk niha1et 2-3 san
timetre ise yumurta çok taze demektir. 
Fakat yalruz hava bofluğunu kontrol 
etmek k!fi gelmez. Çünktl bazı madde
ler içinde saklan.an yumurtalarda hava 
lbo§luğu pek fazla olıruyabilir. 

Yumurtalann muhafaza 
usulleri 

Eğer bir iki hafta muhafaza kafi ge
lecek ise, taze yumurtalan almu, itina 
ile gazete kağıdı ile veya eski bezle ve 
yahut pamuk ile iyice ea.rnuz. Yalnız 
bezin, ldğıdm, pamuğun kunı olması 
icap ettiği hatırda tutulmalıdır. 
Diğer biı: usul: Çok kuru kepek veya 

tahta tala§ı alınız, bir sandığa koyu • 
nuz. Yumurtaları kuru kepek veya 
t:ahta tala§mın içine gömünilz. Sandığı 
çok kuru, yani rutubetsiz bir mahalle 
koyunuz. 

Eğer yumurtalann uzun mUddet ve 
mese11 bir ka~ ay muhafazası isteniyor 
aa, bu takldirde ıu usullerden birine miL 
racaat edilir: 

Yüz yumurta için bir kilo kireç hesa
biyle, henUz 6Öndürülmüş kireçten alı
nız, ibunu su ile iyice kanştırm.r.z, koya_ 
cağıruz suya göre beher litre su için 60 
gram da tuz ilave ediniz. Yumurtaları 
ıbir lkaba dizdikten sonra Uzerlerine 
bu sudan dökünUz. 

Güreşlerin netJ.:eleri ıunlardır: 
36 Kiloda: Alman Adam Mililer, 

1 Andrcst'i puvan hesabiyle yenmiştir. 
61 kiloda: Heinrich Schvarzkoff, 

Çek Kracek'i 1 da. 40 aa. tuşla yen
miştir. 

61 kiloda: '.Alman Wolfgang Ehrl, 
Jandayı puvanla yenmiştir. 

72 kiloda: '.Alman Frizt Scbafer, 
Samee'i puanla yen.mi§tir. 

79 kiloda: 'Alınan Landvig Sclıci
cker, Kalat'r 6 da. 17 saniyede ~la 
yenmiştir. 

87 kiloda: Çek Prokop, Werner 
Seclenbinder'i 8 dakikada tu§la yen
miştir. 

Ağır siklette: '.Alman Kurt Horn-
fi,,.:her, Macok'i 11 dakikada tuşla 

1'.cnmiştir. 

.ıl}lı 

Cim Lmülos Yunan 

Hindli - Mülayim Maks Şmeling ı 
Bu Pazar Hava Ku-

r Kendisine yapılan bir çok haksız-
ru mu men aatlne hklar yüzünden bir daha. Anıerikada 

son defa müsabaka yapmıyacağıru evvd.:e söy-

k 1 ki lcımi§ olan Alman bob şampiyonu, 
8 rŞI 8Ş8 C8 ar Maks Şimeling timdi fikrini değiştir-

Hintli pehlivan Fazzal Muhammet, miştir. 
Mülayimle yaptığı iki müsabakanın bi- Şimeling bugünlerde Nevyorkta 
rini 27 dakikada kaybetmi~, ikincisinde Hanri Tomas ile kaqıla§acaktrr. Amcri 
de 45 dakika içinde Müla~ yen- kalı organizetörlerin arzusu üzere 
mişti. yapılacak olan bu maç Ameri.kada unu-

Memlokctimizde iki senedenberi tulmağa ba§lıyan Alıntın boksörünil hal 
yapılmakta otan serbest güreşlerde kın hatırına getirtmek içindir. 
d:inyct:a tanmnuı pehlivanlardan Van- Şimeling bu müsaba.dan sonra der-
dervelt gibi bir güre§çiyi bir çeyrek hal Hamburga dönec"k ve orada B~ 
saat içinde ycnmeğe muvaffak olan Ford ile bir maç yapacaktır. 
Mlilayim bu defa da kazandığı Hintliye 
kırk beş dakı"kada mağlQp oldu. kabul edilmiştir. 

Son müsabakanın ertesi günü Mü- Fazzal Muhammet - Mülayim 
layim, haksız yere yenildiğini ve Hintli il~ı1.:ü defa olarak bu pazar günü Tak 
ile son defa olarak bir müsabaka yap- sim stadında yapılacak tek futbol mçı 
mak istediğini bize söylemişti. olan Galatasaray - S:ileymaniye karF-

Dün Türk Hava Kurumuna müra- taşmasından sonra güreşeceklerdir. 
caat eden Mülayim bütün hasılatı Ku- Bu müsabakanın son galibi meyda-

mim ktıyafetiyk... ~ 
Yunanlı pehlivan Cim LondOS, g& 

yan güreıçilerinden Masareti ile ~. , 
reı yapmak üzere Loındraya gi~e!J 

Londos bu ldefaki rakı"bi ile ilk d 
ka11ılapnaktadır, çok kuvv~ bit~ 
livan olduğu söylenen Masareti ~ ,,,e 

da ne düşündüğünü, Atina gazetele"" 
Londos §Öyle anlatmştır: ~ 

.!_ Hiç kimseden korkum yok.. O ~ 
dar formumdaymı ki .. Bir ldeğil, l>Bt# 
iki pehlivanla bir günde :ku1ıla~ 
rim.. (Tekirdağlınm kulaklan çın~ 
Beni Londradaki maçımdan ziyade ı1 
riate yapacağım gilrqler ata.kadar et 
mektedir. ıjl 

Fransaldaki rakiplerimin kimler olÔ 

ğunu hal! bilmemekteyim. . ..il 
Dangalofun orada güreıler ya~ 

malQm olmakla beraber bana karŞI ıJİ, 
maya cesaret edip etmiycceği meÇll 1'#' 
dür. Çünldi o, benden mütemaiyeJl , 
çar. Fakı:ıt bu defa ona bir oyun o~ 
mc:ığa karar verdim. Londrsdan 60 , 
Parise gelir gelmez onu krslavrak f, 
kalayacağımı kuvvetle za.nn~te 

Diğer ibir usul de ıudur: 
1 - Resinlde gördüğünüz veçhile 

büyücek bir kap alıruz. İçerisine su k~ 
yun uz. 

Birinci resinula yumurtanın liimba 
1şıifuıda muayenesini görüyorsımuz. 
ikinci ve üçiincii resim, yumurtanın 
muhafaza tutullerinc aittir. izahatını 
yazumzda bulacaksınız. 

ruma ait olmak üzere Jlintli ile son de- na çıkaracağı düşünülürse çok çetin 

... f_a_ka_r_şı-la_şrnas __ ın_r_t_e_k_li_f_e_tmi_·_ş_b_u_ıe_k_ı_if--ce_r_e_y_an_e_d_e_ce_ğ_i_um __ u_1u_r_. _______ yun_·_.,_, _______ ____/ 

2 - Daha ufak bir kap, bir kaçarola 
alarak ıbunu birinci kabın ortasına yer. 
le§riniz. 

3 - Ufak kabm içerisine parafin ko
yunuz. 

4 - Büyük kabı ate~ üzerine koya- · 
rak parafinin erimesini bekleyiniz, pa. 
rafin hafifçe erimeli ve fakat fazla ısıt
cnamalıdrr. 

5 - Yumurtaları, gene resimde gör
düğünüz veçhile, bir tel ile sararak pa
rafinin içine lbatmp çıkarınız. 

6 - Bu yumurtaları bir tahta üze -
rinde kurutunuz. 

7 - Her birini ayn ayrı kağıtlara sa
rarak birsandığa koyunuz ve rütubetsiz 
bir yerde muhafaza ediniz. 

"
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H Katib e-.. ···a·~·an ~y;;=;m::::il 

l"i: Usulü defteri, muhasebe ve daktiloya aşina yazısı düzgün bir Bayan mi 
::: aranıyor. Almanca bilen tercih edilır' m: 
·ı . • ..• ffi Ankara caddesinde Vakit yurdu ittisalinde Vakit propa"'anda füi a:i! servMne acele müracaat. 0 :m 
=~ --... ..__,._.. .. ______ . :::: 
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Melkteponoeıre0 ÇocuB< veonoeırnCI 
ınıe, Okuo DnırekttöırDeırDli'lle 
Mektep kitaplarınızı almadan ... . bir kere eski tanıdığınız 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uğray'!'~z. ilk, O!ta, Li•e, Yük•ek ve Meslek... Her okulun, her 
anılı ıçın, her dılden, her türlü maaril neıriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilir•iniz. 

Rastgele yerden almanın •onunda yanılma yorulma, va-
kit kaybetme olabilir, üzülebilirsiniz ' · 

ihtisasa her yerde kıymet vermeİi: (VAKiT KiTABEVi) 
de mektep kitapçılığında ihtiıa• kazanmıgtır. 

Kitap Üzerine gelecek her ıorguya karşılık verilir. 
ADRES: lstanbul - Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt • Jıtanbul. Posta kutusu: 46. 

tÇERIDEı 
• Adliye ııarayı yerinde yapılacak istimlak 

f§lert b1r aya. kadar bitlrilecektl.r. 
• Davudp&.§a kı§laama giden yolun asfalt 

Olarak yapılmasına karar verilmiştir. 
• Ölen öğretmenlere yardım cemiyeti top. 

ladığı bin lirayı lhUyacı olan öğretmenlere 
borç olarak dağıtmaya karar vermiı,ıtlr. 

• Şehzadebıı.ıımdıı. yapılacak olan koDBerva.. 
tuvar binası için yıktırılması icap eden 27 
binadan Yirmi UçU yıkbrılmaya başlanmı§
tır. 

• Edimede açılan arıcılık ve kozacılık kur 
8Unda derslere bn§lanmı§trr. Derslere Trakya 
kaylerlndeıı 40 çocuk devam etmektedir. 

• Romaya gidecek olan ticaret heyeti cu. 
martesı gUnU Ankaradan hareket edecektir. 

• İstanbul _ Çekmece yolundan a.ynlan 
Floryıı iltisak yolunun asfalt olarak yapılma 
SI dün bltml§Ur. 

• İkinci te§rine kadar dı§ piyasalara, §ehrl 
mlzden 677,697 lfralrk mal gönderilmiştir. 

• ŞOförlcr pltuca Ucretıerinln indirilmesi 
için belediyeye mUrncaat ctmi§lerdlr. Şoför. 
lcrin bu dilekleri bUtçe encUmenine verilml§ 
tir. Bu yıl pl!ka Ucretıerinln indirileceği talı 
min edilmektedir. 

• Bu yıl muhtellt vllAyctlerdc açılan eğit. 
men kunıln.rmdan fiOO ki§! mezun olmuştur. 

Bunlar TQrklyenln muhtelit vUAyet ve köyle 
rtnc dağıtıımt§trr. 

• Atatürk köprUsU inşaatı için Azapkapı 
taratmda da çalI§lllala.ra başlanmıştır. Bura 
da Çalalan tecrübe kazıkları sağlam bir temel 
bulmuştur. Temelatma lnp.atı, Uç aya kadar 
bitecektir. 

• Sıhhiye VekAJeU tdarl mllsle§arlığma 
hıfzıssıhha umum mUdUrU Asını tayfn edil. 
ml§tlr. 

• Proresıır Afet dUn akııamkl cksorcsle Ce. 
novreye gitmi§Ur. 

• Bll.§Vekil Cclıll BAyar, dünkü meclis top. 
lanbımıda.n sonra. bazı sefirleri kabUl ederek 
kendllertle bir mUddet gö~U§ttlr. 

• MccldlyeköyU ile EminBnU ara.mıda oto. 
bUs l§letilmcsi için belediyeye bir müracaat 
yapılml§tır. Belediye bu müracaatı inceleme.. 
ye ba§lamıştır. 

• Gelecek ayın on beşinden itibaren kırk 
çeşme suları kesileceğinden halkm 8USUZ kal 
maması için gehrin muhtelit yerlerinde ter. 
kos çeşmeleri açılncaktrr. Çe§?nelerin hangi 
semUerde açılacağını tıı.yfn etmek üzere, dUn 
valinin rclsliğl altında belediyede bir toplantı 
yapıınvştır. 

• .Adliye Vektı.leti, icra dalrelerinln ıslAlıı 
fçln, İsvlçreden bir mütehassıs celbine karar 
vermiş ve lsvtçro bUkfünetıne müracaat et. 
ml§tir. 

• Konya.da SOO göçmen evinin inşaatı bit. 
ml§tir. Ya.kında göçmenler yeni binalara yer 
leştirilecektir. 

• Seyld Rıza ve arkadll§ları El!zlZ ağır 

ceza mahkemesinde mUdafaalarını yapIJU§lar 
dır. Karar pazartesi gUnü bildirilecektir. 

•Haliçteki bekçi yeri denilen yerde ve mav 
na Uzcrlnde yapılan "gUmrük muamelesi,. 
Sirkeci rıhtımının Uzcrinde yapılmakta olan 
yeni .sundurmala.rm ikmalinden sonra burada 
yapılacaktır. 15 yıldanbcri Halicin orta.ısmda 
bir ada. halinde duran mavnalar da kaldmla 
caktır. 

• Dir rU§vet BUÇUDdan dolayı muhakeme 
edilmekte olan Ycniköy nahiye mddürU Ala. 
eddln fkl yıl hapse, aynca. mahkeme masrafı 
olarak 28 Um ödemeye mahkftm olmu§tur. 

• Devlet hava yolları genel dlrektörlUğUne 
Hasan Fehml tayin edilmiştir. 

OIŞARIDA: 
• Brezilyada. yeni ana yasanın 11Anı tızerlne 

mebusnn ve Ayan meclisleri tcsholunmuı,ıtur. 

Ycıı! lntllıabat kG.nunda yapılacaktır. $~, 

• Alman bava nazın Göring baya;D ~ 
ıere ''pilot yUzba,,ı., unvıı.nmı tevcih~ 1 
Bayan SchUllcr Almanyad& tayyare ~ 
bUtUn diplomaları kaz~ llk kadnl çıı: ~ 
recidir. Her nevi motörlU tayyare Ue u 

1
;1_ 

akrobaUk ve yine yelkenli UÇU§ ve Y~ 
tayyarelerle akrobatlık dlplomalannl 

mI§tır. .,del 
• Bulgıır kralı Borl.s, Londradan n t!f• 

birkaç gün daha tehire karar vennl: ~ 
• Çekoelovakya maliye nazın KaltUS / 

tecilere beyanatında bir milyar beİ ~_,.., 
yon kunınluk açığın normal vergile~' 
tıııımncnğmdan bir mllll müdataa v 'ı/ 
das oluna.cağmı ve &)'llI zamanda dlğef 
vergiler konulacağını söyleml§Ur. ~ 

• Belçika. Hariciye nazın Spaak, s ~ 
çıktıktan sonra gıızet_ecllere "kral ka ~ 
teşkill vazifesinden beni at!etml§tır.,. l' 
tir. to'İ 
•Fransız nazırlar meclisi, parl!JilC~f~ 

yeniden toplanması tarihi olarak 16 el~· 
te§rlnl tesblt etınl§ ve Parls beynetrxıU ~ 
gislnln f93s de yeniden açılmasma ksr&' 
mf~tlr. ~ lı~ 

• İngiliz kabinesi dUnktl i~Uma.mdıl ~ ti ~tt 
zey Makdonaldm hatrrasmı tebcil e~f 
Brllkscldc.n avdet etmıı olan Malkotııı ıııı# 
donald vasıtııslle nll~ne tazlyeUeriJll ' 
ml§tir. '1 t1; 

• Çin _ Japon harbi meselesini ~ ~ 
Brükııel konteransmm toplandığı rJ' tc 
§chrinde dOn Japon serarett annndo 
nUmay1ı:ıler yapllllftır.. n 

• İnglltel'$ hUldlmeti De Balamınk& f~ 
matı arasında kon.soloıılar teattn 1~ ~ 
:makta olan mUzakcrelerin neticelen ıc* 

elde edilen anlll§llUUlm birkaç gilne 
nO:lrolunııcağr haber verilmı:ıktedir. 



ıı İlCfN 
CiTEŞRtN - 1937 

Alman askeri 
heyeti Ank~rada 

Ceı_.. •alcer; heyet Alman sefareti askeri ataşesi ve mihmandar ile beraber 
ru ' 

hıı• tk Ordu 
ıllıı.... su hakkında tetkiklerde } d -..,ıak .. 

b1~'1ltıı At Uıcrc §ehrimize geldiği:ıi yaz : 

b 11
: \'alisi ~n askeri heyeti, dün istan ı 

• ~C:tc ;~ rn.dl:amında ziyt:ret etmiş, 
abı~esin., t~ksırne giderek Cumhuriyet 1 
A Çtlcnı: I· r çelenk koyr:ıu~tur. 
1ttkcı 1• ·CYtnn merasiminde İstanbul s 0"'Utan, General Ihsan ilgaz 

ovyetlerin 
ı\ t bayramı 
talltürk ve Başvekil 

rarı odan t e brik 
q~ edildi 
~ ~ıııhıı~o (A,A,) Sovyet lhWA.llnln 20 in.. 
~ lı ile S ınunasebetue Rei81cumhur Ata.. 
th... ttılıı l ovyet nıerkczı icra komitesi reisi 

~~da &§&g'ıdaki tel&'l'aflar teati 

:Şı.~ lhUllllnltı 20 inci yıldönUmU 
tıı/ı ~ e harareuı tebriklerimi ve gerek 
lt,,~6tıılz, gerek doat So\-yeUer Birliği 
''llU bU~e!alu hakkmdakl samımı dUek. 

ekle bahtiyarım .. ,, 
'•h. 

tı -..ıtt .. rt.ıı K. ATATtJRK 
tıı~döıılltxı btiyUk soııyaııst lhWA.llnln 20 in.. 
~~1 U ınUnaaebetUe v&ki IUtufkAr teb 
llıJıı~ en lhUtehauta olarak ııa.mıinı ıllk
lhı. eu... Ve liahat aaadeUnlz ile dost Türk 
"'ll ~ reraıu 

""'bıııüıı hakkındaki en iyi dilekleri. 
U rica ederim ... 

~ ~"''ltu M. KA..LE.~lN 
h~~ tet.ıı ~lll Bayar ile icra komiaerlerl 
~1"Q' leau ototot arumda &§afıd&kl teL 
~ llıteırtn otuıunugtur: ''Urt 1hU1aıııı1n yıik!lııllmU mUııaaebe. 
)ttJ bııııaa:et hUkOıncUıılıı hararetli tebrik 

lı'lı: 1?1tııtı a 81'%etmek isterim. Dost Sov. 
~rııdıı.ıtı ınuıeuertnln saadet ve refahları 

.,,, en lyı dlleltlerlrnin kabulUııU rica 

~~lııtttfrtn CELAL BAYAR 
oı l'lıüııaee~YUk lhtJllllnln 20 lncl yıidl!nU. 
~ trı leınııe Vl.kl tebriklerden ve izhar 
" 1~Yt CUtııJı eıtnııerden dolayı Bize ve dost 
~lt1tur Ul"lyeu hUkQmetlne aamtmJyet 

ecıerı-
~ ...... 

