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mühim müzakereler .......... _. ............................................ ~ .. 

Dost Hükumet . vam edemıyecek mı? 
~~~~~~~~~.~n!~~.~1'" ~~h Çine sevkedilen askerler 
Karışık dünyada arasında mühim bir isyan çıktı 
huzur 00•• mu nesi Mecliste HükOmete şiddetle hücum edildi 

Geri çağırılan eski başkumandan 

teşkil ediyoruz Har in genişlemes"ni tehlikeli 
111~kn;:ı 2G <Hususi) - Dışişkri b:ık:ı· lcri b:ıknnlı#ı nınsıeşnrı ekscı~ns Komnen bUIUyOr 
\:o r. f<!\fik Hüştü Aras nalkan Anlnnlı ~crcrinc ııkş:ım Çnnknya dışlınkanlı~ı köş-
'<!J~se1·i nzııl:ırı Yunnniston b:ış,·ckill ek· küncfo bir ok~:ım ziyafeti ,·ermiştir. 
t>\; :ıııs letaksns '\"C Yugosl vya bn~\·ekili BnŞ\'<'kil <A.·101 Bayar ile hülün vekillc-

d üşü nü l ü yor 

Tok)·o 26 (.\ .• ~.) - Müşahitler Çindcn 
geri çnl!rılan gcnenıl Matsui~in hllhass:ı 
hükCımetin daha şimdiden nazik olan vıızi 

)'Cli nıhhnleştl#i takdirde oynayabilece~i 
slyn~! rolü derpiş ediyorlar. General :\fol· 
sııl Çin·Jnpon ihtilafının sür:ıtle hıılline 

taraftardır. lhtildfın hudutsuz bir suretttıı 
~cnişlctilmcsine muhaliftir. Zira Japon 
kunctlerinin SO\')'cllcrle ihtiIAt tehlike
si önünde dnAılmasınd:ın kaçınmak f!'itJ• 
yor ve Çine karşı slya~l bir cemiyetin as· 

111111'"' Devamı 12 tnclde 

Fransada kabine 
gene düşecek mi ? 

~l\lıa ücretlerinin kaldırılmasına mukabil 

elediye bunu teklif etti, fakat Japon?ann Pc1dnd-0 Çin lmparatorıt 
m:ktar fazla görüldü ilcfn etmek istedikleri genç 

Parlamentoda harici siyaset 
münakaşa.arı şiddetli oluyor 

~:e~~rını 1938 in ilk ayında 

ihracat 
13 mllyon 

Paris, 26 (Hususi) - Fransa.nm ha
ricl siyaseti etrafındaki müzakerelere 
dün mebusan meclisinde b~lanmıştır. 
21 istizahçı ve 62 hatib söz almıştır. 
Diln u~ cet~ nktedilmiştir . 

~---~~~~~~-

6 Ankara da 
L Yerinden 
~~malanıp 
Oldürüldü 
~~karada feci bir c:nayet olmu§ ve 

hııti}' u~u kJral"}'arak geçinmek mec
hiti detınd'! ı kalan zavallı kadınlardan 
~Usıuostu. tarafından kama ile öl'dürül
~td r. Öldürülen kadın Ankararun 

915"9 Ynııo;ı 4 Onrfülf! 

ir kadın 

eresinde Şükriycnin evinde otu-

~-p,_·p_m_ı ___ ı _2 _ı_n~_ı_rl~---------·-------------

. "' . 

lthalAhmız ise 9 
milyon liradır 

Ankara, 25 (A. A.) - istatistik u. 
mum mildUrlüğU 1938 ikincikanun ha
rici tica~t istatistiklerini tamamla • 
mıştır. 

Alınan neticelere gore 1938 ilk ayın
daki ithalat kıyıneti 9 ve ihracat kıy
meti 13 milyon liraya baliğ olmuştur. 
Bu miktarlar 1937 ilk ayına nazaran 
ithalat 4,5 milyon, ihracat 2 milyon li. 
ra. artış göstermektedir. İtharnta naza
ran ihracat fazlası 4 milyon liradır. 

Zincirlikuyuda 

sosyaustıerden lıoux, Cerdagne'de.. 
ki Fransız arazisinin 23 sonkanun 938 
tarihinde Frankist Ispanyol tayyare
leri tarafından bombardıman edilmiş 
olduğunu hatırlatmış ve Fransız tay. 
yare dafii bataryaları kumanda mevzi
lerine rapteden telefon hatlarının ke • 
silmiş olduğunu söylemiştir. 

Bu zat, Almanya ve ltalyaya bilhas
sa gönüllUlerln geri çekilmesi mesele. 
sinde yeni müsaadatta bulunulmasına 
muhalif olduğunu söylemiş ve dikta • 
törlüğo karşı koymak Uzcre Fransız • 
ların s0syal terakki sahasında birleş· 
mesini istemi§tir. 

Gece celsesinde söz alan komUnist 
mebus'ardan Gabriel Perinin kan.an , 

O.- Devamı 12 incide Frans:z Hariciye Na::ı11 ~ 

Karadenizde serseri Bir otomobil 
parçalandı 

Yaralanan şoför has- mayın tehlikesi 
tahaneye knldırıldı Hilktlmetım·zıe diğer Karadeniz devletleri 

Dün Zincirlikuyudn bir otomobil ka- urasın da müşterek mUeadele faallyetl 
z..1sı olmuştur. Şoför İbrahimin idare-
sindeki 2925 numaralı taksi otomobili l~ln temas yapılıyor ,..... Yaıısı 4 nncnde 

DüyUkdereden lstanbula gelirken Zin. 
cirlikuyuda Tuğla harmanları civarm· 
da tekerlekler patinaj yapmış, oto -
mobil yolun sağındaki bir ağaca çar. 
parak parçalanmıştır. Şoför İbrahim I 
göğsUnden yaralanmış, kazayı gören 
bir otob'Us tarnfırıdan Beyoğlu hasta- j 
nnsinc gctirilmişHr. 

59 kaçah~ı yakalandı 
Ankara, 25 (.ı\. A.} - Yerilen ma. 

lü.mata. nazaran geçen bir hafta için· 
de gilmrük muhafaza teşkilatı. 59 ka
çakçı. 169 kilo gümrük kaçağı, 2 silah, 
4 mermi, 27 altın lira, 37 Türk lirası 
ile lG kaçakçı hayvanı ele geçirmiş -
tir. 

ispanyada bir lngllfz 
vaı; urJ t·ombalandı 

Barse!on, 26 (A. A.) - Dün Fra.n.. 
ko tayyareleri Sagoute'u bombardı· 

man ettikleri sıradn '!Brenden" ismin. 
deki İngiliz vnpuru milrettebatmdan 
birkaç kişi yaralarunı6tır. Bunlardan 
birinin ba§ında.n aldığı yara ağırdır; 

i HAYAT MI BlUJ ?D 
5 

,....._.....__.. .................................................................................................... l 
~ Bugün başladı · 

! Bu, bir faclanm 

. 

1 Hasan Rasim Us 
romanını 
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llk üç tcfrikn"mı okumanız 
ııize <'~<>erin ne kndar dikkate 
~cA-cr hlr mc\ zu taşulı~ım on· 
ııntar.nktır. 

mcnuu bn k ndar alakalı 

hlr roman okumadı~uuzı te-
mln E'.dlyor. 

Aşk, His, iztırap, cinayet 
Kıskançlık, ihanet 

HAYAT MI BU ?I dendir. 
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bu e erin belli bqlı örgU.lcriıı· ı· 

L ........ -~'!hakka~kugunuz ! 1 
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Hasan Rasim us 
/DAR E EV J ı ıstanbul Ankara caddesi g 6 • !i CEl-MS ~ormnı NO: 4 ı 

ıH 5: Entcllir.cn~ Scr\"isin en mt-şhuı <'mmslnrınct:ın 
l'wı. tut•n ı lel•nMt C14~ T"erzrar ed,..al I ht••b•t HA aga 

Vezı işleri telefonu. 23872 ii Uen tz hdanılnrı- ~ Fon Birkeniıaym maiyetine emretti: 
H mızın lckaüUü~ü i~ Hovelverrerinfzi ellerin1ze ah n; fakat 

idare : 24370 
ilin ., : 20335 

ABONE ŞARTLARI 

ı:ıo,.eıııc 
6 evı .. ı 
3 •vıdı 
ı ev••• 

Tilrll'6• 
t.40Cl l(r. ,.. . 

' • nn • 
ıoo • 

,_,.,., 
t.700 ... 

••••• • 100 • 

!! Çalışamıyacak hale 9cZdihlcri za- ii Ö d f l İ ! 
~Lıum, ıswaı:zllcri, ötcdeııberi bir tiirı:ı !~ bt-' D S Y J eme e O 8 eş e m e Y n 
i~ tahtı tcr.ıinc almanııyan deniz cıcıam_ g - Ne gibi? adam geliyor mu~ .. Ism

0

ni bilmediğ:miz 
•• r A J alda 1 cak bu adam bizce !tÜpheLdir. Bu işe ne 

••• • • 

:: larımız Dem:banlmı kurulmasıyla :: - rman an nnuş o a ..•• ::ı 
H dahi iyi bir telcaüdiye ~cl.-Zine l:avu- i~ Arman Jan atıldı: 
g şamauıış olmak1a muztarip bulun- g - Hayır efendim, aldanmama :mkan 
:· l tad l •· yok .• Ceyms Nobodi daha dün gece 

sıııımıı ........... ~-- .: ma. ır ar. :: 
~i ''Scyri.sefain idaresi" M.ğvedilip de ~~ buraya geldi, gözlerimle gördüm. ~©>maıınıya§la 

'1'®1fil n ıren n m 
g Dcnı::yolları idaresi kurulurken bu Ei Fon Eirkcnhaym münaka~ayı kesti: 
H WarPde 911lı§anlar iki l:ısma ayr-ıl- g - Bakalım, şimdi mesele anlaşıla-
!~ mıştı. Bun'lcırdan Seyrisef ainde on * cnk .• Eğer bizi boş yere uğraştırnuşsan 

OM~'l\lY ADA üç aydan beri, f! beş .sene müddetle çalısmış olanlar i~ başına gelece~leri düşün .• 
sürpriz, sUrprizi takib ediyor: g devlet hizmet:ncte tckailde i3tih7xık g Meyhaneye yaklaştı, kamçrsmın aa-

Dôrt yıl'ık müddetini bitirmiş olan :: ' t · --1-'-.:J"l k b ,_ .,_ ı: piyle kapıya bir kaç defa vurdu. ' İ!jeri-:: ı:cspe mış uu.uc;ıı. ere· unı,urın ıı(;ı- :: 

Tatnre.sco hükumetinden sonra Ro- H deld hfomctlcri ne olıtrsa olsun 0 i~ den b:r ses sordu: 
manya politikasının an'ancsine göre, fi (!lnkil ma"~ dcrece.~i iizeriıidcn tel;a- ~ - Kim o? 
milli çütçi partisinin iş başına geçme. ~f ütlü!~'eri ıcdbul cdilmiJtir. Dib\.."1° me. H - Alm:ın zabıtası .. Aç r .• 
si beklenirken, kralın Tataresco ka. ~: mıırlamı da devlet scrma1ıesi!c 7:u- :: - B r d:ıkil:a müsaaıJe, giyinip geli-
bincsini ixtidarda tutmaya karar ver- ii ru'lcın mile::scsc?cr m:s:ııu tel;afUlilk· ii yorum. 

mcsi b~inci s~rizi tcşki~ etti. Tata- '~! leri i.:!, Tcı:rcıoal:?c:rı ~rmdtğa bağlan- ii Fon Birkcnhaym maiyetine emretti: 
r<.'sco hukumetının, bu tayındcn sonro '-: 'n".,tır. ı: _ Rovelverlerinizi ellerinize alın .. Fa 
seçimi knzanacnğı sanırılken, intiha. ii Dcn:zban1: kurulımca bıı esT.."i Sey. fl kat ben emretmeden ateş etmey.n •. 
b"~ta mağllıb olması ikinci bir silrpriz li ri.'1c/nin zcırnmpııd.a tc7:ailde sevl:c- g Bir kaç saniye sonra kapı açıldı, e
o!du. Fakat en büyü ksürpriz, Gocia- :~ dilnıı.1 olan deni:: a'.lar.ıların n va::i. g linde bir mum tutan orta yaşta bir a
n•n b~şvckllliğe ta~~nind~ ~l~uştur. ~~ 1•ctkri gene hiç deği1mcrr.el:tedir. U dam göründü .. Kenara çekilerek b.ze 
Bu. huktımet kırk dort gUn ıktidarda ~~ ı)ıı rnzfrctc rCre. mcseM Seyri.sel afn ?. yol gösterdi. İçeriye girdik. 
kaldıktan sonra Patrik Miron Kristca· g :dar1ı.'3i. i1"a cr!Jld'öi zam.an ilçilncil ı~ S:ılon bomb:>§tu .• 
nın reisliği altında eski başvekillerden ~İ 7:.aptan o?atı bir <1.cniz adamı buglln il Fon Bir1'enhaym bize kapıyı açan a
tcrekküb eden bir htikl'imetin kurul- !j ncm!z1nllanıırla birinci :mt•.f siit'<lri- H dama dönilp sordu: 
masr yeni bir sürpriz tcskil etti. Bu hil. hm: 1Jilc !l'''!'srt te.7:,.,ı:t cdf1dfr'ji zaman, fi - Siz kimsin:z?. 
kum~tin takib edeceği siyaset ne ola. !i c37~ mcr~ı ilzcr:nd.cnı tcl:!:tilt maaŞ1 i

1
1 - Burasının sahibi Bonkmia .• 

.. ! k caktır diye münakaşa devam edc:>:rkcn, f: o!aral: 35 lira 7..adar bir ~ay a1aca7c- ~·i - Şimdi burada 1°zdcn başka im 
danya başlm bir sürprizle karşılaşı- :: tır. : var? • 
yor: Romanya'da partiler dağıtılmış, }İ l~te 1ıat~tlarını deniz üzerinde i - Karım ve kızım .• 
meclis ilga edilmiş, ''Korporatif" bir if 1nnMndıran ve her an bin bir tch- :: - Anjel Süfran isminde birini ta-
devlet kurulmuştur. Anadolu ajansına !i lfücyc göğils flCTCn fcniz adamlan. i~ nır mtsınız? • 
göre yeni devlet mekanizmasının hula- !~ mız ~u va:iyct!n taahihini i!temek- g - Evet .. Milşteriler!mden biridir. 
sası şudur: romen vatanda.~ları ara. !! tcdir1m-. 5' - Şimdi burada mı ?. 
smda müsavat kabul ediliyor. Vicdan, H Tn?ep?erinf 1ıaT:lı bulmamak 1.-cıbi! ~~ - Görüyorsunuz ki salon boş!.. 
i~. basın ve toplantı hürriyeti tanım. Ü m ·1 ;ı - Görüyorum, fakat odalardan bi-
yor. Te~rii sa'ô.hiyct kral i!e millet mU- r:I:::::::::::ı::r:::::r.:::::::::m::=:::::::::::::::: r:nde olabllir. 

mcssillerine veriliyor. Fakat te5I'i! sa- - B:tün kapılar açık. Arayınız. 
Jahiyctin taksiminde aslan payı kraln poratif devlet kurmak değildir. Belki - Biz de zaten öyle yapmak niye-

ltnl"ndaki ltorporatif dcv!et kurulma- t• ., · verilm!stir. ÇünkU bir defa 'kanunla. ~ ın"eyız •• 
. sının önline ecme 1 ~n kr l diktatör- . ]\"'il • . li a·· rm tek ifinde lnisiyatif kraJa aittir. Elvers ile ı. ti er ısım memura o· 

M~tfüs rlıahefud bazı vnıfYetlerde ka- lfiiüdün.: IK.orrporntif 1 devlet me'Jtaniz- nerek emretti: 
nun teklif edebilir. İkincisi meclis ta_ ması da bu diktatörlUğün ince bir pcr. - Bonkmia ile beraber evi arayınız. 

desindcn ibıı.rettir. On ~nk~a sonra taharriyat son.il er-rafındnn kabul edilen kanunları kral 
reddebilir. İcr:ı kuvvetine gelince; bu, 
tamam;yle krnl::ı. mevdudur. Kral da 
bunu htikumet vasıtasiyle kullanır. 

Bundan ba.şka kral hnrb ilfin eder. 
Sulh yapar. Muahedeler imzalar. 

İki mc::lls v::ı.rdır: 
1 - Korporasyonlar meclisi ki, aza

lan, ziraat, el işçileri, ticaret, endüstri 
mensupları ve entellektilel!er ar~ın -
dan seçilecelrtir. 

2 - Ayan meclisi, ki üç nevi nza.sı 
vardır: 

a - Tayin edilen az!, 
b - Hukukan aza, 
c - Seçileı . aza. 

"Hukukan" aza, devlet idaresinde 
muayyen vazife görmilş olanlar için 
tnhsis edilmiş olacaktır. 

Bu iznhattan çıkan netice şudur: 

Yeni Romen anayasasının bütiln ağır
lığı, kralın vazife ve !alahiyetleri üze. 
rin1e toplanmaktadır. İtalya, Alman
ya ve diğer memleketlerde lturulan 
otoriter rejimleri Romnnyada kurulan 

yeni rejimden ayıran hususiyet budur. 
Fakat diğer memleketlerde otoriter re
jim, siyasi, iktısadi ve içtimaı vaziye
tin reaksiyonundan doğmuştur. İtalya_ 
da komUnistliğe !:arşı bir reaksiyon
du. Alm3nynda mi!li sosyalistlik al -
man milletir.in ıstırabı içinden doğ -

muştur. Romanyadn bu vaziyeti doğu. 
ran Amillerin ne olduğu sarih olarak 
anlaşılamıyor. Her halde kralın bir
çok tercddüdden ve ba.~ka çareler ara
dıktan sonrıı. nihayet bun:ı. karar ver
diği görülüyor. Mcsc'a T.-.taresco hü

kumeti son se~imtle kazansaydı, eski 
nnayas:ı devam edecekti. Ve yahud 
Go:;a hU!ı:i'ımetl muvaffak olsaydı, re
jim.in d"~işmcsine liizum kalmıyacak
tı. Rom~ya iç politikasının yakın ta.- ı 

rihine bakılıp da bir hill•Uın verilecek 
olursa. kralın, kendi tacı için, tahtı f_ 1 

çln ve yahut memleket i~in tehlikeli 

gördilğU dcmolcrat mil'i ~lftçi ve ya-

1 hud fıı.~ist ''demir muhafı~lar" parti· 
lerfnln iktidara ge"melerine mfuıi ol -
:mn.k için bu tedbire müracaat ettiği l 
söylcneb1llr. 

Yapılan iş, ttalyad ki gibi bir kor_ 

Dıkkate liiyık olan nokta şudur ki, mişti. Elvers, meyhane sah bi ve di~er 
yeni hUkumet içine girmiyen parti li- memurla beraber geri dönerek yüzba-
derlcrinden demokrat millt çütçi par- şıya izahat verdi: 
tisi reisi Maniu ve bir aralık bu par- _ Evde şüpheli hiç bir şey bulama-
tinin reisliğinde bulunan Mihala~ A. dık efend:m .. Bu binada Bonkmisin 
yan azalıklnrına l!leçilmi~ler, korkunç kansı ve kızından başka kimse yok. 
demir muhnfı::1ar putisinin reiııi Cod · _ Çatı arasını ve bodrumu da do-
rcanu da partisini da~:•<tr~k siyast ha· !aştınız mı?. 
Yattan c:ekilmi5tir. Bunlar, Miro11 E t f .ı· - - - ve e en;.ıım .• 
Kristca hükumetine girmiyen parti ll. p k. - e ı .. 
derlerii Jdl. Birkenhaym, b'r kaç saniye dil§iln· 

Romanya iç politikasında bundan dü. Sonra Bonkmise dönere~: 
böyle, kralın Mkim rolü bfüıbUtün te· _ Bize verilen bir rapora göre bu-
barilz ediyor. İç politi!;:aya da dı~ po· raya her gece saat on ikiye doğru bir 
litikaya da istikamet verecek olan Ka. 

roldur. Bu rejim def;rişmesinin Roman
ya dış politikasında herhangi bir. te· 
bc:idiil manasına del~let etmediğini 

fi?Cj BE fS 

O.Um 
söylemeğe lüzum bi!e yoktur. Majeste Bay ve Bayan Karabet Kürkçiyan 
Karo!, eski rejimde de Romanya. dış ve kızlan Siranuı Kürkçiyan Bay 
politikası Ü.terine amildi. Goga'dan ev_ ve Bayan Serkiı Kanburyan, ı Bay 
vel dış politikaya istika.met verdiği ve Bayan Ohanes Çemberciyan ve 
glbi, bu yarı fa~ist hükfunetin kırk evlatları Eay ve Bayan Kirkor Yep-
dört gün süren ömrü esnasında bari- remiyan ve evlatları, kızktcdcıi ço-
ct politikanın istikamet dcği~tirmesi- cuklan Bay ve B:ıyan Kirkor ş· -
ne m~mi olmu§tur. Karolun çizdiği dııJ manyan, B3y ve Bayan Ohan~s Par-
politikada küçük antant ile Balkan sahyzct evlAtları Garbis Nergizyan 
antnntmn bağlılık ve Fransız dostlu. dul Bayan Yestır Unanyan ve ken-
ğunun fdamesl suretinde hulasa edi · di tekmil efrat akrabaları ve candan 

lebilir. 1 arkal:h3ları evlatlan ile beraber 
Biz Türklere gelince; Romanya hal- Yctvart Kürkçiyanm vefatmdan 

kının refahı ve yükselmesi daima yU · 
1 c!olayı cenazesi yarın raat 2 de 

rek!erlmiıe ya.km olan meselelerden Feriköy Ermeni k:lisesinden k:ıldı-
birini teşkil etmiştir. Bu sebebledir ki, 1 rıl:ıcağından cenazeye gelmeleri ri-
meriycte ge~ece!< olan yeni rejimin ca olunur. ( ı 07 52) 

dost ve mUttefik Rcmany:ı'yı bu he · ı;.ıi"•m•••••••••••---=mıc&«B~"' 
d~flere ao~ru götilrmc!'nt dilcrltcn, 
Türk kamoyunun C!lndan hi!"''e""ini ifa-
de ettiğimiz~ ka.nliz. (U'1~s) 

A. Ş. ESMER 

ır<Q)ını'th©>IMl amca 
ve ta~D<Q>Daıır 

dersin~z?. 

Bonkmis, gayet sakin, cevap verdi: 
- Diyeceğim şu ki, bu raporda veri

len mal\ımat yalandır. Raporu yazana
dam uydurmuş .• 

Alman zab'.ti devam etti: 

- Yalan oldufunu iddia etmekle 
if n içinden çıkamazsınız .Çünkü rapor
da şayanı dikkat tafsilat var.. Mesela 
meçhul adamla kızınız: ve biru evvel 
bahsettiğim Anjel Süfran isimli kadın .. 

Birkcnhaym sözünil tamamlayama
dı. Tam o sırada ~apı çalınmıştı. 

B::mkmis sapsın oldu. 
B

0

rkenh:ıym bir hamlede kapıya se
ğirtti. Ardına l:adar a~tı. Dı~arıcla kim
se yol;tul. 

Şaıkın şaşkın söylendi: 

- Allah Allah 1 Ben rüya görmedim 
ya 1 Kapıya vurulduğunu gayet iyi İ§it
mişti:n. 

Ben atıldım: 

- Fakat esrarengiz ziyaretçi kartı· 
nr bırakmağı ihmal etmemiş 1 İşte .• 

Kapının <lı§ tarafına bir bıçak vası
tasi;yle bir kağıt mıhlanmıştı. 

- Vay canına! .• 

Kağidı ~opa11::lı, ıambaya yaklaıuak 

yüksek sesle ol: udu: 

"Yüzb3§1 fon Biıiı:ehaym'ı yazıhane
ıintlc bulamayı§ıma pek ü:zül:lüm. Ken
disiyle tatlı tatlı hasbihal etmek niyeti-
le ziysretino gibni~tim. Onu bu!ama
yınca b:ına pek lüzumlu olan bir kaç doı 
y::ıyı a!:hm. Arrunızda tek:if tekellüf 
olmnxjına gÖ•e b:.ı hareL.~tim~ her hnl· 
de sinirfor:miyccckt:r.. Bu c"o:ıyelnrı, 

içln;loki vesi~hı-ın foltoğra.üınnı alır 
elmaz iade edoc~ğim. 

11(.1 

Ceyms Nobodi,. 

Birkenhaym bir koltuğa çöktü. Ben 
bile şaşırmıştım.. Kendi kendime: 

- Bu adam a:aba k
0

m? d ye dü~li

nüyor ve bir türlü gualimin cevab:nı 

bulamıyordum. Mahareti nisbetindc 
ciir'etkar biri olduğu anla~ı:an meçhul 
adam Moböj istihbarat te~kilatı merke
?:ine nasıl girebil:nişf?. 

Alelacele merkeze g
0

ttiğimiz zaman 
otuz dört dosyanın yerinde yeller esti· 
ğini hayret!e gördük • 

H&d:ae yalnız Moböjde değil, Brük
selde de büyük aki:;ler yaptı. Yüzba§t 
fon Birkenhayma ağır tabirlerle dolu 
bir tekdirn:ıme geldi. Yüzbaşı b:r ta
raftan Ceyms Nob:>diyi bulmak üzere 
nevmidlne ara§tırmalara devam eder
ken diğer tarnftan dosyaların çalınma
sı i§lnde maiyetin:leki!erin mes'uliyet 
derecesini tesbit etmeğe koyuldu.. 

Ceyms Nobodi gene bulunamadı .. 
Buna mukabll onu bulduğunu sanan 
casus Jan Arman i~·nden çıkarıldı ve 
evinde nezaret altına alındı. 

Bir sabah yüzbaşı ile beraber onun 
odasında meşgulken içeriye Şarlrua 

merkezi mensuplannid3n b·r memur 
geldi. Yüzbaşıya üzerinde "mahrem., 
kelimesi yazılı bir zarf teslim etti. Bir
kenhaym zarfı açtı, mektubu dikki!.tle 
okudu ve bitir nce mas:ının üstüne bir 
yumruk indirerek bağırdı: 

- Ah hain, ah 1 Ben zaten ondan 
şUphe1eniyordum. haklıymışım. 

- Ne oluyor? diye sordum .• Kim bu 
hain?. 

- Arman Janın bir hain o1duğu, İn
giliz ve Fransızlar hesabına çal:ştığı 

anlaıılıyor. İ§tc delili. 

(Deuanu 'IJar) 
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~atlata dait 
ijllsiki tertıigesi 
~ US!KlNL\l alaturkası mı üs
bi!ın · tündür, yoksa alafrangası rnı? 
"ar.

1
Yorum; fakat bildiğim bir şey 

ınuci alaturkaya karşı alafrangayı 
~n:.~aa edenlerin çoğuna kızıyorum. 
buw~ karşılarındaki adamlar, şarkın 
oıı1aı, bestekarlarının adlarını sayar, 
ltıkı ? eserlerine göre mUtalea yUrüt
d.i'!eerı halde onlar A\'nıpa musikisi 
l'orı Soyguz dans havalarını öne sUrü
~ıı a.:· Bu çeşid münakaşalarda şek
~~ ~Phesiz alaturka musiki taraftar
U~ d aklıdır: çelebilik, efendilik, ince. 
/\~ onlardadır. 

de\' turka musiki, yani saz musikisi 
de\' anı edecek mi? Bilmiyorum ama 
~~trı edemiyeceğini gösteren bazı e
bı,ı~ ler. var: onu hakkile anhyanlar, 
I~ k nkU bestekiırlanmızm dünkUler
~-a 1Yaı:ı edilemiveceirini, veni besteler 
v~ • . 
ı~1 nda hoı::a gidenler bulunı:ıa bile 
tı'ab~ı gerc:ekten güzel. bir gün klasik 
d ">i 

1 
ecek Parçalara tesadüf edilme. 

ııı. 8~~.söyIUvorlar. Demek ki alaturka 
n~a ı 1 bu@n. bUvük bir sanatkara 
~~~ ~aynaf'1 olnmıyor. Yarın iş de
hı\'U 1lır.: alaturka musikinin veniden 
b be k hır devresi olmam. yine kıymet.. 
11 ,_, 'lt.P.k~rlar: mükemmel saz hevetle
~\. etıştirmesi imkanstzdrr denemez. 
~.~t tnuhakkak olan bir1Jcy vardır: 
ti""°' t:ıa musikisi de mem1eketimize 

Ö -ekteair. o da verlecıecektir. 
q~1 Vle ama bucctin memleketin co-:-uk
~ı-.ı~a !vı bir Avnına musikisi tP·" ;_ 
,/ \'ernıeı,. '' 1n h,..nıen hemen hiç bir 

)'l~ "atıılını\ or. l vi b;r orkestramız 
~ l')lTtınsı da ko~~v (1.,7.il. 7 .. ı.m:tn is
tı-~(\\'l"Una'nm bUvilk orke~tralarJ 
~ .... ~k('timize '"'elin konserler vermi. 

r' b il?.an - o da nek bin~e bir - m~
l'ıı~ ~: ~Cmfl ncmın eeldi;rini i~iti\•o
~ •1 t ar~ deö-iJ. çünkU A '-Ttlna mu~L 
'1-· erbı ·,..si ancak orkestra ile veri. 
\ .'MO terbivevi almış acfanılar sonra 

Aı ';"-ae" l ım trı kdir edebilir. 
ll1 ~11" :t"n!n imizde. tft ilk mektebleri-

1 ı-, h ı tt!l mUrnkUnse daha önce ro· 
( arı~'zıı ivi A vruna mtıı::ikisf. klns

-~?\ ttı~' 'li.ki dinletnıclivtz. :rerbh·e. in. 
~ / ~!)-..~ına b:ızı fikir•eri. ba.zı hiala'°" 
~""k ?'ı P"'IlamaJ< aemelrtır ve bu, 

t "bi \·aRta olur. Sonradan verilen 
1ıı ı.~~dr- daima bir enlilik bulunm2sı 
llıi \'~ .. ~erdir. AvnJ'!'la musikisi ile vir
> ~ 1 n· an sonra temas edecek adam 
~ b·r <'l')k büvUk bir kabiliyeti, nek in· 
~:.. ~ hassasiyeti varsa ~rcekt,..n o
~ ~ \'kirı0 varır. g-Uzcl ile C'İrkini sa. 
''~t-ı.;a~:ırt olarak dc;;il, ta icinden 
;, ı te~:ir. Her sanat için böyledir. 
l'-l"n de'd çocu~a eci~ bücilş rcsim
t~ ao'kbac.kn bir şey göstermezcseıı.iz. 
>a~ akta veya evinde duyacaih b:ı
:ıı~~~r<'alnrd!l.n baı::ka bir şey dinlct
ı· s·~id~ tnilletin bir gtln resimden. 

a~ en anlam asma itnkan mı olur? 

1 \>a,het herhnngi bir barda duyduğu 
..,~ 'a · De:ıe E"endi bestelerinden üs. 
~ • iş~acak. yani ne dediğini bilmez 
""~~ en fenası dn bu - bilmemek

~·~k~r i~anıar yeti~ir. 
~ ~ bi Plerınıizc. tft i1k mektcb!erL 
, ~8·~ r ders aleti gibi gramofon ve 

? Ni ~Usiki pliiklan niçin g-inne
~'ıı ~lıt~ın. Çocuklara her gün - bu 
~} ede erı ~rafından seçilmiş ve i
~ ııarc:-l'Se bır sıraya konulmuş • gü -
~~'t'ı 0a._Iar dinletitmesin? Çocuğun 
• ~ ~I ~nınesine bugün hemen he
~ ~a~ bir imkan yok: iyi plaklar 

~~u~11~1• Yanlanna yaklaşılmıyor ... 
~ ~lb· ti hal devnm ederse ya be

~a. ~ lllusıkiden hiç anlamıyan, ya
~aıı. nladJklarını s:ınıp da ~ine an.. 

<ldaınlar yetişir. 
~~ Nurullah ATAÇ 

Priid~ trBmv11y 

~~u teu li outu · 
ısab 

~ ~LI ah saat sek'zd k" ·· .. "l~ ıı; tl . ı e opru uze-
~ bu .} ~klrik tellerinden biri kop-
~ ~at t'Utcien tramvay ~eferleri ya. 
~~l kop~ahhura uğramıştır. , 

l[n ~ktan yirmi dakika sonra 
1a ~l ir ~rııbal:ırı gelmi~. on da-
~ tafr\ ... .... : •-ıcıtir. 
~J~d 

)~tıuıl!: iye ("" zuiarı 
\.. :.-~ flıirı.ön .. 
.~1ı._a~1~ ~ mmtakasında beledi. 
' ~ttıı na ırayet etmiyen 27 kişi 
' ~ !))ah :rş, bir dUkkAn pisliğin -
~~ tı.0~Patılmışt:ır. Bundan baş-

, ekmek müsadere edil • 

Et fiyatlarında 
ucuzluğa hazırlı~ 

Hayvan sevkiyatında sürall temin l~·ln 
gümrüklerce de tedbir alındı 

Hayatı ucuzlatma işinde et fiatları. ı 
nm indirilebilmesi için yapılan feda
karlıklara il~veten hayvan sevkiyatm
da azami sürati temin için gümrükler
ce de bazı tedbirler alınmasına lüzum 
görülmüştür. 

Yeni şekle göre, memleketimiz dahi. 
linde bir limandan diğerine sevkolu • 
nan hayvanat için dahili ticaret beyan
namesi tanzim edilmeyip ziraat veka· 

Jetinin salahiyetli memurları tarafın • 
dan verilen sağlık raporları gümrük 
kanununun 55 mcı maddesinde yazılı 

vesika clarak kabul edilecek ve bu ra. 
porlar m:ıhre~ gümrüğünce tasdik olu. 
narak hayvanlar bunlarla sevkoluna
cağı yere gönderilecek, karşıki güm-

Şeh:r meclisin·n 
müzakereleri 
Şehir meclisi dün öğleden sonra, bi· 

rinci reis Kecib Serdengeçtinin baş • 
kanhğmda toplanmıştır. 

Muhtelif belediye vergi ve resimle
rinden borçlu bazı mükellefler hak -
kında tahsili emval kanununun tatbi. 
kına dair olan C\Tak Kavanin encüme
nine, echrin muhtelü semtlerinde ya
pılacak, esaslı ten\'irat için sarfına lü. 
zum görülen paraya dair teklif büt
çe encümenine, mezbahada tartı usu
lünün tatbik suretine dair talimatna.. 
me bütçe encümenine, bütçedeki mü -
nakaleler bütçe encümenine gönderil
miş, Feneryolu istasyonu civarında 

Fuatbey arsası içinde açılan sokağa 

"Profesör Salim" isminin verilmesi uy 
ı;wı ..;uı uıou!J'1lnc uu.ır muıKıye encu • 
meni mazbatası kabul olunmuştur. 

Para cezalarının iptale uğramaması 
nı teminen yeni talimatnameye kona
cak ahkama. dair ka.vanin encümeni 
mazbatası da kabul edilmiştir. 

Vilayetin 938 biltçcsinin birinci bab 
varidat kısmı esbabı mucibe layihası 
dağıtılmış, müzakeresi gelecek celseye 
bırakılmıştır. 

Celseye on dakika ara veri!miş; i
kinci celsede belediye zabıtası tali • 
matnamesinin gıdai maddeler satan 
dükkanlarla fırınlara ait hükümleri o
kunmuş, b'ir kısım kabul olunmuştur. 
Meclis martın birinci ~ah günü tekrar 
toplanacaktır. 

lstanbul ~ilmrUkle
rinde telsiz tesisatı 

Gümrük muhafaza teşkiliıtr şimdiye 
kndar cenup hudutlarımızda tatbik e
dilen telsizle muh3.bcre §Cklinin İstan
bul mmtakasrnda da tecrübelerine baş. 
lanmıştır. Gümrük muhafaza ba~ü. 
diirlüğüne iki telsiz al :cı ve verici is
tasyonu kurulmu!}, te~kilatm diğer is
tasyonlarile muhaberata başlanmış -
trr. 

rük de bu raporlar ür.crinden muame
le yapacaktır. 

Diğer taraftan et fiatlarınm ucuz. 
!atılması için belediye ve mahıılli ida.. 
reler tarafından istenilen iskelelerden 
geçen kasaplık hayvanlardan alınan 

iskele resim!erin.!n tenzili hakkındaki 
kararname metni de her tarafa tel
grafla bildirmistir. Bu kararnameye 

göre kuzu ve uğlaktan alman iskele 
resminden on para, .koyun ve keçide o. 
tuz para, malak ve boğalarda yüz pa. 
ra, öküz manda ve danalardan da yedi 
buçuk kuruş resim tenzilatı yapılmı~
tır. Bu resim tenzilatı ilerde blitün 
memleket için et fiatlarmı ucuz~atma 
projesinin tatbikatına esas olacaktır. 

lngiltereye 
tütün ihracatı 
inhisar mUdürll bo 
işle meşg-ul oluyor 
İnhisarlar umum müdürü Mithat 

Yene!, Avrupadaki tetkik seyahatine 
devam etmektedir. 

İnhisarlar müdürü, Viyana, Prag ve 
Parise gitmiş, oradan Londraya geç. 

miştir. Mithat Yenel bu seyahati es.. 
nasında Avusturya, Çekoslo\•akya ve 

Fransız rejilcrilc tütün astışları üze
rinde temaslarda bulunmuştur. Şimdi
ye kadar memleketimizden lngiltereye 

pek az tütün ihraç edilmekteydi. 1n • 
giltere piyasaları. ekseriyetle ihtiyacı 

olan tütünleri ba.sta Hindistan olduğu 
ı.u .. ı..a. J.-..aı .. a..,c:enılolrolo.r"lnd .. t•m.İn 

etmekte ve Amerikadan da mühim 
miktarda Virjinya tütünü n.lmaktadır. 

