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Almanya, · Japonyayı protesto tti 
JJa~~ınDaıır tarafından bomlb>alaınaın DnglDDz 

9l<emDsDlfl)CJe ADmaın <dlnpOcma'tOaro tt>uDuın~ycır<11lYI 

Had .e, komünist düşmanı cephe 
<lrasın bir ihtilaf doğurabilir ! 
Japonya Amerikanın zararlannı tazmin ve hadiseye 

sebep olanları tecziye edecek 

'-------- P e k i o de y e n i 
hükdmet kuruldu 

Uzak ,arkta sJyasl ve askeri bir sulhun ana 
hatlarını taeblt etmek Uzera ... 

Katil Vaydmmı, anası ve 1cın· lxm1armdan birini gömdüğü Yf:T'. 

, Japon lmpaıratcruınun rensDlğDuı· 
de bir konferans topOaılJ"'l)oycır 

Par is 
canavarı 

TahkD~ait cDeırnnoeş{tBkçe klYlırbaın
ıaıroınoırı sayoso ylYıkseDDycır 

Katil Vaydmanın üç kadını daha 
öldürdüğü anlaşıldı ,. 

~ Şmeling 
~snunı mağlt\p etti 

'Otije"'Yt:k, H (A. A.) - Alman bok-

"' ~fa-x Schmelig dün gece 18 bin 
~ ll'cınin ônünde §imdiye kadar hiç 
lır.ı:a.~ edilmemiş olan amerikan 
~~ Hany Thomas'ı se1fizinci ra
~~ mağlfıp etmiştir. Amerikan 

1t r artık dövüşe devam edcmiye -
~lr hale geldiğinden Scbmeling 

lial ru n~~vut etmieccsine @'!lip_i.. 

' k liolis ma~ını görmeğe gitmek-
1\t~ geçirmek için baz:r mahafil ~ 
~ an yapılan propR.oaanda tesirsiz 
ı.; ~tır. Maçtan evvel, ''boykotçu • 
~· alkr bOks salonuna girmekten 
ı ..... ctnıev 
~ d ge çalı§mı~lardır. Polis, bun-''i ağıtınıştır. Halk, Max Schmel -

!licldetle alkışlamıştır. 

Berlln, H (A,A.) - Alman hUkfl
metl, Vl}ftmpoo ismindeki lnglllz 
gemlstnllı bombardımanını Japon 
maslahatgüzarı nezdinde protesto 

de, Japon kuvvetıcrlnfn birçok defa 
Amcrllta birleşik devletlerinin huku 
kunu çlğnemtş bulunduğunu kay
dcylemekte ve şöyle nihayetlcnmek
tedlr.: etmiştir. Bombardıman esnasında 

Almanyanın Çindekt diplomatik mn
ı;nesslllerl bu vapurda bulunmakta 
idiler. 

· Amerjkanın kal'i protestosu 
- Vaşington, H (A.A,} - Amerika 
birleşik devletlerinin Tok:ro bllyUk 
elçisi Japon hUkQmetlne kat't tarzda 
blr nota vererek Panay topçekerl He 

"lJn şcrnltte, Amerika birleşik 
clc\·letlcri hükümctl Jnpon hükfıme
tlndcn, knt'i tarziye \'ermesini tam 
tazminat ita e<lcceli;lni bildirmesini 
ve :lstikbnlde Çin<lt:ki Amerikan 
mcnafiinin, em,·allnln \'O ,·atandaş
Jannın mu cllllh Jnpon km"l·ctlerl
nin hlicumunn maruz kalmıyncnğını 

~ Devamı 8 tnclde 

Pariste yakalanan korkunç canavarın işlediği tüyler ürpertici cinayetler 
hakkında dün tafsilat vermi§tik. Paris zabıtasının tahkikatı derinleştirmesi, 
daha bazı kadınların da mel'un cani tarafından öldürüldilğünil ortaya çıkar
mıştır. Katil Vaydma.nm oturduğu köşltte yapılan a.ra.5tırmalarda, başka ~ka 
üç kadına ait iç çamaşırları bulunmu§tur. Polis, caninin kuırbanlarmdan oldu
ğuna hiç şUphc bıraknuyan bu kadınların hüviyetlerini tesbite uğraşmakta

dır. Buna dair tafsilatı 10 uncu sayfamızda. bulacaksınız. 

