
dola~ı 

Sovyetlere karşı Fransa ve ~nsriltereden mada Ameri-
k d h k t • karşı bir tazyik hareketi yapmak i~in hazarlanmakta olduk-

& 8 are e e geçıyor rı anlaşılmıştar. Sovyetler, Finlerden başka bir memlekete, 
bilhassa Balkanlara tecavüz e<lerse karşısında lngiliz ve 

Sofya - Utro gazetesi başmakalesinde diyor ki : 1-Fran11z kuvvetlerini bulacaktır ki bu Sovyetler için ciddi 
"lnriltere, FranH ve Amerika miiıterekcn Sov.yetlere bir tehlike tetkil edecektir.,, 

TÜNELBAŞI CiNAYETi 

Karı Koca Birbirlerini 
öldürmüıler •.• 

SOV•E:r •ALMAN 
Arasında Askeri Pakt 

Londra - Deyli Ekspres gazetesinin Kopenghag muha
biri bildiriyor: 

Berliiıdeki bitaraf menbalardan gelen haberlere gö ,.e, 
lstanbul 14 (Hususi) -

Tünelbaşı cinayetini kaplıyan 
euar perdesi henüz layıkile 
çözülmüş değildir. 

Gırtlaklan bir şahsı ahar 
tarafmdan kesilerek ölen er· 
kekle kadanın karı koca ol
dukları ve adlarının Halil ve 

ları düşündürmekten hali 
kalmıyor. işte bunun içindir 
ki Roma bu tereddütleri 
izale etmek için Balkanlılara 
dalıa açık bir surette tenvir 
ve ikna etaıek mecburiyetin
dedir. 

SIRRI SANLI 

............__ -19-
ii:""----------------------------~----~-------d' Birgila sonra inspektör Katerinla yazı odasına gir-

~ Bu esnada. gllzel kız düştüğü mlişkül mevkii nasıl 
1 edeceğini düşüaüyordn. 

la Zira deruhte eylediği bu milbim ve meıuliyetli işi 
t ••al başaracağını bilemediği için ıaıırıp kalmıştı. Şa-
•r11aı1tı çünkü o, ne yazmak ve ne de okumak bili-

':rdu. Bu ~azifeain ehli değildi. Onun bütlln güveni 
r ıelJiği .olduğu için bu elli beşlik adamın da bu gü-
ltlliğe · 1 1 ~ d - dd' . E~ t . esır o upo mıyacagın a mutere ıttı, ger onu 
~•hır edemezse hakkında bir de sahtekarlık cürmü 

• 
1i olınası ihtimali onu titretiyordu. 

le u durum karşısında ne yapabilirdi? Bu aşılmaz 
•leyi nasıl fethedecekti? Bu esnada inspektorun : 
~ Gospojitsa (kllçllk bayan) bugün okulların üç 

~yık cedyelleri gelecektir. Bunlan bir hülisa cedve
lle nakleder, bana iınzaya getirirsiniz. Bunların bÜ

lllanelerini evrak müdüründen alır görürsüntiz. 

Fatma olduğu anlaşılmıştır. 
Elde edilen bazı delillere 
nazaran bu karı koca biı

birlerioi öldürmüşlerdir. Ma
amafib zabıta ve adliye, bir 
cinayet karşısanda kalındığı 

Almanya 'le Rusys, bir mahdud askeri tedafüi itilaf akdet
mişlerdir. 

Bu itilifoam~, harp, Skandioavya, Balkanlara ve y k n 
şarka sirayet ettiği takdirde meriyet mevk}ine girecektir. 

Balkan iktisadi konferansı 
mütalaasına iştirak etmekte- Loııdra (Radyo) - Balkan antanta devletleri arasında 
dir. iş birl ığini gittikçe sıklaştığından bahsed en gaıeteleı , ya-

Kapıcı, Halil ile Fatma- kında bir 8 1.Jkan iktisadi konferansının toplanacağını ve 
nın Pazar gecesini çamaşır~ Bulgaristanın da bu konferan3a iştirak niyetinde olduğunu 
lıkta geçirdiklerini, Salı sa• haber veriy<1rlar. 
babı Halilin kendisine mü· ------c •-----

r~caatla. Fatmanın geleceği- S,..'-l."ET•Fı•N HAABI 
nı ve nıhayet cesedlerle kar- .._ W ;"1I t 
şılaşhğını itiraf etmiştir. 

Tahkikat neticesinde ka
rı koca arasında geçimsizlik 
mevcut olduğu, Halilin ka
rısını öldüreceğini Fatmaom 
çalıştığı evdeki aşçı kadına 
söylediği t sbh edilmiştir. 

- •-o--

Karabük demir 
fab~ikamız 

lstanbul - Karabük de
mir ve çelik fabrikaları umum 
müdürü General Seyfi fab
rikaların faaliyeti hakkanda 
beyanatta bulunarak ezcüm
le demiştir ki : 

Fabrikalarımız iyi bir me
sai yolundadır. -

Finlerin en büyük zafer amillerinden biri olan kayaklarda 
silih talimleri yaparken 

Zira zelzelenin vuku, in
tişar. tesirlerı hep o mınta
kanıa jeolojik - tektonik 
vasıflarına tabidir. 

Hipostanrı.' da hasıl ola• 
elastikiyet mevceleri, tıpkı 
havada sesin dalgalandığı 
gibi içiçe müttehit merkez 
kürelere le ' Ziyen kapalı 
mevceler halinde ayni bir 
mer kezden itibaren bütün 
arzda yayılarak. satha kadar 
va.nl olurlar. Epısantı ı sar· 
sıntıyı doğuran içerdeki zel-

zele ocağına satıhta en ya
kın olan yerdir.,, 

Zelzelenin şiddeti, zelze
lenin nevilerini ve zelzele 
mmtakalarını ilmi bir şekil
de izah eden Hamid Nafiz 
sözlerine şu surette nihayet 
vermiştir: 

"- Zelzele afeti insan ak-
,.ı: • 

lının ve insan tecruuesının 

üstünü olan ve beşeriyetin 
p !I indea yenmeğe mulate· 
dir olmadığı tabii bir musi-

bettir. Dünyanın muayy•• 
mıntakaları zaman zaman h• 
afetin tahribatına muruz
durlar. Fakat aziz dinliyi
cilerim, tabiat bizimle daima 
cidal halindedir ve biz a. 
onunla daima mücadeledeyiz. 
Zelzele .sahalarıada olaa bl
tün medeni medeni memle
ketler tabiatın bu zulmOn• 
futür getirmemiıler, kuvYet 
ve cesaretlerini kaY.betme
mişlerdir. 

Onun Y.aptığı tahribatı es-

kisinden mükemmel yap
mıılardır,. Önümüzde Tokyo 

San Fransısko, Lizben mi
salleri canlı olarak yatamak-

tadır. Yeni ve medeni Tür· 
kiye bu felaket öniinde yeni 

kabiliyetini ve yeni enerji
sini sıösterecektir. Tabiatin 
yıkamıyacağı bir tek kud
ret vardır ki, o da insan 

iradesidir. Büyük Şef ismet 
lnönü Erzincan af etinin ilk 
anında çektiği telgrafta bu
nun formülünü şöyle ıöyledi: 

"Tahribata milletimiz pek 
az zamanda kimilen tamir 
ve telifi edecek •e bugün· 
kü enkaz içinden memleke
tin güzel bir mamuresi çı

kacaktır." 

Türk seciyeıile birleıen 

Türk iradesinin dünyayı hay· 

ran bırakacak bir Y•tamak 
ve başarmak mucizesi göı· 

tereceği şüphesizdir. Birkaç 

sene sonra ıarka giderken 
Denıeıi l1zerine Katerin güzel gözlerini, baygın bay

~1111 lnıpekt6rfin g6zlerine dikti ve sıcak sıcak göz 
•ı arı akıtmıya baıladı. 
ba~~ hale karşı merhamete gelen inspektörün tatlı 

Yük!ek izabe fırınlarımı
zın birisi tamamen hali fa
a!iyettedir. Çelikhanemiz şa· 
yanı memnuniyet bir mesai 
üzerindedir. Yakında ikinci 
çelik ocağımızı da işe baş· 
tatacağız. Bir buçuk ay: son
ra memleketin betonarme 
inşaatına yarıyacak kutur
larda mamul demir vermek 
hazırl~ıadayız. 

Helıinki 14 ( Radyo ) -
Summa mıntakasıoda tid· 
detli muharebeler ohıyor. 
Muazzam tecbizatlı büyük 
Sovyet kuvvetlerinin taarruz
da bulunmalarına rağmen 
Fin pıukavemeti hiç sarsıl
"adan devam ediyor. Çok 

defa göğüı göğüse muhare- mes'ud yuvalardan iılenmiı 

&ıflanııdaa k b · İtiraf cesaret alarak hıçkıra bıç ıra erşeyı 

.. tk :ttl. ~•elan geçenleri ona noksansız anlattı, 
1 e ~ amamı müfettişin önünde diz çöktü. 

lc~ı:;: lr, hayretle beraber kızın elinden tuttu, onu 
L ı, o, sıcak .. ı ·ı .. 1 
alt daha b k goz yaş arını döken yeşı goz ere 

a ınca dayaaamadı. Kırmızı yanakların Os-

beler olmaktadır. topraklardan ve Cumhuriyet 

Helıinki 14 ( Radyo ) - rejiminin kurucu Ye yarabcı 
Kızıl ordunun 32 Finlandiya iradesinin en canlı aıisalle-
muıtahkem mevkiini zaptet- rinden geçerek gideceğiz. 
tiği haberler resmi makam- 1 Buna inanımız vardır. 
lardan tekzip edilmiştir. ~ (Devamı var) 
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Fuar haZll'lı 
yo~uz? Balkan itilifı genişliyor ;Adliye memur- Finlileri!r Yilkı! M~!eniyel 

Sofya (Radyo) - Utro başmakalesinde diyor ki: Bura larının Ve Ahliklannı Btıtan Dllnya 

Fuar hazırlıklarına de 
edilmektedir. 940 fuar 
ve broıörler: lzmirde ta 
tiril•ektedir. Bu seneki 
Ye broılrler. Ttlrkçe 
Fransızca olacaktır. 

A•rl Fallar: 
(Salon Eilenceleri) 
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221 - Kendini Bmidıiz

liie kaptır••, ıemiıini ka
yalara çarpbrmıı bir kapta
na benzenin. 

222 - EYdeki kllçOğün 
rahat11zhtından fazla endi-
1•1• dllfmeyiaiz. 

l23 - luaf et, Oç ı&nll 
ile oynamak İltiyoraua. 

224 - Dikkat et, ne talih 
yıl4ızı her akpm dofar ve 
ae ele devlet kutu her ınn 
bquua konar. 

225 - Sen ancak tilken
•ek bilmez bir ıai ve ı•y
ntle kendi talihini kendin 
yaratacaksın. Bqkalanndan 
•ecled amma. 

226 - Yalaız daha fazla 
.... h değil, fakat daha sağ
lam ve emin bir it buldufun 
zaman eski vazifeni bırak. 

227 - Merak etme ıenin 
de bir ıtı• otomobilin ola· 
cakbr. 

228 - Şıklıtı zllppelik 
derecesine Yardırma rtılllnç 
elarsuam. 

229 - "Acaba bu kadın 
iteni param ipn mi HYİyor?" 
Di1e IOrap darayenaa •• Bu 
artık ba a11rda da parasız 
bir erkek ıeTilir mi ya ? .• 
Neredeyıe paruız kadınların 
bUe yldne hakan kalmıya
cak 1 

230 - Muvaffak olmak 
için birçok meziyetlerin var. 
Senia itini bozan rerıin ve 
10kalıa• olmaklıjındır. 

231 - Atnndan llal akaa 
o pn~ten kendini kora. O 
•efia ltir çl~ektea leziz bir 
ltal a11rmak iatiyen arMz bir 
andır. Baıka bir fey değil
clir. 

232 - Sllıhabaa ehem
•iyet veriyorsan herılln 

açık hayada iki 1aat kadar 
ıez, dolaı. 

233 - Bir ıenç kız, et
rafında doI.pn gencin ev
lenmek için mi, yok1a eğ-
inmek için dolaıtıtını anlı
yabiHrae kendini siıortala

•ıı detilclir. 
(DeYamı Yar) 

lngiliz veliahdi
nin isimleri 
Vlndaor Diki, beallz ln

filtere Krab olmadan, mlte
aekldren se1ahat ettiii za
maalarda muhtelif İlimler 
ahr&lı. 

Birkaçı ıunlardır : 
Çeıter kontu, Koraval di

ki, Gaarik kontu, Renfrey 
dlkL Bular llalettayi• alııı
-. iaimler cletildi. Prens 
D6 Gal bltlln ba unvanlara 
sahipti. 

Dr. Fahri lfık 
lmair Memleket Hutuesi 

Roatke• Mateı.u.11 
••••ve.ldtrilı ,.-.,;, 

7f!lllllv ıkiaci Beı !er So 
No. 29 TELEFON 2542 

ıiyasi mabfellerinde Balkan ittihadının ıeniıle•e1i fikri Takdir Ediyor. Profeıar 
-00-

ilerliyor. Bu fikir Belpad konHyinden Hnra daha kuYvet- Çoprofua Beyanabndan 
lenmiftir. Bu haberi b•flbı neırolaaan ıazetelerde teyit HASTALIK RAPORLAR! Sonra 
ediyorlar. Bu gazeteler bunlar Saraçoilunan Sofyada kal· Bazı hikim ve adliye men· YAZAN: ..... 
ması, Kral tarafından kabul Ye uma uadiye konuımalan- suplannın mezuniyetlerini _ 32 _ 
nın meyvesidir diyorlar. Gazeteler ıunu da ilive ediyorlar.· bitirdikten ıonra bulunduk-

Tayinler 
) 1 d b. Bir milletin bayabnda ka-

Tilrkiyenin bu siyasi gayreti takdir olunuyor. Bu btıvAk ara yer er e resmi ta ıp '.. h ı k h dının ne ltllytik bir mevki 
nllfuz ve gayretin Romanyayı komıularaaa kartı daha mil- Ye aıtane er Yar •!! maal 

Kemalpaıa kazuı 
bikimi B. Nihad Oney o~ 
bq lira maqh G8_y118k mSS" 
deumumillğine, Foça ıo~ 
hlkiml B. Hllınll Sayd• 
Amaıya mlddeiumamt 
vialiğine tayin eclilm~ 

t b. h ı d iığal etmekte oldufunu ilk 
ıait olmasını da temin edeceği limit olunuyor. a ıp veya aıtane er en rapor aldıklan görlılmlftllr. aalayanlann Finler olduğunu, 

Balkanlara Taarruz Edilirse 
Roma (Radyo) - Mısırdaki Franaız ordusu bazı ecnebi 

ıazetelerinin dediii kadar bllyllk değildir. Bu ordu Sov· 
yellerin veyahut Almanların Balkanlarda veyahut Kafkasa 
doğru yayması ihtimali olan bir akını karşılıyacak kadar
dır. Sovyet gazetelerinin bildirdiiine göre Franıanın Sari
yedeki mevcudu gösterildiğinden daha çok fazladır. Mu· 
hakkak birşey varsa o da Fransa ve lagilterenin ıark or
dularının ihmal edilemiyecek bir hale ifrağı etmelerine ka
rar verdikleridir. 

Matbuat 
Heyetimiz 

_,._ 

Parlsden ayrlldı 

Pariı, 14 (Radyo) - Ma
jino istihkimlannın bir hava 
6111inil General Çalıılann 

riyaıetinde olarak ziyaret 
eden Tlrk gazeteciler ~ey-
eti buglln Frauaya veda 
etmiftir. 

B. Eden 

Londra 14 (Radyo) - B. 
Eden Kahire civarında Hind 
ordaıu aıkerleriai teftit et
miıtir. Dominyonlar nazın 
Hind orduıuna hitaben kra
lın bir mesajını okumutur. 

B. Edenin Mııırdan lngil
tereye d&nmezden evvel An-
karayı ziyaret edecefi hak
kındaki haberler esaınzdır. 

Miihim Radyo Haberleri 
Londra 14 (Radyo) - lsveç hlik6meti Amerikadan Bal

tık tipinde ve saatta 400 mil kateden 144 aycı tayyaresi 
ıatın almııtır. 

lstanbnl - Binicilik mektebindeki kursta derslerin sona 
ermesi mllnasebetiyle muvaffak olan 28 subayımıza diplo
maları bugün merasimle Orgeneral Fahrettin Altay tara
fından verilmittir. 

Kahire (A.A) - El Ehram gazetesine beyanatta bulunan 
baıvekil, ~olaşan ıayiaların hilifına olarak Mııırın Avru· 
paya aıker ıevketmiyeceğini hildirmittir. 
Şam (Radyo) - Şark orduları baıkumandanı ıeneral 

Veyıand yarın Suriyede beklenmektedir. 

Abb11 oğlu Demir Aliain köyler servisinde olan 150 lira 
84 kuruı 933 ili 936 yılları kazanç Yergisinin temini tabıil 
için tahtı taıarrufunda bulunan·Bucanın Glll sokağında 18 1 
l&Jllı ve 640 lira kıymetindeki furunu tahsili e nval kanu· 
na b6k6mleri dairesinde haczedilerek idare bey'eti kararile 
21 gln mtıddetle mllzayadeye çıkarılmııtır. 

Talip oı.nlana 26·2-940 Pazartesi ıtınn saat 15 villyet 
idare bey'etine m .. caatlan illa olanar. 8-15-22·2-940 

(313) ,,111-------• ws:ım• ----------• ELHAMRA Sinemasında 
Bir dakikalık zaafı yOzllnden intizamlı ve meıud yuvaıını 

yıkan zavallı bir babanın hazin maceraıı 
Tllrk ıabnesinin TOrk sinemacılığının ve filimcilijinin 
kıymetliErt "' 1 M h • t• BaırolOatl 
nıtadı ogru U Sin ID yaratbğı 

senenin en muazzam ve muhteıem Türk filmi 

ŞEHVET KURBA J Dile:.ıerde 
CAHIDE-NECLA-FERDI TA YFUR-SAIT-NEVIN 

SUAVi-GÜLSEREN 

TAYYARE SINEMASIT 3~~;6D 
Bugln : Beyaz perdenin yeni dojan dilber yıldın 

ZARAH LEANDER'in en glzel eıeri 

AŞKA TAPAN KADIN 
Talep ve umumi arzu üzerine proğrama iliveten Reıat 

~.0~~~i~.~~iT AŞ PAAÇASI 
Oynıyanlar Suavi - Nevzat - Nebahat - Mehmet - Sıtkı 

Ayrıca : Ekler Jurnal ıon dOaya hidiıatı 
Seanslar : 3 6 ve 9 da 

Adliye Vekileti bu hususta Avrupada, kadına ilk olarak 
adliye teıkilltına bir timim seçme hakkını vermekle iı
yaparak ise baıladıktan sonra pat eylemiıtir . . 

O gliaden ıonra Fin ka
mezuniyetlerini reçirdikleri 

dınının milli Fin hayatındaki 
mllddet için b11 raporlar 
&zerine kanunen muamele rolll glln geçtikçe ehemmi-
yapdmamakta oldufandan yet almış ve artmıttır. 1918 
her ne ıuretle olursa olıan den ıonra Rusyaya karıı 

istiklilini kazanan Finlln
gerek mezuniyetleri ııraıın· diya, milli hududlarını mo
da ve gerekse vazifeleri ba-
tında baıtalanan blkim ve hafızı edebilmek için yep-
adliye memarlannın memu• yeni bir miliı teıkilitı vB
ria kanununun 84 llncU mad- cuda getirmek lOzumunu 
deıi mucibince baıtalık me- duymuttu . 
zaniyetlerine es~ı olmak Bu kuvvetin yanında ve 
Uzere bulunduklan yerlerde onunla sıkı surette teıriki 
hastane mevcut ise haıtane mesai etmek gayeıiyle"Lotta 
heyeti 11hiye1inden yoksa Svard" adile bir kadın teı-
reıml hllkftmet doktorlann- killtı vtlcude getirdi. "Lotta" 

dan ve nllmuneaine uygun 
ıurette raporları ve badema 
huıuıi doktor raporlannın 
vekllete 1Bnderilmemui 11-
zumunu bildirmittir. 
-------
zabıta hı-ırıırı 
Karantina lnano caddeıin· 

de tramvay biletçiıi Stıleymau 
Aydın, tramvaydan inme me
selesinden 41'yaıında Ayıe
yi taıla dövdlliil ıiklyet e
dilmiı suçlu yakalanmııbr. 

§ Çorakkabı Tabir soka
ğında kahveci LHüıeyin Er
pay, sebepsiz olarak Muıta· 
fa kııı 19 yaılarında Meli
hat Yurdaer' e Hakaret ve 
evinin camına taı atbiı ıi
klyet edilmif, suçlu yaka· 
laamııtır. 

§ Bayraklıda bahkçı Hur
tit Yılmaz bahkçı Muzaffere 
hakaret dtiii ıikiyet edil
miş ıuçlu yakalanmııtır. 

§ lkiçeımellk Yuıufdede 
caddeıinde Mustafa Cahit 
bir alacak meseleıiaden ka
ıap Saffet'ın dükkinında 
bulunan iç adet seccadeyi 
aldı;ı iddia edilmiı suçlu 
seccadelerle birlikte yaka
lanmqtır. 

Sovyetlere kartı Finlerin 
yaptıklan m&cadelede bO
yllk yararlıklar g&stermit 
bir kadının adıdır ve Fin 
folkloruna, Fin mlllt talrinia 
gUzel tiir ve prkılarına da
hil olmuı ef1aneYi bir sima
dır. 

Bundan ötlriidllr ki Fin
lindiyahlar, memlekette vil
cuda getirdikleri kaduılık 

tetkilltıaa bu kahraman ka
dının ismini vermek ıuretile 
yerinde bir kadirtinaslık 
gastermiılerdir. 

Fiivaki 1914 - 1918 har
binde birçok Fin kadıolan
nın cepbedo d6vllıen aske
rin ara11nda ·ve onun hizme · 
tinde çahtbfı g6rlllmemiı 
deiildir. Fakat ıaurla ve 
teıkilitlı ilk kadın faaliyeti 
Fialerin büyük harbi mlltea
kıp lıtiklilerini kazanmala
rından sonra tee116s etmiı 
ve v&cud bulmuştur. 

•Lotta" Fin kadının teı
kilAtın iptidaları pek mlte
vazıane olmuı ve ordunun 
yanında, onun dikim iılerile 
uğıaıır bir nevi dikimhaneıi 

.. vaziyetinde çahımıtır. Bu teı-

Gelenler 
Ttlrk dili kurumu 

dan profeı6r Ba. Afet 
may ile Aydın Mebam 
Nuri G&ktepe ye lçel m 
usu General Cemal Me 
li Ankaradan telui•ize 
mitlerdir. 