~e i::• llıUnaa V. MOLOTOF 
tr'"ttcty, k ebeue Hariciye Vekili Dr. Araa 
~ da l§a 0 rniaer muaı.inl Stomaııla.kot 

.. 1lıt~: tıcıakl telgraflar teati olunm~ 
~ ~lııtı1:ı ~ 
~ltııtt 't-ttıı inci YlldönUmU mUnaaebetile 
llıı C11J lııtııeu lebrtklerimt ve doat SovyeUer 
~)'et •kıerını;rfnlıı saadeti hakkındaki aamL 

dtı"'- 8 1'%etmekJe derin btr memnu_ 
••

11&ktav. ''tJ .,.nı ... 
~lttttrtıı DR. AB.AS 
l\~n lllUn bUYllk soayalt•t lhtilA.llnfn yıL 
oı.ı. teıı:raı llacbeuıe gönderdlğlniı ıututklr 
~ ~ eıı • ınızdan fevkalA.de mUtehustı 

~'ttı.ı~tını tc:ekkürlerlmln kabulUnü 

STOllANlAKOF 

da bulunmuştur. Bir askeri müfreze 
resmi selamı ifa etmiş, muzü:a Türk ve 

Alman marşlarını çalmıştır. 
Alman heyeti bundan sonra Tarabyaya 
giderek Alman mezarlığındaki asker ö. 
lülerine çelenk koymuştur, 

Heyet reisi gazetecilere şu beyanatta 

bulunmuştur: 

"- Türk hükumetinin daveti üzerine 
memleketinize geldik. Bize l::arıı göste -
rilen hüsnü kalıulden son derece müte
hassis olduk. Türk \"e Alm:ın ordulan a
rasında Büyük Harpte başlıyan bir si. 
lah arkadaşlığı ve askeri talim ve ter -
biye sahasında da sıkı irtibat vardır. 

Türk orduscnun terakl:i ve inkişaf _ 
larile yakından aHikadar oluyoruz. Bu 
akşam Ankaraya hareket edeceğiz. Bir 
kaç gün orada l::ıldıktan sonra memle. 
ketimize döneceğiz.,, 

Heyet, dün akşamki ebıprcsle Anka
raya gitmiştir. 

Filistinde 
divanı harpler 

Cumartesinde n 
itibare n faaliyet e 

başlıyor 
Kudü&, 10 (A.A.) - Resmen bilcliriL 

diğinc göre, son ~uikastler üzerine bü • 
tün Filistinde !divanı harpler kurula • 
caktır. Bunlar bu :.yın 13 ünden itiba -
renişlemeye başlıyacaktır. Divanı harp
ler bir erkanıharp subayının riyaseti 
altında ilç subaydan mürekkep olacak 
ve memnu ıilih taııma, müsellah teca -
vüz, sabotaj cilrümlerini ve her türlü 
taşkınlıklardan muhakeme edecektir. 

Divanıharplerin kararları İngiliz kuv 
vetleri haşkumand;mı tarafından tas -
dik edildikten sonra kat'ileşecektir. 

Neşrolunan tebliğde aliiliye mahkeme 
terinin htikuk işlerine ve diğer cürüm
lere bakacakları tasrih olunmaktadır. 

ı Cinayetler 
Kudüs, 11 (A.A.) - Eski Kudüs 

şehrinde yeni b-:r takım suikastler vu
kuu haber verilmektedir. Bu şehirde 
yeniden guruptan sonra sokağa çıkıl -
ması ve ışıkların söndürülmesi u:;~lüne 
müracaat edilme.i tekarrür etmiştır. 

Kudils camii mütevellisi Şeyh Ansa. 
rı, ittaf edilmiştir. Yemenli bir Yahudi 
yaralanmış. bir Arap da tef·f olmuştur. 

VlYlgCSDSlVWa~a 

HABER - ~ ı>oıtur 7 

ı Hitlerle Al H • • 
görüşmek için man oJ. ~rıcıye 
ıugııtere namına Nazırı degışıyor mu 

fevkalAde bir . F N 
milme!lsll Berlloe Fon Rıbentropun, on oyratın 

gidiyor yerine geçeceği söyleniyor 
Londra, 10 (A.A) "Evening 

Standard'ın., yazdığına göre, nazırlar 
meclisi içiı: bir tasavvur mevcuttur. 
Eğer bu tasavvur gerçekleşirse Lord 
Halifax Berline bu lyın 22 sinde gi
dd.;ektir. 

Bcrlinde malumat yok 
Berlin, 10 (A.A.) - Berlinin siyasi 

mahklinde Lord Halifar.'ın heyetlerle 
görüşmek üzere Berlin~ geleceğine da
ir haberler hakkında ademi malumat be
yan olunmaktadır. 

Tekaüt ve dul 
maaşları 

Buhran vergisi hak
kında yeni bir 
karar verildi 

Aldıkları para miktarı 150 liraya 
kadar olan mükelleflerin 30 lira.sın.. 
dan iktısadi buhran vergisi alınma
maktadır. Diğer taraftan millld ve as. 
keri tckaüd, dul ve yetim maaşları, 
bunları alanların diğer istihkaklarile 
birleştirilmek suretiyle 150 lirayı dol. 
durduğu takdirde iktısadi buhran ver. 
gisine tlbi tutuluyordu. 

Maliye vekaleti, Divanı :MuhasebaL 
la da anlaşmak suretile 150 liranın ta 
yininde, tekaüd, dul ve yetim maaşla.. 
rının hesaba katılmamasım kararlaş • 
tmnıştır. Bakanlık, tekaüd, dul ve ye 
tim nuı~ları da hesaba. katılmak SU

retile aldıkları para yekiı.nu 150 lira.. 
yı bulanların şimdiye kadar verdikle.. 
ri iktısadi buhran vergilerinin geri 
verilmesini de kararlaştırmıştır .. 

Yahudiler 
V.unan Başveklllnl 

"Yahudilerin hamisi,, 
addettller 

Atina, 11 (A.A.) - Hahambaşı, ya. 
rurlda yahudi eırafı olduğu halde Bat. 
vekil Metaksası ziyaret ederek altm 
kaplı "Yahudilerin Himisi,, kitabına is
minin yazıldığıNt dair bir mektup tevdi 
etmi§tir. 

Bu münasebetle Hahambaşı Yuna _ 
nistandaki Yahudilerin krala ve mi!H 
hükümete sadakat ve şükranlarım bildir 
miştir. 

Metaksas tetckkür ettniı ve asırlar _ 
danberi Yunanlılar ile Yahudiler ara _ 
sındaki münasebetin iyı <.ılagelrr.ekte 
bulunduğunu, çünkü Yunanistandaki 
Y:ıhudilerin Yunanistanı kendi vatan • 
fon telakki ettiklerini ve Yunanistanın 
da onlara kendi öz evladı n~zariyle bak 
tığını söylemiştir. 

Lehistanda Yahudi aleyhtarlığı 
Var'§ova, 11 (A.A.) - 10 İlkteşrin 

1930 da Vilnoda Yahudilerle çıkan bir 
kavga esnasında ölen üniversite t alebe
sin/den Valavsld için o z~mandanberi 
her ıene yapılması adet olan ayin mü. 
nasebetiyle binlerce üniverciteli kilise. 
de toplanldıktaı1 conra sokaklara yayı. 
jarak nümayişlerde bulunmuşlardır. p 0 _ 

lislerle nümayiş alayı arsaında birkaç 
defa çarpışma olmucı ve bir çok kişi tev _ ~ 
kif edilmiştir. Yar<llı yol:tur. Bi:- çok 
Yahudi dükkanlannın camları kırılnl.ış-

Berlin, 10 (A.A.) - Havas muhabi 
ri bildiriyor: Resmi tr~hafil, von Rib
bentropun memuriyetiııin yakında de
ğişeceğ'nden ademi malumat beyan et
mektedir. Maamafih. t izzat Berlinde. 
Führerin fevkalfide b:iyi..k elçisinin va
zifesinde büyük muvaffakıyetler gös
terdiği hakkında şayialar devamlı su
rette dolaşmaktadır. 

Bazı l:imseler, Vo.1 R"bbentropun, 
birkaç aydanberi doğrucıan <loğruya ha
riciye nazırının selahiyeti dahilinde 
bulunan işleri görmekte olduğunu ileri 
sürerek, 7 4 yaşında o:ması dolayısiy

le tekaüde sevkedilt'.:e\ olan Von Neu· 
rath'ın yerine hariciye nezaretine geti- ı 
rileceği söylenmektedir. 

Amerikah kızın 
verdiği çek 
3 kişi Adliyeye 

verildi 
Bu sabahki gazetelerden biri Amerikalı bir 

kıı.dınl& ES&d isminde blrlnfn sahte çekler 
tanzim ettiği, baZı bankalardan para dolan.. 
dırdıkiarınr, Amerikalı kadının ortadan yok. 
olıtuğUDU yazıyordu. zabıtadan yaptığımız 
t.Mıklkata göro esrarengiz bir ııekil verilen 
b&diaenln mahiyeti §Udur: 

Amerikan üniversitesi talebelerinden Mlıı 
CotıS ısmlııdo bir kız memlcketlmizl ziyarete 
gclml§, BUyOkndada AUanUk otellııc lnml§.. 
ttr. Amerikalı kız tercüman EsaUa tamşnu§ 
tır. TercUman kızın namma 140 dolarlık bir 
çek ta.nzlm ederek CUmhuriyet bayramı mU.. 
nMobetlle bankaların kapalı olduğunu llerl 
sllnnli§, bunu sarraf Harilnosa vermiş, pııra. 
smı alml§tır. llarilaos da bu çeki sarraf NL 
koya clro etml§Ur. Bir gün sonra. çekin sahte 
olduğu anlll.§ılmea sarraflar Esada mUracıı.at 
etml§lerdlr. Esad Hnrllaosa elll ıı.ı:a iade et.. 
mı,,, geri kalan para lçlıı de bir senet verml§, 
çekt geri almıotır. 

Bu ırrrada mesele zabıt.o.ya aksetml§, tah. 
klkata etkonmugtur. Esad çeki Vagonll ııtrke 
Unde Raaimden aldı~ı söylemiş, Rasimln 
evl aranmca bolJ çekler bulunmuştur. 1 

İkf sarraf döviz kaçakçılığı yUzUnden be.. 
;,inci ceza mahkemesine Esad da sahte çek 
tanıdmfnden dolayı Cumhuriyet mOddeJumu_ 
mlllğlne verıımııııerdlr. Amerllmlı kızın bu 
IJ}erle ala.kası olmadığı anlaşılmı~tır. 

Bir kısım şayialar da şu tarzdadır: 
Ademi müdahale k•.>mitesindeki fa-

aliyctindcn beri Von Ribbentrop, anti
komünist mücadelesin..!e bilhassa ihti-
sas yapmıştır. Ve yeni vazifesi, bu hu
susi sahayı tecavüz eylemiyecektir. 
Antikomintern fevkalade bir heyet 
teşil olunacağından bıhsolun:n:ktadır. 

Hitler, bu işi Von Ribbcntropa l:avale 
eyliy<.•.:ektir. Bu vazaenin esası, anti
kominter paktına ye'liden bazı devlet
lerin iltihakını temin etmek olacaktır. 
Sarfedilecek gayretler, bilhassa Polon
yayı istihdaf eyliyecektir. Zira, Alman 
mahafiline göre, Polonya, Almanyanın 
antikomünist mücadelesine karşı daima 
bir anlayış zihniyeti göstermiştir. 

lngilterede 
tahsil eden 

tayyarecilerimiz 
Busabahki ekspresle 
şehrimize geldiler 
Devlet Hava yollan idlll'csi tara!mdan 1n 

çilterede B. Hııvlland tayynre fabrlkaıımda 

staj& gönderilen be§ TUrk genel bu sabahld 

ekspresle uehrlmlzc gclml§lerdlr. 

Bu gençlerden üc;U maklııı.st lkL<;J. pilot 

tur. Cclenler YC§llköy tayyt\re istasyonu b3§ 

maktnfsU Kasım Bıığlroğlu, makinist Mch.. 

med Şerif, maktnlst, pilot stajyeri Necmi vQ 

Mustafadır. Bu geneler lngllterede Uç a.y ka 

lnrnk Hava yolları hesabına yapılan tayyare 

lcrln tarzı fnşa.smı gl!rmll§lcr, staj yapm~~ 

mıglıırdrr. Yarın Ankkaraya gideceklerdir. 

lnglltereden 
aldığımız . yeni 

tayyare 
Devlet Ha.va yolları tara.fmdan !ııgllt~ 

ye slpartı wdllen dört motörlU bOyUk yolcu 

tayyarcst !nglltercdcn hareket ctmf§ dtlıı. 

Atlnaya gelml§tir. Tayyarenin yann Y~ 
kl!yc gelmesi muhtemeldir. 

Mülayim Bir general , tır • 

nı Pehlivan 
'l'q:Jcııeııe mllddetle 

liava Kurumu 
ine ofeatlne 

l l'cıt' Ril reşece k 
~ ıtdağ1 

"a l<u ı - Mülayim rcl:abeti Türk er rurnu h 
'tel'i Ort c.sabına çok gfü.ı:l bir 
l'cıtİ.td ~aya Ç..karmı§tır. 
'"'- nglı li :ı · r •. "elle ir· seyın Hindli ile karıı-

~'l'l :ın bu .. 
~ ıı ta:-afı rr.usabakanm Hava Ku-
t •tı. ll· ndan tertip edilmesini iste-
t , 1 :ınu d 
~ ıtine rn··uyan Mülayim Kurum 

clcr;ı 
1 

Utacaat edere!: bu hafta 
ı o araı Ii" ta da t .t ındli ile çarpıştıl:tan 
illıtt,d.,, arn bir sene müddetle on pa. 

.. n Tu ıt g:i tl: liava Kurumu menfa 
•re~ r -

Yapmağx teklif etmiştir. 

Kendini 
yaraladı 

Belgrat, 10 (A.A ) - Avala ajansı 
tebliğ ediyor: 

Belgrat garnizonu kumandanı or
general Tom:ç gece yarısı odasında kal 
bine bir tabanca kurşunu sıkmak sure
tiyle kendi3ini öldürmlye teşebb:.is et
miştir. Sıhhi vaziyeti çok ağırdır. Aske· 
ri makamat derhal tahkikata girişmiş- , 
lerse de bu hareketin debebini henüz tcs 
bit edememişle.rdir. Ancak son zaman
larda generalin sık s:k cısabi buhranlar f 
geçird'.ği görülmekteydi. 

- ZAYf: 2035 sicil No. :ı-:ı~ba~ı~ı~ 1 

elıliyetnanıcmi zayi ettım. Yenısını 1 
çıknrac.ığrmrlan c!'kiı;ini?ı hiikmü yok. 
tur. 

/Lmbacı Saim l 

Hariciye 
Müsteşarı 
Beyrutta 

Milza kerelere 
bugün başlanıyor 
Bcrut 10 (Husustl - Hariciye VekA.leU 

mUstC§an Numan Menemeneioğlunwı reisliği 
altındaki heyet buraya geldi ve tezahUratıa 
kal'§ılandı. MUste§ar ııere:ine yarın akşam 
I,Ubnan Cumhurrelsi tara!mdan bir zfya!et 

\'erllecekUr. 
F;urlye fevkaIAde komiseri Kont dö MarteL 

le mUznkerclere yarm ba§la~·aeak ve dört 

gUn sUrcccktır. 
TUrkiye _ Suriye dostluk konll§malan ayın 

on beşinde b&§layacaktır. Hatay rejimi mil. 
ukcrelcrfnde hazır bulunacak olan murahhıı.t 
c .arreau ve TUrk konsolosu Firuz buraya 
gelmi§ bulunuyorlar. 

Japonyada çocuk 
lar arasında en se- 1 

vilcn oyun, muha-

rebe oyunudur. Ja
pon çocuklarının 

muharebe oyunları, 

iptidai değildir. As 
ıi vesait, asri techi 
7..at bu oyunların en 
büyük hususiyetini 
teşkil ediyor. 

Resimlerimiz mu 
harebc oyunu oy
narlarken, Japon 
c;ocuklannm muh- ' 

telif vaziyetlerini 

göstermektedir. 
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Aıtın Tolgah 

SARIŞIN 

CASUS 
Hatıralarını anlatan: Mart R i şar 

Fransa;un en me,hur kadın casusu 
-=ı 1J -=ı 

Cehennemi tayyare 
1914 yılındayız. İlkkanun ayında 

bir gece. Kardeşim Jan mezunen Parise 
geldi. 

Onu görünı.:e ne Jı.adar sevinmiş
tim. Jan iri yapılı bir socuktu. Ve ben 
ona adeta tapıyordum. 

Jan, kendisine mı:sJek olarak tay
yareciliği se~miti. Hayranlığımda bu
nun da ayrıca bir tesiri vardı. 

Onunla beraber büyümüştük ve 
dünyada beliren yeni Allaha yani tay
yareye karşı sevgi, ikimizde de ayni za 
manda doğmuştu. 

Jan benden bir ka~ yaş büyükt-:.i. 
.Ve beni tayyareciliğe alıştırmıştı. İlk 
Fransız kadın tayyart>::ileri arasında bu 
lunmam onun sayesinde olmuştur. 

Kardeşim harbin ak gününde or
duya çağınlrnış ve Moran-Solniye(*) 
tayyarelerin.den mür~kkep bir hava fi 
Iosuna tayin edilmişti. Bu filo Paris 
civarında bulunuyordu. Az sonra kar 
deşim Şimal ı.:ephesine sevkedildi. 
1914Un son aylannda ise Dunkerk ci
vannda Sen Poldaki hava karargahı
na mensup "M. S. 26'' filosunda vazi
fe görüyor.du. 

Evde benimle öplişüp koklaştıktan 
sonra Jan dedi ki: 

- Sen Pol'da kime rastlasam beğe 
nirsin? 

- Bunu ben nereden kestirebili
rim kardeşçiğim? 

- Rolan Garros'a. 
- Garros'a mı? Ne tali f Ne tesa-

Jüfl İkiniz bir filoda mısınız? 
- Evet, fakat o şimdi mezunen Pa 

riste bulunuyor. Yeni bir keşfi var. 
Onunla meşgul. 

- Keşfettiği nedir? Bir motör mü? 
- Hayır.Pek iyi bilmiyorum ama, 

yeni bir endaht sistemi bulmuş galiba. 
Fakat sanınm ki bunu sana bizzat ken
oisi izah etmekten çelr.inmez. Yarın öğ 
le yemeğinde onunla beraber olacağız. 

Ertesi gün hakikaten, Garrosla Ma 
aen meydanına yakrn lokantalardan 
birinde buluştuk. 1 

Onu en son bir ka~ hafta evvel gör 
miiştüm. Bu birkaç hafta içinde Gar-

ros ne kadar da değişmişti f O, çocuk 
gibi bir şeydi. Şimdi tam bir erkek ol
muştu. Yüzü biraz g~ni~lemişti ve hat 
lan kalınlaşmıştı. Maamafih bünyesin
deki bu değişikHk karakterine tesir et 
memişti. Yine eskisi gibi neşeli, eskisi 
gibi iyi arkadaştı. 
Harp tayyareciliğini alt Ust 

edecek bir keşif 
Garros yemekte bana sergüzeştle

rini hikaye etti: 
- Harbin i!iirunı nereden öğrendim 

bilirmisin? dedi. Viyanada... Orada 
beynelmilel tayyare şenlikleri yapılı

yordu. Ben de iştira& etmiştim. Tabii 
derc:ıl Fransay:: avdet ettim ve hemen 
orduya girdim. Beni Paris mı~~aka
sında bir alaya tayin ettiler. Tabu kış.
lada oturmanın beni ne kadar sıkaca
ğını tahmin edersin. Amirle~~ m~ra 
caat ettim. "Düşman siperlen üzerın
de uçmak zevkinden mahrum edilm~e 
mi" istedim. Kabul ettiler, Sen Pol a 
gönder.diler. İşte eski dostum kardeşin 
Janla orada buluştuk. Ne kadar sevindi 
ğimi tahmin edersin tabii.. 