diğer Uç Amerikan ticaret gemisinin t - d • I • 
batırılmasını şiddetle protesto et- Ha ay ha ı s e er ı 
mlştlr. -----------Nota, Amerikan birleşik devletle- NJ k d d hu e 
ri balkı ile hUkQmetlnln bu gemile- ~ B ar D 1l70reeı 
.. ıı .. bııt•.rW»§f1~~füJ asr!Hı«H= l[d ~ _:_w-1.l 

tunu bildirmekte ve hAdisenin vu- • b · 
kuu tarzını izah eyledikten sonra varsa }Q aşına 
bu gemilerin Yangtsa üzerinde şiip- ~ 
he götUrmez hukukR. istinaden bu- M" 11 t 1 C · t · k · · · · 
lunduklarını ve tehlikelerden uzak- 1 e er emıye 1 om ısyonu ıkıncı 
ıaemak ıcın bır cok deta yer değıe- kanunun on beşinde Hatay geliyor 
tirmiş olduklarını bilhassa. 1tebarUz Antak 14 (H ") G 
ettirmektedir. ya, ususı - aro sin- ceklerin kafasını kırarız!,, demiş ve 

Dün geceki 
fırtına 

ir 'ka~ gündenberi gayet iyi 
gitmektedir. Yalnız dün gece saat bire 

beş kala şiddetli bir fırtına çıkmıştır. 

Rı:.izgar cenubdan saniyede 14 met 
re süratle esmiş, Biraz sonrada yağmur 

başlamı§tır. Fırtına iki saat kadar .sür
müştür. 

Nota, ayni zamanda, daha evvelce si sinsi mebus seçimi hazırhklarmı i- bunun üzerine kayıkçı reislerinden 
,__---------------------- dare etmektedir. Bu maksatla yer yer Mikail: 

Harap bir bina çöktü toplantılar yapılmakta, bu toplantı- ''-Bu söylediğiniz adamlar mem-

Sabaha karşı rüzgarın sürati saniye 

de 5-6 metreye kadar düşmüştür. 

zavalll b·ır ı·şçı· az kalsın lar ekseriya kavga ve gürültü ile ni- leketin değil, Fransızların menfaatini 
hayet bulmaktadır. Ne:tekim İskende- gilderler, biz memleketi seven ve ona 

• • 1 • • d runda yapılan son toplantıda Derviş hizmet eden mebuslar istiyoruz,, diye o 1 uy o r u Mici üç tane satılmıs adamın ismini cevab verince münakn§a ba.~lamış ve 

~'Vno "eır<91e e ay evveD çolkanıııl\ zikrederek: bu etrata da sirayet ederek ufak 
\. "fi u • " B Jard b k Devamı 8 incide 

İktısat haftası münasebetiyle köp.I':.i 

üzerine asılmış olan afişlerin ipleri kop 
muş, bir kısmı yere dilşmüştür. Öğleye 
kadar denizde bir kaza olduğuna dair: 
liman reisliğine malumat gelmemiştir. 

Hava bugün a~ıktır. Hararet ~aat 
sekizde 12 derece idi. 

v<aıllil~oın fr_;Dır D'tifaDye neferDnDrn - un an aş asma rey vere-

ÖDdJımü1n1e sebep oDmuştu 'Prens Seyfetti- Kiiltiir DirckU5rlüğü, lm yaz şehir dı§mda llli. mektep talebeleri için 
oıı kamp Trn~acalc - Gazeteler -

b İıı Ynrnlı Sıhhi lınitnt 
~ ·ı 8a.at 15 '> b '.e tıeu .. )o raddelerinde bir fa-
k ~i.i,'nte ~:lcnmesine ramak kalan 
~~ardı adisesi olnıu3 ve taliin bil
li !tıaı : 1 sayesinde hadise bir ha
a ı>iıı1 2: h ?nadan geı;iştirilmiştir. 
~ C\'\el atırlarsınız, bundan sekiz 

ı- aııa\i ''Bcyoğlunda Tcpeöaşmda
tij~ı~C>bily CE~ki Gla\>ani) sokağında 
h~ ~le , acı dükknı.ı yanmış pek 
l'i,!trı e an . ' 
"tı }' aıııtıd c.-ak dükkanın tnmnmen 

.. atır.ıt\dan s~nra '3Öndürülmüş olan 
ı~'ttıan b~ ~ııkrii <;aYuş isminde 

~ 111~ aıtııt ıtf::tiyc iımiri, vılnlan du 
ij~U, nda kalarak feci bir suret- J 

nin cenazesi 
Bu sabah Mısıra 

gönderildi 
Zevcesi ve kaym biraderi 

kendilerine vize verilmemesini 
protesto ettiler 

Merhum prens Seyfeddinin ce:ıaze 
si bu sabah Mısıra götfü!.ilmck üzere Ro 
manya vapuriyle yola çıkarılmıştır. 

