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Amerik8. -Jilj,ôôf llya c- b:;:~~·=~~a~!~!nı 
k d k Suriyeye yolluyor a r Ş 1 U r a C a ldarei örfiye ilan edilecek 

. ltalyanlar, Flllstln Araplarını da ayaklandırmala 
çahfıyorlar 

Deniz ve kara 
kuvvetlerinin 

artması için bir · 
layiha hazırlandı 

Almanya Japon•ara 
yardım ediyormuş 

Japonların istila ettiği pc etmek niye tinde bulunduğu 
yerleri gösteren harita 

CeıngDzftn 'ltcıruınıUJ1 JJapcınDaıroa 
bDrDDk cO<dlu 

londra, 11 (Radyo ile). - A-} 
1-lerika iyin meclisinde dün ak -
:nı ~z~k ıark hidiıeleri hakkm
li ~~hım münakaşalar olmuıtur 

llrıcıye encümeni reiıi Pittman 

zırlanmasına karar verilmittir. 
Cenglzln torunu ı 

Cengizin torununun Japonlarla 
birleterek harekete geçtiği bildi
rilmektedir. Buna dair yazı ikinci 
sayıfamızdadır. ~il bir nutukla vaziyeti izah e-

) e~ek .Japonyayı Milletler Cemi ___ K_a_d-ın-lı_k_t_a_n __ _ 
eti llıiaakı ile Briyan - Kelloğ 
~I ihlal etmekle itham etmİf· erkekliğe 

ı;.!İtbııan J;undan ıonra Ame~. Azimet, avdet! .. 
~ •İyaıetini anlatarak Ameri
~ Monroe akidesine sadık ka
~ı ve uzak p.rk hidiaeleri -
ti ~ı bu akidenin icap ettirdi-

)olu tutmakta tereddüt ebni
Yecelin: . l • • H 7fu'ıı söy emıştır. 

• 
4 

) 0 M llull eöz -alarak 
1-ıttmanla temamile hemfikir oldu 
hnu ıöylemittir. 

B ""kü"Am 4. ugun erikan gazeteleri 
lrnanyanın Japonlara Ekonomik 

htdırn yaptığını yazmaktadırlar. 
Japon elçlelnln be,anab 

'{ ~evyork, 11, (Radyo ile) -
~!ıngtondaki Japon elçisi gaze

ılere beyanatta bulunarak de . 
1-littir ki: 

''J Jc. aponya Amerikan ticaretine 
·d t'fı Çinin kapılarını kapamı• 
e' .. ld· "I' 

..... I~ ır. Japonyada kimse Ameri-
ıle harbetmeği aklmdan bile 

·~· -~ıtıneaıektedir.,, 

<;·!içi bundan •onra Japonyanm Aldlmilsemanın altından iki kere ge-
~eJri_ ~ttıhareketini haklı gös- çen sporcu Kubkova 
tt ek ıçın Cemiyeti Akvama kar-
te~~nyanm tuttuğu yola zik . 

t.Qlıttır. 

k•Pa Ye Deniz kuvvetlerl 
.\ ... artacak f 

,, )ı an nıecliainde dün akpım 
l>ı an .. k 
~ ~~~a a§adan sonra Ame-
lin· 11 butun müdafaa kuvvetle . 

111 artınlmaıı için bi-r layiha ha-

Kadın atletlerjnden Çekoslovak 
Koubkovanin Prai tıb fakülteıi 
erkek olduğuna karar vennit i -
ken profesörler biT kere daha at-

leti muayene etmeğe lüzum gör -
mütler bu sefer de eski kararları· 
nı değittirerek gene kadın olduğu 
na hükme~itlerdir. 

Hitlerle Musolini 
Glzlf ce m81Akat 

yapmışlar 
- Geçen hafta Mu11olini ve Hit

lerin V enedikte iki ıaat süren gİ'Z· 

lice bir mülakat yaptıkları hak
kında bazı rivayetler çıkmıtıa da 
bu haber Romada tekzip edilmek
tedir. 

Fakat ltalyan ve Alman gaze
telerinin müıtemlekeler ve man
dalar meselesini mevzuubahı et

meleri ve ayni tekilde müdafaa et

melerini mahut mülikabn 'bir ~ 
ticesi olarak görenler vardır. 

Bu sabah 
Bir ceset 
bulundu 
Bu aabah Kuruç.efme önlerin

de balık tutan sandalcılar denizin 
üstünde bir insan cesedinin yüzdü
ğünü görmütler, Arnavutköy mer. 
kezine haber vermitlerdir. 

Üstü batı pek iyi olmayan bu 
ceset kısmen titmit ve yüzü de 
Bir sandala alınarak merkeze gö
çürümeye yüz tutmuı bir haldedir. 
türülen ceset etrafında tahkikat 
yapılmıt, Kuruçetmede oturanla · 
ra gösterilmittir. Neticede bunun 
Kuruçepnede Orman sokağında 
2 numaralı evde oturan İnebolu-
lu ıandalcı İsmail olduğu anlatd
mıttır . 

İsmail on yedi gün evvel amı· 
zın ortadan kaybolmut. sonra ar
kadqlarından tahkikat yapılınca 
sandala binerken denize düterek 
kaybolduğu anlatılmıttır. 

~elif ,. Ven 1 1 r an asri 1 eş D yor 
4o""tcı: 1 Pe~evinin idaresi altın da, yeni lran, gün geçtikçe curileı mektedir. Re•mimiz, lranda Şahla 

cıart 8Uraalar ve ~aiz lranlı kızları göstermektedir. .(Bumevzua dair bir yazımız; yarınki nü 
. . ~a bulanacalıtu.). · · 

Kuclu., 10 - Mısırda bulunan 
.ki Fnmnz BqJa1111andam Gene
ral V egand yalanda SuriY.eye Ji· 
Clecektir. 

ıc.cm., 10 - Dört taaftadenl>eTi 
Sw-iyede devam etmekte olan 
grev tekrar alevlenmqtlr. Halan 
boykot ettiği Fransız "demiryolu 

Bu fesli adam, 
Trablus - Muır hu 
dudunda bir lngi • 
liz zabitidir. Kür • 
süden söz 1öyliye11 
ise, JngUizler aley. 
hindeki mitingle • 
re iıtirak eden mll. 
liyetçi bir Mısır ta 
/ebesidir. 

kumpanyası ve elektrik tirketi faı 
aliyetlerini tatil etmiflerdir. 

Suriyedeki tekmil üniversite 
ve yüksek mektepler kapatılmıt • 
br. 

Vaziyet ~e velıamet kes • 
betmeldedir. Örfi idarenin ilanı 
bekleniyor. (Devamı 2 ncide) 

Taarruza uğrıyan kadın 

Ekmek bıçağile 
8Şıkıria saldırdl 

Can Fldan•ın kulaQındakl küpeler, 
"emvali mesrukadanmıs,. 

Can Fidanın kulağmda iki kıY.· 
metli altm küpe bulunmuttur. B1I 

küpelerin yedi ay evvel Bef iktq. 
ta bir evden çalman küpeler oldu-

Galatada oturan sabıkalılardan 1 
Mustafa birkaç ay evvel metresi 
Can Fidandan aynlmıftır. Bu ay
nlıım ıebebi iki•inin geçinememe
ıidir. Aradan nman geçince Mus
tafa Mki dostunu özlemit haber ğu anlqılmıf, müsadere edilmit • 

yollayarak tekrar banımalannı tir. 
ve bir arada oturmalarını bildir . -------------

mittir Can Fidan bu teklifi kabul 2 o o o 
etmeyince Mustafa yeniden haber 

yollamq, Can Fidanm yüzünü par Llralık bUyUk mUeabakamız 
ça, parça edeceğini söylemittir. No : 42 
Can Fidan bu telıditlere ebe111 • ·····-··················-····························· 
miyet vermiyeceğini cevap olarak 
bildirince eski iki dost birbirleri -
ne diifman kesilmitlerdiT. 

Dün aktam Can Fidan evine doğ 
ru yürürken bir köteye saklanan 
Muıtafa anıızın önüne çıkmıt, Ü· 

zerine atılarak Can Fidanm yüzü
nü kesmek iıtemiıtir. Birinci d~r
beden aonra Can Fidanm aklı ba
tına gelmit, eıki dostunun teca • 
vüzüne uğradığını anlamıt, gün · 
lerden beri koynunda sakladığı 

büyük elmıek bıçağını çekerek 
Muıtafaya ka111 koymuıtur. 

Mustafa koca ekmek biçaimı 
görünce tecavüzünü sona erdire· 
memittir. Gürültüye zabıta me · 
murları yetifmif, her ikisini de ·-yakalamqlarc:lır. 

I 

Ba kimdir? ... 

l;:;;;_--:;;;;;.ya ;:;:ı 
ı ···············---··········--····-···· ..... : . . . . =··---·- =·· _..._.. ........... 1 



=== 
"Gündüz külahlı, gece sllAhlı !,, 

- ::www: awww: zwwwa ,,_,, iWWW2 2-' __.. ı::wwws ....._ __..,... 

Me ur ir Fransız 
avukatı haydutmuş! 
• 

Cinayet mahkemelerinde tam,tıjı haydutların 
başına geçerek onların çete reis! olmu, 

ihtiyar yaşında yakalandı, sUrgUne yollandı 
Yirmi sekiz ıenedenberi Fran . 

sada geniş mikyasta ölüm ve ha . 
ra.bi saçmakta olan bir çetenin 
§imdi altmış yedi yaşında bulu . 
nan ~bir avukat tarafından idare 
edilmiş olduğu geçen gün meyda. 
na çıkarılmıştır. Adli faaliyetle . 
riyle birlikte hayırsever işlerini 

de pek güzel mezcetmesini bilen 
bu yaşlı kurt senelerce müddetle 
hırsızlık ve soygunculuk yapmış · 
tır. 

Geçen hafta Na.ney cinayet 
mahkemesinde davası biten Moris 
Andre adlı bu avukat müebbet 
hapse ve bu cezayı "Şeytan adala. 
rı,, nda geçinneğe mahkUm ol . 
muştur. Kendisi şimdiye kadar bu 
adalara gönderilen ma.bkUmlarm 
en ya,lrsıdır. 

Andre ilk avukatlrğa başladı . 
'ğı zaman canileri müdafaa etmek
le büyük töhret kazamnı§tı. Bo . 
yuna cinayet ve soygunculuk da · 

vaları ala ala nihayet kendisi de 
hu işe merak sardmnıı, müvek . 
killeriyle bir ıirket kurarak her 
yana dehşet ve ölüm saçmıştır. 

Muhakemede ona "Yirminci asır 
Ali b~basr,, ve çetesine de "Kırk 
haramiler,, lakabı verilmiştir. 

Çetenin yaptığı itlerin bqJıca. 
sı tehditti. Çete, muhterem vatan
~aılann arayıp tarayarak bir SUÇ· 

larını elde edince artık o adanını 
kurtulmak iinkinı kalmaz ve ken. 
disi sağmal inek gibi ıağılrrdı. 

Birçok Fransızlann bu it can . 
larına tak demi! ve kurtulmak için 
ölümden batka çare bulamamıt . 
lardı. 

Tehditten lbaıka Avukat Azı . 
dre soygunculuk, cineyet ve .alı . 
tekirbk itlerini o kadar genit bir 
ölçüde ifletmipir ki ele geçirdiii 
ganimetlerin miktarını bile tah . 
min etmenin imkanı bulunama. 
mıttrr. 

Hevecanll bir kaza 

Çocuk tramvayın 
altından sağ çıktı 
Dün saat on beıte Sirkecide 

timdiye kadar görülmemiı bir 
tramvay kazası olmuıtur: 

Sirkecide Sepetçi sokağında 

oturan Musa oğlu dört yatmda 
Y anto ile kardeıi üç. yaıında Moiz 
sokakta oynamak üzere annele -
rinden izin almıılardır. 

Bir müddet aralık sokaklarda 
oynayan bu çocuklardan Moiz 
ıonradan tramvaylara bakmak Ü· 
zere caddeye çıkmııbr. 

Küçük çocuk Sultanahmet civa
rından gelen 34 numaralı Sirkeci 
. Y edikule tramvayının önüns}en 
karşı tarafa geçmek istemiştir. 

Küçük çocuk süratle gelen tram 
vayın önünden kaçamamış, düt • 
müş ve tramvayın altına git.mi§ · 
tir. 

789 numaralı vatman Ahmet an
sızın yan sokaklardan önüne çı· 

kan bu çocuğu çipememek için 
hemen elektrik frenini ııkmıt, 

tramvayı derhal durdurmuıtur. 

Küçük çocuğun tramvay altına 
dütmesini görenler feci kazanın 
öte tarafını görmemek için gözle
rini kapamışlar ve büyük çığlık . 
lar koparmı§lardır. 

Herkes, hatta vatman bile ço
cuğun tekerlekler altında parça
landığına kani olmuıtur. Tram • ' 
vay durduktan sonra vatmanla 
biletçi ve diğer bazı kimseler ço· 
cuğun feci halini görmek üzere 
tramyayın altına baktıkları zaman 
tekerlekler arasında durduğunu 

görmüılerdir. Çocuğun yalnız ba. 
şı hafif surette tatlara çarptığı 
için zedelenmittir. 

Moiz araba altından çıkanlmıf, 
ailesine teslim edilmiıtir. 

Bir lngiliz profesörü 
20 kiilorrJletreden 

ölüm sacçııyoır 
Karıısına ne çıkarsa ortada biç 

'bir iz bırakmaksızın silip süpüre ·' 
cek ölüm ıuamı Lepester fen ve 
Teknoloji profesörü R. H. c~~ad . 
field §İmdi tatbik sahasına koy • 
muş bulunmaktadır. 

Profesör bundan iki sene evvel 
küçücük bir makineden saldığı Ö· 

lüm §ualariyle bir fareyi öldürdü . 
ğünü bir bilgi heyeti önünde isbet 
etmitti. 

Kendisi timdi bu makineyi 
canlı her §eyi öldürecek şekilde 

inkiıaf ettirmiıtir. 
Bu makinenin iıhtira beratını 

ıatm almak için dünyanın dört ta
rafından insanlar lngiltereye koş· 
mıq, papaz ve din te~ekkülleri bu 
işten vazgeçmesi için profesöre 
yalvannışlardrr. Ticaret firmaları 
kasaphaneye lüzum olmaksızın 

bu şualarla sığır ve davarların öl
dürülmesi imkanı olup olmadığı • 
nı, ziraatçiier de mahsule arız o . 

lan haıaratm bu ıual&rla öldürül
mesi imki.nlannı sorm09lardır. 

Profesör Chadfield IÖz .öyle . 
meıini sevmiyen bir adamdır. 

Sunday Referee gazetesinin 
muhabirine birçok zorluk g&ter . 
dikten sonra ancak ıunlan söyle . 
miştir: 

" - Bu ölüm tuaı telsiz telgraf 
vasrtaıiyle yirmi kilometreye ka. 
dar gönderilebilir. Fakat size tU· 
nu temin edeyim ki, dünyada aksi 
bir vasıta ile tesirsiz bırakılmıya. 
cak hiçıbir ş.ua yoktur. 

Markoni bir makine yahut mo
törü durdurabilecek bir ıua keı · I 
fettiğini söylemektedir. Bu sözle . 
re inanırım. Bence o şuaı da tesir
siz bırakacak vasıta vardJT. 

Fakat harareti temerküz etti . 
rebilecek bir şua bulundu mu 

- ki ben bwıu buldum - buna 
karşı bir tedbir alınamaz! 

Seyyar bir buz 
adası üstünde 

18 saat kalan 

7 işçi 
Nevyork, 10, - Brevvsterdei 

de Mesaşuzets hükumet kampın· 

11 ŞUBAT - 1936 

Uzak şarkta harp patlamak üzere -. ,_, .... ..... - ..... ..-. --... .-. ,_ ,._, -------;J~ .. 

Cengizin 
torunu 

da, İf kampında bulunan amele ..:Dal iP CO> lii1 o a ır o aı ~ n ır o D k @O lYI iP> 
den yedi kiti, dün sahilden ayrı , 

ıan bir buz parçası üstünde kal - Garba doğru yeniden bir istil~ 
antlar, tiddetli bir rüzgarın önü · • • 
ne katılarak açılan kitlenin üze. hareketıne mı geçecek? 
tinde açık denize doğru sürüklen 
mitlerdir. 

Geceye kadar yapılan araştır · 
malar bir netice vermemittir. Buz
ların ıüratle erimesinden, kaza · 
zedeleri kurtarmak ümidi çok az . 
dır. 

Tayyare yetlftl 
Nevyork, 10 - 18 saattenberi 

buz kitlesi üzerinde·kalan yedi ki· 
ti bir tayyare tarafından kurtarıl· 
mıılardır. Bütün Amerikada ha -
vaların daha ıiddetleneceği söy · 
lenmektedir. Dün karlar ıüratle 
erimi! ve soka.klan sel baımııtır. 
Buzların lağım ağızlarını kapa • 
maundan tokaklarda toplanan 
sular geceleyin donmuıtur. Bir 
çok yerlerde tirenler otomobjller 
muattaldır. Tayyareler yere İn· 
mekte güçlük çekmektedirler. Ba
zı yerlerde erzak, su ve mahrukat 
yokluğu ciddi surette kendini gös

Deyli Herald diplomatik mu · 
habiri yazıyor: 

Japonyanm tekrar harekete 
geçmesini temin edecek askerler 
Şimali Çinde toplanmaktadırlar. 