Ve büyük bir sevinç ve gururla 
kardeşime bakarak bağırdı: 

- Aah ... Bu külhaninin ne derece 
\:esur bir kahraman olduğunu bilsen! 

Lokantada çok insan vardı. Gülü
şüyorlar ve yüksek sesle konuşuyorlar 
dr. 

Bu yüzden biz de ara sıra seslerimi
zi biribirimize i~ittirmek için çok yük
seltrneğe mecbur kalıyorduk. 

Garros ancak ye.meğin sonun.da bi
ze ihtiraıru, keşfettiği şeyi anlatmağa 

başladı. 

- Her kesi hayrete düşürecek bir ~ 
let yapmakla meşgulum ... dedi. Bu a
let pervane arasından ateş etmek im
kanını verecektir. 

- Nasıl olur bu .. ~edim. Ya kur
şunlar pervaneye isahet ederse ... 

Güldü: 
- Görünüşte güç ve tehlikeli bir 

teşebbüs sayılır ama, mesele basittir. 
c•> Morane _ Saulnler 

(Devamı var) 

Başvekilin evinde 
dün geceki ioplanll 

.... Bqtaratı 1 1ndde 
,..a:ptı. Davetliler denebilir ki yalnız 

vekillerden ve çok hususi ve çok ya. 
km arkadaşlarından ibaretti. Çok şey. 
Ier konu§U}du. E7.Cilmle Atatürk me -
saj arka.d~larına: 

"- Millete yepyeni bir program 
bilriirdiniz. Bu program, benim mille.. 
tiıre vaadettiğim hususlardır. Celal 
Bayar ve arkadaşları benim millete 
vaı dettiklcrimi yapacaklarını bana ve 

millete vaadettiler. Ben mılletle bera
ber Celal Bayarın ve arkada.5larınm 
programının nokta nokta tatbik edil
diğini takib edeceğim. Daha iyi izah 

edeyim, ben Türkiye Reisicümhuru 
Ata.türk ve Türk milleti, Ba.5vekil Ce.. 
lal Bayar'ın ve onun hükümetinin 

ı rogramını takip ediyoruz, ve fiili ne 
ticcsini görmek istiyoruz . ., dediler. 

P.aşvekil Celal Bayar Atattirke ce.. 
vap verdi ve de..di ki: 

" - AtatUrk, ben Türkiye CUmhuri. 
yeti ırıkılabmda sizin ve kıymetli ar. 
kadaşlarımızm beni bildiği adamım. 
Atatürk, şimdi teessüs etmiş olan 
Türkiye Cümhurlyetinin ilo>rlemesinde 
gayeniz.in de ne olduğunu çok iyi nn. 
hımış adam1m, arkad'lşlar.m da böy. 
le. 

•·- Size. aff edE""rsiniz. beni mazur 
göriinUs. yalnız size drğil. bütlın Türk 
miIJctlnc benimle çıı hşan arkadaşla • 
rımla hemfikir olarak söz veriyorum 

ki Büyük Millet Meclisi huzurunda 
aldığımız taahhiltleri muvaffakıyetle 
yapacağımıza kanaatimiz vardır.,, 

Bunun üzerine Reisicümhur Ata. 
türk Celal Bayara ve bütün hazır bu. 
lunan hUkumet erkanına teşekkür ve 
onlar için muvaffakıyet temenni et. 
tL 

Ataturkiin Şark seyahati 
BUyUk önderin onrk seyyaha.tine yarm çık 

malan muhtemeldir. AtatUrlte ba§Vekil Cc... 

ırıı Bayar, dahiliye veklll ve partl genel sek 
retcrl ŞllkrU Kaya, Nafia vckllJ Ali Çetlnka 
ya refakat edeceklerdir. 

Atatnrklln bu seyn.haU esnasında Cfzro 
hattmm temel alma memslml ile Dlvvrik la 
tasyonunun açılma törcnl yapıla.es.kur. 

DahHiye vekili Ankaraya gitti 
lkf gUn evvel §ehrimlze gclml§ olan dahi 

Uye vcklll ve Parti genel sekreteri ŞllkrU 

Kaya bu sabahki trenle Ankaraya gltm.l§tlr. 

Çek meclisinde 
ltalyaya htıcum 

Prağ, 10 (A.A.) - Meb:ısan Mecli

sinde Çekoslovak -İtalyan ticaret mu 

ahcdesinin müzakeresi sırasında komü 

nist meb'us Sverma faşistlik ve MusolL 

ni aleııhinee ağır sözler söylediğinden, 
İtalya elçisi keyfiyeti har!ciye naz1n 

nezdinde prot:-sto etmiş ve hariciye na. 

zırı lda bu hadiseden dolayı teessürleri
ni bildi.rmittir. 

"Erkek kız,, 
kaçırılacakmış ! 

Erkek elbisesiyle gezen ve Kenan 
adını kullanan Melckza.dı ~üphesiz o
kuyucularmuz tanıyorlar. Birkaç gün 
evvel !zmirdcn geldiğini yazdığımız bu 
(Kız _ Erkek) in başına. bugün çok 
garib bir hadise gelmiş bulunuyor. 
Dün akşam, her gün.kil gibi erkek .kL 
lığıyla gezip dolaştıktan sonra evine 
dönen Melekza.d, namına gönderilen 
bir mektupla karşılaşmıştır. Mektu. 
bun meali enteresandır, daha doğrusu 
genç (Kız - Erkek) i büyük bir heye.. 
cana düşürecek kadar korkunçtur: 
Adını saklıyan bir delikanlı (hakiki 
bir erkek), erkek kılığında gezen kıza 
aşktan bahsediyor ve ona Taksimde 
bulu~mayı teklif ediyor ... Meçhul aşık 
bununla kalmıyor, Melek.zatlı, rande. 
vuya gelmediği takdirde kaçırmakla 
tehdid ediyor. 

Melekzadm evinde bir telaş uyanı
yor. Ve hadise polise haber veriliyor. 
Pangaltı polisi derhal işe el koyu.. 
yor ve tahkikata başlıyor. Bu sabah 
çıkan Tan gazetesinin aldığı ınalnma.. 
ta göre, zabıta tahkikatın başlangı. 
cında. (Kız - Erkek) in ilk kaçırdığı 

Remziyeden §Üphe etmiştir. Bugün te.. 
mas ettiğimiz polis ikinci şubesi, teh. 
did mektubunun bir şaka olması ihtL 
malini daha kuvvetli biılmaktadır. 
Bununla beraber, h8.dise, tahkik olun. 
makt:ıdır. 

Casus salgını 
~ Baştaratı l incide 

lernk mahkeme sevkedilen İsviçreli bir 
mühendisle bfr Fransızon beşer yıl hap 
sc 1nahkGm olmuşlardır. 

Yunanistanda 
Atina, 10 (A.A.) - Hariciye nua -

reti daktilolanndan bayan Rodokanan. 
ki kendisine yazılmak: üzere ven1en ve.. 
sikalann birer suretini ecnebi bir ahba
bına verirken yakalanmış ve işinden çr 
kanlarak adliyeye te111im olunmuştur. 
Şeriki cürmü olan ecnebi de keza tevkif 
edilmi§tir. Mevzu !bahis vesikalm- mah
rem mahiyette değildir. Mahrem vesika
lar muayyen mes'ul şahıslann haricin. 
de hiç kimsenin eline verilmez. Bu me
selede daktilodan ba§ka yüksek veya 
loüçük hiç bir memur alakadar değildir. 

Açlık tehlikesi 
~ Baştaratı 1 incide 

Brüksel, 10 (A.A.) - Pasifik kon. 
feransr -saat 1 S,15 de hususi bri toplan 
tr yapmıştır. 

Spaak celseyi açarken Makdonaldin 
ölümünü teessürle :ınmış vı- sonu Ja
pon hariciye nazrnnrn Tokyodaki Bel
çika el!fisini kabul ederek vaki davete 
cevabının 16 ilk teşrinde verileceğini 
bildirmiş olduğunu söylemiştir. 

Bunun üzerine 13 ilkteşrin saat 11 
de tekrar toplanmak Ülere celse kapa
tılmıştır. 

Vazife kurbanı bir gazeteci 
Şanghay. 11 (A.A.) - Röyter ajan 

sı muhabirinden: 

Da'Iy Telegraph gazetesinin muha· 
biri Pembroke Ste·ı~.-c;. hu sabah Fran
sız ınıntakasında kain bir nol.."tadan 

Nantao harekatını tarassut ederken 
tn~tr~Ivöz kurşunlarının isabetiyle te· 
lef olrnuştur. 

lf tx:tNC1TEŞR~ 

lngiltere ltalya ile 
müzakerelere 
girecek mi ? . e 

Sovyetlerin teşebbüsü üzerı~ 
Lehistan yeni misaka girr111' 

yeceğini bildirdi ~ 
Roma, (A.A.) - İngiliz Başvekili manya - İtalp. - Japonya , 

Çemberlaynm dün akşam söylediği nut akdoluna.n antikomünist paJ:UO' ~ 
ku mevzuu bahseden "infomınzione ederse, Sovyet hüklımetıinin bil ~ 
Diplomatica,, diyor ki: Sovyetler birliği aleyhine ~....-

B · hareket telakki t:yleyeceğindd "İngiliz Başvc-ldlinin Ror..ıa - erlın 
hükftmetini haberdar etmi§tir· mihverinin zayıfl..ayacağı ür..idinden ar. 't 

trk vazgeçmiş olduğu ve İtalya ile Al - ikazın tesiri mi ~f 
manyanın dahili rejimleri her ne olur. Varşova ,10 (A.A.) -H ~ 

zctesi ohm (Kmjer <:.oerrıotJf. sa olsun 1ngilterenin onlarla anlaşmak Jd 
paktından bahsdderek diyor ~~ ~ istediği Roma mahafi.ünlde ehemmiyetle ve~ 
gerek Japonya g:r~k ı.~alya _. ~•~~ 

kaydedilmektedir. ile ayn ayn çok ıyı m~-
Binaenaleyh İngiliz Başvekilinin bu lunmaktadır. ' 

siyasi 'beyanatm.dan sonra yapılaw ye- Fakat Romada imzalanan ~ 
gane mantıki şey müzakereye girişmek tantı ile hiçbir alakasr o~· ~ 
ve normal diplomatik yollarla mezkur ideoloji mücadelelerine est:'.detS "'J 
anlaşmayı aktetmek daha ziyade gecik- gibi bugün de muar:rz bul~ 

memektir.,, Yunanistan ara.kadar d ~; 
Antikomünist pakt ve Lehistan Atina, ıı (A.A.) _ Baş"ekil ,tP 

Varşova, 10 (A.A.) - Havas mu· sasın Patrasta söylediği nu~"'' 
habirinin öğrendiğine, Sovyet ma.slahit° komünist paktırıl1an da bah&cttıS~ 
güzan Vinogradov son günlerde harici_ ir bir ecnebi radyo ist<ıc:yonu ~ 
ye nazırı Beck nezdinde bir teşc.'bbüste verilen haber salahiyettar 
bulunarak eğer Polonya hCkUmeti Al- tekzip edilmektedir. 

Bugünkü keş·dede 
Kaza n 
nunıar ıar 
30 • 000 100 lira kazaoao~ 

23840 37227 10299 9381 45°6 / 

Lira kazanan 

.15346 
2458 34992 12852 25668 31088 

31272 8508 13841 19824 6381~ 
26747 35105 9446 2689 1s287 ;I 
31182 24680 38513 11422 25731 

35535 6936 2938 l 
39498 6563 1359 20207 7697 
26162 31646 21295 12722 Sonları 346 ile bitenler ikişer lirn 

50 lira kazanaol'' 
alırlar. 

12.000 
Lira kazanan 

33791 
10.000 ~ 

Lira kazanan 

32932 
2.000 

Lira kazananlar 

1368 1160 
1.000 

Lira kazananlar 

5265 
500 lira kazananlar 
17907 31162 30561 382b 34139 4643 
24360 6377 4913 34528 

24562 

150 Ura kazananlar 
6919 15073 14287 34611 7521 

328 39863 11714 28870 29585 
15537 20539 25251 
26556 10597 34108 26867 

23536 S0464 
34G5Z 91541 

7783 
1999 

1 13134 17299 10312 30341 ~ ~ 
ı 3615 11135 28731 4208 41 ;:)V"' 

14009 4622 16189 19197 14256 
24757 37302 36302 33200 185()0 
27948 15352 20216 ıo915 29s11 
39555 36962 14 720 8328 2240' 
14835 39053 9958 

24 707 U453 36848 7230 38261 
13861 28137 36682 26135 226~ 
16557 1768 24736 23731 971" 

4851 38901 5959 28505 26311 
18027 21489 24087184.07 

22281 22913 35921 37772 20131 jJ 
34747 1360 28517 208504 26611 
29601 91 22255 26952 3166 
28317 14243 12611 9795 23~!! j 
30256 39029 1575 8489 19~ 
34537 19372 21384 15196 

67~30 36338 20353 27552 174!! 
33266 2121 5693 39281 111r 
29569 16046 38697 29548 

30 llra kazanaol'' 

4494 12011 
2720 S5SO 

36499 34618 
34912 540 
32056 38693 
29516 9370 
21616 27M6 

374 21483 
)0109 30527 
34906 32336 
11696 26678 
31252 <C791 
35861 12249 

652 24315 
2929 8497 

18259 21676 
653 21091 

33443 39364 
9032 

11082 
OS4 

30544 
10514 
319i9 
8210 

32540 
26056 
11418 
38554 
3:'>593 
30407 
18204 
26438 
30631 
23024 
23048 
21006 

8673 12::0 
20440 ., 
23582 1sı 

11197 s1efl 
23233 213'5 

762 11"' 
3100 1os40 

33679 2Spş0 
14788 337oS 

1sst'ı. 
~~~: 24,&f ırJ 

11~! ~ 16275 .... ~ 
365 

23488 2~ l 
24858 29J. ~ 
18669 ~ ~ 
39304 3'•~ 

7236 
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En malJııDr cıetelkit:DfDeırnın çözemedDğD kör~ü~lYım 

Bu kadını kinı boğdu 
1 - O gece eve giıen hırsız mı ? HA YIR ... Çünkü kadın boğulmadan evvel gazete okuyordu. 

? • 
Elinde sımsıllı 

tuttuğu bir gazete vardı. 
7 - Hocası mı? HA YIR ••• O, başka bir şehirde bıılunuyordu. 
8 - Hizmetçi mi? O da değil... Cinayetin işlendiği t;aalle can çehişen anasının yanındaydı. 
4 - Sevgilisi mi ? KA Ti YEN ••• O gece sabaha lıadar bir barda eğlendiğini görenler vardı .•• 

O halde: 

Katil 
kim? 

Parmak izi yok 
Kauı kauçuk bir eldiven 

Avaıti~r yok 
Katilin ayak larmda, deve 
ayağını andıran kau uk . 

--

bir cisim bağlıydı 
lkJ sene evvel, Parlste grafoloji ve 
ıracomctrı Uimlcrile vasıl olunablle_ 
Cek tecrUbeleri gözden geçirmek ve 
ınuhtellt memleketler grafologlarmm 
tecrUbelerile edldlklerl kanaatler üze 

rinde görU§mek üzere beynelmilel 
bir toplantı olmuıtu. Bu toplantıda 
bulunmu§ olan profesör Sonerk, çok 
dlkkat ve meraka değen görU;ılerinl 
Ve duyduklannı cazip u.slQblle aşağı.. 

h da anlatıyor: 
'-1 ÜNY ANIN muhtelif yerlerınden 

talı . gelmiş S8 grafoloji r.ıUtebassısı. 
tij n bır perde arkasından her şeyi gö. 

Yor h' . ki . . 1 . l lal • lSStni veren kes n goz crıy e 
onu doldurmuşlardı. 

aa:nlanuyanlara karşı bütün sırlarını 
~ı~ıyan .. yazılaroan bir çok manalar 
t' . rınaga alışDUit 38 çift göz, yekdiğe
<ııı tetkik ile meşguldü. 

ti 38 ç~ft göz, 38 tek bat·•· Reisin celse
}' açtıgını bildırmesi üzerine hep ayni 
ere dönd"' 
li u .. 

"ak' er grafoloğ, en enterC6all bulduğu 
P! ayı söyliyecekti. 

trat 11\tcla Bombaydan gelmi~ bir Hindli 
" oloğ söz aldı ve ıunu anlattı: 

ıtı - Grafoloji ile me§gul olduğum u
tan 6tneler içinde bir çok vak'alarla 
~ l'§ılaştım. Size er meraklısını tleğil, 

Yenisini l v ç··nk- h . l:ıı an atacagım. u u er ın 
~lc~~hu, dünyada en meraka değen bir 
laylık ır ... Meraklı vaka, sırlarını ko -
lerd· la gozlcrimizin önüne dökmeyen • 

Sok ·~-~craklı ve heyacanlı vakada. bir 
hai;ı adıseler vardır. Bunlar biriblrine 
,_ t. ıdır b' 'b" . . k" . . F 
ıtat b ' ırı ırını ta ınp etmıştır. a -
lınsu unların hepsini izah edecek tek bir 
btıd r eksiktir. Bulmak istodiğiniz de 
"'ak:r. 13Unu bulamadığınız müddetçe 
Ctlcr, llleraklı olmak vasfını muhafaza 

tın;:an kafas,, her şeyi izah ihtiya _ 
diae . ır. kendini alakadar eden bi;- ha
ijCztı nln karanlık kalmıısına tahammül e 
b'r .eı. lier bir vak'a için herxes derhal 

~ dı.ı~ Yapar. Bu izah ya hakikidir, 
~?e~~dir. Fakat bunun ne ehemmiyeti 
>iı11 ıınağ, çalışır, yorulur, ya veka-
lı;s:arını bujur, bulamazsa uydurur. 

a tUn bu .. 1 • 1 . . 
t~cd· soz crı, ya nız şunun ıçın 
J.ı 1Yorurn: 

"alcaaYatta meraklı vak'alar yoktur, her 
~ı:ı~ meraklıdır. Yalnız bazıları daha 
~tlt ~erak uyandıncı olabilir. Arzet -

lSted· ~ · 
~u ıgım vakaya ge~ince: 

h!t c·ndan bir :nüddet evvel, Bombayda 
~ ınay 
tı.ııdu k. et oldu. Zengin bir kadır: bo _ 
hrr81ı · adının boğulduğu gece, eve 

lıp tit~ g.inniş ve kıymetli şeyleri ça 
li· Ştı .. 

. ıılllct ·1 
tı de çı erden biri mezundu. Diğe-
'-' - ınc c ıtı ·· . zun olmadığı halde _ o gece 
h- u•eak' 
ıı.\td,. 1P sabah evde bulunmuyordu. 
bir l'.ıf!~alnız bir kadın aşçı vardı. O, hiç 

İ<'a} duymamıştı. 
ltı dırı evi' 'd. n ka~ ı ı ı, kocası bir iş içir. ya-
le ııt; .... •arda b' . . . . s·· 

ll·~ig" · n ırıne gıtrruştı . oy_ 
ıne g·· l\ ore: 

b· ~:l:nın b' 
ıt ır· ır de fiş!kı v:ırdı. Vakndan 

l~<ld ~n :vveı 5~ıkı iJe kavga etmişti. 
tanılı ın ... şıkı, .. ürctldir bir adam olarak 
~ YO:-du. 

V C\'c • 
: ba :,aKarı?ından memnun değildi. 

~ıt cok lıır ka :lın ile sevişmekte idi. 
ifna~ but•ıaıa· karısma aynlma tt>kli _ 
tılcıu• 1 unrnu~tu. Karısı, yaş:-.mak!a 

.Aşıkıykı kauga ettiT;tc11 bir giin 
sonra genç 7~dıııı boğulnmş buldıı.. 

lar 

Katil kim 1 
Acaba katil kimdi ?. 

Hırsız mı? Erkek hizmetçi mi? Genç 
ve güul sevgili mi, zevc mi? 

Bittabi işe, zabıta müdahale etti. 
Muhtelif tahmin ve kanaatler vardı: 

1 - Katil, hırsızdır 1 
2 - Hayır, t·evgilidir !. 
3 - Hayır, hizmetçidir 1 
4 - Hayır, kocadır!. 
Hizmetçi, katil değildi. Annesinin 

ağırhastalığı haber verilince en kısa 
müddette dönmek üzere evde çıkmış ve 
fakat hastanın vaziyetinin ağırlığı Ü

ze\inr. dönememişti. Hariçte geç.ıdiği \ 

bütün dakikalar tesbit olunmuştu. Ci. 
nayet ge::e saat on biı den sonra olmuş

tu. Halbuki hizmetçi saat 10 dan itiba. 
ren dışarıda iJi ve annesinin yanından 
hiç ayrılmamıştı. Beraberir.de bir de 
doktor bulunmustu. 

Kadının aşıkı, biitün geceyi bir b&rda 
herke~:n gözü önünde geçrimiştir. 

Zevc, esasen Eombayda değildi 
O halde. katil olarak ortada yalnız 

hırs•z kalıyordu . Fakat hrrnızın k~:iını 
öldürmüş old:.ığı nu teyit edecek ala _ 
metler de yoktu . Hatt5, biitün deliller, 
kat;ı h" di"esi bakımından lıırsızın le -
hindeydi. Hırsızın ar ni ZJmanda katil 

Kadın, karyolasında boğulmuştt•. De 
mek ki yatağından kalkmamıştı. 

Odada elektrik 15.mbas• açıktı. 
Kadın, bir elinde sımsrkı bir gazete 

tutmuş olarak bulunduğuna göre, bo. 
ğulm"ldan evvel gazete okumakta idi. 

Simdi beni dinlerken, iç;in:zden her 
biriniz, şüphel~rinizi bunlarda birisi ü_ 

z~rindc topladınız. 
Birisi öldürülmüş olduğuna göre, di

ğer b'rinin öldürmüş olması muhakkak. 

tr. Acaba katil kimtlı ? 
' S ·ı· ., ... I Zevç mi? Usak mı. evgı ı mı. ~ ır. 

sız mı? 

Yağlı ip 
ıct an h 

l'ordu. T{ ayaıın devamını terci!- cdi 
OtJrek , Ocası 7.encrincli acı!:ı ı-Ü::el bir 

tı., 

olması ir;::ı ölen 1':\yanın, gürültii üze. 
rine kall:ması, b~~ırması, mukavemet 
göstermesi icap eldiyordu. 

Katil, tek bir şey bırukmıştı .. Yağlı 

bir ip .. Boğııla.1 kadının boynunld..ı ka -

lan ip! .• 

Pamuk izi yoktu .. Çünkü kati! , kau. 
çuk b.r eldiven giymişti .. 

Bulunabilen ayak izi, bir devenin a_ 
yak izine benziyordu .. Demek ki kati -

lin ayaklarında, gene kauçuktan devenin 

ayağını andınr bir şey vardı. Bütün a
raşt-.nnalara, uğraşmalara rağmen, hır_ 

sız tutulamadı ,.e katil de bulunama -
dı! .. 

Matem elbiseli 
kadın 

Aradan bir kaç ay geçmişti .. Bir gün 
yazıhaneme matem elbiseleri içinde çök 

~111111111 hlıımıın nı111111ımnıuırrıımı11ırııt1111ıı1111ıın ıırıııııı•li!' 
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t Grafolog Mister Vll- j 
~ yama bir gUn bir mek- a 
{ tup aldı. Onu tehdit J 
§ ediyorlardı : -) 
i Ya on bin dolar gön- = 
( derlrsln, yahut da evini -
~ yakar, çocuğunu kaçt-
• rırım ••• ilmine gUval nlpte yazllarımdan hU· 
\ vlyetlml tasbtta ujirat-
1 ma.. Beni bulamazsın; 
~ ben ı yakalayamazsın ... f 
~ııuıuu11111ıu111ı 11ıııııııı 111ıııınıınr n111ıııı111111ıııı111ıı IJllfııaıl 
müş ya~lr bir kadın geldi. Boğulan ka.. 
dmnı annesl. .• 
Yakayı. bilmeme rağmen- anlattl ve 

yardmı talep etti. 
Yanında, bu i§te bütiln tüphclilerln 

yazw vardı. Y a.zılarr tetkik etmek üze
re, ertesi gUnU gelmceni bu dertli ve 

kederli annclden rica etim. 
Muhtelif karakterleri tebarüz ettiren 

ya.ztlar üzerinde saatlerce durdum. U
şağın yazısx: Saf, !basit ve sadrk bir a. 
damm karakterini gösteriyordu. 

A§ığrn yazısı: Cür'etkar olmakla be.. 
'raber bliyillc fenalıklara t~ebbüa ede • 
miyecek bir insan yazısmm biltün de • 
]illerini veriyordu. 
Zevcin yazı:sı: Vak'adan birkaç gün 

evvel yazılmıJ bir yazısında heyecan e
tıerleri okunuyor, vakayr müteakip yaz.. 
dığı satrrlanrida da korku göze çarpt • 
yordu. 

Katil, zevc miydi?. 
Vakadan evvelki heyecan ile vz.kayı 

müteakip duyulan korku birleştirilince 
hatıra böyle bir ihtimalin kuvvetle gel· 
memesi için hiç bir sebep yoktu. Bütün 
§Üphelerlmin zcvc Uzcrinde toplanması. 
na mühim bir mani vardr. Yazx tetkik. 
lerim anlatıyordu ki; zevç, vakadan 
sonra büyük bir kcrku içinlde bulun
malcla beraber, asla cüretkar bir adam 
değildi. 

Ohalde korkuyu, di°ğcr bir sebeple izah 
etmek ve cüretkar olmayan bir kimse 
hakkında ağır bir hüküm vermemek la 
zımgc!iyordu. 

Grafolog, katili 
buldu 

Bu neticeler karşrsmda, bu ana ka • 
dar üzerinde hiç blr şüphe toplamamış 
olan aşçı kadının yazısını isteldim ve 
tetkik ettim .• 

ikna ile ,tesir ile veya itmah ile her 
şeyi yapabilecek bir insanm husuSiyet 

!erini canlandıran ve müthiş bir n~..::: 
met içinde bulunan, gençlik güzellik ve 
şıklık iddiasında olan bir kadın yazısı.. 

Kanaatimi evvela boğulan kadmm 
annesine ve sonra d:a polise söyledim.. 

Polis, tetkikatını genişletti ve had.iae 
bütün çıplaklığiyle meydana çıktı : 

Katil, aşçı kadındır. Zevcin sevgilisi. 
sevdiği adamla birleşmek için b~ 
mani olan kadını ortadan kaldrrtmağx 

!düşünmüştü. Bu işi bizzat yapamryaca· 
ğmı anlayınca, aşçı kadmı parayla kan
dırmıştı. işin meydana çıkmaması için 
de bütün tertibatı almış, kauçuk eldi • 

{Liitfen sayı/ arı çevirini.i~ 
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Geçen sayılarmıız<ıan blrln(fo, U>n arada bfr HU§ hastnhanesl oulund~ğı.ınu 

ve bunun yeryüzünde tek milessese olduğunu, burada kuşlara. :ııemınyom 
dan takma bacak da takıldığı yazmıgtık. Son defa aldığımız l.ngılız mecmu
alarından birinde bu kuş hastahanesine ait resimler bulunmaktadır. 

Buraya koyduğumuz resimde, hastahanenin sahip ve mUesslsleri olan 
· k .. .. El' deki pamukla karı kocayı bir kuşa amelıyat yapar en goruyorsunuz. ın 

kU§a. hissi iptal eder bir madde koklatmakta. ve kuş ameliyatın acısını 
duymamakta.dır. 

K~eki resim, aleminyomdan bacak takılmrg bir kuşa aittir. Bu takma 
bacakların kuşları rahatsız etmediği de anlaşılmıştır. .. , ... 

111 ...... ·~ -~· . n ~~·~ı•r 1:, venleri, hatta ipi bile tedarik edip katıle Elımde, hem ıstihza ve cm e 
vermişti. eden bir mektup vardı. 

Her ikisi de tevkif edildiler. Ve bil - Her hangi bir adam cibi hemen zabı 
tUn suçlarım itiraf ettiler. taya da milracat edemezdim. Mektubu 

T h d . t d l I yazanın, evdeki her §eyi bütiln tef e?'.u. 
e 1 e en atiyle ljild.iği muhakkatr. Kim olabılır-

g raf ol og di?. 
Hindli grafoloğdan aonra, Amerikalı Hatırıma evveli; çocuğuma Fransız. 

grafaloğ Miste: Vilyams söz aldı. Gra- ca öğreten ve on beı ıUn kadar önce 
foloj iye ait hayli neşriyat yapmış bulu. aynlmış olan mUrebblye geldi. Fakat 
nan Mister Vilyams sözlerine mütebcs- yazı, onun değildi. 
sim bir çehre ile batlamıştı. Anlatılı- Evde gizli ıeylere kadar bilen inaan, 
yordu ki söyliyecekleri bir cinayet vak kim olabilirdi? Zevcemden de bir aani 

ası değildi. ye için tUphelcnmedim değil!. İhtimal. 
Dedi ki: ler arasında vakit geçirmekten iıe mek. 
"Bir gün, öğJe vakti, evde yemeği tubu aldım. Yazıyı tetldka ba§laıdmı .• 

yemiş oturuyordum. Çocuğum, elinde Vardığım neticeler tunlardı: 
bir zarf içeri girdi : _ Yazı, mektubun ıonunda~i (hür 

- Baba, ıdedi, şimdi blr adam kapıyı metler ... ) kelimesine kada~biriainin idi. 
çaldı, şu mektubu bıraktı. 2 - (Hürmetler) kelimesini bafkaaı 

Sordum: yazımqtı. 

- içeri girmek, beni görmek isteme. 3 - A11ıl yazı; 15 - 20 yaflarında, 
di mi?. orta boylu, şi~imanca, ciddiyetten ziya 

H de ala~ seve.r, neıeli, iyi kalpli, ciddi - ayır.... ~· 

- Başka bir şey söylemedi mi? olmıyan ıeylerde cUrctli birisinin idi. 
- Hayır!- 4 - (Hürmetler) kelimesini yazanın 
Mektubu açtım, apğı yukarı mektup aşağı yukarı ayni karakterde olmaıı ve 

ta §Unlar yazılıydı: fakat 10-15 yaılannda bulunması muh 
"Azizim Muter Vilyama!.. temeldi. (Muhtemeldi) diyorum. Çün • 
B ban dan son zamanlarda kafi bir ser kü önümde bu ikinci kimsenin yazdığı 

vet tevarüs etmiı bulunuyoraun. E... tek bir kelime vardı. Belki, ikincisi daha 
sen oldukça da kazanıyoraun. Parandan bUyUk bir yaJt~ idi. Kfi.fi bir tetkik i~n 
bana bir hisse ayınnanı rica ederim. la. elde hiç olmazt:a iki eatır ve bir imza 
tediğim çok değildir, 10.000 dolar yeti. bulunması ıart olduğuna göre tek bir 
§İr. Bu parayı bir hafta zarfında h"zno • kelime ile kati lhilkümlere varmaktan 

lamalrsut.Halta !>onuncJa parayı nasıl ala kaçmıyordum. 
cağımı snnn tekrar yazacajım., Iıtedi _ Kendi kendime tekra ediyordum: E· 
ğimi ypmnzaan evini yakar çocuğuna vin her tarafını bilen, 15-20 yaıtann-
da kaçırırım. da, 1i1manca, orta bollu, d:ldi §eylerde.n 

14 senedir bunca emek verdiğin ço- ziyade alay etmek ısin cüretkAr bır 
cuğunun kaçrnlmasını ve çok sevdiğin genç .. 

yuvanın ynkılmaımı iıtemiyonan para. Bizi çok iyi tanıdığına göre benim 
lan hazırla... de onu tanımaklığım lazır.ldr, Düşün. 

Ha .. Az kaldı ynzmağr unutacakbm.. dilin, dilşlindüm •. 
Sen iki satır yazıdan her ıeyi anlamuı. Birdenbire hatırladım: 
sın .. Sana 10 kere iki satır yazryoMım.. - Fred ... 

fmuımı ntrruyorum BmrNl., yazdığım Dodim, §U çocuğumun en iyi arkada-
sahr)ar 11dcdi fazln.. Bunlar elyazımdn-. şı, pamuk taciri Harrinin çocuğu Fred .. 
Tetkik edip beni bulabilir misin?. 18 yaşındaki çocuk. 

şimdiden bahse ein~bilirim, buıa - M ese J e an 1 aşı l ı yor 
mıyacaksın ! .. 

B 'Burorr.a döndUm .• 
en adi bir hırsız değilim. Öyie olaa Akıuım üzeri eve geldiğim vakit, 

idim, evde mücevherlerin saklandığı s-

ka Fred evdeydi.. . . 
sorun ve anahtnnnın konulduğu yeri Müstehzi, bir;u: çekbagen ıözlenyle 

bildiğim için bir fll"lattan istifade ede. 
k · beni seviyordu. 

re bır gün onlan aıırmağı düıünebilir. Çocuğumu bir gazete almak bahane-

dim. siyle dışanya yollıyarak Fredi yazı oda Kasa, yatak odası ile çalııma odanr.ı:ın 
arasındaki oc:hdadır. Malum ya yatak o ma çağırdım. 

Gözlerine baktım, ve: danızla ~hşma odanız, birer kapı ile bu _ Fred, dedim, paralan nasıl ,.e ~-
raya mcrbuttur. 

Kıısanın anahtarı da, yıı.zı masanızın reden alacaksın?. 
Fred, kıpkınnızı oldu: 

alt gözünü çıkardıktan sonra kalan U· _ Hangi paralan? diye kolı:eleôi .. 
fak bofluğun köıcıindedir. _Hangi paralar olacak? 10.000 lcio· 

Artık, her ıevi bildiğimi iıbat etıniı 
oluyorum. Bundan sonra karar vermek 
sancı nittir: 

1 - Y n paralan hazırlarım; 
2 - Y nhut evini::ı yanmasma, çocu _ 

ğunun knçrnlmr.s•nıı razı obrsun; 
3- Ve ynhut ta ba§kalannı aldatmak 

icin kullnndığto mcıhur ihtısasınla beni 
bulursun! .. Hürmetler! .. 

Kim olabilir? 
Mektubu okuduktan so:ıra durdum. 

tarı .• 
- Bilmiyorum 1 .. 

- Neyi bilmiyorsun, paraları nasıl ve 
nereden alacağını mı bilmiyorsun .• 

_ Hayırı Para meselesini.. 
Mektubu gö>terdim: 
- Bunu kim yazclı? . 
Artık, her türlü inkAnn faydasız ol. 

duğunu o:nlamıştı .. 
- Ben, dedi fakat .. 
- Ne ... Fakat?. 
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Ölür11 halkası 
IKlYıçltlık ve sıvırn Dkft lUIClUI btYJDunaın bu yüzlYık 

Eli sıkılacak adamı hemen 
öldürecek bir zehir taşıyor! 

ParJslller lhliU\I gilnlerlnde Bastll hapishanesinin taşlarlle 

inaanlar, en iptida i devirlerde bile 
yüzük kullanırlar ve bunu cembolik bir 
halka telakki cı:le.rlerdi. 

süslü meşrutiyet halkalarını takarlardı ~ · ... fü'e· 
rından birisi olan (Hiliegabal), bi.r kul. Mühim bir &1: tevdi edecegını soy 

Pariate, (Louvre) müzesinde, Mısı. 
nn ilk hlikümdar sUtalesine ait bh" çok 
yi:.zükler vardır. Yüzük o zamanJarda 
kudret ve kuvvet hilkilm ve nUfuz alfi... 
meti idi. 

Firavun; tam bir aal!hiyet ile vezir 
nasbettiflı (Yusuf) un parmağına bir 
halka geçirmiıti. 

Mısırlılar, Finikeliler, Babilliler yü
züğü hazan sağ ellerinin dördüncil par 
mağına takarlar, be.zan da boyunların.. 
dan dolanarak ıöğilslerine doğru sar. 
kan bir zincirin ucuna asarlardı. 

Romalı srkekler kadınlardan 
daha çok yüzük takıyord~ . 
Yunanlılar ve Romalılar &ol ellerının 

parmaklarını yüzüklerle donatırlardı. 
Herkesin mUhUr hizmetini gören, bir 
halka ta;ımau Adetti. Halkaların Uıt 
kısmında ya bir illlun tıaaviri, ya maruf 
ve meıhur bir adamın timsali, gurur 
duyulan bir hldiseyi, veya §ahsı hatır
latan bir reeim bulunu!1du. 

(Sylta) nın ylizUk taşında Yugur
thayı kendiaine teslim eden Bacchus'un 
reımi vardı. Sczann yilzlik taım:ia bir 
Venüı baıı mahkUk idi. Pompce'nin -
kinde bir aslan, August'un taııdığı yil. 
zUk taşında da bir Sphmx veya İlken -
derin profili bulunuyordu. 

Romalılar bu altın yüzüklere (An -
nuluı ıigillarius = Mühür halkası) 

derlerdi. 
Roma §Öwlye1eri, Cannes aava.§mdan 

1anra uzun müddet bu yüzUkled tayı. 
mrtludı. (Annibal). Kartacaya bu yü
zUklerle dolu Uç kova göndermişti. 

Roma imparatorluğu devrinde yiızük 
modası aldı, yilrildü. Uk zamanlarda 
bir yUzUkle iktifa eôen erkekler, bilL 
hare kıidmlan taklit ve hatti onları 

geçtiler; onlarla sanki rekabet etmek 
istiyorlarmıı gibi ellerinin bUtün par. 
maklarıru, - yalnız orta parmak mils • 
te~ına, yüzüklerle <!oldumuya başla • 
dılar. O derece l:i parmaklarının etleri 
görünmez oldu. 

Sonralan, mevsime göre ba'§lca ba1-
k1 yüzUkler takınak modasr çıktı . Ya
zın ince ve hnm, kışın kalın ve ağır yü 
zükler kullanılmaf a ba2landı. 

Bu l:adın mukallitlerinin en çılgınla. 

gazete odadan içeri girmiıti .. 
- Rid, dedim, paralar hazır.. Fakat 

Frcld, ıcn yokken onları almak isteme • 
di .• ~ . 

Sahne garip ve heyecanlı idi .. 
Evveli ağlayacak gibi . oldular ve 

ıonradan kahkahalarla gülmeğe başla -
dılar. Rid boynuma &anldı: 

- Babacığım dedi, bu bir latifeden 
ibarettir, Mektepte bazı arka'daşhınm 
benimle alay ettiler. Baban yazıdan an
larmış, halbuki bunlar boş ~eyler .. dedi. 
ler. Hem merakımı gidermek ve hem 
de beni ve evimizi ne kadar sevdiğini 
bir kere daha tecrübe etmek istedim. 
Frcıdle dü~UndUk ve sana o mektubu 
yazdık .. Bizi affet ... 

- Yavrularım, he: ıeye merak ede
cek ve merakınızı giderecek bir yaşta -
tınız. Merak edebilirsiniz ve merakınızı 
tatmin edecek çareleri de arayaoilirsL 
niz .. Yalnız size tavsiyem, bütün hare -
ketlerinizde en iyi, en münasip olan yo 
lu aramak ve bu yoldan gitmektir. 

Dedim. 

Amerikalı gr:ıfoloğ, alkı~lar arasında 
sözünü bitirmişti. . 

Söz rurası bana geldi. Toplantıda 
ıöylediklcrimi gelecek yazımda anla • 
tacağun •• 

Grafoloji ve crafomctri 
:nütehauııı 
Profesör Sone~k 

landığı yüzüğü Lir daha kullanmamakla rek kraliçeyi davet etti. -ıaya· 
Kraliçe geldi. Zavallı kadın. a~ ~li· 

tem3yüz etti. rak hatasını itiraf ve af talep ettl· Ayak parmaklarına takılan yUzükler, 
yalnız açık meşrepli uh kadınlara mah zabet: 
sus idi. - Asi«! .. 

Olllm balkasl 
Orta zaman hükümdarları mühür ye

rine parmaklannda birer yüzük bulun. 
dururlardı. 

Kendilerini (Adriyatik) in hikinıi 
sayan (Venedil:) dUkaları, nişanlandık 
lan gün denize kalın bir altın halka a. 
tarlardı. Bilahnre, balıkçılar tarafından 
bulunan bu halkalar, tarihi şeylerin en 
garip ve meraklılan sırasına ~eçti. • 

15 inci asrın sonlarına dogru, yanı 
zehirle öldürmenin sıksık vuku bulduğu 
aıralarda, italyada, bilhassa (Ver.edi!:) 
te (Ölüm halknsı) ismi verilen ve çok 
ç~buk tesirini gösterir bir zehri ihtiva 
eden yUzükler kullanılması moda olmuş 
tu. 

Halkalann alt kısmında göfe görün-
miyecek derecede l:ilçük ve scvri iki çelik 

uç vardı. Bunun açtığı ufak bir y.a~a, in 
sam hemen öldürürldü. Bunun ıçın de 
bir et sıkması kafi idi. 

16 ıncı asırda, (Venedik) te, aşıklar 
arasında, (Ricordini) denilen yüzükler 
teati i moda oldu. Bunlar, muhtelif şe. 
kilde bir taktın halkalardı. Uzeorlcrine 
ta2 yerine tcsbit olunan miniminicik 
maskelerin ağzında sarkan ince kolide -
l!lann uçlan incilerle süslenirdi. 

(Ricordini) lcr bazı sevdalılar tara
fından ümit ve muvarrakıyet alameti 
olarak aol ayağın serçe parmağına takı. 
lır ve görünebilmeıi için ayakkabının 

kilçük pamıağına tesadüf eden kısmı 

hilal şeklinde kesilirdi. 

Tngiltere kralı Şnrlm yüzüğü 
(Bayar) ın yUzUğünün üzerinde 

(korkusuz ve lekesiz ... ) remzi yazrlıy. 
dı. İngiltere kralı Şarl kendisinin mi. 
neli resmini ve bunun üstünde de bir 
ölU kafası ile C. R. harfleri bulunan bir 
yüzük tttŞırdı. 

Bu yüzUğii, idam olunacağı günün 
arifesinde yaveri miı1llay (Yate) e ver. 
di. Bu kıymettar ve tarihi yüzük bir 
kaç sene evvel, miralayın varisleri ta. 
rafından Londradaı müzayede de satıl
dı. 

(E !ex kontu) nun yüzüğü a~k ve 
kan efsaneleriyle meşhurdur. (Essex 
kontu Albert de Vereus) kibar zarif ve 
son <Jcre::e yakışıklı bir asilzade idi. 
(Kraliçe Elizabet) in trveccühünü, 
sonra sevgisini kazandı. Daha sonra da 
biricik .nedimi oldu. 

Kraliçe Elizabetine yüzüğü 
Eliz:aıbct sevgilisine bir yüzün hediye 

etti. Ve bunu verirken de, ileride her 
hangi bir hatasının affını dilerse bu 
yüzüğü kendisine göndermesini aöyle. 
di.. 

(Albert de Vereus); kraliçe hUkö. 
metine karşı yapılan bir isyana iştirak 
ciirmiyle divanıharbe sevk ve idama 

mahkOm edildi. Zindanda, kraliçenin 
sözlerini hatırladı. Ve yüzüğü götürüp 

kendisine vermesini (Kontes Nattıng
ham) dan rica etti. 

Kontesin kocası, mahkumun şahsi 

bir düşmanı idi. Kansını, yüzüğü götil. 
rUp kraliçeye vermekten menetti. 

Elizabet; eski nedimini affetmek için 
can atıyor, ve yüzüğü ia~e etmesini ıa

bırsızlrkla bekliyordu. Yüzük gelme -
yince hayrette kaldı. Kontun 11ükutunu 
hakaret telakki etti. Sinirlendi, tercd -
dilde düştü . Bu sırada da idam hükmü 
infaz olundu. 

Kont; 25 şubat 1601 de, 34 yaşında 

darağacına çıktı . 

Elizabet; hıçkır.:klarla ağlamaktan 

kendini nlamadı. V c uzun müddet yeis 
ve keder içinde yaşadı. 

Dedi. et. 
3 Uncü Hanri; yüzüklere ve krytı1 bıl 

tar ta•lara s;ok meraklı idi. Kralın · 
:ı dası-

merakı sarayın biltUn kadınlanna 

rayet etti. • • .. (PO 
(Sen Simon) un nvayetine gore il 

") · " "kl • 200 bin eg şes dö Bern nın yuzu erı ") 
altını kıymetinde idi. (Prens dö :go~t!ı 

d' ı a· nin 4,000 yüzüğü vardı. Ve ken 1 ıcl 
desine göre bu yüzüklerin her biri. es 

bir muhabbetin hatırası idi. . ... ter 
(15 inci Lili) zamanında yuzuk 

S ra • pek ince ve pek .ı:arlf yapılrrdı. on t 
)arı daha kalın ve dah.3 ağır yüzükle 

moda oldu. . . ;:Ja. 
(Bachaumont), gızli hatıratır •. 

(Matmazel Beauvoisine) in 22 1kirı.cı· 
•bi.t111' teırin 1884 deki terekesinde bin 

den güzel 200 yüzük aanldığnr yaz:ıyof· 
Ylizilk modasına ateş 

püskürenler de var . 
1732 de, (Mercier); yUzük suiisU

maline karşı ateş püskürüyor: "ln53°' 
gUzel bir kadının elini tutunca halka: 
ra üç köşeli tqlara temastan başk:ı • 

' • elı • şey hiasedemiyor; parmakların ınc , 
ğini, güzelliğini görebilmek için bun;. 
rı çıkarmak mecburiyeti karımda 
lıyor • .., diyor. ti 

ı 785 de, yüzüklerin halkalan pek en 
idi. Bunların ekserisi, mineli bir halk' 
üzerinde ya tek, yahut ta muhtelü tsf: 

ekl'nldeı larla süslü, beyzi, baklava § ı 

dört sekiz köşeli idi. Renkleri bazın ye 
ı:.il ~an arık havai mavi idi. Ertesi 6~ 
:ı , , :ı: • ,,e 
ne, İngiliz usulü, dört köşeli. mineh tı 
taşlı yüzükler sonraları da muamrn8 

yüzükler moda olmuıtu. 
Resim çerçeveleri, tütün tabakala~: 

gümüş sofra talrnnlan, madalyonlar, ~ 
lahlar, ilah ... ıibi sefirlere vcrilıne&i 
det olan hediyeler meyanmda mutls1" 
l>ir de yüzük bulunurdu. 

On beşinci Lüinin hediyeleri 
(15 inci LUi), 1725 ije (Marie lP' 

zinska) ile evlendiği zaman elini FrV'" 
~ya getiren Polonyalı aailzadelC~ 
(Kral istanil.U) ın maiyetine pe 
kıymettar yilzilkler hediye etti. 
Düğünde bulunmak üzere gelen f'D' 

lonya valisine 40 bin altın egü kı~~ 
tinde tek ta§lı bir pırlanta yüzük vet1 , 
di. 

Bir bqka yüzükte, 1770 de (ArıidÜ' 
şcs Mari Antuvanet) i (istraıburg). • 
getiren ve ( Comte de Noailles) c teSl~ 
eden (Prens Stıarenberı) e hediye °' 
lundu. Bu yUzük gayet iri beyzi bir pıt'• 
Janta ile müzcyyenl:li. Ağırlığı 53 ~t, 
kıymeti de 40 bin egü altını idi. 

'5• (Baııtille) in zaptın<Luı sonra Patı 
liler (Meırutiyet) halkalarını ta§lınaV 
başladılar. Bu halkalar, pırlantalarl•• 
yakutlarla, zümrütlerle değil ,eski 1111 

piaane ta§lariylc süslenirdi. f 
Ni§an yilzUkleri üç köşeli ve mine 1 

idi. Kral taraftan gençler, m~rutiyete 
karıı muhalefetlerini izhar için nıerlt~ 
rinde (Domine salvum foiregem) ref!P'' 

mahkuk bağa yilzükler taşırlardı. 
1htillllin en hararetli günlerinde (JJ'~· 

ra) nın, (Şalye} nin veya (Lopele~ 
ye) nin resimlerini havi enli gümU~ İ11 

kalar moda olmuştu. 

• 

Gtiz hekim• 

Dr.Muıal RamiAgdtfl 
M uayenehanesinl Taksim. TalimaDt 

Tarla başı Cad, URFA Apt. runa 
naktetmlgtlr. Tel: 41:553 

Neden oonl'3, kontes hastalandı .. ha - ı 
yatmın son demleri yaklaştığını anladı. ;. __ , __________ ~ 

Derin bir vicdan nzabı içinde inliyordu. 

=>azardan maada hergün: OğJeÖeı' 

•onra saat ikiden altıya kaclar 



• 

Q tfd Z~LLtK nedir ve gtlzel kime 
enır? 

/\ta s .. 
' v Ozlerimizden birı· • "Gö. ın· k. · erse .. • n ımı 

~lızeırk gUzel odur.,, der. Fakat bugün 

ııurı g~ her kadının elinldedir. Bugü _ 
lak· ellik tel~'-,-!s· d'. .. b h 

ı tcı~kki UKKI ı, unun u usus-
t~eı !erinden çok farklıdır. Artık 
ele oı ..... ~lınak için yüzün klasik bir şekil. 

··<cıszna ı·· 
Cqnı uzum ve ihtiyaç yoktur. 

]j b ılık Ve .•. • 
a~lr on1ınalıte, güzelliğin bel. 

bit ~· Unsurlarındandır. Güzelliğin sa
~ •delcrd 
. e giri . en sıkarak daha seyyal bir 
lılılcanırı şı her kadına, güzel olabilmek 

'h 
1 Verın· · <lUı»· iŞ tir. 

!~ .,urı .. 
1 tıza e(] &uz~} olmak için, her ka!drnın, 
~~1.tıdan i:~ dıkkat ve itina ile yaradı • 
ı_lt dilde tıfade etmesi kafidir. Böyle 
ogtif at \re · · · iltle 

1 
ıtına ıle çirkinlikten bile 

llıqı. o una bilir! ç "nk'' ... 1 1 • "'• 11,, u u on1ına o _ 
Ilı] "Zatı d•k . 
. ltıe]t . . ı katı celbetmek ve beğe-

tır 1Çın kaf · 
lllşhir ı gelen bir amil haline c . 

llt OJc be~ · 
~~~ }'ıldgenilen ve sevilen me~ur si. 

"İz. C··rzlarından bir çoğunu tetkik 
~ı h 0 recek · · k' b" 
\> ı.ıylik • sınız ı, ır kısmının ağ 

.'>'a " ' hır kısmının gözleri yumuk t·r ı-at'1k 
acıt Ct tırı Xe,di yaradılışından is.. 

~Ok Çir ıne~ini bilmiyen bir kadında 
b~ §e ulacağmız, kusur sayaca _ 
ı: } er o ld b. . . 
~tr ,... Yl ızın l1'eI' mezıyeti, 

t blizeıı· ~. 
ıt•· ıgı olarak ·· ·· üz ıJ .. "'dır .. gozun e çarp. 

'
:1tlat-. ' ÇunkU ,onlar mesela kalın du 
'il -·•ıt Y" 

" ele Ot"· ll21erinin heyeti umumiye _ 
'1ı•t 'Jına1 . 

ernıe . . ve canlı bir uzuv obrak 
sını bilmektedirler. 

Cuıeı 
0101ak bir zarurettir 

lltı 
>ıı gun u 
i"·ı ~lt\az. Ju:eı olmak, boş bir §ey sa -
. 1\lttt. ( • el olmak cemiyetin bu. 
r,. clakk'. 
\.e 1 1lı1z ib• ısınde bir zarurettir ve de-

01rna~ 1 her kadın, güzel olabilir 
Gi.j rnecburiyetinde'dir de .. 

ltr zeııik · · 
~ de de .dıçın bir çok tipler ve bu tip-
11\, ı. 1 eal .. . 

~ '1li ti guzellık vardır. Her ka. 
t?ıd· Plerden bi . . . 

tiJ..ı ıne •. rıne gırebılir ve 
"lı~ •Crece~· h 
h tilt tı' gı u~usiyet ile mensup 
~ Pte o ... 

) lırgu rı1ı.nal sayılabilir 
lln n ve . .. · 
b~ ıı foto~ r c:ansrz bır yuz güzelliği, 

~~r. g aflarda nazarı dikkati ceL 
L la1a 
~t.L ın o Recın ı .. 
l' ""n biri e yayı gosteren sirrma-
l)J~rtl ntte, Çok beğenilen Robert 

~li . n fot ğ 11\in rn h o raflarına bakınız. Yü • 
u telif k 

ısımlarını ayrı ayn göz 

Sıhhat 

Canlılık 

Orijinalite 

Hareket 
gUzelllğl 

Makyaj 

Güzel olmak bir 
mecburiyettir! 
çnırkDn <dle cosaınuz crnJı naı 
göırünmekDe keınd ln lzl 

beğeın<d!Dırebnınırsınnz 

Koca ağızlı Jon Kravfo rdun ve çirkin 
burunlu Robert Taylorun 

muvaffakiy et sı rrın ı ifşa ediyoruz 
önünde bulundurursaruz, bu odamın na 
srl beğenildiğine hayret edersniiz. 

Mesel! burnu hiç te güzel değildir. 
Yandan lda cazip görünmemektedir. 

Halbuki onu bri defa filmde, harek~t 
halinde görünüz. Kendisini beğenenle
re derhal hak vermekte tereddüt etmez· 
siniz. 

Bu, güzelliğin en mühim unsurlann. 
dan birinin canlılık, ve yüzün ifade kud
ret ve kuvveti !dduğunu size derhal an
latır. 

Güzelliğin başlıca şartlan şunlardır: 

1 - Sıhhat. 

Sıhatı tam ve yerinde olmıyan güzel 
olamaz. Bunun içindir ki güzellik sıhhat 
ile başlar ve sıhhatin bozulması il~ raza. 
lrr veya biter. --

2 - Canlılık . 
3 - Orijinalite . 

4 - Hareket güzelngi. 
5-Makiyaj. 

Sevmeyen insan normal 
bir insan değildir 

Sevmok ve sevilmek, her normal in
sanm tabii ihtiyaçlanndan biridir. Ha-

yatında sevme~ ve sevilmek istemi • 
yen, normal bir insan sayılamaz, böyle 
bir kimse mutlaka hastadır! .. 

Böyle olunca .güzel olmak veya mev

cut güzelliği arttırmak için mümkün o
lan şeyleri yapmak bir vazife olur. 

Güzelliğin doğuştan fazla sonradan ik 
tisap edildiğini, sinema kumpanyalan -

mn mektepleri ve mütehassısları yüz -

terce •defa isbat etmişlerdir. Avrupanm 

birçok yerlerinde de güzellik mektep • 

leri vardrr. Viyanada, Berlnide, Faris. 
te, Amerikada mevcut güzelli!t mektep 

]eri ve güzellik müesseseleri adeta (gü

zel) imal eden (güzel) yaratan yerler. 
dir. 

Güzellik mütehassısları, kendilerine 
müracaat eden her kaldım tetkik ettik

ten sonra, onun nasıl güzel olabileceği
ni tayin ve tesbit ederler. Ve yukarıda 

da dediğimiz gibi, yalnız başına çirkin I 
olan veya bir yüzün heyeti umumiyesi. 

ni bozan bir kusur bile - eğer izale e
dllmiyorsa • orijinal bir güzellik ya. 

ratabilmek için mütehassısların elinde 
işe yarar bir meziyet olur. Ayni şeyi, 

her .kadın, a.ı veya çok kendiai de ya ~ 
pabilir. 

Bir kadında, hareketlerin. canlı ve 
manalı olmaıı fevk.alide mühimdir. Ve 
bir kadını c:azip, güzel gö.teren iınille
rin ibaıındadır. 

Güzellik mekteplerinde, canlı ve ca • 
zip taraflar için icap eden vakit daima 
ebeımniyetle aynlır. 

Makyaj sanab 

Makiyaja geli~e: ınalciyaj, mevcut 
bir güzelliği daha fazla meydana çıkar _ 

mak, bir kusuru kaybetmek azal'biıa.k 
veya bir güzellik vasıtası ve ~uru ha.. 
tine getirmek sanatıdır. 

Memleketimizlde makiyajda çok mu. 
vaffak olan bayanlar vardır. Fakat bu _ 

nu ihmal edenler veya bu İ§tc muvaf_ 

fak olarruyanlar da çoktur. Makiyaj 
sadece boyanmak değil, ~deta boyan ~ 
mek için yaratrlmıı insan yüzünde 

cf
• en 

n ıs, en canlr, en hareket ve manalı bir 
tablo vücude getrimek demektir. 

Gösterilmekte olan ve ifade ettiğ'i 

manalan büyük olan bir Türk filminde, 

başrolü yapan bayan, muvaffakıyetli bir 

makiyaj ile ldaha pek çok nazarı dik.kati 

~lbeden bir sima arzedebilirdi. 

Yüz güze11iği yanında şekil güzelli _ 

ği, vücut güzelliği de mühimdir. Bunun 

da temin edilmesi daima mümkündür. 

Türk kaldınr, aslında güzeldir. Gü • 
zellik ilminin bulduğu vasıtalardan ve 

usullerden istifade ederek bu güzelliği. 

ni daha çok arttırabilir ve arttrrrnatı _ 

dır. Bunun için esaslı şartlar: Sıhhat, 

dikkat, bilgidir. ihml ve lakaydi, güzel
liğ öldüren en korkunç şeyfdi:r. 

Mademki, güzel olmak için sıhhatli 
olmağa mecbursunuz, mademki sıhhati 

olunca güzellik için en mühim şıeyin.iz 
var demektir ve mademki her kadm gü. 

zel olabilir ve çirkinlik bile güzelliğin 
kıymetli vasrtalanndan ve kusurların -
dan bir haline sokulabilir .. 

O halde? .. 
Sıhhatinize güzellik ve fÜzelliğinize 

sıhhat ilave ediniz. 

Neticede hayatta daha m~ut, daha 

şen olacak, etrafınızı da daha mesut ve 
daha neşeli yapacak_?!!lı .. 