Merhumun refikası Ulviye Seyfed 
dinle kain biraderi Semih Mümtaz da 
cenaze ile birlikte Mısıra hareket etmek 
istemişler, fakat Mısır konsoloshnnc· 
sinden vize alamamışlardır. 

Devamı ~ incide 

otomobiline blMlrlll)'or ! r 
l§te bu katil binada, dün de bir çök- · yaşamak 

1 

me olmuş ve i~erde molozları temiz-
1 H k k 

!emekle meşgul üç ameleden birisi en- a 1 
kaz altında kalarak, ehemmiyetli bir 
surette yaralanmış, hntta muhakl•ak 
bir ölilmdcn. ancak o sırada Tepeba-

ernda nokta bekJiycn YC hadiseye der 
hal yetişen 1061 numaralı polis SU • 
leymanm fedakarlığı sayesinde kur -
tulmu.'itur . 

H•idise, yaptığımız tahkikata göre 
şöyle olmuştur 

Yangından sonra., dört duva:la çü • 
rUk tavanlardan ibaret ibfr harabe ha-
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:Oış Süµı.sa 

Ruzveltin teessüf ün
deki mana ve Ameri,. 
ka efkarı umumiyesi 

Yazan : Şekip Gündüz 

J APON tayya.relerj, artık bom
balarını hiç sakınma.maya 

ba§ladılar. Herbirl on beş yirmi asır
lık birer gtirel sanat müzesine benzi. 
yen Çin şehirlerini yaktıkl8.l'J kadar 
bUyük bir kolaylıkla Avrupa gemileri
ni de parçalamaktan ve batırmaktan 
çekinmiyorlar. 

Japon tayyarecilerinin, bir müddet 
eYvel, bir İngiliz sefirinin belkemiğine 
kurşun sıktıklarmı henüz unutmadık. 
Fakat hiç şUphe edilemez ki, son gün
lerde Yang Çe nehrinde bir Amerikan 
topçekerine savrulan bomba, İngiliz \ 
sefirinin bel kemiğine yerleşen kur
şundan dalıa ta.hribkfır ve daha küs
tah olmuştur. Zira bu bomba, Japon 
hava lruvvetJeri tarafından Amerika 
efkan umumiyesinin beynine isabet 
ettirilmiş bulunuyor. Bahsettiğimiz 
Amerikan topçekeri Panay admr taşı
yordu. Amerika efkan ~umiyesinin 
mümessili olan gazetecilere tahsis e
dilmişti, ve bu meslekdaşlanmİzm va
zifelerini kolaylıkla görebilmeleri 
için içinde hususi tertibat yapılmış, 

gemiye muhtelif verici ve alıcı radyo
lar konmuştu. DUn bu gemide 75 kişi 
bulunduğu ve yalnız 18 inin öldüğü 

bildirilmekteydi. Bugün bu gemide 
ve bu 'emiyle ayni umanda batan di
ğer Amerikan gemile.rinde hadise es
nasında. 150 kişi bulunduğu ve içlerin
den ancak 45 inin kurtarılabildiği öğ
renildi. Demek ki maddt zarar da ilk 
tahminin üstüne çrkmıştır. 

Sön haberler, hadisenin Amerikada
ki nkislerlni ve uyandırdığı heyecanın 
bilyüklüğiinU izah etmekt.edir. Halkta 
o derece şiddetli bir infial belirmiştir 
ld, ln~iliz sefirjnin~kemiği lorıldr
ğJ wmı rde, mtiteaddid no~ara rağ
men kılını bile oynatmıyan Japonya, 
hemen önUne geçilmezse vaziyetin u
mulmadık bir ciddiyet peyda edebile
ceğini anla.mı§, Urlanfu,J ve tarziye ver-
miştir. 1 

Lakin ou sefer de Amerilia tarziye
yi kafi bulmrunı§tır. Cumhurreisi Ruz
velt, Vnşingtondald Japon sefiri va.sı
tasiyle Mikadoya teessUflerinl bildir
miş ve bUyUk demokrat devletler ba-
zı rnUhim hareketler arif esinde bulu
nulduğunu ihsas ettirecek bir tavn- ta
kmmu;lardır. 