İç Mogolistanın Jehol ve ~ahar 
adlı iki eyaleti Mançuko gibi Ja . 
pon mürakabesi altındadır. 

· Şimdi hedef iç Mogolistanın 
cenup eyaleti olan Suiyan'dır. 

Son günlerde lç Mogolistan or
dusu şefliğine getirilen Şaharda . 
ki Mançuko ordusu kumandanı 
General Şu · Hin harekete geçme· 
ğe hazırlanıyor. 

Bu Mançukonun yanında, asıl 
harekatı idare eden Japon askeri 
müşavirleri bulunmaktadır. 

General Şu . Hin'in mt:rleri 
Şahar · Suiyan hududunda talıa§ . 
§Üt etmektedir. Oradan ileri ha . 
rekete geçecektir ... 

olan bir lç MogCJlistanla, Soiyet 
ler tarafından himaye edile .. 1 D 
Mogolistan arasında bir çarpt 
olmasıdır. 

Japonya ile Sovyet Rusya 
gün, bir taraftan Sibirya hudut 
larında diğer taraftan Man~uk 
ve Kore' de kaflı karfıya bulun 
makla kalmıyorlar. 

Şimdi onlar - yahut da müt 
tefikleri - Kingam dağl.uiyl 

Türkistan sınırları arasındaki i 
bin mil mesafe içinde de karşıla 
mağa ba§lıyorla:·. 

Bunu ne kadar tehlikeli gö 
yerindedir. 

Japonya Amerika ile harpte· 
çeklnmtyecekmlf 

12nci asırda bütün Asyayı silit' 
süpürerek Hindiıtanda La:hur'a 

Maliye teşkllAtında ve Avrupada Kiyef'e kadar gider 

değişik ilk askeri tef Cengiz Hanın neslinden 

termektedir. 

Va§ington, 10 (A.A.) -Dıt. 
leri encümeni baıkanı M. Pittma 
gazetelere verdiği diyevde, dok 
devlet muahedesini im::a edenle 
rin "Avrupe.da sükun teeaaüı ed 
etmez, Japonların Çindeki faali 
yetini nazarı itibara alacaklannJ 

Yeni maliye teıkilib hakkında gelmekte olan Prens T eh Vang 
kamutaya verilen kanun layihası kendini daha şimdiden "Mfutakil 
yakında müzakereye konacaktır. iç Mogolistan,, ın başı olarak ilan 

ümit ettiğini söylemiştir. 

Pittmann Japonyanın Çin ka 
pılarını Amerikaya kapamak iç· 
ioabında harpten bile çekimniy ·Yeni kanun meclisten çıktıktan etmittir. 
ceğini söylemiştir. sonra lıtanbul maliye teıkilitının Prens Teh Japonlarla yakın . 

küçüleceğine muhakkak nazarile dan teıriki mesai etmekte ve ken- nglltere Mançurlyl tanımıyac• 

bakilmaktadır. Bu ıuretle timdi · diı~ne bol ~l silah, para ve öğüt l Londra, 11 (A:A.) - l:farici 
lik l.tanbulda mevcut 45 maliye verılmektedır... J Bakanı Eden lngılterenin Manç 
tahıil ıubeainin yarı yarıya inece- Aııl korkulan ıey, Japonlar l kuyu resmen tanımıyacağmı IÖ 

ği MSyleniyor. tarafından mürakabe edilmekte lemiştir. 
Yeni teıkili.t yapılınca şehri · ---------------------------

mizdeki bazı müstakil tahakkuk 
müdürlükleri batına bir defterdar 
getirilecektir. Diğer tahakkuk 
müdürlüklerinin de birl"ettirile · 
rek bütün İstanbul için bir tahak
kuk müdürlüğü ihdas edilmesi ih
timal dahilindedir. 

Arap memle
ketlerinde 
karışıklıklar 

(BCI§ taTalı 1 İncide) 

Şamdaki lngiliz konsolosluğu 
asker muhafazası altmdadJT. Su. 
riyedeki kantıkltklann Lübnana 
sirayet etmesinden korkuluyor. 

Son gelen bir telgrafa göre de 
Şam, Humus ve Hamada evvelki 
çarpı,malarda ölen 7 Suriyelinin 
cenaze merasimi esnasında yeni . 
den hadiıeler çılmnıf, polislerle 
halk çarpıfm~tır. Polislerden üç 
ki!'i ölmüıtür. Birçok yaralananlar 
vardır. 

Diler taraftan Irak parli.men . 
tıoauna mensup 50 saylav Milletler 
cemiyeti daimi mandalar komis . 
yonuna müracaat ederek Suriye . 
deki Franırz manduınm idare tar
zını protesto etmiılerdir. 

Paristeki lnformation gazetesi. 
ne Kudiiılten bildiriliyor: 

Arapca Filiıtin gazetesi çok ta
nınmıt bir tahıiyetin Arap ahali
yi ayaklandrmıak için çelıştığını 
ve bu humata çok paralar sarfet . 
tiğini yazmaktadır. 

Şimdiye kadar bazı Filistin 
tahıiyetlerini kandırmağa muvaf
fak olan bu ac!amın İtalyanın teş1 
vikiyle buna teşebbüs ettiği anla · 
ıılmııtır. 

Bir falcıya göre: 
.. ~ - ,_,_~ ~ ~- --=-a ...._., 

Yeni lngiliz kralı 
nasıl evlenecek? 

Sekizinci Edverın hayatı uzun aUrec•k, 
lnglltere onun devrinde mesut olacak 

Jngilterenin me9hur yıldız ha-· leyhindeki propagandaları dıd 
kıcısı madmazel Ann Maritza Se- durmak için küçük mikyuta al' 
kizinci Edvardın taliini okumak keri harekat yapılacakbr. 
için yıldızlara bakınııtır. Buldu- Bu senenin sonbaharına dol 
ğu neticeleri şöyle anlatmakta ru ticarette bir geliıme ola; 
dır: ve 1942 yazına kadar devam~ 

"-Kral Sekizinci Edvard mes cektir. Fende yeni ketifler y•P~1 
ut bir izdivaç yapaca~<.br. Kralın lacak, paru daha serbest ted•P' 
evlenmesi için yıldızların tayin edecektir. İrlanda ile anlatlll• 
ettiği tarihler şunlardır: mazlık ağustosa kadar devanı 1 

Bu yılın birinciteşrin ayı, gele· decek, bu tarihten sonra Jngill 
cek yılın nisanı, yahut 1938 son- ile serbest devlet arasında d• 
baharı... Bu evlenme neticesinde dostane duygular inkiıaf ed 

İngiliz tahtına bir veliaht doğacak- tir 
tır. Yeni kral, prens Dögal iken . Sekizinci Edvardın hükiill'd; 
yapbğı seyahatlerden daha az yol lığı zamanında İngiltere ile 
culuğa çıkacaktır. ğer devletler arasında müııa .. 

Kendisi hava yolculuğu yapan ler umumiyetle iyi olacaklrt·d 
ilk İngiliz kralıdır. Yıldızlar ha haaaa birleımit Amerika ile 
va yolculuğunun kral için çok em- luk büsbütün kuvvetleıecektİ'•" 
niyetli olduğunu söylemektedir · _______ ....., ____ _ 

ler. Kendisi hava seyahatlerinde İngiliz kralının Ulf 
hiç bir kazaya uğramıyacaktır. klyme merasl11••.·.,,,ı 
Hayatı sonuna erince babası gi· 

k'S1 
bi sükun içinde ölecektir. Londra, 1 O, - Kral Se .1 i 

Sekizinci Edvardın tahta çı- Edvardın taç geyme me,...:=-
kıtı Britanya için kırk seneden imparatorluk meclisinin tol 
beri görülmemit derecede bir re· ıı 1937 yapılmııtır. 1 
fah çağını açacaktır. Hükumdar · Taç geydikten sonra ~ ~e 
lığı uzun sürecektir. lik sekiz ay· diMburg ve Belfastı ziya~t ıtıid 
da bazı siyasal güçlüklerle kar- cek ve ilk teşrinde de :_.,rıı• 
tılaşacaktır. Bu arada yıldızların Hindistan imparatorluk 1;~~ 
söylediğine göre Mısırda küçük geymek üzere Hindistan• 
bir kargaşalık olacak İngiltere a· cektir. 



U 8UBAT-t9.18 

Ureşçi Yaşar 
&Qzeı bir 

'-'G•amere verdi 
ta...._ Camarte.i •kt•mı Kumkapı -
~ klilblanün Kumkapı ıubesin
""-..Ult talmn aüretçilerinden 
'-..... ilk kadm boksörleri ıerefi
~ımere Yermittir. Kadm 

' •·-- terefine Yerilen bu balo
'-ı,-..., hoka Ye IÜl'ef müaabaka-
~ ._,ete numaralan yapılmıı. 
tt kadar çok etlenceli bir ıe-
'-!....,~ittir. 

Ergani bakır 
şirketi 

lstlhsal zamanı yak-

Ayasolyanın etrah 
açılıyor 

Ayuofya miise1inin etrafmı 
açarak bu tarld l8llat eeeriai or • 
taya çıkarmak için ,.kmda faali. 
yete ıeçilecektir. Bunan için bina. 
nm ıüzellitini IJoan Ayuofya 
J&lllllclalri kiwı ıe1bler ymdu mecl
reeeti ,.tdınlacak " handan eon
ra bahçe tanzim edilecektir. 

HABER - Akta'!' postatt ---------------------~=3~~ 

lstanbuldaki lJangın· 
ların çoğu elektrik 

ola,,ormuş 
Çünkü elektrik tesisatındaki 
sigortayı tel ile yenileyenler 

pek çokmuş 
latanbul itfaiyesinin yapbiı bir 

ltatiatiie pre aon yıllarda latan · 
bulda çlkan yanaınlardan elueriıi 
elektrik kontaliyle alakadardır. 

Bunan için yapılan tetkikat 
bir yansma inkılap etmemesi il . 
am ıelea bu kontaklarm lıtaniJul 
hallmula sGrülen aaklm bir i.det 
yüsünclen b6yle fena bir netice1e 
ftl'Clıil anlatrlmlflır. 

Birçok kimle her hansi bir le

beple elektn"k tesieatmm ıia~rtuı 
yandıiı zaman bunu yeni bir ai · 
ıorta ile deiiftirecetine ıigortaya 
bir tel takmak auretiyle itini pr · 
mekteclir. 

11 
SALI 

ŞUBAT-19.18 
Hicri: 135' • Zilkade: 17 

--... 17,37 ____ ..., 

...._ıs.as 12.21 ıs.ıs ıT.17 ıı.ıo a.ıa 

.... U.OJ t.m l,ü 12,00 ı.aa U.44 

OS(ml aNll B1100'N NE OLDU! 

8cnJıet ft.,ada Ural battmda tı1r tnm 
.... olDnlf ıa ldfl oıma,tar. 

ki bu doiru delildir. Çünkü bir 
kaza vukuunda bu kaim tel yen • 
madıimdan kontak bütün tesi • 
aata seçmekte Ye birçok yaqm · 
lar bu yüzden olmaktadır. 

Elektrik yüzünden çıkan yan · 
ımlann hepeincle itfaiye müte · 
buenlan tarafmdan yapılan tet · 
kikler ıiaortalarm bu tekilde teli i 
olduiımu p.termiftir. Hai\uki 
airsoıtalara tel takmak belediye 
tarafmdan menedilmittir. 

Belediye hunm &rilne katf te· 
kilde ıeçmek için pkmda umumi 
bh tefti! yapmaia karar Yermi.ıir. 
H.beniaçe yapılacak bu teftitin 
aonunda ıiıortumda tel buluna • 
caldar teaiJe edileceklerdir. 

Mncat kamete söre bir mi· 
mar •eya mühenclia, inpatm bO • 
yüklük Tep küçüldüiüne gön de
lifmekle beraber, ydda hiç bir za. 
men on bet inpattan fazlumı &. 
7.erine aJunamabdır. 

Gene bu arada plin yapma ne. 

Blnblralrekte arızalar 
latanbul~ Biam amanmdan 

kalmıt 1erlerinden biri olan Binbir 
Direk mahzenlerinin bazı 1erl• 
rinde ehemmiyetli anzalar olclutu 
anlqılmıtbr. Bumm üzerine bele-
diye fen heyeti yaptıiı tetkikler &
zerine anzanm timdil:k bir kaza 
ya me1dan Yerecek telrilde olma
makla beraber, Binhir Diretin ta
mire muMaç oldutunu aiylemit
lerclir • 

Vaziyet müzeler idareaine bil
dirilmit olclutundan, müzeler mü· 
dürii Az:zin riyueti albnda bir 
he1et toplanarak tetkiklere hatlı
yacalrtır. 

Ata imrenenler 
Abidin Daver yazıyor: 
Ankara Belff1,,e•inln •QprlJntl 

arabalarım ~- •U blr at Dtll'#Uf ki 
ceddi etMedl JngUıeredr D4k d6 J'e•t-
mlnlaterln fOluuıe ahırlarında mülıl. 

klbae bir lıagat .ıra11ormaı. Ankarc 
atçılan, uU blr babanın mU oğlunu11 
blS11k hayaigel ancı oazlyelte kalma. 
•ına tahammlU ftlemed"ıkleri için. ba 
dllf/dlnl1 •Üprlüıtll arabaaı ~knwk zil
let ve aelaldellnün kurtarmalı difll. 
niigorlar""f. 

Bu haberi oltul/UllCO ldmblllr. ltOf 
dllfldln ve NIU ..Uzade, o atın yrrin. 
tk olmadıklarından dola,,. tl'etl8iir ,,. 
f1lpltı ile ~ ~lanlflerdlr. 

* imza var, 
lmzacık var 
Pe,.mJ Safa, sokak aergilerfndea 

lthaflyell ve lmab bir kitabin ota 
karaşa abldıtou slylecliktn sonra, 
Avrupa,. ~i)'or: 

Din ,. ,,,,,,.._ oazetede obtlıım. 
Gerenlerü l,..Uu roma11CU1 Rıulgar• 
Klplfıltl, bir •1111. ,,.,., lanıftılı bir al. 
lenlll daoetfne ,Umlf: duvarda ne (lir. 
dn1 A"lık lınaplaruu temhlenwk ~ 
~n alacaklanllCI her fili verdllf banka 
~klerlnda biri prpve lpnde duoartı ,,.,, .. 

ln,,Ulz ""'1tanlri bira tahkik i. 
dl~ flrenll' ki, 6azı tilecarlar, ona 
wrdıll çelclm, latiJndeld Pfll'G lcı11me. 
Unden daha pa/lalılJG aa1,,.,,,,. ba-1• 
""fi•: O.tinde Klpllng lmzatıı al,,,,_ 
lu ffla ~ ,,. ..uca,"' da 
kolfll!N llllflnl balugorltın1Uf.. Ba 
~ dda pahallJlfl alanlar, fliplı& 
... 6makatlan ,.,..,,. ~ der)ll, 
Mltleee onu aakltllltllk Del/fi prpoel.U,, 
mmak ütı,,enlerdlr • 

••• 
Sorama: lmsa 't Ha11sl lmza.7-

Mlatlab tafr Nefreti Ttlrrehat INı)ia 
diri .. Yoksa Tevfik Fikretill, Abdtll
hak Hlmlclin, Yahya Kemalin lthafh 
ve lmzah bir kitabını bizim halkR ve
rin de aklar mı, saklamaz mı sörflr~ 
dnllL ~ 

* 
Mektep 

kaçakları va 
kOtOphaneıer 

Karan reflldmbde Gezain yUJ)'orr 
l•tanbul kitap eolerlnde mek~pll. 

ine olaıgank -.r e11rUndllfJr""'f. S.. 
• laleberntlen biri siigWL Bqkal• 
ruulan da ..,.,,P 61rend1Jı& /d gerplr. 
len blJ11le gapılıgonnaf. 

Bu da olaa oı. lb mdtq ~ 
l/fllmardan, kardan aolrıkdan kafG
rcık oraga ..,.,,,,.,,._ giderir. Ş• 
lıaltle lcltap Del'IMIJtekle 1111 tJ:erdl kaı'
fll"""f olmtqfu.. 

//dıacl bir maele de, 6rı ·kitap n. 
lnlnb edebi aerlere karfl baleneıa 
tbıggudıır. 

Romaıa, ,,.,.., ,Ur gibi ffJYlni ~ 
Ur'fılb hof glrmlyenler ~ ,,anır. 
ler ~ 6aflar fPn boZl/UIU* bulaıte 
lar rar galiba. 

Dliflln«lnllt dlbellUmal gereli. 
Bu gibi laerlceN ~ kitaplar, zate11 
bulıuunaz. Olanltll' da, - eezanırlerde

ld zehirler olbl - ayn bir dolapla te• 
ilke damoalı bir caııe zlntlanda aalda. 
nır. 