!ngilteredeki cıgara fabrikaları, son 
zamanlarda piyasaya yeni çeşitler ha_ 

zırlama~a başlamışlardır. Bu yeni çe
şitlerin hanna.nlarma şimdiye kadar 

kullanmadıkları mtıkbul cinste koku-, 
lu şark tütünü koymak kararını ver. 

mi!3!erdir. Fabrikaların butkararı üze. 
rine Jngiltero piyasa.sına tütün s:ı.tnn 
birçok komisyoncular A vrupadan şeh

rimize gelerek burada tütünlerimiz 'ü
zerinde tetkiklerde bulunmuşlardır. Bu 

komisyonculardan bir kısmr da Yuna.. 
nistana gitmi~tir. 

İnhisarlar umum müdürü I..ondrada 
bulunduğu müddetçe. bu piyasaya 

Türk tütünlerini fazla miktarda sat -
mak işiyle mc.~3ul olmakta. a!a!rndar 

tegekküllerle bu hususta müz.ahereler
dc bulunmaktadır. 

Mithat Yenel seyahatinden döner. 
kcn Avrupanm b:ı.zı merkezlerine da· 

ha uğrıyacak ve cigara. likör, şarab 

ve tuzlarımızın A vrupadaki satışları 

için icab cde:ı müzakere ve mukavele
leri yapacaktır. 

~=~:.::~ '"=""~''": [c(~~ı son bir toplnntı ynpnrak Ank:ıray:ı nakil - ~ _ 
dolayıo;ile ynpıl:ın ha11rlıkl:ırı lelkik ede
cekler \'C hazırlannc:ık raporu hir heyet 
MnliYC \'l•kiılctinc ,.,,rec<'klir. 

• IKTIS.\T YEKAl.ETI h:ı:r:ıt pah:ılıh· 
~ile miir:ıılı•le icin fsviç l"<'rh•ıı lıir mütelı:ıı;
~'" ı;ıclirlrrl'klir. lwiçre hlll, \ınll'linin bu 
{libi i~lrrlr ııllnış:ın ve mıını;'.zar nı.·mıını 

olan hu zat rnnrlın ilk hnfl:ı sınıl:ı nırmle· 

krlimizc ı:ıckrehtir. 
• AT.-\T{'nK KÖPR('S(' ii1niııdc helcdi

~·e ile müteahhit ıırn s ınılrı ~ ·eni bir iht i lıif 

tıkmıştır. Bd cd i ~t' istinrıt ıllrrklcrinin 1~ 

metreye inılirllnıt'!>lni istemekte, mütea h
hit ise bunun nz olduğunu ,.c 35 mcırc~ e 
kadar inilmesi lCızımgehliğ i ni ileri ~iirc-

rek muht.•ıncl lı l r mcsıılivt>ti kabul ctme
mckterl ir. Bu ihlil.irı tetkik t•lmck üzrrc 
bir komisyon turul:ıraktır. 

• KA YIKÇl ve Fllll:'.'\CI c-;nafı cemi yel
lerin in heycli uııııınıiye toplanlılnrı rliln 
Eminönü lı:ılkevinıle y:ıpılrnışlır. 

• MAAnlF \'EKAl.ETI larafınrlan \'ııliıle 
bdındnkl Prevantoryom binasının yanın· 

da ~aııtırıln•ııktn olan snnatoryom binası 
mn) ıo; ic'n : .- : :- ıı: ~ l .r..:::-a:.:: r 

• ORT·\:\IEl\TEP ,.c 1.ISE'lrrde rle,-nrıı 
irin ıııııll'lH·ı · ol.ın !>Üliısıın ıııii<iıJcli taııı ıı m 

lrınnıı~tır. Bııııılnıı ~onra hu ınckteplerılı> 

nakil ve ycııirlcn kıı\'lt rnuıım,.Jı•leri y:ıpı

i:ııııı raca:< l ı r. 

• AXKAn.U>A topl:ın:ırıık ol:m hüyfık 
zirn:ıl konGrc~ine Ş(·hrinıizılcn hozırl:ınıın 
ra por l :ı rııııı:ılannıı~tır. Tlıı g iin Aıık:ır:ıya 

ı:ön ıl ::ri lcrl'I• tir. 

• ~tAARIF \' EKALETI ~on "enelcr<le 
hnzı muallimlerin fozl:ı. t:ılelı~ dö ndürdük
lerini ve bunun mu,·affnkiyet lemin edici 
lıir -;c!Jeb olmnr! ı11ını mu:ılllmlere ı:ırnim 

elmiş ,.c bir sınıf talebes inin en nz üttc 
i!d inin ı,;eç nı~si lfizımselcliğini bildirmiş

tir. 

• KO:SSI;R\'ATlJ\'ı\H'ın yrni hina<ıını 

yapacak olan ernehl mimar ölrlii~iinclcn, 
n:ıriıı veklılcti lıu isin bir Türke ,·erilme
sini muvafık görmüştür. inşaata akademi 

Sanayi 
planımızın 

tatbikatında 
togiltere il.e iş biı Jiği ilıli maileri 

Milli Bankalarımız umum müdürle
rinden üçüniln Londraya gitmesi 
münasebetiyle ingilizce "Times" gaze. 
tesi mühim bir makale neşretmiştir. 
Yazı eczümle §unları ihtiva etmekte
dir: 

''Türkiycnin smai ve iktısad.i ilerle.. 
yişiyle yakından aliı.kah Uç ba~hca. ban 
kanm direktörlerinin Londraya gelişi 
İngiliz - Türk münasebatmın inkişa.. 
fmda mühim bir adım teşkil eder. İn
giliz ihracat kredi dairesin.den Veyli 
,.e Nikson isminde iki mütehassıs, 

Başvekil Celal Bayarla temas etmek 
,.e Yakın Şarkta gayet mühim bir sı. 
nai ve ilttısadi amil olmak gibi ga;ı,Ti 
kabili mUnakaşa bir kabiliyete malik 
bulunan Türkiye hakkında ayni za -
r.1anda intiba. edinmek Uzere kısa bir 
zam:ın için Ankara;,'a gitmişlerdi. Mer. 
kez Banknsı direktörü Salahaddin 
Çam, !ş Bankası direktörü Muammer 
Eriş ve Etiba.nk djrektörü nhami Pa
mirin Londraya gelişleri, Veyli ve Nik
son seyahatinin tamamen semeresiz 
kalmadığını göstermektedir. 

İş Bankası, 1918 fel~ketindenberi 
Türkiyenin yeniden doğmasına çok 
yardım etmiştir. Bilhassa Celal Ba • 
yar, o müessesenin direktörü olduğu 
sıralarda ... Celal Bayar, iktısat vekili 
sıfatiyle, memleketin iktısadi hayatı
na yeniden bir şekil vermiş ve organı. 
ze ctmi~ti. Bugiln Başvekil olarak Tür
kiyenin um~in madeni sanayiini Türk 
sermayesiyle işletmek ve fabrikaları 
kurmak, teçhizatı temin etmek liman 
ve su altı tesie:ıtı gibi ihtisas işleri i
çin fngjliz fabrikatörleriyle teşriki 
mesai etmek niyetin.dedir. 

lngilt.Creye lngiliz makineleri i~in 
gelecek birkaç sene kinde ):apılabilc. 
cek sipariş tahminen 5.000.000 sterli
ni buluyor . Bu. e11rmmiyetle telftkki 
"i ilP.cek bir ııeydir. Zira, !ngiltercnin 
silahlanrn::ı prcgrammdan en az fayda 
görebilmiş sanayici sınıf ınt faydalan. 
dıracalttır. 

İngiliz gazetesi. bundan sonra. kam
biyo güçlük'erini yenmek hususunda 
ba.~ı tahminlerde b•ılunarak diyor ki: 

''Ba<Jvekil C~lfıl Bay:ır, bu me::;eler.in 
devam!; ve kat'i Purette hallini' temin 
etmek üzere kaldmlmnsı lazımgelen 

maniaları herkesten iyi bilir. 
Tanmmıs bir bankacı ve iktısatçı o

larak. mesc1enin gerek Jngiltere. ge. 
re!{ Türkiye için ehemmiyetli olduğu
nu takdir cucr. İngiltere taraf mdan 
bir, o:; """"rhklar yapılm1~hr. Bilhas.. 
sa Lor-1 Grinvudun yakında Başvekile 
bir me!:tup gönclcrerck muhafazakar 
partisi fahri veznedarlığmdan istifası
na sebeb olarak Türk - İngiliz iş bir. 
Jiğin!n tekamülü ile alakadar bir şir
kete idare meclisi reisi olduı'hlnu gös. 
termesini kaydetmek dikkate de~er. 
Türkiyeden gelecek ziyaret~iler, İn -

_,g'ilterede samimi milzaheret görecek. 
terdir. 

profe .. örlerinclen Arif Hikmel ne1aret e
d.?cı>ktir. 

• Kt l.'f( H Or\Kr\:\Llr.l'na ahna<"ak 
ıerc-üm:ınlımn inıtihnnı ( nh·er.,ile etil mf'k 
tehlntle ynnıl:ıroklır. fnıtih:ınların önıimüz 
rleki salı RÜnli yapılnıtı'iJ itin emir J:elmiş· 

tir. 
• ,\NK,\R \OA ı;on l{Ünlcrıle kml h:ı-;ta

Jığı rnlaılarının artıığı ı;ıörülmekleclir. Bu 
yiizrlrn ilkmcktcrıll'r 15 gün talil cclilmi5-
tir. 

• J\ÖPAONON l\arnköy ve? Eminönü 
rilıc t krindeki dört satı, kulühesi önümüz
rlcki h:ırıa ltinrle yıktırılmış ol:ı:-aktır. 

l~nrnkiiy tarnfınılnki kulühelerin yıkılmaoıı 
n:ı ho-;l:ınmıştır. 

• TET.EFO=--: idare merkez binasının ı;e-
nişlrlilınesi için etraflaki blnalrırın i~-

timlnkinl lemin maks:ıılile vilayet id:ırc! 
he~ elinc'l:,:n kaı :ır nlınmı~ ,-e islimliık ko-

mi ı:yonun:ı ı;üııde on Jırn ücrclle hclediye 
t:ır:ıfındıın b:ızı ıe,·:ıı o;cçilmi~tir. hıim13k 
işi hazlr:ın:ı kad:ır de\'am cdcrektir. 

• lKTISAT YEKAT.ETt t:ırarmd:ın An
kararl:ı atıl:ıc-ak olan konlrolör kursu bir 
mrırtta c'lerslere başlayacak •e nisanda 
dersler hitam bulacaktır. 

- ~-~ _, ___________ , __ ..., ___ _ 
KURUN' da 

Ağaç ottur 1 

8 /RK,tÇ gün evvel öl~n M~isa mtlıı!srı 
Sabri 'Toprak, va/.:lıle Zıraat vclmlc

tlnde de bulunmıışfu. l/asan J{umrayı, es· 
l:i detıirkrıle devlete ait ormanların bir 
tal.ım menfaat atıcıları tarafından nasıl 
oa~bedildi{jine dair. merhum Subri Topra· 
Cın ~öyle lıir hatırasını nal:lediyor: 

"flolu tor:ırJnrında bir orma nda 300 sene 
en-el hir Sipahi ocnğı teşekkül ediyor. Ci
vardaki orm:ınlnrın otundan bu sipahile
rin islif:ıde etmeleri için fermnn çıkıyor. 
mr z:ıman ~onrn l.ıu fermanı l.ıir fet\'n ta
kip ediyor. Ilu fetvada "A~aç oltan sonrn 
l.ıilliği için ottan sayılır.,. diye l.ıir hüküm 
vcrili~·or. D:ıha ~onrn bir ş.?r'iye malıke· 
ınesl~tlrn hlr ilfım alınıyor. Bu iJHm<la da 
şöyle ckniliyor: 

"Ou kö~·ün çocuklarının ceddi, ''nktile 
burad:ıki orınnnlnrdnn ferman ile kendile
rine istifade hakkı verilmiş olan sipahiler
ılir. nu sipolıilcrin ntlnrın'.l da bu ~erler
cle oll:ımnk hakkı ,-erilmiştlr. Mademki bu 
civard:ıki köylüler o sipahilerin çocukları · 
dır.Ohalde Iıu ormanlara ait istifade hakkı 
da bu köylülere aittir- Bu ormanlardaki 
ıığaçların da ottan snyıldığı fetva ile sabit 
oldunundan bütün bu ormanlar bu köyle· 
rin mülkü olmak liızımgelir.,, 

işte böyle fiç yüz sene eYvelki bir fer· 
man ile a<;lll ol6kım yok gibi görünen bir 
uydurma fth·a ve bir şer'iye mahkemesi 
ilfımı hir yere ı;l'ldikten !IOnra devlete all 
milyonlar ckğer kıymeılnde bir ormanın 
lnpU<;U fal:ı.n, yahut rilftnın eline \'CriJirdi. 

Z:ı.Yallı Subri Toprak Ziraat \'ekili sıfati 
ile bu türlii g:ısbedilmi' devld mallarını 
ı;tene nıahkemeler vasıtn'lil kurtarmak için 
büyük mücadeleler geçiı-miştir . .,. 

CUMHURiYET' de 

Oç cebelüttank 

ıliGll.IZ imparatorluOunun deni:yolla
rınr kontrol ve muhafa::a eden il~ 

Cebelüllarık vardır: 
t - Al:rlcni::ıleki bildlOimlz Cchcliilla- · 

r,ık, 

!? - lllnd Okyanusundaki ikinC'l Cebe
lıillarık : ,1den, 

3 - .1~11adal;i ürüncü Cebelültarık · Sin· 
gapıır. 

,ıbidin Daıırr, bu ıic Cebclütfarıl•ın e· 
hemnıiuellni aurz ayrı tcbarü: dlirirkcn, 
bl/hruşa Slnoapur:. ll::erlnde ehemmiyetle 
dııruuor: 

"Sin,r:ı:ı.pur, knbınn sıW1tıyan Japonynnın 
Hind Okyanusuna taşmasını durduracak 
büyük '\'e yıkılmaz scddfr. 

Japonlar, Siyam ile anlaşarak, l\lnlnka 
yarımndnsını Kra'da bir kanal açm:ı!• su
rclilc! ortasından kesseler ve burada daha 
kısa bir dı>niz yolu ,·ücud:ı getirseler bile 
Slngapur, lrıgiliz donnnma~ının kun·etli 
bir fıs~il olmaktan tıknı:ız. 

Rüyiik Drit:ınyn Singnpuru tesis ederl;cn 
clılılcn lıiiyiik işler görmüştür. İngilizler 
claha 1928 ~enesinde, lııır:ıy:ı 50.000 tonluk 
hir ~rıhih h:ıvuz göndermişl<!rdi. fngillcrc 
kıyıl:ırınılıın Sing:ıpııra 8,200 mil mes:ıre 
,·rırdır. Bizim Gölcükıckl sahih havuzun 
iki mi'ilinden daha büyük olan bu 50.000 
tonluk h:ınızıın romorkörler t:ırnfından 

çekilmek :o;urelile en sert denizlerden ge
çirilerek snpasağlam Singapura götürül
m.?~i ne biiyt1ü muvnffakiyellir. 

1ngillerc, ~:ıbih havuzların, hava hil· 
~umlarına, Jrnrşı müd:ıfaası güç olduğu
nu ,.e lnyyııre lıomhalarile balıılıilccc~ini 
düşünerek or:ıda dünyanın en büyük kuru 
hnvıızunu ·nptJrnıışlır. Geç.enlerde atılma 
töreni yapılım {GcorRe - Yl) lı:ıvuzu 
57,000 tonluk zırhlıları hile aJabilec-ek bir 
hüyiiklüklcılir. nu itiharl:ı Jngiltere, J:ı
ponyayıı kıırşı girişli~i deniz sililhları ya
rışında 57,00Q tona kadar 13idebilir. 

Donanmoc;ını takviyede set kalmış olan 
İngiltere, mevrut donanma!';ıntn \'e yeni 
yapıırağı hüyük zırhlıl:ırın yuvasını hazır
lamakta nsla ı:ıeç knlnınmıştır. 

Muozzam Singapur limanı 381 ve haıtA 
452 milimetrelik toplaril<! hiçbir rlonnn
mnnın yıınına yanıışnmıyncağı müthiş bir 
deniz kalesi olmuştur. Jlir hnrp halinde, 
fngiller<.' Sinı:apurun Te Çin sularındaki 
Hong - Kong harp limanının sıı:resinde. 
Uznkş:ırk sularına hCıkim ol:ılıilir. Yalnız 
t:lverir ki fnı:iltı>renin eski deniz satvetini 
bularaj!ı 1!14:? scnt:;lne knılar lıir harp ııııt
lamasın. Ccmlı<'rl ı'lynııı Anup:ıda takip et· 
liğl uzlnşnı:ı poliliknsının bir sırrını fl : ı, 
,·akit knz:ınm:ık \'C Japonyayı yalnız hı· 
rakmak nrııısııııd:ı arnmak yanlış olmaz. 

Çembertfırnln dcdil!i pihi "nrtık lngil· 
terenin !lesi tekrnr işitilec-eklir., am:ı ea 
küçilltü 35,000 tonluk olacak olan 10 drit
not daha denizleri y:ırdığı zaman .. ,, 

Doğum 
Galata Gençlerbirliği spor klübü i. 

darecilerinden arkad~ımız Nuri Mcr
çilin dün bir erkek çocuğu durlyaya 
gelmiştir. 

Genç babayı tebrik eder ve küçük 
yavruya uzun ve mes'ut bir ömür dile
riz. 
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• en z 
ın 

ük melim"zle d·ğer Karadeniz devletleri 
arasında müşterek müeadele faaliyeti 

için temas yapılıyor 
Zonguldak ile Karadeniz boğazı ara. Jarla sabit olmaktadır. Yıı.lnız bizim 

smda ''Antaris" isimli Türk gaz şile- vapurlarımız için deıYil Sovyet Ro _ 
~i tarafından görülen maynı aramak men ve Bulgar vapu:"ıa~ için de her 
uzer? bir tahlisiye milfrczesi gönde • zaman bir tehlike teşkil eden ve patla. 
rllmıştlr. Fa.kat müfreze Ke.radenizde ma tchllkc:ı~rinl tamamen muhafaza e. 
h:vanın fena olmasından d_?layı ~e - den bu maynlann m~terekcn aranı
nuz dışarı çıl:amnmıetır. Bogazdakı ti. larak imha edilmesi için al~ka.dar hU
pi., dindi~i tahdirde ~~ia~~:.. mlüre. kfimetlcr arasında muhabere cereyan 
zc.,i bugun mnynm gorüldugu sahaya etmektedir. Her memleket evvelA ken. 
hareket ederek araştırmalar yapacak di sulnnnda. umumi bir tara.ma yapa. 
ve maym bulursa imha edecektir. cak bundan sonra hazırlanacak bir 

' Son zamnnfo.rda Karadeniz sahille
rimizde sık sık maynlar görUlmesi a

l!kadarlan dUşUndürnıektedlr. Bu ma
yınlar zaman zamo.n sahillerimiı.e ya. 
kın yerlerde görünme\üe sonra sular. • 
la açıklara sUrUklenmcktedir. Son 
dört ay içinde altı tane mayn görül -
müş, fakat bunların hiçbirisi lmha. edt
lememiştir. Bazı maynlarm mükerrer 

görlilrnUş olduğu kabul edilse de, Ka
radeniz ve Bartın hııttl seferleri için 
tehlikeli olan bu deniz belfılarma. sula. 
rımızda sık sık tesadüf edilmesi ka.r. 
şısmda ciddi tedbir abmnasına zanı -
ret duyulmaktadır. 
Yapılan tetkikler n~tfcesind'e bu 

maynların, kapalı ve müstahkem bazı 
Sovyet llmnnlannda, zincirleri zaman
la çUrllyUp kopmuş olan eski mrtyn)ar 
olduğu a.nl&.ı1ılrnıştır. Bunların Kara -
denizin ötesinde berisinde uzuh za • 
manlardanbm erseriynnc bir suret • 
te dol~tığı, bunlnn gören gemilerin 
muhtelif zamanlarda \'erdllderi, rapor-

• 
nzı 

HiikfuneUn benzin ve petrol fiatla • 
rım bir miktar daha ucuzlatmak için 
tedbirler dUşUııdüğU malfunt1ur. Bu a
rada benzin üzerinden belediyelere& a
lınmakta ôlo.n lstlhltık \•ergisinin kal
dırılması düşünülmektedir. 1ktısat ve. 
kuleti bu işi tetkik ederek hazırladığı 
proj yi dahfliyc vekaletine göndermiş
tir. ~~mdi dahiliye vekaleti benzin is• 
tihliik vergisinin belediye bü~clerl U
zcrlrtdekl tesirini vo buna mUteftm 
diğer husussatı tetkik etmekt~ir. 

Memlekette motörlil vamtalnrıtt ta
nıntnUmU blrçıôk se'bebtctdert dolnyı ar
zu edilmektedir, Memleketin umumi 
nakllyat ir;lcrini moderni:ı:e etmek b~ 
kımmdan lazım olduğu kadar, Zaliln. 
nında askeri vaziyet ve ihtiynçla.t do
lnyısiyltı de ınomlekötte motörlli vası
ta.fardan her nevinin f azla1aşmasına 
çtı.lıeılmaktadır. Hatta bunu temin için 
motörlü vn.sıtalam ait gümrlik resim
lerinin tenzitt lehinde bJr cereyan baş.. 
lam ıştır. 

plan dahilinde ara~tırma genişletile -
rck Karndoniz, aerseri ma.ynlardan ta
mamile temizlenecektir. 

beyanat. 

Çekos,ovakya 
ve Türkiye 

Sullı yolunda beraber 
çalışan iki devlettir 

Mezunen bir milddettenberi memle. 
ketimlzde bulunnn Prag elçlmi.z Yakub 
Kadri dUn nken.mkt ekspresle Prag'a 
hareket etmiatir. 
Elçimi~ harel:etinden evvel ıu beya

natta bulunm~tur. 
"- Çeklerle olan mllnasebetlnıtz 

fevkalade iyidir. Çeklere klrljr - mut.. 
tef iklcriınizin milttefikleri olmak sı -
fatiyle • müteka.bil bir le.Dlpati ile mU
tchassisiz. Bundan başka onlarla sulh 
siyasetinde ie birliği yapmakta bulu. 
nuyoruz. Hassaten Milletler Gemiye • 
tinde Tilrk ve Çek murahhasları sulh 
lehinde berabere çalı§ma.ktadırla.r. 

"lktısadi münascbatımıza gelince, 
şüphesiz daha mühimdir. Bu münaae
bat gittikçe inkişaf ediyor. Evvelce 
Pragda bir klering anlaşması yapıl -
mı§tı. Son defa An.kara.da bu anlWJma 
daha gcni~letildi. Ba.~ta bütün olmak 
tizcre §imdiye kadar bizden aldıklan 
mah::ıu1Iere Have olarak pamuk da a.. 
lacaklıırdır. Buna mukabil, biz de ken. 
dilerinc bazı müsaadelerde bulunduk. 

''Çekoslovakya gayet rahat ve mü
reffehtir. O kadar ki iktısadi bakım -
dan, Avrupanın ortasında etrafındaki
lerin gıptasnu tahrik edecek bir va.ha 
manzarasını gösterir diyebilirim.,, 

Cüce Simon 
Avru~e<dla <dla 
Meşhur oldu ! 

Bugün gelen fra.nsızca ''Pa.ris - So. 
lr,. gazetesi, cüce Simoıı hadisesi hak
kında. pek az hakikat ve fazlaca hayal 
ınahsulü bir ya.z.ı der\!etmiştir. 

Filhakika, Fransız gazetesi, tstan.. 
bulda.ki ''husus! muhabir,. i Laııgas -
$czcn'den aldığı bu mektupta 72 san.. 
tirntik Sirnonun tnyyare piyanko bileti 

u 
•• •• 

curum~e 

ka ıunu 
Diğer suçlara teşmll 

edilecek mi'! 
İstanbul İcra reisiyle beraber, bir 

kaç gün evvel Ankaraya gitmiş olan 
müddeiumumi Hikmet Onat §ehrimize 
gel:rek v:ızif esine ba;ıla.nıştır. 

Hil:met Onat Ankaralda yaptığı gö
ru~melcr hakkında gazetecilere şunl:ın 
söylcrr.ıl~tir: 

"- Ankaraya Vekaletin daveti üze
rine gittik ve !ııtanbul adliyesi hakkın
da Hizrm gelen izahatı verdik.,, 

Müddeiumumi, bt:ı:ıbuldaki bir se
nelik m:~hut suçlar yekQnu ve icra me· 
sclc:si ha'!;..'cınd:ıki tuale de şu cevabı 

vermiştir: 

''- istanbulı:la, nıülh&kat ta dar..:ı ol
mak üzere mUddeiumumiliklere 6845 
me~hut suç ge'rniş, bunlard:ın 4425 i 
mahkemeye tevdi edilmi~, 2383 ü ade
mi takibe uğramış, 3 7 si hakkın® da 
ahkiimı umumiyeye tııtbik edilmek su
retiyle miid:ie'umumilikler eJ.=nde meş
hut euç evrakı namiyle hiçbir iş kalma
mı§trr. 

Mahk.emeye verilen 4425 işten ise, 
merkez ve mülhakat umum mahkeme
ler dahil o}:iuğu halde 4395 i o scrıe 
içinde intaç edilmiı, son gün gelen ve 
yaşlarının tahrlkl iç!n tekmil mal.ke
melerin elincle ıcz.Ian 30 iş 938 ıenesine 
devredilmlJtir. 

Cürmü meıhut kanununutı diğer sn~
Iara da teşmili üzerinde vekaletin yeni 
hazırlıklarda bulunmakta olduğunu h.:~ 
bcr aldım. 

İcranın vaziyeti hakkında ş:mditik 

bir şey yoktur. İcra mUtehaE1ıaının gel
mesinden aonra yeni fekli anlaplacak-
tır.,, 

lliJrtnıı avlanıyor 
Va.rşova, 26 (A. A.) - ReisicUm

hur tarafından tertfb edilen av parti
sine dUn akşam merasimle nihayet ve. 
rilmi§ ve Göring, Bfaloveczadan ayrıl
mı§tır. 

Göring doğrudan doğruya Berline 
gideoo1ctir. -----arıeıye Nazırı 

vefat etti 
Tahran, 2.5 (A. A.) - Iraz: Harici

ye nazırı Samiyi dün bir ameliyat ne. 
ticcsinde vefat etmic:tir. 

nIŞAHI>,\: 
• Amcrik:ının nerlindeki eski büyük el

çlsl Doddun "De~ li Heralıl,. gnzelesincl" 
çıkan bir lclgrnfınd::ı, Edeni islifııya mec· 
bur l'den İngiliz hülifınıetinin poliliknsına 
şiıldcllc lılicunı clmcklcdir. 

• Dcyli Telgraf ~::ızetc?si, Sinkiıını:.:<la ve 
Hlndistnııın şimal hududun<la komlinlst 
propngaudnl:ırı ~·npıldı\ıını bildiren haber 
ler ne,lrclmektl'dir. 

• Avıı~tıır~o federal cumhurrcisi, Alman 
ya lıfı>ük elçisi \'on Pııpeni knhul etmiş 
''e \'on Pııpcn rdslc-trrnhnrn veıla <•vlenıı<>
tir. Kendi$!, bir mfiddet iııtlrnh:ıt l~in hİr 
do~ oteline glclcccklir. 

• Lehlsıan hariciye n:ııın BecJ.:, Romı&)'J 
8 mnrtı:ı ılynrct edecektir. 

• fn~lllz - frJ:ınıl:ı tlcnrct nınzakcrelerl
ne diln de de\·am ~dilml~tir. İngiliz mah· 
ıİllcrl :ın la5nınnın imza ~dilmek ilzere ol· 
clu(4uııu lıilılirlyorl'.lr. Ilıı nnlnşnı:ı, müılıı
fn::ı mc~eıe~inılcıı ayrı of:ırak yııpılacıık
lır. frlantfa heyeti lıugiln Dtıhline dön· 
mcl?e karar voı•mişlir. 
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A atürkün 
do-duğu ev 

SeJAnlkte o:r ınuıe 
h4tine getlrillyor ~ 
Selô.nik, 2.5 - Türkiye euınh~>1 

si Atatüı·k'ün doğduğu tarihi bili~ 
tanzim etmek ve otrafını satınalıP U· 
park vücuda getirerek binayı bit~~" 
ze haline sokmak üzere .Ankafll"""" 
bu.raya Türk mimarları gclıni~tit~ 

Bu bina.om yıı.nıba.şındA yeni ı)J 
konsoloshanesi inşa. edilecek ve bel' 
bina geni;, bir parkla çevril~ 

Otomobil allınd• 
kalan kadın 

51
• 

Begiktaşta Screneebey yoku~ı.ın~•. ı1 
ıdıluade Aslan kapt:cnın hızmetçıfl f 
yaşında Makbule diln Be§ikta§ tra~;. 
eaddeJlnden karşı tarafa geçerken~ 
taköy istikametinden gelen JOför A U' 

nin ida esindeki 2740 numaralı ot0~ 
l:ili;ı altında knlmf§, vücudunun dl ,ıı· 

ZA Yl - Hüviyet cüı.danımı kaybeL telif yerledn.den ağır surette yara! ,ıs 
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin mıştır. Şoför Avni yakalanmı~. yat 
hükmü yoktıır. kadın Beyoğlu hastanesine kaldırrtıııtf' 

lbrahim oğlu Osman Gütıkut tır. 
~~~~~~~~~~~·~~--~~~~~--~ 
dl!Sl~~~il! HER AKŞAM ~ . ·,;/ .! ..... !". ~-t. •• 

L YAN' da 
Sevimli ve 
Şen Rekkaae AMiRA CEMAL ve 

~LSUDAND 
tarofmdan yeni duıslar ve yeni tarkılar. Aynca: 

MUALLA ve arkadaşları 

~-SAKARYA s:nemasında , 
IS CUNDENBERJ bütün tehir ha~kmı koıturan 

y KAN PUSELER 
Şaheseri; sinemanın 4 büyük yıldı%! bulunan 

TiNO ROSSI - ViViANE ROMANCe 

MıREILLE BALiN - M !CHEL SiMOi'J 
Her aeansta seyircilerin takdir alktı.Jariyle Irarıdanm•kıadıtlaf • 

Fenerbanc;ede spor ı' 
tesisatı 

N ümun::si mahfuz 

2500 ÇıFT MERCAN TERLiK 
Fcnerbahçede hazineye ait arazinin J 

lsta.nbul belidiyesine verilmesinin Ve. 
killer Heyetince kabul edildiğini yaz.. 
mıştık. Öğrendiğimi1.e göre belediye 
İstanbulun bu en güzel kısmında deniz 
sporlnnnm her nev'i için bUyUk tesi· 
sat vücuda gotire<:ektir." Bu hususta 
bir de proje hazırlanmıştır. 

satın alınacaktrr'· 
Alakadarlann nümuneyi ~örmek vo şcra:u anlamak üzere Y esıİ· 

post.o.ne civ.rmda (Kızılay Hamnda) 

Kızday Deposu Direktörlüğüne 
3 ı'.\!,.:u-t !>38 tarihine mü~dif Perscni.~ gu'"nü akş mına kadar toürıa-rı-t" 

~ ::::>~ 
~--------~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bugün SARAY Sinemasında 

Fakat, hUktıruetln rnoWrlü vasıttı.la
rm çoğalmtı.sı ve taammüm etmesi yo
lundaki teşvik ve gayreti y:ınmda ben
zin ve petrol fiatıarmm pahalı olması 
ve bu vnsıW.lnr ilmtirtdc1d belediye re. 
simlerinin ağırlığı, beklenen gayertin 
tahakkukunu geciktirmektedir. Bu se
beblcdir kJ hüldlmet, motörtü vasıta
ların çoğalmasını temin için alacnğt 
tcdblrlcrln hasında ben?.in istihliik ver
gisini knldrracnktıı". Mowuk bir yer • 
den öğrendiğiml1.e göre, dahlllye veka
leti de bu hususta prensip itibarile di
ğer vekfıletlcrlo beraberdir. Yakında 

benzin istihlfık vergisinin kaldınlmam 
hakkındaki proje vekiller heyeti tara
fmdan BUyilk Millet Mcclisirtc sevkli. 
dilecektir. 

~:~:~:c~~i:~:~k\k:!~a~~:ı:!~ BütMün lisanl3Arda okunmLuı veAcmo:KedilmiıAolan ~oneLnin eıılnıethur KmAdan iktDibaa eclillen N 
Je &iindc 5.000 frank (yani 25-27 lira) 
kazandığım, birçok tecavüzlere maru:r. 
kaldığı için bir tabanca satınaldığını pd 

Diğer taraftan İstanbul belediyesi 
tarafından motörlU vasıtalar Uzerin • 
deki plaka Ucretlcrinln kaldırılarak, 
belediyenin bu sckilde temin ettiği va
ridatın benzin fiatlarına yapılacak bir 
znmla kar51lnnms.sı yolunda hazırla -
c!ı~ı proje dahiliye \'C lkttSat Veli:~JeL 

~~~:~~~ndan müştereken tetkik edil-
1 

HUkfımct, İstanbul bc!ediycsinin 
çoJ: yüksek olan plaka ücretlerini kal
cı rmağa esas itibarile karar vermiştir. 
Yalnız belediyenin buna mukabil, ben
ziııin şişesine 7,5 kuru~ r..ıımmcdllme!i 
hnkkındnkf dileği fazın tlğır görlilmek. 
tedir. Bu miktar bugUnlerôe mnlml 
bir hadde fndirile<=ek \re kevfivet ha.k· 
:ındn. k:ıt't bit karar verileceklll' • 

• 

ve sevgilisinin evinden çıkan !riyan Büyük ve zenein filmini takdim ediyor. B:ıR rollerde: EDWIGE FEUlLLERE!.ve PIERRE ~ICHARD Wl~rdit· 
bir adamı öldlirdUkten sonra, polisleri Hindiıtruun en büyük mihrac:etinin a~kına nsil olnn bir Avruillllı kadının ıayanı hayret macerasını rıru~-ÇS· 
göıünce bayıldığını ve iki eli bir ke. iLAVETEN: FOX JURANL de: Amerikııda son yapılan CtM LONDOS- JOHN 5ULLIVAN au 

lepçeyo aokulmuş olduğu halde kara· lliiDWm.iE'.i!~~IZDJErjE!i!.'fiii9lBEllill•liiE!ıllJll:ilrm!!l•S11lmll:B&mUll!'9••••••~ 
kôln. götUrtildUğÜrtU yazmaktadır. ~ 

Hnddi zatında ehemmiyetsiz olan il 

::.:~=1~~E~=,[~~~ I Bugün K sinemasrıda f evkaiô.de bir/!}.~ 
çok mUhittıdir. h. F~~;~ün rn(~:::~::;cı~s~rinden M C E A O /:). ~ ı . 

İsmi Sezen olduğu halde, en basit N -r ~ ... 
hfidl9eterlb:lc''r.e~omJyen 1'hususimu- v CTOR FRANCEN ve BLANCHE MC?. 
''lbir, eğer sfyas1 Mdiselerl de gaze· ' (Komedi Fransez) erti'~ıın 
te~ine bu suret" e aksetti· • 'yorsa Dcı.11t<:n b:ıı::ı mernk, zevk ve heyecanla görülen - bütiln dünyada alkışlanan muaz:.ıam fı ' 
yandı Fransız karileri! İLAVETEN: MiKI'nin BAHAR SERENADI renkli komed.1• _________________ ......_._ıiliiilE"iiiiliiiliii.-=_,,_ ..... 

Sinemasında 
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'%~RlN TAR1Hl TEFRİKASI: 8 
\'azan: 
A. Cim 

~an 1 ;"'h&'dl ~;;;İ ;;"'0dk';~18İ~~'::;;ğb; ~";" 
aunç boyunda uyuyaın '\tersa .. 
taenaueıra saırmakta gecakmedn 

%~ kızıutıkça yağma arttı; yeter 
~ be; kaç yıldır bqmda çabaladı
ırıı~ topun kamo.sını kapamağı becere
~~ adamdan sade kul değil Allah 
~itli etnıez. Allah senin ve senin gı. 
~ tı belAruzı versin! Yıkıl kareını -
il tbnıak ! .. 

ile ~ •özler misafirleri olduklan yer. 
~U ~lcnıieu sanki! ... derin ve endi
\'& v kı~la.rla blriblrlerinl sur.en Raut 
~ asır beyler naza.tlnrile blriblrle-

en aunu ıorm~lıırdı: 
~~}{abuli çıldırdı mı acnba? DUnkU 
)\pt .. halt daha tamir edilmeden eu 

\ı: 1rı ite ne mana verilir? 
'e hiçbir eey söylemeden ikisi bir· 
'~rete doğru yUrUm~Jer, fçerJ gir 

l'dl, 

~~ Kabuu bey mlsafirler1ni görlln. 
tıı.'la ~ıaında ayakta duran top çavu· 
l\: hır tokat daha ~kettikten son.. 

~' lyı ki geldiniz yahu, AJlah 8'kı
hı::. lıe bakın birader. Bu hergele 5 
' bu ta.retin malı; hem de top ça· 
~biraz evvel gemiyi dol&§&Y.Jnı, 
~ • buraya geldim; baktım ki bu 
~ &u pöstekinin Uzcrinde namaz 
'~r. N'amaz bittikten sonra sor • 

...... ş· ...._ ırndi namaz vakti nıi? 

....._ liayır efendim, talim vakti .• 
....._ l>eki, sen ne yapıyorsun? 