Amerika cmnhurreic;inin bildirdiği 
teessüf bir tehditten, bir harb ilanın
dan daha dokunaklı bir manayı göze 
vurmaktadrr. Ruzvelt bu teessüfü ile 
adetft. şöyle demek istemiştir: 

''-Majeste, ordularmızm hareket
lerini askeri seciyelerin dışında görü
yorum. Kumandanlsrmızm insanlık 
karşısında takındıkları hal medeni a
lemi tiksindirecek bir dereceyi bul
muştur. 

çiverdi. Sonra ne -0lduğu herkesin ma
lllmudur; Vilhelm adlı Kayzer tahta 
kurusu gibi ezildi. 

İşte bunun içindir ki hiç bir şeyden 
çekinmiyen Jnponyanın bundan çe
kineceğini kabul etmek lazımdır. Ame 
rika efkln umumiyesindeki galeyan 
Çin efkarı umumiyesindeki galeyana 
benzemez. Amerikalının maddi v; ma
nevi imkfmlan bctbaht Çinlinin sefil 
imkiinları ile mukayese edilemez. Çin
li ezilir, fakat Amerika mutlaka ezer. 

Garibdir ki Japonya, Amerikan ge
mileri ile ayni zamanda batırılan ln
giliz gemileri için tarziye vermeye yi
ne yanaşmamı!ıtır. Japonya lngiltere
yi hiçe saymakta h8.la devam ediyor. 
Bununla beraber İngiltercnin, Uzak 
şarkta kendisine bu nevi muameleler 
yapılmasını tabii nddettirecek derece
yi bulmuş olan eBki çekingenliğini 
terketmek üzere olduğu da rivayet e
diliyor. 

lngiliz hariciye namı: Eden ••vazi
yetin vahim olduğunu,, yine söylemi~. 
Acaba 1ngiltero bu vahametin deva
mmı mı, yoksa giderilmesini mi tercih 
edecek? Belli olmaz. Belki bu hadise 
de yine kapatılır; fakat pek berbad 
günler yaşadığımız ve bugün olmazsa 
yarın, yarın olmazsa öbilr gün 117.ak 
earkta daha berbat hadiseler belirece
ğini kabul etmemiz lazım. 
Amerikanın Fransa ve İngiltere ile 

mUşt~rek bir deniz nümayişi yapacak
lan söyleniyor. Çuşima galebesinin 
gururunu istismar eden Japonya. si
yasileri ve amiral Togo gUnlerinin 
mcnkrbeleri ile hal! koltuklan kaba· 
ran Japon denizciliği söze olduğu ka
dar nümayişe de.lllı~iyet ve~e 

ı Q1f, • 

Japonyayı medeni aleme iade mi ~t
mek istiyorsunuz? Bileğinize güvesJır
seniz harp yaparsınız. :Medenileştirile
cek yer ne Fa.stır, ne Cezair, n_e ~
nus ne Sudan; :ne Habeş. Tenkil edi· 
ıece'k, medenileştirilecek olan yer Bü
yük Okyanusun göbeğ=.ndedir. 

Şekip GUNDOZ 
Tashih 

Diln~ii nıakalenıiziıı son kısmında, 
1ıer nasılsa b-ir iki tashih hatası kal
mt.§, yazı an~<nlmAz, maıı.asız bir §ekil 
almt.§tıT. Doğrusu. §öyledir: 

Hiçbir Ullimatom, hiçbir nota ve 
hiçbir bombardıman, insanlık ba.kt· 
mından, Ruzveltin beyan ettiği bu te
esüf kadar korkunç olamaz. Bu tees
süf· Amerika efklrı umumiyesinde
ki heyecanın lf ade ettiği milli bir ka
rara benziyor. Amerika efkln uınu
miycsinde böyle bir ifade sezilmesi 
hcrhan"'i bir bUyük devleti en kuvvet
li oldutu anda korkutabilir. Zira bu 
bUyUk bir kudrettir ve yakın tarih bu 
efkln umumiyenin kararla.rmda.n çe -
kinmek ıazırngeldiğinl pek açık bir su-