ŞEHRİN. DERDLERİ J 
Ve Gezgin, pek hakh olarak 801"11t 

yor: 
Meldepll ~ Ut1Jn1aanelttrtle11 

•zalclaflırılına oralarım ldın dalda
racak1 u 

• • • Pangaltılıların bir isteği Bizce deı Talebeyi ktltlphan.clea 
koTillak. bir tedbir delildir. Ona mek

IXD'da oturanlan bu plalUcten kıırtaraecrkllr .. Puplbda oturan bir okuyucumuz yazıyor: 
•BUUn doartla llllllllld bir hel8nın fe,,lıaldd. lanunu 

MI'. Buruı Barblgeün daha kalabalık olduğu luılb U• 

mıunı bir hel8nın bulunmamaaa pek bügiUc mif/dUdl do. 
jrırmaktadır. Bunan en fena ndleai 11• aokaklann bll· 
lıa.ua geceleri ganm bir runıunı lıaiga pvrUmealdlr. Be.. 
kdlge bur"l/G bir umumi held yaptı ınna Milin lnı d-

Belediyenin Panplbhlann ı.teklerlal yerine getir. tebe ~mek. ballamak lbrmdır. Şa. 
melini bittabi isteriz. Fakat bu lf bu kadarla kalmama- yet ~ocak mektebe lrf tmfyonıa. klo 
hdrr. latanbalaa ea bflytlk dertlerfnclea biri de umamt tilphanede oyalan111UJ ehveni şerdir .. 
helilann kifa1etslzlftl. berhatlrir ve fena ~eldlde dafl. Ders ka~ nereye snketmek iaU. 
hlm•• nlmasrdrr. Bu i'llerl de ba uacla te&kik ve icabmm l yorm? 
lcruını glnll ae kadar ister. (Ba-Slr)_ 



Kazanan numaralar Cephelerde 
sükünet ! 

IRLANDA 

35.000 
c.ira kazananlar 

?2481 
Bn numaranın 750 afağ11mda 

v ~· ' 750 yukarısında bulunan, eo
~· - 1 ile nihayetlenen numaralar 
2 ... c 'ira amorti alacaklardır. 

15.000 
r~:~a kazananlar 

22949 
Bu numamın 750 aıaP.ı, 750 

yuknnsı sonları 9 ile bitenler 2 
f Cr lira amorti kazanacaklardır. 

12.000 
Lira kazananlar 

2477 
Bu numaranm 750 aıağısı ve 

' yukarıımda aonu 7 ile nibayetle. 
nen 2 §er lira alacaklardır, 

1.000 
Lira kazanan 

8459 
500 Lira kazananlar 
5786 10046 1071 19733 

18537 13359 2263 12673 
3463 2139 

150 Lira kazananlar 
.23643 19602 25487 22040 
26993 11600 18079 3947 
1'5009 21024 9648 1952 
18066 1520 12950 27349 

. 7602 2<f790 14477 14367 
'15889 2142 

100 Lira kazananlar 
~263 29930 11344 14552 
r s281 11105 15984 16211 

J 
4883 1637,4 16584 9282 
~078 7553 11978 18402 

~6665 5396 27035 7523 
&4046 10463 20204 24244 
~3592 26857 12101 7550 
t s219 21111 11151 46 
J 2257 11042 21651 29489 
~2402 
~0041 12551 11690 27908 

l234 21444 
r 
50 Lira kazananlar 
23619 26876 4562 5903 1944-4 

62.16 9"6 8567 15504 21945 
2.8664 1269' 9602 10992 18176 
18872 29245 18575 10281 72'11 
15476 20093 6402 4912 l3685 
13059 13685 25904 148CM 13409 
14559 23694 26431 18243 4591 
13li0 23545 20880 19765 19253 
llı87 5184 11283 25347 28461 
23701 16742 12275 10998 13870 
25106 26122 3090 22462 1269 
260:;:; 3079 14596 13870 12365 

l:.? 12651 224:>3 6440 27460 
212;)~ 21'..~:;6 27582 3266 26261 

:1062 6937 2:> 70 19466 16495 
111:1 2:; :;9 12892 16071 8393 

' t 
r. · HABER 
stanbu ıun e n çok satılan - .. hakiki .;:ıkşam gazetesidir 

1 

ilantarını HABER'e 
vcrentcr k ..,. .. 0 1'4C!r1er. 

2:l333 
5835 

26281 
22972 
5957 

14514 
29593 
27563 

8242 
4030 

29831 
191gr 

19247 
7243 

1002· 
20430 
18692 
12265 
22067 
3141 

224e6 
26297 
1090 

11884 

27714 16043 
2145 11901 

M22 1oou 
21337 25732 
16754 20223 
25410 19175 
19808 583 
7807 28233 

16299 14454 
29625 4257 
10273 1091 
0585 

1617 
10834 

2553-i 
14514 
16455 

5574 
9912 

18008 
14994 
8663 

SO Lira kazananlar 
168 2555 22565 9741 1604 

5525 8570 7056 8250 10806 
6332 3641 19121 21590 26158 

28950 22472 29187 23328 18248 
4004 28064 8628 18254 21620 
4626 11129 25275 5321 28600 

18827 16224 24798 16446 18621 
2723 67 44 10087 16462 29704 
9611 18122 6862 3563 4473 

Yağmur ve dolu 
yağması, harekat:a 

mani olmaktadır 
MUthlf yajmurlar 

Adisababa 10 - Dün bütün gün 
ve ıece Habeşistan yaylrutının her ta. 
rafına dolu ile karışık müthiş yağmur 
lar yağmıştır. Yalnız sh·il halk arasın. 
da zayiata sebebiyet veren dünkü bom 
bardımanlar burada büyük bir nefret
le karşılanmıştır. Bilhassa içinde bir 
asker bulunmıyan ,.e haftalardanberi 
yalnız yabancı seyyar hastanelere bir 
tecemmii merkezi vazif~lni gören Des 
sie'nin bombardıman edilmesi pek zi
yade fena tel~kkiye uğramıştır. 

ltalyanlar yeni zab:tıer 
gtinderiyor 

Napoliden kalkan Conte Hosso 
vapuru, 190 zabit 62 ıabit nkili 170 
nefer ve malzeme alarak doğu Afrika. 
ya hareket etmiştir. Delia \'apuru da 

ingiltereden 
aynhp 

CumE,uriyet: 
kurmak •stiyar 
İrlanda, Britanya İmparator . 

luğu içinde yeniden bir mesele ol. 
mağa baflamıştır. 

İrlanda devlet reisi Dö Vale 
ra son defa verdiği bir beyanetta 
lrlandanm Britanya hnparatorlu
ğundan ayrılıp cumuriyet olınal: 

istediiini ihsas ederek demi§tir 
ki: 

2595' 20377 23891 9465 
22244 29698 4715 881 
14199 3639 186 17773 

7338 keza malzeme yüklü olarak yola çık-

" - Millet1 cumuriyet rejimini 
arzu etmektedir. Fakat, hükumet 
tarzr, ne olursa olsun mutlaka bü. 
tün !rlanda milletinin iştediği tarz 
olacaktır. Bütün Irlanda. derken. 
bugünhii !rlandanm şimali garbi . 
sinde bulunan ve hala 1}'\giltere . 
nin nüfuzu altında yaşıyan yurt . 
taşlarımızı da dahil ediyorum. !n. 
gilterenin bu mmtakadaki yurttaş. 
lanmız üzerindeki hakimiyeti da. 
ha fazla devam edemez. 

11402 mıştır. 

17660 Dess!e bombardımanı tahribatı 
39 19307 22111 6581 

11031 14527 719 12025 
7751 26334 22752 2982 

18191 4859 8411 27287 
4767 26543 14825 29775 
1599 22083 9593 6190 

16232 4186 1590 12057 
11956 22964 6604 8778 
5430 15140 5771 24867 

7480 Dcsslede dünkü bombardıman ne-
:l5507 ticcsinde iki ölü ile dört yaralı oldu-

1229 ğu haber verilmektedir. Patlayıcı bom 
5477 bahırJa yangın bombaları müteaddit 

16709 
yangınlar çıkarmıştır. 

,, 
Malumdur ki, İrlanda 1920 se

nesinde ikiye aynlmıt, 1921 de 
Şimali İrlanda avam kanıarasın • 
da 13 aza ile temail edildiği hal • 
de, muhtar İrlanda devleti domin. 
yon haline kalbedilerek 1922 de 
istiklalini ilan etmittir. 

21013 ltalyan resmi tebllOI 
20608 1 talyan propaganda nezareti ta. 

rafından neşredilen 119 numaralı harp 

26081 22492 21693 21850 
24965 9173 2760 28683 

1545 21837 9261 28700 

9977 
18410 
10957 
9449 
6926 

Son dakika: 

Yunanistanda 
işsizler belediyeyi 

işgal etti 
Atina, 11 (Saat 14) - Midilli 

adasında 3000 iJ-iz (Açız) diye 
dükkanları yağma etmişler ve be. 
Jediye dairesini iıgal etnıiılerdir. 
Hükmet askeri idare tesis etmiş· 
tir. 

Kabine buhranı 
halledilemiyor 

Atina, 10- Yunaniatanın kabi· 
ne buhranı yarına kadar halledil 
mediii takdirde kralın çar§amba 
günü Kraliyet Mecliıini toplaya. 
rak Y nanistanda uzun müddet 
yaşayacak kuvvetli bir kabine ku· 
nılması için liderlerin vatanper . 
verlik hislerine müracaat edeceği 
söyleniyor. 

Bu mümkün olmadığı takdirde 
bir itimat kabineıi kurulmasına ı 

çahıacak, liderler gene anla'8 -
mazlana bu sefer de parlamento 
haricinde Demircisi bir kabine 
kumıaia memur edecektir. Yuna 
niıtandaki aıkerlik meselesini de 
bu kabine halledecektir. 

Ahali Partisi lideri Çaldaris İ· 
ae gazetecilere parlamento dıtm· 
da kurula~k Demircis kabinesi -
nin aıkeri meseleyi haUetmeğe sa
lahiyeti olamayacağını bir kere 
daha tekrar etmiıtir. 

Atina, 10, - Metaksaı kral ta
rafından kabul edilmittir. Metak
saaın krala iki büyük siyasi parti· 
nin beraberce çalıımasını temin 
temesini tavsiye ettiği söyleniyor. 

Kondlll• etrafında hldlse olmadı 

Atina, 10 - General Kondiliı 
için alman sıkı inzibat neticesin· 
lerde alınan 11kı inzibat neticesin· 
de hiç bir hadise olma.mıştır. 

. :···················· .. ·--- -................. . 
~Veni Tefrlkalarımız 

1 - Entellicenı servise kar~ı 
bir Türk casusu. 

2 - Polis hafiyesi X : 9 un 
yeni harikulade macerası. 

···•························································ . ~ 

tebliğ i şunları bildiriyor: 
''Mareşal Dadoglio telgrafla bildi

riyor: Eritre ve Somali cephelerinde 
kayda değer bir şey yoktur.,, 

Klnunsanide ölen ltalyanlar 
Kahireden gelen haberlere göre 

kAnunusani zarfında Süveyş kanalın
dan 400 yaralı İtalyan askeri geçmiş

tir. 
Romada neşredilen resmi bir sta. 

Dö Valera 1923 te İrlanda dev
letinin reisliğine aeçilmittir. Yu . 
karıki beyanatında Dö Valera'nın 
lngilterenin hakimiyeti altında 
kalamıyacağmı aöylediji kısım, 
~imdi kendi elelrinde bulunnnyan 
Şimali kısımdır. 

ttstfğe göre ı kanunusani 936 dan 31 Fran S t 
kanunusani 936 ya kadar p.rki Afri. SIZ • ovye 
kada ölen ltalyanların miktarı şudur: Ve Ç..ıııı.k 1 1 

427 zahit, zabit nklli Te asker öl- ~· an aşma arı 
mllıtur. 400 kişi yaralanarak, 496 kişi Fransız mediai buıün Fransız • 
de muhtelif hastalıklara tutularak öl- Sovyet andlapnıuımn müaakere· 
milşlerdir. 17 kişi de kaybolmuştur. sine baılıyacaktır, Uzun zaman 

Bütün bu ölUlerin cenazeleri cep. 
helerdeki harp meznrlıklanna gömül. danberi müıterek emnjyetin bir 
mU~tür. esası olarak telikkj edilen ve he . 

laveç kızılhaç kamyonları men taıdik edilmesi arsulanan bu 
cephane ta,ıyormuş mi'lakın Fransada en hararetli ta-

Jfoma 10 (A.A.) - Resmi kaynak- raftarları timdiki h1llde sol cenah 
tan bildirildiğine göre, Romadaki ls- partileridir. 
\ 'CÇ orta elçisine, Somali süel kuman. 
clnnl ığından gelen mahlmat üzerine 
yapılan tebligatta, İsveç hastanesine 
alt knmyonlann içinde bulunan Z7 
kur~un sandığının, .her biri 15 kurşun. 
luk 51 paketi ihtiva ettiği yani beher 
kasada 7:>0 kurşun \'e binaenaleyh 7,9 
çapında ceman bin kurşun bulundu. 
ğu bildirilmiştir. Du kurşunlar Belçi· 
Iradaki milli Hejrstal harp malzemes i 
mamulAtındnndır. 

Samoel Hoar 
Gene mühim bir 
rol oynayacak 
Londra, 11 (A.A.) - Bazı ıi. 

yasi mehafilin kanaatine 1ıöre ka· 
binedeki deği1ikliklere petrol em. 
bargoıu meselesi sebebiyet vere • 
cektir 

Parlamentoda zecri tedbirl~re 
taraft:ır mebu3L.r petrol amb:ır . 
goau meselesinde hiç bir tehir ka· 
bul etmeğe taraftar görünmemek. 
tedirler. • 

lsviçreden avdet eden ve ııhha. 
ti mükemmel olan eski hariciye 
bakanı Samoel Hoarun t~krar bü. 
yük ibir siyasi rol oynıyacağı söy . 
lenmekt~dir. 

Ballianlarda kar 
fırtınaları 

Belgrad, 10, - Son kar fırtına
sında Yugoslavyada 11 ki!i ölmü! 
tür. Koç köyünde bir ev yıkılmıı 
ve dört kitilik bir aile yıkıntı al. 
tında kalmııtır. 

Bosnada da kar fırtınasına h• 

lulıın 6 köylü yollarım ınşırarak 
soğuktan donmu!lardır. 

Bu1ıün sol cenahtan Heriyo ve 
Blum söz alarak misakı müdafaa 
edeceklerdir. Bu daha ziyade a

leyhtar olan sağ cen11h politika
cılarına bir cevap olacaktır. 

Sovyet Generali T okaçevski 
Fransız askeri ricalile konu~muş 

beraber .öğle yemeği yemİftİr. 

Küçük ltiJaf devletlerinden Çe 
koslovakyanın Pariste bulunan 
Başbakanı Hodza ile, Fransız Dıt 
Baltanı Flanden arasında tam bir 
anlafllla vücude gelmektedir. 

Gazetecilere verdiği beyanatta 
da Hod:ıa: 

"Avrupamn umumi vaziyeti, bil· 
hassa orta Avrupa meseleleri hak 
kında aralarında fikir uygunlu · 
ğımu ıörmekten memnuniyet duy. 
duğunu,, söylemittir. 

ÇekoıJovak Batbakanı, geçen
lerde Prağa giden Avuıturya Baı· 
bakanı Şuıing'in ziyaretini iade 
etmek üzere Viyanaya da ıide . 
cektir. 

Alman - Çekoslovak 
hududunda bir hAdlse 

Prağ, 10, (A.A.) -Dün Alınan 
• Çek hududunda yeni bir hadise 
olmuıtur. Alman ordQtUna men -
sup üç neferle bir zabit Çek anı . 
zisinin elli metre içerisine &imıit
ler ve tevkif edilmiılerdir. Bun. 
lar yollarını kaybettiklerini tayle
miılerdir. 

Birkaç zaman evvel de altı Al 
man neferi Çek arazisine airmit
ler ve tevkif edilmiılerdi. 

Arap dünyasında 
}ırtıoular 

Son ayların mühim hadiselerinde• 
biri de Arap dünyasında gördüğüı1'ıiJ 
canlı lıktlr. Basr~ körfe~inclen f:ısıl 
kadar olan bütün Arap memleketlt' 
rinde. ayni süratıe olmu an takat b'ıı 
yerlerde, l\lıiiitl'da \ 'C şimdi de 8uri)f' 
de, fırtına halinde bir hUrriyet riiJ· 
g im ~mektedir. Habeş İtalyan ttsf· 
Wt\in uqıulmudık neticelerinden biti 
de hiç füph(laiz buı Arnp ~illetıeı+ 
nin kwnen istiklallerine kayuşınaıart 
olacaktır. \ 'e bundan ne lngiltQre-' 
de Fransa memnun olacaktır. 

Arap dUnyasmın ba~ t.ratlar••d' 
gördüğümüz hareketler bdndan daJa' 
derindir. Çünkü l\lısır Ye Suriyede lf 
tiklal sa,·aşına gençlik önayak oı111dt 
Ye bu uturda eanını feda etmekten f 
kinmemiştir. Iki memlekette de' 
şidedtli tedbirler iatiklil hareketıeıt 
nin öı.Une geçememittir. 