J\ b ~f cndlm, sabah nama.zlDl kaza. 
h.~l'akrnıştım, sabah güverte vardi
~t b ~; namazı kılamadım. Şimdi fır 
~ıdum, onu eda ediyorum. 
, , iltj sonra şöyle yaptım: 
~ı~t~i, tarot mUrcttebatmı ~n "-• 

~ Pa. 
t dirn. 

t;;n1ı hıldisenln kmlcnnları Haliç 
~'lt~da uyuyan tcrsanelilQri de sar • 
~ b Cecikmedi. Camie.ltında mah • 
'~lunan azılı bahrlye neferlel'I, 
l'ı ~f 1ılannm kapıları aı;maaile dıp.
~l'~l'atnışhır, zabitlerini kaçırmışlar, 
~1141 ' 8•i arkadqlannm yanına ko§-

1\ Cll'dr. 

'h~~rn~a.va o zamanın bahrive1iler , 
~~ nı E?sını teekil ediyordu. EfrArlı ce- 1 
~~da ektobi, nezaret muhafız taburu· 1 
·~~el~erçevesi içine alan irtica, bütün 1 
~1Yle hUküm sünnektcydi. 1 
~ ~il ad~ bu işler olurken, Dolmabah. 1 
~~:rınde boğazın serln göğsünde 
~,~~donanmada. da bazı hare • 
~ """.g~t.crmfısti. 

~~ llo a hadısedcn gUnlerce evvf'l bir-
~la k~ıardan fstidUU ettikleri ev -
'11\,l böyıe bir hnrekctln olacağına 
~!bat "Veren esfine silvarilcrl gerçi 
~~1 ıı.lrnı§lardı. Fakat bu, kMi ted· 

~~a(ldı. 
~i'.'ıııtt da gtlrUltillcr baelar başlamaz 
~ıqi,tıada tuhaf hadiseler meydana 

~.\.! . 
~~t'tlevfik,, tc sUvari top scFı!erile 
~ fır~ hcnıen giyinmiş, kama.rasm
~ll anıtitr. Bu sırada gemi zabiL 
t~e toptu olnrak yanına çıktıklarL \' ı:. J\abuli 'kaptan onlara: 
, ile Yrola çocul:lar, demişti; ne 
~bi oluyor 1 
'le~~r hep bir ağızdan ceva.b ver

\:-- ita· 
~ ~ l'ada fevkalft.dellkler var gali-

1%t leslen, tUfcnk gUrllltülert du-

' lıı~ ~ 'c>ll fhtilAI mi koptu del"Sf niı? 
~ btrcUrr.leyl eöylerkcn, Kabuıt 
\ ~teı:ıd· iki gece evvel veliaht Re

._ ~ının adamı vasıtasiyle kendi. 
q '~te erdi~ haberi hatırladı: 
'~l ildi hazretleri buyuruyorlar 
~~ h~d~1Yle. başlıyan bu haberde 

..,ı ... l) Selerın vukuundan babsediL 
"Q\oıı ... enıek 1 

"'l d .. 
~ ~t\ı. e\:arn etti: 
~ ~ aııt'ıı Sız efradı is başma koyun: 
~~ btıt lı kıt'ayı el altında bulun
~et aınn ne olacak? 

hfr1btr811"arfnin bu emri karşı • 
lertne baktılar! Hallerin .. 

den bir tereddüd manası seziliyordu. 
Bu hali gözünden kaçırmıyan asabi 

kaptan, blrn:ı sert bir tavırla bunun se
bebini öğrenmek istedi: 

- Ne o, niçin dediklerimi yapmıya 
git.miyO?'IUilUZ 1 
- ..... 
- Size söylUyorum, cevab verseni. 

r.e! 
Silvarf nfn ısrarı k&.J'§ısında artık sü. 

k!ıtu uit bulan ikinci ıUvari cevap 
\'cttdi: 

- Erendim, efrad hizmet görmek 
istemiyorlar! 

- Ne. naııl? efrrıd hizmet görmek 
ietemlyorlar mı? Bu ne deınek? 
- .... 
KabulJ kaptan bu sözlerle adamakıl· 

lı fitni almıştı. Karşısında dertn \bir 
silkutla. gözlerini yere eğen mafyeti
ne baktı; sonra ani bir kararla kuman
da köprüsüne yürüdü. Güvöttede elra. 
dın beşer onar kişilik kUmelcr te~kll 
ettikleri, kendi aralnrında bir ~yler 
konu§tuklan görülUyordu. Kabuli bey 
kuınanda. köprUsUndcn bunlara ıreıtlen. 
di; 

- Hey, bana ba.kıanıza 1 Ne dunı
yorsunuz orada.? 

Neferler gö7.lerini kaldırdılar; fakat 
vaziyetlerini bozmadılar bile ... l.J'lkayt 
bir tavırla. aüvnriyi aUzdUktcn aonra 
yine kendi are.lannda konu,mala.rına 
devam ettiler! 

Bu hareket, Kabult kaptanın aklını 
baaından almıs, onu bir ç:ılgına <;evir· 
mieti. Bu sefer gürler gibi bir sesle 
haykırdı: 

- lTI•n· .ı ... aövlüv,.."'-un na d.uı-ıı. 

yôtSunuz orada~ cevab i.•ersenize'? 
Neferler biraz toplanır gibi olmuş~ 

lardı. Ne de olsa asabi bildikleri sü. 
varilerinden çekiniyorlardı. En yakın 
kümeden bir nefer toparlanara'k ıil -
va.riye cevab verdi: 

- Hiç bey baba, şurada eğleniyor
duk da! 

- ~imdi e~lcnco vakti mi yal Hay
di toplanın bakayım. 

Sonra arkasında duran zabitlere 
döndü: 

- Haydi bakalım bölüklerini7..c, va.. 
zife başına! F..Jradı baş güvertede top .. 
laym, onlara stsyliyeceklerim var!. 

Zabitler aşağı indiler. Biraz sonra 
efrad ilteksiz hareketlerle gUvertede 1 
toplanrnı~. UvarllcrinJn ıoıı emrine 
tav'an ve kerhen itaa.t ctrnişlı'rdi. Bu 
srrada. Hnmldiyeden gelen bir filika 
Asarıtevfik'e yana.nmt§, içipden çıkan 
bir nefer Kabuli kaptana gelmi~. pata 
çaktıktan sonra bir zarf uutmıı: 

..... Vasıf bey kaptan gönderdi efen
dim! 

Deml&ti ... 
Kabuli kaptnn süratle zarfı açmış 

ve içinden çıkan mektupta. şu satırln.
n hayret ve dehşetle okumuştu: 

''KarM..cnm Kabuli bey" 
.. Nizamiye 1.'"1t1alanmn i~n ettfl:

lcrhd X!frcndik. Şehirde §irMl kmılı 
bir fhtilôl hükilm stırmc1dcdir. tJlz bu 
kanlı hareketin donanma!fı sarmaması 
na gayret cdiycmız. Sen do icab rdeni 
1/tı'P: A1la1ı t1tırdımcımız al.!un 1Mrde. 
fim! 

Hami.diye süooritt 
Va.."f 

Bir anda. rengi kaçan KabuU kaptan 
teeseUrllnU yenmeye çaltgara.k ko.rtt • 
ıtnda cevab bckliycn nef cre imıalndığt 
zarfı uzatrrkcn: 

- Peki: sclllm söyle oğlum! 
Demiş, nefer gittikten sonra gUver

tedc toplanan mUrettebatm yanma in· 
mlştt. 

Kabult bey, yeni aldığı haberi mai
yeti zabitlerine duyurmak istemiyor. 
du. Gerçi halinde f evka.18.dellk his..aıe. 
d~n bu adamlara itıln iç ylizünil anlat
mak, milşterek tedbir almak en makul 
bit' ı,tı. takat bu sıra.da mUthll' bir a
eabiyete ve derin b!r yeise kapılan SÜ· 

vari büyük bir cüretle deh~etll bir file.. 

lstanbul konuşul}or 

Y anıkkapı kemerinden 
Çeşme 

meydanına .. 
Burada 

• 

lstanbulun en 
sefil, en bakım
sız maha~leleri 

ve en pis 
sokakları vardır 

Çe,memcydant arka so'kakZrırından iki manzara 

Dünkü yunn.da, Gtılatanın arka ma
hallelerinde dolaşa dot~a nlbay~t ta· 
rfhl yanıkkapı kemerine kadar geldi
ğimi yazmış ve btt kuııınuvusta kMıe

rlnfn atkastnda tanı ~anuue kuru
nuvwsta bir mahalle buhmduğunu da. 
US.Ve ctMf~tlm. 

Y:ınıkkapı kemeHntn thıUnde yeni 
bir terkos ~esmesi yapılmıştı. Altına 
1"•• :ı-ı..ı. .. ~- eu ;rc;ı.r ~1-•••f' J-

çin, bu çeşmeden akan bütün sular, 
znUın toprak olan yola ya}"tltyor ve bu· 
rayı, ta kemerin içine kadar g. çilme.. 
si imkansız bir bataklık halltıe gt!Uri
yordu. Bu mahallede oturanluın an • 
ıattığıpa göre, her gUıı bUUm su ihti· 
yaçlarmı bu çeşmed~n temin etmei 
mecburiyetinde kalan bu zava.llılor, bu 
çamtırlnra di~ kapaklannA kadar g8 • 
mUlmcden çe~menln yanına sokulanıı. 
yorlarmıı .. 

Natckim, biz de adctA duvarlara ya• 
pıeacak xadar kenardan yUrUyerek ve 
bin bir itin& llo 1cemeı1 geçerken, yi· 
ne c;amurlara bulanmaktan kendimizi 
kurtaramadık. Kemerl geçtikten son· • 
ra, sokakların eekli bfrdtnbire deği'jl• 
yordu. Yollar yine bozuk ve plıllk icin. 
deydi. Fakat burada üstelik mUthJf 
bir darlık \t'e havuızlık da hUkilm IÜ· 

rauıHxıpı kemeri ' 
- Yok ki.. Gemlciyınie, çok sene var 

ölmUe, annemiz var, tahta, çamaşıra 
gidiyor, bizo bakıyoı:-.• rUyordu. Ye.mn yumru, yrlnlma~a yUı 

tutmUfJ aMap evlerin bl~oğu da, çık· 
m:ız Mkalclara kunıımu3tu. 

Müddeti bayatla.tında gtıneş g&'!nL 
yen bu evlerdetı blrtslnln enunde iki 

- Eve kaç para ldra veriyorsunuz 1 

- Blr odada. oturuyoru:ı. Galiba. 1· 

ki lira kirası var, fakat dört aydır o
nu da. veremedik. 

cılız ve renksiz c;ocuk oynuyordu. Konuştukça, yUrekler ııcısı hakikat. 
Ynnlanna ıokulup konUfmağa bafla • lerle karşılaşıyorduk. Bu zavallılar, 
dım. korkunç bir fnkrü zaruret içindeydi· 

- Melet~be gidiyor mU8unuz ıh:?.. 1 er. 
-Evet .. 
- Kaçıncı ımıftasmız? 
- He mk&rdettm, hem ben tldnci sı. 

nıftayız ama1 kardeşim hep hutalam· 
yor, galiba art.ık' moktebe gldemiye -
cek ... 

- Babanız ne tı ya.p&r? •• 

Hasta denen çocuğun, açlık ve sefa-

let yüzUnden, bu güneşsiz, havasız pis 

mahallede, veremin, korkunç pençesi. 
ne düştüğünden şüphe edilemezdi. 

Yanımda. duran arkadaşım foto Ali, 
kolumdan çekti: 

re saplanıntstı : r Silvarlnin gelişini 
- BUtUn bunlar eu hain 1'\dişahın, - Bak! 

birinci yUzbaşı: 

ikinci Ab;iülhamidtn başının altından 
çıkıyor; bu ihtil~lln baıııtınlması için 
en blrincl ve en kR.t't c;a.re onu ortadan 
kaldırmaktır! 

Diye dUşUnUyordu. GUverteyc gelir. 
ken korkunç bir karar verolştf: şim· 
dl, efradın hissiyatını galeyana geti
recek, sefinenln dört topunu da. Yıldı
za çevirtecek, ve bir emirle memleke. 
tin başında 33 senedir bela kesilen pa. 
dl~ahı sa.rayı fle, tacı lle, taht? ile ye
rin dibine geçirecekti. 

Bu kararı veren sUvari, 8.zlmk~r a
dımlarlyle gUverteye çıktı ; llkayt sı
ralar teşkil eden efradın yanma vardı. 

Kumandasıyla efrada bildlııniştL 

Bugüno kadar bu kumandaya sert to. 
puk birleşttnncsilc itaat gösteren mü. 

rettebat, bugün zayıf ve isteksiz bir 
eekllde mutavaat etmiı;tl. Kabuli kap.. 
tan, göziinden kaçmıyan bu hareketle
re çok U:ıUlüyor, fakat çaresiz h~ -
metmek mecburlyetinde bulunduğunu 
idrak ediyordu. Neferleriıı teşki ettiği 
sıraların ortasına gelince gür sesiyle 
haykırdı: 

- Merhaba arkada$1ar! 
- Merho.ba bey baba! 

(Devamı var}, 

- Haydi, dedi. Biraz da b~ka yer .. 
leri dolaşalım. 

Bozuk havagaZI fcneti asılı iki so 
kaktan geçtik. Yollar gtttlkge daralı
yor, burunlarımız tahammUlü imkfuı 1 
sız iğrenç kokularla doluyordu. • 

Bti mahalledeki boş arsaların herb~ 
risi a~TI ayn birer mezbele idi. Kimbi 
lir nckadar zamandır çöpçü yUzü gör 
mmnl~ soka.kle.ı'lil pisliği yetmiyormu 
gibi, boş arsalar da Ustclik birer çöp 
kutusu konmuştu. 

Arkada.Jjrm, b{r taraftan iğren~ m~ 
zararım resmini alırken, ben de yam 
nııidan geçen genç b ir kıza sordum: 

._ Buranın ismi ne böyle yavrum? 
Niçin bu kadar pis sizin mahalleniz '!I 
Xız gnrib ga.rib yüzüme baktı ve: 
- Hiç duymadınız mı burayı siz~ 

dedi. Ceşmemeyd:ını ... Bakımsızlık ve 
pisliği ile meşhur bir semttir bizim m 
halle.. Sanki çöpçUler, be1ediyecil 
buraya boykot etmişler, kırk yılda bi 
olsun uğrnm:ız semtimire ... 

- Peki şimdi kış, bu çöplerin koku 
suna bir dereceye kadar tahammil 
edilebilir. Ya yazın sıcak gUnlerind 
ne yapıyorsunu1 ... Genç kızdan be 
hayrete düşüren §U cevabı aldım: 

- Bunrnlanmrzı tıkarız. 

Ve bunl:ın söyler söylemez giilcre 
ynntmızda.n uzaklaştı, gitti .. 

Gördüklerimiz midelerimizi bulan 
dırmış, başımızı döndürmtlştü .• 

Foto Ali, mUtemadiyen: 
- Gidelim artık, gidelim, deyip du 

ruyordu. 
Güneş görmez, dar, pis, bozuk sa 

kaklardan beş alb tanesini daha g 
tikten sonra, nihayet caddeye çıktı 
ve rahat bir ncl'es aldık. Kam.köy is 
tiko.mctinde ilcrforken, gerek ben, ge 
rchsc arkadıışım, biraz evvel gördU ... 
müz sefalet manzaralarını düşi.inüyor 
ve içimizde acı bir üzüntü duyuyor 
duk... 1 

HABERCi 

~a 
26 ŞUBAT - 1938 CUMARTESi 

18,30 pl(lkln anns rnuslldıl, 19 l\landoll 
Ye Gitnrn, Zekeriya Tnvınnn, 19,30 konf 
rnns: ünh·crsitc profcsörlcrlodcn Aki 
Snkir (iklim tcdnvlslndcn maksat nedir 
Dıı tednvlnln foydnlıırı ve tntbiki) 19,5 
13orsa haberleri, 20 Snrli Hoşscs ve :ırkn 
ı1::ışlıırı ıarııfından TOrk musikisi ve Jıal 
~rkılnrı, 20,30 B:ıv;ı. r:ıportı, 20,33 Omc 
llızn t::ırofındnn nrapça söylev, 20,45 S 
mahal Ö:ı:dcnscs ve arkndn~lan, tarafın 
(lan Türk musikisi \'e halk şarkılıın. )s:ın 
nynrı). 21,15 Klüslk Türk musikisi: Oku 
yarı Nuri ll:ılil, Hcş:ıt Keman, Kcmenç 
l\emnJ Nlyotl, 1'nnbur DUrrü Turan, J\n 
nun Yccihc, Nt'Y Tevfik, Ut Sedat, Tanb 
Refik, Kemençe :Fahire. Ut Cc\'dct Koz.an 
Nısfiye Seliıhattln Gnndan. 21,50 orkcslr 
22,45 ajans haberleri, 23 pliıkln sololar 
oı>ero ve orıt'.'ret :ıınr('al rı 23,20 son haber 
ıer ,.e ertesi sünlln programı, 23,30 son. 
nOKllRS: 

;ıs c:ızb:ınt, 20,15 müzik, 21,15 rady 
orkestrası, 23 c:ız pltıklıırı, 
Rl'D.\PEŞ1'6: 

18,30 radyo orkestrns1, 19,45 karı~ık kon 
:;er, 22 slgan orkestrası, 22.30 ca:ı: pUiklan. 
~3,15 slı:ııın orkestrası, 23,80 c:ız pltıklan, 
24,05 nskerl rnfü:lk:ı. 
mmr.IN: 

19, B:ındo, 20,tO knm:ıvnl milıi~I, 21 
b:ındo, 22 radyo orkestrası, 23,30 hafit 
müzik, 
UOMA: 

18,15 cazbant, 20,30 hafif mtWk, 22 °'" 
nernilıın temsil nakli. 
l'Alt$0\'A: 

19,16 plfık, 20 konser, 21 radyo orkest
rası, tarafından yJllsl.cr. 23 lınfil.mü.ılul!! 
dnııs ha,·aları. 
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Alkatraz ada.!ı, t(.ooktan, flzeri zırh kaplı kork"Unç bir harp gemWne benzer 

Alkaponun karısı 
tô1R...CMLE 

tehdit edi.liyor 
v• Kocamın serbest bulunduğu 
günlerde şapkacıya bile zırhll 
otomobille gidiyordum; Çucu
ğumıa yalnız çıktığtm bir gün 
üzerimize mitralyöz ateşi açtı-

................... -........................... ___... ... 
1 1 

i Madanı ı : . • i 

Alkaponla~ 

nıulakat 1 lar; canımızı güç kurtardık . ···--·------................ -..................... _. .. 
Kocam Alkatrazda her an 
tehlike içinde bulunuyor! 

Paris • Sair muhabirlerinden biri, 
gimdi Alkatraz adasındaki hapis· 
hanede bulunan oo son günlerde 
çıtdırdıfjı haber verileu Amerika
lı ha.ydud Alkapon'un karısıyl.a 
konuşmU§ ve gazetesine yazmış
tır. Gazeteci, bu ziyareti, 'lfadam 
A.lkaponun San/ ransiskodak"i köş 
künde yapmıştır. Bu mülôkatı 
kt8men 07-.,·uyucul.artmıza nakledi.. 
yona. 

Camları açık pencereden Sanf ran.. 
sisko körfezi, daha ilerde, güneşin zi. 
yası altında parlıyan Alkatraz adası 
görülüyor. 

Madam Alkaponu görebllmek pek 
güçtür. Hele gazete muhabirlerind~n 
kendisini gören ve konu§all hlc; yok 
gibidir. 

Ben, Sanfransiskoda olduğunu tesa
düf en öğerndim. Fakat bu öğreniş hiç 
bir fayda temin etmedi. Fazla tafsilat 
alabilmek için kime müracaat ettimse 
bir şey bilmedikleri cevabını aldım. 

Meslekdaşlarım, muharrirler omuzla -
rmı silmekle mukabele ettiler. Va
eingtona telefon ettim. Bu hususta bir 
şey yapamıyacaklarını söylediler. San 
fransisko polis müdüril de bana yar
öımda bulunamıyacağını beynn etti: 

- Bu kadının kocasının işlerinde 
aahli olmadığına kaniiz. Onun için 
kendisini rahat bıraktık. Meşgul oldu. 
ğumuz yok. Ne yapıyor. nerede otunı. 
yor, bilmiyoruz.. 

tl'ç gün sonra otelde bir mektup bul
aum. Zarfın ti.zerindeki adresi makine 
tle yazılmıştı. lçerııinde, yine makine 
ile yazılmış xşu mektup vardı: 

.. XY bulvan üzerinde, R sokağı kö
§BSinde pembe kl5şk. Yann öğlene d.oğ
nı geliniz. Ve şu mektubu yırtıp atı-
nız ... ,, 
İmza yoktu. Bugüne kadar, bu mek. 

tubun kimin tarafından yaT.Jldığmı, ki. 
mln tarafından gönderildiğini hll~ 

anlıyamadım. Ertesi gün, köşkün ka -
ptsmı ~alar çalmaz açtılar ve buyru
nuz, dediler. 

Köşk, Sanfransiskonun en kibar ma
hallesinde, denize yakm caddelerin 
birinde idi. 1 

tki katlı, konforlu ve güzel döşelt I 
kUçUk bir köşk .•• 

Bana kapıyı açan hizmetçi kız par
oösilmU, şapkamı a.1dıktan sonra: , 

- Madam Düvat sizi bektivor. de. 
ol. Gösterdiği odaya girdim. Mari Dü. 
vali, yani madam Alkaponu gördüm. 

Ş ·tpkaClya giderken bile 21rhh 
otomobil •.• 

Kırk yaşlarında kadar bir kadın. 

Orta boylu ve etine dolgun. Saçları 

kumral, hafifçe kırlaşmış. Gözleri za.. 
yıf, dikkatle bakarken arasrra göz kn
paklannı kırpıyor. Arkasında sade, 
fakat .~zel biçilmiş bir rob vardı. 

- Hayatım, dedi, daima böyle sa
kin değildi. Bir şapka satmalmak iste
dlffm zaman şankacı dükkanına zırh. 
1I otomobille gidivordum. Sağımda ve 
solumda otomobillerle muhafızlar gc. 
li~ordu. Bir gün küçük oğlumu gezdir-

• 

&\Oka1P>cın0 düşmanDaıronon bıçak 
<dlaırlb>elleırDınıden kcırunmak için 
vlYıcıuıcdJ{lıınlYı lYıç saınrltDmefcre kaDonDo
sğıon<dla keteın saırgıDaırDa saıra.rmaş 
mek için yalnız sokağa çıktım. ÜT.eri- hakkı var. Ta.bil gönderilen mektup
mize mitra1yöz ateşi açtılar. CanımıEJ Iarm aslını değil, kopyasım veriyor. 
kurtarmak için yerlere yatmak mecbu- lar. Ben de, bana yazdıktan mektup. 
riyetinde kaldık. Kocam, hemşiresi larm ancak kopyalarını alıyorum. HU
evlendiği vakit düğün merasiminde ktlınet, mektuplann aslını göndermek· 
hazır bulunamadı. Çünkü polisler ken- ten çekiniyor, belki arada bir parola 
disini arıyorlardı. vardır, diye korkuyor. 

Seyahatte olduğumuz zaman gittiği. Sonra iki ayda bir kendisini görme-
miz otellerin bazıları bo§ oda bulun. me müsaade olunuyor. Fakat, bilseniz 
madığmı söylüyorlar, bizi kabul et - nasıl... Baz.an bu ziyaretlerimin onu 
mek istemiyorlardı. Tabil bunlara çok muztarip ettiğini görüyor, gitme
karşı bir şey diyemiyorduk. Kocam mek istiyorum. Burada mahkQmlarla 
Floridada bir ev satınalmıştı. Bura- görüşmek, diğer haptShanelerdekl gibl 
da rahat bir ömür sUreceğimfzl Umid değil ... ,. 
ediyorduk. Fakat mUmkUn olmadı. Oğ- Atkapon heran ölUm tehlikesi 
lum onuncu yıl dönümünde mektep ar- içinffe 
ka.daşlarına bir ziyafet vermek istedi. Uzun bir sükflt, her ikimiz de ce • 
Polis, gelecek çocukların etinde, ebe. hennem adasına bakıyonız. 
veyninin müsaadesine dair bir vesika _ Fakat Alkaponu niçin buraya 
olmazsa kendilerini köşke girmekten koydular? 
menedeceğini bildirdi. Ve bUtün gün _Çünkü onu pek tehlikeli addedi. 
evimizi tarassut altında bulundurdu.,, yorlar. Gardiyanları parayla kandınp 

Her ~ün bir tehftlt me1duhu j 
Bakışları, açık pencereden, Alkat • 

razdan ayrılmıyordu. Bir an sustu, 
sonra nave etti: 

••- Milyonlar pek işe yaramıyor. 

Bu milyonların sahibi karşıda mahpus 
bulunduktan sonra.. Bana gelince, pek 
emniyet altında değilim. Her gün bir 
tehdit mektubu alıyonıın. Bütün bun
lar Şikagodan gönderiliyor, kocamın 
düşmanları, eski gangsterler tarafın
dan ... Bunlardan birisi bir gün koca
mı öldUrmek istedi. Muvaffak olamadı. 
Yakalandı, hapse abldı. Bu adam ge. 
çenlerde cezasıİıı bitirdi, çıktı. Beni 
öldürmek, bu suretle kocamdan inti • 
knmmı almak istiyor. 

- Polis sizi himaye etmiyor mu! 
- Elinden geldiği kadar... Fakat, 

daima yanımda bir düzüne polis bu
lunduracak değil a. .. Birçok defalar da 
beni kacırmak istediler ... 

- Kaçırmak mı? Niçin?., 
- Büyük bir fidyel necat almak 1-

çin .•• 
Hayretle yüzüne bakıyordum. GUl

dU: 
- Parasız değiliz. Fakat, herkesin 

dediği gibi yirmi beş milyon doları

mız yok. Bu pek fazla .•• Servetimizin 
iddia olunduğu gibi Miyami civarında 
bir adada gömülU ve saklı olduğu da 
doğru değildir. Paramm, birçok sana.. 
yi iş1erinde kullanıyoruz. Bu sebeble 
bazan Şikagoya, Nevyorka ve cenubi 
Amerikaya gitmek mecburiyetinde ka.. 
lıyorum. Fakat, muazzam bir servetin 
idaresi kadın işi değil. Bereket versin, 
Alkapon kendisi idare ediyor, bana ıa.
znngelen talimatı veriyor, ben de o su
retle hareket ediyorum. Yoksa. .• 

- Buna mUsaade ediyorlar mı? .• 
- Evet, benim vasıtamla... Diğer 

mahpuslar gibi onun da ayda bir mek
tup yazmaya ve bir ceva.b almaya. 

oam vnııu•-

kaçmasından korkuyorlar. Alkaponun 
düşmanı çoktur. Kaç defa hapishane
de kendisini öldürmek istediler. Birkaç 
ay evvel çamaşırhanede çalışıyordu. 

M.ahldimtardan birisi, azılı bir katil, 
Uz.erine ıslak çama.şırlan attı. Alka • 
pon kızdı, bir yumruk savurdu. Gar
diyanlar müdahale ettiler, ayırdılar. 

Sonra her ikisini muvakkaten zindana 
koydular. 

Bir gün, yine azılılardan birisi başr.. 
na. bir demir parçası fırlattı. Eğer ko. 
cam vaktinde başını eğmemiş olsaydı, 
muhakkak beyni parçalanacaktı. 

. · Alkapondan nefret etmelerinin, ken
disine karşı kin beslemelerinin sebebi 
7.engin olmasıdır. 

Kocam, şimdi düşmanlan arasmda 
yrupyor. Ha.yatı her an için tehlikede
dir. Beş sene sonra serbest bırakıla -
cak. Bunun için kendini öldürmek isti
yorlar. ÇUnkU öteki mahpuslarm ben. 
si mUebbed küreğe mahkfundurlar. Ha 
pisten çıkabilmeleri ihtimali yoktur. 

Hapishane müdürü bunu bildiği i
çin kendisini kUtünhane memurluğu i
le tavzif etmiştir. ~ende mUdür}e gö
rüştüm. Kocıı.mdan memnun olduğunu 
söyledi. Cumartesi akeamlan sinema
yı idare eden de odur. Kocam vücudu.. 
nu baştan ayağa kadar üç santimetre 
kalmltğında keten sargılarla sarar. 
Bıt'ak darbesinden korunmak için. A
caba bu cehennemden ölmeden çıka -
bilecek mi? Müdilr bile bundan şüphe
li. Mahkfunlarm tecavüzUnden.. bir fır
sat bulup kendisine bir fena.tık yapma. 
larmdan endişeli. İşte, burada. bu kü
çük köşkte kocamın kapalı olduğu a
daya bakmak ve daima bunları düşün
mekle pek endi~li dakikalar geçiriyo
nım. Ah! bu beş sene bir bitse ... ,. 

MUsaade alarak <'ıktım. İki gün son. 
ra gazetelerde Alkapon'un çıldırdı'h 
haberini okudum. Gazetelerin verdiği 
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Eğe mektuplan 

Nazilli kombinası , 
Eğeye refah getirdı. 

Aydın ve havallsinde mühim miktarda P6 

muk Ekiliyor. Yeniden yUzlerce işçi aııvd• 

.. 

l§çi ue mneıe pavyonlan da tamaml anmt~ olaıı Nazilli mensucat /abril# 

1 } sına bir bakış... ı,ıt 

İzmir, (Hususi muhabirimizden) - Aydın vil!yeti~de zeriyat bu s~e ~ı 
Türkiyeyi endüstri memleketlerinden azamet ifade edecelç kadar geniştıf· rl' 
biri haline sokmak dü,üncesile hüku - zilli ve civan da böyle olmakla b',,,.. 

ır uı\J"' 
metimizin tanzim ettiği beş senelik ber, son yağmurların fazlalığı Y ~ " 
sanayi programının yeni eserlerinden den tarlatan ıu basmış ve ovada tıl"" 
btri de birkaç ayıdanberi Ege havza- tan yilz bin kiloya yaklaşan paınıı1' • • 
&nda faal: yet haline &eçti. . mıştır. Ovanın bala su içinde ve ç ıır 

Sanayi bünyemizde ehemmiyeti bir mur halinde bulunması yüzünden tıl 
yer kaplayan Na.zilli mensucat fahri- tahsil malını tophyanuyor. ~ 

~ası zirai ve dolayısiyle iktısadi bün - Her sene zuhur etmiyecek otarı 6'~ 
yemizde dahi faydalı neticeler tevlit fevkalade hali bir tarafa bırakır ,.sıl 
edecek vazifeler yüklenmiştir. Ege muhitine ve bu muhit içind'ııı:et 

Komb nanın inşasına başlandığı yıl- pamykçu hüviyetile tanınmaya na ,rr 
dan bu yana Eğe mıntakası~ pamuk- bulunan Aydın vilayetine parnuk. ı:ect' 
çuluk cereyanına doğru atılan adım - yatının ne büyük bir saadet gelir ,fi 
lar bugün hızı dinmiyecek bir kuv . ği derhal anlaşılır. NetelQm bıl 6 

vetle ilerleme yoluna girdi. yağmur zaran kaydcl:iilmi§ oJıi1as 
Fabrikanın fıuı.liy.: t mel>dc=i vliW gı..ı •A6mı;;u n ... :ıııc1. bUyWLı ı.:. ,..$~ 

son aylar içinde Aydın vilayetinin e- vası esiyor. rrı' 
konom~ durumunda büyük bir inki- Kombina mUstahsitin etinden pa t~ 
gaf belirmiştir: fabrika muhitten yilz- ğu derhal alıyor. Ve işin azaldığı ı:P' 
lerce işçi aldı. Müstahsil, fabrikaya pa- mevsimde de müstahsil zUmrede~ p 
muk vermek için sevinç ve gayretle çoklannı tezgahlannda çalıştırrn3 bef 
çalıştı. Artık Ayfdın vilayetinde sade- re kendi bağrına çekiyor. Son orı 1el:' 
ce ihraç malı olan incir yoktur. Dahilde gün içinde mensucat fabrikasına ~,ıe 
istihlak edilen pamuğa da Aydında rar yilzleree işçi alındı. İşçi ve 

11 
01 • 

b" . ·1rnış , 
rağbet fazlalaştı. pavyonlarının tamamen ıtırı ·di.irın 

Milli Ekonomimizi tevsi eden mah- ması müna!ebetile kombina ı:nU )'Ut' 

sullerimiz arasına Ege pamuğu olgun ğü tarafından yapılan ilan nzeriıtC yii$' 
h .. · ·1 • · • ı · B 1 k • terce müracaat vakı" oldu. Ve bıl. 

1
•5tif' uvıyeti e gırmıştır. zmır, a ı esır, 

Manisa, Denizli ve Muğla vilayetleri- terce müracaatin onda b:r nispetıbııl e' 

nin birçok toprakları pamuk zeriyatı· na edilmek ilzere geri tarafı l<ll 
na ayrılmıştır. dildi. ,____./ 

Facia! 
Bir ebe taslağı, kadını 

do~urlamaymca 

Çocuğun bir 
bacağını kesti 

Qen~ anayı da 
ÖJdürdü 

Bigadiç, (Hususi) - Nahiyemizin 
Okçular köyiliı.de lbrabimin karısı 
Kezbanın doğumunda ebelik yapmak 
üzere Zehra adınaa bir kadın çağırıl
mıştır. Fakat cahil ebe, gayritabii va
ziyette gelen çocuğu alabilmek ve san 
cılar içinde kıvranan anayı kurtarmak 
için çocuğun ayaklarından birini kes
miştir. Fakat buna rağmen çocuk doğ 
mamış ve gittikçe ıstırabı artan genç 
ana ölmüştür. 

Hidise birkaç gün sonra duyulmuş, 
müddeiumumi jan.danna kumandanı 
ve sıhhat müdürü buraya gelerek kö. 
ye gitmişler ve gizlice gömülen genç 
ananın cesedini mezardan çıkartarak 

muayene ettirmişler ve ebelik yapan 
Zehrayı da adliyeye vermişlerdir. 

maltimata göre Alkapon yemekhane
de birdenbire bağırarak arkadaştan -
nm boynuna sarılmak istemiş ve yaka
lanarak sırtına deli gömleği giydiril· 
miş. 

Madam Alkapon buna rağmen, AL 
katra.zrn karşısındaki köşkünde dalına 
kocuını bekliY,Or .. 