"Herhangi bir devletin Balkan yan
madasmtlaki gii:el ahengi beğenme
sinden daha tabii bir ~J olamaz. ltal

yanın YugoS1.aV1Ja ile olan münasebet
lerinde, Balkan paktı devletZeri, pak
tın ruhımu ihldl eden bir taraf bulma
mı§lardı. Bir Balkan paktı devletinin, 
pakt dl§lnda olmıyan 1ıer ·münasebeti 
diğer Balkan devletleri tarafmdan be
nimsenebilir. Ld1dn Ball:ıan devletleri 
araZar.ınd.aki güzel milnasebetin ve in
scıni a1ıengin sadece kcn<li eserleri ol
duğu kanaatini muhafaza etmek hıı-
8ttsıında pe7c 1.ı.<tkcınçtırZar. 

Tramvay ve otomobil 
kurbanları 

Aksarayda Millet caddesinden geçen 
vatman Nezirin idaresindeki ·ıs numa -
ralı tramvay on yaşında Hflanet ismin
de bir çocuğ'a çarprak yaralamıştır. Ya
ralı çocuk hastaneye kaldınlmıştır. 

Y cnicami kemeri altından geçen 
707 numaralı hususi otomobil 45 ya
tında Haralamboya çarparak sol aya • 
ğından yaralamıştır. Haralambo Cerrah 
papya yatınlmıttır. 

rette izah eder . 
Umumt harpte Almanyayı ezen, u-

zaman belini kaldıramaz bir ha.le 
::an kudret bu kudrettir. Almanya, 

umi harbin ilk safhasında bir kı
um Amerika efkln umumiyesinin 
sım tıs' ini muhafaza. ediyordu ve bu 
sempa . bUtUn ati ytizUnden Vılson, arzu-
semp .... ımıen Amerikayı Almanyayn 
suna A--- ' F k t Al 1 tahrik edemiyordu. a a • 
kar§I anın gayr\insani diye tefsir edi
ınanY lbazt hareketleri hiç beklenme
Iebilen .:ı ... Ameıika efkan umumi
dik bir &nUA -1...tı.-• ga.zal>a- soktu; beliren IlliLAWS 

yesıni birdenbire umumi bir he· 
temayUller . 

·:.~ 
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Kırk yaş 
l' 

V ALNIZ kendimde d~~ds:ııv 
çin değil, emarelennı 

nnda da gördüğUm için bili~ 
kırk y~mdaki, yahut kırkına ~ 
mış adamlara mnhsus bir b. ecğiJ 
var. ömrlimüzün yarısı sa.ya.bil dedi· 
miz ya.,ı geçip de olgunluk çağı liye"' 
ğimiz devreye girince, nasıl SÖ~ bCl' 
yim? vücudumuz sanki ölUınden a.,.,.. 

ibir Jll'"" alıyor. Geçenlerde fra.nsU.C8. ,,.,,. 
hikAye OJ' .. 

muadıı. Duvar adlı bir a t uer 
muştum: 1spanya'da bUkftıne,!ıw 
safında harbeden üç kişi, Frall~daJll" 
rm eline esir düşilyor, üçü de 1gnneŞ 
malıkUm oluyor. Ertesi sabah~ 
doğarken kurşuna dizilecekler· . de 
bir odada müdhiş bir ha.l~ .. 1~. 
geçiriyorlar. Sabahleyin ik~~ ~1 d~ 
lüyor; biri - istemiyerek, _ 1?.il~ arJdl. 
manlarmı aldatmak a.rzusıle ·~erdiği 
dafjının saklandığı yeri haber ~ artı1' 
için kurtuluyor. Kurtuluyor ~ gibi 
o genç adam için bayat eskiS ğııilıı' 
tatlı bir şey değildir; fani oldU ~ 

Bıt harita, lspanyfldıılı."i son 1xı.ziycti gösteriyor. "Cephe" l6r siyah kalın 
çizgilerle işaret edilmiştir. Çizgilerin içindeki parça, hükUmetçilt:rin elinde 

bulunan m ıntakalardır 

kendisi olmadan da haya.~.~ 
edebileceğini yakından an}auıw.ı- ·bir 
Kırkmdald adam da işte b6yle gusı 