• •• 
HenUz kan dökUlmemekle bera 

Tunus, Cezafr ve Fasta da için f 
de\·am eden lstiklll hareketleri 
dır, Tunua 11 ... çh.rinia Deatour ~ 
altında teşkil ettikleri bir cemiyet 
nelerdenberi Tunus Be)·l ve ha 
Jl,ransa ile mücadele ediyorlı\r• Bil 
miyet bugün reshedilmi~ olmakla 
raber çalışmalarına devam etme1' 
dfr. Fransanın Tunus mallarını ı 

bir gümrük muamelesine tAbi tutJll 
da Tunusta şiddetli tenkitleri dıa 
etmiştir. 

Ceuirde de Fransadan bazı 
lar istenmtsine dair hareketler cör 
müştür, Konstantin ,.e Oran tehiri 
de birkaç ay evvel manidar kanlı ,. 
lar olmuştur. 

Tunus için de oldui\I ıibl Ce 
mahsullltının ,.e bilhassa ~rapll 
nın Fransada ayrı gümrük kaideleri* 
tabi oluşu Cez.airde büyük hoşnuts 
luk uyandırmı~tır. 

Fasta, ise ienç Faslılaı cemil. 
nin faaliyeti göze «;arpmaktadır. 

Ji'u hük(imetl bunların pri'paıın 
na karşı gelmek için şiddetli tedbir 
almak mecburiyetini hi.88etmiştir. 

••• 
Londra ile Kahire arasında 

ı·ın hürriyetini kısmen olsun wınill 
decek konuşmalar yapılırken Yetti. 
Hicaz \'e lrakın dahil olacafı bir/.~ 
memleketleri aruında gayet maııt .. ., 
bir hareket birliği göriilmektedfr. ~ 
zamanlarda Suriye, l\f.averayierı;, 
Hicaz ve !rakın dahil clduiu bir/. , 
konfederasyonu teşkili projesi bit~ 
li taraftar kazanmıştır. ~ 

l<'ili.stin ve Suriye Arapları d• ~ 
caz u.Iı lbnlaıuuda claJ'anıY~I 
\'e bir tok emarelere göre de oll~ 
manevi ve hatta maddi yardım ~ 
yorlar. Herhalde tamamen hür ,v~~ 
memleketi olan Hicazın müstBki~ 
Arap milletlerinin emellerine ufJ~ 
bir politika taklb etmesi tngittere ti 
Fransayı şimdiden kuşkulandırlll~ 
Surfyedeki kanlı vakalardan / 
Iı'rauız fevkalade komiseri )f.at!f 
Parise danti vaziyetin zannedıld df' 
den daha ciddi oldujuna alanıet 1, 

Filistinde aon aylardaki 1J8SI ff 
giliz tedbirleri de manidardır. ";,.:. 
g-iltertnf n Arap dünyaaının 1'• .,,, 
ma~nna biglne kalmııdığını gc;stet f 
tedir. Arap mi}letlerinin galef•~ 
halde kolayca yatışmıyacaJıtır. 1-,.r_ 
sa, İngiltere, İtalya gibi 111U8telll rd,ıl 
el memleketlerin her tarafta ~I" 
faslalathk~a Araplann da ,,.,.,~ 
rint hflrrlyetlerlnl kazanmak • 
artacaktır. ,, 

1.t*' JI TUrklyınln lran ve Ef ı•0 d' ,. 
olduğu gibi Arap memleketlerill ,_,ı~ 
büyük bir manevi nüfuz saJıibl ~1' 
m•I TUrk dıf politikasının eli 1, 'I 
muvaffaklyetlerlnden blrtdff· ,,_ti 
gün, bunun neticesini muti•~ 
trr. .tf' 

.... pP" -f 
Miralay Lavransın AtaP .,,.,,, 

torlqfu hUlyuı yava~ ya~f ~ 
olmaktadır. Fakat hiç te 1> 
istediği §ekilde delil ... 

.~10 
Raif fl.JI" 



Bir çanı 
devrildi 
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Dişlerile parçaladığı göğüslerinden kana kana 
kan emdikten sonra o, çocukların nasal bir 

gelincik gibi solduklarını çok iyi bilirdi 
Ancello ve Roberto adında iki mülhit olacaktı. kiti kaybolmu§tur. 

Geçen kısımlarm ht.:l!lsası ı· di, muhakkak ki haklarında pek rine getirilmi!tir. Şatoda ancak iki 

silahşor kendilerine .Türk. s~ü Daha fazla dütünemezdi. Etra· - Kimdir bunlar? 
vererek Itodos kalesıne gırmı~ f · 1 b' k hl'k ı· T h' · ı b' J'k 
1 d

. c· di 
1
.d 

1 
mı tamamıy e ır ta ım te ı e ı - ev ı! reıs e .r r ·te ıato-

er ır. ~ım şato z n an arın· d l · · d. · · 
da mahpus bulunan birini gör- hay ut arla çevrılmı! zanne ıyor, muzda mısafır bulunan Türklerden 
mek istiyorlar. Şatonun birinci her an üzerine yapılacak bir hücu- Ali ve Hasan adında iki kiti. 
şövalyesi Dobüsson canavar mu bekliyordu. Öyle ya, böyle göz - Şu yirmi bin altını kırmızı sa. 
ruhlu bir adamdır. yumup açıncıya kadar bir zaman kallı Jaktan kurtaranlar mı? 
Fakat Roberto ile Ancello fÖ· da en mahrem yerine kadar soku· - Evet. 
valye Dobüssonun kanını emdi- labilen adamlar ona kartı da ni- - Pek ala! Şimdi beni dinle! 
ği 1kızı· kaçırmışlardır. Şövalye çin bir tuzak hazırlamasınlar? Dobüsaon vaziyeti timdi bir an-
on arı anyor. G . 'h . .. b" h k l l d • T k d • • ayrı ı tıyarı ır are et e e da an a ı. Bu ikı ür ıatonun ı· 

Fakat dönmesiyle hayretten p donması bir oldu. Çünkü kanape 
a.stalianenin, kapısından içeri liyeyim itle ... Merhum Necip paıa· bomboştu. Odada başka gizlene-

Iİrdiğim zaman, köfede bizim f İf- nın karısı... ek d ktu k. b' · 
L. c yer e yo ı ır yere ııne· 
~ Fevzullahın oturup çay içtig .. ini - Hani •u sarı•ın, şımarık ve 

<- ~ ~ bilsin. Hemen mumu eline alarak 
&ördüm. Hemen yanına yakla§· çok tık hanım mı? döşemeleri muayene etti. Hayır, 
tııtı. -Ta kendisi ... Güzel değil mi? yerde hiç bir kan izi yoktu. Üste

- Nasılsın, ne var, ne yok ya- Ah azizim, onunla geçen aene bu lik masada az evvel bırakmıı ol-
hu ? ... - dedim. mevsimde tanı•tım. Kocası öleli d d · d :ı- uğu mum a yerın en uçmuıtu. 

- Hiç ..• Gördüğün gibiyim. bir buçuk sene olmut, olmamıştı Sapsarı oldu. 
- Şu sırada itin falan var mı? Kendisine öyle çılgınl~r gibi atık Vücudunu gayri ihtiyari bir tit-
- Y 000 ... Gelen geçene bakı- oldum ki bir saniye petini bıraka- reme kapladı. 

Yorum. Körpe kızlara sırıtıyorum. mıyordum. Her ıeyimi, ona vak- Acaba çocuk ne olmuttu. 
ltiıtı bundan ibaret... fetmittim: Paramı, zamanımı... Hayır .. Çocuk kendi kendine 

- O halde benimle gel... Her gün kendisine demet demet buradan sıvıfıp gidemezdi. Çünkü 
- Nereye? çiçekler yollardım... Otomobillerle onu ne halde bıraktığım pek iyi 
- Galatasarayda açılan sergi- uzun uzun ~ezmeler yaptık ... Da- biliyordu. 

Ye ..• Orası çok kalabalık ... Birçok vet, ziyafet, velhasıl, 'bir kadını Ditleriyle parçaladığı göğıün 
kadınlara da raaları~. metgul etmek için, ne kabilse hiç den kana kana kan içtikten sonrft 

Feyzullah içini çekti. O §ifko vü. birini esirgemiyordum. o çocukların bir gelincik gibi na-
c..a • ••resinden çıktığı belli ol- _ Bilirim, Feyzullah.. Sen ne sıl solduklarını ve halsh düıtükle
mıyan ve ınsanı hayrete düıüren yapsan hepsini fevkalade yapar· rini pek iyi bilirdi. Bunun tecrübe-
ince sesiyle: sini az mı yapmıttı? H l sın. Pek cömertsin ... 

- ayır... stemem ... Hı·ç bı·r 1 Onun ı"çı·n çocug"'un o yokken 
- Saadetime artık nail o acağı· 

laman, hiç bir resim sergisine git- kendi kendisine yarasını kan sız· 
mı umuyordum. Bir gün yemekten 

rnem. sonra cigarasını hafif~e yüziime dınnıyacak §ekilde sarmasına ve 
- Neden?. Ressamlardan tika- mumu alıp süratle kaçmasına im· 

Yelin mi var? üfliyerek bana şu sözleri söyleı\": 
"F eyzullahcığım ! Ben de seni se- kan yoktu. 

-Aman allahını •eversen ... Der O halde" d" .... viyorum: - dedi - Hem de epey za~ • ···• 1mi deıeleme... Ohalde mesele pek basitti. Kü· 
mandanberi... Fakat kocam öleli 

-Azizim ne oldu? .. Ba•ına bir çük Margirit kaçmamıt, fakat ka· 
f 1 :ı- az zaman olduğu için seninle daha 
e i.ket mi geldi? çırdmıttı. 

F IAk E geç yakınlık tesis etmek istiyor- Fakat kı·m tarafından'· Ve ne - e a et... vet. .. Hem de ha-
)'atımın en feci vakası... dum .... Anlıyorum ki f edakiirlıkla- suretle? Şeytana tat çık~rtacak de 

• - Ne olduğunu sorabilir mi- rına kartı bundan ziyade dayana- recede harikulade bir zekaya sa-
)ırn? mıyacağım. Yarın saat dört buçuk- hip olan Dobüsson bu iti bir türlü 

- Anlatmamağı tercih ederim ta Sergide methur fütürist ressam halledemiyordu. Esrarının öğre . 
k kartılıklı oturduk. Ben de bit Hamdi beyin dairesinde bulun... nilmit olması onun hissiyatını al . 
dıve ısmarladım. Arkadaşımın a. O, benim tablomu yaptı ... Bu ese- tüst ediyor ve kendisini büyük bir 

cı ıükUtunu bozmadım. Her halde rin önünde birleşiriz. Sonra, iste· heyecana düıürüyordu. 
~ lllacera müthit bir fey olacaktı; d;ğin yere birlikte gideriz.,, ihtiyar kurt bu anda küçük 
llcin nasıl oluyordu da tiıko Fey- içini çekti: Margiriti kaçıranları ele geçirsey· 

:~ll&lıın bu sergüzeştine dair ne - Azizim ... Benim o günkü sa- --------------
•ier arkadatlarım, ne ben o za- adetime payan yoktu. Söylediği 

lll~na kadar h1ç bir ıey öğreneme zamandan yarım saat evvel, oto-
lllıttik? mobilimi kaldırımın kenarına ya-

8irdenbire titko bana döndü: naıtırarak kendimi sergiden içeri 
) -Adam ıende •.. Ne diye ıakh- attım.·Fevkalade kalabalık vardı. 
li~iım? Dur sana anlatayım... Hamdi beyin tablolarını arayıp 
l ele daha evvel ıunu söyle baka· buldum. Bunlar altı tane idiler ... 
b.lttı: Fütürist resimler hakkındı. Çizgiler, yuvarlaklar, renkler, fa-
e dütünüyorsun? kat azizim, hepsi de hezeyan ... 

.. :- Vallahi bilmem ... Galiba pek Dolafıp vaziyeti kontrol ettim: 
~atkar ı A d ... Birbirlerinden hayli uzaktılar ... ~ ane eser er... mma og-

u benim bir tey anladığım yok. Bunların arasında sevgilimin res
)~ Öyleyıe, azizim, sana tavsİ· mini arayıp bulmak içi~ hayli müş 
tt 8~udur: Bu meseleyi tetebbü külat çektim. Nihayet 146 numa-
1'1~ ır tablonun karşısına geçince ranın ona ait olduğunu ketfettim. 
1'1ı naıının ne olabileceğini anla - Zira itte tu sarı yığın, saçları ola
de 111

" Çaresine bak .. Aksi takdir. caktı. Bir siyah çizgi... Bu da, göz· 
J,t ~)~haletin sana pahalıya mal 0 - leri, katları ... Penbe bir yuvarlak 

01 ır l k ··· ki göğüs o aca ... 
ka Bu •ö:deri söyliyen arkadatım - ilahi Feyzullah... Niçin bir 

caına ... 
l>ir kö .. n cıgerleriyle muntazam kataloğ istemedin? 
lt ~ rtik gibi pufladı ve anlatma· - Niçin mi? ... Sersemlerin şahı 

ladı: olduğum için ... Aklıma bile gelme-._ 1 . 
}i01 .. 111Uni söylemek istemem... di. Tam be~e çeyrek kala bir kü-

•oy]eıenı de ne olacak ... Söy- çük el omuzuma vurdu. Tabii geç 

kalmıf ... Yanakları penbe penbe ... 
Nefes nefese .•. 

"- Geç mi kaldım? - diye sor
du. 
"- Yok, canım... Zaten ben 

hayran hayran sizin resminize ba
kıyordum. Fevkalade... Tıpkısı ... 
Ne de güzel yapmıf ... 

"Bunları söylerken, parmağım
la da 146 numaralı tabloyu işaret 
ettim. 

"lıte o anda, ah azizim o anı dü. 
ıündükçe delireceğim geliyor! Sev 
gilim bana dehıetle baktı, kıpkır· 
mızı oldu, beni müthiş surette tah· 
kir ettikten sonra ıarkkadak dütÜP 
bayıldı. 

"Sonradan baktım: 
"146 numaralı tablo, meğer ka· 

toloğa göre ıöyle değH miymit: 
"Sonbaharda inek ... 
"Şimdi ressamların sergisine ni

çin gitmediğimi anlıyorsun ya ... 
Nakleden : Hatice Sl?rey~a 

linde tuttuğu genit ağızlı hançeri ıarısından kedi pencereıine kadar 
ileriye doğru uzattı. Sonra vakit gelmiıler, camı açıp içeri girmit
kaybetmenin doğru olmadığını ler. Ve o dııarıda olduğu bir ııra· 
düıündü. Soğuk kanlılığı yavaf da yukarı kuleye çıkıp çocuju al• 
yavaı avdet ediyordu. Süratle ku· mıılar, ve yeraltı yolundan onu dı
leden indi. Kendi dairesine girdi. ıarı kaçırmışlardı. 
Etrafı arayıp kimsenin saklanma· ihtiyar ıövalye sözüne devam 
dığına emin olduktan sonra açık etti: 
duran pencereyi görerek yaklaıtı: - Kapılardaki dı~arı çıkmak 

- itte hainlerin geldikleri, ya· yasağını geri alıyorum. Buna mu
hut kaçtıkları yer. Fakat elimden kabil derhal limana haber aönde
kurtulamıyacaksınız, diye homur- receksiniz. Hiç bir geminin hare
dandı. Sonra dairesinden dııarı ketine müsaade ediimiyecek. Şe
çıkarak nöbetçi tövalyeye aıağıda. hire derhal adamlar aönderip Ali 
ki emri verdi: ve Hasan adında olan ıu iki Tür-

- Bütün kapılardaki nöbetçile- kün ele geçmeıi için lazım ıelen 
ri ikiıer misline iblii edin. Şato· bütün tedbirleri alacak~tnız. 
dan hiç kimıe çıkmıyacaktır. Son- Bu iki adamı ölü yahut diri gü
ra her tarafı arayın. Şatoda ak- neş doğmadan bulup buraya geti
ıam üzeri mevcut olup da timdi or- rene bin duka altını müki.f at var! 
tadan kaybolan kim vana isimle· Nöbetçi şövalyeye bu son cümle 
rini teıpit edip on bet dakika son- bir yıldırım teıiri yaptı. Şaka de
ra bana getirin. ğil, bin altın bu ... Dobüuon gibi 

Nöbetçi ıövalye süratle aldığı hasis bir adamın bir anda ve bu 
emri yerine getirmek için seğirtti. kadar basit bir it için bu kadar pa
Dobüsson tekrar odasına girdi. Bu rayı gözden çıkarması muhakkak 
sefer eline kocaman bir fitilli ta- ki itin ehemmiyetine işaretti. 
banca alıp gizli merdivenlere dal- - Bu parayı biz:zat kendim ka· 
dı. Ve &fağıya doğru iruneğe baş· zanlJlak için bütün kuvvetimle ça-
ladı. hıacağım. 

Tünele vardığı zaman yere eği- - Pek ala! Wyleyse derhal iıi· 
lerek toprakları muayene etmeğe nin başına git! 
koyuldu: ~ ,,. ,,. 

- Buradan benden baıkaları da 
geçmif .. lıte izleri .. Hem ele taze, 
diye mırıldandı. Ve alışkın adım· 
larla ilerlemeğe başla.:11. 