L. 1 
ınç . ır11 

Çarşı ortastnda bi~ ~~·'ı~r 
taş ve sopa ile öldiır udı ço'* 
Osmmiye (Hususi) - sura 

feci bir linç hadisesi Jomuştur·~cli p.'ı' 
· d Osmanı,, ot" On sekız yaşların a 8~1 1' 

kılşe isminde bir genç kadın .~c bıç• 
d n .... :v• w· tasında altı erkek tarafın a ·rUJrtıii~t t' 

sopa ite feci bir surette öldil bl<il's .J 
t g-u11 ta ·ıer-

Hadise etrt.ıfında yap ı dat1 ı , 
göre, mesele bir kan dav~s;:ıarı d~'ret 
gelmektedir. Jandarma 5 ç. .,,ııı:>"1, 
hal yakalamış ve Adliye .1~r. 'fıı.Jl' 
ederek katilleri tevkif etznlı 
kat devam etmektedir. oı 

. Kızına tera\1 
eden baba 

h8P56 
4 sene altı ay to; 

•dU tılııv 
mahkftn1 °·,, ceııı i'S' 

l A&ır ı;ı: 
lzmir (Husus) - 'köyünde ıceı;!) 

kemesi, Değirmende:ezubeydeY' tı1 
zı on dört yapndaki ııın bir ~er' 
gözle bak,maktan ~~~ :ir ~ 1 
hakkında gayanı di öl' 

• • • atfC 
mıştir. flilrtılfe ,ıtt 

Karara göre öıner. dört ,,ııe il• 
. .. uıerek ver 

len suç sabit gor . ıcprıır 
bapsıne 

ay müddetle ağır uıe-. 
miştir. anıııinlıı J:ıll~· 

k örner 14yet . re 
Bundan b~ a 1 n ve 11sı> 

ait o a ~· '1"' rinde Zübeydeye . A.bkSflll ıe~' 
kı nakzcdilınektedır. ki kararı ~S· 
hakimliği bu husus~~ ... b\J~ıaıııı 

k e reJh.. ' mül ettirece v unduta 
yetini nzerindcs bul 
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şaheseri 

•• n 
film: {a rga 

Pardede 20 dakftka 
mllyornııaa-

st\lııren kaısnır~a 
ıruau caınıdlı 

~çan 

~ M~RIKANIN tkl meşhur ro
Q man ınulinrrfrf vardır. Nor 

111 
llaıı ve Clıarlcs N'orthof. Hun-

h lıueust~etlerfnclen biri, yaıdık 
rı <ter ronınnı bernber ynzmnk, dl
~ e tuevzularını hcuıen hemen 
lıl,1 Atnerlknlıların "Cenup denl
i arı., dedlklcrf Ha,·ııy ve "Fkt,, 
~tına lnht ur ettirmektir. Esa-

'd ayatınrının mOhtm bir kısmmı 
ı C lllarda geclrcn Nornınn Hali 

barıee Northoff mevzularıııa 
~t~:arak oralarda yaşanmış ıH~r
llı, erı. maceraları almakta, on
l~llsıtyerek pek gfizel bir UsU\T'la 

'~ı aten yaşanmış bir hayatın ro-
~ IJeklinde karllerlne sunmaktan r. 
~ ~1 1 kı rcnınncmrn at nemaya alı-

1. n k romanları "Ilounty de isyan .. 
11 eserin nıe\·zuunun kuYvettna 

ttıııı.cılığın en nıUtekô.ınll Sftnntı 
~~~ita kahramanlarının iyi t>Pçil
ı.\ 1trıası da tı!ve edlllnce ortaya 

tgilıe1 hlr film ~ıkmış Ye bu film 
~~llın hrr tarafında ve bu arada 
~ 1:ket1mtvle de bUyUk bir rağ-

b 1n7.ann11ştı. 
~/1 U gfü önilndA tutan Rnm Gold 

ııı nı nıuharrlrlı>rln "Kasırga,. 
~ aıu eserlerini de filme çelı:me
il.rar vnnılş vo bu filmin tE'knlk 
~~dan nr?.ettl~I zorluklara ''e 
1,, tnasr:ıfa rnftme n hrmen bu 

anu kuvveden flllA çıkarmış. 

~ılıı l'n ını1b1m l eri kasırgadır. 
t '~Ô~\Jt\-J'ıi'W~fiÇ{n8lr'IBtilııh°Jiı1: 
1 <'nnınnclırmağn muvaffak ol
ır 1 • 

~·bt?ıu ki baş erkek rolU. ''U<'u~u 
1
'.; fşo fevknH\.de müsait ohnnsı 

\r11
1 hsanını ı;ayP.t iyi bıluıesl 

l\ 
6 Cbnrles ı ... ocher 1tdındn bir 

ti "erıımıştır. Romanın mulıar-
1il411don Normnn Hnllln nlu nba
~!:I Olan ve Tnhltl de doğup hU
~~harles Locher mUltemmel bir 

1 f>ıı Ur. 
·lı ~Sanı Goldvln. Jon Hail (Con 
\ 0 clını takmıştır. Jon Hail fllıu 

~1 \>11 :ı.rcıan adnll'llnrlnl glistermek
~".h l'~lll'N gUzel yUznıf'lı:ten bnşlrn 
t:ıı~b Unu de bUyUk bir mıl\'llffntcl 

mıs:ı·grı filmf.ıcle Dorvti La ımr ve Co:: Ilol. .. 

~tı ltı)nrmısur. Onun bu muvaffa 
~ ~~ 1kenaısını hemen ı !ollvı.ıdun 
1. ş artıstıorl arasına sokmuş-
"cı 

~ 1 l'~~~ bnş rolilnn gOzeJllğl ile m a
~~cı Yıldız Dorotl ı .. amur yap
' ttı ır, 
~~ıı~n nıevzuu şudur 
ı 11 I> denizi adaları.. nrA.sınrtıı. 

arttırılır. Öyle ki netlcoctc mahkfıml 
yetl ı 6 scnoyi lıulur. 

Güniln blrhıde·Torıını:;I son bir fi
rar teşehbtisUıırlo dnha bulunur. Gar 
diynna öylP şlddctll hır yumrult ,·11-
rur ki adnın derhnl lilUr Terangl de 
knrmnl'\'a mil\ affnlt olur. 

Mahnllt hUkOme>t ıırtık onu her tn-
rafL'l huınmııh bır ŞPl1 ll<fe :ırnınak
tnrlır. Terı!r.gl lıiit ilrı n<ln''lrda Rclcta 
Pfsııne,·t bir şıı.hu; olın ıştur. Bu sı
rıı.1a TE>r-ın~I ufnr-ık h r pndllhotla 

~.il ;ıı. diye bir ada \'ardır. Bu 1 
>aıı t!kencsi balıkçılıkla, tlrn-
~l!ı~~akıa \'e Hlnı11stan conzl ~·., tRm:'l.l'l (ir.t\ mil hlr Me> nfA kntr>tmlş 
~~~r le asude bfr hnyat geclr<"'n 
:t:ıı 1~lılar toı,;ı:tl 1 eder. Adanın 

~da4 "ansızlnrdır. ı 
\~tı11 :ıı en yakışıklı. en <'esur de

~ tı<:a 0ian Terangl, adalar uı·nsın 
~~hır" Uakl!yntı temın eden bil· 
) ~t:r 8Cenıınııı ikinci kaptanıdır. 

\• '~ıa eterden aday.ı hUyük bir 
~~tı )~~ndUren ise Marnmonun 
'~ 'da ıu, sehhar güzleridlr. Ma
~ ~tn4 llın kabile reisinin kızıdır 

1~_onu &.da delikanlılarının gl.lzü 
r 'ill·etll kalbi ise Torngidedlr. 
~!~le 'l'oragl \'O Mnranıo bilyUk 
'~ ~l'a ve Yerli dansları vo çı~

tıcı sında evlenirler. Teragi 
>'ıı.ıcı,:n ve Tahltl adııeındn Uzc 
ı tılllrll an sarhoş bir "Beyazn .• 
~, lt: 'l'e k vurarak çeııeslni cın~ı-
4~lı ııa~~stnın fe1Aket1 ve fllıııııı ' 

· J:ıur aları cta hundnn ı::onrıı Yilıl•illliiıWlll•R:t:Jilll•lllP .. '~--
>,ııı,, bı bir neslin tamamen htir .ınor ~v\C 1 ) Arnerik., nın 
~ r ~ . 
t <ltı\'d ... ocuı;u olan T~ragt blı giızel dans eden yild ~ı· rmdıı:ıdır. Du·· "t: buıu U~Unden dolayı kerıdlnı na rağmen balolarda pek çok dansa. 

~~'ı 
1 

'°o ar Dnba doyamadığı Ma- davet olunmamnktan şikayet eder \'C 
1;Q ~!ta öt ıştığı engin denizler, 

t 'lltıal·erııe-;e bnşlar. şöy!e der: ''Yalnız b:mi dc~il, Gin -

1~ ~lll:ll)( t dayanamaz ve kaçar. ger Rojers'i ve Rubi Helei de da\"et 
,~ır-. 0 adada C11~ınmak kolay ede!'l!er az oluyoı. Bunun sebebini me
~~l'lıtr. n~ Ynkntnyıp tnkrar bap. 1 rak ettim. Nihayet dodlnrımdan bi
~, lll' t1 u. altı aylık ceıasına ı rln1cn öğrendim. Ue~er bizim sinema-
~~: bırıta:a lltıvc ettirir. O bunn . da ka:sten ynnlrş oyn::.dıeımızı gören
,,, 

11
r:!e b~ı clcta rtnha kaçml\k te- ler, iyi dans bilmcdiıl{irn. ize h~ikmedi- , 't ~ilet h unur. 

detaa er defasında yakalanrr yorlar, bunun için bizi dn.nsa davet et- ı' 
ında eczası bir knt daha miyorlarmış .. ,, 

ttr. onu kendi adnsıntn rahibi I'nul 
uaba. denizde l"aygru bir vnzl) ette 
bulur; hemen yelkenlisine alır Ye 
tedavi eder. Tam bu sırada ufuk 
knrarır, ba\·ada fırtına aJAmetlerl 
belirir. 

işte vnknnın en heyecnnh tarafı 
da buradan haşlar. Terangt Pou ba
banın yelkcnllslle adasına ayak bns 
tı~ı valtlt fırtınada şiddetini artır
mış. şiddetli bir knt;trgn şeklini aı. 
mağa haşlamıştır. 
HUıgt r çılgın ıslıklnr çalarken Te

rnnst Mnrnmnsınn Jrnşar. Onlar bir
birlerine ka\'uştuklnrı anda kasırga 
da p:\llar. 

Sıılnr nöa:vı sUpllrmeğe, rilzgfır 
önliue gc lPıı · l.ıinalnı·ı yıkmnğa, a~aç 
lnrı sülmıec;e başlar. 

Tcranglnln hu fel~lcet nnında bil
llilc knhrnmnnlıkları giirülUr. Birçok 
klmselerln hnyntrnı kendi hayatı ba
bnsıııa ku:-tnrır. N'etlrcdc ada, Teran 
gl ve Mnrama da dahil olmak üzere 
ufak bir grupun lstısnuRlle dev gibi 
dnl~alarla bnştan başa sUpürUlür. llu 
utnk grupu, tnlıintın uğuldayan kö
püren lıu dPhşc>tll hiddetine göğüs 
gcrC'bllen birkaç lJUyUk ağaç kurtar 
mıı:;tır. 

Bundan sonra. Ternn-n ve ~tara
ma iJnlerincle taptaze bir hayat açıl 

l ~ın ı göilrilrler. K~sırga adanın sclcc 
nesllo hernher flskl suçları da siltnlş 
yoicntm iştir. • 

Filmin harici manz:ıraları AmArı 
kan idaresi allrndn olan Rnmoa l\da
ı1ındn alınmıştır. Filvaki Samoa va
knnın rf'!rcy:ı.n ettiği l\Ionukura ada 
srndan yUzlcrce mil uznktndır. Fa
kat manznra ltlbarlle hemen hemen 
aynr e,·snfı halzillr. 

Samo:ı ndnı:;ınn Ram C:olch·ln on 
se ;:iz ki .. lltk hlr S?rııp ı;önclerınlştlr. 
F'llm yU:rlerre yPrl! işttrnk f!tmlştir. 
Filmin tuıt'!A ı=::ıımoıı Mfrrlne nlt mns 
raf yekt'tnn l 00.000 dolardrr. Ftım 
mllyonlnrca liraya malolmuşt11r. Fır 
tına makln ... sl olarak Uç bUyUk tay
yare motörll kullanılmıştır. Stüdyo-

7 

Yüzünüzde çizgiler 
llıi ba adı? Kolayeo 
Su yazıyı dıkkatle okuyun ve 
tavsıyeıerimizı tatb.k edın ... 

Sanatı kadnr yüzünUn gUT.elliği ve 
taraveti ile mc~hur Gabriyel Dorziyo: 

- Giizelliğimi nasıl muhafaza etti
~imi soruyorlar. Bunda gizli bir şey 

yok. Yiizümü ellerimi her ak~am sıcak 
su. sabun ve fırça ile güzelce yıkarım.,, 

Diyor. Sade ve kolay bir usul dej!il 
mi! ... Bunu her kadın yapabilir. Yal
nız, nasıl yapıldığını bilmeli. Bilhaı::ı=a. 
C'ehrenin f ırçnlanmnsına dikkat etmeli
dir. 

YüzU fazla pomıı.d:lfar1a, pudrnl:ırla 
bnzrnamalı. Sert frrçn dn ktıl!nnmama.. 
h. Fırca verine pamuk b;r tnnpon veya. 
tüvtu b:ınvo eldi\'en1eri de kullanılabi. 
li'r'. Fırça\'1 ilk evvel ılık suva b:ıtrrrrın
lı. sonra Uzerine biraz krem sUnreli. 
Bununla, hafitçe bastırarak yll.zU sil • 
mcll ... 

Çizı;tilprin önil na!-tıl a'1mr ? . 
Yilzde çlzgller görllnmeye başladı 

mı, masajın ve fırçanın çok faydası 

vardır. 

Çehrevi ya kuru kuruvn. ynhut da 
ılık suvla fırrnhyabilirsiniz. Krem de 
kullana bilirsiniz. 

Bir eliniz1e elmacık kemiklerinizin 
fü;tUn<len yiiziinti,;Un derisini gE>riniz. 
Sonra fm:avla ağtz kenarlnrmı, bur • 
nun vanlarmı ve şakakları. alnı fırca
layınız. Gerdanı, enseyi de unutmayı· 
ruz .•• 

Sonrn bol pudra sUrtinüz, yc,,fden ve 

Bu i i 
sola< 

yumuşak tUylD bir fırça ne fırçalnyr· 
nız, yüzünüzde hiç pudra kalmasın. 

\'il ünllzde s iyah nOl\talar 
var.ia '! 

Bunlardan kurtulmak için fırçaya 

müracant ed!niz. Siyah noktalardan 
0

sizi kurtardığı gibi, mesamatm sıklag. 
m:ısına da yardım eder. 

İki kaşık pudrayı biraz ılık suda hal
lediniz. Yüzün, siyah noktalar bulunan 
verlcrine silrUnUz. Sonra süngerle sili
niz. 
. Bıımı her fkf günde bir ya.tmazdan 
evvel devam etmelisiniz. 

1 • 1 ini siz nasll 
uyor unuz? 

Arkada duran kadında sade ve şık bir layör ı;örüyorsunuz. Siyah yUnlO ku
maştan yapılmıştır. Ceketin yakası, et:!kleri Rönnr arjente kürkle süslenmiş.. 
tır. Bu model, Pnrisin büyük terzilerinden (J..ömuan) ın son modellerinden biri
dir. 

Önde; siyah yünlU kurna~tan yaptlmı3 \'e dUğmeleri siyah lAkeden bir tayör 
üzerine siynh yünlü ve ekose (kırmrzı, mavi ve beyaz çizgili) manto giymiş bir 
genç kız görUyorsunuz. Şapkası kumaş'andır. Bu kıyafetin genç bayanı pek 
güzel ve z::ı.rif gösterdiğine hiç şüphe yok. 

ılR. hüvllk bir hnvwr. \'Ururtn ~c>tfrtl
mtş ve bu havuz deniz işini r;OrmUş
tUr. 

~ıım (::01ılvln hu fllmrle tahiatr o 
kadar iyJ taklit etmiştir ki perdede 
tamam. 20 dakika eüren kasırga sah 

TIP!lllnr1e blrnn 11eylrl'ller suhtrın 1Jzer 
terine akacağından adeta Orkmekte 
dtrll'r. 

Bu filmin ~am nohh·tn• pek bil
Yflk hlr k~r temin cdcc~i tahmln. 
edilmektedir. - --

' 



Bugün ve yarın ya 
maç!arda ... 

acak 

Ta ı rnlar ne ne ·ceıer a abilirJer? 
Millt küme maçlarının dört ehem

miyetli kar§ıla§ması da bugün 'e ya
nn, Ankara He lstanbulda yapılacak. 
tır. 

Bu uıüsabakaları yapmak için !zm!. 
rin Üçok on biri şehrimize geldiğj gibi 
Galatasaraylılar da Ankaraya gittiler. 

Geçen seneye nispetle bir hayli za
yıflamış olan Izmirliierden, İstanbul 
takımları karşısında ga1ibiyet kaza • 
nacakla.rı pek Umit edilmemekle bera
ber, pazar günkU Fener - Üçok maçı. 
nın bir haylı entere!an olacağına şüp. 
he yoktur. 

Elindeki elemanları iyi kullanama -
dığı için son zamanlardaki her mü~a
baka..da blr p:ırça daha tedenni ettiğini 
gördUğiimUz sarı lacivertlilerin geren 
hafta da ~iuhafızgilcü ile berabere l:al 
ması tarJft.ırlannı bir hayli düeün -
dürmeye başlamıştır. Zayıf müdafaası 
ile kudretsiz hücum hattı arasında bo. 
ca!ıyan meşhur muavinlerinin bu pa ~ 
zar ne dereceye kadar muvaffak ola. 
cakla.rı kestlrllemez. 

&nelerdenberi Türkiye birinciliğini 
elinde tutan Fener1iJerin bugünkü ta
kımlarıyla, mHli kümenin ikinci sene
sinde e!ki şöhretlerine layık bir neti. 
ce almaları bir hayli müşküldür. İşte 
bu itibarla pazar günU Taksim stadın. 
da oynanacak olan Fener - Üçok mil. 
sabaka!!ı ehemmiyet kespetmektedir. 

Geçen sene An1.aradaJ.."i milli 1-.ı7.me maçında G<ı1ataso.ray ve AnT:aragiici1 
tak"ımlarının bir arada alrnmış T'Csmi. .• 

cı hattı da, sert oynıynn rakip müda. 
faa karşısında ne derece girgin oym. 
yacak ve gol atabilecektir? l~te bu mü
sabakanın meçhul noktası ... 

daşımız lmıt Apak'm hakemliği altın. 
da yapılacak olan Beşiktaş_ Vefa şild 
maçı da ~aftanın mühim karşılaşmala
rından biridir. Lik müsabakalarında 

milli kümeye girebilmek için büyük 
bır ga~'I'etle çalıştıklarını gördüğümüz 

ve baş dört klüpten maada diğerleri
ne karşı çok iyi neticeler almış olan 
yeşil beyazlıların, Beşiktaşa karşı da 
bu hafta bir sürpriz ha.zırlamaları ak
la gelebilir. 

Evelyn Chand· 
ler isminde genç 
ve güzel bir kız, 

son zamanlarda 
Amerikanın e n 
çok beğenilen bir 
patinajcısı olmuş.. 

tur. Bu yeni yıldız, 
cidden fevkalade 
güzel kaymakta ve 
bugiinün (ia.mpi -
yonlanna taş çı • 
kartacak hüner -
ler yapmaktadır. 

Yukarki resim - ~ 
terimiz her gün şöhreti biraz daha artan Evelyn'i fevkalade beğenflen b»:J 
rinden biri olan takla atarken gösterme ktedir. Küçük resim, gü7.el pat!JllT" 
taklayı atmadan evvel aldığı pozu göst ermektedir. 

Tokyo olimp iyatları için 
büyük dedikodular oluyor 

B ir çok m ille t ler '' H a r p h alindel<I 
b i r memleke t t e o limpiy at 

CumartPsi günü lzmirin aynı takı· 
mınrn Güneşe karşı alacağı neticenin 
ma~llıbiyet olacağını söylemek her
halde kehanet sayılmaz. Bcşiktaşa 3-1 
yenilen OçokJuJar, bu sene !stanbuJ 
takımları içindfj en iyi vaziyette olan 
GUneşe bUyUk bir farkla yenilmemek 
için bir havli gayret etmesi lazımdır. 

Son zamanlarda çok çekingen oynı
yan Haşimin bu maçta takıma konul
maması ve sol açıkta Danyalm tecril
be edilmesi - öyle zannediyorum ki • 
takım için daha faydalı olabilir. Hiç· 
bir mgçını görmediğmiz, yalnız Muha
fızdan dnha kuvvetli olduğunu duy • 
dui;'llmuz Harbiye ile yapılacak ikinci 
ka ı ma. h kkmd sa şimdiden hiç 
pir FC,Y S .\ J cmcz; 

Yarın sabah Şeref stadında arka-

Bizim u · nnimb:, bütUn takrmla. 
nmızın l' 1 1ı ve m vaffa ı ·etli maç
lar yapmalarıdır. 

1 O.M.K. 

yap lrnd dl.d ı r ,, cllyoı loı ~ 
Fakat h e r şeye rağmen, 940 oumoW9"9t 
ıarının T o k y od a y a ılacağı anıa,._ıl•:? 

Halihazırda lordlar kamarasında a- komitesinin mümessili oıaral'~ 
za olan eski olimpiyat şampiyonla _ gelmiştir. Galatasaraylıların Ankara müsabn· 

kalarma gelinC'e, dUn on beş ovun<'u "" 
iki idareciden mürekkep 17 kişilik bir 
kafile halinde hilld'ımet merk('zimize 
giden san kırmızılılar bu sene An~a-

' rada ilk milli küme marını vanan İs-
tanbul takımıdır. Geçen hafta Taksim 
stadında sevretti~imiz Muhnfızgücü i. 
le yaoılacak ilk karşılasmanm pazar 
günkü Harbive rna(}ı kadar zorlu olmı. 
yaca~ı tabiidir. Muhafızt:'Ücünün cok 
.enerjik müdafaasına rağmen becerik
siz muhacim hattı, kuvvetli Galatasa
ray geri hatlan önUnde gol çıkararak 
vazfvette olmamakla beraber, san kır
mTztlılarm, Necdet. Sülevman, E~fak. 

Haşim ''e BUlendden mürekkep akın- Ynnn Bc~ikt~şla kar§ıla§ac.ak olan Vefa ta1amr .• 

Paris - Budapeşte 
maçının al is e • 

1 
Geçen pazar günü Pariste "P:ı.rk de 1 

Prens" de Racing ile Red Star oyun
cularından müte~ekkil Paris muhteliti 
ile Budapeşte muhteliti arasında yapı
lan maçın (1.lJ berabere neticelendi
ğini yazmıştık. 

Fransız f odbolunun kısa bir zaman 
içinde büyük bir tarakki eseri göster· 
diğini bir defa daha ispat eden bu ma 
çm neticesi, fransız matbuatı tarafın-

Av11sluı ııa lahıını 
hazıı lanıyoı 

Yarm bir Ym.toslav tak ımil e 
Viyanada maç yaµı 'aca'c 

Yarınki pazar günü Yugoslavyanın 
en iyi takımı Gradyanski ile, Viyana· 
da karşılaşacak olan Avusturya milli 
takını namzetleri ~u oyunculardan mü. 
teşekkildir: 

Platzer; Sesta, Schmaus, Vawn, 
Pekarek, Skomal, Seister, Neumer • 
Binder, J erusalem, J esser. 
, İhtlyat1ar: Zohrer ve Nausch,. 

Avusturya mmt takmımm, sıkı bir 
ııazrrtık maçı yapmak ilzere Grad
ynnsklyl davet etmiş olması, Yugos _ 
lıı.v futbolil icln c:!dden iyi bir nottur. ı 

- 'l'lll aıı ıuu. -· 

dan pek haklı olarak, iyi karşılanmış
tır. Hatta. b:ızı gazeteler. küçük bir tn. 
li yardımiyle, Parisin bu maçtan galip 
çıkmış olabileceğini de kaydetmekte
dirler. 

Filhakika. yan direklere çarpan üç 
şüttP-n maada ikinci devrenin ortala
rında, Peşte kalecisi yatarak bir şilt 
kurtarmış ve top hızla geriye gelmiş

tir. Jordan hu topu kaparak bütün hı. 
zıylıı boş kaleye göndermiş, fakat top 
tam bu mrada ayağa ka1kan kalecinin 
sırtına çarparak dışarıya çıkmıştır. 

Manmafih, Fr;ınsız gazeteleri, neti
cenin, oyunun sureti cerey:ı.nile müte. 
nasip olduğunu da inkar etmiyorlar. 

Filhakika, çok miltevazin bir ~ekil
de cereyan eden ilk devreden sonra, 
Macarlar da.ha Ustün bir oyun ~ıkar

mışlardır. Tahmin edilmiş olduğu \'eç
hite, Budapeşteli oyuncular, teknik it.i 
b:ırile. rakinlerine tefevvuk etmişler -
dir. Tot>u idare etme'cte ve demarknj. 
da adetfl iiPhd olnn :Ma.carl"r, haf hat
ları gayesinde, cidden parlak akınlar 

yapmışlars3. da, muhacimlerin kale 
önünde müessir olamamaları yUzün-

Güreşçil ·erim ~z 
Avrupa b ir incilik

le r ine haz ır l anıyo ır 
T. S. K. /staıLbıü bölgesi Güre§ a

janlığıııdmı: 

1 - Avrupa güreş birinciliklerine 
hazırlık idmanları her hafta pazartesi, 
Çarşamba ve cuma günleri Şehzndcba. 
şmda Siileymaniye klübü salonunda 
yapılacaktır:. 

2 - Ça.lııımaya 28.2-1938 pazartesi 
gününden itibaren başlanacaktrr. 

3 - Çalışma saati 17-20 arasıdır. 
4 - Mi!li takıma dahil Çoban Meh

met, Mustn.fa, Adnan, Saim, Yusuf As. 1 
lnn, Yaşar, Kenan, K. Hüseyin, Sam -
sunlu Ahmet ile Kasımpaşadan Rı7.zık 
İzzet Basri, Galatasarayı;fan Ahmet, 
Faik, Güneşten Hasip, Doğan, Yahya, 
Hasan Tahsin, Beşikta~tan Şevki, her 
hafta mezkur günlerde ~ülcymaniye 

klübii ımlonund:ı. bulunmaları tebliğ 

olunur. 

elen. kat'i bir netice elde edememişler
dir. 

P arisli oyuncular teknik eksiklikle. 
rini, sürat, enerji ve nefeslerile telftfi 
etmişlerdir. Her oyuncu, Uzerine dU
"Cn vazifeyi hakkiyle yapm,~tır. Bil _ 
hassa, Dupuis, Zabalo, Meuris, Jor
da.n, Diagne ve M:ıthe çok gü~I bir o
yun çıkarmışlardır. 

rından Lord BW'ghley, ayni zamanda Verner Klingberg, bund&IJ- PJ 
İngiliz olimpiyat komitesi başkanı ve Kahireye gidecek ve 1940 ~ 
- 1933 tcnbcri - beynelmilel olimpiyat lnrı için yapılan faaliyet ~ ~ 
komitesi azasındandır. hakkında beynelmilel olinı~ )1 

Bundan kısa bir müddet evvel, 1ngi- tesi azalarına izahat vere<: ;..d, 
liz olimpiyat komitesi, Londrada sene. Fransız olimpiyat komi~ 
lik umumi toplantısını yaparken, bu man Massard Fransız ~ oo!a, 
toplantıya riyaset eden Lord Bw·ghley Tokyo olimpiyatları halt ~~~ 
her iki vaziyeti düşünmek mecburiye- tııi nazarını öğrenmek i.Uef8-8' J1" 
tinde kalmı~tır. Bun.un içindir ki, tn. le~ müracaat etmişse de, b _. 
giliz atletlerinin, Tokyo olimpiyatla - bir ccvab alamarnı&tır. ..1Afd y 
rına iştirak edip etmiyecekleri mese- Huli'isa. İngiltere mü~ 1'_ 
lesi mevzubahs olunca, Lord Burghley nüyor; Amerika iştirak~ ' 
sözü, beynelmilel olimpiyat komitesi- ziyor; birçok küçilk m~ ~..al' 
nin pek ya.kında Kahiredc yapacağı yo olimpiyatlarına iştiraki ~..., 
toplantıya intikal ettirmiştir. tiyorlar; Almanya ile ttal~ 

Filhakika, bu toplantının, önümüz • rak edeceklerini kat'i bir '-
deki martın 10 undan 20 sine kadar dirmişlerdir. ı~)/1 
Mısırda. yapılacağı malfımdW'. Bu top- Vaziyetin, önümüzdeki-~,....., 
Jantının çok mühim olacağı ve Nil sırda yapılacak olan to ~ 
nehri kıyılarının sakin peyzajları kar. sonra, daha fazla tavnszub _I 
şısmda bir gemide yapılmasına rağ - laş1lmaktndrr. oe f'l""JIY 
men - bir hayli münakaşalara yol aça- Türkiyeye gelince, bislJll .,.ıJl ~ 
cağı tahmin edBcbilir. Bazı men1le. w•m•z - bermutad - heD:ı,- ıu• 
ketlerin mümessilleri, şüphesiz, Tok- Bu hususta, şimdilik f ~, 
yo olimpiyatlarına iştirak edilmemesi. mediği de muhakk~kt, ~" 
ni teklif edeceklerdir. Bizde Met oldugu da ~J' 

Haber verildiğine göre, üç şimal f e- mızı son aylar zarfın ,..,el!::,,
derasyonu, harb halinde bulunan her- sevahatten birkaç hafta.._,,_...... ,; 

le bir iki kamp kurarak hangi bir memlekette olimpiyatların 
l·r tm· 1 di f zı., tesbit edeceğiz!.... lllJfı~ yapılmamasını tek ı e ış er r, a -

kat bunun ancak on üçüncü olimpiyaL ( ' f pıJO 
lardan, yani 1914 ten itibaren müna- \.J ov lJ e )~,ı 
kaş:ı. ellilmesi münasip görülmüştlir. ek orıı 

Jnponyadan, organizasyon komitesi n ın r 91 ~ 
Bıı.şknnı prens Jyesako Tokugavayla Öğrenildiğine göre, ~ ~ 
aynı· komitenin katibi Doktor Matsuzo Havacılık federas~on~.. SO~.ıs 'I 

• · urnau-• dP"'""_. fi' Nagaydan alınan haberlere göre, bU yaptığı umumı ıç . il ol ·:--d 
•. da getirIXl ._... ~ tUn hazırlık, tabii bir şekilde tamam tarının vucu ne " ... 

lanmaktadır. 1940 olimpiyadının, rek- enternnsY.onal rekt~ir. _.,,,,, 
lamı için, bütün memleketlerde terti- korunu tescil eti· şk~ ;', 
bat alınmıştır. Sovyetıer birlı 1 11J8"1 ,,e ~ 
Diğer taraftan, beynelmilel olimpi. nı haiz Gromov •. Y~ ~ • ~ 

yat komitesinin teknik müşaviri olan in, Moskova • ?ırn \1'ileadS ~ ~ 
l ··r.erınde ---d ~.,,,. 

Verner Klingcbcrg, Japon olimpiyat cinto yo u u lik OUJ.>-'.-::-wd 
ri 10.148 kilometre ~ 'fJP": • 
rekonı. 1087 senesi ~totO~.:...tf ~ 
olan yegane diln!~n ihdS' ~· 
dünya rekorları ıçı -'"L (Jıt'l'1" · 

cialY_.,, lunnn \'auls :ırıa. 

rilıniltir· 



Siliver musunuz? 
-----~~---~~~~~~~~~~~~~~~ 

Deveyi ürkütmemek için ... 

liu resim, bundan birkaç gU n evvel Mısırın merkezi Kahi· 
lhnnııştır. Devesinin otom obillerden ürkerek kaçmasın • 
ltorkan bir deveci, ha~ vanı sımsıkı arabaya bağlamış Ye 

· 1~nin en işlek caddeJcrlnd en işte bu garib vaziyette geç· 
ır. 

ilk otomobil ••• 

~~dtstan 
~ak:· ın Gazipur mınta· 
~ bir l hu cesim ağacın kök· 
-~et rtl.ezar ta5ını sökerek 
~~ ~lr §ekilde yukarıya 
~da ~~Uklcmi5tir. Hintliler 
~la Uhi bir mana aramak· 

'1 ~ da, bunun bir tesadüf 
>tı-~ duğunu ilfıveyc lüzum 

~ ~ltıırı b 
~tlı, bo~ı eyaletlerinde. bir 

\4~ ~ CUnu vermek ist('. 
tı/ gtituıınlunun kapısını sö 

· ek hakkına malik-

* Japonlar ve 
gözlük 

Terakkiye doğru dev adım
lnrile yürüyen Japonya me
edniyeti henUz yeni sayılan 

bir memlekettir. 
Fakat bu seri inki§af hiç 

beklenmedik bazı neticeler 
vermiştir. Filhakika çocuklar
da ve büyüklerde miyop deni
len göz hastalığı gitgide art 
maktadır. Bunun sebebi Jn • 
ponlarm çok okumaları, ~ok 

çalısmalarıdır. 

Vakıa bu hastalığın ;>ek de 
tehlikeli bir şey olmadığı ve 
nihayet ancak gözlük takmak 
icab ettireceği ileri sürülcbi • 
lir. Fakat hakikat hiç de öyle 
değildir. Çünkü Japon erkek · 
lcrinden ekserisi gözlüklü ka· 
dmlarlrı. evlenmek istemedik· 
leri gibi sanayi erbabı da on
ları fabrikalarında çahştır · 
maktan imtinıı cdiyorlnr. 

Japqn hükfuncti, hali hazır· 
da, bu yeni ıehlikenin öniinü 
almak çare!erini aramakta -
dır. Binlerce ~cadın sırf gözlük 
kullandıkları için bekar ve iş
siz kalmaktadırlar. 

Vakıa, erkekler de kadm · 

lardan daha iyi görmemekte· 
dirler. Fakat onların gözlük 

kullanmalarr, o kadar büyük 
bir tehlike teşkil etmiyor. 

Filhakika erkekler, gözlük · 
lü kadınlarla evlenmek isteme
dikleri halde, kadınlar, koca · 

lannın gözlüklü olmalarına 

fazla ehemmiyet atfetmiyor -
lar. 

............... mi! ...... 

HABER 
ÇOCUK SAYFAS 

Bilmece kuponu 
26 ŞUBAT - 1938 

Dilencllik: 
- Karısı iş· 

siz olan bir za · 
vallıya merha . 
met edin! 

Doktor (kızı· 
na hitaben) -
Benim üzerim . 
de föna bir te • 
sir brraktrğını 

bu genç erke~e 
ğe söyledin mi? 

Kızı - Evet babacığım. söy. 
\edim. Fakat o da ccvab olarak, 
fenin teşhislerde aldanmakla 
şöhret kazandığını söyledi. 

Diklrotsi:::ıiğin sonu! 

Yazısız HildivP.: -

Nezaket ilce 
anlatmak lstenaiş 

Bir hokkabaz·. büyük barlar· 
dan birisine müracoot ederek 
gösterişler yapmağr teklif edi
y?r ve maharetini bar sah bin:: 
göstermek için bir tecrübe \':t· 

pıyor. Bar ı::ahibi de şöyle d:
yor: 

- Hayır, sizi kabul ede· 
mem. çünkü sahnenin ilzedn.e 
bir sürü öteberi atrlmasınr h:ç 
sevmem. 

- Fak:ıt ben sahnenin üze· 
r"ne bir ~ey atmıyorum ki . . 

- Siz belki de atmıyorııu· 
nuz, fakat seyircilerin atn.::tğı 

muhal\kaktır 1 • • 

*· * * 

sctmiştiniz. 

Hasta kadın -
Fakat doktor, 
geçen hafta gel 
<liğim zaman 
başka bir has · 
talıkta.n balı • 

Doktor - lştc bayan, bu ta. 
babetin seri terakki ve inkişa. 

fmt göstermektedir. 

ıJ.. ,,. * 
Palavra mll· 

sa bakası: 
Birinci sey • 

yah - Şim a 1 
kutbu civarın -
da o kadar şid. 

dctJi bir soğuk vardı ki, yaktı· 

ğımız mumun alevi do~du ve 
hepimiz üflediğimiz halde sön· 
dürememk! 

İkinci seyyah - Bu da bir 
şey mi? Bizim dola.~ığımıt mm 
takalarda soğuk o kadar fazlay· 
dı ki, ağzımızdan ~ıkardrğımız 

kelimeler donuyor ve biz mUki 
lememtze devam etmek için bu 
kelimeleri ateşin üzerine koy -
mak mecburiyetinde kalıyor • 
duk. 

* {! it 
Genç bir 8\'U· 

katın evinde: 
- Tebrik e . 

derim Ustad, 
öğrendiğime gö 
re ilk müdafaa· 

nızı yapacaksınız ... 
- Evet... Terzim beni dava 

etti de ... 

Hesım ~1apma tecrübeleri 

" 

~y_- ,:~-

© <s«··· .. ··- ® ,_.!J> __ ~----=---= 
Küçük okuyucular. bl!radn gördüğiinüz resmi siz de b!r 

ldiğıda çizmcğc çah§ınız. Hcsim yapma kabiliyetinizi arttır

mı§ olursunuz. 

- ıcws .... ---- .... - -
Kar - Beyaz prenses 

Ve 
Vedi cüce ... 

Miki mucidi Vnlt Oisncyin )eni 
ve c:ınlı resimli hikayesi 

- ~ oı::= 

9 - Akşam üzeri yedi kil· 
çük cü:e evlerine döndükleri 
zaman, bir ışı'Hi ve yedi küçük 
yatakları boyunc.ı uzanmış o· 
lan küçük bir kız gördüler. B~1 
küçük kız onlara çok büyük b r 
şahıs gibi göründü. Bunun Ü· 

zerine, kızarak bahçede bir ~ç
tima aktettilcr • 

11 - Elleri cidden pek kirliy· 
.li. çünkü o zamana kadar hiç 
:;.l~anmamışlardı. Sabunlanır · 

12 - Fakat sonra, kendileri· 
ne nefis bir çorba hazırlamış o
lan kar beyaz prensese temiz el. 
lcrini göstererek sevindiler. 

BULMACA 

Yukardaki kroki bir mahalle
nin planıdır. Bu mahallede otu
ran iki çocuk aralarında bir 
bahsa giriyorlar; bu bahis şu
dur: 

Çocuklardan hangisi siyah 
nokta ile gösterilen yerden baş. 
lıyarak. siyah mUselleslerin a 
rasındaki yolların hepsinden, 
hiç geri dönmeden Ye bir kere 
geçilen yoldan bir daha geçme. 
den bütün mahalleyi dolaşır ,.e 
yine siyah noktanın bulunduğu 
noktaya gelirse. o bahsi kazana
caktır. 

Çocuklardan birincisi, bu işi 
başarnmıyor, fnkat diğeri, hiç 
zorluk çekmeden bütün yollar
dan malum şerait dahilinde do
laşar:ık siyah noktanın bulun. 
duğu yere dönerek bahsi kaza
nıyor. 

Şimdi siw soruyoruz, ikinci 
çocuk bahsi ne şekilde kazan.. 
mış ve hangi yollardan nasıl 

geçmiştir. 
Bunu bize yukarki plAnda ka-

10 - Küçük cUcelerden biri 
şu neticeye vardı: "Kız iOk. 
güzel ve küçük evimiz de iyi
ce temizlenmiş!,, D:ğerleri ide 

"Doğru diye bağırdılar, gidip 
ona merhaba diyelim . ., F'-'\:ö• 
Karbeyaz prenses onlara §Öyle 

dedi: "Evvclll gidip ellerini•' 
yıkayın.,, 

kcn mUtemadiyen m:rrıldamyor 

Ye homurdanıyorlardı. 

13 - Yemekten sonra her
kes çok neşeliydi: çünkü cUce· 
!er hiç bir zaman bu kadar iyi 
yemek yememişlerdi ve elleri 
hiçbir zaman bu kadar güzel 
değildi. Kar beyaz prensesin se
vincine sebeb de, çok sevimli 
arkadaşlar bulmuş olmasıydı. 

Bunun üzerine mızıka caldılar 

ve dans ettiler. 

14 Kar beyaz prenses çok mes
ut yaşıyordu. Biltün cüceleri se .. 
viyordu. En iyi arkadaşların · 
dan biri hiç bir zaman konuş· 
mağa tcşebbiis etmediği için, ko 
nuşabileceğinden pek de emin 
olmıyan "Saf Bela,. ydı. Bu cü
ce büyük ~lnrla oynayıp eğ. 

lenlyordu. Bunların taş değil 
birer elmas olduğundan haberi 
yoktu. 

tedilen yolları ok İ§SretlerUe 
göstererek bildiriniz. 

Bu bilmecemizi hallcdenrer
den birinciye altın uclu bir doL 
ma knlein; ikinciye bir pergct 
takımı, üçüncüye büyük bir re. 
sim albümü Ye a;nca. 200 oku· 
yucumuza. muhtelif hedi~eler 
vereceğiz. 
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~~<CIE: ~~K<C Ü~ Ü 
hikayesi C [NA YEl1'EN iki gün sonra gece hck

çiı;i Bornier'in tevkif edılmesl, R.,_ 
ruırd'ın katlı mcscleı;inl ııll'ltıde lılr polis 
,-:ıknsı lınlıne iııdirnıiş, oııun eırııfından j 
lıütün mu:ırıırııa ha,•nsını knlılırınıştı. Hulk 
dn onıl:ın ııliıku~>ını kesti. 

P:ızurtcc;ı ile .snlı nrcıc;ıııclnkl gecede nor
nicr, lınnkn ınllclurllnün oılasına ~irdığı 

zaman deıuh~ini ölü lıulınuş ve hemen 

teıcrona koşup polic;c halıcr \'ermişti. ilk 
lnhklkut şu nclire;;i \'ermişti: Şerikleri ve 
Hcıııırd h:ınkası rlirektfırii Hl•ııurıl, sual on 
Lıirc do~ru, huoıu!il kns.ısının önünde ikeıı 

nrkııd:ın atılan \'C sırtı gc!ı;ip kııllıe snP· 
lıınnn bir ıek kurşıınlo ölılürlılmüşlü. 
Fılhukika r.c:.et. kmmnın önünde idi: Ka· 
s:ının zorl:ıııdı{lını giıstcren hi1 bir alA· 
met, hlı;bır iz <le bııluıııııanııştı. t-'akııı l..ıı· 

sıının ıı;lnclc bulunnıh!lı lılzıın ~elen cslı:mı 
ile nakicl por a ela nrınde olnıadıfıınd:ın 
clnn)elln hırsızlık için işlendifıi ıııulınk
haktı. Adli polis, cinayc!t ge<'esi lı:ınk:ıya 

dırcktör ile gece lıckçlsinden b:ışku hiç 

kimsenin girmiş olm:ısı ihtirıı:ıli buluma· 
dığına kanaat getlrdığımlen Hornıer tev· 
kir edildi. 

Fukaı gece bekçJsJ dnnyet de hiç bir 
d:ıhli olmodıılını söylilyorılu. Zaten onun 

suçlu oldu~urıu gÖ'itl!rccck kat'ı bir delil 
de yı>ktu. "Uaşko hıç kimsenin lıu ışı .)Dp· 

nınsı kabı! tleğıldir, o h:ıldc hu işi mu· 

h:ıkknk bu odam yapmıştır,. dernek bir ıd· 
dı.ınnme \"Ücudc getirmek için kACı soyı· 

lıımıız. 

Koınls~r Pous!!İn (Pusen) ile ı::enç ve 
meşhur meslcklnşı Grey işte. nunun için-

yoııi Borıılcr'ln ltlıııın edılme'iine kiırı 

gelecek delilleri bulmak !çın, cinayetin 
f~lendı~i oıladıı çolı~ıyorlıırdı. 

Saat ikiye gelmişti. Koıııis~r Poussin, 
sıeııktan lııı} li yorıılmuş, kenıli'lini me~in 
kolluklıırılnn blrıne :ılnııştı; nıeslckhışı 

Grey de onun karşı!!ındııkl ııııısıınırı ucuııo 

llışmlş, dü-sunfip rlıırU\'Ordu. Poussin bir· 
dcnhire lslihzn ile ı;ıüldü ve arkaılıışını, 

sc\ ılığı için yonlış bir .)'oldnn çekmek Is· 
tediğıni JIO~terc!n lıir eda ile: 

- llu seferlik hnnıı lnnnın, dostum, 
dedi. Ben hoklıyırıı, 7.oten başka tilrlQ ol· 
nın5ına da lmktın yok •• 

Grı!y de. terden pnrlıyan şişman arka· 
d:ışınn, gözlerini aAır nğır kaldırnnık lıak· 
tı: onun dıı nıfisıehzi bir hali vardı. Ko· 

rnlser Cirey'ln istıhuı ile bnkma<1ına pek 
kızar, orıun gözlr.rinrl~ partıltıyı ttörlince 

l;orknın~n dn bnşlnrdı: çiinkO o pnrıltı ~ok 
dcfolnr Pou'isın'in canını sıkacak bir neli· 
q: ~·~r.mıştJ, Gr:C'y sadece: 

- H:ıyır, dedi. 

- O holde siz, nornicr'i tevkif ettirmek· 
Jc henim yanlış bir iş iÖrdilğüm kana· 
ntlnde~inlz. 

- Evet. 
- N:ısıl olur' Dıı bnnko)'8 knpııt:ın geç-

meden glrmcğe veya çıkmağa imkan var 
mı? 

- Hayır. 

- Gerek o~allıdakl, Rerek yuknrırlnki 
pcncerl·lcrın fıcpsinde de demir parmnk· 

lık var; çıkılıırıık hlr tek delik yok. Her 
hırofı gözden gcçırılik, demir çubuklıırın 

bir tanesine bılf' rlokunulmıımış. Sız hir 
şey farkelliniz mi? 

- Hnyır. 

- Kııtll hu octnya Jtelml,; demek ki kn· 
pıd:ın gırmış, holı"ı gcçmi,, merıih·ı·nılcn 

çıkmış, hu kapının önünılekl sofarlan geç· 
mlş. Rnska tnrıcı olnınsınn imkı'ln \'ar mı? 

- Yok anın ~abalılan ginniş \'e C'inayet 
sııntine kıırlnr. hlr tarafa gizlenmiş olnhi· 
lir. 

- Onun snhohlıın ıılrmlş olmosınn hin 
tnrıcı mani vıır oma ha)·di sizin derlil:i· 

nlzi knbul edelim. Fnknt <'inayeti işledik
ten sonr:ı ne oldu'l Burada, Bornicr'dcn 

başlrn hlı; klnı~c yoktu. Katil merdh·enclen 
inmeden, hnlrlen geçmeden knpıd:ın çıka

bilir mi? Halbuki Bornlcr, holden kimse· 
nln gcçmedl~ini 'iöylllyor. Orııdıı oturınıış, 

kitap okuyormuş. Mademki ışık, kiİııp o
kurnnııı için kftfi Rt?llyordu, o hnlıfe kaç· 
mnfto çalışan, kapının önündeki parmak

lı!tı. sonrıı knpıyı nçan ııdıımı görmesine 
de kOfl gelirdi. Porınnklıkla kapının nnnh· 

t:ırlnrı do hlr knpıcıda varmış, hir de 
direktörde ... O holde? Katil bir h:t) ıılel 

gllıl du,•nrları mı delip ıwçtl? Yoksa g:ıga. 
sındn bir milyon franklık esham, kırk bin 

frnnk dıı p:ırn ol:ır:ık, kuş gibi pamı:ıklık· 
farın nra~ın<kın mı uçtu? 

Poussln ork:ıılnşınıı öyle yukıırı<lan hııt. 

h ''e söyledi~inden l'min bir ııdnm t:ıvrllc!: 
- Dostum, ıtcıli, hen hu işin nnsıl ecre· 

yon cllll?inl size kendi 1töıilmle 6liirmiiş 
gibı sö~·tiyclıllirlm: 

"Gece hekı;lsi dirrklliriin oda,.ınrlıı knl 

dı~ını ö/{rc!ıımlş: yn"ıışçııcık yukarı çık· 
mış ''ıı onnhtnr rlelil!inrlen içeriyi JIÖZclle· 

mcğe h:ı-;lnmı,. llireklör kıılkıp ka .. ::ıyı n· 
çıncn Bornicı de kapıyı nçıp nıe, etml~. 

Dird\lör Yl're \•m·:ırlnnnıış, Jıere bekçisi 
de C'ihnmı ve par:ılnrı alıp \"UhU<'nk nşnıtı 
inmış, p:ır:ıları hlr tnr:ıfn s:ıklnmış ... Ne 
reye snkladıl!ını cllıetıe hir ı::ün öJ?rcni· 
riz. Sonra tckrnr içeri ııcım iş ... 
-- ft holde oturup rahat rnhat kitn· 

btnı oltumuş ... Kenrll'ilnrfen şüphe edılccc
i!lnl, tevkif olıınnrnl!ını \'C hclki idıım e
ri lerc~lnl hilrlllti h::ıldr. Kahili Bir şc~den ı 
emin olnı:ık insanın içini rııhat elllrlr. 

t 

Bir günlük zabıta 
Greyin bu sözleri ilt şaşırun Pousı;ln: 

- Ama •• dıye söze hoşlııdı ama arkada
şı oııu lıırukınnılı: 

- Öyle .)uptı ise o ndıımın ya pek bu· 
ılala, yııln11l da id:ıın edılıne~ı zevkli bir 
şe) sayacak kadar garip hır şey olması 
ltızıın. 

Pous'iln istilırn ile: 
- Başka ne ynp:ıhilirdi'I dedi. 
- Ne mi yop:ıbilirdi? Solıaha, katlin 

meydıınn çıkınn'lınıı knılnr tanı dokuz sa· 
ot olılıığıınıı ,.e elınıle hayli pıırnsı hulun· 
clııÇtııııu ılfı~ihıüı.ı kıı1:nhılırdi. Uunu du'>Ün· 
rnemiş. Kıı~·nuık ŞÖ) le dursun, kenılisini 

kıırtarnhilecek bir yalan hazırlamak bile 
aklına gelnıcnılş. 

Poııssin hırnı şoşıılodı; ıolcn Grey'ln Is 
tihz:ısı onu ı"almıı şıışırtır, ~n sa~l:ım ka
nnnllcrlnl hilı· sarsıırılı. O sırıula içeriye 
dlrcktörlilk odnrısı ı::irip Madcmoisclle 
Rennrd'ın seldi~ini haber ,·erdi. Pouı>sln 
hiddetle: 

Puscn, masanın bfr köşesine oturmU§ 
ve Grcye bak-ıyordu ... 

- Ne? Kim? dedi. Olen direktörün kızı 
mı? Burnda ne işi "ar? AiUnma~a mı gel· 
miş? sa~ leyi:ı. hizlm şimdi insan tescili 
clnıejlc vııklimiz ~ok. 

Grcy nıı lılı: 

- llıı} ır, hayır, dedi, ~öyleyin, buraya 
buvıırsıın. 

Oıtııq çıktıktan &onra Grey arkatlaşına 
dönüp: .., 1 

- l\fodemolselle Renard'ı ben C'aiıırt· 
mıştım, dedi. 

Pomısln omur.tonnı silkip arka~ını çe
virdi. Grey giiltrek: 

- Dostum, dedi, o kızla konuşmııftı ar
ıu etmiyorsanız ııize hnşka hir şey tavsi.)·c 
cdclıilirlm: b:ıkın, ka!lnnın önünde, halı-

nın llzcrinde iki mfirckkeb lekesi vıır, on
ları bir tetkik etseniz ... 

Pouso;ln k11ılı: 
- Benim işim yok rln mlirekkep lcke~I 

mi tetkik rıieceğlm? Siz benimle nht:l'll mı 
ba~lndınız? 

Mile Rl'nıırd lı;eri 11irdi. Onu RÖrÜn<'e 
Grey knrşı'lııııl:ıki kızın öyle boyuna aA· 

lnyn<'::ık. ııinir hııhrıınlnrı ı;eçirccek bir kız 
1ılrnncl•l!ını anlndı. 

Yirmi ıle yirmi beş nr:ı'iınrfo, orta hoy
hı. m:ı\'i gözlii hir kızdı; yiiziinıkn ciılıll· 

yet ııkıyorılıı, clhl5esl de zarif ve kihıır ol
ınnklıı beroh<'r öyle pe"k şık değllıll. Grey 

onn oturmn!'lını i arct ellikten sonrıı he
nı.ın 'iÖZe h:ışlnd ı: 

- Sizi rahnt'17 t>ltijtim için :ırfınızı rl· 
ra erlerim. Fakat öğrcndiAiıne göre, hıın-

dıın dCirt sene C\'Vel lı:ıhnnız.1 T.oııi!I Bor· 
ııier'i ~iz tıw~iye elıni~~lniı. Onu nao;ıl 

l:ınıdıAınızı ve h:ılı:ın11n niçin t:ıvsiye el· 
tlQinizi ö~rcnınd: isterdim. 

- '.\foııo;ic-ıır nornier ile knrı'lı bizim ai-
le ÖO'lll:ırı11111:1)1. 

Grcy tuınet elli: 
- All<' cto .. ıınrınız mı' 
- fü·et. 1\ ızları Suz:ıııne lıcnim mcl:tcp 

ark:ııla"mrlı. Onun h:ıh:ı'lt ıınnc'li ile hc

nim hah::ım ve ıınnem ~cnelcrce ahb:ıblık 

ettiler; her lınfta birkaç rlef:ı buhışurl:ır

rh. O ınmnnl:ır h::ıhom hrnfü: hnnhwı kur
mamıştı, Stcrn .şirketinde mühenılistl. 

Grey: 
- fü·et, dC'ı1i. 

Kı7 rie\'nnı ettf: 
- M. nornler lınhn!lınc1:ın lrnl:ın ~Cr\'<'?f· 

le geçiniyorı!u. Öyle pek zcngin deAildl 

:ımn h:ıll Vllklı yerinfle Myılırflı. Tie~İm 
~·npnrıh; fnknt ılorirusu resme olan isi iclR· 

ılı, nıııhalılıeı i l:nrl::ır değilıll. Bunıl::ın hcş 

:r;en" C\'\'Cl, nnncnıln \'efntınılnn az 'ionr:ı, 
\1, Rorn icr ıle kıırısınrlnn ayrıldı. Bili ün 

'len'<'llni kn\ hctrni'itl. l\enrfi'iinc h::ıbnmın 
ln\•slye clliJU hir Borsn o.runıınn girişmiş, 

tnhıninlcr c[P ynnl115 tıkmıştı. 
l'oıı'l,fn lııı sfülere kulak kahıırtmıştı: 

- \'n ! deıli. 
Pılllc llrn:ırrl, komiseri duym:ımışlıktan 

ueı~re'< ~liznnc (levam etti: 
- Mııt:ıme nornfer şıOıcl bir kodınılı: 

kocl\'ltnın fnl,lr rlii,meo;lne toh:ımmül ede-

medi. Jlcp kenrflni düşiinür, ~ihu, ıoıı· 
:rete h:ıyıılını sever bir kadındı; kocn$ını 

dıı, kııını d:ı bırnknrıık gitti. l"e oldıııtunu 
bilm iyoruın. Ben bir ııene kndar Sıııanneı 
Hornlcr'I de, babasını da ~örmediın. Son 
ra bir gün Suz:ınne lıizim e\'e geldi, ne 

kadnr fena bir halde olıluklurını anin Ilı: 
kendi~! plyuno dersi veriyor, babası dıı 

\ş bulrnnk için her tarafa baş vuruyor 
mu,. Akşam hen vaıiyeti hahama anl:ıtıım. 
Eski dostunun hnlin.ı hiı;blr allıka ııösıer· 

mek l<ıtt>medi. Bllôki'I, onun bir hayli •· 
lcyhlncle bıılunclu; lenbcl, elindl'n iş J{l'I· 

mez bir adıım olılıı(ııınu söyltdi. Hankadıı 
M. Horniıır'e bir iş hulm:ısı iı;in ısrur el· 
tim. En sonra bana: "lınnk:ııla ııcre lıek
çillğinrien bnşka iş yok!., dedi ve eski dos 

tıına anc:ık o işi verehilec~Aini blldircll. 
Hiç şiirıhe'iİZ bunu do kabul eclllmiyece· 
Ainden emin ohlu~u için sÖ) lüyorclıı. f~r
tcsi giin Sııuınne'ı 11ördü111 ve babamla 

konıışluklnrımızı olclui?ıı gihi anlııtıını. Çok 
canı sıkılclt, üıüldü, gitti. Fakat blrka~· 
saat sonra tekr:ır ııelcli. Bahasının f!CCC 

hckçilııtind razı olclu~unu bildirdi. Babnm 

hunu ll!ırenince fena hıılde kıY.dı. "Ben ka
bul etmez di)·e, sırf kenrlisine hakaret 
mnksııdı ile höyle bir şey teklif etıııi~lim,, 
cleıli. O işi d.ı vermemek isteodl ama ken· 

ılislne sözünclcn rlöncmiyece~ini anlattım. 
iki gün -ıonrn M. Hornif'r lşinP lııışlııdı 
() ı:nnı:ındnnlıcri kızını görmedim; haham 

ıla, iyi biliyorum ki 1\1. Rornler ile hiç 
konıışmnclı, banknd:ı onu ı.:örmeıııezlikıen 
geldi. Biltün bilılı~im bundan ibaret. 

- Rahnnı:& size bir daha M. Bornlc!r' 
ıfen vcyn onun eski karısından biç bahse
der miydi? 

- Hiç. Bııhıım benim kendisi ~!hl dil· 
şQnmcıli~iml bilirdi. nenlm M. Bornier't> 

hlirmelim vardı, eski karısını ise bir çok 
'il'lı<'hlcr dolayı~ll.ı nefrete Uıyık bulur
dum. 

- O kadının ne oldu~nu biliyor mu
sunuz'/ 

- Hayır. 
Poussln hafif hafif ôksQrerek Grcy'e 

mıılın\'ercyi kesmesin! işaret ediyordu; 
fakat arkndnşı onun işaretlerine aldırma· 

dan du-şünülordu. Kıza: 

- Siz Autc,·il'd~ oturuyorsunuz, değil· 
mif diye sonlu. 

- E\'et; yirmi senedir ayni evdeyiz. 

Şimdi nimlı pek boş. 
- Elbette ..• J>ederinizin ölümü ... 
- Btıb11m d~rt l\enedl'I' ayrı otnrtırdu. 

Ayd:ı iki defo ra gelir, ya ~eJm~zdi. Zıılen 
11cncnin yarısını Normnndia'da bir köy· 
de, teyzemin yanında eeçlrirdim. 

- O halde pederiniz Paris'lc nerede 
otururdu. 

- Onu kendisine hiç somıııdım. Zaten 
kendisine bir şey sorulma'iını pek sev· 

me7.di; benimle de samimi değildi. Evin 
kirasını, b:ına bakan kadının aylığını 

\•crirıli; bnn:ı dn bir aylık bnğlıımışıı. Bıı· 
n:ı annenıılen kalıın paranın ı::clirini dr 
tar, geçınirdim. Mademki babam nrr, .. .: 

otıırclııf;unu, ne Jnplı~ını bana kendisi 

J>Ö\ lt'medl, ben de bunu bilmemi lsteme

rli~ine hükmederek kendisine bir şey sor
madım. 

füiHin hnklkall söylemedlitl bt>lll leli a· 
ına bundan b:ıska bir şey s<h·lemcnıt'~e 

karer vrrılilıi de ımlnşılıyorılu. nunun için 
Grey ı:o;rar etmedi ve kııın gilnıe.,ine mil· 

sa:ırle elli. Kapı knp::ınır kapanmaz Pous· 
sin son der<ce rnernnuniyelle: 

- t, artık iyice anl:ışılclı, dedi. llornl
et'ln, eı;ki nrkndoşı Rcııanl'ı niçin ölılür
dıl~ü anl:ı~ılıyor. Ona par:ısını kaptırını,, 

y:ıhut onun yıiıünden kayhetmiş; sonra on 
d.ın h:-k:ıret gı)rmüş. P:ırayı ç:ılııın~ı me<;e· 

lc~iııc ,rcl!nrt' o cfa nnlaşılıyor: Hem inli· 
kıım' ıılını,, hem de zararını çıkarmak is· 
tc!nıi'!. 

Grey: "E,·etı Evci! .. ctiycrek başını ~ııl· 
lıyorsa da ıırknd:ı~ının !'löılcrinl pek din 

lemcdiAI helllydi. nır clgora y:ıktı ve ha

lıyı lylılen lyiye tetkike b:ışl:ıdı. Pous5in 
dayanamadı: 

- llclli, derli, siz kendinizt' Sherloc-k 
Holmu sOsü vermek lstlyorsıınuı. O mü
rekkep lekelerinden bir .şey mi \'ıknroen-

~ınızı s:ınıyorsıınıız? Herlı:ın"i bir kalem
d<'n sıçramı'}. lllı;blr fe\'k:ılaıfelik yok. 

Grev komisere tuhaf tuhııf baktı, sonra 
ıtitlip k:ıpıyı nı:lı ve odncıyn, ,·ezned:ırı ça
~ırmasını söyledi. Veznedar birai sonra 
sı:!ıH. 

Grev ona: 
- R:ılınt:\ır ettim, dectl. Sora<'nltım bazı 

şeyler var. Cınnyet oldu~u ak~aın hu ka· 

~:ıch bır milyon frıınklık c!sham ile kırk 
bin frnnk hultındıı l'hınu sfıyliiyorsnnuz. 

Bunılnn t'min misiniz ve niçin eminsiniz? 
\'ezneılnr : 

- Ka5allnki e~lı:ım, hıınk:ının lcl:ıre 
medl!ıl nznsınn ailli. n::ın':o üç sene cnel 
cemıht .\merlkn ınndenlerl iizerlnıle hir 

Ror..:ı oyunıınn girml~tl: h~p'i de hnmi
lınıı nııılı:ırrer oları eshıım, o zam:ın bu işe 
karşılık ol:ırnk lııırıı)a yııtırılınıştı. 

- Y:ı7 Drmf'k ki onl:ır M. Rcnard'ın 
kcn rl hın o n it d e~il rli '1 

- Dcl.!il<li. nız e~h:ımı makhu7. muknbl· 
liııdc nlrnıştık. 7.atcn kıymetini de hu mn
nnselıcll<! biliyorum. Du ay sonunda soliip-

lerine inde eılilecektl, çünkü lfizımf{clcn 

serınare ''e ilıUyat akcası artık tamamilt! 
oıleıııııiştl. 

- Y:ı kırk itin frank? 
- Onu ~ı. Ht'naı d'ıı ben vermiştim. 

Oo'lflarıntl:ın M. Gnrnet'e götürecekliı 

rıı. Gurnel s,ııyfiyede oturur; bunun için 
pıırııyı nakdc•n istemiş; civarcta banka bu
luıııııııılıAı i\·in çek isleıncıni,. 

- Tnhit ... Cinayet geı·csı p:ırıının kasa· 
da oldu~ıınıl:ın eminsiniz, defıil 1111? 

- Öyle z:ınııcıliyorum. 1\1, Rennrcf be· 
nim yıınıııııla ıııırayı kesnya koymuş ve 
anr.ıık M. (iorılc!t'i görnıcğe gldeceAI giln 
al:ıcıı~ını söylcınlşıi. 

- Pek~IA ! .. Eshnnıın filizlerini almak 
IAzııngellnce kııponl:ır kop:ırılnııız mı idi? 

- Her Oç ayc!:ı bir koııorılırdı. O Işı 

direktörün lnmı!\t kntibi olnn bir hayan 
• ıırılır, o yaıııınlı. Kuııonl:ırı koıınrır, fa
izi nlır ve c.-;lı:ıııı sahiplerinin lıes:ıhıno 

yatırmlı. Z::ııen o bayan, kupon servisin· 
ele çatır. 

Kuponlar dairesi memurlarından gU
eel ve sevimli bir kadınUı /;arşılaşmış. 
tı. 

• - Vaf Lrılfen kendisini bura)'& çıı#ırır 
mısınız1 

- Peki, ıtönrlerlrlm. 
Pouo;,ln oılııda, kafc!se konmuş bir ayı 

gibi dolşıyordu. 
- llütUn bunlar neye yarııyacak? 1.aten 

benim aıık işi ri :.ıım ,emıeı. Rihli· 

~im bir şey •ar; o da bu kasııda bir mil

yon rranklık C!!ham ile nakid kırk bin 

frank vıırmış, şimdi yerinde yt>ller eııfyor. 

Cirf'y bu !Özlere! tehes,Dm bile etmedi; 
!!Otlece: 

- llcıtnrrlı kimin ölriürd~ünil bilmek 

lııter misiniz? diye ııorılu. 

Komi,;crhı n~zı açık kalmıştı. 

- Bilmek istiyorsanız ben 'ii1e onu öıt

rennıenin ~"::ıltınn ,öyliyeyim. nur:ııla bir 

takını şc)·ler rlııydıınıız; şimcli '.'ıfzclı•n bir 

mııseh:nin ıctldkıni rica erleceAim. Teıkl· 

katını hitinlikten ,onra katilin klın oldu· 
tunu lıulurıııınuz. 

- llnnııl mc,clcnin tctkiklf 
- Çı•k sncle lıir iş. Bornier'in k!'ıltıtlnrı-

n:ı h:ık:ırken eski knrı,.ının adını ö~rcn· 

ılirıı. 1'ııhnf lılr i"iın, insanın nklındıııı c,;ık· 

nııyor: Jcarıne An6rııone. Çi\·ek ismi. Anl!
ıııone. Şakoyik. Bir telefon rlert~rine ha· 

kın, o ismi hulunmnıız. \'oksa Bornıer'in 

kızını bulun, o \'Asıla ile elbette ö~ıcnlr· 
siniz. 

- Sonra ne olacak? 
- Sonra giılip o kndınla konuşun. O, 

hiç şiıplıe iz, M. llennrd'ın knıılıni hergün 
ı;cöruyorıtu. 

- l'\elcr de söyliiyor~unuz? 
- l'\a'iıl i<;lr.r~~ıı iz öyle hareket eder 

~iniz. Fak:ıt hen ~ize iyi bir l:t\'<ıi3·ede bu· 
lunclum. bunu unutnınyın. 

Pou'l'iin, ne ynpol'nltını hfr tilrlü kııror· 

lnştırnnııyorılıı. Bornier'in knlil olılıı~ıın· 

d::ın emindi; hunun için Grey'ın söyleılil!i 

tulıkll;nlı lüzıımsııı bıılııyorcfu,. F:ıkııt ur

knıluşıııın nıısihııtlerini cflnlenıeınek rie 

çok defa onu ıınlıalıya mal olııııı,tıı. Ger<,·i 

onıın hiçhlr 7.arn:ın iyi bir koınl'lcr olnmı· 

yacnğıncl:ın eminıli; fakat onıın bir ~·ok 

dr.folnr hiç unııılıııaclık i1leri takip eıl<'rcJ. 

ı:ıene hiç ıınııılnı:ıılık nelıreh're vnrrlıAını 

JrÔrnıil"Jtil. \'ok )ere arkıırla5ının C".1111ını 

'!knhilc<'ek tıirkac- <'iinıle mır1Mnnc1ıkl11n 

sonrıı ,emo;iyr.,.ini alclı, m<!lon şapkn'iını 

ba-sın:ı ı:ıeçirıli \'e çıklı. 

Kıpının önlinıle, siyahlar lllvmlş, !{ayet· 
te ı::üıcl, ıınrışın Lıir taze kııdınla karşıln1· 
tı. 

Cirey içeri ı::i ren lnZl')'e ~ordu: 
- Modcınoi5ellC', ~iz hurıııl:ı ıfirekll\ıiln 

husust kı"ıl ihi miy(lini7? yok~~ kupon ~er
vislnclr mPmıır mıı,.ıınm? 

- ('ç Sl'ncıl<'nheri kupon 'icrvi~I şefi· 

ylm. Fnknt lı:ııın ıtimnt ıtli'ltrrınek liıtfıınılA 

tmhınnn ılirektllrOm!lz, birkııç aydııııhl'rl, 

htı~ıı"l kMlpli~i vazlfe-;lnl görmemi de rl· 
en elmi~ti. 

- O halde M. Renard'ın "8ıiyet1 hak-
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YAZAN 
ALFR~D GRAG.NOH 

1 

1
. Çeviren 

Nuru lah ATAÇ 
:::::::::: :: : : :: ::::: ::::::::::::::::::: ::1.;1111111~· 
kınıln ne hilı.) ors:ınıı su) leyin. __ _. 

- Öyle lııısusl hıı;blr ş-ey bıtnılyuo~ 
Grcy lıir ccsurct ı.;ıislcnli: ofll' 
- Bu kn'lııdnkı e•.Jının ııe umandaı 

rl ek'lilın(!Re hıı~laıııışlı? ..... 

Bu füoli dııyıınca kız kendini tut•111 .,ı 
en yııkın iskemlenin üz.:rine Jü~er ' 
ol unlu. 

- Cevııp \'ersenize el -/il' 
Kız nljlnnıniıa lm'ilaılı: hiçbir teY 43 

mlyorılu. Circy biraz hcklcıli, sonra: lf 
- Öyle ınnnccliyorıım ki ben itl:-

yfizflrıü tnmıınıile onl:ıılım. dedi. '-• 
hlr ker.: de slzılen dinleıııek l.ıJ)'or-
Ne biliyorsanız söyle:~ in. 

Kız nihayet ltiru~ bı1şluıtı: tıf 

- nir sene knrlar uluyor. Ku,,o.,ııtt' 
parmak vııkll J:ehnlştl, ~ .. nenard'd••.,, 

hnmı istedim. nimz lercılıtutten .., .... 
verıli; fıılrnt bir kısmının snhlrıterln• ' 
edilml15 olılııltıınıı sô) l<cll. l\fıııınıaflh •il' 
hamın -ıııhlplı:rl ile! 11br!l,liiAiinO, 1ıupe>ll 
rın bcılelleriııl l(P.rıe hesopl:ırına -ecl~ 
itimizi ve lJıınun için lllzıml(ell"n pırar• fi 
kendlııln ln ~·atıracnAını anlullı.•Dcn b'I fi 
hayrd elllft\;ııl helll ellhn, rntınr ~ 
narcl kızclı ve fazl:ı lıalı:ıt vernıf'dl. '-" 

- Sıı!'lmıınıı lı:ln sız,. knı; p11... -
hemen onu söyleyin, dııba lyJ eJ~~ 

- Oen 6)·1e satın alınır lnı>aPlarda" 
Alllm!.. ı'1' 

- Öyle m1' Demek ki hank:.rlalıt 1 ıtr 
dnşlarınız sizi, kupvnlnrın hıizlnl P 1 it 
yor ınnncclerko?n !!İZ eı;lıam sahipler'~ 
he:rnhına, direktörden olılıı1ınıı parııY' " 

ı;lrlyorıluııuz. nıı hb~metinıT.e mukıait~ıl' 
dirck1iirılen hiçbir şey aluıadınıa. 

mi ol<lu? aıf/ 
Kııın revnp nnnerliltlnl f{6rOnCC 

bu sefer sarih bir su11l sordu: -
- Cinayet günü kasada eshaJJlcll' 

k:ılmı,tı? 

- Hiç kolmnmıştı. ;r 
- O halde 15 temmuz ı:,"finO, .,...., f 

hlplerlnln lıesnıılnrını neyle kaJ*IU•~,. 
M. Hcnartfın hlr gün ev\'el verdlJi pr 

ile. 
- Kırk bin frıınk. ~ 

- \'nnl bir RDn ev,·<'I M. Rf'nard'I-' 
m.:rn hnnııl ıfostuna ııöliıriilrııck üze" 
ı\edarın teslim etıi{li kırk bin rr11nıı .. , 

- E\'cl nnuı parayı değiştlrmitll· f 
neılar şiiphclenmcı;in diye... ı.J 

Grey kıu"' btıılRlntıAına şoşqv,..-~J~ 
ı,n l.ıııtı ·:ı ttırc ·ıôrlrn'lin lHr tııkl\n n'~ 
selıelslı ·ı,ıer'" gördü~il. kızın ifa bı.ın•..
derecc!ye kadar ı,urak etti(ıl anlıışıJı1°'~ 
O h:ılde kız ceza göreceğini ani•,.,, 
ınu) dıı? Anlıyorsa niçin böyle ııırııf 
yordu? • ..611 

- 1\1. Renard'a hiç bir mliklf•I ,..,..., 
den ynrdım ctıui~ olm:ınızı bir sırll' 
hın alınıyor. ,,, 

Kız Grt!y'e brıl..tı ve her şeyi ıtlnıf t11, 
den kurlulrcnııy.ıco,!!ını anladı. eualfll 
her şeyi söylr.nıe~c karar \'erdi: ~ 

- M. Renıırcl, lıcııiın kcndbln• ~ 
riiıli ın soıln krıt ''< nıu hnhhete t(Qveıti -

,,ıııııı-
B:ını aile lınvıılııım L.ir rclıı:ııncrll u f.ıl' 
nu, \'Ok sıkılılı~ıııı \'C lı(iliin enırfılllı• 111 
niın l{ilıi lılr kızla )eniclcn lılr aile ıııı•ı~ııll 
oldugıı1111 anluıııııştı. neni pek ı,·ı ":~ı""' 
için keond isi ile n iklıh~ız yıışamıırn• t1" 

11,•lll • 
olm::ıclı~ını rln anl:ımıştı. Buıııın 1~rlP" 
nn, rnzhcliııi ıJüzeltıp bazı ıurrı"", 

!Jelli 
IDZ\ ikinden lmrtullluklan ~onMl 
cağını ,·oııı!ctıi. 

- tr:ınki kimselerle? .... 
11r11•rd• il - D:ımı oylc geliyor ki M. dl 

rısı öldıiktcıı sonra, kendisin• biç .. d' 
d Ad" ,., 

yık olııııyıııı bir kııdının elin e 11,ıııv • husu!lll ... yuncnk olınııştıı. Fnkııt bu · , 111,.... 
. • 1 .,,ıoıP r 

ıııne hıl' Şl'Y scırmnı:?::ı ('esııre bıU"tı 
Zaten nıııfıı ıır hir ııdnıııılı. tlıı~uııl t'•ı:"' 

ezıfl. ff' 
ılan kıınscye balı~ı:lnı<k ıstı:rn 1ıoc:ıl'f 
lıııruıl:ı, benim yanın11lıı ni'l7.ınd•n k/#4" 
Aı h:ızı riimlclerıJen, tıııy:ıtınıo ae 
ucı oldııflıınıı anl:ınınk 1 :ılıi ldi. 

- !\e gilıı c!iınleler? ru"' rr 
il . 1 . . . 1 ·11yn111ı)"O .,ııl - ıı; ıırını ıyıce ıu.ır . tıaıJıll 

kol şöyle lıir şey anlndıııı: ııır d ll,.,,ııı-
kötü hlr h:ırckel işletıııı~: s~11~11,; •• ~ 
ı-inı n~ır rııasraflrırtı surııli ~ rıtıı•• ' .. 

ılı ıll 
lfenıırıl'ııı lıüliin lıııtıılıırı \C s .,tf 
oııun yüziinıleıınıiş... •cteP 

uor•••' 
- Sızc f!Cı'e lıekçisl 

h:ıhseılcr ın i y(li? .,-
- lluyır; hiç. lı o-"' ... 

bnşlııtTt• fi"'" 
Kız lekrıır u~lnm:ı!ı?. • ,;ıtıııeılncı 

ılı. <:rey 0111111 kalkıp ışıne 1.;ırııen: "' 
ıd·ın çı ııd 

"lllncfe elli. Fakııt kail ' ır11ille• ı r 
- l'\e .)npalıııı? deıll. Jı:ııırı 'feıtl"ıı"' •• 

:ın.ı ı ı _,,., ,,.. 
acı "tıkııtıı lın\'ııllcre 11" 

1 
... ~ı.,. . . ·ı u _,.. 

ılcliııı ki lı:ııı hnrckellerını aıdtll 
Cc!7.ası ulııı:ısın. ·detlfl8 

• • . ı~erln il\ .Sorırn (,rey. korn 3,.ıtıU 

ocfııdıı y:ılnı7. knlclı. dııftrU ~-1ttıJ' 
:ıt he~e sv· .• ı 

Pou'i-ıiıı ııkşuın s:ı. 1 11ır ctır 
' karl:ış• 11 

' I<"" ııclılıfıi zıınınn ar 1111 ıcl&lo fçhor f 
rılıırııııış, <'ııwr:ı • ııe" 
fc\'kııl:'ııll' meııınuııclıı: ,ıedl •" 1,r•tll ıl ""ili rıı. ,.,,,.. " 

- Allııh aşkınn. ı1iniı.T ırıt"' 
ora":ı ne diye ı;llnder h•fll tı•:..ıdl 

. h' şüP " t1 IO'..-
kıılil old~uodnD iÇ l)e\f'aıJtl --
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-11<6-
k.ı~azan Umitlenerek bazan cesareti 
Ferılıı.rak yaşıyordu. Gene esklHl gibi 
teıude muhabbetini göstermekten 
ı~111 tılyordu. Daha zarif görünmek 
~ı:n18Uslenmeğl de hiç glbrlne yedi· 
ll'ıag Yordu. Bu Uzüntüı.Unden kurtul-
11111 1

111 Allahtan temenni ederek Fe· 
leıı n aşkııe meşgul olmamak için 
ta

11 
distnı tamamlle işe vermişti. Ba

~:ıe F'erit Nerminl ehemrnlyetsizce 
keııreıt hemen uzaklaşırken kendi 

~:~~~~:;~~ı;;: ~~~~:;~~~u
11

:öe~~11~ 
11 
eıdı.,, 

l'ltıd er şeye rağmen Ferldln gözle· 
:~ıu e gördUğü ufak bir parıltı onu 
2aı:n ınundan fazla· ümitlendll'lyordu. 
ta. ~nıa bUsbiltUn kendisinin olma. 

llaı;;ı ne malfıındu? 
•e~:r akşam yemekten en·eı Ferit. 
~illa ı Yollarda dolaşan karısının ya 
>'orıi ~eldi. Hemen hemen .~ece olu· 

ııı u. lnre ve bular;ıık bir ay. kur
lı~ııı. Cökte yilkseliyord1!,.. Bu karan. 
~l\b içinde Nermfnin açık ma\"l es· 
d~ 1 tltriyen bir leke hissini \"erfyor
~~Perlt beklemek için döndüğü 
~tıeaıı ayın hafif nydınhğı onun yü· 
, İı. bir parıltı snplyor ,::lhlydf. 