ERKSON 

Kurşun geçmez 
yelekler 

isyanlar, karışık hAdlseler kurşun geçmez 
yeleklere karşı rağbeti arttırıyor 

Fillsti n d eki lngiliz polislerine 
bile yollandı 

U8tteki resimde) 7mrşı.m geçmez yelek 1erin üzerinde yapt1an tecrübeyi; altta. 
ki resimlcrM tecrübeden sonra muaye >IC1Ji ve ölfü alınmasını görüyorsuıııw. 

Kuışun geçmez yelekler, son sene
lerin en fazla aranan ,en çok satılan 
ve bu itibarla da bol bol yapılan tica 
ret ve sanayi maddelerinden biridir. 

lspanyada bu yeleklere ihtiyaç çok
tur. Filistine son aylarda hayli gön
derilmiştir. Hidistan, mütemadiyen 
taliptir. Çin - J&pon harbi, her iki 
memleketten pek çok siparişler yapıl 
masına sebebiyet vermiştir. Velhasıl 
kurşun patlayan veya patlaması muh 
temel olan her yer, bu gömleklerden 
aramakta ve almaktadır. 

Bir memleketin umumi sipariş veya 
mUbayaalnn yanında hususi ve fert
lere mahsus siparişler de var. Kurşun 
geçmez gömlekler imalinde büyük bir 
ihtisas ve şöhrete malik bir İngiliz 
müessesi şöyle söyliyor: 

"Gömlekleri kime sattığ!mızı veya 
daha doğrusu gömleklcrinnzi asıl kul
lanacak kimseyi pek çok defa bileme 
yiz. Cünkü bu gibiler kendileri gel
mez. Adamlarından birini gönderirler. 
ölçüleri esasen ahnnustır. Gömleği 
yapar veririz. 

Dikkat edin, bu tarzda. gömlek yap
tıranlr..rdan hiçbirisi çek vermiyor. 

kredi talep etmiyor. Çünkü, bunlar 
gömleği kullanacak olan kimsenin 
hüviyetini meydana çıkarabilir. Hnl
buki hiç arzu edilmiyen şey de budur. 

Son aylarda kurşun işlemez gömlek 

ıerimıze talip pek fazladır. O kadar ki 
hiç st..'.>ğumuz yplriur. Mütemadiyen fi,;--..... 
de sipariş almaktayız. Umu-i vaziye-
tin n:ızikliği ihtiyaç ve taleb~rtır
maktadır.,, 

Bu gömleklerde ölçü mesele.si çok 
mühimdir. Çünkü hariçten katiycn 
nazat>ı dikkntı cclbcbnernck için kur-

şun geçmez gömleklerin, tam bi;-nıcü
yc uygun olması şarttır. Bu gömlek
lerin, giyenlerin hareketini asla zorla.~ 
tırmadığı da malumdur. 

Son zamnnlnrda, A vrupanın bazı 
memlcketlcıindc polislere de kurşun 
geçmez göm!ckler giydirilmektedir. 
Bilh:ıss:ı. isynn vesaire gibi hadisele
rin baş söstcrdiği memleketlerde bu
ııa bilhassa dikkat olunmaktadır. Bu 

sebeple Filistindekl İngiliz polisleri 
için de bu gömleklerden icap eden 
miktar yaptmlmıf} ve Filistine gönde
rilmiştir. 

<Ç©<elUl!k h©ıft©l~D 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 
23 te§rlnlevv_!ll tarihli bllmecemlzln hal §ek ) Not: Bilmecemizi hiçbir olmyucumuz tam 

ll §Udur: olarak bilememiştir. Mnnmaflh fçlcrlnden bir 
çoğu neUceye yaklaşmışlardır. İşte bu oku. 

R 

L!! 
M 

s u 

f. 

T 

o 

yuculnrımıza mUkMat ı.•erfyoruz. 

BiR HOKKA TAKIMI KAZANAN 
Birinci: Şckip Tezel 48 inci ilk okul, 

LOSYON KAZANAN 
İkinci: Nermin Ankara musiki muallim 

mektebinde. 

iKt ŞiŞE ESANS KAZANAN 

üçUncU: Hicri İstanbul erkek lisesi 97 

BiRER DEFTER KAZANANLAR 

1 - Ferdana Eskl§ehlr lnblsarlnr, 2 -
Rıza Uzunyusuf Halil ağa sokak ıo, 3 - M. 
Kemal İstanbul erkek lisesi, 4 - Lfıtfl özln 
EmlJ'E'Oıı ortıı okul, ll - Necııı. Kansu Bakır_ 
köy ı lncJ okul ıso. 6 - G. Çaylnk Bakırköy 

Bu §ema size toprağın nasıl dekupaj edile tayyareci Sadık sokak 41, 
eeğlnl göstermektedir. 

Harflerin mnnnsı §Udur: R - Tilki, o _ 
Ayı yavrusu, E - Sincap ve T - Tospağa, 

lkincl grup harfler de: V - yumurta, M 
- Bal, N - Ceviz ve Y - Salatayı tcmsıı 
etmektedir. 

Böylece her hayvan sevdiği yemeği ba§ka 
birisi tarafından rahatsız cdllmekslzln gidip 
ytyebllecekUr. 
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Kadınlar, hislerini gostermenın içtimaı 
bir günah olduQuna kanidirler 

Hep biliriz l:i ,--r-~---
bir kadının zevk· 
teri, ıahsiyetinin 

teferrüt etmesi ve 

kendi kendini 
yüksek görmesi ile 
tatmin edilir ey· 

lcrdir. P. lbuki bir 
erkek kendi kcndL 
ne hiç tc fazla e-

hemmiyet veren 
bir mah1Cık değil. 

dir. Hattfi erkek· 
!erin ~e dok.. 
sanı şahsını geri

de bıraknn ve unu
tan insanlardır. 

Eğer erkel: 

de kadın gibi ken
di kendine fazla ~ 

hemmiyet "ermlı 
olsaydı erkekler 

arasında da ayyaı;
lık, kumarbazlık 

ve bu gibi daha 
bir çok ifratlara ka 
pılanlar az olurd". 
Hulbuki e:-keğin 
çok içki içmesinin IJellerfnc 1:1ular çıplak T:adın arkaları, güzel 1:oku1ar dağı~~ dalgalı kad~n. Baç!:'1:' '?e tıi-
tok sebebi kendini hayet çalınan bir valsin mcstcdici 1uığrııelcri, er1teğe, 7ccndını. unutturmak ıçm kô.fı gelır. 

unutabilmek istemes1-J.ir. Bunun haricin Bir sürü güzel kadın ve yan dekolte men bir fiskos geçerek ldurup dururken 
de bir erkek kndına nazaran ne içkiyi vücut arasınd<ı, kendini onlara beğen· ortalığı fesada verdikleri her .zaman 
fazla sever, ne de içkiye daha fazla mü. dirmek ihtiyacını hissetmiyen erkek, görülen şeylerdendir. Bunu kadınlara 
tehammildir. Erkek her şeyden ziya!ı!e elbette ki bu topl:ıntI da kadından dah:ı. bir tariz olarak scrdctmiyoruz. Sade -
hakikati görmemek, daha doğrusu ha.. fazla eğlenmiştir. ce bir hakikat olduğu ve erkeklerle ka· 
kikatten kaçmak için türlü türlü ifrat- Kndın içinı 'bir 1baloda, bir zir.afette dınlar arasındaki tabiat farklanru te • 
lara baş vunır. yalnız erkekleri cezbetmek değil, baJ • barüz ettirmek isin yazıyoruz. 

Dikkat edecek olursala erkeklerin ka kadınları ıda en ince tefcrrUata ka - Her nerede olursa olsun, bir erkek 
epor yapm:ılan ile kadmlann spor yap. dar tetkik etmel: adeta bir vnzifedir. sıkıldı, darlandı mı bunu ıaçıktan açığa 
malan arasında da çok larl:: vardır. Fakat iş bununla da bitmez. Bir ka- söylemek ve göstermekten his çekin -
Bir erkek, zevk aldığı spo:ı.ın en in - dın, diğer kndınfar Uzerinde husule mcz. Halbuki kadınlar h~lerini olduğu 
cc tcferrfuıtrna k~dar bUtün incelikleri.. getirdiği tesirleri ide tetkik mecburiye- gibi göstermenin i~imatbir gUnah ol· 
nl kavramağa uğraııır; aylarca ha~ tini hisseder. Onlarla kendini mukaye. duğuna kanidirler. Değil hislerini, mu. 

senelerce bu yolda ömlir ve takat tü- seye, aralarındaki farklan tesbite uğ· vakkat ho nutsuzluklannr bile belli et. 
ketir. Erkeğin spora bu derece inhimak raşrr. Bu mukayese neticesinde ya on _ 
duyuşu Birf kendini unutm.-.J.: ve avut. 
mak içindir. !ardan üstün yahut ta onlara nnzaran 

bir basamak daha nş:ığitla olduğu:ıu his 
Yoksa sporu kadından fazla sevdğii 

i~in değildir. Erkek kerldin: unutmak-

la saadet bulur. U:ıutmak için de en iyi 

vasıta herhangi bir şeyi kendinden, 
gahsındnn :fazla sevmek la=ımdır. 

Danslarda, ziyafetlerde erkekler ka • 
klrnlara nazaran l:endilerini daha ça -

bı.lk unuturlar. S:ıkHfonun yanrk nft. 

ralan başlar ba§lamaz dum:ınlı kafası 
artık etrafı tenkit edemez bir hale ge

lir. Her şey, her kadın ona cazip gözük. 
meğe başlar. 

Bellerine kadar çıplak k:ıdın arkala. 
n, güzel lcokula:: dağıtan dalgalı kadın 

saçtan ve nihayet çalınan bir valsin 

mestedici nağmeleri, erkeği kendinden 
geçirecek kadar l:uvvetl3:lir. 

Halbuki böyle bir yerde J:adırun his.. 
lerini tahlil edelim: Erkeğinl:indcn ne 

kadar farklı olduğunu görürfu:. Bir 
dansta, bir baloda kadının ilk ve son 
emeli kendini kaybetmemek olduğu ka· 
dar etr:ıfına erkel: toplamak ve herkese 

şen şuh, fakat s~n derece idareli gö • 
zükmektir. 

Hangi baloda, yüzünün pudrasını, 

dudağının allrğmı ihmnl eden kadın gö. 
rülmüştür? 

Tuvaletinin en ince teferrüatına ka -
dar kenldine her yarım s:ı:ıttc bir Cjel:i 

diizen veren kadınln balod!n çıkan ve 
yalnız üstü ba§ı değil, krav.lt ve yaka • 
tığına varıncıya kadar her t:ıraft bum 
buruşuk bir hal :ılan erkeği bu husus • 
ta muknye~c caiz '.ieğildir. Yul:anda dn 
ldcdiğimlz gibi biri kendini daha ziynde 
dilıünmli3, etrafına daha fazla dikkat 
ve itina toplamuk istemiş. diğeri ise 
kendini unutıırak o geceki hry3ttan 
mümklln olduğu kadar z;evk alma a 

scderek memnun yahut 'b müteessir o
lur. 

Bütün bunlann sebebi ide şudur: 
Bir kadının kendi §Ahsiyeti hakkındaki 

karar ve fikirleri tıpkı bir barometre gi. 
bidir. Hava p.rtlan, muhit ve saatine 

göre değişir. Böyle olunca da kadın bu 

bakımlardan ebedi bir mücadele içi;de 
yaşıyor demektir. 

Fakat bir de CTkeği düşününüz: 
Yüzde kaç erkcl:, ker.dini başka erkek. 

lcrle mukayese ve kendi hıı.kkmda bu 
mukayese neticesine göre kurar vermek 
itiya:lındad,r?. 

Çirkin diye ellerini milml:Ün olduğu 
kadar saklamak istiyen l:aç erkek gös

terilebilir? Kulaktan büyük, bacak'Jarı 

§işman diye kuç erl:ek bunları örtmek 

ister? Ve nihayet güzel olnuyan taraf • 
larının; meselfi burnunun !.>üyüklüğünü, 

baldırlannın k;ılınlığıru göz göre göre 
tevile kalkışan kadın yanında erkek ha-

kikaten merdane bir hareketle: ''Adam, 

sen de, çirkin sem, çirkinim!, ldeyip işin 
içinden çıkmaz mı?. 

Erkek ne ise odur. Olduğu gibi gö. 
rünmekten hoşlanan yarndılıştadır. Fa. 

kat bir kadın mütemadiyen olduğu gibi 
degil, iste:liği gibi görün.-nck için mü • 

cadele etmektedir. Bu mücadeleden yor 
gun ve mağlup çıktığı zam:ınlar onun 

yanına yaklaşmak caiz değildir. Çünkü 
mUth:ş asabi ve gayri memnundur. 

Bir erkek. kendini unuttuğu. kendi-
ni kay~ttiği zamanlar her zar.-.an • 
kin:!en d"ha neşelidir. 

Hiç dikkat ettiniz mi? air balod • bir 
dan ta erkel:ler ara'lında c.ltalta fesat 
ve ded"kodu yapılm:ız. Halbuki kadın • 
!arın blSyle toplantılarda aralarında he. 

mcden işi tatlıya bağlamasını o kadar 

iyi bilirler ki insan kadının ne vakit 
hoşnut, ne vakit gayri memnun oldu-

ğunu da kestiremez. Bu elbcttek'i er. 

keklerin aleyhinedir. Çünkü memnun 

yahut gayri memnun kadını tatmin et· 
mek son derece güçleşmektedir. 

Erkek için it, iç.ki, kadın, musiki spor 

yahut aşk bütün bunlann hepsi bir tek 

gayenin tahakkuku için birer vasıtadır: 

Kendisini. unutmak ve ıavunmak ! Eğer 
böyle olmamı olsaydt, bugünkü erkek 
dünyası bir kuru gUrUltüden ibaret ka· 

lır !dedikodu ve fiskos ayuka çıkar, ve 

içtimai hayat bamoo~ka mecralara da • 
ğılır, giderdi. 

eee M 

9 
Maceraları 

Büyilk bir cild halinde. Yalnız re. 
simlcrden ibareL İçindeki kU~ilk 
konuşmalarla hiç yorulmadan X 9 
un harikuUl.de maceralarını takip 
ctmlı} olursunuz. 

X9u 
sizin gibi çocuklarınız da çok se
ver. 

Bu onların ayni r.a.manda eğlenceli 
bl.t okuma kitabı da olur. 

h.,iatı 30 kuru§tur 
Çocuklnrınızı teşvik ediniz. Hafta. 
lıklnnndan ayıracakları küçUk ye. 
kftnlarla bu küçük rakamı kısa bir 
zamanda elde ednrek 

X 9 un 
maceralanndan birer tane edinme. 
lidirlcr. -

it 1K:tNCtTE~ 

Sinirli mis·n·z ? 
Değil mis· ,iz • 

Size 

20 sual 
Soruyoruz , 

Slnlrllllk derecenizi, avallerlmlze verece§lrtl 
notların yekOnl e ölçebll rsiniz 

Cebinizde para, 
arkanızda palto 
yok... Zevbenlz 
yeni yaptırdıQı 

mantosuna kürk 
istiyor ... 

Sinirlenir mısınız? 

••sınırU mlslnlz, değil mlaln1%? .. 
Bu awıll aoracagıın hemen herkcaln 
bllA tereddUt (hayır!) diyecekleri 
tahmin edilebUlr. HIC klmacntn 81. 
nJrWJği kabul etmlyeceğl mUhak.. 
haktır. (Sinir1Jyim} diyenler, bunu 
oiddeW lıarekeUerlnlD b1r ınuereU o.. 
larak 86y1erler. Bazan da evde her 
latedlklerlnl yaptmnak lçtn btıtUn ça 
relere bq wrduktan sonra bunlarda 
muva!t&k olamayınca bir tehdit 'ası. 
tıuı olarak sinlrllllğl kullanırlar. 

Blr çok sinirliler kıı.bahaU ve ku. 
suru kendilerinde değil, ba§klllannm 
harekeUerlnde bulurlar ve Bık sık: 

- Eh; artık .. Buna da ainlrlenU. 
mcz mi T derler. 

Hayatta her şeye smlrlenlllr veya. 
h!çblr "eye ain!rlenllmu. Bunun bir 
çok Bebeblerl ve Amlllerl vardır. 

Bu yazı De bu Amlllert tesblt et. 
mek 1stemtyoruz. 1ate~ sadece: 

- Biz a1nlrl1 mls1nlz, değil misiniz 
Bunu anlamaktır. 

Gazeteyi eU.nlzden atmaynuz.E!ascn 
böyle bir harekette bulu::sanız b1lc 
bJrkkaç dakika sonra tekrar cllnluı 
nlacııksmız. 

Mademki gazeteyi tekrar ellnlze 
alacaksınız, o halde nl~ atacakat. 
nl%. Hem, bw:ıda kızacak ne var? 

sız slnirll mJstnlz:, değil mlıı1nlz? 

Bunu anlamak taUyeme:: tnlyiz T,. 

Y UKARtırf satırlan bir .Amerikan gaze_ 
tesınd"n naklediyoruz. Gazete, okuyu. 

cuıannm ı nlrllllk dercce.lerinl kontrol ve 
tcsblt edebtlmeal Sçlıı bir taknn ıru!lller ta. 
bJt etınlş ve suallerin ba§ma da yukarikl 
yazıyı 11Ave etml§Ur. 

Sinirlilik dcrcceslnl anlam.ak için a§ağıyn 
20 sual yazılmı~br. Bu ruallerden her birine 

aamımı olarak verece:ıntz cevaba g!Sre ken. 
dlnJze bir ııum.o.ra tıı.kdlr edecekslnlz. Numa.. 
Talar, l, 2, 8, 4, dUr. Her bir suaıın tayin 
etUğl vaziyette slnlrlcnmlyarsamz ı ı:ıuma.. 
ra vcrecckaıntz. 

ı.ıııteesslr oluyor. Fakat fcabmı en milna.. 

sip zamanda ve ıekllde yııpmağı dil§tlnUyor. 
sanız veya 'böyle yapmakta iseniz 2 numara 
,·crccckalntz. 

Kızıyor, söyleniyor ve f akat hcrhangl btr 
harekete geçmiyorsanız numaranız 8 olacak. 
tır. 

Kızıyor, a8ylenlyor, fakat harekete geçi. 
yorsam, numaram% 4 dUr. 

Her bir suale ''ereceğlııız numaraların ye. 

Jdlnu 20 fsc çok stnırsızs1ntz. Biraz Biİiİrlenme 
ğc lbUyacmız vardır. 

40 numaraya kadar derece derece az a1nlr
lls1nlz demckUr. 

40 numara, mutedil ve makuı bir adnmm a. 
lacatı numaradır. 

60 numara orta ve 80 ııumara çok slnlrll. 
lcre mnhsua noUardır. 

Bu numaralar erkekler içindir, Itadmlar 
fçln numaralar daha yUksckur. 

Bir bayan 30 numarada sinirsiz, r>O de mu. 
tedil, 70 de orta sınlrll, 90 da çok 81nlrl1dlr. 
Yani suallere vereceği numaralara daima ııs 
znmmetmclt hakkma maliktir. 

Bu lza.hattruı sonra suallere geçlyonız: 

ı - MUbim bir l§lnJzl görmek Uzere va.. 
pur, tren veya tilncle bineceksiniz. Gl§ede 
btlet. almak tatiyen blrui var. Vapurun, trC?. 
nlıı veya tUncl arabalannm kalkmaaı d:ı 

yakın. önUnUZdokl zat, bilet memuruna, blr 
1:ok sualler sormakta ve U!nk pıı.rası varken 
moaoııı. ıs liralık bozdurmaıc ısfcmektcdlr T 

Slnlrlenlr misiniz. sinlrlcnı:ncz mlı!lnlz? 