Tünelin öbür ucundaki ağaca 
varıp gizli kapının açık olduğunu 
görünce: 

- Mahvoldum! diye boğuk bir 
ses çıkardı. Kapıyı iyice kapadı. 
:döndü. Odasına vardıktan sonra 
Ve tekrar sıeriıin gerye §aloya 
kuleye çıkan küçük kapıyı da ka
padı. Ve aradan ancak bet dakika 
geçmitti ki kapısı vuruldu: 

-Gir! 

Nöbetçi ıövalye İçeri girdi: 
- Emirleriniz harfi harfine ye 
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Yazı ıeıerı teıoronu. 2!lll7t 
idare ve lf~n .. : 24370 

ABONE ŞARTLARI 
Tütki11~ E~n~bı 

S•n•lll• 1400 Kr. 2700 Kr. 
e aylık 730 .. 1450 .. 
» avhk 400 .. aoo ., 
1 •Vlık 150 ,, 300 " 

iLAN TARİFESi 
Tıcaret ııanıarının aatorı ,z,ao 
Aeemı ııenıarın 10 kuru•tur. 

Salubi ve Nepıqal Müdiirü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldılı il~' (YAKIT) matbaası 

Allah, Allah! 
Ne biçim adamlardı bunlar? 
Hiç gece yarııı tatoya, Rodoı 

şatosuna husuıi bir izir.leri olma
dan gir1lebilir miydi? 

Nöbetçiler mızraklarını iki fÜp
heli yabancının göğüslerine daya
dılar. Nöbetçilerin batı olan onba
şı, sesini mümkün mertebe yillael
terek bağırdı: 

- Olmaz! Olmaz! Bunun yasak 
olduğunu bilmeliıiniz ! Rodos ka· 
lesine günef battıktan doğuncıya 
kadar Şövalye Dobüsıonun huıu
si müsaadesini haiz olmıyan hiç 
kimse giremez. 

- Peki, ya ne yapacajız? 
- Sabaha kadar beklerainiz. 

Günet doğduktan sonra eğer ıizi 
gözümüz kestirirae içeriye haber 
veririz. Nöbetçi ıövalye ıizi kabul 
eder. Kim olduğunuzu anladıktan 
ve tatoya zarar vermiyecek halde 
olduğunuza kanaat getirdikten 
sonra içeri girebilirsiniz .. 

- Amma çattık yahu!.. Fakat 
bizim it imiz mühim .. 

- Biz dinlemeyiz!. 
-Bizden fÖvalye Dobüsaona ra 

yet mühim bir ıey ıöyliyeceğib .. 
- Bizi alakadar etmez!. O ga

yet mühim bir ıey ıöyliyecejiz •. 
valyeye anlatırıınız.. Haydi! Bu
radan a arga ! Açılınız .. 

(Devamı var) 
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litii ?t:a 
ıı ŞUBAT - SAL J 

tsTANBUL: 

18: Opera mua1lds1. 19: Haberler. 19,1~ : 

1917 senesinde Rus ihtilali esnasında l\foskova ve Petersburgda bulunan İngiltere başkonsolosu H. 
Lockhardt'ın "Agent Britanique namındaki eserinden muktebes. 

INGİLİZ AJANI 

Bruce 

Rus ihtilAUnin en heyecanlı ve meraklı kısımları bütün dünyada merakla görülen film. İkinci bir "Alev 
şarkısı,, başyıldızlar: Kay Francis • Leslie Hoıvard. 

Yakında TÜRK Sinemasında 

J1 ŞUBAT - 1936 
1 ~ 

BEYO('aLU · 
: Buhran blttl. 

KarIJik program (pllk). 20: Gitar (pllk). 
MELEK 

İPEK 
20,30: Stüdyo caz tango ve orkeatra grupla. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• .......................................... ~ SAJµY 

• : Sekoya (kaplan kız) 

;: Diktatör 
n. 21,30: Son haberler. Saat 22 den sonra ·1 I B ltd. · 

ılılnbu ı ııı~-sı 
Anadolu ajansmm gazetelere maıısu.. hava,. ~ • • -·TüRK : Varyete (Türkçe) 

dla servisi verilecektir. .,2hırTıyatrosu Bu akşam saat Bütün ıstanouı koşuyor ... 
20,30 da SOMER T C R K Sinemasında 

ı: Hücum tlloau ve 

Borjiya 
BUKREŞ: (8%3 Kh.) - (864,3 m.) 

19,15: Konser. 20,10: Şan konseri. 21,SO 

Radyo orkestrasının senfonik konseri. 22,45: 

Konserin devamı. 23,10: Gece konaerl. 

BUDAPEŞTE: (M6 Kb.) - (M9,:S m.) 

20,20: Oda mUziği. 23,40: Opera orkea. 

traamm bUyUk konııeri. 

BERLIN: (841 Kb.) - (836,'7 m.) 

18: Dört elle Piyano 19: Konser. 21,10: 

Varyete konaerl. 23,40: Dana mUziği. 

VARŞOVA: (%14 lib.) - (l.JS9 m.) 

17,45: (Bütün Leh1sbuı teganııt ediyor 

ıteriainden). 18,15: Keman komerl. 19: Te. 
nor (§an) konııcrl. 21: Sentonlk kon.ser. 

HOSKOVA 1: (1'7' Kh.) - (1.'724. m.) 

18,SO: Koro ve Sek8tuar (6 kf§illk tegan. 
nl gnıpu) taratmdaD koıuıer. 

MOSKOVA m: (401 Kb.) - ('748 m.) 

19: Piyano konaerl. 19,415: Senton!k 

kon.ter. 

vttANA: cm Kb.) - (508,8 m.) • 

20,40: Garml§ten iV. laf olhnplyad re 

portajı. 23,10: Rom.analar. 2'91ll: K&npk kon 

881'. 

BOMA: ('711 Kh.) - ('29,8 m.) 

17,20: MmaradaD nakil 1taıyan - Ha. 

bet harbi haberleri. 18,115: Damı orkutraaı. 

21,35: Sentonlk kon.eer. 

TULUZ (F.nuaa): (911 Kb.) - (128,6 m.) 

23,50: Viyana orıc.e.truı. 24,0G: 1ngUJ.z 

mUzilt- 24,46: caz. 1: Şarkılar. 1,10: Duetto. 

Ifır. 1,30: caz. 1,45: Opera havalan. 2: Ha. 
fit muslld. 2,20: Süel m&r§lar. 

HUNtB: (1'0 lib.) - (405,4 m.) 

23,50: Dans muslldsf. 

PBAG: (638 Kh.) - (''70,S m.) 

20,10: Piyano reteketmde •hdım llO. 

lotan. (Çek eserlerinden). 20,40: Çocuk ko. 

ralı taratmdan konser. 21,50: Studyo orkes. 

trasmm konaerl. 23,15: GarmfJte yapılan ıv. 
olimpiyadın kJ§ sporlan hakkmda haberler. 

DOYÇLANDSENDER. (191 Kb.).(1.15'71 m.) 

22,SO: Dans mll.IDml '(KDrıfhten nakil) 

24: lltınnı piyano kuartet1n!n kouerL 

BBESLAV: (IGO Kh.) - (IU,8 m.) 

22: Keman ve piyano kouert. 

BAMBUBO: (96' Kb.) - (ISl,9 m.) 

23,40: Dans mwıUdıd. 

KALUNDBOBG: cm Kh.) - (LMl m.) 

22,15: den S e kadar: Gençler için bQy1lk rad. 

:vo 1ıa1osu progra.mda: lluhteUt a bQy11k dans 

orıııe.trumm nepiy&tL 

KONtGSBEBG: (LOll JDa.) - (!91 m.) 

23,20: KJf olimpiyadı haberlerl. 23,40: 

Dans orkeırtru (bu program Alman ıstu. 

JODl&rmdan, Preslavdan, Ll)'PZlg, llünih, 

Stuttprt taratmd&D ııakledllecektır.). 

. 
16: Orkeatra. 16,415: Keman komerl. 17: 

Orkeatra. " prJCr (Bariton). 19,18: Dans 
mu.slld8L 20,15: Dört ldfWk ork~ 21,115: 

Bet kl§lllk orkestra. 23: Piyano komert. 23, 
30: Orkestra. 1,80: Oda musllds1. , • 

ZEJ'.SEN (Almanya): 

(Kna aralık1ula, muhtellf amnluldal'Cla 

cımnn her aaa.Unde mtlt.emadfyen çahfır.) 

16: Şarkılar. 18,415: Varyete. 19,415: Kon. 

aer. 21,30: Kıt olimpiyadı haberleri. 22: Kon 

ymılarmdan, Breslav, Llypzlg, KUn!h, 

lar. 

MOSKOVA: (Kna dalp): (115 ve 50 m.) 

19,45: Koııaer. 

BOMA (Kıaa daJp): (U,4 m.) 

8tll'. (Bchubert)ID eserlerinden. 24,30: Şarla 

Açık konuşma: 
.Ankaracta Gtlmrflk ve inhisarlar 

YekAJttt lnuı• ıddiirü Cevadın oğ
lu 'Oul Ozan'a: lsteğinizia faydalan 
muhakkaktır. nk imkinda yerine ge. 
tfrilmeslne çalışılacaktır. 

111111 11111111 Geciken Ceza BUyUk Tilrkçe s6zlil film 

111...11 

111111111 

VARYETE ürkçeye çeviren : 1 
M. Feridun 

l~~~~(T~·~-v~o~L~i~C~A~N!B~A~Z~H~A!N~E~S~i~)~~~ 
KadıkÖIJ Halede 

HALK OPERETi 

Bu ak§am saa• 

20,30 da 

Dost Yunanistanıı 

Nafıa Bakanlığından: 
24 Şubat 936 pazartesi günü ıaat 15 de Ankarada Nafia Bakan

lığı malzeme ekıiltme komisyonu odasında İnegöl kazasının Bogaz
ova ormanından kesilip Karaköy istasyonunda vagon içinde teslim 
edilmek ıartiyle 18560 lira 85 kurut muhammen bedelli olan 11249 

Kıymetli Artistler. · d 1 k · k 1 f l" 1 k ·ı · 1 k z D 1 K f ' . . . . . a. et norma ayın traverıın apa ı zar usu ıy e e ıı tmesı yapı aca -
ozo a maa ve o myotiaın ııtırakıle 

LEBLEBiCi HORHOR tır. 
Yann akıam Fransız Tiyatroıunda • Şart~e ve t~ferrüatı bedehiz olarak Bakanlık malzeme dai-
Fiyatlar 35-50-60-7 s-ıoo-ı25. reıınden verılecektır. 

Loca 400-300-500. Sah aqamı Ka- Muvakkat teminat 1392.06 liradır. 
dıköy Halede. isteklilerin teklif mektuplarını 24 Şubat 936 pazartesi günü saat 

Her •abah 14 e kadar Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğüne vermeleri li-
aç karnına bir kahve k•••lı zmıdır. (275) (640) 

ı. aQ'IO M ..-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• 
ME;YVA z A "M A N 

~ TUZU Manifatura Ltd. Şirketi 
@ Merkezi: lıtanbul, Sultan Hamam, No. 26 

Şubesi: İzmir Peıtemalcdarbaşı No. 46 
Fantazi, yünlü, pamuklu ve kazmir ;mağazuı 

Büyük parça sergisi 
İıtanbulda baıka tubemiz yoktur. 

Kabızlığı 
def'eder. İstanbul Deniz Levazımı Satmalma 

Komlsyonu.lıAnları . 

YILDIZ 
ELHAMRA 

T.AN 

ŞIK 

ALKAZAR 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

: Kadl!e maske 
: .Afk kurb&DJ ve B111'9 

PC§lnde 

Hayat acılan 

lhW!L 

.Afk aentonJsl 

FrankeD§tayn'm 

ve cinayet yolu 

FoU Berjer 

ve BUyl1I' 

ı: Hayat kurbanlan ve ıf 

numaralı polla otomoııal 
Suzan banyoda ve Kı.all 
karga 

ISTANBU~ 
FERAH 
MILU 

H1LAL 

: SllAh bqma 

: Şen dul ve Korkunç .sil .... 

: Altm bınıı ve Kemanıat 

çalarken. 
ALEKDAR : Kaatadlva ve Vazife ~ 

ram anı 
AZAK : A§k bandOBU 

BEŞİKTAŞ 
ŞEN ' : lakatçı hoca ve zuat" 

• kundurahanest {Fahri GO 
_. lUnç ve DUmbWUl 1--' 

tem.slllerl. ). 

KADIKÖY 
* SO'REYYA : Leblebici llorhorafa (fılt 

zo Dalmas ve Kontmyotfl 

: 1D l§tlraklle) (HalkoperedJ 
HALE : Bir ~k geceBi 

OSKODAR 
HALE : King Kong'un o#!u 

BAKIRKÖY 
MİLTİY ADl : Roma çılgmlıklan • 

AİLE Sineması : En çılgın geceat 

TiYATROLAR 
*ŞEllİR T. : Geciken ceza. 

)} 
<•> 7anmda lpre\ bulwaaa ........ 

ıa&ll&tmı llAnlarlDUll arumda balunmı-' 
,~ 

Yemeklerden birer •aat •onra 
ahnır~a hazımsızlığı, 
mide ekşilik ve yan
malarını giderir. Allzdakl tat-

Tahmin edilen bedeli 260 lira olan iki adet hurda mc.tör ganboı Bir film fabrlkasındıt 

•ıznıı ve kokuyu izale eder. 
Mazon ismine ve 
markasına dikkat 

ediniz. 
t 

lstanbul Levazım Amjr
liği Satınalma 

Komi s yon u ilan 1 arı 

• • • 
Tophane fırmı için 240 adet 

pasa tahtası 13 - Şubat - 936 
Perıembe günü saat 14,30 da 
T opbanede Satmalma Komiayo . 
mmda Pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin bedeli beher adedi bir 
liradır. Son teminatı 36 liradır. 

Şartname ve nümuneaini gönnek 
ve eksiltmeye girmek üzere belli 

teknesi açık arttırma ile 12 §ubat 936 çarıamba günü saat ıs de ıa· yangın 
tılacaktır. Motörleri görmek istiyenler her gün ve arttırmaya itti Londra , 10, - Büyük bit 
rak edecekler 18 lira 50 kurutlan ibaret muvakkat teminatlarjyle film ıtüdyoıunda dün gene a1' 
Kasımpa§adaki komisyon baı!<anlığına ba§vurmal:ırı. (430) bir yangın çıkmıttır. Clive Broai" 

" gibi birçok tanınmıı artiıtlertt' 
kıymetli kollekıiyonları yanmıtts1' 
Maddi zararlar çok büyüktür._,,.. 

Maktul nazlnln 
cenazesi 

Berlin 10, - İıviçred• bit 
Yugoslav talebesi tar&fındall al• 
dürülen Nazi mümenili G~~.· 
ler'in cenazesi bugün bu~ 
bir trenle Almanyaya nakledils01f' 
tir. 

İstanbul Harici A~"' 
kert kıtaatı ilaoıar• 

Vize için 2640 liralik ~ ~ 
lo arpa ilk pey 198, 650 I~ 
52000 kilo saman ilk pey 79, J.! 
pullu için 3432 liralık S700o ~ 
arpa itk pey 258, Pınarhisar ;ç-
2640 liralık 44000 kilo arı- bİ • 
pey 198, Alpullu, Vize, Pııı~ 
sar revirleri için 2555 liral~ dt1· 
kilo koyun eti i}k pey 192 IU-;il'' 
Hepsi de a~rk eksiltme olaralc _, • 
leleri 17 - Şubat - 936 P~. 
lesi günü saat 14, ıs de yapıl 1"' 
tır. 1ıteklilerin Vize satınal,.,-

saatte Komisyona gelmeleri. ====-=========================================~ 2700 liradır. Şartnamesi 180 ku . , Şubat • 936 Cuma günü saat 

misyonuna gelmeleri. 
(589) (1'f6) 

.C4tO) <73t) rufa Komisyondan alınır. istekli. 14,30 da Tophanede Satınalma • • • 
idareleri lıtanbul Levaznn i. -

mirliğine bağlı müesseseler için 
40 ton 1ade yağının 14 - Şubat 

- 936 Cuma günü saat 15 de 
Tophanede Satmalma komiıyo . 
nunda kapalı zarfla ekailtmeıi ya 
pılacaktır. Tahmin bedeli beher 
kiloau 90 kuruftur. ilk teminatı 

lerin kanuni veıikalan bera. 
ber teklif mektuplarını ihale aa . 

atinden bir saat evvel Komiıyo . 
na vermeleri. (398) (479) 

• • • 
idareleri İstanbul Levazım a . 

mirliğine bağlı müesseseler için 

7000 kilo Domates aalçuınm 14 . 

