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Alman siyasetinin neticeleri : 

Brüksel de 
20.000 Flaman 

Belçika - Fransız askeri anlaş
masına karşı nümayiş yaptılar 
Btrlin, 10 (Radyo ile) - Fransa ile Belçika arasında yapılan son askeri anlaş. 
Qsa Belçikadaki Flaman mahafilinde büyük bir hoşnutsuzluk husule getir-ı 
"-l§tir. 20 bin Flaman bugün llrükselde Fransız - Belçik'a askeri anlaşmasına 
lcaJ.ıı büyük bir nümayiş yapmışlardır. 

Veni tefrikalarımız 
1 - Entellicens servise karşı bir 
Türk casusu . 
2 - Polis hafiyesi X : 9 un yeni 
harikulade macerası . 

Uzak şarkta karışıkhk 

Yeniden kanlı 
çarpışmalar oldu 
~ovyet tayyareleri 

Mançu toprakları 
üzerinden uçmuş 

Dün ıehrimizt ,ere/len.diren Atatürk karıı lanırken. 

Esrarkeşter 1 
yakalandı 

Suriyedeki i~tlli\l 
gittikçe büy.üyor 

Bir Moğol cengaveri ok atarken.. (Yazıaı 4 üncüd-!) ........__ _____________________________________________________________ _ 

Bir lngiliz gazetesi 
41nıanyanın içişlerini 

Bozuk 

Zabıta memurlan tarafından 

Galatada bir handa on sekiz kiti 
esrar çekerlerken yakalanmııtır. 

Bunlardan Mustafa, Sadık, Emin 
ve Aziz isminde olanlar esrardan 
baygın bir halde bulunmuılardır. 
Diierleri hanın muhtelif yerlerin
den kaçmak istemiılerae de mu
vaffak olamamıtlardır. 

Bundan baıka Kasımpaıada Ni-
zinin kahvesi de anşızın basıl-

' a.11 .... .ı. -"~· 
kerken yakalanmıttır. 

Btr İnelllz tayyare 
filosu 

s :ngapordan Japonyaya ellli 
- Sin.gapur, 10- llk defa ola-

rak bir İngiliz tayyare filosu Sara
vak tarikiyle Tokyoya havalan
mııtır. 

lffilllll ıaua ıı11-.-111""*':an•lltitı'llflll'Rlll1ı 

Fransadan 
60 milyonluk 

kredi almamız için 
gUsterlyor : Paris1:e 

konuşmalar oluyor 
• • ( Yazısı 4 üncüde ) 
1ŞS1 Z 1 e r ""'1a1llMlfllıt11tt:tllllllltl1q:::ıı1ıtıHllllftı11111ıtlllllQlhıtDllllll 

4 mi.iyon Kahlrede müthiş 
bir yangın 

m Londra, 10 (Hususi) - Kahire 
U Ş clvannda bir köyde yangın çıkmış, 

Fıkaranın 
hali çok 
fena imiş 

Reamlmiz, Bitler. 
elleri kendi yıldö • 
nümlerinde f uka -
raya ~rba dağıt • 
tıklaruıı gösteri • 
yor. lngiliz gazete. 
si sormakta.dır: 

"Ya b~ka gün -
ler? • .,, 

(Yamı Z incide) 

700 den fazla ev yanmıştır. On köylü 
alevler arasında kalarak ölmüştür. 

2000 
Llraltk bUyUk müsabakamız 
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H~beş · imparatoru 
Ital yan tayyarelerine 

liSlzzat at~ş açtı 
·. 

Bu kimdir? ... 

i;.:::;:;;:·;;;:ı:·~~~-~I 
ı, ...................... : .................................... j 
....... _ .................. _ ........ ____ ı -- n•--•-••·-------• 

Trablusşamda askerlerle bin 
milliyetçi çarpıştı 

Beruttan bir manzara.. 
' (Yazıaı 1 ünciiü) 

Azılı bir hayd._t 
~ 

yakayı eleverdi 
Huduttan geçmiş dUğilngecesl sevdiği kızla 

gllveyl Uldllrdilkten sonra gene kaçmış •• 
Beyrut gazetelerinin yazdığı - rek, herkes dağildıktaıi sonra 

na göre Lübnanda Mehmet Fer - genç karı kocayı da öldürmü.f ve 
hat imıinde bir katil yakalanm11- tekrar hududu ıeçmittir. 
tır. Ayni gazetelerin verdiği ha- Bu vak'adan sonra Beyrutta 
berlere göre ·bu adam daha birçok bir çete teıkil eden cani orada 
katil vak'alanndan suçlu oldu - dükkanları basmağa ve etrafı ka
ğımdan hükUmetimize teslim edil- sıp kavurmağa batlamıtlrr. Niha
miftir. yet bir hamal kıyafetinde, yakayı 

Mehmet F emat Mardinlidir. polise kaptıran Mehmet Ferhat: 
Bundan bet buçuk sene evvel Beyrut gazetelerinin yazdığına 
Merdinin Reşadiye köyünde sev- göre hükUnıetimize teslim edil • 
diği kızı kendisine vermedikleri mittir. , 
için, kızın kardeti Abmetle am -
cazadeai Rüıtüyü öldürmüştür. 
Bunun üzerine jandarma ile bir 
n:üaademe yapan katil ıbir jandar. 
mamrzı da ,ehit ederek Suriyeye 
kaçmıftır. 

Bu meseleden bir sene sonra 
genç lczm düğünü yapıldıfı gece 
Mehmet Ferhat tekrar kDy_e gele-

Grevler bitti 
Pariı, 10 (Radyo) - Birkaç 

gündenberi Saint Nazaire lima
nında grev yapan deniz iıçileri bu 
gün itlerine bqlamııtır. 

Londradan bildirildiiine göre, 
İngiliz kasaplarının ırevi de dün 
alqaun bitmiftir. ( -

ı . 



lzmirdeki su 
basma arı 

Bir lngilfz gazetesine göre Almanyada dahili vaziyet: .. ~----ı::wwwa ---~ .-.zwww:ı ,.-. ,,_.,, ~,,,....., ,_, ---- ,_.,, .... ,_ - .... .-s-~ .--. -

Büyük felaket 
halini allyor 

Hitlercilik vaadlerini 
lzmir, 9 (A.A.) - Küçük Men

deres nehriyle Cellat gölünün taı
maıı üzerine su baımı§ olan köy
ler halkının kurtarılması için va· 

yerine getiremedi 
ka mahalline giden llbay Fazlı 
Güleç ıehrimize dönmüıtür. ilbay 
bu köylerdeki halkın kurtarılması -
için tedbirler almııtır. Torbalının 
Arabcı köyünde bazı evleri ıu 
basmı§ iıe de suyun arkası devam 
etme.mit ve evlerini ıu basan halk 
yüksek mahallelerdeki evlere geç
miflerdir. 

Şaht, bütün mukadderata hakimdir, Almanyayı 
sanayi diktatörlüQüne doQru sürükfüyor 

bir 

iki grup arasında çarpışmalar bekleniyor 

Tirenin Subatı köyündeki ev -
lerden bir kıımı da 111 altındadır. 

Burada da evlerini su basan halk 
köyün yüksek yerlerine geçmek 
suretiyle canlarını kurtarmıılar
dır. Nalnız Naime köyü düz ara
zi üzerinde olduğu için burasını 

sular tamamiyle kaplamııtır. Köy 
halla kayık)ar]a civar köylere ta
ımmakta ve kurtarma ameliyesine 
devam edilmektedir. 

Tütüm köyünde de bir kısım 
evler IU altında kaldığından halk 
yüksek yerlere çıkmıştır. Yağmur
lar devam ettiği takdirde seylabın 
daha genit bir tekilde olmasından 
korkulmaktadır. Su basan köyle -
rin gıda maddeleri kuUanılmıya -
cak bir hale gelmiıtir. Ekilmit a -
raziden 10.000 dönümü sular al -
tmdadır. Kızılay kurumu hararet-
le çalıımaktadır. Vilayet seyli.p
zedelere çadırlar göndermektedir. 

An karada 
içtimaiyat fa kü ite si 

açılacak 

Verilen haberlere göre, Maarif 
Vekaleti önilaıltzdeki den 1eneai 
batmdan i"baren .Ankarada içti
maiyat fakültesi açmak için bir 
proje hazırlamaktadır. 

Yeni açılan tarih ve çoğrafya 
ıubeleri de bu fakülteye bağlana
caktır. 

ilerde de bir edebiyat tubeai a
çılacaktır. 

lstanbul üniversitesi edebiyat 
fakülteıi kadrosundaki profesör
lerden ve tahsillerini Avrupada ik
mal etmit bulunan doçentlerden 
Avrupada talisillerini 1>itirip de 
mühim bir kısmı yeni fakülte kad
rosuna nakledilecek ve yerlerine 
halen liselerde vazife gören genç
ler getirilecektir. 

Fen ve Tıb fakülteleri de açıl
dıktan sonra Ankarada büyük bir 
üniversite kurulmu§ olacaktır. Ye
ni fen fakültesi açılırken Gazi Ter. 
biye enstitüsünün fen k11mı bu fa
külteye devredilecektir. 

Hitler 

Röm 

r ... Hftİ;;:· Göbels'i değişti;;;·;:;;ı;~ ... 
! ba~rnı koyabilir. Fakat Şaht'ı 
1 asla ... 
: ••• 
j Resmi Jstatlstiklere göre Alman •. 

1 
yada bugiin 2,5 milyon işsiz var.. i 
Fakat hakikattee... i .................... -.•.................••.............. : 

Almanyada buhranm yaklaı· 
makta olduğuna dair "DeyH He- Hitlerin dört aeneıinden sonra .... 
rald,, gazeteıi diplomat muhabiri Şimdi herkes bo.yret etmeğe ve 
W. N. EWER, yazdrğı uzun bir mırddanmağa batlıyor. fakat 
makalede diyor ki: Hitlere kartı değil •.• Hayır henüz 

"Çok yakında Almanyada bir Hitlere kartı değil.. Fakat kime, 
§eyler olacak gibidir. Bu oiacak kartı? Mesul olan kimdir? Her
feY Almanyanın lbugünkü rejimi. halde ne "Marksistler,, , ne de 
nin Sükutu değildir. Harice .loğru yahudiler ! Harp tamiratı orcadan 
bir tecavüz değildir. Hatti, Jedik silindi. Versay muahedesinin zin
leri gibi Ren gayri askeri mınta- cirleri krrıldı ... 
kasınm iıgali değildir. Şahtın rolU · 
Söylendiğine göre, ordu mürn - Gerek parti içerisinde, gerek 

kün olabildiği kader vazih bir parti dıımda mınldanmalar daha 
ifadeyle, memleket drtmda her. ziyade doktor Şaht'i iıtmdaf edi. 
hangi bir maceraya girmek niye . yor. Çünkü Şaht bütün dünyanın 
tinde olmadığını anlatmııtır. Ve bildiği gibi Almanyanın iktisadi 
A~nyanm umuıniyet itİıliarile dildatörildüt.1:f~in aiYaseti 
dahılde yapılacak daha çok işle . Şahtın siyasetiair. Eğer bu t ena "bır 
ri var. siyasetse, Şaht'm hatası demektir. 

Dört ylld• ne yapıldı ? Eski bir demokrat olan Şaht; 

Bu yıl Alman rejiminin dör - nazi partisine, bu parti kuvvet 
düncü yılıdır. bulduğu ~zamanlar girdi. Hitleri 

Hitler, iktidar mevkiine geçti. kendi maksatları uğruna k-JlJ.anı -
ii günün ak§amı, radyoyla JÖyle yor. Ve naziler bunu biliyorlar. 
demişti: Şaht, kendi hesabrna, "hakiki 

"DöRT YIL 1ÇINDE HÜKU- naziler,, den ho§lanmıyor ve bu 
MET, DEMiR GiBi IRADESlLE duygusunu saklamağa da çalıımı· 
KÖYLÜYÜ F AKIRLIKTEN yor. OnJ.ann yahudi aleyhtarlığı. 
KURTARACAK VE NIHA YET nı beğenmiyor. Bu hareketlerini 
lŞSIZLICIN ÖNÜNE GEÇECEK vi.hi, manasız buluyor. Onların 
TlR.,, bütün Ekonomik akidesini kıy -

Dört senenin üçü geçti. Köylü metsiz telakki ediyor. Kahve ren
yeia içinde. Fakirlikten kurtarıla- gi gömleklileri çılgmlık eseri diye 
mamıthr. Her zamankinden da · tarif etmiıtir. 
ha yokıuldur. Büyük arazi sa· Kendisinin m~vere ettiği 
hiplerinin işleri yolunda. Fakat dostlan nazi değildirler. Bunlar 
fakir adam, her zama.'ıkinden bangerlerd;r. Biiyük sanayiciler. 
daha fakirleşmittir. dir. Şroderler Knıplar, Tiuenler· 

Şehirlerde yiyecek bahahdı:-. dir.Nazi liderleri, anlamışlardır. 
Ve gittikçe seyreliyor. Yiyecek ve- ki, Almanyayı Adolf Hitler na
sikalan ve sıraya dizilmeler göze mıne. ltendileri değil, bu adamlar 

Tenınmıf sermUrettlp çarpıyor. idare ediyorlar. 
SelAnlkll Ahmet 1936 de ortadan katlanası Fakat fırsatın yaklathğını gö· 

usta Bidil mukarrer olan işsizlik, azalmak İS· ' rüyorlar. 
Bir çok matbaalarda çalışmış olan tidadı bile g&termiyor. Reami ra

başmürettip Sellinikli Ahmet dün gece kamlar 215001000 İ§siz göstermek
arkadaşlarrndan birinin t;'ine misafir tedir. Hakikatte ise bu rakam, 
gitmiştir. Geç vakte kadar oturup 4,000,000 dur. 
eğlenen Ahmet evine dönmemiş, arka- Ocretler indiri!miıtir. Ho.kiM 
da§lnın evinde yatmıştır. .. • f • b Ik" d · 

S bahı i sah
'b' kad ucretın ecı surette, e ı e eskı-a ey n ev ı ı ar aşını • . . . 

kaldırmak üzere seslenmiş ise de ce. sıne yanı Hıtlerden evelkı zamanla 
vap alamamış, sonra uyandınlmasım ra nisbet!c yi.:zde 30 aşa~ıdır. 
evdekilere tenbih ederek işine gitmi~- Zenglnler klrdal ... 
tir. 

Saat ona doğru Ahmedin yattığı 

odanın kapısı vurulmuş, gene ses alı
namayınca içeri girilmiş, omuzuna do
kunularak uyandırılmak istenmiştir. 

Ahmedin dikkatlice yüzüne bakı. 
lınca öldüğU anlaşılmıştır. Bunun üze. 
rine zabıtaya n müddeiumumiliğe ha
ber verilmiştir. Ahmedin neden öldü
fil zabıta doktorunun muayenesinden 
sonra anla~laraktlr. 

Matbuata uzun seneler hizmet e. 
den n ddden ehil bir usta olan arka. 
daşımıza Allan rahmet eylesin. 

Ticaretin furya halinde oldu· 
ğundan öğünenlerin timdi ıesi 

ç.ıkmıyc.r. Büyük si15.hlanma pro
gramile doğrudan doğruya veya 
dolayısile alakalı sanayiciler dahi 
i_-ldşaftan alıkonulmut vaziyette· 
dirler_ .. 

Büyük arazi sahipleri gibi, i>ü
yük sanayicilerin de iıi yolunda.. 

Geçen sene şampanya istihlaki 
4,000 §İfC artmı~tır. Fakat köylü. 
İM-i, orta sınıf halk muztarip ... 
~~ . ı 

iki grup 

Memleket memnuniyetsizlik i
çinde, nazi "Radikalleri,, tekrar 
hatlarını kaldırmağa , tenkide 
ba,lıyorlar. "ihtilal,, i bunun için 
mi yaptıklarını sormaktadırlar .. 

Almanya zannettiğiıne göre 
bir tarafta Şaht ve arkadaılan, 

diğer tarafta nazi partisi bulunan 
ve timdi gizli duran ihtilafın mey· 
dana çıkacağı ve kat'i surette ha!. 
ledilmesi la~ımgeldiği bir zama. 
na yııklaııyor. 

Hitler Şa:ht'a itimat etmekle 
beraber ona dayanır bir vaziyet. 
tedir de .. 

Hit er M !soliniye henze:rne'! 
Bütün İ§leri bizzat m\1rakahe et· 
mek arzusunda ve - si~nbesiz isti
dadındn · depitdir. Kendi3i bir 

peygamberdir. Romcılr usulü üze-

Göbelı 

re bir diktatör olmaktan ziyade 
bir liderdir. 

SaAlam ve çUrUk vaziyeti 
olanlar 

Ordu işlerinde Blo.mberge ve 
Friçe tam salahiyeti verdiği gibi, 
Ekonomi itlerinde de Şaht'a tam 
salahiyeti vermiştir. Şaht Hitlere 
sadık olduğu müddetçe, Hitler 
Şaht'a müzaheret edecek. 

Meseli Hitler Göbels'i deği9. 
tirip yerine hir baıkasmı koyabi . 
lir. Fakat Şaht'ı ula ... 

Şaht ayni zamanda büyük İ! 
adamlarının müzeheretini elde et 

mit vaziyettedir. Daha mühir..ıi, 

muntazam ordunun ondan yana 
ol~ıda. 

O ... dıı ..,,.ıı:~ .. , ......... .o,.ı ... ua. .. ,._ ! 

çin silahlanmayı mümkün kılan 
adam gözile görüyorlar. Şaht ile 
ordu erkanı bu iti kendi aralarm· 
da yaptılar. Onlar müttefikticler. 
Yahudi aleyhtarlığını idare eden 
Strader ile propaganda nazın Gö 
bels'i Şaht ne kadar sevmiyona, 
onlar da onu o kadar sevmiyor .... 

'htllll lhtlmallerl 

Geçen hafta orduya alenen •i . 
lah kullanmak salahiyetini veren 
emirnamenin manası budur. Bu 
nazi liderlerine kartı bir jesttir ... 
Kahve r~ngi gömleklileri kütle 
halinde, herhangi bir harekete 
sevkedecek, herhangi bir gaye uğ 
runda kullanacak olurlarsa, kah
ve rengi gömlekliler vurulacak~ 

tardır. 

Yani eğer dahili bir mücadel~ 
açılacak olursa, ordu hisseıine dü. 
şen vazifeyi yapacak! Ve kahve 
rengi gömleklilerden yana çalq -
mayacak. 

itler bir neticeye yakla~ıyor. 
Nazi sol cenahı, bir tecrübeye baş 
vurmak istiyebilir. Bu takdirde 
yeni bir temizleme hareket' ola -
caktır. Hitlerin itimat ettiği parti 
atl<adatlarından birkaçı daılıa 
Röm, Ernest ve Haynes gibi gide
ceklerdir. 

Nazi sol cenahı tecrübeden 
vaz geçerse, daha ziyade kuv· 
veti elden kaybedeceklerdh-. Ve 
neticede, mu·hakkirane bir yana 
atılaraklC\rdır. 

Sanay:cı dlktatorlulu 
Her iki ihtimale göre de, Al. 

manya milli sosyalistliğinden bariz 
bir bankacı ve sanayici diktat:örlü
ğünc geçecektir. Ve bu diktatör. 
lük, ordunun süngülerinden mü· 
zaheret görecektir. 

Fakat Ekonomik hastalddarı 
siingüler tedavi edemez. Ve böyle 
bir ıiıtem de devam edeme-ı.,, 

Nanıusıu 
kadınlar 

Buldukları 
200 liranın sabibinl 
arayıp buldular 
Yalovada Hoca Rüstem rnaha11 .. 

sinde be§ numaralı eyde oturan Ceıni 
le ile arkadaşı irfan Yerebatan cad 
desinden geçerlerken yerde 200 Jir 
bulmuşlardır. 

Parayı alan kadınlar bir rnüdde 
beklemişler ,.e düşürenin gelip ara 
yacağını tahmin etmislerdir. 

Kıinıse parayı aramayınca iki kt 
dın buldukları parayı Alemdar 
lis karakoluna götürüp teslim etnıifı 
lerdir. 

Zabıta keyfiyetten bütün pot' 
merkezlerini haberdar etmiş olduğurı 
dan bu sabah belediye postacılarındaıl 
izzet isminde birisi Alemdar karak 
luna başl'urmuş, 200 lirayı kendisini 
düşürdüğünü söylemiştir. 

izzet motosikletle geçerken sarsı 
tı yüziinden iç cebinde bulunan par' 
yı dilşUrdüğünü söylemiştir. 

Para İzzete verilmiştir. 

Konya ovasında 

Sarısu çayı 
Beyeehlr gölüne 

akıtılacak 

Konya ovasındaki Sarı su ça 
nın Beytehir gölüne akıbln:ası İf 
ründen güne ilerilemektedir. Ali 
kadarlar bu itin şubat sonları 

doğru biteceğini söylemektedir 
ler. 

Konya ovası için büyük bir 
hazineıi olacak olan Benehir 
lü, bu suretle seviyesini yükselt 
cek ve civarındaki araziye ki 
mikdarda su verebilecektir. S 
suyun buraye. akıtılmasının b~lı 
ca f aidelerinden birisi de dereni* 
mecra•• ;;.,,..,.; .... ~. •lloc ude .. ~ 
ii elli bin dönümlük Hotaml!-'\;i 
taklığımn kurutulması ve bu l'd 
retle çok münbit bir arazi temiJ 
ile beraber, bu bataklığın hal 
sıhhati üzerine yaptığı fena tesi 
lerin izalesidir. Konya ovuısıl1' 
diğer kısımlannın da sulannı 
için Konya vilayet meclisi hutıı 
malı bir faaliyetle çalıımaktadı1 
Bu nliinasebetle lsvicredcn bit 
mütehassıs getirtilmiş -ve çalıtııı' 
ğa baılamı§tır. 

Mütehassısın da i,tirakile 
göz denilen ıu kaynağının bu 
duğu yerde yapılan tetkikat 
ıudan elektrik istihsal edilebil 
ği gibi burada büyük bir b 
yapılarak, senenin ıekiz; do~ 
yında botuna akan suları toPI' 
yarak lazım olan mevıimlerde 
ha bol ve fazla yerleri ıul 
kabil vlacağı anlatılmqtır. ~ 
dan iıtihsal edil~ek ele 

kuvvetinden istifade edile~ 1 

vanın bir çok yerlerinde l:JU) 

70 . 80 metre derinliğindeki .. 
pek bol olan kuyulardan da· J 
de edilebileceği düfiinülm~ ..,t 

Konye çiftçilerinin v.mitle 
bikını bekledikleri bu işle~ ;J 
zamanda b~lanacağı üınıit 
mektedir. 

Kızılay Çarşı ko11' 
Kızılay Çarıı kolu dün ı.st 

kongresini yapmıttır. ~ 

idare heyeti azasından it 
bir senelik faaliyet raporuıı" Jı 
muıtur. Buna göre, Çart• Jet 
bir sene zarf mda ilk mekteP 
ki fakir çocuklara 487 çift a e 

... l k' seter bı dagıtmış, yoksu un _.-fff' 
dım etmittir. B:r ıeııe ut• 
2152 lira varidat toplaJU111

• tlii' 
Cemiyet idare heyetiııe. d.,ıı • 

Seyfi, Rahmi ve ~rdat yeııı 
çilmittir. ' 
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~eJttfff lJ~ÜŞÜHf.: - -~,,_.~....._. 

Asn R 'tlYı ırl!<çe 
kcrnı lYJŞMalSO 

B&zom cuanuaır 
Bir zamanlar, gençler, heyecan 

~ôıterdiler: 
d' - Vatandat ! Türkçe konuı ... -

1Ye ıeılerini yükselttiler. 
Bu ıayha, yalnız vapurlarda. 

~enlerde duyulmadı. Ayni zaman
s '' Beyoğlu caddelerini çmlattı. 
'1r&klar üzerinde umde halinde 

IÖrüJd·· u. 
ltira'f etmeli ki, ·faaliyetin epey

~ faydası dokundu. Beyoğlu ma
~lannda, timdi artık eskisi gi-

, Zlleçhul müıterilere: 
~.._ Vouı deairez? - d\ye hitap et
J ~rine ben, kendi hesabıma ras
~IYonım. 
t'l Muıeviler olıun, türkçeye vak
i~ e •lrımamıt diğer "gayri müs 
~,, .~amialar olsun, az çok ala
~ ,Roaterdiler. Hülasa, Beyoğlun 

'bir intibah yoktur!,. denemez. 
l!lı.~ liuıuıiyle, biz türkçe ya'll ya· 
~ıar, okuyucularımız arasında 
~ine nazaran pek çok "akalli-
.,tt • l ·ı· }' ıı ın.an arı olduğunu bı ıyoruz. 

r ' 11i harflerin buna büyük hizm~· 
'dokundu. . . "" 

ı_ ~at asıl mesele Beyoğlu hal 
~ rtlrd -n. 
d Oıınanh ·devresinde "lalam,, 
,..;fterek tamamiyle Türkle eş sa
~ •n Kürt, Laz, Çerkes, Giircü 
v ?lıt.~t. "akalliyetleri,, ne vazİ· 
1ı:_:dır? Bunlar arasında bir ça· 
"~-da bulunmağı gençlik ne de
rtı -..,-e kadar dütünmüt ve baıar •tttr, 

C··· 
8 "1tı.huriyel çocuklarının yalnız 
a·~~~ğltınu istihdaf ettiğini bir an 
~l~nınek bile onları müstahak ol-

·~.~~ . ..-.~ 
Ilı k l naoa maru2 oırea.• a. o ur. 

Her nedense bir yah d: • • 
j)l I u nın ıs-
tı"t tıyo ca yahut fransızca konuş-
d aıı,, herkese diken gibi batıyor 
l, hır Arn d k "ad · avu un, ırk yıldır bu 

"a.d a oturmasına ve ilelebet de bu 
~' a. oturmağa ve rara kazanma 
\'trı nıyet ebnesine rağmen, halr 
~l~tça konuşmaaı dikkati cel-

ltııyor. 

~ a. hele Ciritlil-., 
v 1 "' '··· 

bet-r, n ~r .ki, bu derece Türk vatan-
"'k erıdıTler, rumcay· 1lir türlü hı 

;nıaına.I~rına ne dersiniz? · 
li ~~a~ bılho.saa kürtler, dikka
\il' •ı>tır ve bence ehemmiyetli 
dot~le letkil etmektedir. Ana· 
•e .::ı~ birçok yer1erini kaphyan 
~liıaı \I~ köy, bir kütle halinde tek 

IS._ h türlcçe bilmiyen kürtler ! ... 
)~ al, Jal~z gençliğin bir he
Str~ ~eğil, devletin de belli 
. '' ....... V_ ••Yaaetini yaratmalıdır. 

'i, "-! ata.nd&f türkçe konut!,, se 
it, 'lll Oralara, onlara :luyurulma· 

d'~ bir akaüli.mel uyan· 

~rYl·NQ) 
ı.ild .. l<umar 

~,.-_;ı caddesinde Ligorun 
~ ~"1- e. Vahram, Y crvant, Q. 
'kt.ı~ ıle kumar oynarlarken 

la ıtlardll'. 
~t"'-_tarıbuı aar .. .. .. 
a'l\deıı: ıye uçuncu hukuk mahl 

)lıı •"'8, ta 
t 'YC du~a rafından Taksimde Bü-
~tı k~:~0kak 97 numarada otu. ' 
~ 11"?a datası met aleyhine açılan bo
~ ~ 8-2-

936 
nın gıyaben cereyan e

t ~leyh Ah tarihli celsesinde müd. 
)~"ttıen :tel met ilanen vaki tebligata 
~~ ~l'aıı 1~~~1i!nüen hakkında gı
~~ lT. • azııe tebliğine ,.e ta)in 1 
l~ "'•Juce~· -836 aalı giinü saat ıo 
llıııı.~"de11n Y;I geımeaıgt nya bir ve· l 
~~e~ de fi takdirde g•yabında 
~ ~~~fhıtıen e;:~. olunacağına karar 

""'11tt olmak ~f•Jet tebliğ makamı-ı 
Uıere ilan olunur. 

~a~~o~~U,!l~U~~~ts..!.zl.!_ği~d_E!n_ ş!!<a.Y:.! etm~-~~ 

/Stanbul radqosu 120 kilovatlık bir 
Alman radqosunu bozuqormuş ! 
Ancak beş kilovat kuvvetinde o!an radyo 
istasyonumuzun bu işi nasıl yaptığı meçhul! 
Alman hükumeti hükiimel:mi 

ze müracaat ed.erek lstanbul rad. 
yosundan tikayet etmiıtir. Bu mü 
racaatin .sebebi bir hayli gaı·iotir. 

Almanlann, 120 kilovatla çalı · 
fan ve dünyanın her yanından en 
eski model makineler tarafındar: 
bile alman bir Eıeen iıta.)yonu 
vardır. Dünyanın en kuvvetli ;.. · 
tasyonlanndan birir,i te~kil eden 

A~manyaya 
yumurta 

ihracatımız 

bu muazzam ietasyona bizim bet 
kilovatlık küs:ücük İstanbul istas 
yonu her nasıh:a musallat olmıt!· 
tur. Bu istasyon idaresinden bizim 
radyo tirketine gelen iki mektuba 
göre bizim Jstanbul iıtaşyona 
bizzat bulunduğu §ehirde bile bu 
iıtasyonu bastırmaktadır. Eauer. 
ÇanakkaJeden bile iyi iıitileıne · 
yen lstanbul radyosunun Alman. 

yadaki istaayonu basbrması tel 
ıiz itinin gatip bir cilveıi:lir. Al -
manlar lıtanbul radvosunun bu 
kadar kuvvetli!.. çalıımamasmt 
istemektedirltt. 

Radyo şirketi bu müraraala ve 
recek bir cevap bulamadı8mdan 
ıükUtu terc~h etmif, fakat A!man· 
lar bu defa da hükUmete bat vur 
mutlardır. 

Liman idaresile Bef e .. 
diye arasında ihtilaf 

Dışardan getirilen terkos boru
ları meselesi hakeme verildi 

. 
Ayaırsoz öDçOıDer 

Akşamda iki bakımdan da çirkin 
bir hadise başlıklı yazıda ticaret ah .. 
lakınrn kalmadıfına işaret ediliyor. 

Sahte ölçii yaparak piyasaya sür. 
menin ve bunları sahte damga vurarak 
vergiden ka~ırmanın çok ağır olduğu. 
nu söyledikten Mnra, bir ölçü tücca
rının yaptığı söylenen bu i~in bu öl
çüleri kulfananlar tarafından öntcden 
haber verilmemesini de ticaret ahlakı 
nın kalmamış olduğuna delil sayı)or. 

"D~mek ki, diyor. ticar<.'t VE' nhş 

nriş namu u . ki, eskiden esnaf için, 
paradan· demi. candan daha kıymetli 
idi • hiç kalmamıştır. 

* 
KtYJUağo d_eDIB< 

bDır fakrraco 
"Sen bizde ol, ben sizde olayım t,. 

serlevhası şüphesiz bir yazıyı okuta· 
cak kadar caziptir. Bu fıkra Akşamın 
ölçülü yı.zrsiyle karşılıklıdır. 

Merak ettik okuduk. lki genç kız. 
iki genç erkek kalabalıkta tramvaya 
binmişler. Erkeklerden biri kızlardan 
birile, kızlardan öteki erkeklerden di • 
ferile konusmuştar. Konuşulan ~eyler 
- şayet vakise - çok hafif bir sesle., 
Ueta kulnklara söylenmesi lAzımgtı. 
len gönül işleri • 

Fıkracının her iki tarafm sö:vle
diklerinf işittiğine b:' kdırsa ya kula-

Alm&nların 
verdihlerl bir karar 

yUzilnden durdu 
Alman ithalat bürolarının ver · 

diği bir karar Almanyaya Y'.ıntur
ta ihracatımızı durdunnut ve yu. 
murta fiatlarmı düşürmeğe batla
mrttır. Almanlar verdikleri bu ka 
rarla Türk yumurtalannm Kös -
tence yolile Almanyaya ihracı 

yani süratle gitmesi, imkanın• 

kaldırmıılar ve Butgar yumurta
lannı Alman piyasasında J?ene ı·a· 

Ekonomi Bakanlığı, liman ida. 
reaile lıtanbul belediyesi arasın
da çıkan bir ihtilaf m halli için 
hakem vazifeaini görecektir. Şeh 
re fazla terkoı suyu verilmesi için 
terkoa ana tesiıatmda kullanıla· 
cak bonıları getirten belediye SU· 

lar idareai, bu borularm lim~ i · 
daresi tarafmdan ıimdiye kıa.ı:lar 
ki taamül hilafına tam tahliye ta 

fmın delik, yahut hayalinin genlf 
Liman idareıi bu müracaata oldafuna hükme-tilir. 

verdiği cevapta eski terkoa tirke· · * 
ti limana gelen vapurlara vc:rile. Hama 0 o a r 
cek auyu liman idaresine teu2ilat 

ıoa·-: ..... •·~i hıluldu~ görmüt t.tl'•l:& UIT ,,..... • "" ~Q&H•T•- •• • 

tür. Bunun üzerine belediye. 
Boderbah ve Salsburg teslimi liman genel direktörlüğüne müra· 

Almanyaya ıattığnnız yumurtalar caatla bundan evvelki tarifenin 

b tarife ile verirken su itleri be
lediye eline geçince bu tenziıatm 
kaldmlmıı olduğunu ve nuıl li -
man tam tarife ile ıu alryona au 
lar idaresi horularmrn cta tam ta 
rife ile tahliyesinin tabii olduğu· 
nu bildirmi1tir. 

Bu karJılıklı muhabere üz~ri 
ne iı Ekonomi Bakanlığına aktet 
miştir. Bakanlık meseleyi tetkik 

bir müddetten'beri hükumetimi · tatbikini temenni etmiştir. 
zin Romanya ile yaptığı transit --------------------------

etmektedir. 

an'a§masmdan istifade edilerek 
f:öııtence tari:kile gön~erilmP.kte ve 
bu şekilde ıevkiyattan yumurta -
cılrğımrz için beher'çift sandık ba· 
şma üç lira kazanç olmakta idi 

Bu tekilde Türk yumurtalarmın 

Sarhoşlukla 

Mahmutpafada Bezciler soka . 
ğında kahveci Nevzatla Yetil di. 
rekte Cemil aarho§Juk yil2ünden 
kavga etmitler, birbir)erlni san . 
dalyelerle yaralamıtlardır. 

Alman piyasalarma hem süratle ------------
hem de daha ucuz geldiğini gören 
Alman ithalit da :releri Köıten · 
ce yolile gelen Türk yumurta?arı
nm fiatlerinden bu kazanılan 

miktary tenzil etmitlerdir. Şimdi 
Salsburg ve Bodenbah teslimi 

mallann beher yarım sandığına e
ğer Köstence yolile geline 53 
mark, fakat Sirkeci tarikile Al . 
manyaya sevkiyah idare eden 
Müller vaaıtaıile gidene 58 mark 
vermektedir. 

Yumurtacılar bundan Türkofi 

ıe şikayette bulunmutlar, Türko. 

fis te derhal Ekonomi Bakanlığı. 
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GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDUT 

!talan Soınaltal Ue Habqlatan budu.. 

na vaziyeti bildirmittir. Bertin ti. dunda, bir Habeı mutrezeat ltaıyan askerle 

caret mümessilimiz bu hali Al . rtne hOeuın ctmıoter ve bunlardan altısını 
yaralamtflardır. 

man hük\ımeti nezdinde protesto Romanya dı§tıterl bakam TltUieako Bal., 
etmiıtir. kan andlqmaama reJa ıseçllmtıUr. 

ESNAF 

Fazla kaçırmış 
Balatta oturan Osman &arhoş 

olmut, sokaklarda yıkılarak dola 
tırken görülerek karakola· götü · 
rülmüttür. 

Vapurdan çıkarken 
Küçükpazarda Atlam&l&Jm . 

da oturan Mihriban Osküdaı va 
purundan çıkarken aya~ı tahtaya 
takılmr!. to~J.< keml;;İ lrr,'mı!br 

Vere dü:tü 
Beyoğlunda Şahkulu aokağm· 

da oturan 12 yatında Sara dara 
çada oynarken yere dü§mÜf. sağ 
kolu kırılmıttır. , 

Vzngın 

istiklal caddesinde Yusuf ka. 
pancı apartımanlnın ~üncü kalın 

dan fotoğrafçı Tanafm daireaill 
den y&nf:ın çıkmıt, çabuk söndü 
ri:lmüttür. 

• • 
1 cı 

Teraziler çok pahalı 
JJuı·dacı Şefik isminde bir işçi matbaamıza gelerek 

aşağıdaki şikayette bulundu: 
- Küçük eınal terazilerin palıalılıı'ğından çok fikti. 

yetçidir. EskiaC'n bir buçuk liraya alınan teraziler flm. 
dl l}e.di, sekiz llraua. tJatellk eakiden tera:iler döğme ba· 
kırdan yapılır. kalın, aağlam şeylerdi. Halbuki ıtmdi te 
razilcr makine i~ olduklarından ince r:e dayanıhızchr. 

('a1Jucalı: delini11or ı·e bozuluyor. /Junun önilne gtçllnıe
liılir. 

HABER: Yaptığımız tahki!mtla anladık ki, bu ~i~a. 
yet tamamen haklıdır. Nedense kiiçük esr.afın kullandı
ğı terazi fiyatları birdenbire fırlamıştır. \'e bu fiyat fır
laması adeta bir ihtikAr halini almıştır. Acaba belediye 
bunun önUne geçemez mi?. 

-------cemayetın~ın 

sırt~ndakn yük .................. ....;::... .... 
Bugün Cumhuriyetin .Köşe pe •. ce. 

resinde lhtisap Ağası daha şcfkafüy. 
dil diye bir ses yükseliyor. 

Birkaç gün önce gazetelerde, Sıh· 
hat müdürJüğüniin bir hamalın 100 kf. 
lodan fazla yük taşınmamas.na karar 
\'erdiği, Hamallar cemi,> etinin buna iti 
raz ederek 150 kilo taşımalarına mü-
saade edilmesini istediği yazılmıştı. 

l\L Turhan Tan diyor ki: 
Bu cemiyet, şehremanetinin eski 

thtisab Ağalığı biçimini bilmiyor ga. 
liba dedikten sonra şu hikayeyi anlatı 
yor: 

lhtisap Ağası Hüseyin bey bir gün 
Eyüp taraflarında teftiş yaparken bir 
eşeğe ekmek dolu iki büyük küfe vu. 
rulduğunu görünce hemen küfeleri 
ekmek~iye yükletmiş \"e önüne de bir 
kaç okka saman koydurarak Hayvan 
yemini yiyip bitirinceye kadar sahibi. 
ni yük altında bekletmiştir. 

Hamallar cemiyeti görülüyor ki 
eski devirlerin Ihtisap Ağalan kadar 
dn insaflı görünmiyor. 

Biz de M. Turbanın sözlerine şuna 
ilhe edece~iz: 

Hama'lar cemiyetinin sırtındaki 
yük galiba hafif o'acak .. 

* DOışeş • IHlepysk 
Felek, Milliyette hizmetçilere dair 

bir etüt yazmış. Tanıdığı karı koca. 
dan mürekkep bir aile bir hizmetçi bul. 
muşlar. HizIMtçl osuruclnli bir şey .. 
Ne söylenirse alınır cinsinden! HiL 
metçlnin eve ge:işinin üçüncü günü 
bay sofrada kansına sormuş: 

- Bu ekmeğin kenan neden böy. 
le kopuk. 

Hizmetçi atılmış: 
- Affe:Jersiniz. Ben ekmek kopanp 

yemem. Zaten gayet az ekmek 3 erim. 
Erkek mUhl.yemet!e cevap vermişi 
- B~n sana sö) lemedim, kiıım. 
- Hayır. Sizin söyle. işlnizdeıı 

öyle anıa,ıhyor. Çünkü bu evde bir 
siz, bir ben, bir de hanım! Siz sor11oo 
yorsunuz hanım bilmiyor. Demek ki 
ben yedim. 

Bakmışlar ol"Qk gibi değil. Ara. 
' larrn da bir parola t."rzim etmişler. 

Hizmetçinin almgnn oldul!u zamanlar 
da he"~·ek <'e-e:ek. neşeli Vl' emirleri 
fyf kabul etti~ zamanlarda da düşeş.. 
Hiımetçinin bu parolay_ı keJ.f etmesi 
de uzun silrmemio-
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Dıibakanımızıo Fraosada temasları 

6D milyonluk kredi 
almamız için 

Parjste konuşmalar oJuyor 
Türk Fransız 'ticaretinin gen isle
mesine çallşılıyor11 t>öylelik.le 
borçlal"\• ödememize de bir -1<0-
layl:1k bulunacak 

Ges:enlerde Türkiyede aana;i
in inkitaf ı ve yeni f abrikalann 
.kurulmuı için Londrada bir ta
kım k.onupnalar yapıldığını yaz -

lllltf w.e bmılarm bir bç milyon 
İngiliz liralık bir kredi ile t1aka
dar olduğunu da ilave etmiştik. 

Haber aldıjımıza ıöre Lo.ndra· 
da müzakerel~r devam ederken 
Pariate milüm malt lGollUflllalar 
yaprlmaktadIT. Ve bunlar 750 -
800 milyon franklık y.ani 60 - 70 
milyon liralık bir kredi ile alika
'dardD'. 

Diier taraftu. P.arilte Fransız 
ricalile Oıt Babnnmz Bay Tıev -
fik Rüttü arumda Fransız - Türle 
ticaretinin geniılemesi için bir çok 
temaslar olıuUflur. 

ve Fransanın da dikkatlerini cel
betmiftir. 

Fransız - Tür'k ticaret miktarı
run genitlemeai ıbakkmdaki mü· 
zakereler Tiirkiy,enin ecnehi mem 
leketlere ve bilhaasa F ranu.z ha
millerine horçlu olduğu Osmanlı 
borçlarile de ala.kaeardır.Hatırlar 
dadır ki,1932 senesinde P•riate dü 
yunu :umumiye '.hakkında konuı · 
malar yapıldığı zaman alacaklı 

memleketlerin .borçlamnızı öde • 
memize yardım iç in Tiirkiyeden 
fazla mal almaları mevzuubahs 
olmu§ ve bu hususta bir takım 
vaadeler de alıımıııtı. 

Haber aldığımıza göre son 
günlerde bu vaadler Dış &kanı· 
mız ve diğer vasıtalarla hatırlatıl
mıştır. 

Hamillerin 'bu vaaalerindcn 
mütevellit v.aziyetimizi tamamen 
anlacldc1aaı 'Ve Paristeki konuşma· 

HABER - Akoam poetaıı 10ŞUBAT- . 

ltalya - Habeş harbi 

imparator Italyan 
tayyarelerine bizzat ateş açtı 

Lakin hiç birini düşüremedi 
Yakında bir ıtaıyan hücumunun ba.-ayaca.0•~1 

hisseden Habe .. er endişe duvuyor.lar 
Tayyare faallyeU dan dolayı biraz endite etmekte - 'seiuk bnldrlda \'aypre 't~ 

:Birkaç ıündenberi Ha~- dirler.. t.Jçaklar MD p.lerde ek · bizzat idare etmittiT. Tayp~ 
nın gerek §İmal ve gerek cenup ıeriya yağmurlu, puslu devam e - &en .nç bm tfiİ!ü~emtytir. " 
cephesinden gelen haberlerden .len laa'Alarduı do1ayı -.ı aerece lülerin miktarı ve hasarın~ 

• anlaııldı~ına göre, her iki taraf güç vaziyette kalmakla beraber, malim ık.fi~. Ga'fttecifer ff 
da kendilerini toplamak ve yeni- mem1eketin, harp hattınaan çok ecnebi ataşemititerleri tayyaTelf 
den lıücuma geçebilmek İÇİn ha- UZU :kısımları uzerinde U~f yap- rin UÇ11!lanm ft yizm-ce ~ 
zırlık yapmakla meıguldürler. maktan ve fotoğraf ,ekmekten ıe- atışlarını ~yrecleı\:en :mtp&ratf 

Şimdilik vaziyetin ne kadar de- ri kalmamaktadular. Hemen he- run maiyet lntaat:ı nnntesna ol 
vam edeceği her ne kadar keatiri- men, Habeşiıtanın bütün timalin- mak üzere tamamiyle tahfiye f 
~emezıe de balyan tayyarelerinin lunan fehirde geri katan ,,M 

de Adisababa - Ci9uti fimendiferi-
ıistiktaflarmıian mart içinde yeni 1riıi ba kuYVetler tarafmaan 1'11 

ne kadar uçuılar yaplmı.ı, batti. 1_... 
bir taarruza intizar edebiliriz. lara ıeTkediliyordu. Halk ga%111" 

ukeri hiç 1tir ehemmiyeti haiz ol· 
Deasie, 9 (A.A. ~ - Havas a- aan lkorktuldarmdan ağnl 

mıyan küçük kasabalar bile yakın-
janaından: Yedi tane balyan uça- y&J bezlerle kapamıılardtr. 

dan tetkik edilmittir. 
ğı, bu sabah Desaie ıehrini şiddet- Şehrin merkezindeki kilise 
le .bombardıman etmqler.dir. lmp .... tor. bln•l'9._. bizzat sara uğramtJla da iç1nae ldıme 

Londra, 9 - Habepatanda 11e topa tuttu memiJtir. Habeş tayyare 
!İmal cephesinde, ne cenup cephe- Dessie, 9 (A.A.) - Jtalyan tay- nı da bom'bardıman em .. 
sinde ehemmiyetli hadise ıeçmi- yareleri bu sabah Deasie'yi 65 da- Meydanda iki tayyare hu--" 
yor gibidir. İtalyanlar, İfgal et- kika miidcletle ıicldetli lınr bom · clu. Ecnebilerden ölen olmam 
tikleri mevzilerde tahkimata de- bardımana tutmuılardır. Yedi tay- İtalyan tayyareleri di.i!iirülem 41'.ürk iktiaadiyatmın inkip.iı 

Türk maliyesinde görülen intizam 
Avrupa mali mahafilinde çok 
i,ri teair yapım.ja l>qlamıf, tim. 
diye kadar yalnız Ahna~yı ;,. 
gal eden Türk piyasuı İngiltere 

vam ediyorlar. Habeş makamab,1 yare imparatonm u.rayı üzerinde ise de tayyare toplarının ve til 
Üstikpf yapan İtalyan uçaklarının UÇ•tarak ~li hmnbalar 'at - mermilerinin birçok isabeti göı1" 
'tekrar faaliyete geçmiş olmasın - mıılardu. imparat.or büyük bir mÜ§tÜr. larm bununla da alakadar oldu _, ________________ ...,.. ______ .,..._....., ______________ ..,. 

ğwıu öiren.:Iik. rı 1~' ' 

Uzak şarkta kartşıkhk 

Sovyet tayyareleri 
Mançu toprakları 
üzerinde u m ş 

Uzak §arktaki vakalar hakkın
aa gelen haberler gene beyecan
J.ıdır. 

Tokyodan bildirildiiine cöre, 
iki Sovy~t tayyaresi Mançuko ara
zisi üzerinde uçuı yapmııtır. 

Şimali Çindeki Japon garni -
r:onlarını Japonya hükumeti tak -
yiyeyi dütünmektedir. 

Bu münasebetle bütçeye husu
ü f aaıldan 3 milyon yen tahsiı e
ililmittir. 

Fakat bu liavadiılerin 1>ir husu
'9İyeti vana o da bir merkezden 
gelen haberi diğer merkezin tek
zip etmesidir. 

Meseli Mogolların, ayın befin
'de Mançuko hududuna taarruz et
tiklerine dair Japon ajamlannın 

verdiği haberi Mogol mahafili tek-
zip etmektedir. 1 
· Diğer taraftan Sovyet Rusya-

mn münakalat .komiseri Kagano
viç, Viladivostok'a gidip tefti~ 
yaptıktan sonra dönmüJliir. 

MoAollstan hudutlarmda 
hadiseler devam ediyor 

TOkio, 10, (A.A.) - Harbin -
den bildirildiğine göre dı! Moğo -
lilıtan aakerlerinden altı yüz kişi 

Heh..ıoto cİ•armda istik.şafta bu
lunan Japon zabitlerine hüclım et

miıtir. iki tarafın zayiatı vardır 
Japonya bu mmtakaya bir çok 
imdat kıt'aları eöndermiıtir. 

Japonya izahat lstlyecek 
Tokio, 10, - Jiji gazetesinin 

malômatm~ göre Japon Dıı Ba · 
kanı Hirota hudut vak'alarına da
ir Sovyet Rus sefiri Jourevedden 
bazı izahat iatemeğe karar ver · 
mittir. Japonya bu vak'alann te
kerrürüne mani olmak için bir 
komisyon te!kilini istiyecektir. 

Suriyedeki ihtilôl 
gittikçe büyüyor 

Trablusşamda askerlerle bin 
milliyetçi çarpıştı 

Surılyede Fransız idaresine kar
tı nümayiıler devam etmektedir. 
Sanım iki mahalesinde birden, 
~ümayişler olmufla da ~abUk bas
tırılmıştır. Fakültede denler tatil 
edilmiJtir. 

Ham.ada sükUııet vardır. Hu -
musta nümayitçiler la§ atarak ve 
ate! ederek askere tecavüzde bu
lunmUflardır. 

Bir Franırz gazetesi bu kan -
tııldıklar emumda Hamada on ki
tln1n ö1düfünft yazıyor. Zabıta 
memurlanndan 12, Franıaız aüva-\ 
ri kuvvetlerinden de 14 kiti ya· 

ralanmıtlır. 

Humusta elli kiti tmif edil -
mittir. 

Trablu••amda çerpı,malar 

Beyrut, 10, (A.A.) - Trabluı 

Şamda asker bin ki§ilik bir nas· 
yonalist grevini dağıtmak mecbu
riyetinde kalmııtır. Dükkanlar ka
panmıştır. 

Boluda zelzele 
·Bolu, 9 (A.A. ) - Dün gece sa

at dörtte gene bir yer sarsınt:sı ol
muftur. Bu sarsıntılar dört gündü: 
devam ediyor. 

Musolini dert yanıyor: .. ,_,~,._. ,,_, ~~~ ,,_., - _, - ~ ~ -
Sulha yanaşacakmış ama 

lngilizler mani olmuş 
"Beyhude yere ltalyan ve Mabeş 
kanı dökülmesine sebep oldular,, 

Hal>etb&nm mühim bit' kısmı· 
nı ltalyaya bırakan meıhur Laval -
Hor pli.mndan sonra İngiliz Dıt
bakanı Hor istifaya mecbur edil
mitti. 

Şimdi ltalya Batbakanı Muaoli
ni diyor ki: 

"Ben o plim kabul için ihtiyat
lı bir formül hazırlamııtım. O plan 
görüşmelere esas teıkil edebile
cekti. Fakat lngiltere birden bu 

Yunanistanda 
-Matr.d ;abiiier -

davası 
Yunan Başbakanı,, matrut Yu

nan zabitlerinin tekrar orduya a· 
hnıp Iaınmaması meselesini Kral· 
la konuflllllftur. Kral General Me
takau ve Papanaıtasyu ile de gö

riittükten sonra belki yarm bu me
seleye bir nihayet vermiı olacak
tır. 

--i~glıtzl;; Mısırı ---i 
niçin tahkim ediyor~ 

ltalyanların istila etmesi tehli-! 
kesi zail olduğu halde lngilizleri 
Mısıra hala asker göndermekte de-i 
vam etmektedirler. İ 

.Mısırlılar bunu türlü türlü tef-! 
sir etmektedir. i 

Büyük gemilerin serbe.stçe gire! 
bilmes i için lskenderiye limanı taral 
nıyor. l skenderiye etrafındaJı:l bütünl 
boş mevkiler, bütün SC\'kuceyşi nok! 
talar İngiliz askeri tarafından i~İ 

• • 1 
gal edilmıştır. : ··-.. ·-·····················-·············· .. ··-··-· 

İhracatımız 
935 senesi başlangıcından, i

kinci teırin sonuna ka.Jar yaptığı
mız ihracat miktarı, yapılan ıta
tiıtiklere göre 51.889.486 liradır. 

planı hazırlamakla mesul tutulan 
Dıtbakan Sir Samuel Hor'u mev
kiinden uzaklattırmakla, 'bu iti 
bozdu. Bu hareketin venfiti neti
ce, beyhude yere İtalyan kanı n 
birçok Habq kanı dökülmesidir.,, 

HABER - ltalyamn hayli lehi
ne olan Laval- Hor planı, lnailte· 
rede ve dünya efkirı uıwnni,eain
de ıaleJ&n uyandırmadan, hemen 
teklif edildiği vakit Musoliai tara-

fından müzakereye eaaı tutul~ 
dı, ltaly a çok ki.rlı çıkacaktı, el 
birçok mütalealar o zaman ·· 
tülmüıtü. 

İtalyanın o zaman biraz Y' 
hareket eUiği ileri ıürülüyo 
Şimdiki vaziyete gere ise, lnı' 
renin pek çahıuk davrandığın• ~I 
metmek liztm ıelecek. V elhaP' 
pin iki uc..ı bir araya ıetiril 
m;ştir. 

... i;;ii_k .. iiüŞi"ii .. i;~·; .. ı Fransız -SovY 
a·ı:-.:ı.::."':.:·.. · I anlaşması 

Paristen mldiriyol': i HenOz kuvved•-' 
Dün akşam 'fürkiye Biytik eLİ fille çıkamıyot 

çisi tarafından verila Küçük itilif İ ç k J r11 
,.e naıkan aadıa1ması bakantarınınl Fransızlar e e 
hazır bulundukları ziyafet esnasın.. anla~ıyor ~· 
da Romanya ~dşlerl bakanı Balkanl F L-L" • L· / . 1 raDllZ ~meal utr andlaşması nızamnamesl m.eiblace • Pariıl' 
bu antantın reisliğini doktor Tev-: yapm .. ft Loncha il• . .. --~, 
file Rüştü Ara.sa devretmiştir. 1 riitiilen meMleler ha~ 

Antant azalan relsHfi mtlna.I Bakanı Flarulen izahat.. .. / 
vebe ile berlerhte almaktadırlar. t Mal6mdurki, bu ıo~:J 

........ ___ -· ..... : Orta Avrupa ve Ren ha~f 

aitti. Fakat ud mühim oı.ıt :J 
Doktor Mukim paşa yet ıtuqa ile Franaa ~ 

vefat etti imaluma11 Miden• ~ 
Profesör doktor Kadri .Rqit yardım miaakıdır ki, IOO ~ 

"(paşanm) biraderi doktor Mukim toplantumda Framız ~ , 
Anday (paşa) dün vefat etmittir. bu meseleyi timdilik ~ 
Namazı bqün öileyin TetVikiye ehemmiyetle tetkik ed 
camiinde kıhnmıı, Ye cenaze E· dir. 1,ff 
dimekapıdalri aile kabristanına 1' .. an91z • Çek konu•"'• • .-1 

Çekoe
a...lo-un·vakyanm· küru"k itilif •t>'!:.~~· götürülmüttür. 6"&15 -.. ~~ 

Allah rahmet eylesin. 

İrlanda h ftkftmetl 
reisinin oğlu lldtl 

Londra, 10 (Radyo ile) - lrluda 
hiik6met ~isi De Valera'nın ofla din 
Dubllnde bir kaa netiCMlnden ilmUt-. --- - ....-.-
tür. 

Franm Dıt Bakanı Had .. _-ttfl· 
da müzakerelere ba41•~ itİ~ 

· alı I Franaız ıazcteleri, ~J,t 
fın 7akuida Tuna ha .s•'J°'.;,.• 
aulı bir imil olacaiıDI ~it 11';, 
Bu mıntakada UJDUllll ... 
maya ridiliyor gibidir • 
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Bir 
Kumarbazın 

Encamı Tefrika No. 88 Yazan: Murad SertolllJ 
------------------------------------------~----~---------------· 
Şövalye Döbüsson kan emici bir canavardır, 
Porsumuş vücudüne gençlik aşılamak için 

aşırdığı genç kızların kanlarını emer 
&eçen la•mllmn · hll-• 1 bqma ıetirdi. Gözlerini açtı. Bu- çekmeceden ıi,ala bir Çtnal aıaı. 

Aacello " Rolaerto admda iki na ılnn iki .Uihfor kencliaine iı· Sırtına da uzun lmlnılatalı ıiyü 
" .Ulhfor kendilerin Tlrk dl8 mini, nlerin\n nerede olduiunu bir manto alarak 7enidea imi.,. 
Jı ftftl'* Rotl• kal.._ slıwlfo torelular. Kilçtlk Marıiritin verdi- doğru çıkmaia bqlach. Kiç& 

Jerdlr. lbadl pto mdaalana· li ad benket ba ciYUda pek Marıariti öldürecek •• mi• ,...,. 
da mahpas l>alaua birial pr· ree • .. ... 
'met ı.tfyorıar. Salonun blrlnd pkmdı. On bet dakika aonra kii· cuklan yapbp sibi, paYala U,.., 
fhal)'IBI Dohllwa eananr çlk Marairit nimle hlli matem ıizli yoldan ble dlflD& ~8CÜ. 
ralal• Mr adaam. tataıa meeiyle balaumm laıcaiın- cesedi denize, klpek balddanna • 

• • • • • • • • • • elaydı. bacaktı. 

ihtiyar Rodoa fivalJ91labı ma· Ancello kam ehe•eynine b1• Yukarı odaya çaldı. Oda karaa-
1&11111 tiltilDe diktili mam hili ,.. hılrikatl ıaret muhtasar kelimeler- lık ve ıeuizdiı 
qor, •• küçük odaJı a1dmlatı· leanlatt. Ve çoculdanm ne tekilde - Mum .anm&t, kGç6k cJomu 
yorcla. Ti laatardıldarmı .a,!ecli. Marıi· yavnua da zıharmq plik. F• 

811 ID1llllllD an 111lmda ılrii- ritin anul,le bahan çocuiu •I kat bnı ne kadar da tatlıydı. Za· 
len manura cidden fecl " tüyler . halduklanndan dola:rı o kadar ae- ten hep blyle olUJor. Çırpman, ha. 
~L . Yinmltlenll ld ıh yqlan d6kerek imP çaiıran çocnlrlann kam ~ 

••hat ommdu, e•et. kabahat Kalbi burkuluyor... Kilçtlk Wr im, senit bir kana· iki ıilihfora tefekkürler ettiler. lenetli oluyor. Banlan istikP, 
,....._ O, herkesten daha pnalı Boğazı tıkamyor... · penin iiltiiDe terilmif, kandan kıp- Maamafila Ancello lmı birkaç ıençleıtiiimi, lmnetloclillml, .. 
hıatılmqtr. Sıhhati 1erinde, iyi Her ev, her ağaç, laer tat, ona kızıl olmut elelrini ıq.tbıe bu- &J dıpn çıbrmamalanm •• bu yat kudretini yeniden lruaacbiı· 
lir ailmin socuiU olarak Ye sen· mazi9inin bir pnünü hatırlatıyor. tmmt ialiyorda. itten •il...,.. bahaetmanelerini a· mı hiuediJOIUID. On Mrincl Lm 
ela ~ Ve aonra, itte ba- Nuıl o!muttu da baptm kabbe- Roberto derhal eeWadm Mr he- na, baba,. ada •ıkıJa tenbib et· ba urn ketfetmekle Wi,uk bit -. 
~ .. laallere diitmiit bulunuyor- liklerine kartı o bahtiyarlıir koru· ,as bes pkanp kmn ellerini ıll- meli de unatmamıttL ha ılttermittfr . 
.._ yaınamıftı. Bilikia o, Jetil çuha- aind• ~ Ve -.da derince EYden pktıldan •man Rober- Cebinden hqka bir m-a. Wr 

illi.ine Yardıiı fU seneler zar- lar üzerinde, itte bu e1Jeriyle aaa· ılı liDeD hir JUa:rı lrttlL to 10rchu çalnnak çıkardı. Çalnnaiı bllllt-
,__ ... paraaıs, içtimai mevki- delini didik, didik etmit, kanma- Kiiçik im kendlalni arbk kaJ· - Şimdi ne ppacala? ' ~ _,.P mama yaktı. Soma bnape-;i...,. .............. kanuz ... So" çalara Jedinıdtti. lıimaifti. A...ııo --... ima - !JeloJa a..-ı;.. ye cloina dlimlll: 

blmqtr... E-.. daha ,_ma~ r..-.ık· tlopu,.Jdatbrdr. Yaramnetrafm. _,_Delirdin mi aen7 Dohcatlon (lhoamı Nr) 

Senar bir -- olarak, .., taa llilJdr. da .... t1itiz1-l s6rlni1Jorda. bbi dftal bir daha çıle-·-k ----------

'tehir ,.lür, tolmk eoblr... A..-~ ~ n.• ROliertoı ----=---=-.. .. 
v, hiç biry.cte barmamJJor- tald iki penCereden 1ilrcleDbire ı· - Nedw lıin•T dlfe ..- ~ - ~ ~ ..... 

d.11. l~ d•rt ••atlik bı·r ı'stı' rahat "---•ı di clmm sbadana ıınnek delil mıy 
u - •ık befı·rdi. Ak•am olmu•, t"erde ftDÇGI o ceTap • 1 , B d h • d n1 

.... • J' J' J' ~ cu dl aDladua. Dob.. di. u saye e ra atça zın a ar& 
ı. .,.._"""'1fi.-.ı4'W"ı..--u'"'-.-.......... "r"Y'6"1"~•~ - .;;11m uaaon, .. ı&IM ıll& 
en t;,ıı e, • ·rw, '-* -~-.-MllldtL 

purcla, ~ ~ mnkilercle najmelmne kantıJor. Uzaktan i· bnmı .mror. 
her fınat bulduk,.•. m-hul -t· RoL---, bü'.::- ao;;..·1.: lcanlılı"-· - FU.t, pek ima•• kat, hir 
1• ~. ~ ·-- Ji farkeclemiyor amma, ya bir 'umw ""111 ıı-· tP 1 I!'---- k d ıa 
~~ul nıhha yeni ahbaplarla aenç kıs, ;ya bir kadm ... Saçı en- na raimen elleriyle yüzünü kapa· yo ·• ~~adaa ımı_z7 ene 
__....,hatta JUi mı, tura mı o- • ipekl" ..__ -~---·.. • maldan•• hafif Wr-ilık '---... ainclaN .~ •iil mı 
11 lellDe, ı -~- ...... , men- ..- ___.-. E9'L 
'llF'aa lıalbrdı. Ba )ibdea, en ne dökülmüt, ...Drinln a1npna maktan kendini •l•madı. -

lrlta 7emelderi Jer, bazan bir ıi- kendini •ermlf. •• PIJanonun it • Ancello kendi kendiaeı -Ora~ Pd ~ batb:ci1 laa-
lllt lriraz ela P9Jllirle ıününü ıeçİ· tünde aPı lfllalt bHIGr hlr vuo - Daha pek JUfka JGreldi, cli1e lamaclık. ..,lmDo'.;:--b 1~ ~~ 
tb.11..._ 0ltflncle yok, L--mda "fıOk- dı'·bdO. Fabt lrarbedilecek ... lim olma. n izı u•-_, içinde~-... 0AS ·~-- --LLA-1-~- --L-- ..!-

kitleri 10kta. llati1ar tha)ye Dere- lallal ~ 111A1Uua •ID 
Senet, rahat, Ye aile muhitinin • d _.ı .-L.! clanlarma atar. Oracla aradıklan . 

canlı •• •mimt tablom.. de ue av et .uee.w. • d • 
~~- ..____ 1.... • • in SGratle ~ lmm J&l'UIDI mm halabilec:elis sanne enm. 
~~ ~ a.,..mm .. •ç • aanlılar. Ve mihanild bir mrett. - E'NL 

de, ~· ~:ra-n-. ... Vaktile panıe- · Ancello kısı lmcalma aldı. Rob.- - ı.-.. Hn bl, Roberto r 
f8 11rdıii bu panna)dddı bpmm • Ben yalnmea ıideJim. Çünkt tim-
i5nünde bir clilenciden farbıa... ~ da bir elincle ,anan ~ llrii· di ptoya aidip tealim olmak, Jb· 
B"tün' ... 11• i . 1a~---...1· rinde çeldlmlt kılıcı merdı•enler- ffaJL-•-

u m- DID -=ıamı ..... ,. den &f&lı inme .. batladılar. de yüz l'iime atılmaktır. uuai 
yor... Bu __ _..:. ... " "'leri blrd-LL..- HD daha pek &eDÇSİD. Bana haki· 

Gece daha karardı. Pencere ka· .... ua ...-- ....... ki derci" • .Jt-1 • n_ 
ortalıiı kapladL H- J&rilyorlar, 181 -~ eaaı1onun. DUUU 

panc:lı. S. dindi... nla alyleMD, eminim ki tana clalıa mu. 
Artık onun burada ne iti YU7... hem ele Ancello a tıJorda: vafık ve tehlikesiz bir yol balabi· 

Ot.de, mqbaaıede, kiti fskiler, - ihtiyar flvalye kan emici bir lirim. 
J&tlı ıakamhill•, om Wd17or... naaftl'dır. Ponumut daaclana ha Ben wıl olta kendimi tehlike· 

Riittemin eri arbk dır rat, kollarına kanet, ah1erine fer ye abmf hahmuyorum. Fakat HD 
aı:...did 1 

__ ..ı..._ oratı b ... YmDek için lteclen 1-lden çaldı· henüz --L -, çok tecrübetizain. 
'ıflUa en IODl'a ~uua .. mı lıpcaldarr içinde hahmn....., ~ •-s 
ona ancak haalar mmtbrıaWle- "_.__ lmldili tarafmdaa Mil· Senin de kimle birlikte ölmen 
c& 7..-. JUiktır. Haydi pi, aeıı ba ifteD Ndteden .._ -..,,. nen ba yoldan lmleJe s6tlrilp ._. ftS1eç.. 

1 
da ha,.ı .... te, " milait ftkit. _ y alftl'll'llD tana Ancello ! 

AK ea M .. ,.OeTAe ı 
iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
p .... bt.R-; ........ 2M 

Tetgr.r ectreelı tatenOU1 HAKA 
Yazı l•lert telofonu r 11171 
idare ve •arı " ı Htıe 

ABONE ŞARnARI . ,.,.,,. ....., ....... ·-ter. 8700 .... • .,,.. 7ao • ,..., • 
a ayttll - • eoo • • ....- •• .. aoo • 

iLAN T ARiFESi 
~ ................... , .... ..... .......... '° ......... . 

s.AIM .. rw,,,,., •• 11 
Hasan Raaım U. 
/laı""fı ,,er (VAKm ...,,,._ 

.................. -me1c ta• Bana cearetimi kıracak ba thleri 
ndi,.le •ftllı çocnkkn aldürmek. .a-ıeme. Nwl ki aen kendini ıa· 
tedir. -~ 

JeD ajnmcla tehlikeye atmaktan 
itte, blltfbl w kclar. Çocuk çekinmiyonan; bıfak, hen de çe

qm, ... ptodakiler tarafmdan kimniJ81im. 
c111J111acak derecede baimna o _ Pek lll ! Sen bilinin! 
•man pnllın çaldırıyor, bittabi iki ıilllatlr ptoya dolr.J ilerle-
... laay)mqlar çan .. ıerinin 1m • 4 

laldan aplqtıncı çmlaJıtlan al· mekte dnam ettiler. 

bnda b1bo1-Jor. • • • 
Roa..to 1aGtia iMi .a.ı..: Bu uracla ptoda ı&ülmeai1t bu 
- Alçalr Jiireldl eefU 1 ei•mleei· hadile cereyan ediyordu. 

le mubbele etti. Çanlar çalmmaia batlaJJP, laer· 
M...tlYenl.t inmifler, tiinele kes dua etmek ~in ldliMJ• kotluk· 

..........dı. Siratlerlai Jaic eWlt taa IOllla DobGılon J&ftf J&ftf 
meclea tllnelden a. Uerlecliler . .., 7mid• dain9ine sirmifti. Duvar
kaç daldb I08i'a kalenin dıtma da uıb thftn .Ullılıimdan küçillr 
l'km't hahunayorlarclı. ı Marıiriti bir anda lldirecek ıenit 

Serin ..... ldlçlk mm aklım atalı Wr hançer HÇti. Sonra bir 

CI IE L, 
Bize şprl 

~ 
PROPAGANDA mrVlal 

~plrdül ltJcrlnls için emirle
rinin amaclectlr: 

1 - Guete n mecmualanll en 
urf fikirler timine uaa, 

2 - Ecnebi memleketler pati 
ve mccmualannda nldlm, 

3 - tıtanbul Wec111ell htMlut • 
lannda üıpj, 

4 - Her nevi llDdoYls nldtm • 
lar, 

s - El DbJan Te btalolJum 
tabi n mdf, 

6 - Her lllanda temls " aeftl 
bir IUl'ette buma itleri. 

7 - Avrupada " Alllll'llra4e P· 
kan cucte ve mecmualara alMlee 
kaydı, 

8 - Avrupa " Amerlbda p1ran 
ldtaplum ttdarlk " ...... 

9 - Aftllpada J1bek •ılr1ef • 
ler bıldmtda malemat, . 

10 - Avrupa .....,_..,. 
htJrlnnda labat, 

11 - Avrupaya n ~,. 
ICJlhatler hakkmcla •Mmet. 

12 - Avrupa otelltrl" lla1ılllD'h 
malGıilat. 
ıs - Avrupa saa'll ml1111u• 

r1 bıkkmda maıamat •• balann 
•clraleri. 

14 - Avrupa maal mth•Heleri
nln llbum carmen laıtaJoslannm 

tedariki. 
ıs - Awapa mtlellllelerlnin •• 

1rllet " ecenta1ıldan, 
il - Btr am tqcbMbatı 11111-

lle " tlocıldJe ~ .... ... 
17 - lıtahabetat: Ttlrkçe. Al • 

.. aca, JPramca n ln&lll•9'1r. 

VAKiT - PROPAOARDA -
SERViSi. llTAHBUL "'"!'"' A•ra 

Caddesi - Telefon: 24S70 
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10 - ŞUBAT - PAZARTESi 

lSTANBUL: 

18: Kuhtellt p!Aklar. 19: Haberler. 19,15: 

Scıı!onlk musiki. 20: Triyo: StUdyo sanat. 
kArları taratmdan. 20,30: St1ldyo caz tango 
ve orkestra gruplan. 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm gazete. ı 
lcre malı8us havadis servisi verilecektir. 
BtlKREŞ: (823 Kh.) - (86-l~ m.) 

18,llS: Radyo orkestrası taratmdan ı 
kindi konseri. 20,15: IAtin halk besteleri. 20, 

50: Konser (devam). 21,10: Oda mUzlğl (Sar 
vas kuarteti tarafmds.n). 22,10: Şan konseri. 
22,45: Tlrol mUzlğl. 23,15: Gece konseri. 24: 

Konserin devamı. 
BUD.\PEŞTE: (646 Kh.) - (6-19,15 m.) 

18: Zlgan orkestrası. 19,20: Şan. 20,40: 

Opera filarmonik orkestrasının konseri. 23, 

ıo: Salon orkestruı. 24: Zigan orkestrası. 

MOSKOVA l: (174 Kh.) - (1.7!4 m.) 

19,45: Orkestra konseri. 20: Straussun 
"Laguerre amusante., ısımfı eperetinin raci.. 
yo adaptasyonu. 
MOSKOVA m: (401 Kh.) - (748 m.) 

18,30: Radyo komitesinin solistlerinden 
Mme. Rojdestavenskaya ve .M. Zakatov tare. 
fmdan p.n konseri (Schummann'ın eserleri) 
BERLİN: (8-11 Kh.) - (3~,7 m.) 

18,40: Garmlşten nakil (IV> inci kış o. 
llmpiyadı haberleri. 19: Stuttgartdan nakil 
§&rkılı konser. 21,10: ~UyUk orkestra ve var. 
yete konseri. 23,30: Kış olimpiyadı rcporte. 
jı. 23,40: Oda müziği. 

VARŞOVA: (22.& Kh.) - (l.S39 m .) 

23,llS: Dans müziği. 

MONlH: (7.W Kh.) - (.&OM m.) 

24: Bres1Avdan nakil orkestra konscrl. 
ROMA: (71S Kh.) - (429,8 m.) 

18,llS : Dans orkestrası. 21,35: Orkestra 
koruıeri. 22,25: Koro. 23,15: Caz. 

PRAO: (638 Kh.) - (470.% m.) 

18,4-0: Bason konseri (piyano refakatııe). 
20,30: (Bmodan nakli). ha!ll musiki konseri. 
PARtS (Post Parb:lyen): (939 Kb.)(312,Sm). 

23,15: Kuartet koruıeri. 23,55; Yayh saz. 
lar konseri. 2-i,30: Hafif muaikl. 

VİYANA: (592 Kh.) - (606,8 m.) 

21: Fransız Llszt'ln eserlerinden konser. 
23,20: Wlner Scıı!onlk orkestrası tarafından 
eski dans havalan. 23,05: Aynı orkeatranm 
ltarr§ık kon.ııeri. 24,45: Cazband. 
l>O\'ÇLANDSENDER. (191 Kb.).(t.ırıı m.) 

24: Dans orkestrası: 

I~a.\NKFORT: ( 1.19.5 Hb.) - (251 m.) 

1: Büyük konser. 
,tr\l.UNDBORO: (238 Kh.) - (1.261 m .) 

23,25: Radyo orkestrası. 
BRESLAV: (930 Kh.) - (3115,8 m.) 

23,40: BUyUk konser. (Almnn istasyon 
larmm c»tserlsl bu koruıerl naklcdeceklerdlr ı 

K. ISA DALGALAR 
LONDRA: (Kısa aralıklarla. muhtelif u. 

ımnlnklarda gilnün her aantlnde mütemadi. 

Habeş harbinin 
kurbanları 

H abq harbi Birlepnif Ameri-
kada da iki kurban vermi,. 

tir! Villyam adlı bir adam bundan 
birkaç yıl önce bir İtalyan kızı ile 
evlenmişti. Bunlann evlilikleri 
şimdiye kadar hep .-adet içinde 
geçmitti. Ancak, İngiltere, Afri -
kada yapılmakta olan harbe bur · 
nunu sokunca, bu mesut yuvada 
kavgaların ardı aruı kesilmez ol
mu.ştur. 

Mister Vilyam büyük bir hara
retle İngilizlerin tarafını tutmak 
ta, Madam Vilyam ise iyi bir avu
kat olmadığı için boyuna lngilte
reye ve onun dıt bakanlarına sö -
vüp saymaktadır. Nihayet ~arı 
koca iti mahkemeye kadar sürük. 
lcmitlerdir. 

Bu dava karıısında hakim Mil
letleı cemiyetinin karıılaştığı zor 
luk1ar kadar güç bir durum kartı· 
aında kalınıt ve uzun uzadiya dü
tündükten sonra geçimsizlik suçu
nu her iki tarafa da mütesaviyen 
yükle ıerek boşanma kararını ver
m ittir. 

Salomon Hitler ı 
İ svestya gazetesi Moskova bö]. 

geıinde Lenino nüfus dairesi · 
nin fU tebliğini neıretmektedir: 

"Ukrayna Sovyet Sosyalist 
Cumuriyetinde Kamenetz - Po · 
dolak ~ehrinde doğmuf olup tim · 
di Moskova bölgesinin Lenino 
dairesinde oturmakta olan Salo . 
mon Hitler adlı kiti, adını değit· 
tirmit ve soyadı olarak Kamiens· 
ky adını almııtır. 

Nüfus dairelerinden alınmakta 
olan haberlere göre Ukraynada 
pek münteıir olan Hitler adının 
değiştirilmesi için pek çok müra · 
caatler yapılmaktadır.,, 

MELEK 

iPEK 

BEYOlaLU 
Buliran bttU. 

yen çalıeır.) SARAY 

: Sekoya (kaplan kız) 

Diktatör 

16: Orkestra. 17: Şarkı. 18: Sonat resi. * rt.rRK 
tali. 18,ISO: Dana musikisi. 19,15: Kontınantal. SÜMER 
21,15: Dana orkestram. 22: Estonya ve Llt. 
vanya mualklsf. 22,35: Varyete. 23: Orkestra. 

24,15: Dana mUzlğl. ı: Orkestra. 
ZEDEN (Almanya): 

YILDIZ 

ELHAMRA 

Varyete {Türkçe) 

Hücum filosu ve LO.kreıı 

Borjlya 

Kadife maske 

A§k kurbanı ve HUiya 

~ HABER - · :• !:şa~ 13osla1t ' 
-=-====== 

Sütten sun'i 
yapak! 

O ünya pamuk ticaretinin mer-
kezi olan lngilterede Brad

ford ıehrinf! son zamanlarda f tal
yan ilimlerinin sütten yapmıt ol. 
dukları ıun'i yün nümunesi gel . 
mittir. 

Ancak bu nümuneler lngiliz 
yün tacirleri Hstünde hiç bir tetir 
bırakmamııtır. Çünkü sun'i yün 
gayet naziktir; güzel görünmekle 

beraber yıkanmağa gelmemekte. 
dir. Bu nümunelerin ipliği sütteki 

albominin büyük bir kısmını tef -
kil eden Kazein'den yapılnu§tır. 

Artık İtalyan peynir ve yağla
rını ihraç edememekte olan hal. 

ya süt istihsalinin fazlalığı:ıı el . 
den çıkarmak için çareler ara . 
maktadır. 

Avrupa kralları 
hep genç 

Ş imdi Avrupa Krallarının he
men bir çoğu genç kişilerdir. 

Romanya Kralı Karol ile Bulga. 
ristan Kralı Boris henüz kırk be 

şine varmamışlardır. Bel;ika Kra
lı daha kırkına bile basmadı. Ye
ni lngiltere Kralı ise ancak kırk 

iki yaşındadır. Hele Yugoslavya

nın yeni Kralı Piyer on ikisini itol 
durmadı bile ... 

Avrupa hükümdarları arasın . 

da çok uzun zamandanheri salta

nat sürmekte olanlar İtalya Kralı 
ikinci Viktor Emanoel ile Hollan 
da Kraliçesi Vilhelmina'dır. 

Şimdiki Kralların en yaşlısı 
ise İsveç hfrkümdarıc!ır. 

300 yıl yaşamak 
isteyen dilenci 

Şampanya denizi 
F raruanın Reyms ve Ep~rnay 

c mrünün ıon kırk yılını Buda 
p~ıtede dilencilikle geçirmiş 

olan 104 ya,ındaki kaclın, hayatı 

o kadar tatlı ve zevkli bulduğu 

için300 yaşına kadar yaşamak is . 
tediğini söylemektedir. 

tehirleri mahzenlerinde ko -
caman bir Okyanosu dolduracak 
kadar şampanya rlepo edilmiştir. 

Şampanya §&J'apları ticaret: 
sendikasının hilan-çolanna göre 

mahzenlerde satıı beldiyen 10 
milyon tite tampanya ile 48 mil
yon §İfe dolduracak şarap vardrr. 

" Birle!mit Amerikada içki ya . 
sağının kalkmaı;ı ve Fransada iç
ki istihl~.kinin günden güne art . 
makta olması şarap sendika.sına 
büyük ümitler vermektedir. 

Franıada fampanyanın şitesi 
70 l~urus~an 420 k:Jruşa k? .Jr ,.,'ır. 

Veni bir lnfilAk 
maddesi 

J ohn Hopkins Üniversiteainclen 
Profesör R. W. Wooc\ Ameri -

ka Fcıa ..,.ycıo::ıılnc ve .. tlisi hİ• 

konferansta fevkalade kuvvetli 
yeni bir infilak maddesi hulun -

mut olduğunu, bu madde üstünde 
bir kara sinek bile gezecek olursa 
patla:: .l vukubul:ıcağını söyle -
miştir. 

Yeni infilak n1addesine "Jodi .. ~ 
dö Nitrocen,, adı verilmiştir 

Yalnız bu yeni maddenin in · 
sanların köküne kibrit suyu dök · 

mekte ne kadar faydası dokuna · 
cağını profe$Ör aöyleme~i unut . 
muştur!. 

Bu dilenci Maria F arkasdır ve 

bütün Budapeşte ahalisi onu ta . 
nır. En sevdiği eğlence, sokaklar

da dolaşırken topladığı yemek ve 
ekmek kırıntılarını güvercinlere 
vermektir. Bu kadın Macariı~anm 
en sağlam ihtiyarı olduğunu ve 

hayatında hiç hastalanmadığını 
iddia etmekte:lir. 

Balayı için 
evlenmişler? 

A merikanın Misuri vilayetinin 
St. ,Louis şehrinde bir Yahudi 

ile bir Alman kızı Alman. hükfı · 
metinin ıiddetli takibatta bulun · 
rnasıncıa~ korktukları için nikati · 
larını feshettirmek üzeredirler. 

Bunlar çocukluklarından beri 
sevişen ve :on zamanlarda Ameri-
kaya giden iki sevgilidir. Alman· 
larn Ari ırkından olmıyanl:ırla 
evlenmelerini yasak eden kanuna 
rağmen bunlar St. Louis'de nikah-
larını kıydırmışlardı. Şimdi ir.e 
Amerrkadaki ikamet vesikaları · 
mn müddeti bittiği için Alman · 
yaya dönmek mecburiyetindedir · 
ler ve evli olarak dijndühleri tak 
dirde cezaya çarpılmakt<A.n korku 
ycrlar. 

(it... arahktarla. muhtelif u:ıunluldarda 

ıllnlln her saatinde mütemadiyen çalı"ır.) 

pe§lnde 

Hayat acılan 
ihUlAl. 

ve BUyUk 

Dikkatsizlik 
yüzünden 
zenginlik ı 

Afk aenfonJsl 13,15: Orkestra. 16: Varyete. 18~ Musiki. 
19,45: Oda mllzlğt. 21,30: Kıl olimpiyatları 

havadlalerl. 22: Varyete. 24,llS: Musiki. 24,SO: 

ŞIK 

ALKAZAR Suzan banyoda 
karga 

ve Kanlı 

B udap~ştenin Ujpest mahalle. 
sinde oturan yoksul bir aile 

dikkatsizlik yüzünden zengin ol -
muıtur. 

Otto Ask:ıni Almanyanın B21 
den vilayetinde Hokcnhaym şeh 
rine karı koca olarak döndük!er· 
takdirde hapsi boyliya<:akların1 

söylemektedir. Karmnın eski adı 
Y enni Fişer' dir. 

Şarkılar. 1: Musiki 
MOSKDVA: (Kısa dalga): (%5 ve 50 m.) 

16: Konser. 18,30 Bando. 

İsltlnbul Bılldiq~i 

.$ehirTı"yatrosu 
Bu akşam saat 

20,30 da 
Büyük operet 

ŞARK 

ASRI 

Fol! Berjer 

Hayat kurban lan ve ı 7 

numaralı polis otomobili 

JSTANBUL 
SllAh tıqma 

Şehirde ayak işleri gören Am· 
brus Selle'nin kiiçi!k kızı temiz · 

lik yaparken, babasının en çok 

sevdiği fakat hakikatte hiçbiı· 
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Bir haftahk 
piyasa vazıyeti 

Son bir hafta içinde muhtelif yiyecek 
ve içecek maddeleri üzerinde büyük de• 

ğfşiklikler olmamıştır. Hafta sonunda 

başlayan ve dün şiddetlenmiş olan yai• 

murlar istanbulun günlük yiyecek mad. 

delerini teşkil eden yaş sebzeler üzeril1-

de ufak bir fiyat yükselmesi husule gt• 

tirmiştir. Bu yükseliş muhtelif sebzeler• 

de toptan kilo başında yirmi para kadat 
olmuştur. 

Bakkaliye eşyasında son bir hafta i. 
çinde hiç bir değişiklik yoktur. Yalnıl 

konserve fi ya tlerinin rekabet neti:esin
de düştüğünü kaydetmek lazımdır. 

Yaş ve kuru yemiş piyasasında ka)'• 

deöilebilecek hususiyet mevsim sonu do. 

layısile ayva ve laz elması fiyatleriniJI 
son hafta içinde yükselmit olmasıdır. 

Gene yağmurlar dolayısile balık tut1l• 
lamadığından hafta başmda perakend• 

fiyatı yedi buçuk kuruşa kadar düted 

torikler birden ortadan kaybolmuıtut• 

son üç gündenberi et fiatleri de ıüratl• 
yükselmeğe başlamıştır. 

Aşağıda yeni rakamlara töre bir fiaC 
listesi veriyoruz. 

ı:ı • Perakende .. ~ 
"En~,~ 1\1 A DD~:LF.ıt a..~ 

o 
f- ~ l\rş. Krş. 

B A K K A 1 .. I Y F, 

Bulgur it 15 22 
Faımlya tnlı 22-12.3.'l 15 2.1 
Fuulya horoz 15 18 20 
Fasulya ufak 10,5 14 15 
l.\lerclmek 20 22 25 
Nohut H 12,5 17,5 
Nohut natllrel 12 15 22 
Peynir 8 . ya~lı 26 35 40 
Kaşar ,yaı!lı 50 60 80 
Ka!}ar lklnd 40 50 7.) 

:<'ytlnyağ <'k~ <'k~ 50 52 58 67,5 
'iemckllk H 50 62 

\'af Trahıon 70 bO 75 90 
Tt•reyn~ 120. 200 140 220 
Yağ yemeklik 50 6(1 75 f.0 
\:"at birinci Urfıı 70 85 100 
t•ı.:lnç 8· 35 15 48 
~takama 15 . 18 22 26 
l o••••- ... .... • • •• 
Sabun 24,5 25,f> 30- 50 

SEBZEl .. ER 

111111111111111 MIRNAV 

FERAH 

JıllLLI 

HlLAL 

Şen dul ve Korkunç sUvarl 
Altın hırsı ve Kemanlar 
çalarken. 

faydası olmıyan vazoyu lorıver · 
mittir. 

Vazo masanın üstünden dütüp 

Hoken Haym'da nazi komite · 
}erinin kendisine birkat: defa ih · 
tarda bulunarak Jenni ile konu' · 
maktan vazgeçmesini emrettikle
rini söylemektedir. Nitekim bu 
arkaClaşlık yüzünden memuriye · 
tinden de ı; ı ka rrlmııtır. Bu karı iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

111...1~ 
Yazan: 

AFiF OBAY 
Müzik: 

111111111 A.BOZER 
San'atkar Naşit tarafından 

bir perde kom~di 

Fransız fiaqiao~u 

HALK OPERETi 

ALEMDAR 

AZAK 

SÜREYYA 
HALE 

HALE 

Kaatadlva ve Vaz.l!e kah. 

ram anı 
A§k bandoau 

KADIKÖY 
: Pepo 
: Bir aşk gecesi 

OSKÜDAR 
: Klng Kong'un oğlu 

BAKIR KÖY 
M1LT1YAD1 : Roma çılgınlıkları • 
AİLE Sinemam : En çılgm gecesi 

de kırılınca için:!cn birkaç çubuk 

som altın, altı tane de saat, dokuz 
tane çok ağır altın bilezik, 16 al · 

tın kordon ve 41 altın sikke çık -
mııtır. 

Bu vazo Ambrasa birkaç sene 
evvel ölen kardeşinden miras kal
mıt ve geldiği gibi içine hiç bakıl 
mıyarak masanın üdüne kon.."llUŞ· 
tu. 

koca boşanma kararını alır almaz 
Almany•aya teker teker gidecek · 

lerdir. Bal ayları böylece bitecek 
olmakla b"raber a~kları sona er · 
miye~ektir. Çii.nkü her ikisi de A
merikaya geri dönmek için şimdi
den müracaat etmişlerdir. Muha
cir kanununa göre sıralar•nı bek
liyeceklerdir. Amerikaya dön · 
dükten sonra da yeniden nikah 
memurunun önüne rık:..r11k\ardrr. 

Bu akpm su: 
20,30 da 

TiYATROLAR Tc· RK •ŞEHİR T. : Mırnav opereti ve sanat •••Bugün Slnemasında-
Dost Yunanistanıı kll.r Na§lt tarafından bir 

Kıymetli Artistler . ' perde komedi. 
Zozo Dalma• ve Kofinyotiıin iştirak , ,.. , • HALKOPERETİ : Leblebici liorhorağa (Zo. 

LEBLEBiCi HORHOR l zo Dalma.s ve KontınyoUs' 

~tlar SS-SO-e0--75-100- 125. ı in l§Uraklle) 

Loca 400-300-500. Sah akşamı Ka-ı ~ 
dıköy Halede. (•) yanında lıatt1 bulunan hılmlf'rln 

Giıe gündüz açıktır. ıafsllltm.ı U&nlarmuz araamda bulur8Wlua. 

VARYETE 
CTIVOLi CANBAZHANESii 

---BU>:Uk Tllrkçe sözlü fllm---••i 
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Taksnm stadonda 

lstanbulspor: S 
HilAI: 2 

yıyı yaptı. Dün Taksim stadın:la oynanan 
lik maçlarında, günüu son müsa
bakası hakem Ahmet Adamın ida
reıinde İstanbul spor - Hilal ara
aında oynandı. Takımlar fÖYle 
tertip edilmitti. 

Vaziyet iki sıfır olunca lstanbul Dün Kadıköyünde yapılan büyük kros ko~usundan iki gorunuş. 

sporlular durgunlaımaia batla - lstanbul atletizm heyetinin tertip ettiOI 
~ ~ ~ _, ~ ,._., ,_, ,,.. -. ,_,_ ~ ,....., -

dı. ık· . k k 
ISTANBUL SPOR : 

BundanistifadeedenHililhlar JDCI ros oşusu 
soldan yaptıklan seri bir hücum -

Oaman - Samih, Ha.an - Or
ltcın, Mahmut, Enver - T evlik, 
Şina.i, Turkmen, Cahit, Nihat. 

daNevzadınayağıylabirsayıyap. Diln KadıkUyilnde bilyilk bir muvaffakiyetle yapıldı 
tılar. Devre de böylece lstanbul ---- Dün atletizm heyetinin tertip ettiği - ----
sporun 2 _ 1 galibiyetiyle bitti. Kuş oBD m pDyad ı kros1ardan ikincisi büyük bir muvaffa- D kD n el kl\Jı meler 

u~:nci devre gene lstanbul ıpo- Kış olimpiyatları, dün, pazar kiyetle yap ldı. Bu koşu ile atk izm K~;,;:;paŞa==-2 -
Hilal da töyle bir takım yapmıf. 

lt: 
run hakimiyeti altında oynanma- günü olmak münaseebtiyle görülme -1 heyeti atletleri Şişlideki sahadan kur- i DoA •spor • O 
ğa baılandı. Bu sıralarda sol a- miş bir kalabalık huzurunda devam tannıı oldu. . . '::I~ ~ . • 

lilUL: çıktan güzel bir pas alan Tevfik etmiştir. Galipleri bir gala müsamere- Fener stadına bir tur yapanlar tram- 1 T aksımdekı ıkıncı kume maçın-

Suat - Seyli, Akil - Fahir, 
it~, Cemal - Nimet, Raul, Nev· 
ıcıt, Adnan Faruk. 

siyle tebrik için Alman "Arolub,,ü vay caddesinden Fenere kadar gittiler da Kasımpaıa ile Doğampor kar· 
İstanbul sporun 3 üncü sayısını dün Partenkirchaien kamunun mera- ve yine ayru yoldan dönerek sahaya ıılaıtılar 

Oyun lstanbul sporun tazyiki i
le baıladı. ilk dakikalardan iti
~ren lstanbul ıporlular açıkları 
'-•ıtasiyle hücumlar yaparak Hi
ltı nıüdafaaıını zorlamağa baıla
dı. Bu ıırada Nihat ve Şinaıinin 
bir tütünü Hilal direkleri kurtardı. 
~ilıayet 25 inci dakikada Şinaıi 
S~bul ıporun ilk sayısını yaptı. 

yaptı. Dakikalar ilerledikçe Is· sim salonunda bir davet yapmıştı. geldiler. Bir turla yarışı bitirdiler. Me
tanbul sporluların gevıediği görül Beynelmilel olimpiyat komitesi re. safe 6000 metre idi. Bu uzun krosa 6 

meye baılandı. Bu zamanlarda isi Kont Baillet-Lato söz alarak spo- kulüp dokuz takımla 43 atlet soktular. 
Hili.llılar mukabil hücumlara bat- run diğer şüheler:inde olduğu gibi ha- Koşu baştan sona kadar zevkli ol
ladı. Ve bunlardan birinde Rauf vacılıkta da ayni olimpiyat zihniyeti. mu§tur. 
Hilalin ikinci sayısını yaptı. Vazi· 
yetin 3 - 2 olması Hili.liıları hare 
kete getirdı. Fakat i!<i taraf dıa 
batka bir ıey yapamadılar. Ve c 
yun da lstanbul sporun 3 - 2 gali
biyetiyle bitti. 

F. POROY 

nln hakim olması temennisini izhar et- Güneşten Rıza 23,3 ile birinci, 
miş ve çok alkışlanmıştır. Beşiktaştan Artin ikinci, Beşiktaıtan 

Buz Uzerlnde hokeyde Remzi üçüncü, HaJkevinden İbrahim 
dördüncü olmuşlardır. 