2 - Zcvcenızlc alnemıı.ya gidiyorsunuz. Si. 
nemada. zc\'coniZln ynmnda otunuı adam 
aşJktır bir şekilde zcvccnlze solculuyor? 

Ne hisscdcrslnlz? 

s - Almıık 1stccUğtnlz bir §ey fcln blr dUk 
kt.\.ıı4 gtdiyor8'.ınU2!. Ya :ınalnı kaııtes1nl be. 
t,enmiyor, veya fiyatı Pahalı buluyorsunuz. 
Malı n.ımndan çıkarken satıcı "bayım, biz 
bu dllkk~nı adam cğlendlnnck fc;ln açma. 
dık,. diyor. 

4 - Sinemada yanmızdakt zat, g!Sstcrflcn 
filmin nıt tarafını söylUyor. Veya yüksek 
ııcslc yazıları okuyup, mUtnıca beyan cdl. 
yor. 

15 -Tramvayda yer varken kapmm ~nUn. 
do duran bir zat içeri girmenize mant oıuyor. 

Treniniz kalknWı: üzere .... Bilet~ 
ıınrz. .. Fakat, bir kadın, giıenin rl 
de çakılmıı knlnut- Memurdan l 
ıuz bir takım izahat istiyor .... Ei' 

nirlcnmiyoraanız ne mutlu tiıfl 

~ - Slgnrn lçllmlyen blr yerde ot J 
!BUyorırunuz, vapurun alt kamarasnı& 

1 ııız. Biri yanmızd:ı diğcrt ktu'§mu.da iki-" 
atgara Sctyorlar Te gQlcrek (burad& JJJ 
fçllmcsl memnudur) ctlmles1nl okU~; İ 

7 - O o.k§am işten çıktıktan •<W'I_ 
gitmek nzere vapura blneceka1nJZ. :Bit pi" 
dığmız yanıruu sokuluyor. sızı - \18 """ 
Yl\lkmak 1lzere olduğunu ııöylC?mentııı .,J 
men - ıtı!a tutuyor ve vapuru kl1~ 

8 - Evde her çnlt§Dlnk 1stcdipt: ,sel 
zevceniz, colıD?Danıza. manı oluyor. 
81nemnya gtd llm eliyor. rJ 

w (Cevap verecek bayan olduğu 
suau oııa göre dcğlgtlreecktlr.) İ. 

O - Evde zevceniz, hlç eksllt olnlflr&~ 
antlrlerl yUzUndcn ııJz1 mtıtemadlytıll 

ediyor. ol 
10 - Kendiaine borç para vC?rdl~ 1 

dostunuz, hem borcunu !Sdemlyor, ıı 
or.ldıı. burada 11.leybinlzde bulunuyor. ~ 

:ı.ı - YOida blr adam, aya nan 
vo sonra da (k!Sr mUstln) diyor. f 

12 - Blr lokantada bozuk bir ycı:ı:ıe1' 
tırlllyor. arso:ıa yemeğin bozuk old p1 
geri g6tllrillmeslnl a!SylUyorsunuz. LD 
aalJlbl (bayım, bu yemekten knç mnştt~J 
)'odl, bir §ey cöyl,.mcdi. Galib:ı a~ 
tadı yok .. ,. 

DJ)-or. ./, 

13 - Hlzmctctnlz evinizde olan bit~ 
baskıı.lnrme. ve bllhru!s:ı ııc\1~med1ıcıe 
anlatıyor. e f 

l4ı - Memur musunuz. Ay ısonund&-of 
trık, telefon, havaı;nzl tnbslldıın ası}zy e e 

l:S - Ya~urlu blr havada yazı?ıatl 
carethane, veyn e\inlzdeslnlz. Blr tanı~ I 
bir naat için ıcmBiyenlzl istiyor, ali) 
bir da.ha gctimıi)"Or. 

16 - Bir §CY nlırkeıı satıcı, bllerclt ~ 
tartıyor veya kalp blr para sllrmek fS - ~~' ı 7 - Cebinizde pam, arkruuzda p ı; 

Zeve"n!Z yeni yaptırdığı mantosuna 
istiyor. tJJ 

18 - Birçok defalar yardım etU~ıO' 
arkadaşınız, kendisine ufak bir 1§1nl% 
~U "vakit tamamen Jlknyt kalıyor. ti 

19 - Rekabet dola)'ll!lle daklblnlZ ~ ~ 
hayatınız hakkında dedikodu ynpı)·or 
na UUrs.lnr da kan§tlnyor. <' 

20 - Bir toplantıda ynnmmzdıı. g~~ 
ya bittat gClrdUğtlnUz bir §eyi anısW 
nuz.. Blr zat, ııJz1 tekzibe kalltıyor. ~ 

HA~~~.~, 
lstanbulun en 'çok satılan hak',, 
akşam gazetesidir. İlanla';ı 
HABER'c verenler kar edef 

... 
() 
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PARDAYANTN 'R'T7.T 
~---------------- - ··- -
led·;i gibi ölümün §Öylesı böylesi de l lar,, ~onra ylikf'ek sesle fakat ihtiyat;.. 
c'-:ız ya.. lı tavırla dedi ki: 

- Bana bu derece ihanet e.dilmer.. - Zanrıedersem çocuktan bahsedi-
!Gın ihanet ederse ceza.sUll görür. • yorsunuz? I 

Landri Kok6ııar ikl adım ilerliye • ' - Evet! .. Elbette bu kabahati haya 
rek masaya tamamen yaklaştı ve Ma· tınla ödeyc!ceksin! .• 
reeaı Dankrın ytizüııe dikkatle baka. Konçini bu sözleri son derece sert 
tak dedi ki: söylemişti. Kendisinden merhamet 

- E:er !Lıe Iha.net etse idim, eğer beklenemezdi. 
ahJr.ldnn çıkanı kulağım duymasay· Landri Kokönar bir manevra çev. 
dr.. Siz de şimdi Ma~aı ve Dankr rildi.:ini bisaeder etmez yüzünden hiç 
Markisi olmaz ve çoktan ö!mUe bulu. bir hissini belli etmemeğe ıızrnetmiş ol 
n· ~ ını·?. duğundan tt>hdlde aldırmadı, l!kayt 

Bu cevap Konçlniyi biran dUşUndilr hir tavırla durdu, sinirlerini gerip 
dU. Bu s6zU tasdik eder tılr tarzda Konçini ve karısının maksatlarını bil 
b ....... 1 l!alyarak Leonoraya baktı. dlrlp bildirmeyeceklerini beklemeğe 

O vakit Madam Dankr söze karıştı başladı. 
ve Konçiniden daha azimkii.r bir tarz. Maamafih knlbi §iddeile çarpıyor 
da dedi ki: ifu, saçlarının dipleri de terlemcğe ba§ 

- Bu adam haklıdır. Doğru söyledi 'ıunıetı .. 
!ıni tasdik etmeliyiz. Hayatını çok seven onu kurtar -

Land.rı titredi. Acaba Leonora, ne- mak için ne lazım geJiyon>a yapabil& 
den hu lakırdıya kanomış hatta ken cek olan I...andri Kokönar, küçük kız, 
dlsint mUdafaa etmişti?. yani lı'lorans aleyhinde bir ~ey yapıl 

Landrl Kokönar ahmak bir insan maın teklif olunursa her tUr1ü işkence 
Glınadrğından bir komediya oynandığı ye razı olacak ve bunu knhul etmeye 
~ı derhal anladı. Bir li.hzs dUşündU: cekti. 
ku,.tuldum, bu herifler bana muh· Bunları kafasından geçiren Landri, 

taç .. ,, kararını verdi. Kor(ini tarafından bizzat verilecek o 

"Acaba kurtuldum mu! Her halde ian idam kararının pek çabuk olacağı 
~~ele etmemeliyim, bunlar benden ne nı da dUşünmüştü. 

ız..'llet istiyecckler, ya olmaz bir §eY Mareşal Dankr. Landri Kokönan 
se?.,, bu tehdit altında bir hayli zaman bu 

konçini ise karı!ınm imasını tnma
lnil~ anlamııtı, fada incelik göster

ege !UT.Um görmeden dedi ki : 
dt - Doğrusu. Bildiğini F-öylemedin. 
~ini tuttun. Fakat hangi :hanetinden 

h~ttiğfmf biliyorsun ya .. 
..:~dri kendi kendine 86ylendi "Bun 

kızdan bahletmek fst1 r • 

lundurdu. 
Belki de teklifi yapmadan onun ri 

roda bulunmasını beklcm('kteydi. 
Fakat Landri ounu anlsmış olsun 

nln>asın ihtiyatlı tavrına halel getir 
mi yordu. 

Kon çini 
rar e 
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'PA'RDi\YANIN KIZ? 

Son gUn de, bu akşam da onsuz ge. 
lirsen asılacaksın - demişti • 

Stokko, kadının sözUnde duracağı _ 
nı bilirdi. Buna o kadar emindi ki, ar. 
tık muvaffak olamıyacağına kanaat 
getirmiş ve kendisine ait nesi varsa 
gizlice tophyarak Konçininin evinden 
kaçırmıştı. 

Stokko da Landri Kokönar gibi .ha
yatının kıymetini bilen bir insandı. 
Bunun için b~r daha bu mtithiş kadı
nın karşısına çıkamayacak ve kendini 
kurtarabllmck için derhal ltalyaya 
kaçacaktJ. 

Yine bunları düşünerek yavaş ya
vaş giderken beş gündilr aradığı ada 
nu bulmu!:ltu. Hemen döndü; uzaktan 
kendisini takip etmekte olan dört ser 
seriye i~aret etti: 

Hemen yüzünü mantosile örttü ve 
Landri Kokönan takibe başladı. A vc
nesi de arkasından gelmekte idiler. 

Pek uzun yürümediler. Landri Kokö
nar, Sentonore sokağının ucundaki 
Konsuneri sokağına girmişti. O vakit 
Stokko bu gibi işlerde gayet mahir ol
duğunu gösterir bir hareketle kılıcı
nın kınını Landrinin bacaktan arruıma 
soktu. 

Landri bu ani çelme ile yere yuvar
lanmıştı. Ayağa kalkmağa vakit bula 
madan Stokkonun adamlarının hücu

muna uğradı. Landri ezilircesine bir 
tazyik altında idi, derhal ağzı tıkandı. 

Kendisini omuzladılar ve anlayamadı
ğı bir tarafa doğru götürdüler. 

Landri, kendisir.e pek uzun gibi ge
len bir seyahatten sonra bir tahta 
sıra üzerine oturulduğunu hissetti. 
Bacaklanndaki bağlan çöz.diller, vü-

1 

cuduna sarılan mantoda çıkanldı. j 
Kılıcım 

olup olmadığını anlamak için ceplerini 
de karıştırdılar. 

Ellerindeki ipleri kesmediler, ağını 
daki tıkacı da çıkarmadılar; bu tıkaç 
koskoca bir başlıktı ki başına sıkı sı
kıya sanlmıştı. Bu suretle etrafını 
~örmiyen Londiri yerde olduğunu 

farkında değildi. 
Görememesine rağmen işittiklerine 

göre; bir adam ağır ağır yürüdüğünü 
ve bir kapının kapandığını duydu, yal 
nız kııldığım amndı. Zaten uzun müd 
det bu vaziyette kalmadı, biraz son 
ra başını saran ve güçlükle nefes al
masmı· mucip olan atkı çözüldü. 

La.nclri, başındaki bağ çözUlünce, 
bunu çözenin kim olduğuna baktı ve 
hayretle bağırdı: 

- Lagorel .. Sen ha?. 
Evet bu kadın Lagorel idi. Onun 

ağzındaki tıkacı çıkarmış olmasına 

rağmen ellerini çözcceğe benzememek 
te idi. Eski dostunu bu halde görmek 
le adetn sevindiği bakışından anlaşılı
yordu. ı 

Kadın tebessüm etmekte idi ki bu 
da hiçbir dUşUncesi olmadığını göster 
mckte idi. Landri Kokönar bir bakış
ta bunu anladı. Etrafını gözden geçir 
df, burası çok süslü bir kabul salonu 
idi. Fakat neresiydi? 
Düşes dö Soriyentesin evinden baş

ka yerde bu kadar sUs olamazdı. Za
ten Lagorel de kendi evinde imiş gibt 
hareket ettiği için, kadının DU~esin 
yanında çalıştığını bilen Lnndri, Fa us 
tanın konağında olduğuna kanaat ge
tirdi. 

Bu keşfile pek memnun olmadıysa 
da, Faustadan v.iyndc Konçi!"liden kork 
tuğu için bi:-r .. rahntıaştı. Kadını gö
rür germez saf bir tavır takınarak de-
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386' PXRIL~"!:A'NIN KTZI 

- l..agorel.. Bilsen ne iyi bir tesa
düf oldu. Ben de seni bulabilmek için 
sokağa çıkmıştım. lnamr mısm? 

Bu sözler kadının nazarı dikkatini 
celbettiyse de 3iipheli tavrmı bırakma 
dan: 

- Ne iyi.. lşte ka.r§ıl8.§tık. Ne isti
yordun bakalım söylesene?. 

Dedi. Landri çok tatlı bir sesle: 
- Sana bin lira takdim etmek isti

yorum - cevabını verdi. 
Koca karının gözlen parlamıştı. 
- Eh, eh .. Bu reddolunur şey değil

dir, ver bakalım öyle 1ise.. Landirl 
derhal alaycı bir hal almıştı. 

- Dur bakalım - dedi. Parayı isti 
yorsun ama, evvela bu bileklerimdeki 
ipleri bir çöz de ondan sonra.. 

- Bundan sonra da seni dışarı ka
dar çıkarmalı değil mi? 

Lagorel bunları söylerken alay et
miyordu. Bu sözler gayet sadelikle söy 
lenmişti. Landri, kadmm düşündüğü 
gibi konuştuğunu anladı ve onu tebrik 
eder bir tanda dedi ki: 

- Senin kadar akıllı ve samimt bir 
kadın dünyada görmedim. - ve ilave 
etti - ipleri kes ve beni şuradan dışarı 
götür .. Sana bin lira vereceğim ve bin 
lira daha kazanmak için de bir akıl 
öğreteceğim. 

Lagorel binleri işittikçe heyecanlan 
mısıt. 

- İki bin ha?. dedi. 
- Güzel hesap ediyorsun. 
Kadmm dU~lindilğünü gören Lan

t!rf sordu: 
- Senden istediğim şeyi yapama

yacak mısın? Beni buradan çıkaramaz 
mrsm? 

- Bund.ın kolay ne var sanki? 

-O halde; Landri, beni iyi dinle: 
lplerini kesmek, sana hürriyetini iade 
etmek.. Bunları emin ol ki istiyorum, 
istiyorum da iki bin lira bu i§ler 
için kafi değildir. 

Landri ncf es ncf cse sordu: 
- Ne kadar istiyorsun? 
-Bu paraya elli bin lira daha ila 

ve etmelisin. 
Lagoreli kandırmış olduğumu zan

neden zavallı Landri bu son sözleri 
duyunca büyük bir yük altında ezilir
miş gibi oldu ve şiddetle bağırdı: 

- Elli bin mi? Seni habis seni!. 
Benim ile alay mı ediyorsun? Kudur 
muş kan .. Ben bu parayı nereden bu 
lnbilirim? 

Landrinin fevkalade sinirlenmiş ol
masına ka.I'§ı Lagorel gayt:t sakin ce
vap verdi: 

- Ben de o kadar paran olmadığını 
biliyorum ama ne yapayım. Şu halde 
bunlun konuşmayalım artık .. 

Valverin sadık uşağı dişlerini gıcır 
datarak kadına yiyecek gibi bakıyor
du. Kadın yine süktınetle dedi ki: 

- Eğer seni salıverirsem ben elli 
bin lira kaybetmiş olacağım .. Anlıyor 
musun? 

Ben seni sabırsızlıkla beklemekte 
Mim. 

Landri şaşırmıştı sordu: 
- Beni mi bekliyordun? 
- Evet.. Beş gündür seni bekliyo-

rum. 
Landri bunlardan büsbütün şaşır 

dı: 

- Beş gUndür ha! dedi. Neden bek 
\yordun, niçin? 

- Elli bin lirayı alabilmek için. 
Senin yakalandığın gün bu parayı v~ 
receklcrini vaadettiler. tste bunun 
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PXRDXVXNIN KIZI 387 

te idim. Şimdi anladın mı? \ Adam akıllı yakalandın. Bana kalırsa 
Hayır.. Zavallı La.ndri hiçbir şey senin için en iyi §ey boyun eğmektir. 

anlayamıyordu. Lagorel o kadar karı- Ve me8filll bir tatlılıkla g(iya cesa..-
şık anlatmıştı ki bir l,.CY anlaşılması- ret vermek istedi: 
na imkan yoktu. - Sonunda olsa olsa asılacak de-

Anladığı yeg8.ne şey: Vaziyetin hiç ğil :nisin? Nihayet bir iki dakika zah. 
de iyi olmadığı, kafasının tehlikede met çekeceksin, işte bu kadar .. Haydi 
olduğu idi. Tehlikenin nereden geldiği gir monsenyörü bekletme, o pek sabırlı 
nl anlayabilmek jçin sordu: değildir. Beklemekten hiç hoşlanmaz. 

- Sana bu serveti vaddeden Düşes· Landri Kokönar mahvolduğunu an-
dö Soriyentcs mi? ladr, kadının dediği gi~i boyun eğmelt 

- Hayır .. Ben arlık Düşesin yanın ten başka yapılacak ış yoktu. 
da değilim. İhtiyatlı olmasına rağmen cesur 

- öyle ise kim vaddctti? bir adam olan Landri derhal kendin! 
- Yeni hanımım .. Madam la Mare- topladı. Eski efendisinin karşısına çr-

~al Dankr.. 1· ..... ken ölümden korkan bir adanı gıöl 
Landri titredi Dişleri birbirine durmamağa karar verdi. Dik adımlar 

çarpmakta iken t~krar konuştu: ~a ~ye:Ck Lagorelin açtığı kapıdan 
- Mareşal Dankrın kansı mı? De- ıçen gırdı. 

mek ki burası .. 
Cadı kadm hain hain güldü, Landri 

nin hiddülcnmesinden o, zevk alıyor
du. Tafsilat vermeden dedi ki: 

- Şimdi, sen, Dankr Markisinin 
evindesin. - Müteessir bir ".avır takma 
rak ilave etti. _ Bunu bilmiyor rnuy _ 
dun zavallı Landriciğim? 

- Mahvoldum demek .. 
Lagorel gülerek cevap verdi: 
- Pek tabü değil mi? 

·"e'] ·nptnhnp !S3S tro5 .l\q "Cpl?Jis na: 
gorel: 

- Monsenyör seni görmek istiyor. 
Dedi ve kapıya doğru yürürken ila

ve etti: 

- Gel bakalım! .. 
Landri Kokönar etrafına kederli 

kederli baktı ve kendini kurtaracak 
bir çare düşünüyordu. Fakat bulama
dı. Onun bu halini seyretmekte olan 
cadı kadın dedi ki: 

- ~ nafjle ere diliia~ 

-67-

FELA.KETrEN SAADETE 

Landri Kokönar azimli bir yürüyilş 
le geniş salonu geçti, üzeri kağıt dolu 
büyük yazıhanenin arkasında Konçin.l 
ile Leonora yanyana oturuyorlardı. 

Landri onların önüne gelince iğile
rek selam verdi ve durdu, halinde btı
yük bir ciddiyet görülmekte idi. 

Odadakilerin hiçbirisi ağızlarmı aç
madılar, bir hayli uzun süren bir sü
kutu nihayet Konçininin sert sesi boz 
du: J 

Mareşal Dankr:-
- Ne olacağını biliyorsun ya.., CleQL 
- Şüpheleniyorum! f 
Landri Kokönar bu kelimeyi söyler 

ken cesaretle gülmUştü de.. 1 
Konçini - Seni ast!a.cağız. .. d~ 
Landri omuzlarını silkti: 

- Bu da bir ölilm nevidir .. Buraya: 
beni getiren acuı.enin biraz etvet snY, 



8 E:Yoctu 
1 Aık Wkeat 
' .Aoıklar yolu 
1 San e.nrıer 
1 Btr balo hatıraaı ve ıngtl 

tere tacmm inctlert, 
1 Bethoven 

Ganptcrıerle karıı karşıya 
Programını bildlrmemtıtir 
Operada bir gece ve beyaz 
ınelek 

1 Son rumba ve K&rakedt 
1 Kaıb mUcadeieşt ve Sözde 

kızlar 
1 Taraa Bulba ve HUcum 

taburu 

' Progrıunmı blldtrmemtıUr 
Ka.nunaw:ıar çetm ve Her 

Pot l ııey senin için 
a~ STANBUL 

1 Varyete ve tiyatro 
1 Lsd&m Okamelya n ka. 

dm ve ııeytaıı 
th. . J Matınauı doktor ve zafer 
~t Yolu 
~l!>.\... • GUneoe doğru ve ikizler 
ltıJı1 Güne e doğru ve ikJ%1er 

ll~ltılıbe Dragu1a, Kan kard~ler 
ita. 1(11 ve lnUkam bombam 
·~ AD 1 K Oy 
~ıttl>.. .. 

• ~q 1 LeylAklar açarken 
it\,.. O 1 Programmı bfldirmenıtıUr 

"t,; SKODAR 
~'ttt 8 A ı Progr&ınmı bUdJrmemloUr 
~ I 4nı t\. 1 R K ö y 

}' 4 1' 1 
BUJbUUer öterkeA 

~ ROLAR: 
·fl~AŞJ DRAM. KJSMJ 
~aat 20,30 da 
Sp ANYOL BAHÇELE • 

D RİNDE 
raın 3 ı>erde 

Ne Kadar 
lztırab 
Çekiyor 

24 ıaaltenberi 
devam eden mül
hit bir di§ ağını 

Halbuki birik kaşe 

Nevrozin 
bu dayanılmaz ağnyı bıçak gibi 

kesmiye kifidir 

Nevrozin 
Bütün ağn, arzı ve sancılnrr mideyi boz. 

madan, kalbi ve böbrekleri 
yormadan c!indirir. 

icabında günde 
3 kaşe ahna 

bilir. 
~ . . . 
~.\.Nsız TlYATROSUNDA o t e 

s..~::::KISMJ 1 . p amın 
~:~!~~0=. !J Saç eksiri 
~l'lJCRUL SADl TEK kullanılarak 

'il' ATR 

OSU (Aksarayda) da ebedileştirilen 
Bu gece 

HOLLECt güzellik! 
Komedi 4 perde 

Yaıan Reıat Nuri 

. 1~AB ER · 
!ı.~rı tarifesi 
't~nı?f~Iarında santimi 40 Kr. 
Dordıı- flanıar 30 
(l '«ICij '' 
~ ve ik sayfada 100 ,. 

~•rirıc· lncı sayfalarda 200 •• 
1 

• ./ ~~Yfada 400 .. 
tlanlar 500 

k lıi . . " rnahıyetı haiz olnııyan 
f "İ{ ııa. a~l 

120 
nlar 20 kelinıeJik be~ de. 

~ll.veıesı kuruştur. Eskiden mu
~lıkaveı ol~n mil§t~rilcrimizln 
·~az. elerı 11ilddetince fark a. 
1ıaıı1 Uzun müddet devamlı 
,.,., ar tenı·1· 
••

1ek hu 1 ata tabidir. llan \'er. 
81ı-a11 ;usunda yalnız ve mUnba. 
lte)h_le A.KJT YURDU altındaki 
ı.ıı ··ı.q t t . 

Uraca ın !ren flfln bUro!una 
at edi!rneUdir. 

1 !. \BZR - Akşam pı:>stas1 

- .. 
ı 1 

.. 

I 

~IR 
Ttlrktye CumhurJyet Merkez Bankası 

6111ı1937 vaziyeti 

Kamı 
Lira 

.1.1t.m u.tı idi.,.. 19 620 278 L27.597.49l.O'l 

AKTıp 1 
aazııuıoı. • • • " il .125.332.-
Utaklık. • • • • 750.466.14 39.473.289.16 

Türk Uruı: • 
' Baı1CtekJ ma.Jaaı.trlv ı 

lk. 764.811.63 764.811.63 

A.ltm l&ft kllorraı 648200~1 9.118.729.~6 
Alt.ma t&Jsnu kabO Mrbeet 

dOYister, 13.680.11 
Difer dOTUltr H bOrçfu 

klirtııı beld1•l•r1 • • • • - 24.433. 755.74 33.566.165.41 
B.ulat tMYilJert; 

ıtarfth'1- l 158. 7 48.563- · 
Kanunun ı ... a llld macı. 

Deruhte edile ewalu nalrU)'t ı 

delerine trrtlkaıı Ba&iJıe t&ra. 

tmdaıı Y&ld tedlyaL o 13.5 77 .48()- 145.171.083-
Be••• atlMuıı 

l!a.zlııe boaoıan. • • • 
Ticari ııenetser , • • • • 

Eeb.am " 'h.laYlllt ob4aaıı 

( L 3.700.000.-
, . 38.755.691.50 42.455.691.50 

PASiF 

Berma,.. • t • • • .... • • 

llıtlyat akoesJ: 
AdJ ve tevk&lAde. • • • • 
Huaust .. • • • •. • ' 

1 
Lira 

15.000.000-

1 2.105.172.40 l . 
4.516.007.701 6.621.180.10 

ı·ecıa VWdek.1 Baıı]aıotl&r: 
Deruhte edilen enala D&kt1)'11 
Kanunun 6 ve 8 mel ~ 
ıcrtne tnflk.an tı.uUıe taratm. 
dan vaki teciiyat, 

Deruhte edJien enala D&kti)'e' 

I
L158.748.56.3-

L. 13.577.480-

~ 
bakJyesı. • • • • L 145.171.083-
Karşılığı tamamen altm olarak 
UAveten tedavüle vıı.zcdtlcn L. 19.000.000-
Reeıkont mukabW uanten tod.~ 

1 

n.zed. it 13.000.000- 177.171.083 • ....; 
T11rk Llruı &lımloat:ı 13.103.920.45 
Oövl:ı. rııallhttdatu 

Altma tahvili kabil dövt.Uer L 667.250.33 
Diğer döVf~er ve alacaklı 

::.. l'elefon: İstanbul • 24370 ·-::: ..... 

Niçin sizin 
saçlannız da 
böyle gür ve 

gürbüz olmasın ? A lt1Ylll1D karJtlı'1 .. IL&ıll " l.37.637.381,02 
j Den.ıhte edllea ~ eak. 1 
i t&Js'f1l&t ttıbarl ıuynıeue 

klfrtııg bakiyeleri • • • 

lllubtclU • • • • • 

L.32.004.326.32 32.671.576.65 
88.550.021.48 

...... :::::::::-~ ... ._.... . 
[l 1 ue••••••••• .. ::ı::::.::::.o;.-;:: 

N ' Doktoru ll ~ ~ ~ 
ıı~ ecaı; Pak(!ı :! 

~ ·~~~ v ~ 
l.lı la11ı 19 nı hcrglln sabah 10 dan=: OPTAM • N ı:}'~l'lı l' Zl kadar Karaköy Tilnclf •'ı: } 
~de lcebcr:ane CMidcsi batında No. 

1 tJ1 u eder. I' R• 
... ~~t 1r:; cuına gOnleri eaat 14 den İ SAÇ EKSİ 1 
~~~ar Parasızdır •• 

~==s::;:•m:mn:ii Kullanınız, 
~ O O< T O R saçlannızı bütün 
li •caeıtın Atasagun taravetile 

·~ er gU ~ ~arnıa n &:ıbahlan ı.ekiz buçu~a 1 muhafaza 
ta'l'/a:ı 17 den 20 ye kadar l.file 

l~ tıu c apartmanlan ikiııei daire 1 edersin 1 z. 1 
~ llıarad 

ıılll,. rt . a hastalarını kabul eder. 11• ı:·:ı::·· .. •••• .. ···················::::::r.:::::::::::::: ~r ba~:;a~Unleri 14 den 20 ye kal ":i .. ··;;~·~;~·;···;~·ayene ~~ 
t oL. nı parasız, Kurun, Ha Peroembe gtını~rı saaı 2 den ~ e kaaıu ~.i 

bıı· ~ı.ıYucuta 
ı11dc ıtıu nnı dakupon mukı- 1 Ortaköy Taşbasamal< .. Palang~~a 2!'1 i! 

8Yenc eder. Telef: 2D953 numarada Doktor Mumtaz Gunıoy !! 
~~-;::.& ··ı ıııı....... !1 fakirleri parnsız mu:ıycne eder. :: 

ü:::ı=-nm::c::::::ı:::.-:::::::::::::::::.-·-.. :: 

t Serbeat esham ,... tah'rillt L. 3.641.210. rn 41.278.591.12 
Anaaı...: 

Altm "e dtru aurla• 
Talı't'flat Qzertae 

it 1Ci2.726.14 
8.821.795.24 8.924.521.38 

2 Mart 193! tarihinden !Ubareu: 

<t.500.C00.-
16.983.628.48 

33.i.l 17.7öı.t>H 
lakonto haddi yüzde ıs 1.2 - ... ltın Uzerlna avans yUz:de ' 1.2 

33.i. 117.781.ti8 

~~~~~~~~~;5~~ÇTI { Vesnitinokliyc resminden olan borcundan dolnyı haciz altına alınan Fort 
J markalı 4018 numaralı kamyonet Vefada Yıldız garajında 16.11.937 günU. U 

de açık arttırma ile satılacağı ilan olunur. (B) (7645) 
Cilt- Frengi ... dıe•• Zührevi 
hastalıklar t>ırtncı sınıf mutahassıSı 

BdaD cıd. VUIJıl lDllOı lltıtsl flJYlrl Cım1Jrll UfllSL u 
ı ,..ıeton ı :11••2 

Ooııtoen ekıomc ııaoaı nosu npınfjyı •CU!' 

So• oon11ın O()ıe<ıen ııonre parosııcı 

Tılddn 1111ırıt11 mıl ımı ılım. 

Senelik muhammen kirası 24 lira olan Kanlarcılarda Kepenekçi !!!nan 

Medresesinin 1 numarnlı odası 938 \'eya 939 ve 940 seneleri mayıs sonuna :Ka.. 
dar kiraya verilmek üzere açık nrttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım 

!
Müdürlüğünde görülcb:lir. lstckli olanı ar 1 llrn 80 kuruşluk ilk teminat meK.. 

tı1p veya rnnkbuzu He 12.11.937 cuma günli sa.at 14 de daimi encümende J:ıu., 
lunmahdırlar, (i) (7362) 



16 

Avukat, Tüccar, 
Memur ve her 

iş adamına 

IAzım olan 
uhtırası 

'fi tKtNCtTEŞRtN ~ 
Çıkınışbr. BiluJIJıJlll 

kırtasiyecilerde~ -~ 
nız. Deposu ~dl 

caddesi Afitap ınllf"" 
No. 111 

J\febmed sad•" 

GRAWOR 
Bütün Türkiye Yalnız 

~GRAWOR:kullamyor 
Siz de bir '' G R A W O R ,, a 

sahip olunuz. Çünkü : 
Sesi fevkalade yükıek, plaktan katiyyen bozmaz. Otomatik ve 4 pol kuvvetinde olan me~hur ( GRA WOR) lüks 

pik-uplu gramofonlanru her yerde ısrarla isteyiniz.Taşrada acenta aranıyor: GRA WOR Galata 
Bankalar caddesi No: 75. 

• . 1 . • ' .: • ' • : • • 
. . . . ·i·.... := . . . ,. 

.-.ADEM i i K Ti DAR~~• 
ve Bre: L GEVŞIEKLDGiDNrE 

RM BiN 
·- Tabletleri • Her eczanede arayınız. '~osta kutueu 1255 Hormobln J -· 

·----.... Mutlaka okuyunuz 1 -----···~. -, 
KtYJş it:üylYı FabırD lkasoını<dlan: lj 

1 İstanbulda Çakmakçılarda Ömer Balioğlu Kuştüyü fabrikasında kış GR 
1
• PiN 

mevs.=minin yakfa§mas~ dolayısiyle müşterilerinin sıcak, yumuşak ve her za. 
man rahat kuştüyil, yastıkta yatmaları için fiatLannda mlihim tenzilat 
yapmıştır. Mükemmel bir kuştüyü yastık yüzile beraber (1) liraya, fazla 
miktarda alanlara tenzilat yapılır. Uzun ve soğuk kış gecelerinde §ilte 
ve yorgan1ar ve yastıklanmrz ~üzel ve rahat uyku temin eder. Tel: 23027. -

lstanbul Belediyesi 
Merkez HAi MftdOrlUğOnden : 

Halde 141 No. lu kavun .. karpuz sergisinde icrayı ticaret eden Nazmi 
Irmak ve Yorgi Valyadi buradaki muamelelerine nihayet vermi§ oldukların. 

dan idaremizdeki teminatları iade edilerek ilişikleri kesileceğinden mezkur 
sergiden alacaklı milstahsil varsa evrakı müsbitelcrib birlikte nihayet 11.12. 
937 tarihine kadar idaremize müracaatları lüzumu ilan olunur. (2646) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ı 
ve Eksi;tme komisyonundan: 

Muayene ve tedavi evleri için cerrahi ve doğum aletlerinden müteşekkil 20 
Xros takımı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 17.11.937 Çarşamba günü saat 15,30 da Cağaloğlunda sıh
hat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacak. 
tır. 

2 - Muhaınmen fiat: bir Tros takımı için: 290 liradır. 
3 - 'Muvakkat garanti: 435 liradır. 
4 - İstekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası veslkasiyle 2490 sayılı kanun

Cf.a yazılı belgeler ve bu işe yeter muva kltat garanti makbuz veya banka mek
tubunu havi 7.arflarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(7419) 

Betonarme Köprü f nşaatı : 
Nafia Vekaletinden: 

1 - Samsun vilayeti dahilinde Terme, Ünye yolunun 19 uncu kilometresindeki 
:4.kçay köprü9Jnün bet: n arme olarak inşaatı kapalı zarf usuliyle münakaşaya çı
kanlmiştır. köprünün keşif bedeli 64.926 liradır. 

2 - Eksiltme 29-11-937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da Nafıa 
Vekaletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılao.:aktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütefcrri diğer evrak 325 kuruş mukabilin
de şose ve köprüler reisliği kaleminden alınabilir. 

Vücudunuzda ağrı, sancı, sızı, kır. 

gınlık, ürperme hisseder etmez 
he.men bir kaşe 

1 GRiPiN 
alınız, rahatsızlığınız hemen geçer 

GRiPiN 
Baş ve diş ağrılarına, gripe, soğuk 
algınlığına, romatizmaya ka.1'§1 en 

tesirli ve hiç zarar3ız ilaçtır 

rm[ .. Ellii~! !açW?~! !~~w 
iE SELSYO 
ı:::=: B Büyük Elbise Mağazasında 
-- Her yerden UCUZ ve TEMlNA TLI alabilirsiniz. i E R K E ~u tEtR b~ Ukir edinebilirs;niz. 

~ ~ 
~ Liradan itib 

PAROESULER 
PAROESULER 
MUŞAMBALAR 
TRENÇKOTLAR 

Janr angle 

Empermeabl Gabardin 

Her renkte 

3 katlı 

KADINLARA 
MANTOLAR 
PARDESULER 
MUŞAMBALAR 
MUŞAMBALAR 

Yilnlil 

Gabardin 

Her renkte 

ipekli her renkte 

ÇOCUKLARA 
PARDESULER Gabardin 

MUŞAMBALAR Her renkte 
Erkeklere ısmarlama KOSTUMLERI 
en iyi kumaşlardan iki prova ile 

Taksitle dahi muamele 

ıs 
18 v' 
111" 
15 v' 

10 i~ 
15 tfi 
ıo v1 
2S 

4 - Eksiltmeye gil"t:lek istiyenlerin 4496 lira 30 kuruşluk muvakkat teminat 1 
vermeleri ve bu gibi İ§leri yapabileceklerine dair vekaletimizdcn almnuş müte- E§! 

ahhitlik ehliyeti fenniye vesikasiyle ticaret odası vesikası ibraz etmeleri lazımdır. ili 
E EL 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikincimaddede yazılı saatten bir saat evveline ••••...!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!! ~ Galata Karaköy mağazasında 
kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Postada •mmllfillllllffilffill~mlJ~lffi@J~maıJI ~ nl 
olacak gecikmeler ka~ı: l edilmez. r;sn. (4132) (7551) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırrİıa 
ve Eksiltn1e Komisyonundan : 

Trahom mücadele hastanesi ve dispanserlerine lazım lan 69 kalem ~.:za açık 
eksiltmeye konulmu§tur. 

1 - Eksiltme 17-11-937 çarşamba günü saat 15 te Cağaloğlunda Srhhat ve 
İçtimai Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. , 

2 - Huha.mmen fiat: 2448 liradır. 
3 - .Muvakkat garanti: 183 lira 60 kuruştur. 

4 - İstekliler §artname ve listeyi her gün komisyonda görebiHrlcr. 
s - İstekliler cari seneye ait ticaretodası vesikasiyle 2490 sayılı kanund"a ya

zılı belgeler ve bu iıe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile 
lilna · ıün ve tutte llıomiayona ıcl.aıclcri. (74'18). 

Birinci sınıf Operatör·-- ------------------------
Or.CAFER TAYYAR 

Umu.mı cerrahi v~ sinir, dimağ 
et>.rrahisi mütehassısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Aaistaru 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik - 11Yüz, meme, karm bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı ~ 

Muayene: Sabahlan M e c c ~nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra ücretlidir 

1 Beyoğlu, Parmakknpı, Rumeli Han 

- No. l Telefon: 44086 -

Afyon vilayetinden: /ı 
Vilayet merkezinde yaptırılacak (169784) lira 93 kuru§ keşif 

memleket hastanesi inşaatı kapalı zarf usuliyle 15-Teşrinisani-937 

saat on beşte Daimi Encümende ihale edilmek üzere eksiltmeye kon~ 
inşaatın önümüı!:leki senelere de sirayeti halinde Mali sene içinde ~ 
fazla iş yaptldığx takdirde üst tarafı 938bü~çcsinden verilecektir. ./ 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 8 lira 49 wrtıf 
mukabilinde Afyon, İstanbul ve Ankara Nafıa Müdürlüklerinden alnıabili'' 

Muvakkat teminat 9739 lira 25 lfuru§tur. 
İsteklilerin Nafıa ,Vekalctihlden ~3'l scn'esi .iç.in alınmış .en az ıoo.ooO 

121üteahhitlik veşikası gpsterrneleri ve teklü m~ktuplannın 13-.- Te! 
937 Pazart~i gimli saat on 'beste ))aİmi Encümçn )Uyaşe.tinc .ıönd 
olunur. (727.ll -