Komisyonunda açık ekıiltmeai 

yapılacaktır. Tahmin bedeli be . 
her kilosu 22 kuruıtur. Muvakkat 

teminatı 116 lira 25 kunıttur. Şart 
namesi Komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin belli saatte Komiıyo 
na gelmeleri. .(399). .(481) 

ı-1· 
Pınarhisar Tcpçu alafl 

2
(PI 

va·:ıları için 32,520 liralık~.~ 
k'lo Yulaf ka:-alı zarfla e~ fi· 
ye konulrnuttur. ilk peyi "g'JI 
radır. İhalesi 22 - şubat -;.,. • 
Cumartesi günü ıaat ı_ı d; ;,.ı
lacaktır. isteklilerin Vıze • 
ma komia~onuna gelnıel~~) • 

'.(574) .< 



- Akşam pott r 

KızdırrnaQa gelrniyen kadın 
Kavga ettiği kadının kocasını 

düelloya .;ağırdı! 
Düelloyu kabul edip çarpışma 

sahasına gelen 
Adamcağız özür 

dileyerek tehlikeden 
kurtuldu! 
Budapeıteden yazılıyor: 

Macar paytahtınm hemşehrile
ri, Madam Alis Katonanın çok 
hiddetli ve sinirii olduğuna hü -
küm verebilirler; fakat onun ce 
aaretine ve birisinin kendisine ha 
karet ettiğini dujduğu zaman şe -
tefini müdafaa için elden geleni 
l'apmağa davranmasına. hatta kı
lıca sarılarak dilelloya kalkışmc:. · 
•ına hayran olmaktan kendilerıni 
alamazlar. Budapeştenin şık kadınlar terzihanesi Şerefni müdafaa için 1..-ılıca davran 

miyen Madam Katona maktan çekin 

Şe IMl n rrcdl e ını Gi ö rrlYı ını üş o e ır - ~ ~ ~ ,_,, ,_, ,,_, ,,_. --

Madam Kalonaya 
ağır sözler söyliye • 
rek kızdıran Madam 

Balint Kemeny 

O k rr ~ liifil öy e D ö t © rr ö lk 

le 4nla!rldığına göre bu usta ma-
'-tar, dükkan sahibinin verdiği 'lll. le ırlere hiç kulak asmamış, hep 

b~~di bildiğini yapmıştır. Günün 
~tinde zengin bir kocakarı dük
lt na gelip kendine çok şık ve her
i ~in gözüne batacak bir balo el
Qtae • 
~ •ı ısmarlamış; kumaş ve renk 
iti '•el-esini Madam Katonanm zev-

lle bırakmıştır. 
ı l Madam Katona da bütün gü
~ kadınların gerçekten ağızları
b' •ularını akıtacak fevkalade 
ltro R -· 1\llc 'P Yapmııtır. op ıçın so-

ltttı •arı tül ile parlak siyah seten 
te~~ııt, turasına burasına ayni 
til d lerden tüyler serpi,tirmiş, ve 
tı ~ en bir de batlık yapmıştır. 
~--1> b' . 
l .. ıtınce dul kadın bunu pek 
~ten • 
tin k lnıt, Yalnız parlak seten ye-
lttt e ~YU kırmızının daha iyi ya-

~~gını söylemiştir. 
tibi ukkan sahibi de bunu olduğu 
tit. V Madam Katonaya söylemiş
~tt b~y •en misin usta ve tanın
~de ,•r ıanatkarın zevkini tenkit 

n · Paria modistralarının bile 

lb> ~· O o ğ o v <e} D D liifil © liil D 
Yenice cigaralarının 

i ç i n '' d ti nı an ı 
ikranıiyeleri 
caba,, denıel i ••• 

Yenice ikramiyeleri en çok tü· 
tüncülere çıktığı için bizim Ha
ber: "Bal tutan parmak yalar!,, 
diye ne yerinde, ne hoş bir fıkt>a
cık çiziktirmiş; başka bir gazete 
de Yenice ikramiyelerinin onda 
sekizi tütüncülere çıkmasile: "Sö
zün en beliği,, diye şaka etmişti. 
Yenice ikramiyeleri kime çıkarsa 
çıksın, ben şimdi size onu anlata
cak değilim! Ben burada başka 
ikramiyelerden söz açacağım! 

Sa:urım, ben bu ikramiyeli sa
b!lardan bir defa daha bahset
miştim; onun için şimdi bu ikinci
si olacak. .. Son zamanlarda traş 
bıçaklarına varıncıya kadar bir
çok şeylerin ikramiye ile &.atıldığı
nı gören gezgin bir limoncu, dün 
akşam baktım, pazar yerlerinin bi
rinde şöyle bağırıyor: 

- Haydi, ikramiyeli limonlar, 
ikramiyeli! Hiç boş yok, hepsi do
lu, boş çıkarsa para almıyorum! 

Ana kız oldukları anlaşılan bi
ri yaşlı, biri genç iki bayan küfe
nin yanına sokuldular ve yaşlısı 
sordu: 

- Hani nerede bunların ikra-
miyeleri? 

Limoncu oğlan küfeden kaptı
ğı iki büyük limonu parlatmak i
çin hızlı hızlı pantalonunun arka

. sına sürerek: 
- ikramiyeleri içlerindedir, :ç

lerinde L. (Sonra elindeki yeni 
parlattığı limonları kadının bur
nuna doğru uzatarak) Hiç boş 
yok, boş çıkarsa para almam, bun
ların içleri hep ağız ağıza dolu ! 

- Ne dolu? 
- Su dolu, çekirdek dolu, posa 

dolu! 
- Alay mı ediyorsun? 
- Yok maytap ediyorum! Ne 

alayı edeceğim? Doğrusunu söy· 
lüyorum! 

Ana kız biraz yürüdükten sonra 
kara yağız ve çivi gibi oğlan tek
rar başladı: 

- lkramiyelidir dedik bunlar, 
ikramiyeli! Haydi, üç limon ala
na bir demet de maydanoz veriyo
ruz caba! 

Bu sefer baktım, beriki yanı ba
şında duran işportadan yakaladı
ğı bir demet maydanozu üç limo
nun üzerine koymuş, gelene geçe
ne uzatıyor. 
Dayanamadım, kendisine sor-

dum: 
- Peki amma, demin o kadm 

lara ikramiye olarak ne için may 
danozu göstermedin de onları ka
çırttın? 

Gülerek: 
- Onlar, dedi, alıcı değil bey

baba, onlara üç limonla birlikte 
bir demet maydanoz değil, bir de
met purasa da uzatsam gene al· 
mazlar ! Onlar ikramiye sozunu 
düyünca sandılar ki limonların i
çinden çil çil çeyrekler, yahut yir 
mi be~likler çıkacak. .. 

- Sen de öyle yapsaydın ha 
ri! 

- Nasıl? 

- Bazı limonların içine birer 
ikişer çeyrek falan sıkrştırsaydın ! 
Oğlan gene güldü ve: 
- Şimdilik ,dedi, üç limona bir 

demet maydanoz fena kaçmıyor. 
Eğer sonra bunun modası geçerse 
o zaman başka bir şey düşünürüz! 

* :/- • 
Gene geçen pazar akşamı İstan

bul Balıkpazarındaki balıkçılar. 

tanesini on beşe sattıkları o dör
der, beşer kiloluk koca toriklerin 
üzerine ayni şeyi oturtmuşlar, bir 

torik alana birer dem.et maydano~ 
ile birer de limon ikramiye veri
yorlardı. 

Bizim esnafça eski adı "Caba,, 
olan ikramiyenin şimdiden soma 
bakalım daha ne şekillerini göre
ceğiz? Hem artık bir yabancı dil· 
den olan şu "ikramiye,, kelimesi
nin yerine kendi dilimzdeki "ca
ba,, kelimesini kullansak daha hof 
kaçmaz mı? Mesela eski mahallP.
biciler, sakız leblebiciler falan kat' 
iyyen bu ikramiye sözünü kullan
mazlar, onun yerine: 

- Hani ya, caba, dumanı ca· 
ha! 

Diye bağırırlardı. Hele bu so • 
nuncu (Hani ya, dumanı caba!)'. 
tabiri yok mu, o yalnız Yenice cı
garaları için değil, bütün cigara
lar için tam biçilmiş kaftandır! 

Şakayı bırakalım amma, sekiz 
ikramiyeden altısının tütüncülere 
çıkması halkta iyi bir tesir bırak
mıyor. Oldu olacak, şimdiden son
ra çıkacak ikramiyelerin sekizde 
altısımn halka ve ikisinin tütün
cülere çıkmasına bir çare bulunsa 
az fen~ olmaz! 

Osman Cemal. Kaygur.z 
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uRabia ablayı mahalleye imam arkasından gülmekten katılıyor ve K h• •d v • h b • • ı b • d 
yapsak nasıl olur?,, dediği zaman bir düziye bağırıyordu: "Bir da- 8 ıreye QI ecegl a erini 8 lnCa eynın en 
mahalleli derhal: ha, bir daha ... ,, vurulmuşa do·· ndu·· '· 

"Kadınların imam olması adet 
olmamı§, fakat in~llah oğlan do
ğurursa, onu imam yaparız.,, ce
vabını vermi~lerdi. 

Ve Rabianın çocuğunun, belki 
müstakbel imamın babası diye Os
mana şefkat ve hususiyetleri daha 
fazla oluvermişti. Bunda biraz 
Osmanın külhani takımına söz ge
çirmesinin, mahalle kavgalarını, 
geçimsizliklerini bir sulh hakimi 
dirayetiyle halletmesinin de tesiri 
olmuştu. 

Fakat Osmanın ev hayatı çok 
dağdağalı, rahataız bir şekle gir
mitti. Evin saati saatine uymuyor
du. Rabia bambaıka bir kadın o
luvenniıti. Penbenin ona muame
lesi adeta bir Meryem ansya ya· 
pılan muamele .... 

Osman Rakımla yalnız kalınca 
baıından fesini çıkardı, attı. 

"Of.,, dedi. "Şimdi Yusuf Nec
carın (Meryem) in kocası olmak
tan neler çektiğini anlar gibi olu-
yorum.,, 
Rakım pufladı. 

"Şükret ki ben varını, Osman. 
Ben şımarık karının yularını ara
da çekmesem sen bu diyarda gebe 
kadın kocası olmanın ne ahret a
zabı olduğunu görürdün.,, 

Hakikat, Rakımın Rabianın 
üzerindeki teıiri bugünlerde pek 
aşikardır. Kızın esiri müvazenesi 
bozulmuştu. Fazla neşe ile fazla 
hırçınlık arasında bocalıyordu. 
Bazan tavan arasına kapanır.saat
lerce yanına ne Osmanı, ne de 
Penbeyi sokar. Kızın bu hareketi 
biraz da maküldü . Gebelik alaimi 
bet zaman boş değildi. Cins bir ke. 

di gibi hastalığını etrafından sak
lamak ihtiyacını hissediyordu. Fa
kat ona rağmen Rak1m istediği 

an yanına girebiliy'3r, hatta istedi 
ği gibi çıkışıyordu. 

Bir akşam sofrada Rabiaya ba
karak yakasını silkti. Sonra Os
mana dönerek dedi ki: 

"Sen (At ermek) diye bir lakır 
dı vardır, manasını milir misin, Os 
man?,, 

"Hayır.,, 

"Bunun kadınlara g&re manası 
ellerine fırsat girdi diye kocalannı 
Haymana beygiri gibi kul1anmak, 
canlarından bıktırmak. Yalnız ko-
calarına olsa ... 
beladırlar.,, 

Rabia güldü. 

Dünyanın baıına 
• J 

"Osmana senin batına geleni 
anlatsana, amca.,, 

"Dinle, oğlum. Orta oyununun 
en meşhur cücesi olduğum günler
deydi. Kadıköyünde otururdum. 
Bir gün bir sokaktan geçiyordum. 
Kafesin arkasından bir ses duy
dum: "Kardeşim, bir taklak atar 

mısın?,, kendi kendime: (Benim 
ıu yandan, meşhur taklaklarıma a
şık bir kahbe olacak.) dedim. Geç
mek istedim. Kafesin arkasında
ki ses horozlandı: "Kadın taklağı 
la af eriyor. Elalemin kadınına 

çocuk mu dütürteceksin, ayol !,, ge 
çenler hep başıma toplanmıştı. 

Anladım ki olmıyacak. Hemen so
kağın bir başından bir başına tak
lak atmağa başladım. Karı kafesin 

XIX 

Aklı fikri tamamen yeni evin 
hazırlığında olan Osmau yavaı ya. 
va§ Rabianın sıhhatindeki deiitik
liğin farkına varmağa baıladı. Kı
zın yalnız vücudu değil, dimağı da 
hcutaydı. 

Rabia gece uykularını tamamen 
kaybetmiıti. Karanlık basar bu
maz garip bir rahatsızlık duyuyor, 
içi içine sığmıyor. Esuen gebelik 
her hangi kadının ıuurunun alt ta
bakalarına tehlikeli bir tesir ya
par. Bu Rabiada daha pek çok 
§İddetli olmu§tu. Zihni temerküz 
kabiliyetini kaybetnıif, donuk, u-
yuşuk bir vaziyet almııtı. Şuuru· 
nun alt tabakasındaki tekiller ve 
hisler bir divanenin zihnindeki 
bir'. tbirine raptı zaptı olmıyan he 
zeyanlar gibi f aaliyıete gelmiıti. U 
yumağa korkuyordu. iradesinin di 
mağına hakim olmadığı zamanlar 
kızın kaf asmın içi elektn"k salm 
mıı bir deniz dibi gibi. Kabuslara 
rahmet okutacak korkunç tekiller 
harekette ... 

Gündüzleri daha iyiydi. Hi.li 
derslerini vermekte israr ediyor, 
hala fazla hasta olmadığı günler 
ıehrin bir ucundan öbür ucuna gi
diyor. Aktaınları bitap dönüyor, 
ağzını açıp bir tek llf ıöyliyecek 
takati kalmıyor. Artık insandan 

ziyade bir gölgeye benzemiıti. Vü
cudu bir yığın ince kemik. Göz 
kapakları ıiı, gözleri ıtıkta kama· 

§ıyor, yeni doğmUf çocuk gibi mü· 
temadiyen gözlerini kıpııtırıyor. 

Osman doktor getirmek için is
rar ettikçe, o, kocasmın zihnini 
başka bir noktaya çevirmenin yo
lunu buluyor. Hep yeni evden bah. 
sediyor. 

Evden itçiler çekildi. Avludaki 
taıları söküyorlardı. Osman oruİ· 
m bahçe yaptıracaktı. Ve evin bo
yaları kuruyunca Osman orasını 

tanzim edecek. 
(Devamı VCZT) 

Te'tlrka No. 42 

- İçebilir miyim? Tütün kokusu ..• 

- Beni rahatsız etmez. 

- Teşekkür ederim. 

· - Belki kalbine dokunduğu 

için, burnundan koklayarak isti -
fade ediyoı .. Doktor böyle tavsiye 
etmit olnıalıdır! 

- Evet .. Doktor böyle söyle -
m;,. 

Leyli fÜpheye diifmüttü. Ken
di kendine: 

- Mqallah bizim yetmi,lik 
Prenses hanımefendi de meğer es· 

ki kokainomanlardanmq ! 
Diye mmldandı. Oturdular. 
Zeynep 90rdu: 
- Ai•beyim de hi.li gelmedi. 

Bu gece yemekten sonra bir yere 
gidecek miyiz? 

- Benim hiç niyetim yok. A. 
fahe,;n nrar ederse çrkanz. 

- Sinemaya gitsek... (Beyaz 
dalgalar) adlı güzel bir film var-
mış. 

- Beyaz dalgalar.. Ne güzel 
bir film ismi. Fena olmaz .. Gide . 
riz. 

!;eyli. birdenbire elini batına 
götürdü: 

- Kafam zonklıyor. iki gün · 
den1>eri böyleyim .•• 

- Bqmız ağrıyana bir aıprin 
alsanız .. 

-Ah Z~ynepçi~im, ~n de Jla. 
lan gbi, uprinin kalbime dokuna
caimdan çok korkaı:ım; Kokla . 
makla teair yapacagmı bilsem1 

biraz olsun çekerdim. 
Zeynep yerinden Eırladı: 
- Dur öyleyse, yengeciğim, 

J;en sana halamdan bir tutam bu
run uprini alıp geleyim! 

Zeynep l>iraz sonra, küçm< bir 
ki.fit parçumın içine koyduğu 

bir tutam beyaz tozla kop.rak 
yengesinin yanına geldi. 

- Halamda da az kalmış ... ver
mek istemedi. Ben zorla aldmı. 

O arkamdan: "Toz asprin her bat 
ağnsma iyi gelmez yavrum!,, di. 
ye bağmyordu. 

Dedi .. Kağıt parçasını uzattı. 
Leyli tozu bumuna sürer sür· 

mez, bunun hilesiz kokain oldu -
iunu anlamqtı. 

Zeynep, halasının kokain mÜp· 
telası olduğunu. bilmediği ve bu -
nu hatırından bile geçirmediği i
çin, yengesinin bat ağrısını dt.rhal 
geçirmeğe vesile oluşundan pek 
memnun olmu§tu. Leyla: 

- Sinir ağrılarım frp diye ke
ser, kafir şey ! 

Diyerek hepsini birden bumu. 
na çekmiJti. 

Leyla aradan on dakika geç. 
meden neıelenmeğe, şarkıla: söy
lemeğe, Zeyneple ıakalaımağa 
baıladı. Zeynep: 

- Sizi neıesiz gördükçe keder· 
leniyorum, yengeciğim ! 

Diyor ve Leylinın boynuna 1&· 

rılerak sık sık yanaklarından öpü
yordu. 

Zeynep - bütün şüphell"rİne 
rağmen-Leylayı çok seviyor , 
Leyla darılıp lst,..nbula dön'!cek 
olursa, ağabeğinin de onun peşin
den gideceğini düşünerek Leyli -
yı incitmemeğe çalıtıyordu. 

O ak§am Ömer bey geldiği za. 
man ilk sözü: 

"- Yarın sabah Kahireye ha
reket ediyoruz.!,, olmuştu. 

Leyla bu haberi alınca beynin
den vurulmuıa döndü. 

- Neden bu kadar acele edi -
yorsun Ömer bey? insan laken. 
deriye gibi güzel ve tirin bir mem
leketten kolay kolay ayrılabilir 
mi? 

Prens kahltahayla güldü: 
- Aman bu ne tahavvül, L'ey

lacığım? ! iki gün önce bu burk 
ıehirde kapanıp kaldık diyen sen 
değil miydin 

Leyla önüne bakarak mınldan
dı: 

- lskenderiyeye yavaı yavaş 
ısındım .. Gezilecek, görülecek yer 
lerini yeni tanımağa başladım. 

Zeyneple gündüzleri ne güzel do
ltl§ıyorduk. 

Sonra gülerek Zeynebe döndü: 
- Yarınki filmi görmeden mi 

gideceğiz? 

- Vallahi bu jıe ben karıtmam. 

yengeciğim ! Birke.ç gün daha kal· 
saydık, elbette daha iyi gezerdik· 
Halam da bu haberden hiç menı · 
nun olmayacak.. 

Ömer bey cebinden küçük bir 
pusla çıkardı: 

- Bakın çocuklar! işte ıiındi 
anneme çektiğim telgraf m mak • 
buzu ... O kadıncağızı da dU.ünme
liyiz. On beş günden beri ıabırsıs· 
hkla bizi bekliyor. 

Prens Ömer ciddi bir tavuTI• 
Zeynebe dönerek: 

- Sen de pek ala biliyonıdl 
ki, ben annemi görmiyeli tamalll 
beı yıl oldu. Hele biı kere 1'• 
bireye gidelim de .. sonra gene , .. 
lir, gezeriz. 

Leyli sesini çıkarmadı. An· 
cak on beı gün sonra kokain IDÜP" 
telası olduğunu keşfettiği Preıı • 
ıea Şayeste ile daha içli df!h kcr 
nuımak, daha laubali olmak fır" 
satını yeni ele geçirmitken, Ka· 
hireye dönmek hiç de işine gelmi
yordu. 

· Premes Şayeste ihtiyar bir ka· 
dın olmasıne rağmen, ruhu ko
camamıf, neşeli, sözü sohbeti Y' 
rinde bir kadındı. Acaba Prense' 
Ömerin Kahirede kendisini dört 
gözle beklediği annesi de Prens" 
Şayesteye benziyor muydu? ~ 
ğer öyle ise, orada da sıkılmadaJ 
y&§ayacak, zevkma, eğlencesiof 
devam edecekti. Fakat, Zeynebil 
ara sıra ağzından kaçırdıiı IÖS • 

ler Leylayı düıündürmüftü. 
Bir sabah Leyla pençeredeO 

sokağa bakarken, Zeynep tak' 
tarzında söylenerek: 

- Şimdi annem burada olsa1 
dı, kıyametleri koparırdı. 

DP.mişti. M11ırda bir evin peıt• 

çeresinden örtüsüz olarak sokaif 
bakan kadına ne demezlerdi? Ô' 

Leyla bu sözü mimlemitti. 
mer bey o gece halasını zorla ,of 
raya çıkardı: 

- Halacığım, bu akf&Dl birli~ 
te yemek yiyelim ... Yarın sabah r 
diyoruz! (Devamı var) 

hizmet edeceğim. Ne içersiniz? Kahve mi yoksa çay 
' . 

mı? 

- Kahveyi tercih ederim. 
- Ben de. • 
- İstanbulluların çayı sevdiğini sanıyordum. 

- Pek çoğu 1 Fakat annem taşra!: idi. Bütün ta. 

Sonra biraz takılarak: .;, 
- Fakat bu vadimi büyük bir fedakarlık o J 

yapacağımı itiraf edeyim. Çünkü sizin ıu kab" 
gerçekten yüzüme fırlatmak tehdidin!zi yapıp ya~ 
yacağmrzr anlamak için derin bir merak duyu~of\I ef 

- Bununla oynamayınız. Yapmıyacağıın bır f 
katiyyen söylemiyeceğime §Üpheniz olmasın. tillerimi Anadoluda geçiriyordum. Maateessüf hem 

tstanbulun ve hem de Anadolunun adetlerini ve 
gustolanmı almışım. 

Siğarasını yaktı. Tekrar söze başladı: 

- Nerede kalmıştım. Ha size ... 

Fincanları doldurdu. Odaya yayılan nefis bir ko. 
ku kahvenin cinsi hususunda şüphe bırakmıyordu. 

Tekrar yerine oturarak: 

- Bir darbımesel vardır. "Delilerin üstüne "a~ 
yın,. derler. Bunun için ben de size bu fırsatı ,,, •

1
1,1 

yeceğim. Çünkü yapacağınızı söylediğiniz ıeY 91 

gibi bir centilmenin harcı değildir. 
0
,_ 

Bütün bu sözler latifeli bir eda ile ve öyle bot:;.,,., 
telerle söyleniyordu ki, her iki tarafı da gUceııcl 

- Çok heyecanlı olduğunuzu.. söylüyordunuz 
diye sözünü kestim. Gösterdiği ciddiyet ve terbiye 
bana oldukça bir cesaret vermişti. 

Şaşırarak: 

- Nasıl heyecanlı .. Ne vakıt? . 
- Kanmzla evlendiğiniz vakıt ... Dört sene evvel. 

Yüzünü fena halde ekşiterek: 
- Niçin bana bu mahHiktan bahsediyorsunuz? 
- Çünkü onu sevdiniz. Çilnkil onun karşısında 

"yalnız kalmak!,. ilahi zevklerini tattınız. Ne de ça. 
buk unuttunuz! ... 

Mevzuu değiştirmek için belki çok fena bir zaman 
intihap etmiştim. 

Sabırsız, titiz bir hareketi menetmek için cebri. 
ncfs etti. Sonra ayağa kalktı. Cezveyi alarak: 

- Bu akşam sizin emirlerinize tabiim dedi. Size 

- İşte dedi. Hiç olmazsa bu hususta aramızda 
bir uygunluk var. 

- Kahveyi ikimizin sevdiği için mi? 
- Evet, adamlarımızın işi daha kolaylaşacak ... 

Sonra tekrar soğuk ve anlaşılmaz tavrım takınarak: 
- Yalnız dedi. Eğer şu fincandaki kahveyi yüzü. 

nüze fırlattığımı istemezsiniz, bana §U .• sizin sele. 
finizden bahsetmeyiniz. Benim hayatıma sokulmam. 
za rağmen iıte o zaman size tahammül edcmiyece. 
ğim ... Onun meşum hayali sizi tahrik mi ediyor ne. 
dir anlamıyorum. Bu fena hatıraları dinlemeğe hiç 
tahammülüm olmadığını biliniz. 

Ne kadar muazzep olduğunu görerek ona yürek
ten vadettim: 

- Mademki, sizi bu kadar rahatsız ediyor artık 
hiç hahsetmiyeceğime emin olabilirsiniz. 

yordu. Sonra birdenbire ayağa kalkarak: bl'' 

- Ne kadar fena dedi. Karşılıklı bir hotclc' oıı" 
hkttr gidiyor. Müşterek hiç bir şeyimiz yok. /l.r' 'ff'.' 
da en ufacık bir hatıra bite yok ... Sanki kcıif 9~fct-' 
hatına çıkan iki yolcuyuz. ikimiz de ötekini 1' pt' 
meğe uğraşıyor. Sözlerinizde gizli bir iğne ~·~ 
ta uğultular yaratıyor. Öyle zannediyorunı ki, 
kiler de sizin için öyle oluyor. çarf"' 

- Fakat dedim. Ben size nahoı görünınek 
ni aramıyorum ki. 

Gülümsedi: . . • cJC 1'i' 
- Biliyorum dedi. Birkaç asaattenberi ıkiJ:lıil ' 

birimize iyi görünmeğe uğraşıyoruz. 
- ( Deuamı var). 
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Siz de onun gibi yapınız. 

Başka kadınların beyaz ~ parlak 
dişlerini kendi lekeli çürü ıc:ı dişlerile 

mukayese edip ye•se kapıımak~ansa 

RADVOLiN 
kullanmayı 'tercih etti ve kısa blrzaman 
içinde onlardan çok daha beyaz, çok 

daha parlak dlçlere sahlb oldu • 

RADYOLlN, kir tabakasından daha sert, fakat mfna tabakasından 
daha yumuşak olduğu için di~le ri ğzmeden temfzliyen 

ve parlatan yeglne diş macunudur. 

- -
SON HAFTA 

Mevsim sonu satışı 
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Keıif bedeli 

Silivri Çanta mektebi hela 

ınuvakkat 

teminatı 

tamiri , 141, 11 10,75 
Çatalcanın lhsaniye mektebi 
Tamiri 33, 70 3,50 
Yukarda semti keşif bedeli yazılı olan mektepler tamlr edilmek 

üzere pazarlığa konulmuftur. Keşif evrakı levaznn müdürlüğünde 
görülür. Pazarlığa girmek isteyenler hizalarında gösterilen muvak
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 14/ 2/ 936 cuma günü sa· 
at 16 da levazım müdürlüğünde bulunmalıdır. (i) (757) 

lstanbul 4 ilneü icra memurluğundan: 

Emniyst Sandığı 
namına birinci derecede ipotekli olup Yeminli üç ebli vukut 
tarafından tamamına 1299 lira kıymet takdir edilen Boğazi. 

ıÇinde Yeniköyde Mollaçelebi mahallesinde Tekke sokağında e 
ski 26 yeni 36 No • lu hah çeli birevin tamamı açık art
tırmaya vazedilmiş olduğundan 26 mart 936 tarihine müsadif perşem-

J;e günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edi
lecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenin % 75 ni bulduğu tak
din:le müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıra

nın taahhüdü haki kalmak üzere arttnıma 15 gün müddetle temdit e

dilerek 10 nisan 936 tarihine müsadif cuma günü saat 14 ten 16 yaka
dar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bede
li kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. 
lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakihr. Satıı peşindir. Arttırmaya 

ittirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nispetinde 

pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulun
maları lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmiyan ipotekli ala cak· 
larda diğer aliikadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları
nı ve hususile faiz ve masarif e dair olan iddialarını evrakı müspitele
r i ile birl '.kte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicil!i 
ile sabit olmi) 2nlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Mü 
terakim vergi, tenviriye , tanzifiyed en mütevellit Belediye rusumu ve 
Vakıf icaresi ve 20 senelik Vakıf icaresi tavizi bedel i müzayededen 
tenzil olunur. Daha fazla malumat almak isteyenler 16 mart 936 tari· 
hinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurula. 
cak arltırma şartnamesi ile 934:3056 No. lu dosyaya müracaa tla mez. 
kur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (772) 

İstanbul komutanlığı birlikle
ri için 3000 çift yemeni kapalı 

zarf usuliyle 26 - 2 - 936 Çar -
~ günü saat 15 de alınacak -
br. Mıdıammen tutan 7050 lira . 
dır. ilk teminatı 529 liradır. Şart
namesi her gün Komisyonumuzda 

görülebilir. Eksiltmeye girecekle
rin ilk teminat makbuzu ile veya 
mektuplariyle ihale günü vakti 

muayyeninde F :aıdıklıdaki Arttır
ma Eksiltme Komisyonuna gelme-
leri. '(769) 

• • • 
lstanbul Komutanlriı birlikleri 

için alınacak olan 45,000 kilo ku

ru fasulyaya verilmi, olan fiat 
Makamca pahalı görüldüğünden 

12 - 2 - 936 Ça~amba günü 
saat 15 de kapalı zarfla alınacak · 
tır. Muhammen tutarı 5602 lira 

50 kuruştur. lJk teminatı 420 lira· 
dır. Şartnamesi Komisyonumuz -

da her gün öğleden evvel görüle. 
bilir. Eksiltmeye gireceklerin m~ 

teminat mektub veya makbuzile 
2490 No. lu kanunun 2, 3 Cü mad 

delerindeki vesaikle birlikde tek· 
lif mektublarını ihaleden en a2 

bir saat evveline kadar Fındıklı . 
da Komutanlık Satınalma Ko . 
misyonuna vermeleri. ( 467) 

Yeni çıktı 

Efendi ve uşak 
Tolstoy 

IF=D D ~ n 'İf@l '(Ç 

Nefis bir hikAy~ 
10 kuru;;;. 

Muhammen bedeli 50575 lira olan 155 ton ben:ıin 26 - 2 -
çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf uııulile Ankarada ldar 
nasında satın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek istiyenlerin 3768. 75 liralık muvakkat teminat il 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün sa~t 14, 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 250 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpa§a 
nelerinden alınabilir. (751) 

Kadrolarımız tamamen dolmuş ve her hangi sınıf tan nıe 
müstahdem ve işçiye ihtiyacımız kalmamışbr. Bundan böyle it 
beyhude yere müracaat edilmemesi ilan olunur. 

ihtiyaç vukuunda keyfiyet yen iden gazetelerle bildirilecektir 
(294} (706) 

H A K ' İ K A T E N P E K H O Ş T V 

Türkiye Zıraat Bankasındal1 
Bankamız Bursa şubesi için alınacak mobilya kapalı zarfl-

siltmeye konulmuttur. Ekailtmeyeiştirak prtları ,unlardır: 
1 - Teklif mektubu "müddet zikredilmelidir.,, 
2 - % yedi buçuk muvakk~t teminat akçesi. Jl1 
3 - Asgari yirmi bin liralıkbir işi def'aten ve nıükeJıl 

yapmış olduğuna dair pyanı kabul veıikL 

4 - Bu ite ait ,artname ve.saire bq lira mukabilinde A~r 
Umum müdürlükten ve Istanbul Ziraat Bankaımdan tedarike 

1 

dir. ı··ı"' ··Jiir aı 
Teklifler 17 Şubat 936 saat 16 ya kadar leTazmı ınu 

verilmelidir. 
Banka tercih hakkını muhafaza eder. (661), 
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HASAN Diş Fırçaları Dünyanın En-iyisidi"i 
Çocuklara ve büyüklere dişlerini temizlemek için sıhhi ve fenni şeraiti haizdir. Dünyada bun:lan daha mükemmel diş fırçası olamaz. Üstünde Hasan markasını taşıyan dit 
fırçalannı isteyiniz. Başka marka verirlerse almayınız. 17, 1 / 2 kuru~ tan 100 kuru~a kadar muhtelif nevileri vardır. Hasan ıaç ve elbise fırça larile Hasan tırnak fırçalan ve Ha· 

san tarakları ayni mükemmeliyettedir. Hasan deposu: Ankara, 1stanbul, Beyoğlu .•. 

Belediyelerin 
ve hava hücumlarından korunma 
Komisyonlarının nazarı dili katine: 

Zevali ve tehlikeyi bildirmek için fabnkamız. 
da muhtelif beygir kuvvetinde 

CANAVAR 
DCDCKLERi 

imal olunmaktadır. 

Verilecek ıipariıe göre: düz sesli, otomatik 
veyahut ta ayarlı saatla i~ler, sedaları yüluelir, 
alçalır ve düdüğün cesametine göre uzak me. 
seferlerden ititilir şekilde 3 boy yerli mamu_ 
lab olan ve Avrupa düdüklerine her cihetçe 
faik bulunan düdükler hakkında fabrikamızdan 

hemen tafsilat isteyiniz . 
•• ZUM R E Z AD E A. Ş A K 1 R 

TUrk SanayJI Harbiye ve Madeniye Fabrikas ı 

.. 

htanbul, Haliç - Karaağaç, Telefon: 4,3214 il 

Ölüleri diriltmek müm
kün değildir. 

Fakat yaşayamıyan ticaret 
evlerini diriltmek 

mUmkUndür! 

NASIL? 

@i ~ iL, 
Bize sor! 
..AKIT~ 
PROPAGANDA SERvtst 

•ı Asipin Kenan 111111~~~ 

Ucuz satış 
Sade ..:• ~şyası ve yeni döşem< 

muşambalar azimet dolayısiylf 

ucuzca satılıktır. . , 
Taksim, Abdülhak Hamit cad- I 

desi 58 numal·alı "İris,, apartıı:ıa · 
nı. 5. 

Satılık iki ev 
Nişantaşı Meşrutiyet mahallesj 

Kodaman ıokak 37 ve 39 numara· 
lı ve sekiz od·alı bahçe kirgir iki 
ev acele satılıktır. 

Taksim Gazhane caddesi 1 nu· 
mara'ı s~tçüler kahvesinde Şev. 

kete müracaat. 

-~· 
·~· .. ~ 

KASE Sizi so§uk algınllQından, nezleden i 
Qript:en baş. ve di• aQrılarından 1 

koruyacak en iyi ilaç budur. § 

Acele satılık hane 
Lllelide Aydınlık apartmıam kar-

şısında 20 numaralı ev acele satılık. 

tır. Görmek i,çi:n ın.ahalle bekçisi Ha- NEDKALMiNA 

', 

ismine dikkat buyuruıması !illmi san ağaya pazarlık i~in sahibi Bay 
Abdullah& müracaat. 
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~ancı bir şey söylemeden uzaklaş 
tı. Rüjjiyeri kiJiseye girerek kapıyı 
kapadı ve hemen çan kulesine çıkma. 
ğa başladı. Bu suretle etrafı açık bu-ı 
lunan bir odaya vardı. Bu halatlar, 1 
tannın üstündeki çanları sallamaia 
ve bu oda çancıya mahsustu. Bu ha· 
!atlardan biri çok kalındı ve pek sey. 
rek olarak çalınan büyük çanı hareket 
ettiriyordu. 

Kuvvetli olan çancı bu çanı çal. 
mak için her zaman bir yardımcı kul
lanmağa mecbur kalırdı. Rüjjiyeri, ha 
latı yakalıyarak başını kaldırıp sars. 
tr. Korkan beş altı baykuş öteye beriye 
uçuştular. 

Biraz harap bir halde bulunan oda 
döliemesi üzerinde helecanla hızlı hız
lı gezinmeğe baş1ıyan müneccim: 

- Siz kimsiniz? Heykellerini gör
düğüm Şilpcrik ne Oltragın ruhları. 
nıısınız? Bin sene evvel kiliseyi yap. 
tıran Frank kralı sen misin? Yıkılan 
mabedi yeniden tamir eden Rober 

Y?ksa sen misin? Bize meçhul olan 
dıyar1ardan niçin böyle koşup geliyor 
sunuzI? Bana yardım etmek için mi? 
F.:,·ct •. Bu gece hamnm ruhlarla dol
:rn "' lazımdır. Binlerce ruh oğlumun 
l"ı. h ıınun ka~masına engel olma lrd1r ! 
dıye bağırd1, 

Alçak taş duvardan egy Herek kilL sen· -
. ın etrafındaki eski kulelere bak. 

!1
•• Rarşısında karanlık , .e sessizlik 

ıçın_de duran Luvr sarayını gördü. Her 
Yerı sessi?., her yeri karanlıktı. 

. Bu sırada müneccim bazı esraren
gız seyler .. .. d 
du 'y·· .. gorup uyduğunu sanıyor. 
~ uzunden buz gibi soğuk bir ter 
la andı. Ağzı büziiJdü. lki misli aç~. 
b·" g8zlerinden ateş fıskırdı. 1'itrer 
ır 8esle: , . :. -

- işte vakit geldi I Dağılmış ruh
ları davet etmek için çan çalacağım .• 
Kont dö Mariyyakın cenaze çanını ça. 
lacağım ! diye mırıldandı. 

Ağır ağır doğrularak ve kahkaha. 
tarla gülerek kahn halata doğru yü
rüdü. 

- Ey oğlumun cenaze çanı? Allah, 
Meryem, lsa namına. baba oğul ve mu. 

kaddes ruh namına çal! Kraliçenin oğ. 
lunun tekrar dirilmesi için, hayat için 
çal! 

Bu sözleri söyliyerek felaket çanı
nın kahn halatına sarılıp bütün ağır. 

lığiyle asıldı. Bir kaç saniye içinde bü. 
yük çan kımıldadı. Sallandı, titredi, 

gıcırdadı •. Sonra demir tokmak tunç 

kenarlara çarptı. tık darbe, acı sessiz. 
lik içinde uzun bir inilti halinde yük. 
seldi. 

* * • 
Lun sarayının Sen Jermen Lok

serruvaya bakan cephesinde, karanlık 
bir salonun balkonu açılmıştı. Balko. 
nun yanında h:endisini göstermeğe cc_ 
saret edemiyerek ileriye doğru eğilen 
iki insan gölgesi derin bir sabırsızlık. 
Ja bekliyorlardı . . 

Bunlardan biri, baştan ayağa ka
dar siyahlar giyinmiş olan Katcrin dö 
Mediçi, öbürü ise sevgili oğlu Dük 
Ranri Danjuydu. 

ikisi de biribirlerinin elinden tut. 
muşlar ve sapsan kesilmişlerdi. Dük 
Danju titriyordu. Bunlar Rüjjiyerinin 
vereceği işareti bekliyorlar, etrafa ba
kıyorlardı. Gözleri kiliseye dikilmişti. 
Katerinin yüzii, uğursuz bir ihtira.cıla 
buruşmuştu. Burun delikleri. kopacak 
derecede incclmlşlerdi. Balkona çık
mak istedi •. Fakat cesaret edemedi. 

Tam bu anda donuk bir ışık oda
yı, demir kafesi kapladı. Sonra bu ay. 
dınbk ikinci bir limba yanmış gibi 
kuvvetlendi. Sonra iki misli daha ço. 
ğaldı. Artık bu korkunç 1ocanın her 
tarafı aydmlanmıştı. 

Evvela iki Parday.an biribirlerini 
gördüler. ikisi de şaşkın ve perişan bir 
haldeydiiler. 

Baba.Sı: 

- Bize hücum edecekleri dedi. 
- Evet ..• Kendimizi iyi müdafaa 

edelim. 
- Bizi açlıktan öldürmek istemi

yorlar. 
- Eğer böyle olsaydı bu ışıklar 

yanmazdı. 

- Vay canına 1 demek ki gene dö
vüş ... 

- Dövüş! .. Hayat!. 
Geniş bir nefes aldılar. Bununla 

beraber hUcum eden olmadı. O vakit 
bu demir kafesi çabucak gözden geçir. 
diler. Yukarıda anlattığımız en müt. 
hiş bir korkunun başlangıcı olan hay
ret, gene şictdetle duygularını kapla
dı. 

işte gördükleri şey buydu: 
içgüdü ile kapıyı, buraya girdikle 

ri deliği aradılar. Fakat bir iz bula. 
m.adılar. Bu kapı hu.'3usf tertibatla sr. 
kı sııkıya kapanmış olacaktı. Çünkü 
duvarların üzerinde ona benzer hiç 
bir şey görünmüyordu. Her yerde bi
ribirile birleşen demirden bir duvar 
vardı. 

Sonra karanlıkta mail olduğunu 
hissettikleri zemini yokladılar. Aldan 
mamışlardr. Bu demir kafesin etrafın
da duvar boyunca fkt kadem genişl i. 

ğinde dUz bir yol vardı. Bu yoJun kc. 
şcsinden itibaren oldukça dik bir iniş 
başlıyordu. Bu suretle zemin tersine 

çevrilmi~ bir ehram gibiydi. Yalnız 

dört meyilli satıh, bir noktada birle
şecekleri yerde bir mü.statil teşkil ede· 
cek şekilde kesilmişlerdi. Bu müstatil 
ise ne bir demir levha ne bir mermer 
taş, ne de bir şeydi. Bir boşluktan iba. 
retti! 
- Evet, hiç bir şey yoktu. Mii&tatil. 

bir delikti. Bir bacanın üzerindeki 
menfeze benzer bir delik. 

Eğer karanlıkta bu iğri satıhlar. 

dan birinin üzerinde yürümüş olsa• 
lardı şühesiz bu deliğe vararak düşe· 
ceklerdi. 

Düşmek! Nereye? Bir kuyuya mı'? 
Bir uçurumamı? Bunu da herhalde 
öğrenmek istiyorlardı. Birleşen mail 
satıhların üzerinde kaymamak için bi. 
ribirlerini tutarak a~ğıya inip deliğin 
yanına geldiler. O vakit titrediler. 
Mosmor kesildiklerini hissettiler. Ba· 
bası: 

- Ben korkuyorum .. Sen nasılsın'? 
dedi. 

- Buradan uzaklaşalım ... 
Tekrar yola kadar gerilediler. Aca 

ba bu kadar korkacak ne görmüşler. 

di. Sonsuz, nihayetsiz bir uçurum mu 
başlarını döndürmüştü. 

Hayır, gördükleri çok sade bir 
şeydi ' 'e uğradıkları korku da bu sa
delik ten ileri geliyordu. Bu bir kapı 
olmadığı gibi bir uçurum da değildi. 
Ya neydi? Bu delik bir hendek, dem:r 
bir hendekti. Beş kadem kadar de
rinlikte olan bu hendeğin dibi demir 
bir levhaydı. Bir ucundan öbür ucuna 
kadar bir oluk açılmıştı. Bu oluk da 
nereye gittiği belli olmıyan bir boru. 
nun ağr.ma nihayetleniyordu. 

Bu hendek neden yapılmıştı? Bu 
oluk ne oluyordu? Zemin neden böyle 
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247 - Bir taraftan da hano,·iç mutfağa inmiş 
oradaki kızlardan birile konuşmağa başlamıştı, . 

248 - Ne güzel isnıin var'! 1hı. ı.cııını.e evk. 
nlr misin? Benim Rusyada pek büyük emlakim var. 

249 - Rusyaya geldikten sonra akrabalarını 

görmek için seni sık sık Merihe gönderirim. 

250 - Jhi lvanoviçe Aşık oldu ve ona Merihin 
sırlannı göstermeğe başladı. 

251- Uzak yerleri görmek için bizde aletler ve 
aynalar var. lhi bir düğmeye bastı. 

252 - işte bizim en büyük şehrimiz budur. 

PARDAYANIN öL'O'M'O' 

btl§H idi. 1nmefe, sokmağa, çek.meğe, 
boğmağa yarayan bu tertibat ne ola
caktı. 

Pardayanlar, ağız a~madan duva
ra yaslanarak, demir zemin iizerinde. 
ki dört köşe tekne gibi orta yerde açı
lan bu deliğe bakıyorlardı. 

Ruhlannda, inat ve sebatın yanın
da bir de korku yer almağa başlamı_ş. 
tı. Korkuyu gidermek için ikisi de bü
yük bir emek harcıyorlardı. 

Ölümle pençeleşen bu adamlar 
şimdi kendilerini boğazlarından, be
yinlerinden, kalblerinden ciğerlerin

den kısaca korku cadısının insanı tu. 
tabileceği her yerden yakalıyan 

tiddetli bir ürperme geçiriyorlardı. 
Bu esrarngiz kafesin aydınlandığı

ıu söylemiştik. Işık dört lambadan 
geliyordu. Bu lambalar duvarların 

dibinde oyulan yerlere konulmuşlar

clı. Her duvarda bir oyuk yer vardı. 

LBmbalara ilişilmesin diye oyukla
nn odaya bakan tarafları demir teJle 
örülmüştii. 

Demir duvarlardaki lamba yu,·ala. 
n bu kafesi dışardan saran bir yola 
açılıyordu. Çünkü bu dört lambayı dı. 
şardan yakmışlardı. 

Yer hizasına konan bu lambalar 
hem tavana hem de hendeğe ışık ve
rebilecek şekildeydiler. Herhalde dı
prıda bir delikten bu tavanla hende. 
ği gözetlemek istiyorlardı. 

Tavan da demirdendi. 
Baba ile oğul gözlerini kaldırarak 

bunu muayene ettiler. Coşkun bir de. 
nizde çalkalanan bir gemi gibi zihin
lll'ini altlat eden hayret şimdi daha 
fazla çofaldı. Zemin bir döşemeye 
benzemediği gibi tavan da bir ta\·ana 
benzemiyordu. Bu tavan da çıkıntılı>:· 

dı. Satıhlanndan her 1-iri yerdeki eh. 
rama uyacak şekilde yapılmıştı. Öyle 
ki, eğer yukandaki ehram düşerse 

yerdekine tamamen yapışacaktı. 

Bu tavanın orta yerinde tamam 
hendeğin üzerine gelen yerde munta. 
zam, müstatil ~klinde bir demir küt
lesi sarkıyordu.JJeş kadem kalınlığın
da olan bu demir kütle, tavanın dö. 
şemesine göre sımsıkı deliği tıkıya

yacaktı .• 
Bunların hepsi korkunç, insanı 

korkudan terletecek, dehşetten kan 
kusturacak bir topluluk hasıl ediyor
du. 

Şövalye dö Pardayan, her şeyi tet
kik ederek gördüklerini duymuş ol. 
duklariyle karşıla,tırdı ve işi anladı .• 
Yavaşça kımıldanan dudaklarının a. \. 
rasından: 

- Makine! kelimesi döküldü. 
Makine! Engizisyon cemiyetinin 

müthiş icatlanndan biri: 
Jspanyol makineleri on beşinci ve 

on altıncı asırlarda, müthiş zindan
ların derinliklerinde iş görürlerdi. 

Bunun ne olduğunu bilmiyen ih
tiyar Par dayan: 

- Makine mi? diye sordu. 
Şövalye cevap ,·ermi!ğc vakit bu. 

lamadı. 
Biraz evvel duyulan hafif çark 

gürültüsü tekrar başladı. Hemen ar. 
ni zamanda bu demir kafesin sağ ta
rafında, dışardan gelen fena yağlan
mış bir çarkın dönmesinden yahut 
paslı bir vidanın yu'·a.cuna girmes1n. 
den doğan gıcırtı duyuldu. Eğer bu 
bir vida ise herhalde çok büyüktü. 
Çünkü çok gürültü çıkarıyordu. 

Arkasından - şimdiki dükkiinla. 
nn kepenklerinin indirilmesinin hasıl 
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ettiği gibi - bir gurultu baba ile oğlu 
gözlerini yukanya kaldınnağa mec
bur etti. 

Bunların saçlan dimdik oldu. 
Korku korku üstüne 1 Tavan inmeğe
başlamıştı. Ağır fakat devamlı bir 
hareketle ezici bir kütle halinde ini. 
yordu. Kabartma müthiş demir ehram 
oyuk demir ehrama doğru iniyordu. 
Demir kütle, hendeğin içine girmek 
üzere alçalıyordu. 

Ya baba ile oğul? 

Bunlar, bu büyük demir kütlenin 
başlarına dokunmak üzere olduğunu 

hissettiler. lştc bu halden tüyleri ür. 
pererek bir dakika daha yaşamağa ça
lışıyorlardı. 

Nasıl? Hendeğe doğru inerek .. Bu 
müthiş tazyik altında ezilecekleri mu
hakkaktı. Evet .. Ezilmiş, büzülmüş 

bir hale gireceklerdi. işte hendeğin i. 
çindeki oluk da onların kanını topla

mak içindi. Kanların son damlasına 

\•arıncaya kadar sızacaktı. Hendek 
önlerindeydi 1 Çare..o;;iz buraya inecek
lerdi. Bu karanlık delik zavallıları 

büyülüyor, kanh kucağına çağırıyor-

du. Makinenin gurultusu hala devam 
ediyor, ta\•an iniyordu. Biraz sonra 
başlarına bir karış kalaya kadar yak. 

Jaştı. Sonra bu aralık bir parmak kal
dı. Sonra, tavan saçlarına dokundu .. 
Kafalarına çarptı. Baba ile oğul baş
larını eğdiler. Demir kütle omuzları
na değdi. Jnin .. Ölümün kucağına ka. 
dar inin .. Demir hendeğe kadar inmek 
Hizımge liyord u 

Korkunç, gözleri fırlamış şakak

larının damarları şişmiş bir halde ih
tiyar Pardayan ayaklarını demir yo
la iliştirdi, iki dirseğini demir duva. 

--ra dayadı. Ve dev kuvvetiyle doğrula. 
rak olmıyacak bir şeyi denedi. Omuz
larile demir tavanın inmesine karşı 
gelmek istedi. Olmıyacak bir şey oldu. 
Tavan durdu! .. Fakat bu da ancak bir 
kaç saniye sürdü. İhtiyarın nef esı kı
sıldı. Yüzü büzüldü. Dizlerinin üzerine 
düştü .. Tavan tekrar inmeğe başladı. 

Şövalye: 

- Baba, hançerlerimiz yanımız. 

dadır. Ben yanınıza gelince, inti
har zamanı gelmiş' olacaktır. Beraber
ce ölelim .. dedi. 

Bir saniye sonra, ikisi de daha faz 
la efildiler. Şö,·alye babasının yanına 
düştü. Müthiş An gelmişti. Ayni za. 
manda baba ile oğul kendilerini vur. 
makJçin ellerini kaldırdılar. 
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O gece sabahın saat ikisine doğru 
Riljjiyeri, kraliçenin yeni koğaından 

rahat adımlarla Sen Jermen Lokser• 
ruva kilisesine gitti. ~çen pazartesi 
gecesi Mariyyakla Alis dö Lüksün 
mabede girdikleri küçük kapının önü· 
ne vardı. 

Bu kapının önünde kendisini bek· 
liyen bir adamla buluştu. Bu kilisenin 
çancmıydı. Müneccime, çan kulesinin 
anahtarlannı teslim eden bu adalll 

- Demek ki size yardım etmeınl 
istemiyorsunuz öyle mi? dedi. , 

RüjJiyeri başını salladı. 
- Gizardı sallamak biraz güçtfil'• 

Ben kendim bile onu zorla hardtet et. 
tirebiliyorum. 

- Gi7.ard mı dediniz? 
-Evet, ben büyük çana bu isınl 

taktım. 

- Pekala, çekiliniz n susunuz.. 