''bilgi" ediniyor. Genç a.datıl l>ir aıce
gelip kendisinin de öleceğini ınuh disi" 
me ile, kıyas ile~; o~ !e:eğil..ı 
nin layemut olduğu ~tind . ç bit 
dir. Fa.kat bu, kendilerinden ııarı gft
bilgidir: vücudlarına hen.ÜZ kor~ eJl• 
memiştir. lştihalan ancak ba:1tUP ı:ıi• 
gellerle karşılaşır: d~~ b~çet>Uif• 
metleri onlarındır yıyebillr, 1 ,,<>' 

ispanya harbinin 
17 aylık tarihçesi 

İspanyol ihtiJalcileıinin büyük taar- ı 
ruzlarına giri§eceklerl bu sıralarda, İs· 
panyadaki ldahili harl:i.n başlıca safha -
tarını gözden geçirmek, faydadan hali 
değildir. İhtilalciler kuvvetle iddia edi
yorlar ki, büyük taarruzlariyle son ve 
klat't neticeyi alalileceklerdir, 

17 Temmuz 1936 da, askeri isyan 
başlayınca, Frankonun plim, Fası ele 
geçirdikten sonra, zaptddilen tehirlerin 
gamizonlarlyle gitgide büyüyen arazi
nin bir çok noktalarından hareket eden 
kolları sür'atle hükQmet merkezine yü
rütmekti. 

Harekit, Burgos, Pampelune, Sara -
goe, Valladolid, Salamanka, Sevil, Le· 
on tali- ıetttr,..,rı\e no .. -..u ... ı.. ft1-•'lrl
beralfer', ..dalı• batlangıçta, Madrid ve 

Varela'da, Navalkamero, Alkorkon, 
Leganes ve nihayet, 3 teşt)ıisanide, 
Madridin kapxsmda bulunan Gcfaf'ı ele 
geçirdi. 

Bunun üzerine, Madridin işgali bir 
gün meselesi oldu. Hükümet Valansa 
sığındı. ihtilalciler Manzıanares'i geçe
rek şimal mahallelerine girmeie mu -
vaffak oludularsa da, biraz sonra dur • 
duruldular. 

Şiddetli taarruz ve mukabil taarruz -
lara rağmen, ilerleyemecı:ler. Ve bu 
cephedeki vaziyetlerini 1936 s~nesi kl
nunuevvel ayı içinde sağlamlaştırmak
la iktifa ettiler. 

1937 senesi şubat başlangıcında, ge
nııral Franko M,.):ıa.ıı ij7f!riQ .. bir taar .. 
ruz ypatr. H ukumetçı'Jer cıe Kor uya 

ak '"le" 
sevebilirler. Onlar için doynı. uırıii So" 
nılm.ak vardır. Bunun için öl bildiri 
ğukkanlıhkla karşılamaları Ita: oııu 
çünkü ona gerçekten ~~el 
herhangi bir 'kaza, pek a.z_ Dl edi': 
bir ney diye düşllnilrler. Dikıtai dl :tıı· 
Gençler ölüm haberlerini, ~ ıı.abt" 
tiya.rlann, en hastaların öldu~f,, 
rini bile - ''Daha yaşıya~ .._,.ter cW 
diye yüksekten ibir söz tıarf~ 1•· 
hi - bir nevi hayretle k~-~larl~· 'S°.t. 
şıyan, var olan bir şeyın olıne6 ~ i• 
olm':8ı onla.r için daima ~a. at iÇ~ 

Barselonda akamete uğrdaı. Malagaya 
kadar bütün Akdeniz sahilleri hükfı · 
met!iilerin elinde kalmıştı. thtilalciler, 
Afrikadak.:. kuvvetlerini k!araya çrkar -
mak için, ancak Aljcryaa, ve Kadika li· 
manlanndan istifade edebiliyorlardı. 

Şimalde, Guipuzcoa, Biskay, bütün 
Ovyedo - Aatilri haric ve Galicenfo 
bir kısnu halk ceph~ine eadık kalmıı· 
tr. Buna rağmen, general Franko 31, 
hükOmetçiler ise 18 vilayete hakimdi -

kar§ı yeni bir manevraya teşebbUs etti
ler. