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Alt Ricanın ranoTayı da ö1dürnıüş o1mas.ıJ son cinayellerclen cvt:el Set'im. 
le beraber Kr.ıt tala gittiği va1dt ablasıııın sualine "bana arhk Ymıoladan 
balw·tmetJin.,. demesiyle ele sabit gibidir. Resimde Ali Rizamn 11.artaulalci 

aile evi ve ablası görliWyor 

Alman~ada Yahudi 
alehdarlığı 

g·ene şiddetlendi 
Mağazatar taşlanıyor ve 
nümayişler yapıhyor. 

T evkifle çoğaldı 
Bertin, 18 (A. A.) - Havas bildi

riyor: 
Almanyada yeni bir yahudi aleyh. 

tar lığı dalgası ortalığı kasıp kavur
maktadır. Bu dalga bilhassa polis ta
rafından yahudilerin ikamet ettiği 
yerlere sık sık yapılan baskınlar ve 

yahudilcri ekonomi faaliyetinden ih -
rac etmek için alman yeni tedbirlerle 
temayüz etmektedir. 

Berlinde polis tarafından alınan ted 
birler neticesinde miktarı iki bini bu
lan tevkifat yapılmıştır. Ecnebi tabi

~ Devamı 12 incide 

Ağır cezal~lar da 
l\1eşhud suçlar kan ununa göre 

muhakeme edilecek 
Müddeiumumiler tahkikatı 

azami 3 günde tamamhyacaklar 
Ankara, 18 (Hususi) - Meşhut 

ııuçlann muhakeme usulüne dair ka
nunun birinci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun layihası Meclis 
ruznamesine alınmıştır. Meşhut suçlar 
kanunun iki seneyi bulan tatbiki esna
amıda alınrm neticeler pek müsait oldu
ğu cihetle bu layiha ile umumi hüküm
lere göre takip edilmesini zaruri kıla-

cak sebepler mevcut olmayan ağır ce
z<:ılı meşhut suçların da bu seri muhake
me usulüne tabi tutulması teklif olun
maktz,dır. Layihadaki bir hükümle on
dan başka meşhut olarak işlenen suç
larda .zabıtanın yapabileceği vazifelerin 
ağır cezalı işlerde münhasıran cumhu
riyet müddeiumumisi t<•rafmdan yapıl-

~ Deııamı 12 incide 

Pr. Afet Cenevrede 
bir konferans verdi 
Memleketimizdeki arkeolojik hafriyatın 

ehe mmiyetini anlatan konferansçı 
bUy ilk bir a14ka ile dinlendi 

..-: l' a.::ısı 4 üncüde 

Yanolanın 
çoc.ukları 
ne oldu ? 
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Talı7.;i1:.atı idare eden miiddeiumıınıi 
muaviııi Ilakkı Şiikıii 

~ ra:ısı 12 irıclde 

-..u Fllltüıtllflllll'lllllıplMllJ111JU ... mrtff 11 

Ncl kulesi kahramanı 

B üri dan 
Mişel Zeva konun 

en heyecanlı 
eserler inden biri 
Pek yakında H_ABER' de 

tefrika edilecektir 
-- , ............. ı •ı ... .... 

Japonlar 
Sula rı n hücumu 

üzerine 

Ricate 
basladı l ar • 

16 kilometre genişl i ğinde 
bır su kiitlesi ortalığı 

silip süpiirüyor 
Pekin 17 (A.A.) - Sarı nehrin sulan 
Şengso ile Taifeng arasında açılan 400 
mertelik bir gedikten akmakta ve Kai
fengin 80 kilometre cenubuna kadar 
yayılmaktadır. Şimdi 500,000 den fazla 
insan meskensiz kalmıştır. Birçok kim
seler boğulmuşlardır. Binlerce ev ve 

OIF" Deramı 12 incide 
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Hatayd a 
Milletler Cemiyeti namına yapılan 

kepazelik 
intihap komisyonu Türk ekseriyeti nl 
ba ltala mak için her çareye baş _vuruyor 

Antakyada askeri heyetimizle 
müzakereler devam ediyor 

Antakya, 17 (A.A.) - Dün tahrik 
ve tehdide nihayet verilmek üzere hü
kumet bazı tedbirler almış ve bu ara
da şiddetli tahrikat yapan bir muhta
rı da tevkif etmiştir. 

Bu tedbirler bu sabah Türk listesi 
üzerinde müsait tesirini gösterince 
tahrikçiler hig yoktan dükkfuıları ka. 
patmağa başlamışlar ve büro reisi e. 
snsen mürettep olan bu vesileden isti· 
fade ederek asayiş mevcut olmadığı 

beyanile kayıt muamelesini tatil et
miştir. 

Halbuki büronun yarm mesaisine 
nihayet vermesi kararlaştırılmış bu -
lunuyordu. Bu vaziyet karşısında ko
misyon Türk ekseriyetıerini baltala. 
mak için akla gelebilecek her çareye 
başvurduğuna hükmetmemek imkan . 
sızdır. 

istihbarat daireleri 
lağvedilecek mi ? 
Antakya, 17 (A.A.) - Baş tercü

man Jojef'in Hataydan alınarak Berut 
matbuat dairesine tayin edildiği ha-

ber verilmektedir. Bu tayin istihba. 
rat dairelerinin lağvedileceği hakkın. 
da bazı şaiyalara yol açmıştır. 

Askeri heyetimizle 
müzakereler 
Antakya, 17 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: ı 
Orgeneral Asım Gündüz başkanlı .. 

ğındaki heyetimiz General Huntzin
ger'in başkanlığındaki Fransız askeri 
heyetile müzakerelerine devam etmek. 
tedir. 

Her gün öğleden evvel ve sonra iki 
toplantı yapılmakta ve müzakereler 
büyük bir vekar ve samimilik içinde 
cereyan eylemektedir. Heyet boş za. 
manlarında tarihi yerleri ziyaret edi· 
yor. 

Orgeneral Asım Gündüz tarafından 
dün akşam Huntzinger şerefine veri
len dine güzel ve samimi olmuştur. 

Orgeneral bu akşam da Türk ileri 
gelenleri şerefine 80 kişilik bir ziyafet 
vermiş, ziyafette diğer cemaatlerden 
de davetliler l:l\.ılunmuştur. 

Benzin satışı 
t e k e lde n yapılacak 
Hükumet bu iş için mütedavil 
sermayeli bir şi rket kuruyor / -~ -

Ankara, (Hususi) - B. M. Mec. 
lisi son toplantılarından birinde kabul 
etmiş olduğu benzin fiyatlarındaki 

gümrük nisbetlerinin tenzili hakkında 
ki kanunla memleketin daha geniş öl
çüde faydalanmasını temin için ithalat 
limanlarınklan istihliik merkezlerine 
kadar yaıpılan masraflann azaltılması 

m kararlaştırmıştır. 
Bu arada devlet ldemiryollan benzin 

için daha ucuz bir tarife tatbik edecek, 
bayilerin almakta olduğu bcyiye!den 

tenzil edilecek ve hükumet mütedavil 
sermayeli bir şirket tesis ederek mem
leket ihtiyacını karşılayacak, miktarda
ki benzini toptan ve tek şirket tesisi 
suretile temin edecektir. 

Meclis encümenlerinde görüşülmekte 
olan maktu fiyat kanununun çıkmasın· 
ldan önce bu kanunun istinat ettiği ga-

yeye göre, pazarlıksız ve hesaplMa· 
rak tesbit edilen fiyatlar, benzin üzerin 
de tatbik edilecektir. 

Bu da ithal merkezlerinden memle
ketin her tarafına sevkedilecek benzin 
için, yapılan masrafın hesabı suretile 
olacaktır. 

Meselfi, Mersin, Treıbzon, İstanbul, 
İzmir, Samsun ve Zonguldak gibi bü
yük limanlarımızın yakın mıntakalan 

birer hinterland addedilecek ve benzin 
böylelikle bütün memlekette ayni fiya
ta satılmış olacaktır. 

Hükumet bu tedbir ile, kamyon nak
liyatından faydalanan milli mahsuller 
üzerinde fiyat birliğini temin edecek
tir. 

Bu hususta hazırlanan projenin, 
temmuz ayından evvel, İcra Vekilleri 
heyetinden geçmesi muhtemeldir. 

Sabiha Gökçen 
Belgrada uetu 

Değerli tayyarecimiz geceyi 
Sofyada elçiliğim izde geçirdi 

W": Ya.::ı8t ~ 'üncüde 



2 

AKŞAM POSTASI 
$11.lı/61 .,. N•ırlçal Afiitlirii il 

Hasan Raoım us 
I DAR E EV I r ıstanbul Ankara caddest 
r..ı. hl..,,, ı.toabul ll'- -rc.ızrat ••rnll ı.ı.......ı llADll& 

Ycızı itleri t lofonu: 23872 Amerikalı beıberin keşfi 
idare ,. : 24370 
tı6n .. : 20335 

ABONE ŞARTLARI 

tf•"•''" 6 •v••• 
3 a"n•• 
1 OVltM 

• 

'"'""'• 1.400 .... 
tıo • 
•OO • 
uo • 

"""""' 1,tOO ıtr, 

••••• • 100 • 
100 • 

" •• 
1 on uasyonun 

• 
1 çar uundu 

dladisefec, li~icf ec 

Küçük ve büyük 
ölçüler 

[Q)lOJırııkilı küçtYılk: (Q)eırlbeır, btbllOdtUJ~lUI lUJSUOOe, bu~ltlıın 
mftDV~lfl)e&-UDG< yoOlYJliHdJa lhozOa DDeırUDyoır 

~'. R. ATAY 

Memleketi Balkan devletlerindC'n 
herhangi birine benzetebilmek, meş. 

rutiyet, inkı15p5;ılarınm rliyasddi. O za
manki Balkc:.ınların, Tuna ötesindeki 
garp aleminden ne kadar geri olduğu

nu da tasavvur ediniz. BüyUk saltanat 
hacminin içinde kUçUk bir ruh 1 Tarihte 
askeri ve medeni eşsiz br.ışarılarını oku
duğumuz, her adım başında ebedi bir 
abidesini seyrettiğimiz mazi sanki bi. 
zim değildi. İtimat ve cesaretini kay. 
l:etmek, bir millet için, devletini kay -
betmekten oaha kcrkunç bir faciadır. 

Bunun mesuliyeti ha!k ile, alakı.smı 

keserek, yabancı dı:\'letlerin maddi. 
manevi lCltufian ıle devam edeceğini 

zanneden ahlaksız ve mütereddi saraya 
aitti. 

Halk kudretlerini sömüren, ezen ve 
yıprat~ müesseslcrin tasfiye etmek, 
ve onların inkişafını temin eden bir 
yeni cemiyet ve hükumet nizamı kur
mak Ul.zımdı. Atatürkün eserinin te • 
meli işte bu olmuştur. 

Bununla beraber inkılap re1ımının 

ilk ~enelerinde, ve bilhassa bUytik kal. 
kınml) işlerinde, ne kadar çekingen dav
ranıyorduk. 

Bir çok kimselerde, bir takım esas!ı 
işleri kendi başımıza tahakkuk ettire
bileceğimiz itikadı yoktu. inşa ve imar 
teşebbüslerimizi ufaktan ve tereddütle 
tutuyorduk. İlk muvaffakıyetlerin, nef
simize ve milli fazilet ve k'•biliyctimi7e 
hudutı:uz bir iman uyandırmak olan 
manevi hizmetleri, maddi değerlerinden 
şüphesiz daha yüksek olmuştur. Yapa
mayız, kelimesi nefsimizden silinmiş. 

tir • 

Ölçümüz, artık, memleketi ve milleti 
eriştirmek isUdiğimiz hedef nisbetinde 
büyüktür: Bu hedef, Avrupa ve Asya 
budutfomruz arasında asnmızın kuv
vetli ve ileri bir devlet ve cemiyetini 
inşa etmektir. Halk ve memleketin bu 
hususta bizden esirgediği hiç bir ıart 
yoktur. 

Dlin Türk gençliğinin havada bir 
dilnya rekoru kırdığı havadisini aldığı
mız vakit, gene o eski zamanlarda, b6v
le teşebblisleri kendimize ne kadar az 
yaraştır:irğımm hatırladık. Fakat bu
giln genç tayyareci kızımız S"biha 
Gökçen, tek başına, Balkan havalarını 
dolaşmağa çıktı: Gökienin kanat ses. 
leri, bizde kendimizin unutmağe başla
dığımız, lakin. başkaların•n bizde esa
Ben inkar etmekte olduktan, milli has
salarımızın yeni bir ilanc.rsı olacaktır. 
Bugün Balkanlar, yarın p<•rçası olrlu
ğumuz iki kıta, nihayet bütün cihan ha. 
vaımda Türk adına layık olan yer ı. 

Ki.içlik ve dar ölçüler devrinden hız
la uz<'.ıklaşıyoruz: Evet, daima kendimı
ze göre, kendi imkanlarımız içinde 1 .. 
Fakat kendimiz ve imkanlarımız, cihan 
glimul muvaffakıyetlcrin kaynağı ve ~a
yancıdır. Türk gençliğine en ilerinin 
ancak hizasmdl) hedef gösterebiJ:riz. 

F. R. ATAY 

"Permanant,, denilen "Daimi,, on· ı 
dillasyonun papucu dama a ılmıe bu
lunuyor: Ancak altı ay giden bu saç 
kl\'lrtmruıı yerine bugün hakikaten 
daimi ondülasyon yapılmaktadır. 

Bunu keşfeden bir Amerikalıdır. 
Ve bir çok keşifler gibi, bu da tesa
düfen olmuştur: 

Pcnsilvanyn'da, 890 kişilik küçük 
bir kase~ad:ı berberlik eden Kennet 

Kristinin dUkkfuıma bir gün bir ço
cuk geliyor: 

- Başımda bir yara var, diyor, o

rada saçlarım dökUldU. Saçımı o su

retle kesin ki, saçlar yaranın Uzcrine 
ge1.sin, kapatsın ... 

Berber, bunda güzel bir maharet 

göstcdyor: Çocuğun saçlarını kestik

ten sonra, tarakla o tarafa doğru ta
rıyor, eliyle bastırıyor. Yara saçla
rın arasında kalıyor. 

Fakat, yalnız çocuğun başındaki 

kel geçmekle kalmıyor. saçlar artık 

hep o tarafa çıkmakta devam ediyor. 

yani çocuğun, eskiden öUmdiiz olan 

saçıarı kıvırcık çıkmağa başlıyor. 

Berber, buna hayret ediyor. Fakat 

sonra düşünüyor ve bu şekilde kesi· 

len saçlar acaba hep böyle kıvırcık 

Almanya 
u tufyanın 
Borçlarını 

ödemiyecek 
Berlin, 17 (A. A.) - l{avas ajansı

nın nıuha.biri bildiriyor: 
Dün, Almanyanm eski Avusturya 

devletinin borçlarını tanımnmağa res
men karar vermesi Uzerine bu sabah
ki Alman matbuatı, !ngilterenin AI. 

manya ile yapılan mübadelede mecbu. j 
ri bir klering tatbik etmeğe mecbur 

kalacağına dair yaptığı tehdidi bir neb 
ze endişeyle kar§ılamakta ve bu kle -
ringden İngiliz iktısadiyatmm muta-

zarrır olacağını ispat etmeğe ~
maktadır. 

Frankfurter Çaytung, bir mukabe. 
le bilmisil ile §imdiye kadar memnu. 
niyeti mucib bir şekllde devam eden 
İngiliz - Alman ticaretinin inki§afı
na mfıni olmamasını İngiltereden ta
leb etmektedir. 

Amerikanın protestosu 
Vaşington, 17 (A. A.) - Hariciye 

nezareti, 9 haziranda Berlin hükfuneti 
ne bir nota verilerek, Avusturya borç. 

1armın haziran taksitinin verilmPmiş 

olmasını protesto etmiştir. 

Amerika hUkftmeti Almanyaya ver. 
diği notada Avusturya borçlarmdnn 

Almanyayı mes'ul tuttuğunu bildir
mektedir. 

-0-

Bub·aristnnda teşrii hayat 

Muhalif mebuslara 
ceza veri idi 

Sofya, 17 (A.A.) - Mebusan meclisi 
bugün öğleden sonra kralın nutkuna 

l) ü n k ü 1' r a m va y verilecek cevabın müzakeresine başla. 
kazası mı~tır. 

Muhalefet hilkfuneti bazı mebusların 
Dün Çarşıkapıda ihtiyar bir kadmm intihap mazbatalarını kabul etmemiş ol. 

ağır surette yaralanmasıle neticelenen. 
masmdan dolayı tahtie etmiş ve müza. 

tramvay kazasını yaznuştık. Kazadan kerelere ba~lamıştır. iştirak etmiyecc&ri
sonra yapılan tahkikat neticesinde kaba- • 
hatin birdenbire yola yıkılan kadında, ni bildirerek müzakere salonunu terket-

olduğu, tesbit edilmiş. arabanın da fren.. mi~tir. 
terinin sağlam bulunduğu anlaşılmıştır. Muhalefetin bu heyanatım okuyan 
Vatman Fuat kefaletle serbest bırakıl- mebus aç celse için meclisten tardolun. 
mıştır. muştur. 

mı çıkar? diyor. 
Tccrilbcsl kolay. Kıvırcık saça en 

fazla kadınların heves ettiklerini dü
şünerek, istenen kadınların saçlarım 

bedava keseceğini ilan ediyor. 

Tecrübenin menfi ve miisbct netice· 
si hakkında hiç bir mesuliyeti üzeri
ne almıyacağını söyliyen berber ka· 
dmların saçlarını ''İcat ettiği,, usulle 
kesiyor. 

Aradan bir müdd<:t geçtikten sonra 
şehrin biltün kadmları berberin dük
kanına hilcum ediyorlar ve saçlarını 
o usulle kestirmek istiyorlar. Çünkü, 
tecrübeler iyi netice vermiş ve saçları 
o şekilde kesi'en kadınlar anadan doğ· 
ma kıvırcık sac;lı gibi olmuşlardır ... 

Artık, berber, bedava traşı bırakı
yor ve bu usulle saç kesme fiyatını 

bizim paramızla on, on beş liraya ka· 
dar çıkarıyor •.. Fakat, bu şekilde ke
silen saçın bir daha, insanın ömrü ol
dukça kıvırcık kalacağını düııünen 

kadınlar, bu parayı vermekte tered
düt etmiyorlar ..• 

Bugün, berber, icadının beratını al 
mış ve dükkanını Nevyorka naklet· 
miştir. Burada fiyatı da 30 liraya çı
karmıştır. 

Kristi ususlü ismi verilen bu tarz 
saç kesme btitUn Amerikada. taam· 
müm etmek üzeredir. Yalnız, bu u.su
lü Krbti diğer berberlere çok bahalı 
öğretmektedir ... 

• Şimdiye kadar ''Daimi,, ismi veri
len altı aylık ondliHlsyonu icat eden 
Mar.Jel adındaki berber gibi, Kristi 
de milyoner olmak Uz.eredir ... 

Pr. Afet Cenevrede 
bir konferans verdi 
Memleketimizdeki arkeoloJlk liafrlyatıo 

ehemmiyetini anlatan konferansçı 
büyük bir alAka ile dlnlendl 

Cenevre, 17 (A.A.) - Hususi muhabi-

rimiz bildiriyor: 

Bayan Af et, dün gece Cenevre tarih ce... 
miyetinde, son senelerde Türkirede ya. 
pılan arkeolojik hafriyat hakkında mü-

hizn bir konferans vermiştir. Cenevre ta. 1 
rih cemiyetinin salonu hıncahınç dolu i. 1 

di. 

Birçok mümtaz zevat ve bilhassa prore 
sörler bu konferansı büyük bir dikkat 

ve alflka fle dinlediler ve projeksi
yonla ı.;österllcn resimleri ze\'k ve 

merak ile seyrettiler. Bayan Afet. 
selis bir ifade tle, hafrıyattan elde 

edilen dikkate şayan neticeleri an
lattı ve bunların, prehistorik devir· 

ler ve hususiyle Eti çağının aydın· 
lanması yolundaki ehemmlyetlnl te-

baruz ettirdi. Konferanstan sonra 
Profesör Pltard kUrsUye geldi ve 
Tilrklyedekl hafriyatın bazılarını 

bizzat gördUğtinU ve Bayan Afetin bu 
işlerle nasıl yakından meMul oldn· 
ğunu anlatarak bugUnkq Avrupıı ıne 
denlyetinln Orta Asyadan geldiğini 
ve eğer Orta Asyadan bu medent in
sanların Avrupaya muhacereti ol· 
masaydı, A yrupalılnrın hll.10. en lptl· 
dal vaziyette kalmış olacaklarını i
zah etti. 

Konferanstan sonra Bnynn Pitard 
Bayan Afetin şerefine, kendi evinde 
bir çay ziyafeti verdi. Konferansı 

dinleyen Cenevre tarih cemiyeti Azn· 
ları, profesörler, Türk konollsl ve 
birçok tanınmış kimseler bu ziyafet
te bulundular. Herkes Bayan Afeti 
hnraretle tebrik etti. 

" Balkanların en cessur kadın tttyyHrecısi ,, 

Sabiha Gökçen 
Belgrada uctu 

Değer~i tayyarecim~z geceyi 
Sof yada e~çiliğimizde geçirdi 

Atina, 17 (A. A.) - Tayyareci ba
yan Sabiha Gökçen bu sabah saat 
11,25 de Selanikte uçmuş ve tayyare 
meydanında Türk ve Yunan ricali ta
rafından selamlanmıştır. 

So'yada 
Sofya, 17 (A. A.) - Anadolu ajan

sının hususı muhabiri bildiriyor: 
Bayan Gökçen, Selfınikten saat 

17,15 de Sofyayn muvasalat etmiştir. 
Muvasalatlarında Bulgar hUkfımetl 

namına krotokol umum mUdürU ve §e· 

hir namına da belediye reis muavini, 
tayyare zabitleri, Türk elçisi Şevki 

Berker ve elçilik memurları tarafın
dan istikbal edilmişlerdir. 

Tayyare meydanından şehre geldik
lerinde saraya giderek defteri mah
susa. yazılmışlar ve ondan sonra elçi
liğı tcşrıf etmişlerdir. 
şereflerine tertip edilen çay zlyafe· 
tinde nazırlar, saray nazırı. birçok 
mebuslar, ecnebi sefirler ve ataşe.' 
mlllterler, erkdnıharbiye reisi, ku. 
mnndaular, tayyare zahltlcrl, mat 
buat mümessilleri ve memleket rl· 
enli bulunmuşlardır. Davetliler ken· 

dllorlyle konuşmuşlar ve haklarında 
bUytik bir takdir ve hayranlık hisle· 
rl izhar etmişlerdir. Ziyafet pek ne· 
şoll ve snmiml geçmiştir. Sayın Ba
yan Gökçen bu geceyi elçiliğimizde 
geçirecekler ve ynrm sabah Belgra
da hareket edeceklerdir. 

Yamın gazeteleı inin neşriyatı 
Atına, 17 (A.A.) - Atına Ajansı 

blldlriyor: 

Gazeteler, tnyyarccl Snbtha Gök· 
tene uzun sütunlar tahsis etmekte 
ve "Balkanların en cesur kadın tay. 
yareclsl" nl hararet ve heyecanla 
sela.mlamaktadır. Elen efk!rıumu· 
mlyesl, Reisicumhur AtntUrkUn tele· 
fonla ve Dn. Sabiha Gökçen ,·asıtn. 
siyle Elen mllletlne yolladığı sel!m
dan derin surette miltelw.ssls olmuş. 
tur. Gazeteler, genç tayyareclye, 
sağlam olduğu kadar zarif bir ra. 
bıta tesis ederek Balkan hilkfımet 

merkezlerine yapacağı ha\'tı seferin· 
de muvaffakıyet temennilerinde bu· 
lunmaktn ve ayni zamanda Bayan 
Gökçenin \'erdiği beyanat ile hayatı 
hakkında yazılar neşrcylemektedlr. 
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KUHUN 

Bekarlık düşmanı bir 
bekar 

HASAN KUMCAYI uazıuor: 

"Kızlann evlenme ya,ını on yediden 
on beşe indiren kanun IAyihnsı Büyük Mil 
Jet ~lecJl&lnde mfizakere edilirken nıuhte • 
rem soylav Besim Atalayın lA)·ihayı mü. 
dnf:ıa itin söylccli~l sözler her tarafta 
af3kn uynndırdı. Zira Besim Atalny ken. 
disine mahsus olnn talAkat ile beJdlrlnn 
evlenmeae mecbur etmek icln şiddetli ted. 
birler alınmasını hükOmetten istedi. 

Rivayete göre Bay Besim Atnlny bekdr 
mebuslardan imiş. Eğer bu riva ·et doğru 
ise dilindeki mntOm olan lo!Akate halinde. 
ki belfıgnti de ilAve f'debillrdl, mesell\ hu 
sözleri söylerken kendisinin J>ckar olduğu 
na doir bir işaretle hulunahilirdl.. O \·a. 
kit sö'Zlerl elbette daha çok lesirll olurdu, 
dc~ll mi?,, 

TAN -
Günün en mühim 

meselesi! 

S ABlllA ZEKERiYA llacıoıJmanbauırt 
Dt /pıala cinayetluinln uuandırdıOı 

alakadan bah&edtrek diuor ki: 
Bir entellektüel sordu: 
- Bu Derbend cinayetine ne de çok e.. 

hemmlyet veriyorsunuz. Adeta günün en 
mühim meselesi oldu. Sarışnı kadın kim? 
Bu lstl!hamı çözmek tein kariler, dikknt 
ediyorum, sa'Zeteyf acar acmaz evvell bu 
cinayeti okuyorlar, aralarında bunu konu. 
şuyorlar. Daha mühim meseleler l'Ok mu? 
Halkın hislerini istismar edlyorsunuı. 

Mühim meseleler başımızdan yu.kan. O. 
hile bakarsak, derin derin dilşfinür, harice 
bakarsak, korkudan, hayretten, hicaptan, 
nefretıtm :t4•rlmüz kıpkırmızı olur. Faknt 
bOi'lin bu meselelerın .. ,,.hirl, kütlelerin 
nazarını ilzerlnde teksif etmlyoı. nerbend 
cln:ıyetinl herkes, hattA ~iz de okuyor~ıı
nuz. Çilnkil içinde sır var. Karanlıkta knl. 
mış noktalar, ucu çözülmemiş düğümler, 

sarışın esmer, meçhılJ kadınlar, müphem 
meseleler. İşte bu dalga dnlga yükselen 
mübhemlyet, karnnhk bulullnr arasına 
Sııklanan sır, ekseri)'et lditleslnl bu sırrı 
çôzmlye ankediyor. Roman deAll, hP-kikl 
bayatuı bir bldise. İnsanın tecesaüsünil 
harekete getiren, ekseriyetin aldkasın1 tL 
zerinde tophyan hAdise. 

Bu mllhlm bir blıdise midir? Hôdisele
rln ehemmiyeti herkesin se,•lyeslne söre 
değişir. Bir entellektüele göre hlc ehem .. 
mlytl yoktur. Faknt gazetenin karll ynl. 
nız enlellektüeller ddılldir. G:ızetede hu 
hAdisclcrdcn bnhsedilmemcsini isti)'en en 
trllektilcller yalnız kendileri için gazete 
istiyenlerdir. Gazeteyi kendi düşünüş '\'C 

fikirlerine tahsis etmek i~tlycnler, yalnız 
kendileri için gnzete ('tkarnnlnr, halkı ı .. _ 
tismar etmı, olmnzlnr mı? Gnzeto tıerke.s.in 
malıdır. Bunun fizcrinde tesnhübe hakkı
mız yoktur,., 

CUMHURiYET 

Sar1ş1n kadının esrarı 

P EYAMi SAFA da ayn( hddlseden f6U
lt bahudluor: 

Hacıosman bayırı vakası artık bütün 
muhbir arkadaşlarımzın mliştereken telif 
ve bütün gnzeteleriml'Zin de müştereken 
ne~rcttikleri meraklı bir polis romanı ha 
line geldi. Aclll sarhasına bakarsınız, bu 
hldlse, katli Ali Rızanın iki kişiyi öldür .. 
dükten sonra öldült{i gün, sonunn ermişti. 
Çfinkll ortada katil ve maktul olma:rıncil, 
suçlu ve davacı da bulunmadıfıı için, mu
hakeme edilebilecek hiç kimse kalmnmış .. 
tı. 

Bundan ötesi, nrtık, "Snrışın }:adının 
esrarı., ndlı ve bfitün klAsik dekoru, ('Ö .. 

zül<lükço düğümlenen ve geçici aydınlık
lardan çıknrak perde perde koranhklal'll 
bürilnen mev'Zulle, tnstamnm bir tcfrlkll 
romanı oldu: artık cinayeti yapan ndrı
mın delUI, ona bunu yaptıran p!!ilkoloJik 
ı;ebeblerin peşlnı.leyi'Z ve poli in tnldblne 
deAil, pslkolo~un tnhlilinc ihti)·acıınıı 
var. Fııkat, arayerdc gizil knlmı' bir sıı<f 
bulunmak lhllmnllne göre, adliyenin ,.e 
pofüin MJA devam eden hassasiyetini de 
lüzumsuz telAkkl etmek hntınmızdan sec .. 

m~~er ortada göründµğüııden !nzln bir 
suç t;ulunm:ızsn, bence, sanşın kadını~ 
esrarı, bir berberin eline teslim olan 511dll 
snçlnr gihi tel tel cöziilmüştür. Ortn k 
mantıki bir isl!dl(ıl ile izah eılllem!Yc~r 
hiçbir knrnnlık nokta görcmiyoruın. ölil 
kadının ayakları t"lrafınıı serilmiş üç 1 
vardır \'e bu kndın o üç lhtlrosın merket,; 
dir. Sorı,ın \·eya kumral olabilir; hlC 1

111 nııısumn leke siirmek niyetinde otmadıiıt 
için şııhııı tnsrlh ctmlye<'eltim. Clnnl•et °'"r 

~rn o1·0 . çıkçırbfr kıı;knnchk v:ık:m gibi go n 
1
, 

Su ,.e,·n bu kodın iÇln y:ıpılıtlıı 
- nıı , 

olma~ı hirlhlrlnden farksızdır; .Ali . bini 
ayni kndınln münasebeti olan ıkı rnkl 
öldürdllkten sonra olmüştQr.,, 



Hnk&ve: 

Kemed ve nı ızrak 
döellosu 

Birçoklarınız sinemada, mace
ra fılmle!"inde, müemacliyen dö. 
lo.ş, kavga eden ve ekseriya, 
llıahirane bir şekilde kemend 
~ kovboyları görmüşsü. 
ııtizcıür. 

liemen hepinizin hayranlığı 
llt ~beden bu adamlar, umwni 
~et itibarile Amerikada, büyük 
tİ!Uiklerde, hayvan sürülerini 
~Uhafazaya memur olan basit 
1llsantarclır. Bununla beraber, 
~a işleri olmadığı için, bini. 
tilik ve atıcılıkta, bilhassa ke
ltıend kullanmakta çok bilyük 
bir maharet gösterirler. 

F'akat bu işte hakikaten şaya. 
Ilı hayret bir maharet gösteren. 
!er, goşolardır. 

Bugün, ha~ atın inkişaf şekli 
~ann bir hayli azalmalarını 
intaç ettirmişse de, Brezilya 
da MeinasGeraes eyalatinde hür 
hsatnak istedikleri için vaSi or. 
ll:ıanlarda ikamet etmiş meşhur 
&~oların halefleri; hfıla mevcut
tur. 
. liala geçen asrın elbiselerini 
ti~·en bu adamlara. yalnız ora. 
Jarcıa rastlamak kabildir. Çene. 
l'e kadife bir kotdelftyla bağlan. 
~ş. geniş bir şaplı:~: 01tasmda 
karanın gerebileceği bilyüklükte 
bir delil{ açılan ve pon~ tabir 
~ı kahve rengi mavi veya 
bcvaı kumaştan garip bir ceket: 
~ri pantalon, kuşak, ayakka
l 1" tsutun bunlar muhtelif renk 
trde jplikler ve sırmalarla, kU. 

~~~ Jıalinde istenmiştir. 
'Ga}·et zayıf, kısa boylu ve ce
~ olan go.,.~lar, tıpkı kendileri 
tibi kısa boylu, fakat emsalsiz 

!:cecıe mukavim ve çevik at-

ta . binerler. Bu SÜ\'<lriler "lftse,. 
. bır ettikleri kementlcrinden 

hiçbir zaman a\Tılmazlar ve bu 
~ent kendilerl için müthiş bir 
\ilahtır. 
tı :ı\t:.i.erikanın ilk fatihleri onla· 
ıı: ~1Yanı hayret ces:ıret \'e ma. 
~ retleri hakkında birçok ha.ri. 
l.ılaae hikayeler anlatmışlardır. 
Son zamanlarda vukubulan 

~~~~ı dikkat bir hadisede. bu 
c1e"<lllll:mrı MIA kabiliyetl~rin : 

n hıçbir şey kaybetmediklerı
'li $!~ ~rmektedir. 
~rezilyaya gelmiş olan eski 
~ l>ortekiz albayı, kendisine 
~lardan bahsedenlere, bu a. 
~ardan bir tekini değil fakat 
bu ''eya üçünQ birden mat ede
lh.eceğini mütemadiyen tekrar. 
·~ordu. 

:unUn üzerine kendisine sık 
§u cevap verilirdi.: 

ti( bikkat edin, albay; sizin ci
lıa Ve rnızrak kullanışınız, bil. 
ilet~. kuvvetiniz, \'akia hariku. 
~ ecıır. Fakat goşolardan biri, 
~ 11 böyle meydan okuduğunu. 
k du~·arsa bil~tereddüt sizinle 
~ılaşmayı kabul eder. 
~'.nen de bunu kabul ctsin
llıe clıye meydan okuyorum ama, 
~dana çıkan yok. 
%ı l:':~er isterseniz gazetelere 

Verelim? 
bu~ nen de. zaten başka çare 
~amıştım .. Binaenaleyh en 
tı~~areket, açıkça meydan 

f;'· tır. 
~~~ika, ertesi gUnü, Rio ga 
~ tli Portekizli albayın mey. 
h~ 0kuYU~u il~ ettiler ve 
~~ o akşam albay, garip bir 

...._ te. rnaruz kaldı. 
~ G~telere il~n vermiş olan 
,'1 Siz misiniz? 

~? 'E:~t. mösyö, niçin sordu. 

Sen goSoyum. 

- Yani tekhficrimi kabul e
dip benimle k~rşılaşmak mı is-. 
tiyorsunuz? 

- Evet. 

Albay karşısındaki kısa boy. 
lu adamı istihfafamiz bir ta\'ırla 
süzerek güldü: 

- Canım, sizin boyunuz bir 
buçuk metreyi ancak geçiyor: 

Dedi. Go~ da hiç bozmadan 
cevap verdi: 

- Sizinki de heni.iz iki metre 
değil. 

- .KAfi mi değil mi? 
- Hayır, albay .. Fakat fal<a 

bertaraf. ben sırf şunu ö?trenme. 
ğe geldim: Siz mızrakla benim 
kemendime karşı çıkabilir misi. 
niz? 

- Size cidden acırım .. 

- Merhametinizden dolayı te 
c:ek.kür ederim ama, !Cıtfen bir ,. 
cevap \·erirseniz memnun olu
rum .• 

- Kabul ediyorum .. 
Bunun üzerine, ertesi gün için 

rande\ u ahndr. 

Meydan okuyuş tekli ve bu 
garip düello, mücadelenin \'\1. 

kuhubCctj!ı sahaya bü1-ük bir ka 
labalık toplamış ı. 

Vakit geldi. Sahaya evvel~ at 
bay çıktı. Altında harikulMe bir 
hay\an \'ardı ve o, bu hayvanı 
cidden büyük bir maharetle ida. 
re ediyordu . Herkes, gayriihti
yari, hayranlıkla albayı alkı~la. 

dr. 

• · Sonra, şapl<asmın 'geniş kenar 
-tari aJtırida paı1ryan kOçak g&ı.. 
!erile, kısa boylu, sıska goşo 

çıktı. Altındaki at da kısacık ol. 
malda beraber bac.cı.klan incecik
ti. 

- Albay, emrinize funadeyim . 
- Fakat sizin cğeriniz yok. 

- .i'\e yapacağım eğeri.. lnsan 
hep eğerli ata binmez ya! E. 
limde kemendim var kafi .. 

- Ben de, mızrağımın ucun. 
daki sivri demiri çıkarıp m.~in~ 
den bir wnpon takacağım. 

- Neden? 
- Çünkü hızla üzerinize ge-

lirken sizi öldürmek tehlikesi 
var. 

- Merak etmeyin, canun, 
beni öldürmeniz için mızrak· 

la bana \'Um1anız lazım. halbuki 
bana dokunarnıyacaksımz .. 

- Kuzum siz hep işi alaya mı 
wruyorsunuz? 

- Her şeri tatlı bir şekilde 
halletmek adetimizdir... Hatta 
en, yırtıcı hayvanları bile ke. 
mendimizle yakalarken, bu işi 

de, güle güle. eğlene eğlene ya. 
panz. 

Albayla goşo biribirlerinden 
uzaklaşarak bir hayli mesafe
den vaziret alıyorlar. Albay mız 
rağmı iyice kavnyarak uzatmış .. 
Go§O başının üzerinde kemen. 
dini sallıyor. 

Atlarım bütün hızlarile sürüp 
rekdiğeri üzerine atılıyorlar. Al. 
bay bir yıldırım silratile, mızra
ğını rakibine dürtüyor, fakat 
goşo daha büyük bir süratle e
ğersiz atmn karnı altına kayıp 

öte tarafından rakibini selamlı. 
yor. 

Yeniden hücum ediyorlar. Kc 
rnent goşonun başı üzerinde iki 
defa döndükten sonra, albayın 
boynuna iniyor \'e onu atından 
yere düşürerek toz toprak içine 
yuvarlıyor. Adamcağız, kendisi. 
ni adeta boğan iplerden kurtula. 
mıyor. Etraftan alkıslamak isti
yorlar. Fakat Goşc, bunun mert 
;çe bir hareket olmadığım İ!;i3rct 

E G LE NC E 
Rakamlarla işaret edilen yerleri aşağıdaki renklere bora~anız 

bu manasız şekil hoş bir resim halini alır. 

.Numarasız: siyah, O: Gökma. 7: Koyu kahve rengi, 8: Açık 
\isi, ı: San, 2: Açık gri, 3: Koru ye.5il, 9: Koyu yeşil, A: Buğday 
gri, 4: Gri-mavi, 5: Açık kahve rengi. 
rengi, 6: Kah\'e rengi • kırmızı . 

Şen Fıkralar 

-Vahşi hay. 
vanlann ya -
kından resim. 
!erini almağa 

Afrikaya git 
miştim. 

- Fakat siz bir tek fotoğraf 

bile getirmediniz!. 
- Bunda şaşılacak bir şey 

yok .. Hayvanları iyice yaklaş· 

malanna müsaade ettım \'e •• 
nefesleri objektifi buğuladı. 

* * Kemanla çal 
dığmız bu 
son parça ne, 
kuzum? 
- ''Şairin ölü
sü,, 

- Te\'ekkeli değil!! 

edıyor ve rakibini yerden kaldı. 
rıyor. 

- Affedersiniz, albay, cidden 
beceriksizlik edip sizi yere şid
detle indirdim; bir daha sefere, 
daha nazikfuıe bir şekilde hare. 
ket edeceğimden emin olabilir. 
siniz. 

Albay homurdanarak: 
- Gafil a\·landım .. diyor. 
-Zaten bizim bütün mahare-

timiz gafil avlamaktır •. albay. 
Çocuk hikaye 3 .:ağıre 

- Şu halde!.. bu defa görürüz. 
Yeniden biribirlerinden a}T. 

lıyorlar: evvela ağrr ağır il erli. 
yorlar. 
Goşo: 

- Bu defa mızra~ı kullandı
ğınız s"ağ kolunuza dikkat ! 

Diyor ve atını ok hızıyla sürü 
yor. 

Albay yeniden atından düşe. 
rek yere ~ U\'<lrlanıyor ve goşo o 
nun sağ kolunu iplerden kurtar. 
masına yardım ediyor, ayni za
manda basını sallıyarak: 

- Olmadı. albay, diyor, gene 
olmadı; bu sabah kahvaltı etme 
ğe vakit bulamadım da. elim pek 
hassasiyetini kaybetti .. Hep ca. 
nmızı acıtıyorum; üçüncü bir 
tecrübe ister misiniz? !sterseniz 
bu defa sağ ve ya sol bacağnız.. 
dan tutaym! 

üstü başı yırtılmış ve toz top 
rak içinde kalmış olan albay ce
\·ap verdi: 

- Ha}•ır 1 Bu kadar cidden k~. 
fi .. Artık sizin hakkınız da SÔ}'

lenen biltiln şeylere inanıyorum. 
- Albay, siz daha bir şey gör

mediniz ki.. On beş kadar arka. 
da~ım var ki.. Ben onların tale. 
besi bile olamam ... 

-

iı~ 

Erkek atmaca, dişisini uçar. 
ken besleyip, ona, havada yaka. 
ladığı şikarı atmaktadır. 

Sudandaki A:::ıplar, bazı bü. 
yilk ağaçların gövdelerini oya . 
rak buraya içecek sularını ka • 
parlar. 

~ * * 

Londra sannt:.t:ı ır.m oıı ısın • 
de Karı Laynen adında bir can
baz, 30 metrelik bir milden ki. 
zakla inerken. yan yola çok teh. 
tikeli sıçramalar yapmakta ve 
taktaki ar atmaktadır. 

Biliyor musunuz? J ------
Sun'J kokular 
Bütün kokular, çiçeklerden ya 

pılmaz. Kimyevi vasıtalarla su 
ni koular yapmak imkanı da 
vardır. 

Kimyevi kokuların, tabıi ko. 
kularla kıyas edilebileceklerini 
iddia edecek değiliz; biljkis bun 
larm, tabii kokular kadar güzel 
olamıyacağı fikrindeyiz. Belki
de yanılıyoruz. 

Fakat her ne olursa olsun, su. 
ni kokul:ır git gide rağbet gör. 
mektedir ve bunun sebebi de u
cuz olmasdır. 

Suni lavantalar, bazan taham. 
mül edilmiyecek kokular neşre. 
den maddelerden yapılır. 

Mesela. ıavantalann tesirini 
uzun müddet muhafaza maksa
dile bunlara karıştırılan valer. 
yan hiç de hoş bir kokuya ma. 
lik değildir. 

Suni menekşe kokusu da, son 
harpte dehşet saçan ve zehirli 
bir gaz olan fosjenden ve bazt 
balıkların ciğerlerinden çıkan -
lan yağdan yapılmaktadır. 

Bu koku o kadar kuvvetlidir. 
ki, bunun bir tek nefesi, birçok 
saatler için koku almak hassası • 
nı ôldürebilir. 

Fakat tabii her tarafta satı
lan lavantalar, bu kokunun an. 
cak küçük bir nisbetini ihtiva 
etmektedir. 

Şimdiye kadar meydana çıkarı 

lan kablettarih hayvanlara ait 

ayak izlerinin en büyüğü, bun. 

dan milyonlarca sene evvel yaşa 

mış olan lguanodonun ayale iz. 

!eridir. Her izin büyüklüğü 85 

santimetre olup, bir adımın u

zunluğu 5 metredir. 

Dünyanın en uzun merdivenı, 
Çinde, Lai.Şan köprüsil Oezrin. 
dedir. Konfiç}'\lSun bu merdi\'e 
nin üst basarna~ ~ıkarak gü
neşin doğuşunu seyrettiği sôy .. 
lenmektedir. 

lSpanyadaki meşhur "Şey -
tnn köprUsU,, bundan tam 18 
asır evvel yapıldığı halde, bu 
gün hAli kullanılmaktadır. 

En büyül' ve en 
kÜ('Ük deve huşu 

Dünyanın en büyük kuşu de
vekuşu, en küçüğü ise kolibridir. 
Bu iki kus arasındaki tezatlar 
cidden kayda değer. 

Dünyada, takriben 500 ne\i 
kolibri bulunduğu halde, bazı 
filimler bir tek devekuşu nevi bu 
lunduğunu iddia ediyorlar. 

Küçük kuşlar haCif bacaklara 
ku\'vetli kanatlara ve gayet gü
zel ve parlak tüylere maliktirler. 
Buna mukabil devekuşunun ka. 
natlan (gövdesine nisbeten) ga
yet küçük ve çirkin, tüyleri de 
o nisbette çirkin ve renksizdir. 

Erkek devekusu. her mevsim
de, 2 yle 7 arasında tahavvül e. 
den birkaç dişiyle birleşir. 

Bütün "aile,, bir tek yuvada 
toplanarak, müştereken kuluç • 
kaya yatar. 

Erkek devekusu son derece 
döğüşçildür. Ye her tarafa kor
kunç "çifte atmakta,. da çok ma 
hirdir. 
Devekuşunun bağırı~ı. aslan 

kükremesini andırırsa da o, ek. 
seriya kazlar gibi ıslık öttürme. 
tri sever. 

Gayet uzun ve kuvvetli ba
cakları sayesinde, büyük bir sür 
atle ilerler ve k<>§u esnasında 
hazan, 7 metreyi bulan uzun 
adımlar atar. 

Amerikanın Floride eyaletin· 
de Marküs adında bir zenci ve 
IJ11 zencinin jitters adında bir 
';<i•pcği \'<lr. 
nalık avlamakla ~hret bul· 

mu_s olan bu köpek, denize gi· 
rere!c, boyunun iki mislini bulan 
hahk1;m bile yakalayıp sahibine 
ge:iı mı>ktedir. 

. 
6 28 24 
8 26 22 
34 f 8 4 

36 20 2 .. 
r6 32 30 
14 12 10 -

Yukardaki boş murabbaları 
öyle rakamlarla doldurmanız 
18.zımdrr ki, ister l'Ukardan a
rıağı, ister bir yandan diğer 
yana yapacağınız cemilerdc 
her sütundaki rakamların ye 
kunu (111) olsun. 

Bu bilmecemizi halledenlC'r
den birinciye bir saat, ikinci~·e 
bir pergel tak1n1ı üçüncüye 
bir hokka takımı ve alTlca 
200 okuyucumuza muhtelif 
hediyeler vere<:eğiz. ... ............... _ 

HABEP\ 
ÇOCUK SA Yi"•'ASJ 

Bilmece kuponu 
18 HAZiRAN -1938 
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Yarı spor hareke le i var 
!Kat~ul~©~d'.J.ııri1©i® ! '1 

.........._~ __. zwa ._ ._~ ...... --._ -- - --- --Feneroahçe Yunan muhtel.ti ile oynayac::ık Şışli ile Gaıataspor Apoye matini kupasının 
Mc©Jaı©J~: -- finali için karşılaşacaklar 
Yüzme 
ş ~ ıra'lf 

teşvik müsabakaları 

~lt~@luını©'J©J ~ 
yapılacak roJ~ne~~lfD S©lfDıral ır~~snm©J<e: 

~---------~-~----..---~-------------..-------Beş ık ta;; - Bvykoz; şıld dön1i finalini 

l'arm Şeref staılmda füşiklnşla şilt ma
çım opııyacak olan Beykoz tal.11111m11 , 

kaplam meşhur Kelle lbrahim 

lstanbul, yarınki kadar zengin spor 
hareketleriyle dolu bir ;ünü, çoktan. 
dır görmemişti. O kadar ki, !stan • 
bullular, hattiı. bizzat biz gazeteciler, 
yarın ne tarafa gideceğimizi şaşırmış 
gibiyiz. 

Futbol, atletizm ve yüzme gibi en 
güzel sporlara ait olan bu hareketıc-
rin hepsinin bir araya gelmesi pek en
der \'aki olur. 

Fenerbahçen:n bayramı 
Günün en mühim hadisesi hiç şüp

he yok, lt"enerbahçe bayramıdır. 
Baştanbaşa ~eref ve zaferlerle do -

lu 30 yılın yüldönümünü, sarı lfıci -
vertliler büyük merasimle kutlulıya _ 
caklar. 

Merasimden sonra, Enosis _ Pana
tinaikos Yunan takımları muhteliti i
le Fcnerbahçe birinci takımının yapa
mının yapacağı maç cidden merakla 
seyretmeye değer. 

Fenerbahçenin son defa Romanya. 
ya karşı oynadığı oyundan başka ma
çını S"yredemiyen 1stanbullular, eski 
Türkiye şampiyonunun, 

~ ....... '"'._.. 

Sağ mt1avi11ler: Agop, Mt1zrıffcr 

bu en kuvvetli bir ekipi karşısında 

nasıl bir netice alacağını elbette me. ı 
rakla bekli vecck!erdir. 1 

Yunani;tanın en kuvvetli klüp-1 
lerinden Enosis ile Panatinai -
kos muhteliti dün 20 kişilik bir kafi
le halinde şehrimize gelmiştir. 

Yunan futbol federasyonu azala -
rından 1\1. Paksinatisin riyaseti altın
da gelen kafilede Enosisten 9 Pannti. 
naikostan 8 oyuncu bulunmaktadır. 

Kendileriyle görüştüğümüz Yunanlı 
futbolcular çok kuvvetli olduklarını 
ve 1stanbulda yapacakları karşılaşma. 

larda ıyi dereceler almıya ~alışacakla
rını, za.tcn Yunan milli takımı demek 
olan bu kadronun buradaki t.emasla
rıncla fena derece almasına imkan ol
madığını, çiinkii karşılaı;acakları ta _ 
kımlnrm nihayet bir klüp takımı ol. 
du~unu ileri sürmektedirler. 

Yunan kafile reisınin bu sözleri, ya
rınki maçın çetin bir karşılaşma ola
cn<Yını göstC'rmcve kafidir. 

Yiizme miis·tbalrnlcırı: 

Modada yapılacak yü1.me teşvik mü
sabnkalariyle bu senenin su sporları 
mevsimi bilfiil ba~lamış olacaktır. Bir 
çok genç yüzüclilerin iştirak ettiği 

bu teşvik müsabakalarının da alaka i
le takip edileceği şüphesizdir. 

Be~iktaş • Bcykor, şilt maçı 
Lik maçlarından .sonra başlanmış 

Q}an İstanbul şild birinciliği müsaba. 
:;aları milli küme karşılaşmaları yü
zünden henüz bitiri!emedi. Geçen haf. 
ta Güneşle Beşiktaş arasında yapılan 
' 'e 3-:3 berabere biten kardöfinal mü -

Sağ müdafiler: Albcr, Rıfat 

sabakasının bu pazar tekrarı ve bu _ 
nun galibi de dömifinalde bekliyen 
Beykozla karşılaşması, daha sonra 
da finalist Fenerbahc;eyle dömifinal 
galibi arasındaki maçların icrası icab 
etmekteydi. 

Güneşliler, geçen pazar, Şeref sta -
dında Beşiktı:ışla yaptıkları ve a.o ga
lıb vaziyetteyken :J-3 beralx-rc bitirdik 
leri müsabaka esnasında ve bilhassa 
oyundan sonra krndılerine yapılan taş 
kınlıkları ileri sürerek beraberlik o -
yununun re,·anşını yapmamaya karar 
vermiş bulunuyorlar ki, bu vaziyet 
karşı~ında Gü11eşi hükmen mağlfıb ka
bul etmek ve Beşiktaşı dömifinal mü. 
sa bakasında &>ykozla karşılaştırmak 
icab ediyor. 

Net<'ki ı .ı futbol ajanlığı da yarın 
Şeref stadında Beşıktaşla Beykoz a
ı nsıııdaki dömifinal müsabakasının ya 
prlmasıııa karar vermiştir. 

Şu halde, geçen hafta - enerjileri 
sayesinde - büyük bir mağlCıbiyetten 
kurtulmuş olan Siyah - beyazlılar ya
rın tehlike.si Güneş kadar büyük olmı
yan bir rakib karşısnda göreceğiz. 

Bunu kaydetmekle beraber, Beyko. 
zun hiç de yabana atılmıyaca.k bir kuv 
vet olduğunu da ilfıve etmeliyiz. Hele 
Beşiktaş takımı rakibini küçük gör -
mek h:ıtasını işliyecck olursa geçen 
pazara Beykoz - Fenerbahçe maçını 

hatırlatmamız lazımdır. 

Milli takımımızın eski sağ hafı e
mektar sporcu 1brahimin <'alı'"t•rd·~ı 
ve_ sporcular arasın<ln "Kelle l lıı ahi. 

- - -G..JI Kupası buyük atıetızrrı müsabakalar1 

min L'lkımı,, diye anılan sarı siyahlı
lar lstanbulun milli küme timlerinden 
sonra gelen en kuvvetli bir futbol on 
birine sahiptirler. 

Kaleci Safa, müdafi Bahadır, mua -
v!n hattında Kemal ile genç ve müs
tait futbolcü Sadeddin, hücum hattın. 
da da bir yıldız olan Şehab klüpleri
nin renklerini zaferden zafere ulaştı
ran gençlerdir. Beykoz müdafaası ne 
kadar enerjik oynuyorsa akıncı hattı 
ha o kadar fırsatçı \'e golcüdür. Nuri
nin hastalığı, ~erefin istifasından son 
rn eski kuvvetinden bir hayli ka~1bct. 

miş olan siyah beyazlılar karşısmdrı 
l3cykozun iyi bir netice alması çok 
mümkündür. Sarı siyahlılar esasen 
lkşilttaşla Galatasaraya karşı daima 
şanslı oyunlar çıkarmakla da iştihar 
ctml 1C'.'f'Qlr. N kim bu seneki llk 

müsabakalarında Be.jiktaşla berabere 
kalmışlar, şild maçlarındaysa sarı kır

mızılıları turnua harici etmeye muvaf
fak olmuşlardı. 

Altılar muhteHtine en çok oyuncu 
veren Beykozla geçen haftaki maçın 
yirmi dakikasında üç gol atarak mağ
liıbiyetten kurtulan Bcşiktaşın yarın. 
ki çarpışmaları haftanın en enteresan 
spor hadiselerinden biri olacaktır. 

Biz her iki kliibe de muvaffkıyetler 
diler, gi.iz0 l ve tC'm!z bir oyun çıkar
malarını temenni ederiz. 

y 

Merez muaı·inlrr: Jirnyir, rrng1 

Şışli - Galalaspor 
Gayrifedere klüplcr arasındaki Apo

yevmatini kupası maçlarının finali ya
rın sabah Taksim stadında Şişli ile 
Galataspor klüpleri ara:;ında yapıla.. 

cak; günlerclenberi çiçek mağazası 

vitrininde duran muazzam kupayı ka
zanmak için iki aydır çarpışan klüp
lcr içinden elene elene sona kalan bu 
iki kuv\'etli teşekkül. bu suretle ya
rın senenin _ kendi aralarındaki - son 
futbol müsabakasını yapmış Qlncak -
!ardır. 

Yarınki Şişli - Galataspur maçı, rıy-

. :,,.,. .. . , 
\ 

Merkez mıtlıacimler: VaTıap, Atıdriyadis 

yapılacak 
ni takımların bu turnuvada yaptıkları 

üçüncü müsabaka olacaktır. Bundan 
CV\'Clkılcrin ilkinde Gnlntaspor tek gol 
farkla galib, ikincisinde ayni klüb, 
tek gol farkla mağlCıb olmuş, ne Ga. 
Galntaspor, ne de onun bir defa yen
dıği Şişli ise bu turnuvada bundan 
bclşka mağlCıbiyet görmemiştir ki, bu 
suretle bu iki klüb tam manasiyle bi
rıbırlerine rakib bir hal almışlardır. 

Bu mevsim başındanberi gıttikc;c 
muvaffakıyetli maçlar çıkaran Gala
lasporlular, gaydfcderelcr şampiyonu 
Şişliyi yarın yenebilecekler mi? Diz 
bu iki klüb arasında büyül: bir fark 
görcmcdiğımiz için bu istifhamın cc. 
\·abını pek kolay veremiyeccğiz. 

ŞlŞI..l TAKU.II: 

Şi~I tecrübeli bir on birden müte
şekkildir. Takımda aksıyan oyuncular 
Suldurla Ar~evirdir. Nubarm Galata
saray!a beraber Yugoslavyada oluşu, 
da merkez muavin yerinin tam mann
siyle aoldurulnmamasına sebeb-olınn ı, ' 

Sol füdafiler: Marlayan, Ihsan 

tadır. Geçen hafta Nubarın yerini a. 
lan Mıkrob, bütün gayretine rağmen 
onun kadar muvaffak olamamıştı. Bu
na da sebeb, boyunun kısa oluşu ve 
muhacim hattındaki acarlığı, fırsat 

J,açırmanıasmnı bu yerde bir işe ya
rnmayrşıdır. 

Bir günti bir gününe uymıyan Sul
<lur. - eğer iyi bir oyun tutturabilir -
se - orta muavine konulur da :.Mikrob 
sol içe geçirtıirse Şişli akıncı hattı -
nın golcülük kabiliyeti bir hayli art
mış olur. 

Takımın müdafaasında, Alber tcc. 
rübesiyle, Martayan gayretli oyunuy
la; hücum hattında da Vahabın fev
kalade idaresiyle Diranm güzel inişle
ri, Şava~ın düzgün vuru~ları • muha
dm oyı1atıldığı takdirde - Mikrobun 
harikulade enerjısi ve hiçbir fırsatı 

kaçırmaması Şişliye Apoyevmatiui ku 
pasını da kazandırabilecektir. 

GALA'l'ASPOR TAKIMI: 

Galataspor takımı da rakibi kaclar 
enerjisiyle şohret kazanmış bir tim
dir. Genç elemanlardan mürekkep o
lan bu "on bir'' de gayrifederelcr ara. 
sında bu sene yapılan müsabakalarda 
birçok sürprızler yaratmışlardır ki, 
bunların başında şampiyon Şişliyi 
yenmeleri ve geçen hafta da hakim 
bir oyundın sonra ancak bir tek gol 
farkla mağlub olmalarıdır. 

Koleci Yamali, ı::akat o1duğu için, 
mat:larn ic.-tirak etmiven nrlrnclaşmı a

"' ''ıtı ivi bir kalrcidiı. Müda _ 
m~da-

Soliçler: ~ Niko 

Yuwm muhtelitile karşılaşacak oları 
Fc11crlilcri11 kaptanı Fikret 

haleleriyle nazarı dikkati celbediyof· 
Bu takımın muavin hattında da sol tıı• 
raf diğer arkadaşlarına nispetle zayıf· 
tır • .ı'-t.ı-ıncı hattında da sağda yer e.· 
!anlar - solla Rı,.v..q edilmiyecek ktı • 
dar - mükemmeldirler . .btn-ada takııı' 
kaptanı Angelidis, Petrika çok giiıL'l 
futbol oynuyorlar, bu hattın b\itiitl 
kabahati fırsatçı olmamaları ve güıe1 

goller c;ıkarmak he\·esinden kendileri
ni kurtaramnmnlarıdır. 

Genç Galatasporlulnr, ta.JtımJarıllııı 
a e.a nda yerlerini iyice doıaurıı.· 

bilir de muhacimleri de yakaladıid~ 
n fırsatlardan istifade edebilirlcr5

6 

bu maçı kazanmamalarına hiç bir se· 
beb kalmaz. 

Giil kupası atletizm 
müsabakaları 

Taksim stadında yapılacak Gül J(ll' 
pası atlcti?.ın müsabakaları hakkJO • 
daki filcirlerimizi de muhtelif v~ 
lerle, son günlercle birpç kere 
uzun yazdık. e-

Yalnız bu ztevsimin cicğil, son sC~c· 
kı jn en enteresan ve en canlı bir ııl • 
tizm harel~eti olan Gül kupası Illnsıı 
t 
.. ~'!• 

~ 

11:.ı
bakaları ç:oktandır, canlı atletiıfll t~· 
rekeUcri görmeye hasret olanlıır~i;. 
mamen tatmin edecek rnahiyett gil' 
Bu büyük atletizm hareketini_?. dC i.İİ" 
zel bir alflka ile takip edilecegınc ş 
he edilemez. 

Yağlı güreş~ 0,, 
Her hafta olduğu gibi, bu hni'lll bit' 

Eyübde Defterdar iskele ba.şı~d:ıcifıe 
çok tnnmınış pehlivanların ıştır n1' • 
yağlı güreıi müsabakaları yapılnc 
tır. 

Solaçıldar: Diran ve PelrikOS 
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celk: ~DlOı~Daır 

B U yaz, bluz modası devam edi
yor ve devam edecek. Bu sene. 

nin bluzları ketenden, Linondan, tente
neden ve krepten yapılıyor. Modadan 
anlayanlar bllız modası çok devam e
decek diyorlar. Çünkü blUz, kadını en 
genç gösteren elbisedir. Binaenaleyh 
modanın bütün tahavvülleri yakada ve 
kollarda yapılacak ufak tadi11erden iba. 
ret kalıyor. Modellerimiz, yakalar, kol
lar ve blUzlar hakkında bir fikir vere
bilir. 

Yukl\rıdıtn itibaren birinci model: 
Açık pembe krepten yapılmıştır. Kol a. 
ğızlarında bu sene blüzlarda ilk defa 
görülen yeni mcda kıvrımlar vardır. Ya
ka diktir ve kravata çok benziyen bir 
düğümle kapanır. Bu düğüm geniş ve 
gevşektir. 

ikinci model: Beyaz ipek moslinden 
yapılmıştır. Önü boydan boya düğme -
lerle süslenmiştir. Düğmelerin üzeri 
de moslin kaplıdır. Yaka ıdört köşedir. 
Kollar uzundur. Kol ağızlarında gene 
üzeri moslin kaplı dörder düğme dikil. 
miştir. 

Uçüncü model: öğleden sonra ki 
ziyaretlerde en kibar bir kadının bile 
giyebileceği zarif bir blUzıdur. Blüzun 
ön kısmı ve kolağızları organdiden ya
pılmıştır. Resimdeki çizgili kısımlar da 
valansiyenden yapılmıştır. Kapalı ve 
devrik yaka bu bl(ıza çok ciddi bir man 
zara vermektedir • 

Mizanpaj 
REŞAT ENiS 

Portakal 
sandığın- ~* 
dan masa 
yapılır 
mı? 

. 
Ev kadını parasızlıktan şikayet ediyor. Bunun ehem

Jniyeti yok. Biraz hayal, ve biraz zevk, zarif ve şık bir 
ınasa edinmek kafidir. 

Resmini gördüğünüz masa alelade bir sandık mese-
ı ~ , 
~ bir portakal sandığı üzerine konmuş alelade kontrplak 
hır tahtadan başka bir şey değildir. Fakat bunun böyle ol. 
du~unu kimse hatıra getirmez. Çünkü portakal sandığı 
tarnam kübik şeklinde bir sandıktır. Ve her renkte •döşe
m~ ve halı ile gayet güzel uyuşan bir renk olan açık yeşile 
boyanmıştı. Bu boyayı yapmak için bir fırça ve biraz 
}'ağlı boyadan başka neye ihtiyaç vardır? üstteki kontrp11lk 
talıtayı da istediğiniz renge boyaır.ak mümkündür. Hatta 
b~Yayı ara sıra değiştirerek yeni bir masa aldığınız vehmi
llı de vermek kabil. 

VaılfilnD'1aDo ~ıremaı 
Bir lıtı c halis süt içerRine bir parça nı.nilya ile 100 

::~ seker koynrak lmyııatmah. Süt kabarınca ateşten 
1rrneli, eoğutmalı. 
ftç J'Umurt:ı ~an~ıvla bir yumurta akını gilzelre r.alka. 

)'l'p sUtUn içine dökmeli. karl!'trrm::ılı . Sonra in<'e bir ı:rilz
geçt ·n süzüp küçük krema kft::;c!crine doldurmalı ve fırın
<la Piş'nneli. 

E VVELA, yüzde'ki fazla kıllan almayı, fazla ve 
mübalağalı bır şıklık teHikki etmenin doğru ol- ' 

madığım işaret etmek icap eder. Kadın yüzündeki fazla 
kıllar, tabiatın bir yanlışıdır. Ve sık sık tesadüf edilen bir 
haldir. Her yanlışlık gibi bunun ıda tashihi bir zarurettir. 

Kadınlar bu kıllan ortadan kaldırmak için türlü türlü 
vasıtalara baş vururlar. Hatta usturaya dahi müracaat 
edenler vardır. Fakat bu vasıtalr hem kt'i değildir, hem 
de yüzün manzasarmı bozarlar. 

Yüzde ve vucutta meydana çıkan bu fazla kılların sebebi 
kat'iyetle malum değildir. Fakat tıp bunları vücuttaki 
guddelerin dahili ifrazatına atfediyor ve küçük iken da
hilen alınacak ilaç.farla bunun önüne geçilebileceğini söy
lüyor. Binacr.aleyh kızlarının yüzünde fazla kıllar gören 
anneler, derhal bir dahiliyeciye müracaat etmelidirler. 

Kadınların müracaat edecekleri vasıtalara gelince; 
bunların başında kıl düşüren tozlar gelir. Bu tozların hepsi 
tesirlidir. Fakat bu tesirleri maalesef bir kaç gün devam 
eder. Sonra tekrar ilaca başvurmak Hizımgelir. 

Müracaat edilecek daha iyi bir vasıta balmumu'dur. 
Ba!mıımu eritilir ve ılık bir halde iken ince safihalar ha
linde deriye yapıştırılır. Balmumu orada soğur ve sertle
şir. Bu sertleşen balmum u safihaları oradan kop:ırılır. Kıl

lar balmumuna yapışarak düşerler. Bu suretle elde edilen 
cil :lin taraveti iki ay kadar devam eder. 1ki ay sonra ayni 
ameliyenin tekrarı Iazımgelir. 

Bu hususta m:.iracaat edik• 'f'k 
kat'i vasıta Diyatermidir. Bir kıl 

koparıldığı vakit ucunca şişkin bir 
kısım görür ve bu kısmı kılın kökü 

zannedersiniz. Halbuki bu kök değil 
kök:.in mahfaz:ısıdır. Bu kökü tama-

mile tahrip etmek ici.1 gayet ince bir 
iğne. kök nahiyesine kadar sokulur. 

Sonra i~neden bir elektr"k cerevam 
geçirilir. Bu suretle kılların lı:ökli 

tahrip edilmiş olur. 

Oci;ıü 4leci 
Basit bir örgü 

ile örülnıüş blüz 
R ESlMDE üst kısmını gö11dü

düğünüz blüz basit bir örgü ile 
örülmüş ve örgüler arasından meyilli 
olarak geçirilmiş keten ipliklede süs
lenmiştir. Yakası ucuna iki pompon ta. 
kılı örme bir zincirle kapanır. 

Bu bli'ızu örmek için 3 numara 300 
gram keten iplik 2 buçuk numara iki 
örgü şişi ince (8 numara) bir tığ la
zımdır. 

Örgü jerse örgüdür. Bir sıra ters, bir 
sıra yüz örülür. Maamafih ters örgüler
de 'her 6 ilmikte 2 yüz örgü yapmak 
icap eder. Bu suretle bllıza hareli bir 
manzara verilmiş olur. 

öLÇOLERl: 
Verilen izahat, 42 beden bir bhlz 

içindir. Bundan geniş bedenlere her 
numara için önden 14, arkadan, 12, 
kolladan 8 örgü ilave etmek ve bluzu 
t1ç santim uzatmak kafidir. 

öROŞ TARZI: 
ön. - Aşağı kısımdan başlanır. tik 

ldefa 118 ilmik örülür. Her dört san
tim örüldükten sonra kenarlardan bi

rer ilmik eksiltilir. Orgü 16 santimetre 
olunca her iki buçuk santimde birer il. 
mik fazla örülür. 40 santimetre örülün
ce kol ağızları için birer sıra fasıla ile 
evvela 3, sonra 5, daha sonra da birer 
santim az örülür. 

44 santimetre olunca örgü ikiye tak
sim edilir ve her iki taraf ayrı örülür . 
Burada yapılan örgülerde düz örgüler, 

ters ~r,~eı:.k! üzerine çıkarılmaz. iki 
tara ı orgü'T1 santimetre olunca yaka 
yeri başlar. 

Burada beş defada yakaya kafi gele
cek kadar örgüler azaltılır. 

Arka. - 116 ilmikle başlar. Yukan
daki izahat dairesinde devam eder. Kol 
yerleri için ilk sıra iki, sonraki altı sı. 
rada birer örgü eksiltilir. Omuz başla
rmda her iki buçuk santim örgüde bi
rer ilmik azaltılır. 

Kcllar. - 60 ilmikle başlar. 2 santi· 

metre ördükten sonra her altı sırada 

bir defa kenar taraflarından birer ör
gü arttırılır .. 12 santimetre örülünce 
l:olun ön tarafında evvela 3, sonra 2 

daha sonra birer ilmik eksiltilir. Arka. 
da eksilecek ilmik daha bir tanedir. 24 
santime gelince her iki kenardan evvela 
2, sonra 3, sonra da 4 ilmik az örülür, 

BiRLEŞTiRME: , 
Kol altları ve omuzluar dikilir. Di

kiş yerleri ütü ile ezilir. Kollar iki kü

çük pili teşkil edecek tarzda bükülür. 
Ön taraftaki yırtmaç ve yaka tığla 

örülen iki sıra örgü ile sağlamlaştırılır. 
Bliizun etek tarafı gayet sık bir dikişle 
dikilir ve ütülenir. Kol ağızları da tabi. 
atiyle iki sıra halinde örülür. 

Sonra iki kalın keten iple ve marka 
işlenen şişle mail çizgiler, örgüler ara
sından geçirilir. Bu mail çizgiler her 
tarafta altışar tanedir. Kolağızları da 
ayni tarzda çizgilerle süslenir. 

Kemer. - 70 santimetre uzunluğ~n. 
da ve 3 santimetre kalınlığında örgü 
örmeli, kenarlarını bir şeridle çevirme-

li ve kemere mail iplikler geçirmelidir. 
Tığla iki zincir işlemeli ve uçlarını ıda 

pompon halinde bitirmeli. ön tarafta 
zinciri kemere takmak için iki küçük 
yarığı da unutmamalıdır. 

Vücuttaki fazla kıllar 
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Yazan: Gerald Keltcm -14- Çeviren: F. K. 

Kısa bo1Jlu 1Jahudi1Ji pantalonunun 
kemerinden lJakaladı ve •.• 

- Ne diye durup dururken bana. ! 
taarruz ediyorsunuz? Maksadınız şan
taj galiba? Seni hapse attırayım da 
aklın başına gelsin kaba herif! 

Denis Karden kırk iki yaşında bir 
adam için fevkalade çevik ve kuV\'et· 
liydi. Esasen gençliğinde epey güreş 
ve boks da yapmıştı. Döndü ve kıf.8. 

boylu yahudiyi pantalonunun kemerin 
den yakaladı&'l gibi bir hamlede ha· 
vaya kaldırarak suratır:a bağırdı: 

- Ağzını kapa! 
- Bırnk beni! Bırak beni! 
Denis bırakmadı, bilakis zavallıyı 

§iddetie silkeledi. Bcdlıaht A.şıkm fe
na halde cam yanmıştı, öyle ki Denis 
onu birdenbire bıraktığı vakit yere dil 
şUnce adeta bu dilşilşc memnun olaca· 
ğı geldi. 

Denis kravatını düzeltirken ona hi
tap etti: 

- Beni iyi dinle. Şimdi doğru za· 
bıtaya müracaat eeerek bu genç kıza 
taarTUz ettiğini haber vereceğim. Bu
ranın kanunlarını belki bilmezsin a· 
ma hapishaneye dütıllnce bol bol tet
kik etmek fırsatını bulur ve bir daha 
böyle şeye teşebbüs etmezsin. 

Zavallı adam düştüğü yerde doğru. 
Iarak 6turmuş. kendini toplamaya ça
lışıyordu. Aklı başına geldiği zaman 
tavr1 tamamtyle değişmişti: 

le komikti ki, Denisle Erika gülmek
ten bayıldılar. 

Erika i!]inin başına dönmek zamanı. 
nın geldiğini hissediyor, fakat hal3s
k8.rmm yanından ayrılmağı da iste -
miyordu. Hiddet anında lııle sakin ol. 
masmı bilen bu lngiliz onu cezbedi
yordu. Epey konuşmu~lar, taru§lllı§ • 
lardt. 

Bir müddet daha gevezelik ettikten 
sonra genç kız nihayet kalktı. Denis 
ona havuza yaklaşıncaya kadar refa
kat etti ve: 

- Sizden burada ayrılacağım. De· 
di. Duhuliye bileti almamıştım. 

- Ne ehemmiyeti var. Duhuliye bl. 
leti buradaki masrafların en ehemml
yetsizi... 

- Olsun, ben geri dönUp kapıdan 
girmeyi tercih edeceğim. 

XI 

sen de! Olganın gUzel gözlerinden kor
kacak değildi ya! gidecekti. Karşılaş
salar ne olurdu sanki? 

Giissi pek neşeliydi ve bu neşesini 
masasında Eri.kanın bulunmasından i. 
leri geliyordu. Den isi görünce: 

- Nerede kaldınız azizim. Dedi. 
Gelmiyeceksiniz diye üzülüyordum. 
lşte size bahsettiğim madmazel Bed
ruşka. Milsnadenizle size dostum bin. 
başı Denis Kardeni takdim edeyim. 

Denis sessizce eğilerek selam verdi. 
Evvela genç kızın konuşmasını bekli
yordu. Erika hafifçe kızararak cevab 
verdi: 

- Biz daha evvel tanışmıştık. Fa
kat size benden bahscdilpiğini bilmi. 
yordum mösyö Karden. 

Güssi atıldı: 
- Sabahleyin erkenden sokağa çı

kışınızın sırrını şimdi anlıyorum De. 
nis... Siz bana ihanet mi ediyorsunuz 
yoksa? 

Denis, GUssinin sözünü hiç duyma
mış gibi genç kıza cevab verdi: 

- Doğruyu söylemek 18.zımgelirse 
madmazel Rig, buraya geldiğim dün 
akşamdanberi bana mütemadiyen siz -
den bahsediyor. 

Erika eaşalar gibi oldu, kaşları ça. 
tıldı ve: 

- Demek dUn akşamki trenle gel
diniz? diye sordu. 

-Evet. 

Yazan: Ma Sa 

Sözlerim idam mahkumuna adeta 
hayat müjdesi gibi tesir yaptı 

-38-
Sordum: 
- Geçmiı olusn 1 Korkma, temyiz 

bozar. Gczan hafifler. Hele anlM baka. 
yun, belki bir çare bulurumda temyiz 
edersin. 

Sözlerim, idam mahkQmuna Adeta 
bayat müjdesi gibi tesir yaptı. Yalvar
rıcı bir nazarla yilzüme baktı. V c son· 
ra: 

- Ben, dedi, namusum için karımı 
kestim. Allah 'ahittir. Gece gündüz 
Allaha yalvarıyorum. Bana içimden 
kurtulacağım gibi geliyor ama, iıdam 

cezası verdiler. Amta efendi beni kur
tar! 

- Bir çare bulmak için, i§in na11l 
olduğunu bilmekliğim lAzım. Seni her 
ıeyi bana doğruca anlat, ben de ona 
göre bir çare bulayım. Yanlı§ anlatır
san temyizde ktızanamazıın •• 

Derin bir dilşünceye daldı. Zihnen 
bir karar vermek vaziyetinde oJduğu 

anlagılıyordu. Böylece bet dakika geç
ti. Nıhayet: 

- f ti olduğu gibi anlatırım ama, 
yalmz; bir yer, bir köte olmalı. 

Diyerek kalktı ve sonra il.be etti: 
- Haydi, bahçeye gidelim, tenha 

bir köşede derdimi sana anlatayım. A· 
man bana bir çare bul 1 

Kalktım, berrıber bahçeye indik. Bir 
köşeye çekildik. Getirdiği bir kilim 
parçasının Uzerine oturduk. Biraz da· 
ha dilşündil, kat'i karanın verdiğini an 
latan bir vaziyetle: 

- Ayoll Bu kız senin torununun 
çocuğu yerinde, onunla nasıl evlenir, 
koynuna alırsın? .. Ayıp değil mi sanal 

Diye babamı azarladılar. 
Baba:n laza, kızın a."lası da babamın 

m:.lma göz koymuş, onun için kızını 
babama vermek istemiş... Köylü hep 
birden: 

- Ayıptır olmaz 1 
Diye ayaklanınca, babam kızı bana 

almayı münasip gördü. Kızın anası ile 
ne konuımuşlc:ırsa konuşmuşlar, anası 

kızı kandırmıg. 

Kı%ı hana aldılar. Babam ihtiyar, 
kız da çok genç olduğu için it görme~ 
hizmetkhları idare etmek bana diltü· 
yordu. Bunun için vaktimin çoğu tar
lada geçiyordu. Babamla kanm da ev
de kalıyorlardı. Hiç hatırıma gelir miy
di ki, babam kanma göz koysun, ben 
evde olmadığım nman onunla yatsın 1 .. 

Bu geytanın bile aklınd~cı gcçmiye
cek, akıl ııılmıyacak bir ıeydi. 

Bir gUn tarlaya gidiyordum. Kıom· 

tulardan yaşlı bir kadın ile yolumuz 
beraber düştü. Konuşa konuşa gidiyor· 
duk. Ka:lın l!kırdıyı döndüre dolııgtı· 

ra babama getirdi. Bana çok gizli biı: 

ıey söyliyeceğini, fakat kimseye deme
yeceğime and etmezsem söylemiyece
ğini anlattı. Yemin ettim. Bana dedi 
ki: 

- Baban sana o kızı niçin aldı bili 
yor musun? 

- Ne için olacak, cvinmek için f 
- Hay ahmak hay f •• Babanın kız· 

- ~te yanlışlık var efendim. Di
yordu. Ben taarruz edecek adam deği
lim. Yalnız matmazeli öpmek istedim. 
Ona da şimdi milteessifim. Affetmesi
ni yalvarırım. Allah aşkına iş zabıta. 
ya aksetmesin. Evliyim. Eğer mesele 
gazetelerin kulağına giderse malıvo -
lurum. 

Denis Karden Mordavntm satmal. 
dığı vesikaların düşman eline geçme
diğine kanaat getirmişti. Onların oda
yı araf2tırmalar1 ve ölünün eşyasını eı. 
de etmeye çalışmaları bu kanaatini 
takviye ediyordu. Fakat Olga Bedruş
ka ismini taşıyan kızın mahiyeti hak. 
kında henüz bir fikir edinememişti. 

Bu kadın onu garib bir eekilde alaka
landırmaktaydı. Olganın tali derecede 
bir ajan olduğuna şüphe yoktu. Fakat 
böyle olduğunu bildiği halde onunla 
neden fazla alakadar olduğunu kendi
si de izah edemiyordu. Fakat Olga ne 
gUzel bir kadındı! onun gözleri güzel. 
liğinde mavi gözlere o zamana kadar 
hiç tesadüf etmemişti Hele giildUğU 

Denis, genç kızın kendisi ve işi hak. 
kında epey malllmat sahibi olduğunu 
artık anlamıştı. Bununla beraber bir 
şey belli etmemeye çalışarak konuş -
maya devam etti: \ 

- Söyliyeceklerimi arkadaşlara söy· 
lemiyeceğine yemin eder.en atlatı· 

nm. 
Diye, bir de beni tahlif e kalkmaz 

mı? .• 

da gönlü vaıtdr. Kendi alamayınca ıa. 
na aldı. Şimdi kendi de kullanıyor. Se
nin dünyadan haberin yok 1 

Ağlamağa ba.~lamıştı. Kollarını ka. 
vuşturmuş, onun bu feci ve komik ha
lini seyreden Denis nihayet cevab ver
di: 

- Size bir kurtuluş çaresi göstere. 
ceğlm. O da s.ze acıdığım için değil, 
bu genç kızın ismi etrafında dedikodu 
yapılmasını doğru bulmadığımdan. 
Bugün öğleden sonraki ilk trenle he
men buradan uzakla§ınız. Eğer ak. 
§am Ustu sizi burada bulursam gece
yi hapishanede geçireceğlnizden emin 
olabilirsiniz. Bir nokta daha: eğer 
matmazeli işinden edecek bir teşcbbU. 
se geçerseniz boypunu~u kopartırım! 

Brayton, Denisin sözlerinin ciddiye. 
tinden şUphe etmeyi aklına bile geti
remezdi. Bu bahis üzerinde daha faz. 
la konuşmayı ihtiyatkarhğa uygun 
bulmadı. Ayağa kalktı ve kısa bacak
larmm müsaade ettiği kadar bir sU
ratıe alabildiğine kaçtı. Bu kaçış öy. 

zaman .. , 
Hayır. 1>alm Bi§e gitriıf yecekt.t. De

likanlılık çağı coktan geçmişti. Bir ka. 
dmın gözleri için vazifesinin ciddiye
tini unutamazdı. Fakat Olga acaba ki
min, hangi memleketin hesabına çalı. 
şıyordu? Almanyanm mı muhtemel. 
Satmalınnn sır neye dairdi? Bunu öğ
renebilse tahkikat safhasını epey i . 
lerletmiş olacaktı. Bu malumat Al. 
manyanın hava kuvvetlerine dair ra
kamlar olamazdı. Bunları elde etmiş 
bulunuyorlardı. Mordavnt bu rakam • 
ları ölümünden evvel Zürihteki ajan 
vasıtasiyle Lonclraya bildirmişti. 

Meçhul kalan sırrın mahiyetini öğ
renmek için Mordavntın eşyasını ele 
geçirmeye çalışmalıydı. Bu işe Güssiyi 
memur etmeye karar verdi. Güssiye 
saat bir buçukta Palm Biç'te randevu 
verdiğini şimdi hatırlıyordu. Saate 
baktı, tam zamanı .. Lfıkin Palın Bic::e 
gitmemeyi kararlaştırmıştı. Adam 

-

- Burası ne güzel yer Güui. .. 
Erikanın nc~si ka.çmııı gjbiydi. Fa

kat zoraki gülUmseyişlerle gene mu • 
havereyc devam etti. Llı.kin yalnız 
GUssiye hilab edi§i Dcnisin dikkatin
den kaçır.adı. Masalarından ayrıldığı 
zaman GUssi heyecanla söylendi: 

- Ne harikulade 5ey değil mi? siz 
hayatınızda bu kadar güzel bir kadın 
gördilnUz mU hiç? 

- Evet, fena değil! 
- Fena değil mi? bu şaheser mah. 

luk hakkında bulduğunuz hayranlık 

ifadesi bu kadar soğuk mu? korka -
rım ki babam gene mesele çıkaracak
tır. 

- Ay! bununla da mı evlenmeye nf. 
yet ettiniz? 

- Bunda bir mahzur var mı? ar· 
tistlerle evlenen az adam mı var? 

- İyi terbiye edilmiş bir kız.. 

(Devamı var) 
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Kardeşçiğim, onu işte böyle yetiştiriyorum. Bu UslUbu daha 
yeni elde etti, bir seneye kalmaz, iyileşir. Lui henUz aşkın ilk 
coşkunluklarını tadıyor. Biribirini iyice tanıyan ve biribirinc 
itimadı olan bir kadınla bir erkek sonsuz şeylere her gUn yeni 
bir çehre verme~in, hayatı dnima bir füsunla yoğurmanın sır-
rını bulunca evlilik insana daimt ve korkusuz bir saadet hissi 
verir; Lui bu hissi duyduğu gün bakalım ne yapacak? 

Bir kadını gerçekten bir aile anallı eden o sll'n ben de sezi. 
yorum ve elde etmek istiyorum. Görllyorsun ki Lui, gurura 
kapılıp, kocam değilmiş gı'bi sevildiğini sanıyor. Halbuki ben 

henüz, insanı çok şeylere tahammUI ettiren maddi bağlılık dev
resındeyim. Ama Lui sevilecek ve kendisine güvenilecek bir 
adam; çok kimsenin koltuk kabartmak için yaptıkları §eyleri 

Çt:vlreu: N tYJ ıru o Oalh1 
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Dük dö Soria'dan Baron dö Makumcr'e 

Facianın ne suretle cereyan ettiğini 
öğrenmek için bu teklife razı oldum, 
istediği teminatı verdim. Yemin ettim. 

Gözlerinde inancı ifade eden bir ı· 

tık parladı. Sonra çabuk çabuk: 
- Sen, dedi, hapishaneyi bilir mi· 

sin? ... Burası a-:ayip bir yerdir. Mah· 
puslc:ra davanı olduğu gibi anlatr.ıak 
olmaz. Bunların içinde öyleleri var ki, 
insanı iğretiye alırlar! 

Son cümleyi anlıyam<t.lım, ıordum: 
- Iğreti ne demek? .. 
- Alaya, eğlentiye alırlar demek .... 

Onun için doğrusunu söylerr.ek ol· 
maz, yalnız sal\a söyliyeceğim. Mah· 
kcmeıle bile doğrusunu söylemedim. 

KARIMI NASIL OLDURDUM! 
Şimdi dinle efendi: 
Anam öldü. Babam ihtiyardır am~ 

köyün zenginidir. Anam ö~dükten ıon
ra köyde göz koyduğu çok genç bir 
kızı almak istedi, köy ahalisi: 

Tepem attı. DUnya kafama yıkilrnı 
gibi oldum. Böyle en büyük fentıbkla
n masallarda bile dinlememiıtim. Ka· 
yın baba, gelinine fena gözle baksın, 

koynuna alıp yatsİn, bunu dU§Undükçe 
deli gibi oluyor, babamın böyle bir şey 
yapacağına inanamıyordum. 

tnanamrycrdum ama, içimi gene bir. 
güphe kurdu kemiriyordu. Babam ka~ 
nmdan bir su isteıe, bir ıey söylese 
şüpheleniyordum. 

A r a d a n geçen her gün be
nim için cehennem tızabı oluyordu. Tec 
rübe etttim, gözetledim. Vakitsiz eve 
gcJdim. Bir ıey anlıyamadım. Şüphe 

kafamı kanncalıyordu. Bu hal bende 
yeni yeni huylar peyda ettti. Her ıeye 
kıZJyor, alınıyordum. Bu yüzden, her 
gün babamla, kanınla kıwga ediyor
dum. Bu üzüntülere dayananuyacak 
bir hale geldim. Bari kanyı öldüreyim 

(Devamı var) 

YiA.Z ıA ·N ,: ·ON O RE' .D'Ot '8 AIL1Z AlK' ıaauıc 
ettim. Kral, tam söylediğin gibi hareket etti. Sen onun önüne 
keyfi, köpek önüne kemik atar gibi attın; senin intikamını ala..ı 
bi!mek için ona, kendisini bUyüklilğlinle ezdiğini söyliyebil.ı 
mck isterdim. 

Ben kendim için yalnız saadetimi, yani Maria'yı aldım. BU• 
nun için bütiln ömrümce, Yaradan karşısında kul neyse ben do 
senin karşında. OY\lm. Gerek benim hayatımda, gerek Maria'nııı 
hayatında, mutlu nikah gUnUmüz kadar güzel bir tek gün da.• 
ha olabilir, yani senin kalbinin anlaşıldığını, seni istediğin ve 
JAyık olduğun gibi sevecek kadını bulduğunu öğrendiğimiz gün. 

Bize mektuplarını Roma tarikiyle, papanın buradaki elçisl 
namına gönder. Fransa'nın Roma elçisi onları papalık ha.riciY8 

nazın monsinyore Bembonl'ye vermeyi şüphesiz deruhde eder· 
Bundan baljka herhangi bir vasıtaya emniyet edilemez. 

o tabii olarak yapıyor. Ben onu şimdi sevmiyorsam da bir gUn 
ona biltün gönlümle bağlanmanm mUmkUn olduğunu anlıyo
rum. 

Madrid Mahnr, mülkünü bırakıp gurbet ellere düştün;--t;°kat bizi 
bahtiyar etmiş olmak, seni de bahtiyar edemese bile bir iftiha1' 
,·esilesi olabilir- Seninle dolu dualarımızı Tanrı elbette reddet" 
mcz. Allahaısmarladık, sevgili ağabeyim. 

İşte bak: benim kara saçlarım, senin tabirinle kirpikleri bi. 
rer kafes gibi ınip kalkan kara gözlerim, şahane tavırlarım, 

hasılı bütiln şahsım mutlak bir hükümdar tahtına yükseldi. 
Bakalım, kardeşim, on sene sonra gerek Paris'de, gerek seni 
arasıra kapıp getireceğim bu güzel Provans vahasında biz yi-
ne gUlecek miyiz? yine bahtiyar olacak mıyız? Luiz'ciğim, is. 
tikbalimizi, bizim güzel istikbalimizi tehUkeye atma! mektu

bundaki tehditleri yerine getirmcğe kalkma. Ben ihtiyar bi~ 
delikanlıya vardım, sen de ayan meclisinin genç bir ihtiyarına 
var. Asıl doğru yol budur. 

SEVGİLİ ağabeyim, mademki beni Soria düklüğilne mü. 
nasib gördünüz, benim de bir Soria düküne layık surette 

hareket etmem 18.zımdır. Sizin memleketten uzakta, her taraf. 
~ &ervetin verebileceği zevklerden mahrum olarak dolaştığı. 
ruzı bilirsem saadetime nasıl tahammül edebilirim. Siz, namını. 
za Urrakn'ya teslim edilen parayı kabul etmezseniz Marıa ile 
lıerı de evlenmeye razı olamayız . Bu iki milyon sizin arttırdığı
nız ve Maria'nın arttırdığı parnlıı.rdır. 

Maria ile ben, bir mihrab önUnde diz çöküp senin saadetine 
dua ettik; knlblmizin safvetine de Tanrı'mız şahiddir. Karde
şim, dualarımız elbette müstccnb olacaktır. Aradığın, gurbet 
elde seni lesem edecek olan a.~kı elbette Tanrı, sana ihsan ede. 
cektir. Maria mektubunu ağlıyarak okudu; sen onu hayran eL 
tin. Ben emirlerlnl kendim için değil, hanedanımız için kabul 

Fernando 

xv 

Lui~ dö Şoliyö'dmı M{l(fam dö l'Estorad'ts 

Mart 

M AŞALLAH! meleğim, sen kocaya. varalı beri fi]oso~ ~~ 
muşsun! insan bayatı ve biz kadınların vazifele!'ll~d 

hakkındaki o mUthia d~Uncclerini yazarken eminim ki 0 cı 
(Devamı var) 
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Da'1ak~an <.dle~DD Y 
Kadın. şarkıya başladığı zaman ko

casının hemen bahçeye çıktığını far. 
ketmişti. Kızarak sordu: 

- Şarkımı dinlemek istemediğin 

için bab.çeye kaçıyorsun değil mi? 
Kocası cevab verdi: 
- Hayır. Sade onun için değil. B.a. 

ğırdığm sırada seni döğmediğimi kom 
şuların anlamasını istiyorum. 

~aırdleslYı 
Milştcri otelin kUçük garsonuna ses-

lendi: • 
- KUçUk, git bak 65 numaraya, 

pardösüm portmantoda mı? Ama ~a. 

buk ol trene yetişeceğim. 
Çocuk koştu ve biraz sonra nefes ne 

fese cevab verdi: 
- Evet efendim. Pardösü dediğiniz 

yerde duruyor: 

Osıraıff 
FTav Erna - Tereyağının nekadar 

kıt olduğunu bildiğin halde, ekmeğin 
üzerine hem tereyağı, hem de reçel sür 
menin israf olduğunu akıl edemiyor 
musun? 

KUçUk Friç - Niçin israf olsun an
ne? hem reçel, hem de tereyağı için 
ayni ekmek dilimini kullanarak bil~. 
kis tasarruf yapıyorum. 

~aı<dl on o a ıra 
lfıl lQı rrmet 

Dükkan sahibi (seyyar satıcıya) -
Siz seyyar satıcı olduğunuz halde ben
den fazla kazanıyorsunuz. Neden aca. 
ba? 

Seyyar satıcı - Çünkü ben her çal
dığım kapıda karşıma çıkan kadma 
ne yaşta olursa olsun annesini çağır. 
masını söylüyorum. 

ıravuğ ıuıın vaışa 
- Atın yaşını dişlerine bakarak öğ

renirlermiş. Acaba tavuğun yaşını na. 
sıl .anlarlar? 

.....ı Gene dişinden! 
-Ama yaptın ha! tavuğun dişi yok 

tur ki ... 
- Evet ama benim var! 

Belediye reisi, köprünün ilk ta~ını va
ıediyor! 

. - Garson, bunlar yenecek gil>i de
ğız. Bana 'lo1canta sahibini çağır. 
a· - O da yenecek gibi değildir cfoıı. 

•>n, cs'J.."i bok..<f §ampiyoımdur. 

- Bmıi d.aimcı seviyorsun değil mi': 
- Tabii sevgilim. 

- Bensiz yaşrını.aııa imk<iıı yok de
ğil mit 

- Oııa şiiphe nıi uar? 

- Beni diınya<l<ı her §eyden fazla 
mı sctıiyorsım? 

- Elbet! 

- Demek geçen hafta beni ald.atıyordun, oz sevi.yor. - Beni gitgide d.a.114 fa::'la bir muhabbetle, bugü11 
cluıı hrı! dündeıı da1ıa çok mu seviyorswıt 

- Euct sevgilim. 

şaı aır , .. 
İlk şiir kitabını "üstad" a götürmüş 

tü. Birkaç gün sonra sordu: 
A aada 

Çok rira ederim, nasıl buldunuz? 
fik• inizi açıkça söyleyiniz. 

Ustad şöyle dedi: 
- Fik rim i ftçık~ ;mı söyliyeyim? 

demek fikrimi öğrenmek istiyorsu. . 
nuz. 

Genç şair telaşla atıldı: 
- Yok hayır! mademki öyle, ıı:;rar 

etmem! 

E vDen mlye taıODp 
Delikanlı yutkundu ve zengin tücca. 

nn yazıhanesine girdi: 
- Beni tanımazsınız ama, ben hak

kınızda sene!erdenberi büyük bir hay· 
ranlık duyarım. Siz memleketimiziı . 
en namuslu ve en zeki tUccarısınız. Ba. 

Seni göriincc giizel, 
Gö:: alatı giincş dedim! 
içimi yaktı bir el, 
Kafir ktz ate§ dedim! 

A§kım sana hep tapsm 
Htdyrılı bir mehtapsııı, 
Bu, yol tenhaya sapsın, 
Erken, saat beş dedim! 

Ilastalığm vesvese 
/Ui.cı bir tok buse! 
ÔpÜ§clim öyleyse. 
Oldıı bir dil-§eş dedim! 

Geldik 11ef e.<t 11efese 
Bizi yaktı bir bu.se 
susmak dii~tii herkese 
Çihıkil, okluk eş dcdiın! 

ŞAKACI na gelince, ben namuslu bir ailenin ... _______ .._ - - -avliıdıyım. Az bir gelirim var. Sapa. 
sağlam bir vücuda malikim. Kısacası 
kızınızı bana vermenir.i rica ediyo -
rum. 

Tüccar, delikanlıyı tepeden tırnağa 
kadar süzmüş, onun cüreti hoşuna 
gitmişti. 

- Delikanlı, diye cevab verdi. Ben 
insan sarrafıyım, asla aldanmam. 
Hoşuma gidiyorsun. Damadım olma. 
nı kabul ediyorum. Söyle bakayım: 
kızlarımdan hangisine fişıksm? 

Genç. ağzı kulaklarında: 
- Hangisi olursa, dedi. Elverir ki 

sizin gibi zengin bir adamın kızı ol. 
sun! 

ICHUı r lYı s t O lYı ık 
Doğru!uğu bir hastalık derecesinde 

ileri götürmüştiir. Küçük çocuğuyla 

beraber trenle gidiyordu. Çocuğu he. 
nüz yedi yaşında olmadığı için bilet 
almamıştı. Yolda, geccyarısı tehlike 
işaretine asıldı. 

Tren durdu. Telil61ı koşuşmalar, çığ
lıklar oldu ve kompartımana bir me
mur geldi. Yolcu, onun sual sormasına 
vakit bırakmadan atıldı: 

- Oğlum, şimdi yedi yaşına bastı. 
Onun için de bir bilet kesiniz.! 

- Niçiıı ateş ctmiyorsırnuz1 
- Zalımctc <lcfjmcz! ben kıış avım 

SCl'Crim. 

Kaııroşnk nsmn 'ffaınn 
Pariste Sen nehrinde geçen gün bir 

adamı kurtardılar. Zavallı kendini 
öldürmek istemişti. İntihara teşebbU
sünUn sebebi sorulduğu vakit evvela 
söylemek istemedi: 

- Aflevf bir mesele. Demekle ikti • 
fa etti. Fakat, zabıtanın ısrarı Urerine 
nihayet derdini anlattı: 

- Bir müddet evvel bir dul kadm. 
la evlenmiştim. Karınım on sekiz ya
§Indaki kızma da babam işık oldu ve 
evlendi. Bu suretle babam benim da
madım, U\'ey kızım da annem oldu. 

Birkaç ay sonra karım bir çocuk 
doğurdu. Çocuk hem benim oğlum, 

hem babamın kayınbiraderi. hem de 
benim dayım oluyordu. 

Üvey annem \'e ayni zamanda üvey 
kızım olan hatun da bir çocuk doğu
runca iş büsbütUn karıştı. Çünkü bu 
çocuk da ayni zamanda hem torunum, 
hem de kardeşimdi. 

Düşündükçe çıldıracak gibi oluyor • 
dum. Ben karımın hem kocası, hem de 
tonmu olmuştum. Bu hale dayanama
dım! 

Marsilyalı Mariyüs mübalağasıyla 
meşhurdur. Büyük bir otomobil fab • 
rikası işlettiği devirlerde Amerikanın 
en muazzam otomobil fabrikasının sa. 
hibi onun fabrikasını ziyarete gelmi3.' 
ti. İkisi arasında fabrikalarının ve iş
lerinin büyüklüğü noktasında bir mü • 
nakaşa çıktı. 

Münakaşa esnasında Amerikalı, bu. 
lunduklan yazıhaneye kova kova su 
taşındığını görerek merakla sordu: 

- Bun!ar niçin? 

Mariyüs Iakaydane cevab verdi: 
- Mektuplarım için ... 
- Anlamadım. 

- .Mektuplarıma yapıştıracağım 
pulları ıslatmak için .. Malılm ya bizim 
işimiz çok, fazla muhabere ederiz. 

Gönlüm ihtiqarladı ! 
ll<.'nim eski gençliğim, eski deli göıılilm yok, 

Bir d.nl gibi kurıul.um: yaprağmt yol..·, güWm yolr! 

llicrmıı çc1..'1'1tOk için artık tahammilWm yok, 

Emıinı csTd gençliğim, eski d.cli gönlüm yok! 

Bana oyım oyııarna, giydirme kilıaJı, diye, 
Bir dal gibi kurudum, yaprağım yok, güW.m yok! 

E11li sevelim: dönüp de ba'J..;naaı arkasına, 
Bir d11Uı göniil verdim: vardı bir ba§1xısıııa. 
Kız-ın dayanamadım n.awıa, c<ikasına: 

Çok yclMrtp bal.-mdım. nğkıtnw giiıw.lı. diııc, Hi.craııı çcl.."mek için artık tahammüliim yok! 
,>ıa- l'az ~ırnklamıdn f"wı değil a . Seni bir !/'111 fıttao:ık bu ettiğim a1ı, diye, . 'ŞAKACI 

ıır']((/r•ı saTmımalı! -
1

----------------------------------------------

• 

Halfoza 
lki mııamm arasında: 
- Karımın ve çocuklarımın doğuıri 

se:nelerini bir türlü hatmmda tuta -
marn. Bu yüzden, karıma doğum yıldö. 
nUmünde hediye almayı unutarak çok 
defa uıt·nllının kalbini kırmışımdır. 

- Böyle şey benim hiç başıma gel. 
mez. Çünkü çaresini buldum. 

- Nedir o ~are? 
- Gayet basit. Oğlum Roma cum. 

huriyctinin ilanından tam 2420 sene 
sonra dünyaya geldi. Kızım, Pompe
initı mnhvoluşundan 1845 sene sonra 
doğdu. Knrımsa Sezann katlinden' 
1799 sene sonra doğmuş! 

Saat 
Eski bir saat almıştı. Antika oldu

ğu iddiasındaydı ama, buna kendisin
den başka inanan da yoktu. Bir ahba
bı sordu: 

- Bari doğru işliyor mu? 
- Tabii ... Fakat kullanmasını bil • 

meli. Mesela 12 yi gösterdiği zaman 
altıyı çalarsa saat üç demektir! 

~a"aıooa 
lkaılhl ıramaıını 

Denizde bir zavallı çırpınıp duru ·· 
yordu. Rıhtımda ahali birikmiş, he? 
kafadan bir ses çıkıyordu. Bir aralık' 
denizde rıhtımın önünde bir de elbise
li adam göründü. Yüzmek biliyordu. 
Evvelft biraz durdu, sonra kazazedeye 
doğru kulaç atmaya başladı ve onu 
kurtararak sahile çıkardı. 

Herkes kurtarıcıyı tebıike koşımış
tu. Gene her kafadan bir ses çıkıyor. 
du. Ortalık biraz sükünet bulunca kur
tarıcı cevab verdi: 

- Teşekkür eeerim, bir şey değil.: 
Fakat bilmek istediğim bir §eY var: 
ben rıhtımın kenarında dururken içi: 
nizden kim beni itti? 

ıieh<dlntt 
Süt nine, hanımının yanına gelip: 
- Hanımefendi, dedi. Çocuk bir 

'türlü uyumuyor • 
- Peki öyleyse, Bimdi ben gelir nin

ni söylerim. 
- Tesir etmivor hanmıef endi. Ben 

"şimdi annen g;lir, ninni söyler,. diye 
korkuttum da gene uyumak istemc..4 
eli! • 

Oğrefmcn - Dibı verili!fim m~ 
yi neden halletmcdiııizf 

Çocuk - Şimdi öyle bir devirıie ya.. 
şzyoru: ki, her memleketin en büyUk 
ailanıları bile 1ncsclelcri hallcdcmi • 
yorlar. Ben halledemcmişim 1ıc çıkart. 

- Ne oZdunuz1 
- Hiçb~r şeyim yok. 
- Peki, bu sargılar ne? ....... __ 
- SokakUırda kar§ı<lan karşıya ra

hatça geçebilmek için böyle yaptım. 
Şoförler derhal duruyorlar . 
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Almanlara göre 

Bir Çekoslovak 
tayyaresi 

Alman arazisi 
üzerinde uçmuş 

Berlin, 17 (A.A.) - Alman ajansı
nin bildirdiğine göre, tek satıhlı· bir 
Çekoslov<:ık tayyaresi bu sabah Lam
bah civarında Alman hududu üzerinde 
uçmuş ve hududun yedi kilometre içe
risinde bulunan kü!jük Lam şehri üze
rinde dolaşmıştır. 

Bu tayyare 80 metreye kadar topra
ğa yaklaşmış, Lım ist~yonunun üze_ 
rinde uçmuş ve hududu geçerek Çe
koslovakyaya dönmüştür. D. N. B. a
jansı bu tayyarenin Lam civarındaki 

!Alman tesisatını tetkik isin hudıciu 
ihlfü ettiği neticesini çıktırmaktadır. 

Musolini 
Damadını kendi 

yerine geç·recekmlş 
Ba maksatla onu yetiştirmek 
üzere Dahiliye Nazırı yapmış 

Romadan Taymis gaze:tcsinin muha
biri bildiriyor: 
;Musolininin, yazlık oturduğu yer olan 
:Rakka Delle Kaminatdde nazırlala yap. 
tığı toplantı hakkında bir çok şeyler 

söylenmektedir. Bu toplantıya bir ka
lbine içtimaı olrırak bakılamaz, çünkü 
kont Ciyano da dahil olmak üzere, dört 
nazır bu tcplantıda bulunmamıştır. 

Fakat, Muoslininin, mlihim bir ka
rar alacağı zaman fikrimi top. 
lamak için Rokka Delle Kaminateye 
çekildiği çok görüldüğü için, bu top
lantıya büyük ehemmiyet verilmekte . 
dir. 

Umumiyetle söylen!:iiğine göre, Mu
a:>lini tekrar, kendi yerine geçecekleri 
tayinle meşguldür. İstikbalde Musoli
ninin yerine geçecek nazır olar00c kont 
Ciyano gösterilmektedir. Bunun için, 
bir mUddet evvel mevzuu bahsolduğu 
gibi, şimdiki hariciye nazırının kendi. 
sini memleket idaresine daha yakın
dan alıştıracak olan bir vazif cye - ldabi. 
liye nazırlığına veya parti ~enel sek
ı-eterliğine • getirilmesi düıünüldüğil 
söylenmektedir. 

Diğer taraftan, mareşal Balbonun da 
Habeşistana umumi vali tayin edilece
ği şayi:ısı d:>lıı§maktadır. Bugünkü u
mumi vali Dük d' Aosta hfilen italyada 
bulunmaktadır. 

Bununla beraber, Habeşistan umu. 
mi vzlisinin değiştirileceği hakkındaki 
§aylalar resmen tekzip ddilmiştir. 

Pa udi 
alehtarhğı 

tF Bııştar:ıfı 1 incide 
~yetinde -0lup da Almanyadaki menkul 
eşyal~ Alman yahudileri gibi bir 
beyannameyle hükfunete bildirıneğe 

: mecbur tutulan yabudiler kendi elçi-
liklerine mü;a.caat ederek himayeleri
ni istemiBlcrdir. Ecnebi devlet elçilik
leri ve bilhnssa. Amerika ve Büyük 

1Britanyo. elçileri bu bapta Alman hü
kfunetinden izahat istemişlerse de he
nUz bir cevab ala:mamı&lardır. 

Diğer taraftan yahudiler aleyhinde 
' §iddeili nüınnyi§ler de vukubulınakta-
'cıır. Bilhnssa §e}ırin şimal ve şark 
1kısmmda birçok yahudi ma.ğazalarmrn 
camlan kırıldığı ve 6 yahudinin de 
yaralanarak hastaneye kaldırıldığı şa
yi olmuştur. Polis bu nümayişlerin 
mahiyeti ve şumulU hakkında hiçbir 

• §ey söylemiyor. 

!l.ante~i 
Bca1yalrr1l©lallril ye<§J H0 

ğn ıra (ğJ~yaıkDaıır 
a1FDy~1t oDSlYJrrll 1 

Yazan: Osman Cemal Kaygıh 
ll1S"' Başt2rafı 5 incide 

meseleyi baııtan sonuna kadar anlat -
tırn. 

likin benim lMnn ibi.tincc bu sefer 
(ie o tutup demesin mi ki: 

- Hayır, azizim, ben kat'iyyen (M. 
~.) değilim, benim adım (A. N.) dur. 
;(M. C.) denilen zat, mutlaka senin 
Çiçek pazarında görmü.::ı olduğun L 

dam olacak ... 
Osman Cemal KAYGILI 

Oto 
Günlerdir 'özülemiyen esrar nihayet 1 

çözüldü ve bu çözülüş Haberin iki gün 
önce ortaya attığı tahminin doğruluğunu 
ortaya çıkardı. Bundan cesaret alarak 
- yazımıza başlamazdan önce - tahmi
nimizin ikinci kısmında da iddiaya yakın 
bir ısrarla durabiliriz: lki gün evvel de 
söylediğimiz gibi katiJin Yanolayı da 
öldürmüştür. lddiasıru da katiyetle ısrar 
edilebHir. Tetkik edilsin, araştırılsın! 
Hakikat maalesef bu şekilde tecelli ede
cektir. 

Biz, elimizde hiçbir resmi vesikaya hiç 
bir salahiyete malik değilken, hadisenin 
yalnız gazete sütunlarında akseden kı
sımlarına ve yaptığımız husust araştırma 
lara dayanarak katili böyle katmerli bir 
cinayete sürükliyebilecek aşkın dört gün 
için yaşanılan bir kadın yüzünden olamı 
yacağını bunun ancak ve ancak daha şid
detli bir a~kın tesirile yapılabileceğini 

söyliyerek katilin hayatında bu ~na. 
ranması, Yanolanın gözönünde bulundu
rulması ve onun aranması icap ettiğini 

söyledik. Dün lpsala tahkikatının iddia. 
mızı hakikat §eklinde ortaya çıkarması 
okuyucularımıza kanlı cinaf etin iç yü .. 
ziinü daha iki gün önceden başlıyarak 

bildirmiş bulund vrumuzu gösteriyor. 
Birinci safha -ve birinci iddia bu şekil

de tecelli ettikten sonra ikincisi üzerin. 
de de ısrar ettiğimiz görülürse çok jleri. 
ye gittiğimiz sanılmamalıdır. Şüphesiz 

ki Yanolanın hayatta bulunduğunu gör. 
mek katilin bir cana daha kıydrğma şa
hit olmamak noktasından bizi sevindirir 
ve bu cihetten iddiamızın tahakkuk et.. 
memesini isteriz. Fakat maalesef, hadise
nin yürüyüşü, sevmekten başka bir ka_ 
bahati bulunrnıyan bu zavallı kadının da 
katılin kanlı bıçağı veya. tabancası altın
da, Türk topraklan dışında veya içinde 
gözlerini ebediyyen hayata kapamış bu. 
lunduğunu bütün acıhğiyle haykırmakta 
dır. 

Yanolanın kocasr Ali Rıza tarafından 
öldürülmesi ihtimalini ancak şu sual çü. 
rütebilir: "Ç.ocuklan ne olmuştur? Onla 
nda mı öldürdü?,, Buna verilecek cevap 
da udur; ''Gözünü kan bürüyen biri için 
bir can da bir, on can da .. Onları da öl
dürdüğünü farzetsek yekOnu altı eder .. ,, 

Okurcularuruza, Yanolanın /ıJi Rıza 

tarafından öldürülmüş olması ihtimalin
de iddiaya varacak kadar durduran nok.. 
talan yazımızın son kısmına bırakarak 
birinci iddiammn tahakkuku şeklini an. 
]atalım. 

Resmi tahkikat safhası 
Sunu bildirmek zaruretindeyiz ki. dün.. 

kü ve evvelki günkü yazılarımızı oku. 
yanlarda taiıkikatm resmi safhası, bizim 
ihtimal dahilinde bulduklarımızı tahak. 
kuk etmiş göstennekten başka bir teı;ir 
uyandımuyacaktır: 

Vaktile Adanada kansı Yanola ile bir
likte bulunan Ali Rıza daha önceden es.. 
kişehirden tanıdığı Muhiddinle arkada~ 
tır. Bu arkadaşlık sıkı bir §ekildedir. Hat 
ta yiyip içtikleri ayrı gitmiyecek şekil. 

de. Muhiddin zamanlı zamansız Ali Rı
zanın evine gelebilmekte, oturmakta, 
k o n u § m a k t a d ı r . Ali Rızayla 
~rasındaki sıkı dostluğu suiistimal eden 
Muhiddin, Ali Rızanın vakti!e çılgınca 

severek aldığı karısı Yanolamn gözleri
ni karartacak hareketlerde bulunmaktan 
çekinmemiş, hakkiyle sarışın genç ve gü.. 
ıel kadını kalbinden yakalamıştır. Simdi 
Yanola perişan bir haldedir; Aşıktır. Mu 
hiddini görmeden yapamamakta, onunla 
konu.smadan yanında bulunmadan ha. 
yattan zevk alamamaktadır. 

Muhiddin, Adana meteoroloji memur
lu~da btilundu~ müddet içinde, gözle.. 
ri nekadar kararmış bile bulunsa, aşkları 
m Ali Rızadan saklayabilen bu iki sevda 

zede Muhiddinin lpsalaya tayininden son 
ra ipin ucunu kaçırmışlar, alakalarını ve 
biribirlerine hasretlerini yazrp çizdikleri 
ate.51i aşk namelerile göstermek ihtiyat.. 
sızlığmda bulunmuşlardır. 

Aşk nameleri 
Muhiddinin Yanolaya yazdığı mek. 

tupların mahiyetini takdir etmek güç bir 
§eY değildir. Bunlar henilz ortada yok. 
Çünkü mektupların muhatabı (Yanola -
Saadet) ortada olmayınca mektuplar 
nerede bulunsun. Maarnafih kocası katil 
Ali Rızanın sandığı içindeki mektuplar 
arasında bir kaçına tesadüf edildiği söy. 
lenmektcdir. 
Yanolanın Muhiddinc yazdığı mektup 

lara gelince bunlar tümen Himen dene.. ! 
cek kadar çok ve her biri, bir aşkın teren 

HABER - ~-:C:şam postan 
~--===================-========mı 

obii cinayeti 
nümü halindedir. Katil tarafından öldil. 
rülen Muhiddinin terekesinde bu mek
tuplardan 70 tane bulunmuş, ayn ayrı o. 
kunarak tetkik edilmiş ve cinayetin ha. 
kiki sebebini ortaya cıkaran da işte bu 
mektuplar olmuştur. 

Muhiddinin terekesindeki mektuplar 
bize Mdıseyi butan çıplaklığile anlatı. 
yor: 

Muhiddinin a~kile yanıp tutuşan Ya-
nola sevgilisine kalbini döküyor: 

"Öliinceyc kadar seninim.,, 
Bir başka mektubunda: 
''Muhiddin! Kocama yazdığın mektup. 

lorda be1ıden sakın bahsetme. Adımı ge. 
çirme .. iki giindenberi şüpheli olduğunu 
görüyomm. Acaba /arkına mı vardı, bana 
gönderdiğin mckt:ıplardan biri eline mi 
geçti dersin. Vallalzi bilmiyorum. Çtlgm 
gibiyim. Mütemadiyen liiwmlu lüzum. 
StlZ }'erlerde lafı sana getiriyJr ve uzun 
ıızwı yüzüme bakıyor. Nasıl saklayabil
diğime ben de ha)7cl ediyorum. Bu ada. 
mın nmlzakkak ki aramızdaki miinasebet 
ten haberi var. Bir başkası söyledi desem 
hıma da pek ihtimal veremiyorum. iyisi 
mi hiç bahsetme. Böylesi daha iyi. EL 
belle yakında ... ,, 

Diye de,·, m eden bu mektubunda 
bir müddet için mektup yazmamasını. 

netice anlaşıldıktan sonra kendisine va. 
ziyeti yazacağını bildiriyor ve mektubu
nu gene "Ölünceye kadar seninim!,, di
yerek bitiriyor. 

Anlaşılıyor ki bu aşk alakası, feci bir 
safhaya girmektedir. Gene bugünlerde 
aldığı bir mektup, Muhiddine, işin ka. 
rıştığını anlatacak mahiyettedir. Hiç şüp 
hesiz ki muhiddin bu mektubu okuduğu 
zaman neye hamledeceğinı bir türlü kes. 
tirernemiştir. Bu mektubun da birkaç sa
tırını okuyalım: 

"Sizi arkadaş diye evimize kabul et. 
nıekle hata işlediğimizi anlıyomz. Ben 
kocasına sadık bir kadınım. Sanırım ki 
bütün hareketlerim de bunıı göstermek. 
leydi. Böyle olduğu halde bana hitaben 
küstahça yazdığımz mektuptan bir şey 
anlaMadım. Sizi iimide düşürecek bfr ha. 
rekette mi bulttndum. Dn~rusu teessüf 
ederim. Kocamın bir arkadaşından hele 
sizden böyle bir mektup alabileceğimi 

hiç tahmin etmezdim. Yazık dolrusu ve 
ayıp. Beni rahat bırakınız. Neticede mek 
tı.plarınızı kocama vermek ve vaziyeti 
ona bildirmek mecburiyetinde kalaca
lım.,, 

Muhiddin bu gayritabii mektubun 
manasını anlamakta gecikmemiştir. Er. 
tesi gün aldığı ikinci bir mektup vaziyeti 
aydınlatmış ve gayritabii mektubun Ali 
Rızanın tehdidi altında yazıldığını, ken
disinin Yanolaya gönderdiği mektuplar. 
dan birinin Ali Rızanın eline geçtigini 
bildirmiştir. 

" Muhidin! Seni ne kadar sevdiğimi 
bilirsin. Bundan evvel sana hitaben yaz
dılım hakaret dolu mektıobımı samimi 
değildi. Onu kocanı Ali Rıza başımda dl4 
rarak tehditle yazdırmıştır. Verilmiş sa. 
dakamız varmış ki, eline geçen sadece 
benden mektubuna cevap beklediğini bil. 
diren iki satırlık mektubun olmııştıtr. 

ÖJ•le olmasaydı halim lıaraptı. Bıt da. 
kikada ölmüş bulıcnmdum. Çaresiz kal
dım. ''Evet dedim ... Arkadaş bildiğin 
Muhiddin bana iMnı aşk mektubıt gön. 
dardi. Fakat ben cevap vermedim. ı\fek. 
tubı1 da yırtıp attım." 

önce buna inanmak istemedi. Israr et. 
ti. Hakikati söyle dedi. Ben de ilk söyle· 
diğimde ısrar ettim. Nihayet o mcktubıı 
yazdım. Sen tedbirli brtlımmalısın. Söy. 
lememcliydim •. Fakat ne yapabilirdim. 
Böyle yapmasaydım söylediğim gibi ol
milş bulımacaktım.,, 

Mektuplar burada bitmiş değ' ldir. Bun 
dan sonra gerek Muhiddinin gerek Ya. 

nolanm biribirlerine daha bir ha~ me :
tup yazdıkları, yazdıklarına cevap aldık 
ları ve alamadıkları olmu~tur. 

Ali Rızanın ruht haleti 
Ve gene bu mektuplardan Muhiddinin 

karısile münasebetini Ali Rızanın öğren.. 
miş bulundu~nu karısına alakasını kes. 
mesi hakkında mektup yazdırdığı halde 
bu alfikanm kesilmediğini büyük bir ih
timal dahilinde bildiği anlaşılmaktadır. 

(Yanola. Saadet) ı li Rızanın a~kında 
her şeydir. Onu çıldırasıya sevmiş, kaçı
rarak evlenmiş. 7 yıl içinde, yani 1935 
senesine kadar bu karı koca arasında en 
küçük bir geçimsizlik görülmemiştir. 
Böyle çılgınca sevdiği kansının kendisi. 

ni bir arkadaşile aldattığını öğrenen ka
til neler yapamaz? 

İşte bu sebebledir ki bütün tafsilatile 
günlerdenberi okudur_rumuz cinayeti işle. 
mekte en küçük bir tereddüt bile göster. 
memiştir. O kadar ki aile hayatının yı. 

kılmasına sebebiyet veren Muhiddini bir 
an evvel öldürmek için bir başka za\'allı
yı bile öldürerek otomobilini almaktan 
çekinmemiştir. Bu haleti ruhiye içinde 
bulunan birisi başka türlü de hareket e
demezdi. Ona öyle bir otomobil lazımdı 
ki biran evvel kendisini Jpsalada bulun.. 
dursun. İpsala öyle bir yerdi ki oraya 
istediği zaman ve istediği otomobil götü. 
rcmezdi. Yolu uzun ve bozuk. Gene öy
le bir vasıtaya ihtiyacı vardı ki Muhid. 
dini de öldürdükten sonra kendisini se.. 
lfimct sahiline atsın. 

Ali Rızanın cinayetten evvelki hayatı 
kendini bilen bir adamın hayatı değildi. 
Bu yapılan tetkiklerden ve araştırmalar. 
dan anlaşılmıştır. 

Ilk gördüğü kadına evlenme teklifinde 
bulunan bir erkek, onunla dört gün ne 
yaptığını bilmeden bir çılgın gibi eğlen
mek istiyen birisi normal telakki edile
mez. O kendisini unutmak, oyalanmak, 
unutmak için içmek ihtiyacını duyan bir 
adamdı. 

Bir akşam üstü o saate kadar Rahmi 
adında birini iki kızla clolaşnrarak Te
pebaşına gelip yeniden miişteri bekli. 
yen 2972 numaralı otomobile atladı. 
Hacıosman bayırı başındaki gazinoya 
gitti. içti.. Şoföre de bildiğimiz gibi bira 
ısmarladı. Maksadı onu sarhoş etmek ve 
otomobilini elinden kansız almaktı. Bu
na muvaffak olamadı. "'.Ne yaprp yapıp 

lpsalaya gitmesi ve ~1uhiddinden hesap 
sorması lfiznndr. O adam ki muhtelif za. 
mantarda yaptığı teşebbüslerine ve hat.. 
ta kendisile Jpsalada gbrüşerek söz al. 
mış olmasına rağmen kansından vazgeç
memi~. aile ocağının yıkılmasına ,.e bel
ki de katil olmasına sebeb olmuştu. Bu 
vaziyette daha ne yapabilirdi? 
Çılgın bir halde otomobile atl:ıdr. Mü. 

na!;İp bir zamanını buldu. Şoförü öldür. 
au. Direksiyona kendisi geçerek vtr eli• 
ni İpsala. 

Oradaki yaptığı da malfun. Tekrara 
lüzum yok .. hte bir a~ ve kıskançlık 
macerası ki değme polis romanlarına taş 
çıkaracak bir mahiyet arzetmiş ve netice 
si böylece bağlanmı~tır. 
Şimdi sorarız: 

Çıngınca sevdiği karısı uğrunda ka
rısının fi.şıkını öldüren adam, karısını 
sağ bırakır mı? 

Buna belki diyecekler elbette çıka_ 
caktrr. 

Nerede bu Yanola? 
Yanolanın Kumkapıda Bayramça. .. 

VU§ mahallesinde T~ılar sokağında. 
oturan aJlesi de onun nerede olduğu
nu 935 tenberi bilmediklerini söylü
yorlar, diyorlar ki: 

- O Ali Rızayla kaçtığı gündenbe
ri ailemizle alakası kalmamıştır. Onu 
hatırlatacak ne varsa hepsini, elbise. 
lerine, resimlerine varıncaya kadar 
her şeyi imha ettik. 935 te Ali Riza. i. 
le birlikte lstnııbulda gördük. Ccvab
sız kalacağını bildiği için bize mektup 
göndermezdi. Ne olduğunu, nerede bu
lunduğunu bilmiyoruz. 

O halde yine sorarız: 

Bir garetenin söylediği gibi M.alat
yada mı, diğer birinin söylediği gibi 
Adanada barda çalı§lllı~ ve bir cür. 
mümeşhut neticesinde mahkfun mu ol. 
muştur? Bu iki noktanın tetkiki aza
mi yirmi dört saatlik bir meseledir. 
Yarın yine göril§ürilz. 

• • • 
IDldiseyle alfıkadar görülerek tevkif 

edilmiş bulunıın Sevim hakkmda tek
rar bir inceleme yapılacak ve hadise 
ile yakın veya uzak bir münasebeti 
lesbit edilemezse serbest bırakıla • 
caktır. 

Ağır cezahlar 
DS"" Baştarafı 1 incide 

masına ve mahkemeye de lüzum gör
düğü tak!dirde işi umumi hükümler da
iresinde takip edilmek üzere müddei· 
umumiye iade etmek hususunda takdir 
hakkı verilmektedir. 

Ancak cumhuriyet müddeiumumisi
nin trleşhut olarak işlenilen ağır <:eza
lı işleri ayni günde mahkemeye verme
sinin çok ıdefa imkansızlığt düıünüle
rek müddeiumuminin delilleri tamamen 
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Çin - Japon 
harbi 
~ BaşlaraCı ı incide 

çiftlik sular altında kalnu§br. Takriben 
115 kilometre &enişliğinde bir su kütle
si Honan ovasından Yangtze istikame
tinde ilerlemektedir. 

Japon ordusunun şefleri bu gediğin 
11 haziranda Çin kıtalan tarafından 

açılını§ olduğunu Japon istihkıim kıta· 
larına ateş edildiğini ve bu sebeple tah-

ribatı tamir etmeğe uğrapn bu kıtala
rın geri çekildiklerini beyan etmekte· 
dirler. 

Japonlar çekiliyorlar 
Pekin 17 (A.A.) - Sular şimdi Ja· 

pon kıtalaınnm işgali altı:ıda bulunan 
Kaifeng şehrine altı kilometreden az 
bir mesafeye kadar gclmişleroir. Bu 
mıntakada muharebeye nihayet veril· 
mi~tir. Japon askeri şefleri Japon kıta· 
lannı eulann bastığı mıntakalardan 

çckmeğe uğraşmaktadırlar. Sarı nehir 
azamt eeviyesini bulmadığı için tuğya
nın daha büyük bir §iddctle devam 
edeceği tahmin c'dilmektedir. 

Çinliler Nankine 
yaklaşıyorlar 
Hankov, 17 (A. A.) - Şark cephe

sinde Çin kıtaatı süratıe Nankin üze
rine ilerlemektedir. Çin ileri kara.kol
lan şehrin kırk kilometre cenubuna 
kadar ilerlemişlerdir. Japonlar 25 ma
yıs ile 1 hazirnn arasında bu cepbcde 
25 tayyare kaybetmişlerdir. 
"Birüş,, vari bir 2afer ! 
Hankov, 17 (A. A.) - Japon kuv

vetıeıi esasen kısmen elde bulundur
dukları Şungnıov şehrine karşı bu sa
bah yaptıkları bir mukabil taarnu.da 
bulunarak şehri tamamile ele geçir
mişlerdir. Buradaki mahdut miktarda 
olan Çin kuvveti dUşmana ağır zayiat 
verdirmeğe muvaffak olmuştur. Her 
iki tarafın zayintı çok ağırdır ve on 
bine b:ıliğ olmaktadır. 

Milyoner Lord 
Az kalsın 'faymis nehrinde 

boğul:ıcıı kmrş ! 
".. İngiliz milyo. 

nerlerindeıı Lord 
Nafild'in haydud .. 
lar tara.f mdan ka.. 
çırılmak istendi • 
ğini yazmı§tık. 

Bu i.~ t*b'büs 
edenlerin başında 
Con Tornton is -
minde kırk beşlik 
bir adam vardır. 

·~ Bu adam şimdi 
Haeftilil Tornton muhakeme edil • 

mcktedir. Diğer 
suçlular da mahkemeye verilmiştir. 

Tahkikatta öğrenildiğine göre, hay· 
dudlar lordu, yazıhanesinden alıp gö. 
tü."'ClUkten sonra, Taymis nehrine at
mayı kararlaştırmı§la.r. Bundan son
ra, yazıhane soyulacak ve çeklerle 
bankadaki paralar almacakmı~. 

Lord Nafild, hi\dise esnasında. ol. 
duğu gibi yine soğukkanlılığını muha
faza. etmektedir. Muhakemenin ilk 
günü mahkemeye gelmiş ve Con Torn· 
ton isticvab edilirken, birdenbire oalo
n& girer~ ona doğru gitmie: 

- Kaçırmak istediğiniz adam iote 
benim! demiştir ... 

Haydudls. lordun karşılo.§lllası ha.
kikateıi çok tuhaf bir sahne teşkil et... 
miştir. Lord Na.fild adama alaylı alaY· 
1ı bakarken, haydud hiddetinden ve a.c 
zinden kıpkırmızı kesilmiş ve bayıla
cak gibi olmuştur. 

Alara Bov 
Jkinci bir çocuk daha 

doğurdu 
Sinemanın eski kırmızı saçlı yıJdııt 

ZI KJara Bov bugün iki ÇOCUk aJl~J· 
dır .•. Artist son çocuğunu bundan bir 
kaç gün evvel doğurmuştur ve bu ~r.ı, 
dört yaşındaki diğer çocuğu gibi og -
landır. 

Klfucı. Bov'un kocası da artisttir ve 
bilhassa Kovboy filmlerinde oynar· ıs-
mi Reks Beldir. ı 

'"''e 'Kl§.ra Bov, bundan yedi sene. e u 
sinemadan alakasını kesnıiştil'· J3 
giln otuz bir yaşındadır. ~ 

================~~-;::::;;-
t es bit ve tahkikatı noksansız olarak ya· 
pabilmesi için üç günü geçmemek uz:e
re bir müddet tcsbit olunnıu§tur-
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H.ausmann bulvarındaki büyük ma
ğazaların camekanları önUnde birik. 
miş olan kalabalıktan sıyrıldığı za-

1 
mnn içinde bir rnhathk hissetti. Bır 
e.z evvel kendisine çarpan, itip kakan 
insanlardan laalcttayin biriyle pek ali 
yumruk yumruğa döğüşebllirdi. O ka
dar sinirlenmişti. 
Sağa sola bnknrak ilerlemeğc baş • 

ladı. 

benim tipim bu!. .. ,, diye dü§ilndil. 

• 

Binet Valmer 

halde ikisi de bu randevuya sadık kal. 
mak niyetinde değildiler. 

şi yapmamağa hemen hemen karar 
vermiş gibiydi. 
Apartımanın nntr sinde kimse yok

tu. Hizmetçiler i?Jnliydilcr. Yazı oda. 
smdn dn kimse yo1ctu. 

- Bunu tabının etmeliydim. 

Birden, küçUk bir dükkandan genç 
bir kadın çıktı. Bu genç ve uzun boy
lu bir kadındı. Saçları, btitün gözleri 
kendisine çekecek kadar güzeldi. 
Fransisin gözleri de gayriıhtiyari o 

Yalnız Zlyıf ve uzun boylu kadın
lar onun hoauna gidiyorlardı. Hele 
mavi gözlerinin etrafındaki kızıl çil 
lekelerine bayılıyordu. 
Yabancı kadın bbY.lcydi. YUzü fazla 

boyalı değildi. H:endısinc bakıldığı 

zaman hemen gözlerini yere eğiyor, 

çantasını sallaya sallaya yürliyordu. 
O, ağırbaşlı kibar bir kadına benzi -
yordu. 

lardı. Hele Fransise o dakikada dün. 
yada bu kadından ba§ka düşüncesi 
yokmuş gibi geliyordu. Tam bu sıra
da kadın birdenbire yerinden kalktı. 1 
l<l'ansis de onu takib etti. ! 

Fakat bu anda bnşları çok dôrunü~
til. Biribirlerinden adeta titriyerek ay. 
rıldılar. 

Fransis otelin Holüne döndü, masu
!ına oturdu. Vıskisini bitirdi. Som 
saatine baktı. 

Dedi. Bir ı.adı a ıhti}acı vardı 

Kendi k •rısını g· nhi çe eti. Evde ol. 
madığı icin üzüldü. Onu a datmak i.i
zcrc bulundu;;ru i in imdi kan mı da
ha fazla seviyordu. Onun güz l ko • 
kusunu i•'liyorclu. 

lş odasından ıkıt. Sofayı g eti. 
Kendı od smn girdi. Ve b"rd nbırc 
durdu. Dirisi konu U) ordu. 

kadına takıldı. 
Ve, biraz sonra, ne yaptığını düşün. 

nıeden genç kadını takibe b;ı§ladı. 
Zaten onu takip etmeseydi neyle va

kit geçirebilirdi? Şehrin merkezinde· 
ki işi bitmişti. Hem de onn ayırdığı 
Vakitten çok evvel. Bugün, bütün iş a. 
damlan, güneşe mü!;tak gibi işlerini 

Bir dükk<lnın camekiinınn bakar gi
bi yaparak kadını öne geçirdi. Madem. 
ki namuslu bir kadmdı, onu tr..kip et
mekte hiçbır tchhke yoktu. Ve onu 
takip etti. 

lfadının bindiği asansöre bindi. Ay
ni katta indiler. Genç kadın tam bir 
koridora ~iderken büyük bir cesaret. 
1 ~ yol unu kesti: 

- Şımdi ne yapayım? dedi 
Saat altıydı. 

- :Marı evde yoktur. 

Viskisinin parasını verdi. Sokağa 
çıktığı 1.arnan sokaklar ona deminki 
gibi güzel görünmedı Fransıs artı 

güne~i, onun ne"esini görmiyecekti. 
DLişünUyordu. Yarın öğle yemeğini ka 
rısil~ birlikte yememenin ç resini bul. 
mak laz1mdı. Ona Vcrsaya yalnız git. 
meye müsaade edecekti. M..ırinin ora
da bir uznk akrabası vardı. 

Kendi odasının y nında Mnrinin o. 
dası 'nrdı. Ve b ı od "la biı crltcık t t
lı ve ya vnş bir .. es e konuşuyordu. 

Fransis bir an suı>tu. Dinledi ve bir
den bir<' kapının U tUnt> tılıp iç ri 
saldırdı. 

bitirmek iein acele ediyorlardı. 
Fransis bugün öğle yemeğinde karı

sma: 

- Madam. 
- Fak2t mösyö ... Ben sizi tanımı-

yorum. 

O. bu gibi zamanlarda söylenilmesi 
mutad o!an bütün sözleri sıraladı. 

Hem de pek samimi konuşuyordu. Ka. 
dm onun kndar milteheyyic değildi: 

M rinin odasında genç bir dnm 
vardı. Ycrsaydakı uı..ak akrab ıı cvı. 

ne de' am eden d likanlıl rd n biri. 
Maı in n kızıl cillerle muhat ma' i 

gözleri ona dikflmi ti. 

- Epeyce i5lerim var. Galiba kolay 
halledilmiyecek. Akşam yemeğinden 
evvel döneıniycceğim ! demişti. 

Halbuki, ona mUhim gelen bir kaç 
kUçUk mC''lelcyi ç::ıbuenk halledivermiş 
ti. Şimdi, bütün bu öğleden sonra, is
tediğini yapınnkta ve bu kadım da tn

Karısı zeki bir kadınclı. Ve onun bu 
zekiisı, karısına karşı hissettiği muh
teris sevgiyi henüz söndürmcmişti. 

Bunun için beş scnedenberi, ona pek 
ehemmiyetsiz ihanetlerde bulunmuş -
tu. Tab'an kıskançtı. Evlenmeden ev. 
vel birçok aşk maceralarına karışmış
tı. Fakat bu gibi maceralarda en iyi 
rol onun olmuştu. 

- Rica ederim çekiliniz. Şimdi ne
redeyse aşıkım gelecek. 

Fransis onun evli bir kadın olmadı. 
ğını öğrenince biraz sukutu hayale 
u~radı. Fakat onun evli olmayışı işi 

daha kolaylaştmyordu. Cesareti bir 
az artan Fransis, onun ellerini elleri
nin içine aldı. Genç lrndm ellerini çek
medi· 

Fransis bu a!.taba kadından, etra.
fmı saran birçok delikanlı olduğunu 

ve ismi hafif diye çıktığı icln, nefret 
ederdi. 

O zaman Fransis kanunun mazur 
gör lUğü jesti yaptı. Delikanlı onun bi. 
leğini yakalamış olduğu için ~·alnız 
Mari öldü. 

Haykırı~maJar, boğuşmalar oldu. 
Fransis tevkif edildi. Tahkikat yapıl
dı. :Matbunt katil hakkında sempatik 
şeyler yazdı. L lfuhakemc sırasında 

müddeiull' ımi bile ona acıdı. Ve, iş jü
riye kaldı. 

kip etmrkte serbestti. 
Çünkü o aşıktı. 

Yalanlar hazırlıyordu. 

Bilmem siz. hiç sokakta bir kadının 
Peşine düşmüş olan bir biçarenin ha. 
line dikkat ettiniz mi? 
Adımlarını takip ettiği kadının a

dımlarına uydurmak için çok m~şkü
Iat çeken bu insanlar kendi kılıklarını 
ikide birde dükkan vitrinlerinde kon

Bir giin, karısının kendisini, kendi
sinin gençliğinde başkalarının kocası
nı soktuğu mevkie koymaya cesaret 
etmiş olduğunu işitecek olursa fev . 
kalade sinirleneceği muhakkaktı. 

- Bana ne oldu~unu anlıynmıyo • 
rum ! diyordu. 

Bir arabaya bindi. Evinin adresini 
v""rdi. Arkaya yaslandı. Fakat, daima 
cebinde la§ıdığı revolver arkasını ra
hatsız ettiği için kenara çekildi 

Hulyaya dalmış olacaktı. Ona yol 
pek kısa geldi. 

,. "ihayct, Fransis, h, km alkıF-layı. 
cı mırıltılnrı arasında kendisine ben • 
z'yen daha birçokJnn gibi beract et
ti. 

- Bu kadın da beni nerelere götü
rüyor? 

- Anlamaya ne lUzum var" .. 

trol ederler. 
Fransis kısa boyluydu. Fakat bi • 

Çiınliydi. Yüzü, asabi. kuru ve solgun
du. lri gözleri ve kısa kesilmiş ufak 
bıyıkları vardı. Vitrin camlarına ak
l!leden hayal:ni pek yakıgıklı bulunca f 
ilerliyor ve genç kadının gUzclllğini 
görüp ha)Tan kalması için, önüne ge

Genç kadın fiİmdi sola dönmüştü. 

Şan1.elizeyi geçti. Kleber caddesine 
saptı. . 

Çılgın bir arzu vücudunu tutuşturu. 
yordu. Genç kadın duvara dayanmış
tı. Fransis kadını omuzlarınôan tuttu 
ve bir kere öptü. 

Apartımanın kapısını çaldığı zaman 
ilk nedameti hissetti. 

- Zavallı Mari .. Beni öyle Rever ki. 

Çeviren: H. H. 

Baktı ki yumuş:unnk üzeredir, he- T ., • L 
Oradaki büyük bir otele girdı. Ve 

holdeki çay masalarından birine otur
du. Fransis de başka bir masaya otur
du ve bakışmıya başladılar. 

Belki bir kere daha öpecekti. Fakat 
koridorda bir ses işitip biribirlerinden 

' - Hir-bir şeyden haberi olmıyarak D Jl S 
men şunu düşündü: 

111'119" 
ayrıldılar. ki? r. ısan amı 

çiyordu. 

Bunu, biraz sonra, biribirlcrine gü. 
lümseyi§lcr takib etti. 

Gözlerle o kadar kendilerinden geç
mişlerdi ki sanki bütün diğer masada 
olan insan!n:·ı y Pil 1 mı -

- Yok ... Yok istemem. Yarın öğle 
yeınc.-ğini beraber yiyebiliriz. Fakat 
bu nk~am o gelecekti. Onunla bcrnbe• 
rlm. 

Merdivenin üst basamaklaMna yak nro ve pantifohııstalıklınn:ı tut 

la!'jtığı 1,aman Clandln yemek yiyeceği- ı nıamı'ıc için aıtızdıı.n aiıoan tifo hap 
ne pek ~min değildi. tandır f liç rab:ıtc:ızlıc venne1 .. f Je~ 

- Böyle Ş(.'yler birdenbire olmaz! kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 
Genç kdmın kendi karı ına benzedi. - Yarın saat kaçta! Diyordu. •i:::.•l"ll•ı•;r;:;11~mmi!i!!!ED'!!I !il!lB:::llllri 

fin· fr.rlc <lin gi"Jiirr 'i · "l:cı>llclli R'ln ı vu tini t"" h't ettiler. Her - An:ıht ı ı 1 fli 1 soktu~ ı znman bu i-
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dahale etmiştı. 

Mösyö jak, bu emin sükClnetlc ko
nuşanın kim olduğunu anlayınca, kon
tesın bileı;ini bırakmış ve, kendisıni 

perdeyle kapatılmış kdpıya yaklaştıran 
iki seri adım atmıştı . 

Dü Barri, vahşi bir tavırla, elini der
hal kılıcına götürmüştü. 

Kontes, dehşet içinde ,ellerini göğ. 
süne götı.irmuştü, çünkü şövalyenin, Ö· 

liımü istihkar ederek girdiği bu yerden 
sağ çıkmıyacagım duşüniiyordu. 

Uçü de, muhtelif tavırlarl21, ayni ni
dayı, koparmış'ardı: 

- D'Assas! .. 
D'Assac;. müstehzi bir tebessümle gü

lümsiyerek: 
- Ta kendi i, mösyöler, dedi: gali. 

ba bcnı.'.lcn bahsediyordunuz.. Cidden 
enteresan r~yler konuşuyordunuz .. Ri· 
t<ı ederi:ıı, devam edin. Ne o 1 Huzurum 
ıızi bu kad"r şa§ırttı mı?. 

Mösyö Jak, k . •;ııya cioğru bir kaç a
dım daha attı .. 

Dü Barri kılıcını çıkarmak istiyor, 
fakat d' Assasın her iki elinde de taban
ca bulunJubu için, cesaret edemiyordu. 

Yalnız kontes yerinden kımıldama • 
tnıştı ve ıjöylc mırıld.ınıyordu: 

- BetbJht çocuk 1.. Mahvoldu! .. 
Bu mustarip nıdayı duymuş olan 

d'A sas: 
- Endişe etmeyin ,madam, bu mös

YÖl"r heniiı beni ellerine geçiremedi
ler!. 

DeJi. Sonra, hep kapıya y:ıklaşmağa 
Çalış:ın m~c;"Ö J ·ka ilave etti: 

- M' v , ~,,,, rica ederim, yerin"ı· 
den kım H mavın .. Biri • .:rimize veri . 
lecek izah~tımız var .. Bana öyle geli
:Vor ki, bu i1ııhattan kaçmak istivorsu
nuz. Kımıldamayın .Eğc-r hı krıpıya 
d.. r bir adım rfaha atarı:::ı:ıı "• sizi vur-

~3 nıecb~riyetinde kalaca~ım. Ve 
•ız de. bı-ni cuC'ek olan hıı 1'.!Iİ hn:ı- 1 

y.ı .-ı,,. .•.dı..,m,z: .. Sı.:e gelince, kont, kı
lıcınızla fazla oynamayın.. Size merha
mcten şıınu hab~r vereyim ki, en küçük 
şüpheli bir harekette, ateş edeceğim .. 
Ve ben iyi vurucu olduğum gibi, o!duk
ça iyi atıcıyım da .. 

Bu aralık mösyö jak, kendisini top. 
lamıfitı. 

D"Ass<•:ı n ikazına, görünüşte sakin 
bıı ta vırla şu cevabı verdi : 

- Yaı•ılıyorsunuz, delikanlı, hiç te 
k<:çmac ı ç< lı~mıyorum .. Bu perdeli ka
pmın a: ıt•mndald odada, başka ktrpı 

yoktur. Binaenaleyh, oradan kaçmama 
imkan yoktur .. İsterseniz kendiniz ba

k.n. 
- Yal .• Gördünüz mü işi? Madtm, 

, size o hdar şey borçluyum ki, sizi ra. 
hatsız etmek cidden nezaketsizlik o
lur .. Fakat çok rica ederim, lütfen 
mösyöniin doğru söyleyip söylemediği
ni tahkik edin .. Mösyöler, siz de, yeri. 
nizden cynamayın yoksa au·ı ederim .. 

J ülyet ay-ıja kalktı, perdeyi çekti, 
ya:daki odaya girdi ve hemen akebinde 
gelerek: 

- Doğru. dedi. Bu odada başka ka
p- yok .• 

- Çok güzel.. Teşekkür ederim, 1""1Ll· 

dam .. Ve bu mösyölerlc meşgul olma • 
dan evvd, ı:;izdcn ~üphelenmiş oldugum 
için, hir defa daha affınızı istirham c
dt·yim .. Fakat siz benim yerimde olcay
dınız, başka türlü hareket edemezdiniz .. 
Ben burada ııöylenen bütün sözleri duv. 
dunı, m:!.dam ... Şim lilik size, ancak şu
nu su"1iycbilirim: Bu andan itibaren, 
şövalye cl'Ass ~;ı, bir kardeş nazariyle 
ba\10 ona her husu5ta güvenebilirsiniz 1 

Jt1yet nh·ii·~rc-hi bir cükran iç"n
df': 

- Oh! Teşekkiir ederim! dedi. 
Ji.ilyet bu sözleri söyliyen yegane 

h5 1(immiş ve ya.lnız o kumarına edebi. 
lir'llt'I r i, ı.:rntereddüt ıtaat etti. 

Bu Aralık, o zamana kadı-.r l:endisini 
ıdiclükle :1:arıtetmi11 olıın kont dü "Rıırri 
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- Sizden misal aldım .. Mösyö d'As

sası şatodaki hapistı:ıede ziyaret etme -
den evvel, onu bana karşı kim hazırla

dı?. Siz 1 Beni ona, amansız ve korkunç 
bır düşman şeklinde kim tasvir etti? ... 
Gene s;z !.. Madam d'Etyolu mahvet
mek istediğimi cna kim anlattı?.. Siz, 

hep, hep sizi .. Ve şimdı düşüni"yonım 

da ... Hapisaneyi muhafazaya memur o. 
lan bu baron dö Marse .. Mahpusu gör
mem için, kendimi ona teslim etmemi 

istiyen bu sefil... Vuku bulan bar·~ı 

hadise hakkında hiç bir şüphe bırakmı
yan bir halde görülmemi temin eclcn 
bu alçak ta, şüphesiz sizin emirleriniz 

üzerine hareket etmiştir. Bu zavallı 

d' Assası niçin mahvetmek istiyorsu -
nuz:'. Ciinkü ben onu s ... viyorum .. Çün
kü bu aşkımın, beni, bugüne kadc:ır oy. 
nadığ:m adi rolden vazgeçirmesin<ien 

korkuyorsunuz.. Çünkü bu takdirde, 
k::rkunç olduğunu henüz anlamağa baş
ladığım projeleriniz yıkılacaktır. Çün
kü d'Assası mahvetmekle, aşkımı mrı!ı
vecle;:eğinizi ve benim de şimdiye ka
dlr ol:luğu gibi, elinizde, kolayca iş gö. 

ren bir fılet olarak kalacağımı zannet
tiniz .. işte bunun içindir ki, her şeyden 
cv\•cl, sevdigim insanın gözlerin e, be
nı a1i ve ancak istihk •.a değer bir kı:
dın şekl.ndc canlandırarak, bu aşkımı 
kin. ümitsizlik \'e kıskançlık içinde b~ğ-

mak istediniz .. Ah! Bu cihetten ciı:iden 
trU\•affak oldunuz 1 Hiç bir kim , sev. 
diği in an tarafından, benim knthr is
t 'hfof ve istihlcara maruz kz.lmamıştır. 
Fakat, her şeye rağmen, aşkım biıtün 

bunlara muk.••emet etti ve hal5 icim· 
de, her şeyin fevkinde olarak yaşıyor .. 

O zam3n siz, sevdigım in:<1nm hakaret 
ve nefretinin bile söl:emedigi bu c:ışkı, 

şövalye d'Assası mahvetmek suretiyle 

yenmek istediniz .. Siz sevdiğim insanı 

ö :lürmek istiyorsunuz .. Şu halde ben 
de onu müd;ıfaa ediyorum .. Ona el sür
mekten '!İzi mrnedivorıım. Ve h:ınıı hi-

yanetten bahsetmeyin .. Çünkü ilk hi. 
yaneti siz yaptınız ..• 

Mösyö Jak, bu, bir nevi iddianameyi 
gitgide büyiıycn bir hayret ve, ayd za
manda bu samimi ve kuvvetli aşktı ga
rip bir hayranbkh, dinlemişti. 

Buna mukabil, dü Barri, ancak onun 
amirane ve manalı işaretleri üzerine 
kendisini zaptedcbilmişti. 

Mösyö Jak kıs::ı bir siıküttan sonra, 
bir sualle cevap verdi: 

- Bu açık ve samimi bcyanatınıza 

rağmen, d'Assasın nereye sığındığını 

bana söylemenizi isteyebilir miyim? .. 

- Beni öldürseniz bile hiç bir ey 
söylemiyeceğim .. Esasen ~övalyenin ne
rede olduğunu da bilmiyorum. 

- Evet .. Hic bir şey söylemiyeceği· 
nizi zaten biliyordum.. Sualimi tı11cak 

şekil için sordum .. Demek aşkınız o 
kadar derin ve samimidir ki, ona her 
şeyi feda edersiniz, öyle mi?. 

- Hem de hiç tereddiıt etmeden!. 

- Madem ki öyle, yavrum, serbest. 
çe sevebilirsiniz .. Buna mani olacak de. 
ğilim .... 

Bu sözler ü erine, dü Barri, kul"k ka
bart.:ırak, endişeli bir h.ılde mösyö ja
ka baktı .. 

Bu sö .. lerde gi 1i bir mAnanın bulun. 
duğunu tahmin e:len Julyet te, onun, 
m .ksaJmı nç.kça söylemesini bekledi .• 

Mösyö Jak devam etti: 
- Evet .. Sevin ve, eğer e1inizdeyse, 

ken:linizi scvdiıin.. Mö yö d'As"as·ı 

tahatsız etmekten vaz geçiyor ve o
nunla <1rtık meşgul olmı) aca<>ımı, size 
knt'iyyetle vnad ediyorum. Serbest ve 
rahat olarak ya!:aya:: ı'.tır. F.ıl.at bir 
t.:k ~art1a .. 

Daim~· miıteyakkız bulunarak Jülyet 
sordu: 

- Ne.iir bu şart?. 

-Sıze verce :m er.ıirl re, gene es-
kisi gibi itaat eclecek iniz .• 

- Ya rt>cl iı oPr~t"rn?. 
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Lüzumlu Tel el onlar 
Yangın: 

18 HAZlRA:": - 1938 CUMARTESİ 
Hicri 1357 - Th>lıiülahır: 19 

ı•-.ı• • .,.... 
4,28 

'.... ,..... f>tle ,...... ...... • .,. ·-· 
2,25 12,14 10,15 19,H 21,46 2,07 

Istanhul için: 2~222, neyoğlu için: U6H, Kadıköy için: 60020, Vsküdc 
için: fi0Ci25. 

\'eşilköy, Bakırköy, Bebek, l'nr:ıby:ı, Büyükdere,f,.enertı:ıhçe, f\anılılll, Eren. 
.kOy, Kart:ıl, Büyükad:ı, Heylıeli, Burgnı, f\ınolı, için: Telefon muhabere meınu. 
rune yansın dcırck k!lfiıJır. 

Rami Htaiyesl: 22711 
Deniz " ,, 3G • .20 
Reyaııt kulesi: 219!Hi. Gnlntn yangın kulesi: 400fi0. 
Sıhhi imdacl: 449!>ll. ~lüılıleiunıuıntlik: 22290. Emniyel müıHlrlliğO: 24~A:l. 
Eleklrik Şirkclı: Bel oğlu: 4480 l - lstnntıul: 24378. 
Sular: idaresi: Beyoğlu: 44 78:i. Beşiktıı~: 40938. Ciball: 20222. ~uruoı.ma. 

nire: :!1708. t'sküdar. Kadıköy: 60773. 
H:ıvng:ız~: f-;t:ınbul: 24378. l~aılıköy: fı0790. Beyotlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084 llPlıck ciheti: 36 • 101. Kadıkôy ciheti: 60H7. 

Oenizyolları 

lst:ınbul acenlelıRı: 22740. Korııküy: .t~Ci2. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Solı Tophaneden 9,30 lzmil, lG,30 l\ludonyo, 19 Kıır:ıbiga, 20 O:ındırm11, fra· 

l:ıtııtlıın 12 J\nrodeniz, Sirkecirlcn lO Mersin. 

Çarşnmh:ı Tophnncdcn Hl,30 Mudanya, 20 llandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 
lık, 18 Bartın. 

Pcrşeınlıe Toplı:ıncılrn !l,'10 hınil, lfı,30 Mıırl:ın)ıı, 20 Bandırma, Galaladan 
12, l\ar:ıdeniz. 

Cuma Toptı:ınctlcn Jli,:rn \lıııJ. ı n ~:ı. 19 l\ ı rı•lııga, Slı krriıien 1 O, Mersin. 

6VRAD~N 
\( A~ M A fl(t ız 
l...L\'ZıM 

Cuınurtcsi 'l'oph:ıneclt•n 14, :'ıludanyıı, 20, Bnndırnııı, Sirkeciden 15, Ay,·nlık, 
18, füırtııı 

Paı:ır Tophnneden 9. lnıroz, 90,30 Jzmlt, Galntodnn 8,30 Mudanya. 10,30 lz. 
rııir Siir, 12, Kornıleniz. 22,20 l\luılıınya, 

Yarın harek~t edecek vapurlar: Tophane rıhtımındıın sant 9 cia fmroz, 
Tophane rıhtınıınclnn s:ıat 9,30 da İzmit, Galata rıhtımından saat 8,30 da Mu. 
danya, Galata rıhlımınclan saat 10.30 ita İzmir o;ürnt, Galntn rıhtımından sant 12 
de Karnıleniz. Gnlnln rıhtımındnn ~ant 22,30 da )fu<lnnyn, 

Müzeler 
ı\\'tı<;ııfy:ı, lloııın • Bl1an~. Yun:ın eserleri ve Çinili Köşk, Askert Müze "' 

~:ırnıçl:ır. Tic:ırcl ,.c S:rnnyl Miilesl, Sılıht Miire: 
mu müzeler lıergiın ı;a:ıı 10 d:ııı 1fl ya kadar açıktır.) 
Tilrk ve lsl:bı eserleri ıniızesi: P:ırnrtcsiclen hıı~ka hergiin ~n:ıl 1 O c!ıın 16 yıı 

kacl:ır ve Cuma giııılcri 1fl clıın 17 }'e kııdar açıklır. 
Topkn1>1 l\Hi1esi: llcrgiin Mnl 13 den 113 yn knclnr açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
lloınnnyo ,·ııpurl:ırı: C:ııın:ırtesl ı;ıünlrri 13 de Röstenreye; Salı günleri 18 rle 

Pire. Beyrut, lskcruleriye. 
ftııl}on ,·npıırları: C:uın:ı gOnlerl !inat 10 da Pire, Hrendlzl, \'enedik, Trlyesle. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci lsta'lyon MıiclilrlüıW Telefon 23079 
Scmplon ek~pre~t lıerslin Sirkecirlcn ~:ı:ıt 22 de kalktır "e Avrupaıtan geleni 

t;;ıat 7,:!j te Sirkeciye muvasalnt eder. 
Konvnnsiyonel 20,30 cin ltalkar, 10,22 de gelir. 
F:ılırne postası: Hcrl{iin o;ıı:ıt 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. . 

Anadolu hattı ' 
ffergün hareket eden şimendiferler: 
Sanı 8 ıle Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır "e Samsun, 15,30 dı 

F.~ld:,chir, 19.IO da Ankara ekspresi, :W de Adapı11arı. 
Uu trenlerden sıınt 9 da h:ırcket eden Ank:ıru muhlclitl Pııznrtesf, Çarş:ımbıı 

ve Cunıo günleri Haleb ve l\lusula k:ıdıır sefer etmektcdi r. 

MONAKARA tt~ANLARI: • 
f nhisarlar idare!!iinin lzmirde yaptıracağı bütün bakıınevi inşaatı kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Ke~i( bedeli 676960 lira olan bu <'ksiltme 20 
.t!:ıziran 938 pnznrlesl günü sanı 4 ıle idarenin Knh:ıl:ıştnkf lcvnzım ,.c mübny:ınt 
•ııhP~iııdc yapılaraktır. 
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18,30 plAkla dans musikisi, 19,15 konfe .. 
rans, ünil"ersite namına Doçent Fcvzullah 
Doğruer (İçtimai b:ıkımdnn modern di~ 
tababeti), 19,55 Bor:>a haberleri, 20 Grcn.
''İC rasathanesinden naklen saat ayarı, 20, 
22 Nccmeddin Hıza ve arkadaşları tarafı!\ 
dan Türk musikisi ,.e halk şarkıları, 20,45 
harn raporu, 20,48 Ömer Rıza tarafından 
nrapç:ı söyle,·, 21 Bclmn \'C :ırkad:ışları tıı 
rafından Türk musikisi Ye halk şarkıları. 
21,45 orkestra, 22.15 ajans haberleri, 22.30 
plakla sololar, opera ve operet parçaları, 
22,50 son haberler YC ertesi günün proı;rı 
mı, 023 son. 

HAT.K OPERETİ 

SAZ TEMS/T,I.ERI 

19 Paı:ar: Ber· 
Jcrbeyi, 20 Pazartesi 
r\'arlıknpı Şafak, 21 
Snlı: Azak, 22 Çarşanı· 
ha ı:eşlkt:ış aile bahçe 
o;i, 2( Cuma: Bebek 
lı:ıhçcslnrle, h:ıslıyor· 
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~~----------------------~----~------------------------------------Mösyö Jak soğuk bir tavırla cevap 
verai: 

- O zaman, yavrum, sizin kerıdi eli
nizle yazıp imzaladığınız ve isminizi, 
eski mesleğinizi ve salınoo evrak saye
sincie kendinize asil bir kadın süsü ver. 
diğinizi itiraf ettiğiniz bir kağıdı krala 
göndermek mecburiyetinde kalacağım. 

Jülyet, hafifse omuzlarını silkerek ce 
vap verdi: 

- Bunu yapamazsınız .. 
- Yapamaz mıyım?. Beni bundan 

kim menedebilir?. 
- Kendi menfaatiniz .. Eğe\' beni ih· 

bar ederseniz, kral beni, vakia hicaba
miz bir şekilde kovacaktır .• Fakat sizin 

projeleriniz ... Henüz kudretli bir gözde 
olmadığım için, hedefine vardıramadı· 
ğım projeleriniz de bir 21nda mahvola
caktır .. Binaenaleyh bunu yapamıya

cağmız muhakkaktır. Bu tehdidinizi 
cidden erken savurdunuz.. Ben size, 
benden beklediğiniz faydaları henüz te. 
min etmedim. 

Bu defa, cidden sarsılmaz bir azm ve 
metanetin karşısında bulunduğunu an. 
la yarak dudaklarını ısıran mösyö Jak: 

- Pckarn .. öyle olsun, d~di projele. 
rimdcn vaz geçeceğim.. İcap elderse 
b.-:~ka bir alet bulacağım .. Fak<"t siz .. 
mahvol<>caksınız. 

- Oh l Buna ne kadar aldırmadığı. 

m; bir bilseniz!.. 
- Iyi düşünün .. Siz yalnız mükem • 

mel ve emsalsiz bir istikbali kaybet
mekle kalmıy<•:ak, belki de hayatınızı 

bir darağacr üzerinde bırakacaksınız .. 
Krala yaptığınız sahtekarhk, tasavvur 
ettiğin:zdcn çok daha korkunstur. 

- Darağacı beni korkutmuyor .. Ben 
h<ıyatımı zaten feda ettim. 

- Kralın size hazırladığı şaşaalı is
til:balden v<:z mı gesiyorsunuz?. 

- Her ~eyden vazgesiyorum .. Eğer 
ııö-tümli kesmeyip beni sonuna kadar 
dinlescvdiniz, size, hürriyetimi feda et. 
nek istediğimi, kralın metresi Unvanın. 

d:ın vazgestiğimi, bugüne kad~ır orna
dı~ım rol isin, artık bana güvenmcrre -
niz 15.zım geldiğini, artık, münzevi bir 
köşede, herkesten uzak, mütevazi bir 
hayat yaşamak istediğimi, söyliyecek. 
tim ... Ve siz de oöylelikle, hiç bir tesir 
yapmıyan, lüzumsuz bir işte bulunmak 
azı:»bına katlanmazdınız. 

- Bu d'Assasa karşı olan aşkınıza 

müdahale etmiyeceğimi söylediğim hal
de, herıeyden vazgeçiycrsunuz, öyle 
mi?. 

- Beni fikrimden vaz geçiremezsi
niz. Ar6k emirlerinize itaat etmiyece • 
ğim .. Artık kralın metresi olmıyaca. 

ğım, çünkü kralın metresi sevdiğim in
s<mın istihfaf ve istihkarını celbediyor .• 
Halbuki hen bu isihfafa tahammül ede
miyorum .. Tahammül etmek istemiyo
rum .. Sadece onun takdirini kazanmak 
için, hayatımı bile feda etmekten çe. 
kinmiyeceğim .• 

• - Filhakika, mademki öyle, vN:iyet , 
değişir.. Doğrusu hakkınız vardı. Sizi 
zamanından evvel tehdit ettim. D'As
saıtı se'l in veya sevmeyin bu sizin bi
leceğiniz. ';,ir i~tir .. Teklifi tazeliyorum. 
Bugüne kadar oynadığınız rolde devam 
edin .. BRna sadikrı:ıe bir şekilde hizmet 
edin: huna mukabil ben de. size yaptı
ğım biitün vaadla~ı yerine getireceğim. 
Ve d'As!as bundan sonra hiç bir tehli. 
keye maruz kalmıyacaktır .. Size yemin 
ediyorum .. Kabul ediyor musunuz?. 

- Hayrı!.. Size dedim yaı artık hiç 
bir şeyt- tahammülüm kalmadı .. Hcrices 
tarafından unutulmut bir halde, müte -
vazi yaşamak istiyorum. 

- Şu halde dinleyin: Yaptığım bü
tün fedekarlıklardan sonr~. sizin bu iş
ten vazgecmcniz. benim hiç te i~i

mc g..Jmcz .. Binaenaleyh bana itaat e
deceksiniz .. Ben böyle istiyorum .. Aksi 
takdirde, Tanrı namına yemin ederim 
ki, sekiz gün içinde mösyö ld'Assas 
m1hvolacaktır .. Şimdi intih<'P edin: ita
at ederseniz, sevdiğiniz adam hayatta 

-kal ;ıca!:t.r; itaat etmediğiniz takdirde 
ise onu merhametsizce mahvederim .. 
Kenr.:li hayi'tınızdan vazgeçtiğinize ina· 
nıy::.rum .. Fakat sevdiğiniz iddiasında 

bulunduğunuz adamın mahvine sebebi. 
yet verip vermiyeceğinizi cidden merak 

ediyorum. 

Bu söz!er, o kadar korkunç bir azim 
ve kat'iyetle söylenmişti ki, Jülyet bü
tün vücudiyle ürperdi. Buna rağmen, 

soğukkanlılığını muhafaza ederek ce
vap verdi: 

- Mösyö d'Assas emin bir yerdedir 
ve sizin kin ve gayzinizden masun kala
caktır .. Bana gelince, ben sizin eliniz. 
deyim.. Bana ne isterseniz yapın .. 

- Ba.na faydronız olmadıktan sonra, 
tizin hayatınızla ölümünüz ausında hiç 
bir fark yoktur. İyi .düşünün .. Size iki· 
gün mühlet veriyorum .. Eğer o zamana 

kadar, bana itarı+.a kaı:ar vermezseniz, 
d'Assas feda edilecektir .. Ve onu tıiz 

öldürmüş olacaksınız. 

- Aslii.. Size tekrar ediyorum ki, 
§Ôvalye d'Assas sizin darbelerinizden 
kurtufacaktır. 

Mösyö Jak korkunç bir &esle: 
- Çılgın, deli 1 dedi. .Öyle mi zanne· 

diyorsun?. Ve ben de sanı::. diyorum ki, 
onu ez:nek için bu elimi kapatmam 
kcifi .. 

Mösyö .J:ı:C. bu sözleri söylerken, mu
taJ haliyle şayanı hayret bir tezad teş· 
kil eden korkunç bir hiddetle genç ka. 
dınm bileğinıden yakalamıı. bu bileği 

kırarcasına büküycrdu. 

Orooa üç kişiydiler: Dü Barri, hid
detinden şarap rengine girmiı, asabi bir 
hareketlt- kılıcının kabzasiyle oynuyor
du. 

Genç kadın, çehresi sapsarı kesilmiş 
ve ıst:raptan takalluı etmiş olduğu hal
ıde, bayılmak üzere bulunuyordu. 

Mösyö Jak, kıvılcımlzır saçan göz. 

lenni onun gözlerine dikmi§. en küsük 
bir mukavemet dahi göstermiyen bet-

• baht kadının bileğini korkun) bir hırsla 
büküyordu • 

Tam bu anda, bu Ü!J ş~sın ortasına 
inmiş bir yıldırım gibi, genç ve ıgiir 'bir 
ses, birdenbire şöyle dedi: 

- Bu müthiş eli kapatın bakalım .. 
Bu elin ezeceği şahıs işte karşınızda ., 
Fdkat, şimdilik, şu elinizi açıp, kabalık 
ettiğiniz bu kadını rahat bırakın .• 

Odada bulunan üç şahıs, muhtelif 
hislerin tesiri altında, bir kaç smiye 
hiddetle oldukları yerde dona kaldılar. 

Hayatı mevzuu bahsolduğu bir ııı· 

rada, hiç beklenilmiyen bir ıekilde iç~ 
riye giren ve şimdiden yüksek sesle ko. 

nuşan, şövalye d'Assasın ta kcndisU<di. 

x.xvı 

TUZAK 

D'Assasın, Jorju takip ettiğini söy· 

lemiştik .. 
Efendisi Sen - Jermene, ölümü is

tihkar edercesine sooık ohn bu mert 

uşak, onun talimattan mucibince, şö • 
valyeye göz kulak oluyor ve, icabı~ 

kasacak yerleri evvelden hazırlamış bu· 
lunuyordu. 

D'Assası, doğru, tavan arCtSına çıkar· 
dı ve küçük bir pencereden yandaki bi
nanın damına, oradan da bu binanın 

tav:ın arası odasına gesirdi. 

Bu tavan arasındaki küsük pencere. 
den, b~ dönen askerleri ve biraz son· 
ra ela kontesi götüren dil Barriyi gördü· 

ler. 

D'Assas Krebiyonun enditelerini g~
dennek isin, Jorju !derhal ona gönderdı. 
kendisi de kontun peşine trıkıldı. 

İşte bu sayededir ki, şövalye, kendi· 
Rine kapıyı açan LUbeni bir tek hare· 
ket dahi yapamıyacak bir hale soktulc

• • Jülyet, tan sonra. tenha sofaya gırmıf, 
.. .. J k d" B • _..ıa ecre· mosyo a , ve u l)ft'ı arası~ 

yan eden sahnenin mühim bir ıasrtıl11' 
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GCKSU • 11Turbinli Generatör----·· 
Anadoluhisar - Dörtkardeşler Gazinosu 

l'abiattn ve mevsimin en liı.tü ve en asude köşesi, mehtap, bülbül ve ye§il 
kordeladan dere. 

-•••Pazar gUnleri saz ve caz. Fiatlar her keseye elverişlidir. 

1'. 

Bir kılovallık 1 urbinli Jeneratör 
s. s. c. ı. Fabrikaları mamulatından 

Yüksek keyfiyette malzemeden 

1 imal olunmuştur. C. Ziraat Bankaşı ıstonbul şubesinden: 

lstanbul sem lindeki 1 ~~~!0~1 ~ .. ~!.ıeıo~~':!.~.~d~ r 
~üşterjleri~ize ko~aylık ~~~~~~~~~~~~,~~~~~·~~ 

lş yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galataya kadar 
rorulmamaları için tahsile verecekleri senetlerden başka bütün §Ube ve ajans
~lIDIZ tizerine verecekleri havaleleri ce 20 Haziran 938 tarihinden itibaren, 

1 
sn·çarşısı civarında Tahmis sokağındaki emtia depomuz bürosunda iı.dt gün

etde saat dokuz buçuktan on beş buçuğa, cumartesi günleri dokuz ooçuktan 
on bir buçuğa kadar kabul ederek emirlerini sUratle yapacağımızı arzederiz. 

(3498) 

Amasya Cumhuriyet müddeiumumillğJnden 

1 

•-~A O ·EM i i KT • 
1 DAR~-• 

lS IE L G IE V Ş IE K L 'I G n NE KA~ ŞU 

HORMOBiN 
l - Amasya ceza evinin mali yılı 1 haziran 938 gününden 31 Mayıs 938 ·

g\inu sonuna kadar beheri dört yüz sek sen gramdan ve çifti dokuz yüz altmış ı 
gr~m itibariyle bir senelik yüz yirmi ıki bın altı yUz kırk kilo Amasya belediye
l!!inın kabul ettiği ikinci nevi buğday ek meğirıin bugünkü belediye rayicine göre 
on bin dört yüz y irmi dört lira kırk san tim muhammen bedelle 1.6-1938 günün
den itibaren yirmi yedi gün müddetle ve kapalı zarf usuÜyle eksiltmeye konul

f abletıer, t'.er l.Czanede arayınız. ı Po•ta Kutusu 1255 HormobJn ı -· 
tnu§tur. 

2 - İsteklilerin muhammen bedelinin yüzde yedi buçuk olan yedi yüz seksen 
bir lira .seksen kuruş nispetinde para ve ya tahvilat veya banka mektuplarını 
~hsus kanu:ıundaki sarahati vcçhile t cklifnameye ckliycrck ihale günü olan 

-6-938 pazartesi günU saat on dörde kadar Amasya C. Müddeiumumiliğinde 
toplanan komisyona vermeleri lazımdır. 

3 - ihale gUnü milddeiumumilik dairesinde toplanan komisyona saat 14 
den sonra verilecek teklif ile teminat mektupları kabul edilmiyecektir. 
lr 4 - Bu ihale 27-6-938 pazartesi gtinü saat 15 de Amasya C. M. U. milik da. 

esinde toplanan komisyonun huzurunda yapılacaktır. 
5 - Fazla izahat almak istiyenler Amasya C. Müddeiumumiliğine veya o 

~er ceza evi direktörlUğüne ihaleden evvel müracaatları ilan olunur. (3396) 

-------------------------------~· --------------- ~-------

D~vlet De_miryollar~ _· v~ L~m~n'~~fı'.~ f,ı~:~"J~).· t 
· · Umum idaresi .. ilan.ları . · · · ~ .. · · .. !.:. . . . 

ın· :Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı a§ağtda ayrı ayrı gösteril-
111' olan yedi liste muhteviyatı tıbbi ecza ve malzeme 5-7.1938 salı günü saat 

1
5 den itibaren sırayla kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın a. 
llıacaktır. 

Bu iee girmek istfyenlerin muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesika
~ı ve be§ bin liradan ytiksek listeler iç in Nafia mUteahhitlik vesikası ve tek

erini ayni gUn saat H e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
f ...... Şartnar:ıcler parasız olarak Ankarada. malzeme daıresindcn, Haydarpaşada 
""'lSellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmak tadır. (3654) 

l No. lu liste muhteviyatı 
2 
3 
i 
5 
6 
7 

.. 

.. 
" 
•• .. .. 

" 
" ,, 

" .. .. 

Muhammen bedel Muı.•akkat teminr..t 
Lira Lira 

12113,53 908,51 
13477,38 1010,80 
1873,19 140,49 
4753,67 356,53 
3762,86 282,21 

19815,11 1486,13 
' 6800,10 5Hl.01 

ism.~~~ı · BeI~diY0$i~,~f il~filir~ · 
' ~· .• ~. ·: . . . . ... . . . •. •. . . . . . . . . . . ' 

dıt l:a.:ımpn ıa kantar memuru tarafından kullanılmakta olan 892601 numara
tt 11 892700 numaraya kadar olan bir cilt kantar makbuzu 10 varakı işlenildik. 
~ ?l. SOnra kaybolmuştur. Bu cilde ait 892611 numaradan 892700 numaraya 
tadar olan makbuz varakalannm hUkm il olmadığı ve bunlarla tahsilat yapma
~ İe§ebblls edenler olursa bu ilandan bahisle derhal en yakın zabıtaya müra-

at ederek mallımat verilmesi lüzumu ilan olunur. (3535) 
'---- --- ----·----

•c . ' .: - . . . ., » 
Herkesi a. akadar eden faydah 

. . .. ~ i: . . . " ,. ·.. 'ı~ . . ' 

adresleri okuyunuz; istifade 
C -· • , ~ 

• • • ... .. - )! r edersiniz. 
NOT: Buraya adresini yazdırmak istiyenlerin lstanbul Ankara caddesinde Vakit 

yurdu altında Kemaleddin lren ilancılık bürosuna müracaat etmeleri. Telefon: 20335 
Şerait ehvendir. 

Kiralık apartıman 
Beyoğlu Bekfü sokak 10 numara 3 oda 

sofa mutfak \'e saire eh\'en kiralıktır. 
Kapıcıya müracaat 

Y aka.cıkta kiralık otel 
Tutmak istiyenlerin Vakit Yurdunda 

Bay Orhana mQracaatlan. 

Doktor Fahri Celal Göktulga 
Sinir hastalıkları ve kekemelik müte. 

hassrsı Zorlu apartıman No. 2 Ca~aloğlu 
Tel: 20785 

Devren satılık atölye 
Kartvızit tabı makinesi ve resim atöl

yesi devren satılıktır. Tafsilat P.K. 
743 lst. 

En nefis dondurmalar ve en 

Açıldı 

Mevsimin en güzel ve en latif 
mesire gazinosu olan 

Göksu Açıldı 
Her Pazar Saz ve Caz.. 

Fiatlar her keseye elverişlidir. 

En iyi gramofon, radyo ve 
Odeon plaklarını 

İstanbul Hamdibey geçidi Jak Grunberg 
haleflerinde bulabilirsiniz. 

Satılık motosiklet 
HARLEY DAV1TSON markalı 5 bey. 
gir kuvvetinde bir motosiklet satılıktır. 

almak istiyenlerin istiklal caddesinde 
YENIÇERt Ağa sokak 21-1 numaraya 

milracaat !eri. 

En güzel alaturka musikiyi 
ve Bağdat yıldızlarını 

Taksim Belediye bahçesi alaturka kıs. 
mında dinliye ve se}Tedebilirsiniz. 

En sabit esanslan ve tuvalet levazımatını 

Evliyazade Nureddinde 
bulabilirsiniz. Istanbul 

Tokalon müessesesi 

Vazolarını 5 kuruşa geri 
almaktadır 

unutrna}ımz. 

Florya K üçükçekmece istasyonu 

Otel - lokanta - birahanesinde 
Tabldot 75 kuruştur. En iyi istirahat 

yeridir. 

iyi limonata ------S-- 1-k_ k _ _ k _ __ _ 
tstiklAI caddesinde Saray sinemacı atı 1 Ö§ 

Tarsusta 400 dönüm arazi 
Beher dönfunil 5 liradan satılıktır. Taf

silat posta kutusu 743 İstanbul k::ı· ı:. ı ı:.rnrb 07. C\fıttf' huhımır . Kısıklıda Küçükçamhca caddesinde 9 o. 

En iyi sesli sinema 
Tertibatını Necip Erses Yapar !stan. 

bul Galata Sesli Han. 

Turbo Jeneratör]eri 
S.S.C.1. Ticaret mümessilliğinden teda. 

rik edebilirsiniz. lstikl~l caddesi htanbul 

11açlannızı 

Karaköy eczanesi 
HUSEYtN HOSNODE 

daha çabuk yaptırabili.~iniz. 

Yazlık kiralık 
Kısıklıda Küçükçamlıca cadesinde 2 o. 
da 1 hal~ 1 mutfak bahçe ve elektrik var. 
dır. Yazlık kirası 70 liradır. Kısrkhda 

Bay Ademe müracaat • 

Satılık arazi aranıyor. 
40.50 dönüm yeri olup da satmak isti
yenlerin civan, evsafı ve mevkii hakkın. 
da mufassal malOmat ve son fiyatile bir. 
likte I tanbul 743 posta kutusuna yaz. 

malan. Va~ıta kabul edilmez. 

da vasi bahçe içinde tatlı kuyusu ve e. 
lektriğ i mevcut bir kö~k satılıktır. I<rsık. 

hda Bay Ademe mQracaat. 
Gravor radyo gramofonları 

Galata 

Küçük yalıda müfrez arsalar E L E K T R A 
müessesesinde satılır. 

Birer evlik 22 parça arsa acele satılıktrr. •-----------------
Satın almak istiyenlerin Ankara cadde. En lüks radyolar 

sinde 105 numaraya müracaatleri. Minerva radyolarıdır 

Ahenk ve l'.1andolin almak için 

Ahenk mucidi 
Süleyman Süat 

Eski~hir adresine müracaat ediniz. 

EJ arabaları 
Avrupa mamulatı el arabaları Hasan 
deposu üstünde Abdurrahman lmrede 

bulunur. Bahçekapı 

En iyi cilt yaptırmak için 
İstanbul Ankara· caddesinde Emniyet 

mücellithanesine milracaat ediniz. 

Yal ova kaplıcalan açıldı 
İstifade ediniz. 

Istanbul Hasan deposu üstünde Abdur
rahman Imrede bulabilirsiniz. 

Westinghouse buz dolapları 
Galatada - Helyosdadır. 

Hizmetçi aranıyor. 
lki ki~ilik bir aile için kimsesiz ve dinç 
bir bayana ihtiyaç vardır. Acele İstanbul 
Ankara caddesi 105 numaraya müracaat. 

En iyi klişeler 
ANKARA caddesinde VAKlT Yur. 

dunda PAKAR Kilişe Atelycsi yapar. 

KADIKOYLOLERE 

Meşhur kunduracı Baha 
Mühürdar caddesindedir. 

' • • • • • : • . • . .f ... .. ~-·~- ' • • ' :" .... : .• ....;_~"*' .• •.; .... ( ' . . . ' . . . ,. . ,. ·. - ~ 

~ . '. . t . ı-.. t ......... : . "" ! . . .... . . . 

İstanbul bc~inc! icra memurhığundnn: / 

!138.2732 snyılı ~osyadan: 

Dir lıorçtan clol:ıyı mahcuz olııp p:ıraya 
çevrilmesine karar verilen muhtelif renk 
ve clcsrnılc M:ırinos m:ırk:ılı beheri rlör. 
der Jirn kırmetlnde yedi çift erkek ve be. 
heri kcın dörder lira kıymetinde 43 çift 
kııclın iskarpini 2:1 haziran 1038 pcrşcmhc 
günü s:ınl dolrnz da Çnrşıkapıdıı Ay:ıkkııhı 
cıl:ır cemiyetinin ~atış m:ıhallindc nçık 

:ırtıırma surctlle ımtılacaktır. 

t~ıcklilcrln m!lh:ılll mc1kôrif:ı s:ıtış me. 
muruno müracaolları liizumu i16n olunur. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 11 Temmuz 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan bıoşka: 15.000, 12.000, 10.00 O liralık ikramiyelerle (10.000 ve 

20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Şimôiyc kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya İ§tirak etmek sure
tilc siz de talihinid ,•deneyiniz.. · .. 
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Bozuk, diliniz paslı, 
kabız çeki~1orsanız 

mutlaka 

MAZON tecrübe ediniz. Mide ve barsaklan yorm<:JZ ve alıştırmaz. içilmesi latif, tesiri 
kolay ve müleyyindir. Hiçbir müstahzaratla kıyas kabul etmez, çünkü son MEYVA TUZU derece teksif edilmiş bir tuzdur. On binlerce kişi gibi siz de MAZON isteyiniz 
ve müşabih isimli ve taklitleri reddediniz. Horos markasına dikkat. 

-----------------------------------------------------------------------------------------:---------------------------------------------------~-----!- .,.. Her ak~am memleketin en lüks müessesesi olan ~' .. 

-~ ·· ~~· • ' ' , ·· .+r ~· ·ı •. ". ·ı.,_; .. ~'· .. ~ :-:· 1ı·.,\ t · • . . • .·'"·: , . 
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PA ORAMA Bahçesinde 
Şarkzn eşsiz sanatkaı z Ba.lJan 

Tabldot 
75 kuruş 

Ote~ 

ooıo" No. s · OOEO"I No. ı 

Küçükçekmece istasyonu 
'I'abldot 

75 kuruş 

Lokanta - Birahane 
Sıcaklar ballı, banyonuzu, soğuk biranızı, otelimizde temiz, ucuz ve 

çok rahat alabilirsiniz. 
Yataklar temiz, yemekler ve içkiler çok itinalı hazırlanmışbr. En 

.............. n.c~ .. m•e•ze•l•er•.•B•u .. fı•rs•a•tı•ka .. ç•ınn .. a•y•ın•ım7.• .............. 1 ı 

~· ---~ 
DUnyanın her tarafında pek bUyük nam kazanan meşhur 

Mahallebici Hacı Receb Ustası Halim Haktanır 
Bahçekapıdll' CelAlbey Hanı altındaki şubesine merkez olarak mahalli 

mezkürda Tahir Ham altında 33 numarada: 

1 Şa r ~am~ı~a~i~~ş~~a~~ş~i si 
Kaymaklı ve envaı meyvah dondurma 1 Ualfs koyun sütüyle sırf şekerden imal edilmiş gayet leziz MAH.ALLEBl 

SÜTLAÇ, TAVUKGÖCSÜ, KEŞKÜL ile 

1 
yemek fstiyenlere mezkur meşheri tavsiye ederiz. 1 

Sih li~iiyle hwnk suruna c:orbn \'e pllfıt•ı da gayet ııcfi ... tir. 
.. .. • . .... . ·. . . ~~ . ' ,.., . ".·. .. , . . .:."., .-· ( 

I EKZA]\ilkiti\f'l1 

1 mi lııııı 1111. ili 11 ler ce hastayı kurla rmıştır Ecz:l'l!'rde11 ı sleyi 11 ;,; 1 
000000000000000000000000000000 
o o 
O D 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
O ROMA TlZMA. LUMBAGO, SiY ATIK ıoğuk algınlığından ileri gelen O 
O şiddetli ağrılan teskin ve izale eder. O 
o o 
000000000000000000000000000000 

r- KURTULUŞ 
1 Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektebliler velhc:ısıl bütün 

, 
1 

mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

TIKU l>ULMA KALEMi 
Avrupada dahi tasiik olunduğu gibi 
Almanyamn bu icadı mürekkebli 
k;:,lemle yazı yazmak mec
buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet-
ten kutarmıştır. 
TIKU ucu aşın· 
maz, bol mü
rekkeb alır, 
kuvvetli 
basılırsa 

3.4 kop
ya çıka-

Açık bırakıl

dığı halde her ne 
şekilde durursa dur· 

sun mürekkeb akmaz ve 
kurumaz. TIKU en sağlam 
ve en kulkınışlı mürekkebli 

kalemdir. 

Siyahtan maada yeşil, mavi ve kırmızı 
renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. 

Her yerde a:-ayınız. Fiatı 3 liradır. 

Deposu: Havuzlu han No. 1, İstanbul. 

r la bilir. Taşraya postn ile eönderilir. ______ ....................................... .. 

~ / 

ODEON No.Ô 

alınız; rahatsızlığınız hemen 
geçer. 

Grip in 
Baş ve ldiş ağrılarına, gripe, soğuk 
algınlığına, romatizmaya karşı en 

tesirli ve hiç zararsız ilaçtır. 

Grip in 
kabında günde 3 kaşe alınabilir. İs
mine dikkat. Taklitlerinden sakını
nız ve Gri pin yerine başka bir marka 
verirlerse şiddetle reddediniz. , ---,ı 

U ykusuzluklarda 
1 

Umumi bir rağbet 
1 

'<azanmış olan: I 

tath bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrıları, asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınlık, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 

1 

1 

SAIFDVE 
1 

Tamburi Sal5haddin Pınar, kemani Necati Tokyay, kemençeci Ale
ko, klarnet Şeref, neyzen Nihad, piyanist Yorgu ve Feyzi Aalangil, cüm
biı~ Cemı:>J ve Dramalı Hnsan. 

Okuyucu: Yaşar, Hamit: 
Okuyucu Bayanlar: Mahmure Şenses, Suzan, Afitap ve Birsen seansla
lann;ı devnm edeceklerdir • 

- ............................................ ~ 
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Hayan ı~eyla yazıyor: 

HER SABAH 
Daha Genç Görünüyorum! .. 

.. Ancak bir hafta süren 
bir tedaviden sonra bu 
derece güzellcştlğime şa
şıyorum ... Bütün arkadaş 
larıın böyle daha genç ve 
daha güzel görünmem i
çin neler yaptığımı soru
yorlar \"e şayanı hayret 
bir şekil alan tenim için 
iltifat ediyorlar ... 

Yalnız bir hafta zar
fında binlerce kadın, ca
zip bir tene kavuşmuş, 

hirlrnç yaş gençleşmiş ve 
bütün buruşuklukları 

kaybolmuştur. Alimler, 
buruşukluklarıu; ihti
yarladığımızda cildin bes 
leyle! ve ibya edici bazı 

unsurlarını kaybetmesin
den llorf geldiğini keş

fetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurları 

cllde iade ediniz. Yeni
den gençleşecek ve taze
Icşccekti r. İşte; Viyana 
Üniversitesi ProresörU 
Doktor Stejskal'ln keşrt 
bu derece ehemmiyetli 
ve <>azı ptl r. Genç hayvan-

"Uyanır uyanmaz, hemen el ay
namı alıyor ... Ve kUçük buruşukluk
l~rımın tamamen zail oluncaya ka

dar günden güne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay
retle görüyordum! ... ,. 

Bnynn l.ıcytn'nm ynlmz 

hlr hnftnlık teda \'iden 
soıırn nlmmış ve rötu' 

görmemiş hakiki 
fot-0ğrntı 

lardan istihsale muvaf
fak olduğu ve "Biocel" 
tabir ettiği bu canlı hU
ceyrcler hUH\sası, şimdi 

pembe rengindeki Toka
lan kremi terkibinde 
mevcuttur. Akşamları 

yatmnzdan evYel tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, cildinizi 
besleyecek ve gençleştf

recektlr. Bir hafta zar
fında bUtlin buruşukluk
larınız kaybolacak ve ı O 
yaş daha genç görüne
ceksin iz. GündUz için 
(Yağsız) beyaz rengin
dcği Tokalon kremini 
kullanınız. Birkaç gUn 
zarfında siyah benleri e
ritir, açık mesamelerl 
sıklaştırır ve en çirkin 
ve en esmer bir cildi yu
muşatıp beyazlatır. 

Bayanı arın Hozan Oi~~Htine: 
Satrn alclıl:.rınız Tokalou kremi ,·azolnrının 

hüyiik bir kıymeti ,·ardır. Onları ha);inize incle 
ettiğinizde hchcri için 5 kuruş nlncak, nyııl zn-

manıla kıymettar mlikfıfntlnrı hulıınnn Toka~on 1 
müsnhnknsma iştirak hakkını ,·eren bir bılct 

tnkdiın eflcccktir. ~ 

r----·D • 
ı 

1 ipek bezli ve tam garantili lastik t~ratı yaphnnak f 
ı Otomobil lastik kaynak maktnes 

1 Ne nebati ne kim- ı almak ve son sistem kaynakcılık 
1
1 

Yevt zehirli hl" bir ö o- r e n m e k 

1 
Y ,.. ·r cıe, 1 madde yoktur istiycnler KARA K ö Y ALI RIZA Gebzelinin mağazası dahı ııı 

1 lastik atelyesine müracaat etsinler. _.fllll" 
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