()~I l'kndaşımdan hfr haber aldım, 
~lı~r Şimdi buraya uınl< değildir. 
~ll·o gC>rme~P gekc-ekl~rlnl haber ve 

tlar 
~ . 

ermin nazik seslle· ...... . 
~lbr Onları tanımakla çok memnun 

ll urnı dedi. 
~.1"11tıunıa beraber pek sevinmemiş
~aııerıdın, Ferldeye onların evinde 

, Ut ettiğini blıtyordu. 
~ı l'l Bizde blraz fazlaca kalmaları
~al ca ederiz. Tnblt siz rahatsız ol

Stı:ırı değil mi? ..... 
lı•ta lltç bir zaman. Fakat bilmem 

b dakt vaziyetlmizle misafirlere 
~? lllu kadar ikram edebilecek mi-

rane yükselişini, etrafın parlak renk 
!erini bulamıyoruz. Burada herşey \ 
daha düz, daha hazin, şu otların bir
den büyüylişüne kadar herşey başka. 
l\lısırrıı gökü açık fakat aydınlığı 
solgun. Siz buraları beğenmiyor mu
sunuz? 

-Tabii beğeniyorum. Zaten evYel 
ce de bildiğim için çok se,•inçle gel
dim. 

Evet, ev\"elce de geldlı;ini Nermin 
biliyordu. Dunu kendisinden işitme
mişti. Fakat paşa bir gün: "Feride 
.Mısırı hazin ve sakin bulduğu için 
biç sevmezdi.,, demişti. Ferit birden 
ölilnün hayalini görür gibt oldu. Tit
rlyen ltollnrını parmaklığa daha faz 
in dayaaı. Genç kadın dilşünUyor
du: "Herhalde onu hatırladı; onunla 
yaptıkları o mesut seyahati.,, 

~imdi üstüne bir hüzün çökmüştü. 
l ık defa olarak rüzgO.rın getirdiği 
,·osun kokusunu fena buldu. O ya
~mdn susuyordu. Başını önno eğmiş 
Ferideyi düşünüyordu. Zihninde o 
seyahati tekrar yapıyordu ... 

za,·ath Feride buranın kendine 
mahsus olan güzelliğinden bir şey 
anlamamıştı. Onu yalnız güzel koku 
lar. parlak bir güneş, hareketle! bir 
hayat salonların sahte gösterişi ala. 
kadar ederdi. 

Bura seyahati Feritte hiç iyi bir 
tesir bıralrmamıştı. Şimdiye kadar 
düşünmediği bu fikir birden aklına 
geldi, titredi. Fcrideye karşı bir sa
dakatsızlıkta. bulunuyormuş gibi 
kendinden korktu. Bir ses ona: "Bu 
birinci defa olarak düşündüğün bir 
fikir değil .. Hain .. Evet ona karşı 
fikren her gUn ihanet ediyorsun. öte
kini seviyorsun. Ona aşkını söyleme 
diğin için mi verdit;'1n sözU tuttuğu
nu zannediyorsun. Feride! Sana lha. 
net ediyor .. ,. diyordu. 

Nermin ayağa kalktı: 
~ Onıar çok iyi insanlardır. Res- - Yemeğe gidelim. 

f! etten nefret ederler. Karısından Tarasadan çıktılar. Elini Ferldln 
N~.~m_nnacağınızı zannediyorum. i koluna dayayarak: 
~~ b~nrlklll d .ı ... -- - Bu zaman tcert ı:1rmok yazık 
'I ı 1> ~ttı, Sıcnk bir ruzgAr yeni ye- Qeillmt'? lava ne güzel! . 
Q~ 0neıı otların kokusunu getiriyor- Ferit onun ince profilini, titrJyen 
~ ~t~ermin es\"abını otlara sürerek dudaklarını, kirpiklerinin hareketi. 

ıı 1• iki ayak merdiven çıktıktan nl seyrediyordu. Karısının ellnl ala 
tıı I': Cenış glilgell bir incir ağacı- rak koluna girdi, bir müddet kendi 
1. N ltrna oturdu. Ferid de beraber- sinin sıcnk elleri arasında tuttu .. 
lr n erınının yanında, yosLJnlanmış Yine Xermlnln içi büyük bir sc. 
in 

11 
arınaklrğa dayandı. lkisl de xı. "inçle doldu. Alı şimdi ona her şeyi 

, ~ aııanışını seyrediyorlardı. Nil- siiylemeğo ~esaret edebilseydi!. Ona 
~. li'~elen bir rtızgAr yUzlerine çarp- ')lemini, aşkını nnlatabilseydl.. Fa. 

, tild: ı kat h~yır cesaret edemiyordu. Bir 
' aha buradan sıkılmadınız mı? şey söyllyemcdf. 

~~a"~! Hiç bir zaman! Manzara ~, J<"'erit elini bıraktı. Bir ıa.hza için 

1 'll CUzeı ki!. 1 hlssP.dilen blr muhabbet .. Belki ya
~\r>t lzırnklno benzemfyen bir mem nmda Feride olduğunu zannetmiş 
~, n Ye sonra Nermlnl hnt:rlayarak mu./ 
tarın.UsbUt:Un başka. Burada bizim teesslr olmuştu. 

'rın şirlnllğinl, tepelerin şal· (Devamı var) 

Nehirde 
bir ceset! 

Kayap Rus 
mDraoaya 

öDc'JlYırl\.JJDmlYış mlYı? 
Cesediııin meydana çıkışıodan 
il~ glln evvel neler söylemiş? 

Bir akşam Sevr köprüsü civarında 
dolaşan kayıkçılardan birisi, nehrin Ü· 

zerinde lıara bir cisim gördü, elini u· 
zattı, tuttu, çekti; bir ceset ... 

Karaya çıkarılan bu cesedin, 20 ka
nunusanide kaybolan eski Rus miralay 
larınd:ın Aleksi Çinlerin olduğu anla. 
şıldı. 

Çinlerin, güçlU kuvvetli, son derece 
cesur bir adamdı. Pariste şoförlük ya· 
pıyor, ve bu suretle a aişetini temine. 
diyordu. Gid sokağında 60 numaralı 

evde yaşıyor, otomobilini muhafaza et· 
tiği garaj da evinin bitişiğinde bulunu· 
yordu. 

Miralay olduğu için Paristeki (Es
ki Rus muharipleri muhadenet cemiye. 
ti) ne kayıtlıydı. Bu cemiyetin reisi 
general Erdelidir. 

ÇimP.rin, komşularının ifadesine gö
re, sakin, alfiyiei sevmez, kendi halinde 
bir adamdı. Günlerini, yalnız işiyle 

meşgul olmakta geçirirdi. ' 
Yn.lnız büyük bir endişesi vardı; Kı 

zıl Ruslardan korkuyordu. General 
Millerin kaçırılma hadisesinin fç yil. 
zünü bildiği için ... 

Bu; cebinde çıkan bir mektuptan an· 
laşılmı~tır. Çimerin politika ile meşgul 
olmazdı. 

Yapılan otopside, gözünde ve ayak
larında b:ızı yaralar görülmüş, boyun 
atkısı ile boğulduktan sonra nelıire a
tıldığı anlaşılmı§tır. Şahitlerden biri, 
ölümünden bir gün evvel, ayaklarm_ 
dan ve başından kazaen yaralandığını 
söylemiştir. Atkmm, suda boynuna 
sarılması da ihtimal dahilinde görül
mektedir. 

Çimerin, on bin frank biriktirdiğini 
ve bu parayla kaçmak istediğini de 
bazı dostlarına söylemiştir. 

Dl~ tıı.kai eoL8rU zabıtaya. §Wılan an.. 

!atmıştır: 

•'- Trapay meydanında, jandarma 
karakolu önünde duruyordum. Saat 6 
sularıydı. Karanlık çökmüştü. Birden
bire üstü ba.sı yırtık bir adam meyda
na çıktı. Kunduraları çamur içindeydi. 
Bana doğru geldi, kendisini Parise gö
türmemi söyledi. Deli gibiydi. Müte • 
madiycn: 

''Beni öldürmek istiyorlar ... ,. diye 
söyleniyordu. Az sonra kendisinin 
Rambuiye yolunda tevkif olunduğunu 
ve bilahare serbest bırakıldığını öğ • ı 
rendim. Onu, Gid sokağına, evine ka. 
dar getirdim. Otomobil ücreti olan 100 
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GECE 
BEKÇi....., 

,. ~ Başlararı 10 uncuda 
"diye mi? Ô.!!a hacet yoktu, ben zaten bili· 
yordum. 

Grey komisere hayretle bakmaktan ken
dini alamadı. 

Pous'lin devam ediyordu: 
- Siz kurnazlık ettiğinizi sandınız ve 

kenıH kendinize garip bir roman icat <el· 
tiniz. Ama işin iç yüzünü bilmiyorsunuz. 
Ben öyle yarı yolda kalmadım ve herşeyl 
öltreııdim. Keler keşfettim, bilir misiniz? 

Grey süklılunu bozmadı ve: 
- Evet, dedi, biliyorum. Bankacının 

Dornier'dcn niçin haızetmedi{liııi ö#ren· 
dlnlı: onun eski karısını seviyormuş ve 
hatttı onunl3 gizlice e,·lenmiş, değil mi? 
Siz o kadının son derece müsrif olduiıunu, 
büyük bir lüks içinde yaşadığını, bütün 
par:ıyı bittabi koca!'ıına ödetıiğini, arala· 
rındıı son zamanlarda hayli kavgalar ol· 
duiıunu, dört be' giln evvel de nihayet bi· 
ribirlerinden ayrılılıklannı öğrendiniz. 

Bunları ben de biliyorum. Fakat bunlar
dan ne nt'lke çıkardınız? asıl orasını me· ı 
rıık ediyorum. 

- Ne netice çıknraca~ım,,. Bornler, pa· 
rno:ını mnh\"elliı}i için Renar'da zııten kin 
bc~liyordu; karısının boşanmasma sebeb 
olduğu için ona karşı besliRi kin elbette 
artmıştır. Bnnkodo gece bekçiliği gibi bir 
vazifeyi kabul etmesi de hiç şüphesiz Bfi· 
nün birinde intikam alabilmtk ümidi ile 
idi. Arndn eski karısının, yeni kocnsın· 

dnn bir hayli para aldı{lını da öğrenmiş· 
tir. Bornier çok fakirdi. Belki ı:ddip kadını 
görmii, ve şantaj yaparak ondan para ko
p:ırmnjfa çnlışmıştır. Delki de ona acımı,. 
tır. Her ne hal ise, kendisine farkına var· 
marlan yara ttdnrik edruı Renard'ı öldlir· 
mtk I~tememi,. Fakat kodtmn bankacıdan 
nyrıldı[tını öjtrenince eski tasavvurunu ye 
rine Yt'llrmde karar venniş.AdamcaAınıu 
öldürllrkt>n lali bir hayli para elde etmek 
fırsatını da vermi,. 

- Ben başka bir şey buldum. 
Pou~in arkadaşına ncır gibi bakarak: 
- Acaba ne buldunuz? dedi. 
- Bir kere kasanın önünde iki mürek· 

kep lt>kcsi buldum; bunların mahsus ya. 
pıldıflı pek lıelllydi. Sonra bir şey dahıı 
öğrendim: 1\1, Renarm makine ve saat· 
çiJik işlerinden iyi anlarmış ... 

- Evet, ora'iını biliyorum ama bunun 
hiçbir thcmmiycli yok. 

- Daha bitirmedim! Onun Bomi,r'den 
nefrut ettiğini ve dnlma da nefret etmek· 
te ollluğunu ?iğrendim. Evvelden onu 
s~vdiRI kadının koç:ası imi, diye sevme~ 
mı,; sonnı da başına gelenlerin hep onun 
yüzünden old~unu düşünerek ondan nef· 
ret etmi,. 

- Hiçbir ehcmmi:retl yok .. 
- Dahası var. Bankacı iki 1tün en-el 

öldürülmese imiş, dört gün sonra te\"kir 
ed ilecckm iş. 

- Onu da neredt>n çıkardınız! 

frangı verdi. Kendisinden ayrıld:ğıın 
zaman sakin bir haldeydi. üç gün son
ra ö1UmUnü gazetede okudum.,, 

Zabıta. tahkikatla meşgul. Çimeri· 
nin herhangi bir cinayete kurban gi
dip gitmediği henüz kat'iyetle anla • 
şılmt§ değildir. 

- Borclan ve aşırdıkları hayli bfr y~ 
kQn tutmuş. Boyan Şakayık öyle oı buz 
para ile knnmıyormu~. Bankacı, kasada 
bulunan ,.e kendi malı olmıyan eshamı, 

bir senedenbcrl, birer l.ıirer salmış. 
-Ne' 
- Kasadan eshamı da, kırk bin fran· 

gı da çalan Renard'ın kendisi imiş. Bunu 
isbat edebilirim. 

Pou!'ısin tırtık nefes al:ımaz olmuştu. 

S:mki kafasına bir tokmnk indirilmişti. 
- Sonra? dedi. 
- Denim hayalim sizinki k:ıdar kuvı.-et· 

li deAildir. Ben bütün öğr~ndiklerimden 

en basit neticeyi çıkardım: M. Rcnnrd 
hem sen·etini, hem şerefini, hem de aşkl· 
nı kaybedince kendini öldürmeği düşun

mOş; fakat b<"lki kızını utnndırmaınak i· 
çin, belki de Uornlcr'e son bir L:ötiilük et· 
mek itin buna bir cinayet süsü verıııek is· 
tem iş. 

POU!';Sfn güldü: 
- Siz cıldırdınız mı'! diye sordu. Kendi 

sırtına tabanca atması nasıl kabil? Silıih 
ne oldu? 

Grey yavaş yavaş k:ısanın karşısındaki 
duvara yaklaşmıştı. O duvarda bir kütüp· 
hane vardı. RnClnrın blrind.: eski tıırzdn 
ciltlenmiş kocn koca L:itapl:ır duru)ordu 
ve buranın yüksekliği ancak bir insan 
boyundaydı. Grcy ldtaıılnr~an birini cı· 
kardı ve arkada bir zenlıcrde b:ıstı. Der. 
hal büıiln kitaplar yıkıldı ve arkadan ge
nişliği otuz beş sanlim kadar olan uzunc• 
bir kutu çıktı. Dunun itinde snnt tnrkla· 
rına benzer bir takım Oletler vardı ki bun· 
Jardan biri bir tabanca tetiğine varıyordu. 
Grcy: 

- Dikkat ediniz, dedi; ciJtlerirı hepsi
nin arkn!';ında g!jz gibi bir yuvarlak var. 
Fakat cilllcnlen birinin iti yok; 3ı.ıvarla· 
~ın da içi delik. Tabancanın ağzı o deliğe 
değiyor •.• Biz bunu buJup meydana çıkara· 
masaycfık' Bornier'in kara:n stidecckti. Gc· 
lelim mürekkep lekelerine: Ren:ırd hesap 
elmiş, aynkl:ırını tam onlann üzerine .koy
duğu z:ımnn taltnncnnıo kurşunu tnm sır· 
tına geliyor. 

Poussin: 
- Dıındn Scyt:ın'ın parmn#ı var! Şeytan· 

ın pnrmaRı var! diye ı;öylenlyordu. 
Grey: 
- Ama, dedi, do#ruru cesaretli adam. 

mı,ı 

Pu'i~in: 

- Hnrır, dedi. Ben onu ı\Öylemek iste-
medim. Sizin aklınızda Şeytan'ın p:ırmağı 
-var dernek htedfm. 

Yeni Eserler: 

Sevgisi gaklerde 
Genç muharrirlerden Firu.zan N'ec. 

det Kestellinin •'Sevgisi göklerde , is
mile küçük, fa.kat çok güzel bir roman 
yazmıştır ... 

Kıymetli edib Raif Necdet Kestelli
nin oğlu olan Firuza.n Necdet Kestelli, 
bu ilk eseri ile büyük bir istidat va.a.. 
det.mektcdir. 

Bir sevginin yanda kalan hik~yesl
nJ çok güzel bir lisanla anlatan (Sev
gisi göklerde) eserini okucularımr
za tavsiye ederiz. 

tmumım[:IJ 

1~ ~· _b~lundu~ pen~e.den ••. büytik ceviz ağacının d."I. 

ıı tTll ,RIA~l re: . F CıHAt IR:o . ~A ·N 1 •. '• ·. . . , ;.. . . - . -~. : 
ı. • t ,. : ' ,. • • .. ~Ji._. . ll-CIJWOWDll•lD!!!@@:M@l3AtJIWtJ"1'311GtJ1Ull!lfEIDOO 

• tam bir olgunluk vardı. Uzunca boynu ti7.erinde hafif bir 

>~de~· ~UzUndcn ıyıce gorilnmuyordu. Arasira, rüzgar· 
1 ğj ~·ctıren yapraklar arasından baknr:ık, gölgeye yerleş· 
~etıongu aradı. Pencereden yarı sarkmış, rüzgar, siyah 

>,, ~ıı. nlnma. dökmüştü. Sol eliyle bunl:ın toplarken, sağt 
"iq,. ~ncercnin pervazına kadar uzan:ı.n sık yapraklı dalı 

tı ~eitti. 

\ta~l.ıtı Parmn.klarmın temasiyle örı.clenen bu yapraklardan, 
\ ~ • h:ı.yıltıcı bir ceviz kokusu yayıldı. 
ı 

0

1lıııı.~ kadın, şimdi, görebiliyordu. Bir saat önce. kendi el· 
r için azrrladığı şezlongun yerini, yakıcı bir güneş kaplamış· 

l'irı~e.n: "Gölge bir yere çekmiş olacak! ... diye düşündü. 
l'iıı~"\ 1 etrafta dolaı;tırdı. Bakışı gölgelerin dah·a koyu bir 
~~~abit kaldı. 

re ı;u Ferid. annesinin Ustilne örttüğü battaniyeyi, çi
'<lldı..:.:- ırıatıp atmış, yerini deği§tirdiği şezlongunda, uzanmış 
1 ııa,11~ Vaziyette kitap okuyor ve rüzgar kitabın yaprakla
~ 1Yordu .... eq~ . . 

1 
~di~ ~~staydı. Sıhhatini korum~ı lazımgeldiği kanaa
lltkt l3öyıc olduğu halde. onun bu t<'dbirsiz hareketi ca· ta ı. 

~ı~~r: ''tam bir Ü$tirahcıt ... ,, demişti. İstirahat bu muydu? 
~tıç kllereden bulmuştu? Ah bu çocuk! .. 
'11' adın: 
~ <'tid' d" ~İd · • ıye seslendi. 
~tı~ ?n dört yaşında, zeki yaradılışlı, ha~sas bir çocuk
ı, lt~l~in eesi,ndeki hiddeti farketmiş ve bu hidrl ... tin se. 
b~tta ç~k düşüncesiyle arayıp bulmuştu. Bir eliyle> yer· 

a ~llı ~ıyeyi kaldırmaya. diğer elindeki kitabı da sakln· 
lı.. ş 1• Sonra: 
n~, . . 
~ ··· • dıye ce\•ab verdı 

' h:ı.ttaniyeyi nicin attın? 
' cıa\·a -a) Çok sıcak da! 
' •• c:ı.k da ne demek? Rüzgann farkında de;il misin? 
'~ .. 

liııı:ıe sakladığın ne? Yine mi kitab? 

Hı\BERL~ EDEBi TEFRİKASI: 1 

Yazan: IJ=flasaın rR<as ~ m Us 
Feridın annesine bakmak için başını çevirmeye değil, cevab 

vermeye bile cesareti yok~u. Susmayı tercih etti. 
- Sana, doktor, kitap okumıyacaksm, hiçbir şeyle uğraş

mıyacaksın, rahat edeceksin... demedi mi? 
O cevab vermiyordu. Doktor, hakikaten: "l:itab bile oku

mıyaool:sm!,, demişti. Böyle, büyük bir suç üzerinde yakalan. 
ma.sından mütcessirdi. Bu teessürü, kendi sıhhati bakımından 
çok annesini ü....'"illmüş görmesindendi. 

Kabahatli olduğunu itiraf eden bir sesle, yalnız: 
- Haklısın anne!. • diyebildi. 
Kitabı yavaşça, çemenlcrin üzerine bıraktı. Battaniyeyi 

üstüne çekti. Ba~ını yastığa dayıyarak hareketsiz kaldı. 
- Nereden buldun o kitabı? _ 
Ferid kıpırdamadan: 
- Amcamın kütüphanesinde • dedi. 
Genç k:ıdınm, hafifçe aral:ı.n.an ince dudakları, cevab ver. 

mek için açıldığı halde, küçük bir tcreddüdden sonra kapandı. 
A:r. sonra da Sabihanm, köşkün mermer merdivenlerinden 
bahr:eye c;ıktığt görüldü. 

Bu, rnüten:ısip vücutlu, ince bir kadındı. Elmacık kemik· 
leri hafifçe çıkık, ~özleri hafif 0C çekik olmasına rağmen, in· 
~anda, gür.el, hem de çok güzel bir kadın havası bırakıyordu. 
lnce burunlu, koyu siyah saçlıydı. Saçları, güneş altında yer, 
yer parlıyordu. 

Çok sade giyinmişti. Dar kal('.asmı, geniş kıvrımlarla to
puklarına kadar sarkan etekliği daha dar, beyaz ipek blUzu, 
mUtenasip göğsünU daha canlı gösteriyordu. Hareketlerinde 

rüzgar yumuşaklığı taşıyan baş oynatışlan ahenkliydi. ince 
dudaklarının kendine has bir cazibesi, siyah gözlerinin tatıt 
insanı neşe yerine bir düşilnceyle saran içli bir bakışı vard~ 

Doğru Feridin yanma geldi. İlk işi, çocuğu örten battani
yenin bozuk yerlerini düzeltmek oldu. Sonra da ağaç dibindeki 
bahçe sandalyelerinden birini çekerek oturdu. Gözlerini, oğ· 
lunun kendisininkine pek benziyen gözlerine bıraktı, derin ve 
hUzünlil bir ifadeyle: 

- Ferid, oğlum! • dedi • Niçin, ha.t~ amca demekte ısrar 
ediyorsun? 

Ferid gözlerini önüne iğdi. 
- Dilim alışmış, anne • dedi • daha doğrusu .•• 
Devam edemedi. Bununla ne demek istediğini annesine 

açıkça anlatmıştı: 

Sekiz yaşına kadar; 
- Amca! dediği birine, 

- Baba! • demek güç geliyordu. 
Bunun genç anne de farkındaydı. Fakat, Selimin kendisi

ne serzenişleri, onu, hiç istemediği halde, oğlu üzerinde ısra..ı 

ra mecbur bırakıyordu. Selim, Sabihanm bugünkü kocasıydı, 

Onunla btmdan dört sene önce evlenmişti. Selimin kardeşi 

Suadin, ölüm haberi gelmesinden tam iki sene sonra. .• 
1.rfan Paşa. köşkünde bir sığıntı gibi kalmıya, yavrusun. 

dan ayrı vaşamıya tahammül edebilseydi, kocası üstüne • öl· . , 
milş dahi olsa • kat'iyyen evlenmezdi. Bugün h5.tft, ona, ev· 
lcnmczden önce ve evlendikten sonra verdiği büyük sözün ıstr .. 
rabı ile kıvranıyordu. 

Sabiha bu eve, İrfan Paşa köşküne büyiik bir aşk netice. 
sinde gelmi~ti. Ailesi zengin değildi. Harpte öldüğü haberi 
gelen Suadle sevişmişlerdi. Önce Paşa, ailesinin tanınmış oL 
mamasından dolayı birle~elerine mani olmak istemişti. Fakat 
sonra • Sabihayı görüp tanıdıktan sonra - bu fikrinde!l cay. 
mış, onun tam bir kadın "gelin" diye değil, ''evlad" diye bağra 
basılacak, bulunmaz J>ir_mahl\ık oldµğunu anlamıştı. 

( DBVamı var): 
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B ·· zakereleri 
Boştıırııfı l incide 

rln bir kısım B.M. Mecfül nuılnrının, Yu· 
non, Yugo•lııv, ve Jlomonyo elçilcrile Ati· 
na, Oelgrad ve Dükrcş eltilerimiz ve dışlş
Jeri bakanlığı, untnnt de\·lctlcri Cllçilik· 
Ierl erktını hnzır bulunmuşlordır. 

Çok soıniml IJir lınvn içinde geçen bu 
ziyafeti, kordiplomatik ile VClkôleller er
ktını \'C Onlkan onlnnlı konı;eyj milzake· 
relerini tnkib <'ltmek ü1ere şehrimize gel· 
mlş lrnhınnn Elen, Yıı~o lav, numen mat· 
)>u:ıl mfimc~illcrilc Türk g:ızelelerl mü· 
me~!'öi llcrlnin de iştirak clliklı:rl uir resmi 
kabul t:ıklp eylemiştir. 

Bc.ricire Vet<ilimi2in nutku 
Ziyor~ııe II:ırlcire vekilimiz Tevfik Ril, 

lil Arns şu nutku lnıt etmiştir: 
"Ank:ırıı, füılkon nntnnlının tesisinden 

beri ikinci defa ol:ır:ık, nnt:ınt dnlml kon
t.eyinin mOzakerelerl için topl:ın:ın mütte
fik clevlellcr milmessillerlnl kabul elmek

·ıe b:ılıllyor.ıır. Hük\ımc?t merkezimiz şen· 
ilk içinıledir. Mevcudiyetiniz Ankıırada 
gerçek bir dosllıık ha\·osı yarıılıyor. Du 
bava idncle müzakerelerimiz netice itiho· 
tile semereli olacak olılugunu Ye ittifakı· 

. mızın dot;m:ısına scheh olan ve onun is-
)lhnlesinde de tımll lıulunan Lıllyük barış 

<Jn..,.ası yolunda ekle yürümc~e azmetmiş 
pldııi;umuıu bul ün dün)'O) a gösterecektir. 

, Cumlııırlycı hiikilmP-11 :ıdınn, sizlere Tür 
kJye)'.e hoş ı:teldinlz derim. 

Dört senelik yorulmaz bir f:ıoliyetıcn 
11onrn. Dalkon nnl::ıntının lam ,.e mutlak 
muv:ıff:ıkirell hnkkmda en kQ~ük bir ih· 
Urnıt ka~·ıt denne)'an etmeksizin, onun 
bili\ncosunu yap:ıhiliriz. Fnkat ktl'n-etimiz. 

lyolnız geçmişe iftiharla lınkobilmeınizde 
'tieltildir. lstlkbnU de, barış olan davamız. 
linki ı1o~ruluAun bize vcr\li~I tnm ilimııl· 
J:ı ,.e onun znrerinc olan lmanımnl:ı dçr
)llş eüeblliriz. 

J.~arı~ık diinyııdn hir huzur nümunesi 
'teşkil ettik. Büı ün politik icaplarda en ge· 
niş onloyışı lsbot ellik. Ananevi doslluk
Iarınıızı idııme \'e iyi mün:ıs~heller çerçi· 
:vesini inkişaf clllrdik, olıenkll halisane 
:ı-e her türlü muzlr fikirden ôrl bir .11irn· 
};elle dünyn)·a itimat verdik ve bugün, 
a::ığılınaz blrli(:iınizle, milleller ıırasındo 

bir doslluk ,·:ısıt:ısı olmak emcllnd~yiz. 
Dnlkıın ant:ınlının nazarımızda nmiml 

b:ırış ve teşriki mcs:ıi Jıölgcsl demek ol· 
iluiıunu ve büyük hudutlarımız dahilinde 
ne kadar birleşmiş milletleri ihfl,•n eder· 
ıse, bizi çekmiş'"~ toplJmış ol:ın büyük (il. 
kQnün hadimleri sıfalllc kendimizi o ile· 
rece kttY\'elli lılc::;cdecclllmizl hcyana ili· 
zum \'tır mıılır? füncllcrimizde Jıiı;bfr şfip 
he noktnsı, fnk:ıt lınk1nrımııdıı dn lılç bir 
znaf olmaksızın dlilerlarint pek ı.lyadc nn· 
J:ıtrnnI{a tim:ıclcyiz. 

Dört memleket ic'in dış politikada Mkim 
olan prensip politik Ye ekonomik Jstlkla· 
limlzi korurnnktır. Ve hu pıensipin en iyi 
barış zımnnı ıe~kll elliği kanaatlerdir ki, 
Hahill mukavemet kuvvetimizi ve harici 
müdnf'la \'nSıl:ılnı ımızı imklln nishellnde 
tohiye cım.:k suretile bu ülküye hizmet 
~lllAimfzi müılrik lmlıınmıyonız. 

Dış politikada realizm, Bnlknn ontnntı 

<Ievlctlcrinin, bu devletlerin enternasyo
nal lcr:ıııtlarının v:ısfı olan tam Hirlnllc 
lmll:ındıldarı <liilcr bir unsurdur. Balkan 
mnııcfikleriniıı enternnsyonnl toohhiille • 
:-ine ,.e hu lnnhhiillerin llmili lııılunıın bü· 
yük prcn'llPltrc &ndıı kat politlkııl:ırını lw· 
layln~tıran da bu renlizrndir. 

Du son yıllnrın lnrllıi verdıöi dersler JU. 
barile çok mühimdir. Biz bu derslerden 
i IHadeyi, menfi ,.e morali kıran bir fikir 
ve ruhlıt dcliil, tamamen kurucu ve ıın~lam
layıeı mlhhet bir istikamette tevessnt et
mc.,inl bildik. 

İşlerimiz.in acvk ,.e idaresindeki bu g:ı. 
Jim zlhnlyclin neticesi iyi olmuştur. Uu
eOn muini oldııı?u veçhile bütün politik 
me!>elelcrl göulc'ın geçirmek Qzere bir mıı-

5anın etrarında lnmnnıcn müsterih bir 
kalple ve bütün noktalarda blrlblrlmizl 
anla:racalıımıza tamamen kani bulunarak 
)opl:ınabillriz. 

ll:ıy lı:ışlrnnlor Ye bay bakan, 

Dıırış, ldarnesi için, ınüslemlr bir dlkka· 
lJ "e hiçbir zaman eksik olmaması muk
tazi bir tey:ıakkuzu islilzaın eden bir ni
m.:ttlr. JlükCımcller in mesullyeli ağırdır. 

Fnknt hu hüklımetlcrin deruhte ellikleri 
~İci vazire mcnılckcllcrlnln iyi anlaşı· 
Jıın menfoalİ \'e lıorışııı yüksek menf:ıali 
:namına elde ellikleri mfülıet bıışartlarln· 
ziyodcsile müklirııllnnnuıktndır. 

Dnlkan nntonlı azası olan devletlerin 
hükumetleri hu mükfıfatı kesretle hnk et· 
mlşlerdlr ve selecekıe, politik dürüstlük
leri sayesinde, bu sahada yeni neticeler 
elde etmek surelile, başka mtmnuniyeıter 
'de hlsscclehileccl,Jerfne Balkan yanmada· 
smıla tesisine muv:ıfC:ık olduğumuz kar
şılıklı barı, vo teşr1kl mesai onlıışmost 
devre!Çini lıc)·ec:ınlıı sclAmlıyarıık kode· 
hlmi majeste Elen krnlı ile mrjeste Roman 
ya kr:ılının, m:ıJeste Yugosln\' kralının 
ve a:ıcs nnlp prens J>oliln sıhhatlerine 
k:ılİ1ırıyor ve B:ılkan anlatı azosı de\'let· 
lcri n it il:l ve refahlarına ve bu ıle\·Jelleri 
birleştiren d {!lşmez dostluğa içiyorum. 

Elen Bnşve'dlin mu1'abelesi 
Eltn hı:ış\·ekill ekselans Metoks:ııı serek 

kendi namına ve gerek Yugoslav "e Ru
men meslcktnsları nnmınn şu nutku s6yle
miştir: 

"- Rlzlcre ı;~stcrilen hnr;ıretli kabl\l· 
den dolayı el·scJAnsınmı, ger<!k kendi na
mına gerek mDmta.z arkada~larım Roman-

• 

ya n Y'?!goslııl'ya mümessilleri namına 

teşekkilrlcrde bulunmak ve güzel memle
ketinize ııynl.: bnstıi;'lmıı andan itibaren 
;sördü~müz ihtimamdan ııon derece mü
tehııs~i!i olduğumuzu beyan elmek şerefi· 
nin ıı.hdeme tereUüp etmiş olmnsınrl:ın do
J:ıyı hilhassıı bahtiyarım. Hakkımızda ib-
7al olunan muhahbet eserl~rinin sadece a
nancYl misaCirpernrlİljinizin bir ifadesi 
ıle~il n<ıil Türk milletinin memleketıerimi
:ze karşı heslerliği doslluAun ve antantımıı 
fikdne olan hajllılıAın bir belgesi olduğu
nu lıissediroruın. Bu lıhlerimize arknd:ış
lor\mtn da iıtırak etmekte olduğundan 
knt'iyyen eminim. 

Millellcrimizln arnlarınd:ı'L:l birlik kov· 
,·elile kendilerine mllleller camla~ında da· 
ha büyuk bir istlkllil temin etmek üzere 
kard~çe yaşamak azimlerinden doAıın Bal 
kan ı:ı:ıktı bir anın '.'i\yoset lcablarına i5li· 
n:ıt eden bir bina değildir. Hiç kimse aley
hine müteveccih olmamak ilibnrile hede
fini bulur bulınnz orladnn kalkmaya mah
kum bulunmıyor. Balkan paktı, neticesiz 
uzun ve elemli mücadele ve rekabetlerin 
neı tecrilheslnl görmüş olnn Balkan mil
letlerinin serbe:;tçe tezahür etmiş siya~ı 
rüşllerinin bir ifarle ldlr. Hikmeti vücudu 
mcmleketlerimlıln biribirlnlıı ayni olan 
menfaatlerine <lnhn ili hizmet etmek için 
derin bir suretle duydukları sebnlh işbir
liği ihtiyacınrla milndemiçtir. Manevi te
meli ise müşterek sulh cmtllerlmizdir. 

Bu sulh eserine bizznt millcllerimlz o
lnn başarıcılarının h~lndıkluı llmlllerin 
tam:ımıte tahaltkuk etmiş bulunrlu~nu bir 
kere daha lllln:ı bilmem lürum var mı. 
Naznrbrımııı şimdiye kadar katettiğimiz 
yola ctvlrecck olursak elde edec~imir 
nclicelerclen trılhar edehlleceAimizi bili· 
yoruı. Bnlkıın antantı kon~eyinln muoy
~·en toplııntılorında ve hfıkiimellerimiz n· 
rasındaki istişarelerde yalnız dol}rud:ın 
dolJruya nnlkıın menraatıerimiza tema• 
eden meseleleri değil fnkııt biıi 11lAkador 
edebilecek beynelmilel mnhiyette bütün 
nıeselel!!rl dolma ayni ıözle mUtalea el· 
tik. 

Dost ve müllcfik dört Rnlknn deYletl n· 
rasıncla lrnrul:ın ve bu devletlerin karşılık
lı mOn::ısehellcrlndc hftkJm ol3n ltJmaıtan 
Irnn-et lıulon anlaşma, bernclmllel saha
da oradaki lılrJik \'C ahenk nyeslnde her· 
,;ün <laha bü~'ilk bir ehemmiyet almakla· 
<lır. Öyle ki B:ılknnların lstikran için ta
ıı;arlanıın llalkan paktı, umumi sulh davn· 
sı hizmetinde de kıymclli bir Amil olmoş
htr. 

DirliAimlzln istikh:ıllne sarsılmaz bir 
imanla mütelınıısls olarıılt, kndehimi ekse
lans Türkiye <'ilmhurreislnln tcrafln~, 
dost \•e mUıt rlk ıle erli Türk millclinln 
yük, eklik \'tı refnhınn ve eksclftn ınızın 
ş:ıhst soadetlnc kııldırıyorum. 

Atatürk misufirlerl lcabul etti 
Ank:ıra, 25 (A.A.) - Rei~icumhur Ala· 

türk, husün ö~leden sonrn, Elen başvekili 
ve Tiıılknn nntnntı konseyi reisi Melaksası, 
Yugoslo"yn b:ışvcklll Stoyadlnoviçi ve 
Rornnny:ı h:ıriciye müsltşarı Comneni hl
ribiri nrdın:ı lıohul etmişler n nezdlerin· 
de ayrı a_yrı uzun mOddct alıkoymuşlar· 
dır. 

Yu..,.oslavyada 
Bclgrad, 25 (A.A.) - BiHOn gazeteler, 

bu salıah, Storndinovıçin dlcer B:ılk:ın on
tnntı konseyi nı.ıılarlle birlikle hınııbula 
muvnsolatınn dair 1'ıltın haberler ne~ret· 
mcktedlr. 

Gnzelcler, \'ugnıol:ıvya, Yunanistan ve Ro 
m:ınya mümessillerinin lstnnbulda, ger<:k 
resmi makamlardan gerek halk tarafından 
gördükleri hilhassn hararetli hfümü knbu
Ill tebarüz cllirmekledir. 

Yugoslav Par:ilmentosunda 
Cclgrad, 25 (A.A.) - Sosyal D:ıslret na· 

zırı dün nkş:ım bülı;cnin kahuliinden ev· 
vel rnuhalefelln muhtelif suallerine cevnp 
vermiılir. 

Nazır. dış POlilika meselesi üze!'inde bil 
hasu durmuş ve Yugosla,·yanın Fransaya 
karşı olan dış !'ilyııselinin katiyen deliş· 
mediginl, iki memleket müşterek feda· 
klirlık \'c? nıcnfonllerle bııAlı olduğunu kay 
dedcrek demilşlr ki: 
"- Il:ılknn antantı daima ayni k:ılnıı, 

ve antant memleketler ara~ınd:ıkl mOna
sebe!Jer dalma ayni derecede samimi ve 
sıkı olmuştur. Bugün, dünyanın her tara· 
fın<la ihtiliırınr ha~gösterdiği h:ılde Dal· 
kıınların dünyada sakin bir bölge feşkfl 
elliğin! görmekle b:ıhtiyar bulunu)onız .. 
B:ı.şvekil Stoyndfnoviçin antant konseyi
nin içtimoında hazır bulunmak üzere An· 
knrııda olduAıı şu sırndo, hu antant azası 
orasındaki miin:ısebctlerln bugün her :ı:a· 
nınnındon doha samimi ve daha saAlam 
olıfulfıınır beyan ederim.,, 
Naıırın bu sözlc?rl, a~·a.ıta kalkarak Dal· 

kaıı nntnnlını ellımlııyan hütün rnebusJn
rın miltle.lıit alkıJlorlle karşılanmıştır. 

Varşova operası 
art ,stlerlnin grevi 
Varşova, 26 (A. A.) - Opera grevi 

devam etmektedir. Bir murahhas he
yet hilkfimet mUmessillerin.den birile 
temas ederek vaziyeti iz.ah etmiş ve 
açığı 240.000 Zloty'ye baliğ ()'an ope. 
ra için tahsisat istemiştir. 

Opera binasının etrafında bilyilk 
bir kalabalık vardır. Grevcileri bir 
çok kimseler ziyaret etmektedJr. 

.. 

Çin - Japon 
harbi 

Jlıu;tarafı 1 incide 

kert lınrckelle birlikte yürümesini l'C hnt 
tiı nskeri harekete hfıkim olması lüzumuna 
lmni buhınmııktodır. 

1:ri h:ılıer n.fan mahfiller, general Hala· 
nın merkezt Çindeki Japon ku\'\·ctlerinin 
kum:ındanlıljına tayin edilmesinin askeri 
harekata geçlleccAi \"e diplomasi nüfuzu· 
nun sona crdiRi manasını tazammun etti· 
~ini bey:ın elmcktedirler. 

Mecliste lıükftmete hücum 
Mecliste, "milletin umuml eferberliğl,, 

hakkındaki ırüz:ık;ıre sırasıaı.Iıı, büyük 
partilerin mümessilleri lıiikfımetc ~iddet· 
le hücum etmişler 'e hükumete ı:enl:} s:ı· 
llıhi:rctler '·eren bir kanunun memleketin 
bilıün askeri, ekonomik \'e entelektüel kuv 
vetlerinin seferber edilm~sine imkfın ve
receğini v bunun da kanunues:ısiye muha 
lif olncnSını, \'ntandnşın ana hak~ rını ilga 
edecefiini ve biikCııııetin istediği geniş tı-a

IAhiyetlerln :ıncnk tehlike halinde impa· 
ratoa verilehileceAini bildirmişlerdir. 

Ilükömet ise bilakis kanunu esasinin 
harp v.ı.ziyetinde islisnnl kanunlar yapıl· 
ması imkiınını ver•li~i bildirmektedir. 

Harbiye nazırı general Sngiyumn, Japon 
milletinin, yalnız Çin ihtlllifınd:ıa doğ:ıbi· 
lccek, nynl zıımand:ı. çok mfihtm \'c fev
kallide vohlm hlidiseleri de derpi' etmesi 
lüzırn geldiğini, bunun içindir ki memle· 
keUn ekonomik kuvvetlerinin temerküzü, 
ayni z:ımnnda milletin diğer enerjileri de 
organize edilmediği takdirde, kafi gehuiye 
ceğini söylemiştir. 

Amerikanın ihtarı 
Amerika sefiri Grev, dün hariciye neza· 

retinc gitmiş ve mtrkezl Çinde muha~emat 
mıntAkasınıln bulunan Amerikan tebaası· 
nın tahliyesi hakkında Şanghayılaki Jnpon 
makamları tarafından 3 şulJalta neşredi

len tamimden bahsederek Amerikan tn:ı· 

knmlarının teb:ıalorına tehlikeli mınlaka· 
yı lerkctmclcrini imklin nisbetinde tnvsi· 
ye edeceklerini, fakat bu tahli.rcnln yapıl· 
mnsını sureli J.:atJyede il\lemiyeccklerini 
söylemiştir. 

Vaşington hilk~mcli Amerikan tcb:ı:ı~ı· 

nın Çinde manız kalacağı rııror Te ziyan
dan Cini Te Jnponya)'l nyni zamanda mc
sul tutnc:ıktır. 

isyan eden Japon askerleri 
Londrıı 29 (Husust) - Hongkongda 

çıkan lnglliz gazetesi South China and 
Mor:ılng Post oöyle yo:ı:mı:ıktedır: 

"Oss:ı1ca liııınnında, Fomıoı. ndnsına mt\· 
tevcccihen grmi ere in Jrllen yedi 
Japon askeri isyan çıkarmıştır. Askerler, 

k,·ndilerine illihnk eden semi tayfasile 
beraber: uı·aıırolsun tecnvfü: ve mill· 
tristlerl., diye b:ı~ırmışlard.Jr. Htıdlse 

yerine mühim miktarda kuvvet g~ndeı il· 
mlş ve bunlarla nskerler ara~ında kıınh 

bir eorpışma vuku bulmuştur. Ölü ve y •• 
rnlı miktarı t"Ok mfihlmdir. İsyan bastı
rıldıktan ısonrıı blrcok asker t~vkif edıl 
mi,lir., 

Kar~ıhklı tayyare hilcumları 
Londra, 26 (Hususl) - Tokyodan gelen 

holıerlcre göre Japon deniz tayyareleri 
düa s:ılıilde tıulunon Chuchov, 1-'uchov, 
Chıın Cchov ve Amoy hmind;ıld Çin ~e

hirlerini bombardıman ederek yerde bulu 
nan birçok Çin t:ıyyarclcrlni tııhrip etmiş
lerdir. llumınla beraber iki Japon tayya
resinin de lahrJp edildiği Jtirat udilmekte 
dlr. 

Dun:ı mukabil beş Çin tayyaresi de dün 
Ccn.sçeeunun şimalinde Psinhoıılansı bom· 
bardıman ederek gard:ı bulunan mühim· 
mat trenini Ye tayyare me~danında bu
lunnn birkaç Japon tnyyareslni tahrip 
elmişlerdı•. 

Çin tayyareleri salimen geri dönmüş· 
!erdir. 

J:ıponlorın dl~cr hava hOcumuna 59 tay 
yare iştirak etmiştir. 59 Japon tayy:ıresi 
Kin:ıgsi eyalt!tinde Naçanga bir hücum 
yapnrnk tayyare karnrsiıhını Ye diğer ııs· 
kert hedı-nerl hombardımnn etmiye teşeb 
hfis etmişlerdir. 

Müteaddit Cin tayyarcl~ri derhal, hava
lanarak Japon tnn•:ırelerinc hücum etmiş· 
ler va 13 Japon tayyqresinl düşürmOşler
dir. 

Bitler seyahata 
çıkmıyacak 

Berlin, 26 (A. A.) - Alman sal~
hiycttar m:ıhfilleri Hitlerin yakında 
bir n.vizo ile Baltık denizinde bir seya
h:ı.t yapacağı ve bundan istifade ede.. 
rek "Mücadelem" foimli eserine bir 
zeyl yaz..ıcağı hakkında yabancı mem
leketlerde dol~a.n 6ll.yialan kat'i ola. 
rak yalanlaınaktadırlar. 

2~ ŞUBAT - 1931 __,,,,, 
;:::::::: 

An radak·, cinayet 
- Bu saatte neye eeldin Neeibe ufl' l3qtara.u ı tDctde 

ran N.:ğdeli Nesibe, sonraki adı ile 

Mihribandır. Katilin ismi de Kastamo-
nulu Mehmettir. 

Katil Mehmet hayli zamandanberi 
Nesibenin dostudur. Her zaman bu eve 
gelmeirte ve Ne10iben:n yanında kal· 
maktadır. Nesibe ve Mebmed, son .ıa· 
manlarda çekiş:neğe başlamışlardır. 
Koyunpzızarında kuyumculuk yapan 

Mehmedin işleri son zamanlarda bozul· 
muştur. 

Mehmet bilhassa aon günlerde lr.en
dini bilmiyecek kadar sarhoş olarak 

Nesibcnin yanına ~elmekte ve "onun,, 
işicr:ne engel olmaktadrr. Nesibe a.r
kadaşlannın ve ev sahibinin kendisine 
karp olNı muamelelerini değiştinnele· 
rini farketmekte ve Mehmedin Odasına 

gelip gitmesini önlemek i.çin uğr:ışma~
tadır. 

Nesibenin, parası azalan dostuna yüz 
vermemesi ve "seyrek gel, sarhO§ gel
me!.,, diye nasihatleri Mehmedi çileden 
çi~armakta ve Mehmet buna içerliye
rek eve gelip g.=tmesini de arttıl'tnbl:ta

dır. 

Uç gün evvel Mehmet gene kafasmı 
tütsüliyerek Nesibenln odasrna gelmiş 
ve kavga etmelerine rağmen geceyi Ne-
1libe ile beraber gesirmittir. Ertec: ak
pm Mehmet gene gelnıif, Nesföe "işi,, 

olduğundan bahisle Mehmedi gönder· 
niek istemi11 Mehmet ise, buna içerli
yerek Nedbe ile gene kavga etmiıtir. 

Kavga uzamıı ve müdahale üzerine 

Mehmet '' ben y<ınn sabah sana iÖst
ririm,, diyerek çıkıp gitm:ştir. Cina

yet sabahı Mehmet 8-9 raddelerinde e· 
ve gelmif, kapıyı te'Jvne ile itip açmıı 
ve Ncslbenin oda kapısını omuzlıyarak 
içeri girmi~tir. 

Cinayeti ilk gören kadın 
Vak'anın bundah scnra3mı bu evde 

hizmetçilik yapan Nazife §Öyle anlatı· 
yor: 

.,_Sabahın 8-9 su idi. Evdekiler 

gece 12 ye kadar uyanık bulundukla
nn:ian uyuyorlardı. Her sabah olduğu 

gibi bu aabah ta erken kalknu§ temlı:lik 
yapıyordum. Kapı birdenbire ıürültil 
il ldı. B b 1 v ğ 

hopladı. St•bahın bu saatinde gelen Ne

fibenin dostu Mehmet idi. önüne geç· 
tim: 

Süveyş 
kanahnın 
müdafaası 

Yalnız mısıra dUşeo 
bir vazifedir 

İngiltere - ltalya görüşmeleri ne 
Mısır lşt.rak ~tmek ıstiyor 
1.JC>ndrn, 26 (Husu.sl) - Mısır hU

kUıneti lngiltereye müracaat edere?.c 
ltaıyan • İngiliz müzakerelerine i§ti • 
relc ~usunu izhar etmiştir. Mısır hü
kumeti bu talebini İngiliz • Mısır mu. 
ahedesinin altıncı maddesine ıstin11.t 
ettirmekte ve mezkür müzakerelerin 
doğrudan doğruya Mısm alakadar et~ 
tiğini ileri sürmektedir. 

Dün öğleden sonra toplanan Mısır 
nazırları Süvey§ kanalı hakkında İn. 
giliz - Italya.n müzakerelerinin ancak 

müstakil Mısırın İ§tirakile kabul edi. 
lebileccğini Lilclinnlşlerdlr. lngiliz ma 
kamlan bu karardan haberdar edil
mi§lerdir. 

Ahmed Mahir paşa, söylediği nutuk. 
ta, kanalın müdafansı hakkının yalm~ 
Mısıra terettüb ettiğini k:ıydetmi.ştir. 

Yeni hariciye nazın 
Piln akşam ne~redilen bir resmi 

tebliğ, Lord Halif aksın hariciye nez:ı
retine, Butlerin de hariciye mü:::ıteşar
lığıns. tayin edilmiş olduklarını bildir· 
mektedir. 

Yine resmen bildirildiğiT!e göre, ye_ 
ni hariciye nazın Lordlar kamarasın 
da aza bulunduğundan, avam kamara. 
smda harici siyaset hakkında.ki müza· 
kerelerde mUhim mesele!er etrafında 
bizzat başvekiJ izahat verecektir. 

ltalya, askerini çekmiyor 
Roma, 2S (A .A.) - Salahiyettar 

mahfellcr, ltnlyanm Libya.da bulunan 
kuvvetlerini geri çekmeğe başladığı 

hakkında ecnebi mcnbalanndan veri
len haberelri tckzib etmektedirler. 

yorl ıdcdi:n. Bana: dl 
- Sen ne kan§lYonun, Nellibt ~ 

tum l!eğil mi? İstediğim zaman geU: 

dedi ve kolumdan tutarak beni ~,! 
rafa itti. Kapıyı omuzlıyarak .NesttıP""
odaama girdi. Arkasındta baka~ 
ve gene i_şimr devama başladıın. BU 
nada Nesibe içerde Mehmede: • 

- Neye geldin? Ben seni isteısııYo' 
nım, diyor~u. ti' 

Bundan sonra seı kesildi. Beıı 1'; 
lar zannettfm. Beı dakika eonra l'l ;911 
benin odasındaki su kovasını ~ 
odaya girdim. Mehmet yerde balı 6; 
rinde uzanmı§ bir halde yatıyor, ~ 
be de karyolada yüzükoyun aurur 
du. tt1Jlll 

Her taraf kan için:Je idi. JCor 
ve drşan çıkarak, koıa kop poli.. il" 
her verdim.,. 

Polis memuru anlatıyor rt' 
Vakanın olduğu ıaatte Benclde 

noktasında nöbetçr. bulunan paU• !:: 
muru 376 Mustafa Kızılırmak, bACJJI'" 
yi §Öyle anlatmalçtadtt: 

''-Noktada nöbetçi bulunuyord_., 

7 numııralı umumt evne hizmetçi-~:: 
nan Nazife kadın ko§a kop ysı';Jf• 

geldi. Rengi sapsan idi, titriyordu. 

var ?u ldememe kalm6ldan • 

- Aman poliı yetiı .. Netibeyi ~ 
Jar, gel kurtar dedi, baçtan mcrkcıe 

her verdim. Sonra vak:ı yerine ko~~ 
·Nesibe karyolasında kanlar içe~ 
yatıyordu. Bir çok yerlerinden eff 
Janmı~tt, son nefesini veriyordu, Jı1 Ol" 
met karyolanın ayak ucundaki Jıalı ~ 
rinde upuzun yatmal:ta .ın H12lı 
nc!eı alıyordu. Kolundan tuttunı: . ..,. 

- Na.sılsm Mehmet, ne oldu, d~ 
Mehmet: Jıil, 

- Aman bana biraz su verin, dl)""'"_ 
di. Bu esnada merkezden de ge~ 
di. Bir otomobil çağırdık, M-11~ 
kollanndan tutup otomobile kof,,. 
hastaneye yolladıl:.,. 

Cinayetten sonra 
Vak'anrn l~ititmeıl ilzerrne )fe!ı~ 

din hutaneye naklini ı:nüteo:.l:ip ti J 
a 1i oktor Bcb et ve mud4durııu 
mua.inlerlnden Sami Aliçah _, 
rine gelmişler ve keıif ya~~·O' 

Cürüm ile~ olan ilQ ağızh ~ 
kılıfı, katilin ff.pkası, kaftlı bir d" 
ve dolu bir ıiıe rakı, karyolaıuA 
ucunda bulunmU§tur. ;A'_ 

Yapılan muayenede Neaı"beııin f' 
sünde, böğründe irili ufaklı 6 ~_. 
rasr görülmüştür. v• 

Mehmedin ise bir yarası vardl~ 
tahmin edildiğine yöre Mehısı•t f1' 
vür ile Nesibeye saldırırkoıı a,a'1.,, 
kılmııt ve elinde'k,i kama bu sureti• 

odiaini yaralamııtır. . ;tı4' 

Nilmune hastanesi, Mehmedill ~ 
veremiyecek Taziyette a(ıt ~etr 
duğunu söylemektedir. Nesibenııı ~ 
di morga kaldırıhnıJtır. T~tıa 
vam olunmaktadır. ~ 

Fransa da 
kabine 

düşecek mi .. ! 
'IQ/'9 Baştarab l i t()pl'' 

tince sulh taraftan kuVV~8;.1ıı- 1' 
mak ve Fransanm ÇekO 

0 ~ 
Sovyetler birliği ile akdettifi 
tamamlaınıı.k l!zımd.ır. JHt • 

~tı arı:--ttJ· 
Bir yandan askeri t. ınatilı ~ 

mak, bir yanda.ıı da dıpl~ak ()09'. 

da veni müsa.adatta bul yuJl Jıo' 
değlldir. KomUnistlcr bir bO 
siyaseti istemcmektedirler·)'Jd• ~ 

Hatib, hükumetin tspaD aıı pıoct-1;:. 
bir kuvvetli İtalyan - .~tJJl.İyec"~a 
lesine müsa.m:.ha edıP .ıeJb tJ>l1' 
sorduktan sonra Ja~ tJ t,it· 
iktısadt sahada. 7.ecri esstıf etd'fŞ ,,,_ 
edilmemiş olduğunfl teh sn.at 9,SOt;ııf • 
MUzakerolere bu sa~~ da. ~b"t"'1 
.tanbul saatile .. 11,3 . esinlO s)I ~ 
lanmıştır. Şotan ka~ın edeceıctır· 
bu mUzakcr.:tcr tayın f 

1 te"" ı.. Mısırda b r vetd J~~. 
Kahire, 26 (A. A·~ .. - zetesfl'l' ~ 

. "Al Mısrı ga ıaıde • 
nın organı . tir ScÇ uçlıl 
ktö-~ tevkif cdflntlŞ · 1.tc:ı fi re • u •• 1 ct.JllC~ / hi~ usulüne tevcssu 

dur, 



.... 

..,.,~-

~i rlncı doktor 1 
lt Pt:ncerelerin mavi perdeleri a

dlft soluk bir ııık dökülüyor. Du· 
111 kötean:delri kütUpanenin a- • 

~ ... l:Tti! ceru mua11 batında, ıu
'-h tokluğun pıhtı pıhtı kan oturt-
cı..~tıQer ıerdanh bir insan var. 
~ ~ gıcırtılarla önilne arkaya oyna
~ ltutunun üzerinde, iri adam bir 
~dı. Af•ın:!an pr01unu bıraktı, 
t6ı rehberini buldu, nıtgele bir 'ltb. Gen:_, cevi% masanın kıriıta 
ltltti, terdanını ıllzdU; yakalıfmı dil· 

1' clefona aanldı ..... . 
1' l\ıı00o.. Allooo .. 
'. llbafı Bu ıeı, t.:ı.b f olnuyan bir 
~taıtına tokluğun pıhtı pıhtı kan 
' lu adımın sesi bu değil.. Bu 
, tel~§lı, üınltsiz, lnliyen bir aea .. 
, .\tı00o .. Alloo .. .. 
')fer~;. 
.... 

• 
R~·bİr ıoluktan tonra) Ah e
S: Pardon .. YUa bin kere par
'ıap ~'1ılllye milteha11111 Cevdet Ya

'~ muayenehanesini anyorduk 

.... . . ' .... 
~ autün doktorlann Omit keıt1 li 
~ lrurtannak için bir de ondeın 
~4oıt Uıtıduk ta ef endlm.. Pardon: 

tftndlm .. 
• . . , . 

- Yanlıı elendim, yanlı§ .• Ağır hu
tamıza yetiıt:rmek için Cevdet Ya~p 
beyi ararken ıizin numaranızı çevirıni- ' 
11% •• Pardon efenciim, pardon .. 
- .... 
- Allooo .. Aliooo .. - .... 
- Dahiliye mütehaaar:u Cevdet y ,, 

kup beye deyini• ki, hastanız bugün 
ayala kalkmrıtır .. Ölilmlerden 1 urtar· 
dılnu• huta da ıonauz minnetlerini ... - .... 

- Canım, doktor Cevıd:t Yak:.ıp Be· 
yin muayenehanesi değil m: orası? - .... 

- Ymlıg oldu, efendim, yanhı ... 
Kapatıru% IQtfen ... 

Belki, ylrmi telefon ... Katmer ıer• 

danlı adam deli mi? Sinirli mi? 
Omualannı kaldırarak fıkır fılyr gil· 

lüyor ve kumaa bir it adamı tavrlyle, 
yumuk ellerlnl utuıturuy.:>rr .. O, ne de· 
11. ne ı'nirlldir: O, dahiliye mUtehuaı11 
doktor Cevdet Yakup Beyin tl kendi· 
sldl... 

* lklncı doktor 
Şık 1ıpartımanm birinci katı.. 1 nu· 

maranm kapııı: 
B•r.lln .,, lılanbul tıp ff1Jtltlltlerind•n 

mtmn 
Dr. lsmail Tairul 

Muayenehanenin bekleme odaaı, 

HABER-~~~ 

* ya§lı kadına, on ild yqındaıki kur to

kuluyor. 
- Anne, ıik ditlnl.. Sık dlpnl biraz. 

Dotorun yanına tık b:z ıirecetiz .. 
1kidc birde zil çalınıyor. Kapı arala

nıyor .. Yeni bir yabancı lıaıta. kalab9-
lık salona ümitsiz bir IÖ% atıyor. Be
yaz gömlekli, tombul, ıUsl:i bir genç 
kız, artık her yeni geleni: 

- Bugün hasta çok 1 
Diye çeviriyor •. Ve, onlar, bu hasta

sı çok doktorun siyah kaplı ddtferinde 
gün, s·nt almadan gitmiyorlar. 

Buruıuk yilzlü bir haata, kendinde, 
süslü genç k.ııdan, doktoru ıormak ce
saretini buldu: 

- Muayeneye ne zaman baf1aıu1or, 
kuzum?. 

Beyu g6mleldi, tombul kıs, fılardı· 
yorı 

- Şlmdı efendim... Doktor blraz 
meuul de .. Tahlil yapıyor da.. 

Ne yazık 1 btırap içinde kıvraıan bu 
soluk yüalil, ölü göalU hutalarm hl~ 

biri de bilmiyor ki; Jaıa ''tah111 yapı· 

yor!,, dedirten mUteb11111 lamall Tul
rul, şu anda, genit maroken koltulfda 
tatlı tath kestirmelçteclir. 

Zekt bir insandır o: Ha.talarmı te 
ker telcer uvup, b:kleme odasını yeni 
ıelenltre bo§ ıösttnnur .• 

Oçüncü doktor 

Bir, iki, . .. uç ... 
-: Rasat Em ıs 

::- 4ttoo.. Alloo .•• 
• • .... . . ~omple, bir tek bot yer kalmadı .. 

Pencerenin dibinde oturan Mn be· 
nbli, lSlU ıöılU adam sancıdan mr•n· 
yor •• Kalorlf•frln yanında bacak bacak 
U.er:ne atan Jarantuun ubn tattı; D• 
Jdlrada bir yelelinin cebinden uatlnJ 
çıkanyor; pufurdanıyor ... 

Karaıümrük, Edirnelı:apı, Silivrikapı, 

Jet.camuıtafapaf&, Akaaıay, Fatih!. • 
btanbuJun en hatrr• ıelmiycıı kenar 
11mtleri, A5larına kır dilfeıı iyi ytlrekli 
doktoru taıııyordu: CaiaJoilunun en 
ısa bir kıyıaında, mUıevui bir ~ 
iki odasını tutmu§tu .. Birf, iki eıki kol· 
tukla bekleme ddaaıydı. ötek!nde hae-

Onut1 ma7wıU6 araldrtnda aylıkla lut ulmUf propagandacı lmmlan yoktu ... 

...., lferu11. . . 
~:.,-~.:il Dahlliye mOtehanı11 Cn· 
~l ~.P beyin muaymehann! delil 

Acmndan buz terler döken, gözleri 

1!! ff f\ ff n A M A N ......._ 
ı• -------- ' ~.,. -
b~:l\ ll liccle iuııırlantnı:J .,, _,ı ı...• udckl 
.u!iik odaların birisine ıirdi. An d'Ot• 
~ ın cöıleri hlimma ve gözyaılanndan 
, 'ntnıştı. Gastonu görün ·e, hafif bir 
t~~inç nidatı kopararak on~ doiru ~ot· 

ta - llıtmaul dCS Monpanıyen n Nan· 
ctlbodlıdiiini biliyor muıunuı1 

) ..... lltyhat 1 Madam, ıeldliini bili· 
°'\llQ. 

'---: iıte yapılacak teY·· Şüphem °" 
--ı& evlenmeni% iatcaecek. . 
- ltvet, m:ı:!am. • 

.,,:' "la.detmek lbrmdrr, anlıyor mu
'""'1Uz?, 

- Vaadetmek .. Evet, madam. 
bes- lier ne pahasına olursa olı;un, on 
ttrı Clln ~nmak Jbrmdır .. Ne i.
). erıe vaadedin.. Düğün nıensiml 
~~te Yilpılacnktır. F:ıkat bütün vaaı
Oıı l'lt. hareketi geciktirin ve on bet 
tJıa.e kazanın. tpn üst tarafını ben ilze· 

G alıyorum. 
~ citon kraUçenin yüzüne baktı, son-

zlerini indirer~k IQ)'le dedi; 
L ....._ t>Q~ij 
"'llt b & n mt'raııimi Par ıte değil, fa-
d~ ;Jr:rja, bu şatoda yapılacaktır, ma-.. 
~içe bir an debJet içinde kaldı. 

...._ & hliırdı: 
ti. ltr!)errıek: bu bot bir tehdit delil· 
IS°tl'll i\lın blraz evvel söylediği sö~ler 
~ 1'a trrıuı 1 Sırf bu düğün meroıaimJn
'ttbc~~ bulunmam için beni buraya 

...-ıı;lerı ı ...... . .. 
!::vcı ıa ...._ l • ınac m .. 

~ (le Japt•~uıı? Öyle olsun! .. B'raı 
~t azıa acele ederiz, itte bukadar .. 

'~ uku bulm3sı lazımıelen hidiae 
ltler~!u.r. Eıaı olan nokta, bu düğün 
~ ~Umklin olduiu kadx ıe· 
~ dir •. Eğtr düiiin Pariate 

"'1 ~oJ~dı on ~Cf gün kafi ıelirdi, çiln· 
~ t.q da bir hayli vakit kazanacak; 

l\ııa ~~. ~ Ytni tartlar isiDde. Jirmi 
~lbıaıı 

K y '-

- Madam, bu oülUn merasimi aıga
ri iki gün içinde yapılacaktır, hatta 
belki de yann .. 

An d'Otriı inler gibi bağırdı: 
- Yarın! .• 
Gaaton da tekrarladı: 
-Yarını 

An d'Otriı cesur bir klıdındı.. Fa• 
kat bu defa, içine dehşet ıirdiğin: hi .. 
setti. Buna rağmen, bütün lbtir11 rü
yalarının sonu ve belki de sukutunun 
baılanııcı olan bu i.ıdivacm, Oaaton ta
rafın:lan kabul edildiğinden ıüphelen• 
me1'ten çok uzaktı. 

Büyük bir rızap içinde mınld:ındı: 
- Ne yapmalı? Ne yapmalı? .. Bata 

ka çare yok 1 lıi u.ıatmaktanu acıkça 
reddedin. Şüpheıi.ı ıi.ıi tevkif edecekler. 

•Fakat bunun ne ehemmiyeti var? .. Ma· 
edem ki her ıey b ı•ledilecetkir. Hattı 
sizin tevldfiniz. halkın isyarunı bU.bU· 
tün tahrik eder. Evet, en doiruau bu· 
dur; h 'ç münakaşaaıs, bu teklif redde
din ... 

Gaston bıtını önüne eierck: 
- Madam, dedi, ben bunu kabul et

tim ... 
- Şüphesiz, ~ünkil böylr ıörilnmek 

lazımdı. 

Gat.on ayni tavırla sözlreini tıımam
ladı: 

- Madam, öyle görünmedim. Haki
katen ve cid.Gi olarak kabul ettim. Yz,. 
nn veya ltardinalin münasip göreceği 

gün mı:ı~zel dö Mon~ıycylc nlc
neceğim. 

- Evlcnecekıinu .. 
- Evet, madam, evleneceğ'm, çün-

kü söz verdim. 

Baıka bit samanda, bu eöa An d'Ot
riıi ıüpbeaiz Uhkahalarla pldüriir• 
dü. Fakat bu defa vaziyet ayni delil• 
di. Çılgın bir hzıle gelen kraliçe, c-.-~eıa 

Gaıtonun pka eUiii zeha~na kapıldı. 
Fakat onun, mütemadiyen verdiii ııö., 
den bahaettiğ · ni glSrÜl\ce baludı :-

- Verdiiinb aöz mü? Ya dOltlan 

talannı muayene ve tedzıvi ediyordu . letmlyordu. Diğer mütehassıslar gibi 
mahalle aralarında beter lirC) aylıkla tu
tulmuı propagandacı 'lıiadmlan yoktu. 
Dıprlıkh hastayı muayenehanesine ge
tirmesi için otelcilerle ortaklık ta etmi-

Bekleme oda11 cünün her saatinde 
boıtu amma, muayene odasının hasta
ııs kaldıfr olmuyordu. 

O, muayenehanesini kalabruık g<S
rUn!Un diye hastalannı saatlerce bek- ( Ltltf en sayfayı çevirınfz) 

RAHRAMAN KTZ 
_...-.. ... -----------------------~----------..ıiiııliıılıi ... -.--------. 
düğünü blazat takdiı etmek şerefine 

nail olacafım. 
Gastorı, dlt1erl birbirlerine çarpmak 

ta oldufu halde cevap verdi: 
-HMtnmr 
Xıalıa hiddeti zail oldu. Şüphelerini 

canlandıracak aon bir mukavemetten 
korkuyordu. Elini Gaıtona uzattı, o da 

· elilerek bu eli öptll. · 
' Oa U~UncU Ltli, içinde hiddetin ıon 
'ba~iyeleri titriyen neşeli bir ıesle §(>y
le dedi: 
· - Biliyorsun ki, vaziyetten tfkAyet 
etmefe hiç de hakkın yolr? Sana otuz 
beı bin altınlık gelir, n.tcnütenahl gU
zel topraklar, maliklneler ve Domb 
prenlilifini getiriyor r 

RltliY6 devam etti: 
- Hem de ne prenılikr Bundan bet 

ka on bin altın getiren Blua kontluğu. 
ICral da müb:ıllgalı bir hayranlıkla 

' ilbe ettiı 
- Baylelikle gelir ktrk bet bin altı

na y6kaelmit oluyor. 
Oaıton, lrutaklannı iyice kabartıyor, 

bütlin bu servet göı:lerini kamaştın

yormuı cibi, kirpiklerini oynatıyordu. 
Rifliyö devam etti : 
- Bundan' başka Şartr dukalığı da 

var .• 
On ilçUnctl Lal hayranlı~a atıldı: 
- Cidden harikulideainU, kardinal 1 
Rifliyö de cülilmıiyerek: 
- Sir, dedi, kralın karde~i en büyük 

ıervıtlıre lı;avupnalıdır. - Öyle ıer

vctler ki, Avrupa® hiçbir tacı mkan
nıasan t • Bunun için, bu gelirlere, yeni 
asil evlUerin muraflarınr karıılama~ 

üaerc. hpanyadan alacaimus yetmiı 
bet bin altını da llbe etmeli. 

Guton kekeledi: 

- Aaiaim. U:'dinal: 
- Bwıdan bqlr.a. konturat imzala • 

wıs huuJanmu rnmen unvanını ala • 
catma, Orleuı dublığL Bu dukalığın 
Stlid '9 OD bin altuıdır. Kralın ıtynca 
üe t....uı ecleceJi ,celirler de bapa., 

Kral gWümsiyerek 
- Bana bak Gaston, dedi, aen adeta 

kral o]aca'l\lın r 
Gaıton, hilrmetlı efilerek cevap 

verdl: 
- Sir, ıizi temin ederim ki, me kar· 

tı ebedi bir JÜkran bealiyeceğim. 
On üçüncü LOi bir nevi hüzünle: 
- Senden ılikran değil, fakat kar· 

de~çe bir muhabbet be~iyorum. 
Dedi ve endite ediyonnuı gibi bir 

ht.ıl takınarak, illve etti: 
- Fakat bütün bu paralan nereden 

bulacağız?. 

Kardinal da fU cevabr verdi: 
- Franaa zengindir, Sir ve Bujualar 

para vermekten çekinmezler. 
Prensin evveJJ, kelle,ııün uçmasın· 

dı.ıı korkarak dchtet içinde kaldığı, 

sonra da en beklenilmedik servetlere 
nail olduğu bu garip göriltmc itte böy· 
lece bitti. 

Gaston kralın yanmdan aynlınca, 

~ardinal ona yetişti ve koluna girerek 
onu tebrike başladı. Böylece tebrik e
derken, onu ayni zamz.ıda ptonun av
luıuna g8türdü. Burada, görUıme, alçak 
sesle devam etti. Bu Ahnenin bir çok 
şahitleri, Gaston'un sapsan keaildiğini 
ve kafas:yle red cevabı verdiğini ıöylU
yorlar; sonra bu red cevaplan gitgide 
hafifledi. Eğer bu Sirada, şahitlerden 

birisi onlara yaklapr..ydı ıu mükalemc
yi duya bilecekti: 

- iyi düşünün 1 Bu kelleyi ancak iti
raf uçurabilir. Ben kralı iyi tanırım ... 
Eğer mücrim itiraf etmezse, ~ral onu 
affeder. Halbuki bu kelle ıize llmndırf 
Memleketin ael1meti, kralm hayatr ve 
si%in emniyrtiniz için llıındır! 

Titremcğe b<•J1ıyan Gaston eordu ı 
- Benim emniyetim mi? 

- Şüpheaız .. Eğer onun yapmurm 
temin ederseniz, bir gün lizi ihbar e
decek ve o zaman ... 

Gaston, acınacak bir iç çeklfiyle: 
- Mösyö lö kardinal, mademki me-
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-455- B OTUN tafsılatile karakteri· 
nizi; meziyet ve kusurlarınızı; 

Alp Arat: sizi hayrete düşürecek kadar vazıh 
Gençsiniz. Sıhhatiniz iyidir, hassas. ve sarih olarak hususiyetlerinizi; tut

smız. Kolaylıkla asabileşmeniz müm- tuğunuz veya düşündüğünüz işte mu-
kündUr. Ruhan bedbin olmaya tema· vaffak olup olmıyacağınızı; nihayet l 
yülünüz vardır, bu tecssürlerden ken- beş farkla yaşınızı size söyliyebilirim. 
dinizi kurtarmanızı ehemmiyetle tav- Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve· 
siye ederim. Hayatınızda, muntazam ya aklınızdan yazacağınız dört sntır
olnıağa istidadınız fazladır. Bunu tak- tık yazıyı; son aylardaki imzalarınız· 
viye etmeniz çok iyi olur. Bana gön. dan ikisini gönderiniz. 

dermiş olduğunuz yazının hususi bir ----------------------"'""'-"•"""--w-
itina ile yazıldığını kat'iyyen iddia e-
debilirim. Bununla gönderdiğiniz ya
zının seciyenizi tam mannsiyle mey. 
dana çıkarmadığını söylemek istiyo • 
nım. Zarfın üzerindeki yazınızdan 

anladı~ıma göre, karakteriniz müte -
bavvildir. Meseta. uysal olduğunuz za. 
mantar gibi inatçı olduğunuz: çalış -
kan bulunduğunuz vakitler ~bi çalış
maktan hoşlnnmadı~ımz sıralar da var 
drr. Tekrar tabii şekilde yaz1lm1ş yazı. 
larınızı gönderme~izi rica ederim. 

- 456 -

S. T11naruu: 
Sol elinizle yazılmış yazınızı 1?önrlt'rme

mtş ve bileğinizden <lirst'f;inizP- k:ırl:ır ol::ın 

ıııtflll1111Jtıtıı111rııHlflUlı1111fflll'ıııtantuıııııııııııu11111uı11111 ı ı ı ıııı ıı 
yordu. Mütevazi evinin kapısına bir u
fak tabela bile asmamıştı. 
Meşhurdu. Hastası çoktu: O, hasta· 

lariyle, bayağı bir bazirgan g;bi, pa 
zarlık etmiyordu. En ufafk bir iş için, 
hastalannı günlerce muayenehanesine 
taşındırmıyor, paralarmı sızdırmıyordu. 

Reçete yazmadığı hastadan ücret alını· 
yordu. Uzak hastalarına gitmek için o
tomobil istemiyordu. Fakirlere 1:-edava 
bakıyor.du. Parası çı1'ışmıyanlarrn ilaç· 
la:-ını yaptırıyordu. 

Reşnt ENiS 

uzunluğu da bildirnırnıiş!'iiniz. Soyadı ile 
lıerab~·r olmama"" üzere başka lm7.alarını
zn da lüzum '"ardır. Bütün bunları gönder 
ıncnizi rica ederim. Gönderıli~iniz yazı
nıZ<\an ı,:ıkalıilcn lrnzı neticeler ~unlanlır: 

Gençsiniz. Hassas bir ruhunuz vardır. A
celesi olmak temayülünılesiniz. Hariçle 
hlr işır olmnnııınız çok muht.~mcldir. Uy. 
snllığa ı'la lstidoılınız fıızlndır. S:ıkin ,.e 
faknl osmle bir hayot ı;ürmek cmelinizrlir. 

Bıı tnhlil hnkkınd:ıki dü5ilncclcriniıi de 
bildirirseniz memnun olurum. 
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Tlisarbouu 205. U. G. K. 
r,f!nçsinlı. Boyıırıııı uzıınra olarııklıt. 

nrın hüll'ycdeslniz (yani ne şişman , . .: ne 
ılc zayıf). ı\lı-;maılıılınız işlerde çabuk yo.. 
l'lılııyorsunıız. Aıııcll işlere k:ıbiliyeliniz 

inkişara çok müsaittir. Çabuk ı;ıkıl::ın bir 
nılıunu:ı: vordır. Hnı;s:ıs \"C 7.eki olıhıl\unuz 
nıııhakk;ıklır. Ynptıjtınız hir işi sonr:ıılan 

kontrol Ye nıurakelıcyc alı<;ıııonız da lıü

yük faydalar vardır. H:ıyrıhahlı~ınızı, sa. 

nıimiyetlni:r.i dahn fazla ııpmllıkla birleş. 
tirıııenizi de tavsiye ederim. l\cndihizi 
söstermek temn:rfız etmek huc;usunrlııki 
tııhit ve haklı arz11larını7.l daha a7. naz:ırı 
<likkatf C"elh.-der şekilde yııpınanızı isle
mek, işlek zckiınızd::ın heklenir. 
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11ebek A. (;. K. 222 
fıenrc;iniz, yoşınız herhıılcfo 20 den nz-

dır. Sizde orta bünyedcsiniz. 11.:ride toplu 
vücutlu olnıağa istldanız vardır. Amell iş. 
lere kabili)·etiniz iyidir ve inkişafa çok 
müsııittir. İnatçı \"C biraz da iddiacı tabi. 
nlınız olması çok muhtemeldir. Kendinize 
itimadınız fazladır, herhalde! muvaffak 
olacağınızdan eminsiniz. Sıhhatiniz iyidir 
ve bu noktadan şikAyetl mucip olahilccek 
bir şeyiniz yoktur. Zekanız çok İl'idir. 

n:ışkıılarını taklit elmeklen~e kendi düşün 
ve zevklerinize göre hareketi tercih eder
siniz. iradeniz ve çalışma kabiliyetiniz de 
mükemmeldir. Daha fazla uysal olm:ık, 

şimdiki h:ılde en fazla dikkat edecd~iniz 
bir kcyfiy<llir, Bu suretle şimdikinden 

çok fn7.ln etrafınızda sempati yaratırsınız. 
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lst. ve !.is. Ztkl 
Ya,ınıı 20 den fazla deAildir. Relkl 

15.lR arasında olacaktır. Hassas bir yara. 
dılışlasınız. alışmaktan hoşlanırsınız. Güc 
bulduğunuz işlerde dikkatinizi daha foz
lnr topl:ır ve işin içinden çıkmnk çar~le
rlni hulursıınuz, zekisiniz, foka! henüz ze
kanızdan tıım bir istifadeye dikkat etmi
yorsunuz. Muntı:ızıım ve tulumlu olmağa 

istirladınıı fıızladır. Hayatta muv:ıffnk ol
mak, büyük işler ııörmek herlefinlzdir. 
Yabancı bir dil öArenmek mesclc.'sine şim 
diden blitiin alakanızı ,·ermenizi tavsive 
eılerim. Boyunuz orta veya uzunr-ndır. lıe 
ride mm•afrak olııcaAınııdan eminim. Bir 
koç oy sonra lekrar müracaat eders.:niz 
ıliğer bir tahlil yapmama imkAn vermiş 
olur~mız. 

.. ....... :r:···············-ıı:a:ua.-ıu:::=a-:::a=ıs •• §···-·· ·······ai, .... Ôoktoru ii 
1 , 

1 N.ı~~,~~~ .. ~ ~~~ ! 
n ıo dan akşam 19 a kadar kabul eder. R 
g Salı ve cuma gÜnleri saat 14 ten P. 
H 18 e ka.dar parasızdır. fi 
~ . 
iİ Adres: Karaköy Tünel meydam, :! 
ii Terııane caddesi b~•ında No. 1/2 ı: .. ,. . .. .. 
:: :::::::: ı::::::::::'1::::::::::::::: :::::-:::::::::::::::: ı: 
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sele memleketin selameti ve kralın ha
yatını alakadzır ediyor, fazla tereddüde 
lüzum yok, gidelim 1 .• 

O zaman b:r hadise, k.orkunç bir ha
ldise vuku buldu. Ri§liyö, prensi hep ko
lundan tutarak, hücrelere inen merdive
nin kapısına getirdi. Orada, zulmetler 
içinde, elinde korkunç bir silah olan ya
%1 takımı tutan bir adam bekliyordu. 
Rişliyö bu ZJdama, b:r işaret yaptı, a
dam da kendilerini takip etti. Bu kor
kunç kafilenin önünde meş'ale taşıyan 
~ir adamla, bir gardiyan yürüyorlardı. 

Nihayet hücrelere geldiler. Gardiyan 
bir kapı açtı. Meş'<.ıle taşıyan adam, 
hüceyi aydınlatmak üzere evvelli içeri 
girdi. Onu kardinal, kardinalı da Gas
ton takip etti. Elinde yazı takımı bu
lunan aıdama gelince, o, içeri girmedi 
ve ma."ıpusun ke.ndisini göremiyeceği 
bir şekilde kapının arkasına saklandı. 

Fakat kapı aralık bırakhdı. Adam böy
lelikle her şey duyabilecekti. 

Elinde kalemi olduğu halde bekledi .. 
Bu hücrede Şale bulunuyordu~ Zincire 
vurulmuştu. FakDt bunil rağmen, iç:n
lde bir nevi zarafet bulunan bir tavırla 
eğilmek imklinını buldu. Kardinalın 

çehresi sert bir hal almıştı, kralın kar
deşi de titriyordu •• 

- Zavallı dostum, Şale, dedi, kardi
nal seni görmek istedi, bunun iç~n gel
dik. 

Şale de bitkin bir sesle: 
- Kwdinal cenaplanna ve size te

ıekkür ederim, monsenyör. 

Şale, her şeye hazır bir vaziyette du
ruyordu. Fakat cesur olmamakla bera
ber, alçaklık yapacağına da ihtimal ver 
mediği Gastonun huzuru onu biraz te
m· n etmi§ti. Rişliyö öne doğru bir adım 
atarak ciddi bir tavırla: 

- Kont dö Şale, dedi, size büyük bir 
muhabbeti olan prens hazretleri, sizin 
aflınız için bana ricaya geldi. Majeste 
nin kal'deşinin bu ricasını reddetmeme 
W>il imkln yoktur. Binaenaleyh ban 

t 
declı, guzeı ou ınu••• 

şartlar tahtında kendisine vaatta bu
lundum. Size söyliyeceği bütün sözleri 
tasdik etmiş olmak için buraya geldim. 
Fa:ı:la bir şey söyliyecek değilim. 

Şale. söyliye~eklerlni dinlemek üze
re Gastona doğru döndü. Gaston titri
yor ve ara sıra alnını siliyordu. Nihayet 
şöyle mırıldandı: 

- İtiraf etmek lazım, Şale, o zaman 
serbest kalacaksın .• 
Ş~enin içinde, bütün §Üphelcr bir· 

den feveran etti: 
- Ne itiraf etmemi istiyonunuz, 

monsenyör?. 
- Her ;eyi, Şale 1 Her şeyi itiraf et

men 18.zım •• 
Şale, şayanı hayret bir tabiilikle: 
- Ne demek istediğinizi anlayamı

yorum, monsenyör. Bundan başka, ha· 
şıma gelenlerden hiç birisini anl~adı
ğıma da emin olabilirsin!z .• ister misi· 
niz, her şeyi tasrih edelim, mo~aenyör? 
Bana bir emir vermek lutfunda bulun
muştunuz: Kardinalin Fontenblö or· 
marn civannda bulunan Flöri tdı veri
len köşküne kadar size ref~t etmek 
emri. Doğru değil mi? . 

Gaston ürpererek cevap verdi: 
- Evet, Şale.. Fakat mesele bunda 

değil.. 

- Devam ediyorum, monsenyör. Öğ· 
le fizeri, biri kabul etmesi l.lzım gelen 
kard"nalin gelmesini beklemeden se
bebini anlayamadığım bir hiddetle ora• 
dan "}'rıldınız ve sizi BlCıada beklemek 
emrini verd:niz. Ben de Bluaya gitt·m 
ve bu deli Luvinyiyle bir müdıdettenbe
ri, azgın birer deli olduk .. LQvinyi be
ni adeta katletti. En iyi dostum olan 
Luvinyi.. Sonra beni bir hana kapattı 
ve ben bu handa bir lı;aç gün kaldım. 
Bu müddet zarffında o beni tedavi etti, 
iyileştirdi, ben de onu deliğinden kur
tulmuş zannederek, handan hareket et• 
tim. Majestelrinin Nantta olduklarını 

öğrendim ve kenidilerine arzı tazimat 
etmek üzere Nanta geldim. Şehrin ka· 

- Bu ka~ıtlar naoam ... - -

........ ------------------------~-------~~------------------;m.. ________ __ 
pılarmda bir de ne göreyim? Her z.,_ 
mankinden daha kudurmuŞ bir hale ge· 
len Liıvinyi, tekrar üzerime saldırdı ve 
beni bir kaç hayduda attı. Onlar da 
beni yakal~yıp bu güzel yere so"k,tular .. 
Tam aklınu oynatacağım veya ölece
ğim sırada, işte şimdi siz geliyorsunuz. 
Beni hemen alıp çıkaracağınıza, s"zde 
itiraf etmemi söylüyorsunuz. Neyi itiraf 
edeyim, canım?. 

Şalenin sözleri alaylı bir sesle söy
lenmişti. 

Fakat alnında deh§Ct damlaları beli
riyordu •• 

Gaston bir ölüm tavriyle cevap ver· 
di: 

- Her şey meytdana çıkmıştır, Şale, 
her her şey!.. Anlıyor musun? Bu işe 

iştirak edenlerin hepsi kaçmıştır. Yalnız 
sen yakalandın. Eğer itiraf etmezsen, 
bu işte kelleni kaybedeceksin.. Haki· 
kati söylersen, kurtulacaksın. 

Şale hep ayni t41\tırla: 
- Monsenyör, dedi, bu cidden kor· 

kunç bir §akadır .. Herkesten iyi bilir· 
siniz ki, itiraf edecek bir şeyim yoktur. 

- Şale 1 Şale!.. Eğer itir;µ edersen, 
yalnız sen kurtulmıyacaksın. 

Kalbinden, müthiş bir §Üpheyle vuru
lan Şale böğrUr gibi bağırdı: 

- Ya kim?. 
- O 1. Düşes 1 Anlıyor musun? O·da 

yakrı1andı? O da herşeyi itiraf etti 1 
Sen de itiraf et .• ikiniz de kurtulacak
tıınız. l . 

Şale sendeledi. Zincirlerinin sesi ve 
bir nevi vah§i inilti duyuldu. Gözleri 
falta§J gibi açılmıt olduğu halde bağır

"dı: 

- Yakalandı! .. O da yakalandı!. • 
Elinde mef ale bulunan adam başını 

yana çevirdi. Meş'ale elinde titriyordu .. 
Rişliyö hareketsiz durdu. Gaston tek
rarladı: 

- İkiniz de kurtulacaksınız l Fakat 
itir~ etmek lazım 1. ·" 

§.ate mmldandı: 

- Kurtulacak 1 •• 
Başını eğdi. içinde cereyan eden şey, 

ıüphesiz korkunçtu. 
Sonra birdenbire, vahşi bir sesle ta· 

ğırdı: 

- Pekaıa 1 İtiraf ediyorum!. • .. 
Rişliyö ürperdi. Gaston iki eliyle yu· 

· es· zünü kapadı .. Şale de, korkunç bır 5 

le, suikast teşebbüsünün tafsfilatını an~ 
lııtmağa başladı. Her şeyi anlattı, hatt 
kardinalı bizzat kendisinin vuracağınf 
ve Nant'a sırf diğer suikastçilerle an• 
1 k .. e.ld"ğ. . .. 1 dı" 13urıun 
aşma uzere g ı ını soy e · . ·ın· 

üzerine Gaston, bu suikastçilerin ısı ·~ 
!erini, yani kendisi için mücadele ettn1 
olan adtı:nların isimlerini sordu: r· 

abl "Ve 
Şale de sert bir tavırla şu ccv 

di: su· 
- Monsenyör. bu isimleri biliyor 

• atTttl·· 
nuz. Eğer isterseniz onları sı.z 5 J: te• 

Ri§liyö bir işaret yaptı .. Bütilnf ıs e· 
diklerini elde etmişti.. tlst tar.~ ~~ıe-

. . G da suru 
hemmıyetı yoktu.. astonu . darıl 

yerek dıprıya çıktı. Meş'alelı a ıul· 
kayboldu. Kapı kapandı. MahpU~ riylc 

I . . d •·t b . ·m dudak a il met er ı\jın e, mu e essı 11 g • 
kendisine buse wc:ı:leden sarı saÇ ~rı1 .. 
zcl bir çehre görür gibi oldU "VC 

dandı: 

- Senin iç~ 1. • n t<of" 
1 ...... zarn3 ' Gaston r.ydınlığa çı.ıs. ... gı ibi oı<l0• 

kunç bir rüy:ı.can uyanını§ gğu baı~e 
· · oldU di.İ-Çehresi şapsan kesılmış ynrU 

titriyerek, apartımanına do~ruheYecans 
Fakat bütün gün heyecand.cn -....-ıesi her 

••rilk}C1•... 1• 
ve dehşetten dehşete su .. T ın <;da5 

halele, kaderinde yazılıydı: ~n rtl2liyc-
k aJıçenı ·ne na kapanacağı sırada. r . kendisı 

· ·nın t'ndeki k:ı:iınlardan birısı 
doğru geldiğini gördü. 

d. l• 
Ka·:lın ona: 1.,.e t<en ıs 

di kra ı:ıı; , 
- Monsenyör, de • 

· ·· · · · t·yor .. son· nı gormenızı ıs ı ·· ddiitte .. 
Gaston bir saniyelik tere 

ra cevap verdi: 
- Pekala!.. 
Bir kaç dakika sonra 
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Adıiye 
taginleri 

'4ıı1t 
~ ara, 25 (Telefonla) - Adllye-
1 ~entden şu terfi, tnyln ve nnkil· 

ıııııtın•şur· ts · 
lı.ııı lira maaşla Antalya sulh hl· 
~ıı.ığıuo Mldyattan Ragıp inanç; 
tıa .. e hA•\tınllı;tııe ManJfnden <:;amt 

•er 0 ·~ııııı ' önan ceza hAklmllğlne 
L ~tl'n 0k reın Kökeııl Bartın 
'Uk • 
~" hiıklmll~lne Şerefli Kuçhl· 

•ll:ı Hnmdl Gökyay. 
fn IJ 
t: 

ın trıunştn: Dokuzuncu derece 
'l1dd ~ E.!luınuml muııvlnllğlnP Ce-

!3er · 
ııt •tn . l{aramUrsel mUddelıımu-
r •ne f:allhllden Tahsin Arsal, 
~r teza hdklmllğine SalUllnden 
.. A ettin Etman, Saltlll bAklmllğl-

"'ll•a: ndd • 1Yadan Ata Dolmaç, Kars 
il eturnumlllğfne Mudanyactnn 

·~/~ıı. O·fokkıof;lu. Mardin Azalı
a arsı.stnn Hüıırev Eldem; 
s ıı 

•lııııı ta maaşla: Baltkeslr eulh hA-
nı &lna Balıkeslrden Kemal fren. 
~:icra hdkfm mua,·tnll~lnc Ka-
4~cı~elden Enver E~e. Uluborlu 
'lıe lıııı:ı,ı..:nlllğlne MllAstan Fahri 
bor ''ııtı111 mUddelumunıt•lğlne U-
/lucıarı Mlt'lt GO\·cn, Tokıu 

1 •d •l 
'ıı '· •lrnumı mua\lnJlğfne Si\'as-

1'1-s·sı~a GUltektn: 
~~ il 
~ to maaşla: Kütahya hAklm 

~ 1 \'111 1l~tne Esklşehlrdon Nnlht 
il't it 11~ııt :ı~·li. Eslclşehlr hakim nıua-

\11 ltıa .< nndıradan Flruzan t ııç. 
\~~"h1 r ııorgu htlklm\l~ln~ Ergani 
•t ,a.rııyp.,ınden Necati Onınn, Gey-

ur~ \ ıı Mklmllğlne Ağrıdan Nev-
ı. l'ı" 'll~tıı v~kloj!l;lıı, Ergani OanurnlyPsl 
~~ lıı hlkfmJl~fne Ardrhanrtan Tah-
?llrık\'l, Nezih sorgu httktmll~lne 

.,~~ 6;,rJden Hakkı Salzal, Sivas 
1 11d'f, 

ıı lt tcrıu 11! muavlnll~ne Tokat-
~I fıtnn Tokerek, Merzl fon sorgu 

I· •111tı•ı~he Hn,·zndnn f•ıı;nn Orhun. 
ı, ~a, lllUC\1('lt1mumt muavtnlt
'· 1• ·llı ndan Mehmet Gllrdoğan: •• 1 

'ra ıranşla: UzunköprO sorgu 
1 ~ "e~;:ııı;ıne Nezlbden Şevki 
~ ~ıJtlmlşlerc11r. 
\. -

rlaıı: mrfntn~ mcmurıurıun -

1ıı..~a:ıı 
.~ altltna 500 lira kıymet takdir o-
~ tıt. BUyUk çarşıda S!p1.hi ve Ka. 

1 

1 

1938 
Cari H saplar 
iye planı== 

4adet1000 liralık-4 000 lrai 
8 " :){)Ü " -4000 " 

16 " ' 2.)0 " -4'000 " 
7() 
~~() 

:!Ü() 

384 

" 
" 
" ,, 

100 ,, -76{)0 " 
.5 o " -4ü00 ,, 
25 

" 
-5()00 " 
286UO ,, 

• ura.ar: ı .~i.:İr., 1 i-laz.ran, 1 EılOJ, 1 
eır~ncl kA:ıu .ı iar·h :erinde 

ce~ure-:e;ıUr 

En Az O Lira Mevdııalı 
Bulunan Hesaplar Kura-

lara Da/zil Edilecektir 

~~Sokağında eski 13, 15, 1 numa
~· b~Urakkam bir tarafı Sll!eyman 
1~ b " taarfı Hacı ŞUkrUnün dük • - . ··---- ---------------------------------------------·--- ·------?;;;a._. 
~ ' 1 l>~ll r tarafı tariki am ile mahdut itncyoğlu birinci ımlh hukuk hCıklmli-
~1 8 28 zinı miktarında halen Si- Ainden: 

~ l ~afından 13 Kateııar sokağın- Ko,ılı· o?ılu llhnlin lln:r.ıne V.S. alcy-
~- ·,_ O, YU alan ve halen bir dUkk1n hine nçtı~ı iı:ılel şuyu flovft!lındn ınüıldci-
l~ıı; it ıleyhlerılcn Feril;ö~ iinıle Kuyulubnğ ön-
~lfl •U Ullanılan kayden Uç bap dUk. ı.o!;nk .3 • .:;1 nuınor:ılı lınıı.·ılc mukim il.en 
~diı 1.Usan hiseeleri açık artırmaya hıılen ikı metgolhı mcçhiıl lıulıınıhığu bildi-

~~a/111ı,tir. ArttTrma pe~lndir. Art - rilcn Snfik kı7.ı J1:~,nlıcıc on beş gün miid· 
, %~a iştirak ede~k mUşterilerin ılctlo il~ınen tcblignl krn'iınn knrur ,·eril-
• :1e "lllen kıymetin yllule 7,5 ni!pe.. mı, olrhıAtındnn muh:ıkcmc 1-!iinü ol:ın 
~ııı t'i!k ak 17-3 938 s:ınl JO cin bizı:nl \•ey:ı hih·ck!'ılc 
~ ~rır çesi veya milli bir banka· 'll:ıhl•cm~yc ı:elmcnlz l<'bli.., ınnk:ıınınn ko-
~ al"ı 1lnat mektub l'lU hamil bulun- inı olmnk .ızere !l!ın olunur. ( \' _p, 2017) 

1ı,.·~il'e Ctıb eder. MUternklm vergi 

!'1\ llt tllsumıan, vakıf icaresi, borç 
~ıll-. ;ıup bedeli milzayededen çı. ·m:zıı!D;z::ı:ıuııı:z • • 'J 

.~ıı ainrz 20 sene!lk vakıf taviz .JJ • E. ~ ~ w..g O rF'ıl 
~ ~~ştcnye aittir. Arttırma '!art· 1 E CZA~·JAN~ ,. 
~ lltahaı~n tarihinden itibaren daire. 1 Her nevi reçeteler, Sıhhi levazım::t 
· ~irı • lllahswmna talik edfJecek - 1 ve ıtrıyat. 

">\ lkı~a~I arttınna.sı 29-3.938 tarihi· Beyoğlu tıstiklil cadd:!i No. 419 
}.. ~11.<ıt it Sah gUnU !aat 14 den 16 Yerli Mallar Patarı k:-ışısında 
~~\ b r icra edllecek birinci arttır. Pazar dö Bebe sırasında 

SAÇ ·BAKiMi 
Güzelliiin caı birinci ı•rtıdır. 

Kep~kler1 ve ••Ç köklerinı tedavi eden 
tesiri mücerrep bir ila-.tır. ~e ?~det, kıymeti muhammenenin *A PW ••m-mm;:z;.:9!2~~-~::U 

~'ltııtt. lnı bulduğu takdirde Ustte --------------
~ ~11.h Aksı takdirde son arttmna
la,.l'tıı~ orı hUdu baki kalmak Uzcre art.- eöz tte~dm ı 

Ilı .!Jf uı al RamıA.'ıttın" tas t beş gUn daha temdid edilerek 1 

~ lqat 1~1hlne mllsadif çarşamba gU. ı 
\.~~il.\ lk ten 16 ya kadar dairede ya· 1 Muayeııt>haııeslrıl fsıkRinı . rsılinıaııt 
~"'ıtır lncı arttırma neticesinde eıı ı rarlıı başı C'.ad fi H fi' A A pt rıuıa 
~ tlufl:ı anın Us tünde bırakılacaktır. oa klt>trııııstır. fel : 415!\3 
t ltJ.,.. ara1ı lcra ve tfIA.s knnununun 1 "~ "" flla.d 'azardan maach hergıın: Oğledeı 
~" ll!cu desine tevfikan haklan 

ııırıra <ınAt ikid~n Altıva kadar ~~~ları':rıı~~ eııbit olmıyan ipotekli 
\ ' haı·ıt dıger a.lô.kndnrarun ve ir
ı~ .~1 ltau!i'.

1 
1 sahiplerinin bu haklarını 

~cı.ı 1 e fa· 
t:ı~ al'rnı tı ı:ı: ve masari!e dair olan " .......................... ı····nrl"r··-HC:·ı··· .. ·· 
h qtfıncı ~ tarlhlndcn itibaren 20 g···-.. ·······o;ş··Ö;;kı.~;r·Ü-- ··· --··ı~ 
~~ daıreın~ evrakı mUsbltelerile bir. F.:I·::·· /\ cca tı• P' A KŞz' i~ 
ta,b takdıtd ıe bildirme1erl lbımdır. ~ N E 

ıt Olfl:ıı e hakları tapu sicillerile f! Hastalarını hercün ımbnh wn. !: 
'l\J ~anıarsatı bed ,. . ı ı =: ~:ı :~ an ha . ş e.mın pay nş :_: 10 dan akşnm 19 a lu:d.:ır ltnbul eder r: 
~a.t ,,;ıç kalırlar. Daha faz1a i~ Sah ve cuma günleri s::at 14 ten gl 

tt..~lllı dos;!distlyen!erin 37/5270 g 18 e kadar parasızdır, tt 
~·~ 'il ha 1 a mevcut evrak e ij Adres: Knrnl:öy Tün~I meydan· H 

, \t gÔ?il cpı ve takdiri kıymet ra. ıl! Tersane cnd:le:ıi b.,ş•n:la No. 112 i: a.n.Iıu.ı k1 • ,._ ı !. •. ,,_Q,ca an t1C1ll o u • li:::.:::::••ıı•••••••••:•••":••:::::::::::: .. • .. ;:•;:;::.:!i 
,(10750), 

lstanbu1 dördilncU icra memurlu -
ğundan: 

M:ıhcuz ve paraya çevrilmesine ka. 
rar verilen 1 adet üsfüpll makinesi, so
ba ve saire BeyoğJunda Büyük Par

makkapıda, Ycniyol, 8 No. lu sobacı 
dükktlmnda 28.2-938 pazartesi günil 

san.t 10 da birinci açık arttırma ile sa. 
tilacaktrr. Taliplerin mahallinde hazır 

bulunacak memuruna mUr:\caatlan 1-
ıan olunur. (10749) 

Vsl~lld.ar asliye hııT..·uT' hci1;imliğin -
den: 

Anastas Dimitrinin Beyo~ltında Ağa 
çcşmcsin:le 18 numaralı eYde sa.kin i
ken halen ikamct3ahı me~hul bulunan 
~1ihı.l karrsı ve Ni!rola kızı Tnrsl vnrL 
si Ma.:-lno aleyhine açtı~ meni' müda. 
hale \'C tash:hi kayıt davasının cari 
muhakemesinde daveti In,!lhkcmeye i· 
cabet etmlyen mliddeaa!eyh Marino 
hakkında ittihaz olunan ııyap kararı-

lstanhul Enınlyet MüdürHJğünd n : 
Müdiriyetimlz için 550 tnkım sivil elbise ve şapkanın nlınması kapalı zart 

usulile eksiltmeye konulmuştur. Bir takım elbise ve şapkanın muhammen boo 
·deli 25 lira, muv:ıl:kat teminatı ''1031" lira 25 kuruatur. 

E!miltme 23.2-!:ı::>S günU saat 16 da vilayet Dcftcı darlık muhasebe mUd~ 
lüğü dairesinde yapılacaktır. 

Teklif mektubları ihale tarihi olan 28-2.938 pa.7.8.I'tesi gUnil saat 15 e klıe 
dn.r kabul edilecektir. ) 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek Uz.ere :Müdiriyet muhaMbcsine milracaa.tıarı; 
(789) 

lstnnuulda ı Mart 938 tarihinden ltlbnreıı et fintl:ırının ucuzlatılnblS.. 
mesl için Umumi Me<'lls tarnfından kabul edilen tcnzllAtJı mezbaha. resm.1 
tarıresl nşnğıya yazılmıştır. Keyfiyet ilı'\n olunur. 

1 - Mor.baha resmi ı Mart 938 tnrlhlndcn lllbaren Imsnplık bet 
nev'i dlrl hay\'anın ayakta yapılncnk tartısının g6stcreccğl tam siklet uz .. 
rlnden kilo haşına yllz ı:arn olarak tah ı ll edilecektir. 1 

2 - lstlhsal mıntnkalarmdan meı:bub olarak gönderilen hayvanlanP 
mezbaha resmi kilo b:ışınn beş kuruştur. 1 

3 - Her h:ınt;I bir sebeple saknt landıkl:ı.rmdan dolayı ayakta durmaıi 
yan ve bu ltlbnrln bnskUl ile tnrtrlmalnrına imkan bulunmayan hayvanı.,. 
nn et s!klntl l\""rfrır- lelin lır-eoına he~ lnırıış mczbnha resmi alınır. 

4 - Mezbahada ltesil<•n ecnebi matı <lomuzlnrdan et sikletf nzerlndeıı 
ktlodn 8 kuruı,, yPrll m"'t domuzlardan et sll::letl Uzcrlnden kiloda altı 

kuruş mezbaha r<'sml alınır. 1 
5 - Alcliımum et tnrtılnrınılnn h:ıstl ol:ıC'nk ktlsnrnt yarım kHo oldu• 

ğu takc11rdc a~ nPn ödcocrektlr. Yarım ltllodan fnzln lcllsurat vnhlde ibltl.~ 
olunacak ve küsurat hnclrll yarını kilodan :ışn~ı dliştU;';11 takdirde bu had he; 
s:ı.ba konmıyacaktır. c B ) '1 O'":n .. 

Fdih B. ~ubc!indcn: S'l.ma~yuda Heltimoğ'u Ali pa~a caddesinde bulunım 
ve geUn r!C"'en1crc tehli~te ibraz edcbiJecek kad::ır yıkılan diikkinın yıktırılması 
ıc:in sahibi h"'r ne!rndar ar:ı.nmışs:ı d:ı bulunamamıştır. Mahzur izale ediJmeuıe 
belediyece yıl:tırılacağındn.n tebligat makamına kaim olmak üzere i!fuı olunur, 

<B) (1071) 

Ves:ı.ltinr..kliye resminden olan borcundan dolayı hacız altına aJm.nn Bufi 
markalı ve 2~71 numaralı ta!rni otomobili Şişhanede 1vnnın garajında 1.3-938 
salı günü S"at 11 de n~ı~ arttırma ile satılac~5ı il~n olunur. (B) (1070) 

ııın ıUm,.,n tebli:;'ne kar:ı.r ''erilarck tah 
kikat 4-4.!>38 pazartesi snat 10 a talik 
ve bu baptııki r,ayrimenkulc ait tapu 
tıenedi tetkik edilmiş ve muatne1eli gı. 
yap kıı.rarı mahkeme divanhanesine a
sılmış oldu~da.n müddeaaleyhin i~bu 

gıya!) kararı:ia 'ksn,::ı yirmi gün zarfın• 
da itiraz ctmedi~i takdirde valualan 
kabul etmiş addile gıyabında tnhldka. 
ta devam ve lcab eden karnr ittihaz e
dilece~i müddcanleyhin mal<ımu ol • 
mAk üze.re illin olunur. ,(10746), 
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B 1 O C EL ... Cıid hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 

28 gUn zarfında yaşlı kadınları 
daha genç gösterir. 

Cildinizin genç, teriltaze ve pembe kalması için onu 
besleyiniz. Arlık buruşukluklar kalmadı : 

25 yaımdan aonra; 
cildiniz, kıymetli 
Biocelini kaybet • 
nıeğe batlar. Eğer 

.hemen beslenip ih • 
ya eC:ilmezse bu • 

rufup solar ve ih • 
ti yarlar. 

50 ya§lannda mn -
y:>nlarca kadın!arın 

knakterleri genç o -
labilir. Fakat. i!ıti -
yarlamıı gibi r,ö -
rundükleri ciht"tle 
erkeklerin yüzünde 
hiç bir itibarları y<.k -
tur. son zamanlar -
da bUyük bir Alim. 

B i o c e l bu yem 
cild unsurunda cil -
dinizinkinin ayni • 
dir. Adeta be~~e

nizin laznm gayri 
müfariktir. Cildi • 
nizi açlıktan öldür• 
metiniz. Onu Bi -
ocel ile beılevır.iz 

:ve ya9landığınız 

umanlar da bile 
cildinizin daima 
taze ve cazip ~ö -
rünmesini temin 
ediniz. 

BiOCEL 
tes!rinl gösterdi 

Tecrübe edebiliriz. 

Biocel'~ zengin bir cilde 
malik cıan 50 yaılar.nda 

bir kadw 30 ve 30 ya~la • 
nnda t-ir kadın 24 yatın -
da göriınebilir. Genç kız· 
lar da biç bir vakit gôre
miyecekleri ıayanı ha) ret 
~ir ten~ malik olurlar. 

Viya•ıa 'ftp Fakültesinin profesö • 
rü tarafından kf'şfedilen bu yeni 
cild ~nsurund-.\ kemali itina ile 

intihap edilmış genç hayvan - • 
larda gizlenmıt cild hücey: atl 
merkezinden iscıhsal edilmiş saf 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 

rengindeki ( }'ağsız ) Tor<afon 

rengindeki TOKALON kremındc 
cildinizi besler:Mk ve gençleştir -
mek i\in matlup nisbet daıre -
sinde mevcuttur. Geceleri yat -

mazdan evvel kullanınız. Beyaz 

kremini sabahlan kullanımı:. 

Terkibinde "B~yaz Oksijen,. bu

lunduğundan bir kaç gün zarfın -

da biı birinden daha beyaz üç le

vin ili-erine cil<liniri tayanı J ay
ret bir surette beyazlatır. Siz de 

hemm bu iki kremi kullanm~ğa 

başbyıruz. Memnuniyetbah~ ne

ticesinJen son derece memuun 
kala:aksınız. 

s:ocel'li TOKALON Kremini 
kullanınız ve t'ler sabah 
daha genç görününüz 

~iukn·e l'ok.aıou ıui.ıı;tcrisiuueu nıüc~scccıııi;.ı;e ım·kıup 
1 rnzan~arm mii~alıt>deleri kendiliğinden gelen en kıymetli 

delillerdir. 
( Tokalon Kıcmini::.den bihaklan istifade ettim . 

}'ii::ünıdeki çirkin kabarcıldar ::nil oldu ...• ) 
Z. B. H. O. Fatu 

• 

l
d 

. 

( Tolwlon Kreminin benim cildimin rıescine <;oh 
uJ·p.un ~wldiğini itimi etmeri bir t'{lzif P bilirim. 
Cildim esmer olduğu halde Tolmlmı 'ıİİ.rdiiklf!n ~unra 
beyazlanmak ta ııe uf al~ knbarcıl.-lar tmnamiyle zail 
olma/andır. ) 
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il. Şrhir f. R. l\T. F.~i. Tii . Konya 1 
Me,.tunlar n asrrarı dos·(alarrmızda sa111rdır. 
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Arada büyük fark var 
.Pertev .Çocuk Pud.raaı: '1mdiye ka.dar hiçbir benzeri tarafına.ıtl ~ 

lid edılememıştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cil 
teri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbır madde tııı
lunmamaaıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. VilcudilJJ 

111~ 
valarında ve koltuk altlarının pişiklerir.e karşı bundan daha müessil' b 
pudra henüz keşfedilmemıştir. 

ONU DICER ADI (TALK PUDRA) lan ile karıştırmayın.ıs. 

!'_•_•_•_•_•_•_·~-·-·-·-._ ·_-_m_~~~~~~~~~~~~~:::5/~ 
Havalar soğudu 

Dikka ediniz 
Ufak bir kırıklık hisseder etmeı 

derhal bir kaşe 

Romatizma ve bütün aQrıları 
derhal geçirir 

Eczanelerden 1 lik ve 12 lik al1'1"~: 
IAjlarını ısrarla arayınız. Taktıt1 

rinden sakınınız. 
.~ · .... :ı.c .. ~ . ..... .- . . ~ '.· : . -=ı:. ~ • .. 

GRiP ·NEZLE - NEVRAL-)
1 

BAŞ ve DIŞ 
A G .R 1 L A R 1 - A R T R i T i Z r-f1 ~ -------------- ~ 

Açık ekHiltme kaimesi r1 
Niğde Daimi Encümenind~,ı 

Bor. - ~s8:1'ay yolunun 50~??,0 -. 5~XOOO kilom~treleri arasııı~iJldt'~/ 
ra bedeli keşıflı sandık ac;ma bulukaJ kırma taş ferşı 15. 2. 938 ~ 6 ttııl / 
barcn 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin 9f> jJili' eııcii111 
la ihale günü olan 7. 3. 938 pazartesi saat 15 e kadar vil~yet p:ı. ır 
ne müracaatları. .,ısS° 1:t . arasınd~ dCP .} 

Bor - Aksaray yolunuıı ~öl\..1..'Vl.I • ... .. w..v"v tı:ııometrclerı tsribiJ.l tefi:. 
ra bedeli keşifli yapılacak şosaya moloz taş ihzarı 15. 2. 93~ q, 1,fı / 
bı:ıren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Talipl:1"illt İxıiıııf e 
natla ihale günü olan 7. 3. 938 pazartesi saat 15 e kadar viln)'C /. 
nenine müracaattan. :ı.562 .c.!Ji 

. ra.sıııda e' ... ~ 
Aksaray - Bor yolunwı 4X5uu - :ıA::>Vu lrıiometreler~ n şosnda ııı,, 5ç•, 

re mik'ap ham ta.~ın nakli. istifi, kırılması 1438 metre nııkaP tte sııJld1 i~ 
taşın kırılması, 600 metre mik'ap kum nak.li ve istifi, 5 ~il:~ uradııJlııuıı~; 
ması 6000 metre mik'ap silindiraj yapllması keşif bed~lı tl açılt e]c!! rP.
olup bu işler 15. 2. 938 tarihinden itibaren 20 gün ınUddc 

1 
c s. 938 P' 

konulmuştur. Taliplerin % 7,5 teminatla ihale günil olan · . 
saat 15 e kadar vilayet Daimf en<'üme.,inp mfiraNıatJarı. 4a20 1~ -----------;=:i arnsınd~ 'b:ırcJl ~' Aksaray - Bor yolunun 4X5U(J - .>AOUU ınıomctrcler ·hinden ıti t!C'ıill , 
bedeli keşifli yapılacak bülükaj taş ihzarı 15. 2. 938. ~ 7,5 tc:ıniJ!.~cııııt1' 
giln milddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerın / enine ıJlÜ 
günU olan 7. 3. 938 pazartesi saat 15 e kadar Daimi Encilın ~ it 
n. sJfld~ f :ıı fti 

N . -d ,... h. 1ctreleri ıır:l -'ltlP ~"' tC' 
tg e · ~"' evşe lr yol UnWl ;;:4 <\. .1 u\J•v\:l.c~vuLI J<UOll s.2.938 tflP ı, il t1 

ra 48 kuruş bedeli keşifli toplama taş ve kum ihzarı 1 lf ıcriıı ytııd" ı t 
barcn 20 b'Jn müddetle aç!k eksiltmeye konulmuştur. Ta lnr \'il5Set 
rninatla ihale gtinü olan 7-3-938 p<!Zllrtesi saat 15 !iC ka 
cümcnin.e müracaatları. (928) 