Bir emir 
Adliye dairelerine Ye 

umum reımi dairelere ta,tf 
edilecek mtlstahdem Ye o 
cılırın tayin emirleri 
halde villyet makamınca 
taıdik edilecektir. 

Mebuumuz Ye uki A 
ye Vekili Bay Mahmad 
Bozkurd, Ankaradan .. 
mize ıelmiıtir. 

H•elehenelerl teltlf 
Sıhhat ve içtimai Mu 

net mlldlrl Dr. Sanç 
dlin bazı hastaneleri t 
etmiıtir. 

Zelzele 
Mm takası 

kilit, Fia miliı kamu 
tarafından seçilen bir 
kez mld&rünln idarui 
da idi. 1921 de 428 ı 
vOcuda ıetirilmiftİ. Al:&ll~I 
ıayııı 34,000 idi. 1934 de 
rakam 80 bine ylkaelclL 

(Sonu yana) 

1 lkiçeımelik Y 111ufdede 
caddeıinde Mehmet Geıe
rin berinde sapılan arama
da 21 ıram eırar bulunarak 
alınmıt ve hakkında tahki
kata baılanmıthr. 
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1 Tamaphk 1030 uncu ıo· 
kakta kunduracı Şlkrll Kır
dar kıskançlık yüzlinden ka
rııı Ömer kızı Şadiyeni sol 
bacatından kunduracı bıça
iile hafif ıurette yaraladı
imdan yakalanmıtbr. 

Kültürpark 
Sinemasında 

Buglln 2 filim birden 
1 - KIZIL DANSÖZ 
Ea blly6k cuuıluk ve harp 

filmi. 
2 - Rumca ıözlii ve ı•r

kılı b6yllk komedi: 
·zoRAkl NiŞAN .. 

3 - Metro Jurnal. 

tinden dökülen yaı damlaluıaı silmek vesileaile 
zın y&zllnli ve güzün& okıamayo kojulda. Ç&nkl 
zın bu hazin, hazin olduğa kadar lltif manzaruı 
f ettiti ta kalbinden vurmuttu. 

Bir müddet silkGtle geçti. O da ne diyecetiai 
ıırmııtı. Vazifesini mi, kızın ınzelliğini mi feda 
mek lizım geldiğini bir tlirlü tayin edemiyordu. 
an sonra kendine ıelerek Katerine yer g&sterdi. 
di de bir kaltuğa oturdu ve ıöze baıladı : 

- Ağlama, masun melek ağlama. Ben ıeni 
tilğün sefaletten kurtaracatıma ı&z veriyorum. Y 
bunun ıeklini tayin içia biraz clOtllnmeye ibtip 
vardır. Bu güzellik ye bizin tabloıa karşııında 
bir karar vermek iktidannda deyilim. 

lnıpektor ayağa kalktı. Katerinia dairede J• 
ğı odayı g6ıtermek llzere onu arkuına takb. 
bir koridordan geçti, kendi çabıbi• ve yapdıja 
nın yanındaki bir oda kap111nı açarak içeriye 
Katerin hamisini takip ediyordu. 

Müfettit odanın ortaunda irkildi ve luzaa 
tutarak: 

- Gazelim ıeain yerin bur .. c:lır, dedi. 

Milli Piyantıo Biletlerinizi ( SAADET ) Kifeıinden Alınız 
Çorakkapa Polia merkezi kartı• No. 864 Huaa Tablia ÔM .. Telefoa 8497 1 

Kız m&fettiıe teıekklr için baııaı kalcbnrk 
tiyar itık kızın kırmızı duclaldanna bir P•Je k 
rarak çıktı ıitti. 

Erteai sabah iapekt6r ıelditi uman Katerial 