Garmisch, 9, (A.A.)- Alman Takımlar aras·ndaki sıralamada Gü-
• lsviçre buz üzerinde hokey maçı ncş: ı+s+8+10=24 puvan ile birinci 
aekiz binden fazla bir seyirci kit- Beşiktaı: 2+3+7+28=40 puvanla 
lesinin önünde yapılmııtır. ikinci. Halkevi: 4+ ı 1+ 14+ 16= 45 pu~ da Türkmen ilrinci ıa-

$e ref stadoın_d_a _________ 1 

.._...__..... ,_ ---. ,_., ,._, ~ --
Oyunun başından sonuna kadar vanla üçüncü BeyoğJuspor: 6 + 9 + 13+ 

30= 58 ile dördüncü Halkevinin bir 
dar seyirciler büyük bir heyecan 

8 eş f k ta Ş :-4 
Anadolu: O 

takımı da 92 puvan alarak beşinci ol-
içinde kalmqlardır. muıtıır. 

Alman ekibi maçı 0/0, 1/0, · tı batma geldiği gilndenberi sene. 
2/ 0, 1/0 kazanmıştır. 1erdenberi ölil bir vaziyette duran istan 

Bu galebe ile Almanya, dömifi. bul atletizmini canlandırmağa bathyan 
nal maçlarına girmek hakkını el- Besim Koıalay, dünkü muvaffakiyetli 

de etmiştir. 
• • • 

GarmitCh, 9, (A.A.) - Avu•· 
turya - Letuvanya hokey maçın· 
da Avusturya eki1bi büyük bir fa. 
ikiyetle oynıyarak 7/1, 4/ 0, 
0/0, 3/1 galip gelmittir. 

"' "' "' 
Garmisch, 9, (A.A.) - Fran· 

sız - Çekoslovak hokey maçını 

Çekler kazanmııtır. ---------
Halterde 
Veni bir dünya 

rekoru 
Viyana: 9 (A.A.) - Olimpiyatlar 

oyunlarına hazırlık idmanlarında es-

ko§udan dolayı bir kere daha tebrik ede. 
riz. 
'"'u r ' t ., t ' l' ı, ' 

Anadolu kalesi önünde kesilen bir Beıikttıf hücuma ki Avrupa halter şampiyonu Avustur. 

Birinci devre Doğansporlular 

hi.kim oynadığına rağmen ıol ya-

pamadı. Buna mukabil Kasımpa

ıalılar Sait, ve Suadın ayağıyla i
ki gol yaparak devreyi iki ııfır ga-

libiyetle bitirdiler. ikinci devre 
her iki tarafın çahımasiyle geçti. 

Her iki taraf da ellerine geçen fır
ıatlardan istifade edemediler. Ve 

oyun Kasımpaıanın O - 2 galibiye
tiyle bitti. 

Karagümrük 
Sümerspor 

Betiktat sahasında Karaıüm
rülde Sumerspor arasında yapıla
cak maçta, Sumerspor vaktinde 
sahaya gelmediğinden Karaıüm• 
rük hükmen galip sayıldı. 1 

yalı Fein iki elle De,,·olope 105 kilo 
~ l>Un Şeref stadında günün en mil. Betiktat birinci devre iyi ikinci dev- kaldırmak suretiyle dünya rekorunu 
'r tnaçı, Beıiktaıla Anadolu takımları re mütemadi yer değittinne yüzünden j kırmıştır. Eski rekor HM kilo Alman 
'1ı ':11da yapıldı. Tayin edilen hakem bozuk bir oyun çıkardılar. walteı·de idiy . 

'Dün kazandığı galibiyete ile, ikinci kü tw.!ler içinde birinci dcrreyi en iyi biti
ren takın olan BeylerbeyUilerin zaferden sonraki neşeleri. 

~i~~e~ğind~o~~~~Tu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Un 1daresinde başlandı. G ı t 

"-ilk dakikalarda Anadolu müdafaası a a asa ry 
~ hattı çok çalrııyor.. Beıiktat 
bir bir akın yapıyor Şereften derin Fenerbahçe 
toıaha alan Etref sol plise ile birinci 

'tıyor, 

'~Undan ıonra Anadolu ıol taraf. Arasındaki maç sahanın bir göl hallnl 
,..- iki akın yaptı ise de bu akınlar almasından teQir edildi 
bit~da lanldı •. Beıiktat takımında Diğer statlarda, hiç de bozuk ol- yukariki resimde de çok iyi görüldüğü 
~ detfıme görüldü Şeref aoliçe mıyan bir saha üzerinde difer bütün gibi, sahanın tam bir göl halini alma. 
~ lafiçe Sulhi aağ hafa Nuri orta lik maçları yapılırken, Fener stadın. sı yüzünden mecburen oynanamamış-

'

ll'a .... L daki günün en mühim karşılaşması tır. 
->&11: müdafaaya geçti .. Beıik-

lol"'·- Galatasaray - Fenerbahçe lik maçı ""l) -n bir akım Eşref geri bir pas 
le ~Şeref durdurmadan sol bir şüt· 
)' .. defa topu Anadolu kalesine 

ikinc· 1 '1raa ı go ... 
bit~ IOnra Beşiktaıın ortadan 
._ ~ ~llzıın sağ bir tütle üçüncü de-
' A.1tadolu ağlarına taktı. ıBirinci 
': ~kilde 3-0 Beşiktaım üstiln 
~ bitti. 

tl ~C\tro çok zevksiz geçti .. Nu
'1 ' takımının her yerinde ken
"t ' di.. Şeref bir aralık orta haf 
~ette ınUdafi oyr.adı.. Hüsnü 
~.:Oy gösterdi.. Ve bu devre 
·~ 6anUnnn ayağile bir gol daha 

°1unu 4-0 bitirdi .. lıte Fener ıahuının dlln tam bir göl halini aldığını gösteren güzel bir realm 

V-----,------1 Beylerbey : 1 
ag 1 Anadoluhlsar : O 

güreşlerde 
müsabakaların 

neticeleri 
KÜÇÜK ORTA 

Karamür!elli Ali, Edirneli Salih 
ile Çorumlu Osmanı mağlup ede
rek küçük orta birindı1 o!muıtur. 

BOYOKORTA 

Çatalcalı Ali, Çorumlu Omer i
le Çorumlu Haydarı mağlup ede
rek büyük ortayı kazanmııtır. 

BAŞALTI 

Eyüplü Arabacı Mehmet, Arap 
lsmaili mailup etmittir. Balıkesir
li Etem ile Çorumlu Ahmet bera
bere kaldıklarından Eyüplü Ara
bacı Mehme;t bataltı pehlivanı ol
muıtur. 

BAŞ 
Çorumlu lımail, Maraiaalı Meh · 

medi mağlup etmittir. 
Ali Ahmet, Balıkesirli Musta-

fayı mağlOp etmiıtir. .. 

Şeref stadında yapılan ikinci 

kümeden Beylerbeyi - Anadoluhi

sar maçı, takımların, ayni kuvvet

te olmaları yüzünden çok heyecan
lı olmuf, oyun son dakikalara ka-
dar beraber devam etnıiı, son da· 

kikalarda Anadoluhisar aleyhine 

~I 
verilen bir penaltıdan bir gol ye
mit ve bu müsaV'İ maç Beylerbeyi
nin 1 - O galebesiyle bitmittir. 

Son haftalarda kazandığı gal• 

belere ilave ettiği dünkü zaferle 

Beylerbeyi kümcıinin puvan iti

bariyle en ileri takımlarından ol
muttur. Bu emektar ta1<mnn mu-

vaffakiyetlerinde devamını dile-

riz. 
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inekli ' !!)J<C{4LI il. 

YAZAh: 

HALİDE EDia Leyla, Prens lbrahimin portiresi ~ 
<Nakıı. ıe~dl,,.. .. 11ct1bo• hOl<k• mahlu•dur.ı Önünde Söylendi : "Maşallah, bizim 

kiç, destere sesi Sinekli Bakkalın yetmişlik prens hanımefendi de meğer eski 
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"Gô"k gürler gibi okuduğun bu 
19ylerin manuı ne, iki gözümün 
nuru?,, 

her tarafından ititiliyor. Bu kadar • 

esaslı tamir Sinekli Bakkal için kokaınomanlardanmış ! H 

"Suı ... Kıyamet günü!,, yepyeni bir tecrübe:. Gerçi her er- Söyliyemem. Fakat, emrinizi ifa - ne meydan vermiyor, hemen pe§İ· yenae? 
Şimdi, odada yukarı aıağı dola- kek damını yılda bir kere aktarır, ya her zaman hazırım. Biliyorau- ne takılıyordu. Leyli bqmı kaldırdı: -

ııyor. imamın uslubiyle, imamın her kadın biraz kir~ alır, hiç ol- nuz ya, lskenderiye polis müdürü Prens Ömer., kardeıleri arasm- - Çok güzel bir delikanlı .. 
ıesiyle ahreti tarif edi}or. Artık mazsa mutfağını badanalar, fa- kokain kaçakçılarını tiddetli ce . da en çok Zeynebi aeviyordu, O . Zeynep giilümsedi: 
Osman ona bu arapça ayetlerin kat evlerin dııı yirmi senedir hiç zalara çarptmyor. nun Leylaya arkadaılık ettiğini, - Kardeıim lbrahim ..• 
manasını sormuyor. Kızın sesinde değitmemi§tİ. Saçaklar çarpık Zeynebin tüyleri ürperdi .. A . kendisini yalnız bırakmadığını Leyla duvara yakl&fb: 
aaat rakkası gibi vuran ahenge çurpuk, damlar mutlak kar yağın- yakta titriyordu. Şimdi her ıeyi görclükçe memnun oluyordu. - Sahi mi aöylüyonun? Cid • 
hayran.. Heyecan, ıada ezeli bir ca akar.. anlamıttı. Ömer Bey lıkenderiyedeki İt· den güzel ve yakıtıklı 1bir erkek. 
nabız gibi vuruyor. Hayat mut- lstanbu1 bakkaliyesi sahipleri Demek ki, latanbullu yenge ha- lerini bitirmek üzere idi. - Albümde gördüğüm fotot 
lak böyle bir vuru§, ölçiyle, ahenk- yapıya mutlak güııde bir defa uğ- nım, paketine bir lira verecek ka- - Bir kaç gün aonra Kahireye raflara hiç benzemiyor, deiil mif 
le atııtan ibaret olacak. Sayıl- nıyorlardı. Yapı ve tamir inıanla- dar müthit bir kokain tiryakisiy . döneceğiz. - Nerede efendim ne:."ed.., 
maz ıekilleriyle vuran el;edi na- nn istikbale imanını gösterir, onun di ! Demiıti. Leyla lakenderiyeden Bu delikanlı tam bir prens ihti,. • 
bız ! için ıevk veren bir ıeydir. Ve bu Zeynep, ıanondan bu kısa ayrılmak istemiyordu. Kahirede mı taııyor. O ne çekici gözlet• 

Rabia ıustu. Osmanı ıaıırtan ıevk mahalle çocuklarına bile ıi- malUınatı almca, o kadar sanıl · Hıristo gibi bir garson daha bul · Vallahı sizi tebrik ederim.. Kar • 
bir zaferle: rayet etmitti. Artık ıokakta hep ev mıf, o kadar büyük bir inkisarı mak güç olacaktı. de§lerinizin hepıi güzel. HepiDİI 

"imam da, Emine de artık top
rak oldular, hiç yapmamıt ~ibi 
oldular.,, dedi. 

Oıınan bunu biraz Rabianın 
kalbıizliğine verdi. Fakat Rabia 
için öyle deiildi. Ona, imamm 
ve Eminenin, riiyalannı itp.l eden 
korkunç llayallerinden, tesirlerin
C:len, birdenbire halia olmuı, ti
f a bulmuı hini gelmiıti. Kendini 
J;u kadar Jiayatın liaynaiı ortaım
'da bulmamı,tı. Kanı damarların
Cla yarıt eder gibi, çdgm bir akm

tı gibi akıp gidiyor. Herkesi dün
yanın yüzüne bir an vunıp geçen 
bir gl>lge, bir liayal, bir akis! Fa
kat o, Rabia yaııyordu. Kendisini 
ıonu gelmiyen, ebediyete uzanan 

bir hayat paJ?ıı ıfbi hissediyor. 
Zaman tekilden ıekle giryor, yıl
lar sel gibi akıp geçiyor. Fakat lier 

yeni tekilde Rabia var ... Rahmin
de bir daha yeni hayat kımıldadı. 
itte bu kendiıinden aomaki Rabi
anın tekli! Bundan da bir Rabia 
çıkacak... Birbirine zincirlenmit 

ribi, ucu ıelmiyen istikbale aza· 
nan Rabialar ! lıte rahminde vu
ran hayat ona bu eJ;ediyeti Yefİ.. 

yor. Ve bu ebediyetle Oımanla or· 
lak. itte amriiniln biricik, dainıt 
riyası... ötekiler gelip geçen ya· 
lancı lia7aller ! 

o.nan camı .urdu. Kafeein 
~lbnda küçGk aerçe ıdotb, pence
renin 1Mı tarafına geçti. imamın 
''Boz Şeytan,, diye lielki yeryüzün
~e bir tek ıevmit olduğu canlı 

tey .. 
"Ral>ia, kiracılara tenbih ede

lim. Büyük babanın bu küçük dost
larını ilim al etmesinler.,, 

"Biz bakarız, Osman.,, .. ~~ 

"Naııl olur, yavrum.,, 

"Ben bu eve tatınmaia karar 
Terdim.,, 

· "Niçin yavrum? Sen öteki eve 
l:;ağlıaın. Ben de bağlıyım. Emin 
ol, artık büyük yer istemiyorum.,, 

"Doiru, fakat ben çocuğumu, 
kendi doğduium evde dünyaya 
getireceğim.,, 

XVlll , 

imamın evi damından temeline 
kadar tamir edildi. Kiremitler de-

yapmak oynuyorlar. Kadınlar kol- hayale uğramıftı ki .. Fazla bir teY lakenderiyede Prense. Şaye.. sevimli ve cazibeli imanlanmıs! 
tuklarının altında bir ıepet yahut söylemeden geriye döndü. ·s.ıona tenin konağında miaafir olarak o- Bu ıırada hizmetçilerden biti 
eski bir çuval, tahta parçası top- geldiii zaman, Zeynebin birden· turuyorlardı. Prenses Şayeate Yat· kotarak yanma geldi: 
lamak için yapının etrafında dola- bire aolan çehreai ikisinin de gö . h bir kadmdı .• Çok gezmesini ıev- - Prenaeı ıizi görmek iatiyotı 
şıyorlar, bazısı da eski bir gaz te- züne çarpmıftı. mezdi. Leyli Zeyneple her gün küçük hanım! 
nekesine biraz kireç koyuyor, kü- llk önce Prenı Ömer ıor aokağa çıkıyordu. Sazan Ömer Zeynep, Leylayı aalonda br • 
mesini yahut mutfağını badanala- du: . Beyle brlikte çıktıkları da vakidi. raktı. Prensea Şayeatenin odullll 
mak için götürüyor. Yapı ilerle- - Ne oldun, Zeynep? Seni me O vakit Leyla, Mehmet Ali Paşa O· girdi. . 
dikçe yeni sahiplerinin genç ve rak ettim. Bira bqma mı vurdu teline uğrayıp çay içmeden bjr ye- Leyli, çengelde uılı ciğere .al· 
neşeli ruhlan ceplieıinde hiuedi- yoksa?... re gitmezdi. Onun maksadı çay iç- dıran aç gözlü kediler gibi, por' 
liyor. imamın ahretle, cehennem- Zeynep yerine oturdu: mek değil, gözle kq araımda Hı- trenin y~na aokuldu.. Gözl~riJlf 
le, gamla, kasavetle dolu ruhu kay- - Evet.. Biraz midem IKılan · ristodan kokain almaktı. genç prensin gözlerine dikti: 
boluyor. dı. Bilinin ya, en hafif içkiler bi- Zeynep o geceden 10nra yen- - Ah ne güzel delikanlı! ~ 

Mahalle, Rabianın ecdattan le bana her zaman dokunur. geıinin kokain müptelası bir ka - fakat sevimli bakqlan var. Yer 
kalma evine geçmeıini tabii bul- Leyli, Zeynebin tavırlvından dın olduğunu anlamıştı. Fakat, palazlanmış, göğsü geni, ... Om~ 
du. Kız gözlerini dünyaya oratia derhal tüphelendi: Zeynep çok zeki ve terbiyeli bir ları kalkık Hele bir gelse de t• 
açmamı§ mıydı? Bu tamir 'Ye yapı - ~k içmernittin, Zeynepçi. kızdı .. Bu meseleden bir daha ka- mteak. 
için tle Osmana kartı minnet his- ~im! lf~lri ~ h~mma ~i~,. ~in • ~iyyen bahıetmemit, yenct'9ini Sonra birden içini çekerek ttl 
ıediyorlar. Ne kadi.1' acf •e tıkttl· d~... mU,kül vaziyete dütürmekten çe- garaımı tellendinii: 
tılı Hatrralarla dolu oluna olsun, ömer Bey; ı& tw ~ r' .. -v. kinmifti. - Huy, canm altmda imit ~ 
gene o ev Sinekli Bakkalın biricik - Haydi yemek yiyelim... Zeynep bu bidiıeeyi ömer Be- yorlar. Ne doinı. Böyle ı · 
üç katlı evi. Bir nevi mjıprt a- Dir.erek ıanonu çaiınrken, ye de açmayı doinı bulmı,ordu.. delikanlılar gözünün önünde 4' 
bidesi.. ' Zeynep Wain paketini yavqça O, Leylinm ne kadar kurnaz Te rurken, Prena Ömer gibi, ba,-

Ve bugünlerde mahallenin Ra· muanm akmdan Leyliya matı · akıllı bir kadm olduiunu görü . turpun& benziyen adamlann ~ 
biaya muhabbeti arttıkça artıyor. yordu. Ve Liraz aonra kulaima yordu. Her feyi inıkir ederek. nanda yablD' mı ya?! • 
Rabia gebe ve gebe kadmlann a- da fU kelimeleri fuıldamak fB'sa· zeytinyaiı gibi 1UJUD iiltüne çı · Zeynep çabuk dönmüttü. 
deta ku·dıi bir vaziyet aldıklan tını kaçırmadı: kacak oluna, bu yüzden Ze,-nep- Leyli hali Prenses lbre.h~'-
bir küçük arka ıokakta yqıyor. - DlfArıya çıktığım zaman le Ömerin araıı açılacağı muhak- portreai önünde duruyordu. A 
Rabia dünyaya zürriyet getirecek. Hıri.toya rutladım. Ismarladığı - kaktı. ta konuttular: 
Ve bir kadın bu yarabcı devresin· ruz teYİ almq .. Ağabe,imden çe . Bir alqam PreDICI Şayestenin - Niçin çaiırmıt halan? 
de en yüksek haklarm sahibidir. kindiği için, ıbenimle gönderdi. büyük misafir salonunda ahını· - Bir iliç maıkuını olndJlllP'"iJI 

Halbuki Rabianın vaziyeti biraz Leyli bu 9Özleri itilince, otur . yorfardı. için. Haiam, allab selimet ve 
daha hUIUll. O bir imamm torunu. duju yerde buz gibi donup kaldı.. Prens Ömer henüz IOıkaktan ilaca biraz fazlaca d ·· ·· 
Gerçi imamı hayatta iken hiç ıev- Küçük paketi a'9UCUDWl içinde gelmemitti. ikide bir bumuna uprin 
memiıler, korkmuılar. Fakat ne ıannla tutarak, manalı Ye calt bir Şayeste Hanım yatak odum- Genzine kaçırır .. Ökaürür .. ,..,, 
de olsa dinle, merasimle münue- ıülütle genç kızın gözünün içine da yatıyordu. Salonda Leyli ile lenir .. 
beti olan bir adam, ölüm, dolum haktı: Zeynep ha, bata kalmJ!lardı. - Bu kadar çok uprin kulr-lı 
hadiselerinde mevkii olan bira- -Teıeklcür ederim Zeynepçi- Zeynep: dıima bakılma, ırk nk batı af"., 
dam. Bütün bunlann araımda Oı- ğiın! - Bugün halamm nezleai ftr, yor demek?.. _ __ ,ılı 
mana en garip gelentey,Rabianm Prens lbrahimln dedi, o biraz rahatsız olmıca ya. - Zannederim. Fakat,~ 
gebeliğinden herke.in o kadar ta- tağından dıprıya çıkmaz. lüğümdenıberi hayret ettiiilll. -._ı 
bii ve açık bir 111rette bahsediıi.. fotografı Leyli duvardaki fotoğraflara feY var: Hepimiz uprini ~ 
Hatti bir gün Sabit ağabey kahve- Zeynep, o ıecedenberi, Leyla- bakıyordu. Zeynep kene.n yaldız. halinde aizımra alır, au ile 
nin ortalık yerinde: yı adamakıllı göz hapeine almıt · lı bir çerçevenin önünde durdu: yutarız. Halama gelince.. ) 

(Devamı vm) tı. Yalnız olarak lbir yere gitmesi- - Şu portreyi gördün mü, (Devamı~ 

======:;=:::========================================================================~ 

Te'llrka No. 41 

Anlamaksızın ba§ımı salladım. Hizmetçinin önün. 
de bir §ey belli etmek istemiyordum. 

- Kahveyi sizde alacağız demitti, acaba ıizde 

dediği neresi olacak? Yoksa benim odam mıf ... 
Bir şey sormağa kalmadı. Bir kahkaha daha at.. 

dı. 

Yemekten sonra Arif Nedret kolunu bana verdi. 
Önümüz sıra bir şamadan taşıyan hizmetçinin arka. 
ıından benim daireye doğru yürüyerek salona biti. 
tik küçük odaya girdik Odunlann hoı çıtırdılarla yan • 
dığı töminenin yanında kUçUk bir masa duruyordu. 

- Şu saati her ıeyden daha lltif bulmaz ~ 
Nihayet yalnız t Hangi genç koca, genç k• ,/' 
büsbütün kendisinin olacağı ıu dakikadaki iJO~ 
kı tatmaz. tıte bUtiln erkekler için o kadar~ , 
nen, o kadar istenen bu dakika nihayet benİJ!I ~ 
geldi t Kanm, hakiki ve yegine Samiye Arif ~ ~ 
ilk defa olarak kal'Jlmda bulunuyctr. Ve biı: 1 ;,rJ' 
çiftin temenni edebileceği tam bir samimiyet .e 
remiyet içeriıinde yalnız bulunuyorsunuz. . ~ 

Yavaı bir ıeale, bana balanalwzm aöyUl ;-' 
sanki brııaında, göze görünmeyen, fakat ot1d 

ğitti, duvarlar, kafes tamiri yapıl- tı: 
dı, badanalandı, kapılar, tavan- - Deminki teklifiniz çok şık! Size böyle bir fikir 
lar boyandı. Poliı karakolu kadar ilham ettiğime cidden müftehirim ... Bunu, bu tekli. 

Masanın 6rtüsU dantel tamamen çiçekler, kilçUk te
kerleme tabakları. kadehler, muhtelif renkte lildSr _ 
terle artUlmUgtU. 'Kocam beni yüksek bir koltufa o. 
turttu. Pirinç bir manğa1 i.lzerindeki bUyUk kahve 
cezvesini, altın zarflar içerisindeki, fincanlan, getir. 
terek himıetçiyi savdı. Sonra kapıya gittiğini ve sUr. 
meyi çektiğini büyük bir hayretle ıördüm. 

ve anlayan, sevincini paylapn birisi vardı~ vll 
Beni çok aıkan bu mükilemeyi değitti ,r,tdf'' 

birkaç ~a söylemek istedim. Fakat bir ıeY 

mahallelinin çekindiği, ürktüğü bu 
hina birdenbire çok sevimli olu
vermiıtl. Avlu kapısı sabahtan ak
pma kadar açık, dülgerler, renç
lierler alay alay girip Çıkıyor. ~ 

finizi hele bir inceliyeyim ! .. Sizi ortadan kaldınam 

hiç kimse bir ıey duymıyacak mı dersiniz? .. 
Bu defa benimle eğleniyordu. Ben de onunla cül. 

meğe batladım. Çünkü onun bu keyf ve neıo:aini facia 
ile görmek neye yarayacaktı? 

Birkaç dakika sonra gene eski ciddiyetini talan. 

- Oh 1 dedi. Nihayet yalnız kalabildik 1 
Biraz evvelki neıesi gene canlanmıt gibi idi. Mils. 

tehzi bir tebessilm dudaktan il.zerine yayıldı, fakat 
ben bu sUrülmllt sOrgOden §&ftrmlf ve ıomurtkln 

duruyordum. 
Benim bu halimin farkına varmamı§ gibi göi\indü. 

Kartımdaki koltuğa oturarak: 

mlyordum,. Kaskatı kalmııtım. ~ J&'I! 
Masaya eğildL KUçUk kadehlerden bl 11 ~ 

rima rengindeki içerisinde altm yaldızW: o~ıtr' ,J. 
terden birisile doldurdu. Bir yudumda ıçtı. 1r ~ 
srgara aldı. Parmaklan ara!ında çıtJrdatal't tHd') 
Sordu: ( Deuatn• 
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.,,_ 
Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

~n_tims~an~Ejj . markasını~ arayınız 
l - - 1 

, . ASKERi FABRİKALAR UMUM MÜDÜRl.ÜGÜ. 
• ~ t 

Satınalma Komisyonu Ilanları 

!! Ccrrahpa~a Hast. sabık cild • Züh. ii 
J Müt. Beyoğlu Meınıtiyet cad. No. S~ 
u :: 
" 26. :: :::.-:::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::&::: 

latanbul ve Trakyada bulunan 
krt'at için kırdırılacak 7062 ton 
buğdayın kapalı zarfla eksiltme . 
sine istekli çıkmadığından pazar
lığı 12- Şubat'--936 Ça11amba 
günü saat 14 de Tophanede aa.tın· 
alma komisyonunda yapılacf.ktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 53831 li . 
ra 70 kuru§lur. Son teminatı 6S,.1 
lire. 16 kunı!tur. Şartnamesi 26S , 
kuruşa komiayond·an alınır. lstek
Jilerin belli saatte komisyona gel-
Jneleri. (408) (681) 

* • * 
Ankara Leva~ııtn Amirliiine 

bağlı müesseşe hayvanatı için 360 
ton Yulafın Haydarpaşadan An· 
karaya kadar sülüs tarife üzeri~ -------------------__,.-........ ~-
den nakliyesi satana ait olmak Betonarme KUprD inşaatı Eksillme Jlaoı 
üzere 17 - Şubat - 936 Pazarte- N f 8 k ı "' 
ıi günü saat 15 de lstanbulda T Op· a la a an 1 gı 
hanede Satınalma Komiıyonunda 
kilpalı zarfla eksiltmesi yapıla- Şose ve Köprüler Reisliğinden: 
caktır. Tahmin bedeli beher kilo. Balıkesir. Bursa yo:u üzerinde (53.750) lira keşif bedelli ''Yş' 
su altı kunı§tur. llk teminatı 1620 köy,, ve Balıkesir - Bandırma yolu üzerinde (50.500) lira keşif bedt 

M ht l •f 1 kt • k 1 • liradır. Şartnaıııe ve nürnuneıi "Karadere,, köprüleri inıaatının kapalı n.rf uıuliyle ikisi bir ar~~ U e 1 e e rt ma zemeSI komisyonda görülebilir. lateklile- olarak eksiltmesi 26 -2-936 çarıamba günü saat 16 da Nafia VeJT 
Tahmin edilen bedeli (30000) lira olan yukarda cinsi yazılı m;ll~ rin kanuni veıikalariyle teklif leli ıose ve köprüler reiıliii eksiltme komisyonu odasında yapılac~ 

zeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü •atın alma komisyonunca mektuplarmı ihale uatinden bir tır. Eksiltme ıartnameıi ve buna müteferri diğer evrak (521) kı.ıP' 
30 Mart 936 tarihinde pazarteıi günü ıaat 15 de kapalı zarf ile iha· ıaat evvel komisyona vermeleri. mukabilinde fote Te k5prüler reiılifinden alınabilir~ 
le edilecektir. Şartname "Bir,, lira "50,, kurut mukabilinde komis· __ (_40_3_) _______ C54_I_)__ Muftkkat teminat (6462} lira 50 kuruıtur. 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2250) lirayı havi lıtekliterin yapmıf oldukları iJlere ait vesikaları eks;ltm~den; 
teklif mektuplarım mezkilr günde saat 14 e kadar komisyona verme- -.z sekiz rün enet JÖltererek Nafia Vekaletinden ehHyet vesikası ' 
leri ve kendilerinin de 2490 numa rab kanunun 2. ve 3. maddelerin- ınaları li.znndtr. 
deki veaaikle mezkur crün :ye saatte komi•yona müracaatları. Teklif mektuplarının 26 - 2 - 938 rarıamba günü saat 1 S e V • İstanbul Komutanlığı birlikle· ~ 

(662) ri için alman Çorbalık pirinç Yok· dar Ankarada toıe ve köprüler reiıtiiine verilmesi lazımdır. 
lama komisyonunca şerait ve ev- (197) (503) 
aafıma uygun g~rınmediiinden ~~~~~~~~~~-~~~~~--~----~~ Muhtelif elektrik malzemesi 

Tahmin edilen bedeli '.(34000) lira olan yukarda cins! yazılı mal
zeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 
30 Mart 936 tarihinde pazartesi günü saat 16 da kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname "Bir lira "70,, kurut mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkatteminat olan (2550) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezktir günde ıaat 15 e kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. ·(663) 

Hakikatin ifadesi 

Kuvvet, Kuvvetle tutulur .... 
SUz değil, itil hAklmdlr ... 
SJz de yavrunuz.~ 

ÇAPA MUSTAHZARATI 
t le bes!eylniz. 

Kcruluş tarihi: 1915 TeJefon: 4033 7 

reddedilerek mukavelesi fesh ve 
teminatı Hazineye irat kaydedi· 
len üstenci namı hesabına olmak 
üzere 10,000 kilo Çorbalrk Pirinç 
açık eksiltme ile 17 - Şubat ·-
936 Pazartesi günü saat 15 de~ir. 
Muhammen tutarı 1950 liradır. 

ilk teminatı 147 liradır. Şartna
mesi her ıün öğleden evvel ko -
misyonumuzda görülebilir. Ek • 
siltmeye ıireceklerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle bir
likte ihale günü va'kti muayyenin
d e Fındıklıda Komutanlık Satın· 
alma Kouıiıyonunda gelmeleri. 

(545) 

İstanbul Harici As~ 
kerl kıtaatı ilanları 

Hepsine biçilen ederi 19040 li· 
ra olan 140 tane yemek masıası 
ile 280 tane yemek srra11, biçilen 
ederi 19504 lira olan 368 tane o
kur gardrobu, hepsine biçilen e· 
deri 6990 lira olan 20 tane tenef
füshane sırası ayrı ayrı tartnune· 
ler içinde olmak ve 24/Mayıa/ 
936 tarihine kadar teslim edilıpek 
şartile kapalı zarfla yaptırılacak· 
lır. Birincisinin Hk inanç parası 

1428 ikincisinin ilk ina~ ,Jarası 
1463 ve üçüncünün ilk inanç pa. 
rası 525 liradır. Şartnameleri pa
rnıı kar~ılığında komjsyondan ve-

• rilir. )haleleri 20/şubat/936 per· 
§embe günü .ııaat 15 dedir. H~i
ıne birden yopılacak teklifler ka. 
bul olunacağı gibi ayrı apı teklif· 
ler de kabul edilecektir. Eluilhne-
1ere gireceklerin kanuni ilk ioanç 
parası, belgeleri ve teklif m.e!rt.PP· 

fonnı ihale ,ı;aatinden en az bir sa· 
:at evvel An~arada M.M. YckeJe.r 
ıti Satmahr.a Komjıyonuna ver
meleri. (578) (000) - .• 

~ Devlet Demiryolları ~E Limanları • • • • 

: işletme Unıunı idaresi Ilanları 

11 Şubat 1936 da yapılacajı ilb .dibnit olan 479, 466 M3 ı ~ 
dilme ve tahta ek:;iltmeıi feahedil miştir. ( 728) 

Aşağıda, miktar, cins, mulıun men M3 fiyatları yazılı çaın ket! 
te sıraıiy:fe 25 Şubat 936 Mlı ıünü aut 15 den itib..ren •yrı ayrı~~ 
le edilmek ıureti1le Ankaracı. lda re bi11&11nda kapalı zarf usul• 
satın alınacaktır. r 

Bu iff girmek iıtiyenleria lıer ciuıin hizuında yazılı muY~~ 
teminat ile kanunun tayin ettiii veıikalar "• tekliflerini aynı ,. 
saat 14 e kadar komisyon reiıliii ne Yermeleri lizıındır. 

1 
Şartnameler beheri 145 kuruş mukabilinde Ankara, HaydJl'P 

§a, Eskiıehir, İzmir ve Adana veıt nelerinde Jatılmakladır. ( 721) ~ 
Cin6i Takr. MJ ı 3963/ 55 22Ş6. ~I 

1-~m tJ.htı 
2 - Çam kalu 
3 - Çam v•ıon tahtuı 
4-Çam dilme 
5 - Çana azman 
6 - Çam tomruk 

Yanı neerıx~t 

l220,300 
1309,590 
1230,506 
973,710 

2240,780 
3000 

bedeli tem' ıl 
3S Lira 3203129 ıı 
30 ,, 2946,sŞ 

ti 

30 ,, 
30 ,, 
22 ,, 
18 ,, 

276Ş,64 " 
2190,85 ,, 
3697,29 ,, 
3950 

Asri kadının ltefendiği ~ 

Yeni Kilittir ~ 
Manisa aayli.vı ~Pil Nuıi CRÜM 

Duru tara~mdan Ankarada 51ka-1 ~ ~ 
nlmakta (l)an (Yeni Kükür) a-· SIMO 
dındaki terbiye ınecmuaıının i-

.kinci aayaı da gerek öğret!Den - " ,...,ı' 1 

Htr kadının aııhhi n ııı11. e_...,,, 
ler, gerekse çoeuk, anne Ye baba. bir kremden beldediii yePI ';41~· 
ları için .önemli yJlzılarla çı~ cildin mükemmeliyetini, yu:~· 
tır. Okıwlarınuza tavsiye ederi:ı. t.iınr, ıatlılılını, t.eıerem::,; ",JI 

Radso programı Wıi ••~·in "1.u.itJlı u " 
Haftalık "RADYO PROOAA· Her yerde satılır, 1rfl 

Ml''nın 6inci nüshası çıktı. A~a SIMOllf KREM, SABtJ!f ~ 
PUDRA51~ 

istasyonlarınm uzun,~. kısa -.-... --.... •a-~~~J 
dalga tafıilath pr(>graınlarmı, bes- ~..,,ıP'" 

tekarların, artistlerin ve. eserlerin ayj ratly(> Nhibi okvY 

i•imlerile neır~iyor . .Bu JP•YAU· tavaiye ederiz:. 
.,,, 
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~Ha~San müstahz3ratı 1935 Brüksel 
sergisinde Gran Pri kazanmıştır. 
lstanbul Posta T. T. 

&tikel arı 
Başmüdürlüğünden: 

Nev'i 

70 Çift Hurç 
~ Aded Büyük boy müvezzi ) 

Muhamen 
bedeli 

Lira Kr. 
3150 00 

çantası. ) 1482 00 
180 ,, Orta ,, ,, ,, ) 

Mu&Jakkat 
teminat 

Lira kuruı 
236 25 

111 15 

Yukarda yazılı eşya açık eksiltme suretiyle alınacaktır. Eksiltm~ 
il - 2 - 936 cuma günü saat 15 de Galatasarayda İstanbul Posta T. 
·Başmüdürlüğü alım sahm komisyonunda yapılacaktır. l:steklilerin 

tlrtname ve nümunelerini görmek ve muvakkat temiııatlarını eksiltme 
liİnünden evvel yatırmak üzere her gün Başmüdürlük yazı işleri kale 
lrıine müracaatları. (644) 

lstanbul Gümrükleri Satış 
Direktörlüğünden: 

ltt. I<.. N. Ağırlığı Kıymeti 
~~ .. - K. G. L. K. Cin•i eıya 
~/5 1083.00 1218.38 Kendir Balık ağı. 
3sı2 376. 188. Porselen elektrik düyü. 
3
963/ 55 2286. 228.60 Ağaç kundura çivisi. .. 

d Yukarda yazılı eşya 13 - 2- 936 G. saat 13,5 da satı§ salo~un-
a. ihaleleri yapılacaktı,·. İsteklilerin tartlarımız mucibince efyayı al

lkı~k İçin yüzde yedi buçuk pey akçe!erini göstennelerini, makbuz ve 
•aır I · J l d ' 'll evra cıy e kanunen muayyen o an zaman a satıt salonuna geı-
~ ilan olunur. (647) 

Acele - satılık hane 
Lalelide Aydınlık apartımanı kar-

şısında 20 numaralı ev acele satılık. 

tır. Görmek için mahalle bekçisi Ha

san ağaya pazarlık için sahibi Bay 
AbdulJah.a müracaat. 

Büyük bir şöhret kazanmış olan 
DUTTIL tıraş bıçaklarını tecrübe et. 
mekle kendinize iyi bir tıraş bıçatı 
intihap etmiş olursunuz. 
Satıl' depolan: Sultanahmet No. 72 
Habib. Galata Perşembe pazarı No. 55, 
Sarıis. 

Satılık tkl ev 
Nişantaşı Meşrutiyet mahallesi 

Kodaman sokak 37 ve 39 numara
lı ve sekiz odalı bahçe kargir iki 
ev acele satılıktır. 

Satılık Gemi 
Akay işletmesi 

direktörlüğünden: İstanbul Deniz Levazımı Satmalnıa 
,, Komisyonu IlAnları 

ş b l' ahmin edilen bedeli 9700 lira olan 20.000 kilo zeytin yaiı 17 
,. ~at 936 pazartesi gününe kadar pazarlık suretiyle alınacaktır. Mu
it! a;u kat teminat 727 lira 50 kuruştur. Pazarlık ve tartnameyi gör
}' e l~i~lüilklilerin yazılı güne kadar her gün Kaannpaıadal<i komis· 

c;,na muracaa~e~rler. (G7S) 

Taksim Gazhane caddesi 1 nu· 
maralı sütçüler kahvesinde Şev· 
kete müracaet. 1 

Ucuz satış 
Sade ~v ef yası ve yeni döıenıe 

muıam~alar azimet dolayııiyle 
ucuzca satılıktır. 

·Taksim, Abdülhak Hamit cad. 
desi 58 numaralı "lriı,, apartnna· 
nı. 5. 

Pqababçe ve Haliçte idaremizin malı bulunan Büyükada, 
Yakacık, lhıan, Fenerbahçe vapur)an satılığa çıkardmııtr. 12 Şubat 
936 çartamba günü ıaat (15} de Karaköyde Akay müdürlüğü bina
sında kapalı zarf usuliyle ihalesi yapılacaktır. Bu ite girmek iıti
)'enlerin kapalı zarflarını muvakliat teminat akçesi ile beraber ka
r.unun tayin ettiği vesikalarını ayni gün saat ( 12) ye k!ldar AkaJ 
tefler encümeni reisliğine vermeleri lazımdır. 

244 PARDAYANTN OtUMn 

mek ı çin kapatılmışlardı. Hu düşünce 
onları titretti. 

llir fın kadar korku, bu azgın ruh
lara gem vurur gihi olmuştu. Fakat i
kisi de kendi cesaretsizliği ile karşr. 
sındakinin acısınr ~oğaJmamağa mec
bur olduklarını düşünerek elele tu
tuştular. 

Babası: 

- Artık hayatımızın sonuna nr-
ınış olduğumuzu sanıyorum dedi. 

Şövalye soğuk bir tavırla: 
- Kimbilir? cevabını verdi. 
-Pekala, öyle olsun. Ben de ya. 

§amaktan başka bir şey istemiyorum. 
Fakat nerede bulunduğumu, bu demir 
kafeste neden hiçbir şey bulunma
dığını \'e niçin döşemenin her taraftan 
ortaya doğru mail olduğunu öğren
:nıezsem kuduracağım .. 

- Belki de kendi ağırhğrna daya. 
namıyarak çökmüştür. 

- Belki, bekliyelim .. 
- Bekliye1im mösyö. Tehlikeli bir 

§ey olsa bile korkacak ne var? Açlık. 
tan ölmek! .• Bunun oldukça can sıkıcı 
bir işkence olduğunu anlıyorum. Fa
kat bu şekilde öleceğimizi tamamen 
anlarsak kurtulmamız mümkündUr. 

- Kurtulmak mı? Nasıl? .. 
- Kendi kendimizi öldürerek .. 
- İyi ama, kendimizi nasrl öldü-

receğiz? 

Yanımızda ne hançer ne de kılıç 
~ar. Yoksa kafamızı dm·arlara çar.~ 
:Pıp kırarak mı? 

.. - Razı mahpusların böyle yapıp 
rnuthicı · k d )l 

1 encelerden kurtulduklarını 
uymuştum. Fakat bizim daha iyi bir 

~RJJıtamız var. 

- Nedir? 

'YU - Mahmuzlarımız... Renfmkilerfn 
• \'arlalc '"arkr b l d v • • • • ""'" u unma rgr ıçın :yı 

l\ötü biı· han~er nzifesini görebilirler. 
- Vay canına! Şövalye, bu akıl 

çok iyi ... 

- Bazan böyle akıllarım bulunur. 

lşte, en müthiş bir mevkide bu. 
lunan bu iki adamın aralarında böyle 
bir konuşma geçiyordu. 

Şörnlye hemen mahmuzlarını çı
kardı. O zamanlar çok kullanılan bun
lar, oldukça uzun ve sini bir çelik 
levhadan yapılmaydı. 

Birini babasına \'erdi. Öbürünü 
kendisi aldı. Baba ile oğul mahmuz 
kayışlarını sağ bileklerine sararak 
kendilerini müthiş bir işkenceden kur. 
tnracak bu silahı sık·ca tuttular. 

Artık konuşmıyorlardı. 

Demir du,·ara yaslanmış, gözlerinı 
açmış. kulaklarını uzatmış, sinirleri 
gerilmiş oldukları halde görmeğe ça. 
hşarak beklediler. Fakat karanlıkta 
bir şey göremedikleri için duymaia 
çalıştılar. Bu da boşa çıktı. Çünkü 
etrafları derin bir sessizliğe gömülüy 
dü. 

Bunlar, demir bir kafese konulan 
ve ilk korku ve hiddet saatlerinde a
ğızlarından ateş saçarak, pençelerini 
kaldırarak attlmağa hazır bir halde 
bekliyen ,·ahşi haynnlara benziyor-
lardı. . 

Acaba böylece ne kadar zaman 
geçti? Dakikalar mı,yoksa saatler mi? 
Onlar bunun farkında olmamışlardı .. 
Birdenbire ihtiyar Pardayan: 

- Duydun mu? dedi. 

- E\'et, kımıldanmayalrm .• Susa. 
hm .. 

Harekete başlryan bir makine çar. 
kının gürültüsüne benzer hafif bir gı
cırtı duydular. Bu çark ı;ıcırtısr ta· 
vandan geliyordu. 

Ut 

· Şartname işletme şefliğindedir. (564) 
as_ - H 

,, 
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kadar süzdü. Yüzünde soğuk bir gü
l~mseme belirerek: 

- Gerçi çok değişmişsiniz. :Fakat 
sizi gene tanıdım. ne,;niyerdeki odam 
da beni ziyaret etmekle şereflendir. 

mfştiniz. Hangi senede doğduğğumu 
serbest olup olmadığım• ve daha baıı 
sualler sormuştunuz. 

- Herbiri altı Paris frangı kıyme
tinde olan iki yilz ekülük bir keseyi 
siz nrmiştiniz. Bana buluşmak üzere 
kararlaştırdığımız Tahtaköprü yanın. 
daki evin kapısını açan si:ıdiniz. Da. 
ba bu, adamı selamlayınız. Bu bir ser
seri cemiyetine şeref verecek derecede 
azılı bir çapkındır. Yüzünden uğur

suzluk akan bu caniyi selamlayınrz. 

Biliyor musunuz. Bana o iki yüz ökü. 
yü neden vermişti? Biliyor musunuz 
beni şeytanlar kraliçesi, yüksek kalp. 
Ji, me~hur Katerinin yanına götiir· 
müştü? Dostumu, misafirimi Kont dö 
Mariyyakı öldürmekliğim için ... sözle
rini söyledi. 

l\lUthiş bir sarsıntı müneccimi ye. 
rlnden sıçratb. 

Cesedi mermer masanın üzerine 
yatırdığındanheri birinci kere olarak 
bir insanca duygu kalbinde taşmıştı. 

Gözleri, sanki ağhyacakmış gibi 
kabardı fakat ağlryamadı. Tamtcr.si. 
ne olarak bir kahkaha salıverip dişl<'
rini gıcırdattı. 

- Ben, ha? Ben Deodnyı öldüre
cektim ha? Ah deli., deli! .• Eğer De"-

- Öldü .. Öldü! Fakat bereket ,·er. 
.sin ki ruhu ile cesedini ele geçirdim. 
İşte buraya gelişimin sebebi de bu. 
dur. Delikanlı, rica ederim, eliniz.i 
bana veriniz! dedi. 

Şövalye ko1larını çaprazvari ka· 
,·uşturdu. Başını göğsüne eğmiştil 

- Ne kadar fedak!r, ne kadar 
genç, ne kadar cesur, iyi kalbli_ ve 
güzeldi. Ey talisiz dostum demek ki 
sen de taliinin alnına ,·urdufu siyah 
damgaya ramoldun öyle mi? Uldü. 
Şüph.seiz ki o kadının zulmüne kurban 
gitmiştir. Ah baba, çok haklwnız.. Jn. 
sanların çoğu birer canavardan baş. 
ka bir şey değil! sözlerini mırıldan. 

dı. 

Rüjjiyerinin etrafında JMrakla do 
laşan ihtiyar asker: 

- Şövalye, ben ne söylersem doğ. 
rudur. Dünyada canavar pek çoktur, 
Canavarlarla birlikte baykuılar da 
vardır. işte bu mösyö o baykuşlardau 
biridir. Şimdi buradan defolup rftsf 
son derece sevineceğim. Şövalye, eter 
bu kafesten kurtulursak dünyanın ö. 
bür ucuna kadar gidelim, dedi. 

RUjjiyeri korkak bir tavırla: 
- ~lösyö, Hitfen eJJerinizi bana 

verir misiniz? diye tekrarladı. 
Müneccim şövalyeye bu sözü 8Öy. 

terken sesinde öyle bfr tatlılık, halin
de o kadar bUyük bir yeis vardı kt 
şö,·nlye kotlarrnı indirerek: 

da ölmemiş olsaydı... - Mösyö her ne yapmış olursanıs 
Sözünü bitiremedi. olunuz,rnlnız şunu anlıyorum ki siz de 
Şövalye onu kolundan yakalıya. za,·allr dostum için ağladınız .. işte • 

rak ~iddetle ı;;ilkeledi: lim .. dedi. 
- Kontun öldüğünü söyledini.,, öy- Eski kurt : 

le mi? - işte hrp ayni huy! Hiç bir şey 
Gözkrinde de!irP bir ısık narla-j onu lıu halinden 'azgeçiremiyecek. 

~·an Rü iiivni: Ben olsaydım bu uğursuz herifin kar. 

-
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241 - Yalnız dünyadan ıelenler kanlannı birlik. 
te ıetinnamtlerdi. 

242 - Merilılilere lmlarile evlenmek tvtile ıulh 
teklif ettiler. 

243 - Ve bunlann nesli Merihte büyük lıir ,...._ 
niyet kurdular. 

244 - Sonra Meribte Miy1lc eouldar oldu. Onl.r 
da yeralbnda tehirler yaptılar. 

Ma - S-. .... •~ r' J... bqladL Bu. 7.-.ltı te
birlerini terkettiler. 

246 - Bunun için topraktan se)enler burada 1e • 

vilmez. Bat.m da ıizi Nİr tutuyor. 

nına bir tekme savururdum. lyi ama .• 
Ne istiyor? Yoksa bu herif bir falcı 
mı? diye mırıldandı. 

Hakikaten Rüjjiyerıi §iivalyenin o 
nun sıkacağını sanarak uzattığı sağ 
elini bırakarak sol elini yakaladı.Bu e
li açtı ve fen erin ışıfına yaklaştıra

rak baktı. 
Rüjjiyeri, kalbinde uyanır gibi 

olan acıları unutmuştu. Gene delicesi
ne kendisine rehberlik eden düşünceye 
uyuyor ve başını sallıyordu. 

Birdenbire sevinçle bafırdı: 
- işte, sizin mukadderat çizginiz 

de Deodanın elinde buldofum bir çiz. 
giye karışıyor? işte bakınız.. 

Bu sesteki korkunç şiveden son 
derece kızan, deliren ihtiyar Parda. 
yan Rüjjiyerinin ensesinden yakala
yıp bir saniye kadar sarstı. Ve nihayet 
dehşetli bir sademe ile herifi kapının 
yanına kadar fırlattı. 

Rüjjiyeri ağır ağır ayağa kalkıp 
§Övalyeye o kadar tuhaf bir bakış 
fırlattı ki delikanlı bu uğursuz göz
lerin önünde titrediğini hissetti. Son. 
ra müneccim anlaşılmaz bir işaret ya. 
parak kapıyı açıp gitti. 

Sapsarı kesilen ihtiyar Pardayan: 
- Bu bakışı gördün mil? Hay şey 

tan alası, bir cadı bakışı ğibiydi? de. 
di. 

Şövalye, aldığı fena haberin ver
diği yeis ile odanın içinc'e dolaşıyordu. 
Müthiş bir hiddet bütün varlığını kap. 
lamıştı. Bai>ası onu hiç bu halde gör. 
memişti. Bu hiddet nihayet ağlamak 

derecelerine varmak üzereyken birden 
bire kapı açılarak Rüjjlyeriyi götüren 
askerler tekrar göründüler. Run lara 
lnnwanda eden bir çavuş: 

- Misyöler, Ultf ea beni takip edi
:alz! dedi. 

İhtiyar asker ümitle titredi. Bu 
defa da Mari Tu§enin vasıtalığını his· 
sediyordu. Serbest bırakılmualar bile 
herhalde daha iyi bir odaya götürille. 
ceklerdi. 

- Gel, dostunun intikamını alma. 
ğı buradan çıkınca düşünürüz! diye 
şövalyenin kolundan tuttu. 

Şövalye dişlerini sıkarak: 

- Evet, onun intikamını alacafız. 
Çünkü kimin tarafından öldüriildUğü. 
nü biliyorum! sözlerini söyledi. 

Sonra, askerlerle sarılı olarak yü
rümeğe başladılar. 

İhtiyar Pardayan çavuşa: 
- Mösyö, bizi başka bir odaya mı 

götürüyorsunuz? diye sordu. 
- Evet mösyö! 
- Çok güzel .. 
Çavuş ona hayretle baktı. Sofanın 

öbür ucuna vararak, sabahleyin işken. 
ce odasına giderken indikleri merdi. 
vene benziyen fakat o olmıyan başka 
bir dolambaçlı merdivenden indiler •. 

ihtiyar: 
- Tuhaf şeyı halbuki ben daha 

yukarıya çıkacağımızı umuyordum. 
dedi. 

Çavuş giildü. 
Pardayan başka bir merdivenden 

çıkacaklarını düşündü. Çünkü bu eski 
şatoda bir çok kuleler, dolambaçlı yer 
ler vardı. 

Bu sırada, gittikçe iniyorlardı. 

Hava ağırlaşıyordu. Duvarlardan su 
c;ızıyordu. Rütubetten taşlann üzerin
de yeşil mantarlar hasıl olmuştu. Ay
ni zamanda bu taşlarda binlerce billur 
parçası pınldırordu. Bu da kUherc;ile 
idi. 

Bu suretle yirmi adım uzunluğun. 
da dar. ve karanlık bir koridora vardı. 
lar. 

PARDAYANTN nı,'OMU 

ihtiyar Parda,yan: 
- Hay şeytan alası yer! diye dü

~ündü. Koridorun öbür ucunda yu.ka
nya doğru çıkan bir merdiven görün. 
ce içi rahatladı. Sağda ,.e solda baş. 
ka bir koridor bulunmadığı için bura
dan yukarıya doğru çıkacakları mu
hakkaktı. 

Bu düşünce doğtu çıktı. lki Par. 
dayan pek dolam haçlı olan ve iki üç 
basamağından ilerisi görünmiyen bir 
merdivenden çıkacaklardı. 

Askerler koridorda kaldılar. iki 
mahpusa önden yürümeleri emredil. 
di. Arkadan çavuş ve daha geriden 
askerler geliyorlardı. 

Ümit içinde bulunan ihtiyar Par
dayan önden yürüyordu. Bu suretle 
sekiz dolambaçlı basamak saydı. Do
kuzuncu basamakta artık merdiven 
sona eriyor önlerinde yalnız alçak ve 
dar bir kapı kalıyordu. Eski kurt bu 
kapının eşiğini geçti. Oğlu da kendi. 
sini takip etti. Ayni saniye de arkala. 
nndan kapanan bir demir kapının 

gürültüsünü andıran bir ses duydular. 
içerisi pek karanlıktı. Hiç bir şey gör 
menin imkanı yoktu. Ayni zamanda a
cı bir ses..qizlik ortalığı kaplamıştı. 

- Burada mısın oğlum! 
- Buradayım baba! 
Bundan sonra her ikisi de hayret 

'Ve korku içinde bulunduktan halde 
sustular. Seslen, kapanırken uzun bir 
aksisada hasıl eden kanının ~ürültüsü 
r,ibi tuhaf bir şekilde inliyordu. 

Baba ile oğul, içgüdü ile kolları
nı ileriye uzattılar. Elleri biribirine 
rastlıyarak tutundular. Biribirlerine 
yaklaşmak için birer adım attılar. 

Fakat birdenbil'e durdular. De
minki hayret duygusu daha şiddetli o. 

tarak onları bulunduktan yerde bı
raktı. Lakin bu serer hayretleri korku 
sınırını aşmıştı. Çünkü bastıkları ye
rin düz olmayıp oldukça meyilli oldu. 
ğunu hi~etmişlerdi. İhtiyar Parda. 
yan hemen eğilerek yere dokundu. Bu 
rası soğuk ,.e sertti. Doğrularak: 

- Zemin demirden! dedi. Ve sa
rardığını hissetti. O vakit ikisi de bg 
tuhaf demir ve meyilli zeminden yu
karıya doğru çıkarak gerilediler. 
Üç dört adım attıktan sonra dunra 
çarptılar. Buna da dokununca demir. 
den olduğunu anladılar. 

Artık bir demir odanın içinde bu.. 
lunduklarından şüpheleri kalmadı. · 

Babası: 

- Sakın yerinden kımıldanma. Na• 
sıl bir tuzağa düştüğümüzü bilmiyo
rum. Fakat herhalde müthiş bir şey. 
Ne olursa olsun nerede bulunduğumu. 
zu anhyacağım. dedi. 

O vakit adımlarını batıra bağıra 
sayarak duvar boyunca yürümeğe bat 
ladı. Duvarın alt hizasında bulunan 
dar ve yola benziyen düz kenarda yil. 
rüyordu . Bu kafes gibi yeri dolaşarak 
oğlunun bulunduğu yere tekrar gel• 
di. Yirmi dört adım saymıştı. Karşılık 
lr duvarlar sekiz adım, odanın genit
liği dört adımdı. Demek ki bu yer ol. 
dokça büyüktü. 

ihtiyar Pardayan bir haplq}aane 
odasında bulunması llzımgelen bir 
tc~kemle bir yatak gibi şeye rastlama
mıştı. 

Her yerde duvar rütubetle pasla. 

nan bu sert satıhla birleşiyordu. O "8-

klt her ikisi hah<-o'unduğunu doyduk• 
lan müthiş zindan loealarından birin• 
de bulunduklarını anladılar. Evet. bd· 
raya açlıktan, susuzluktan öldürül· 
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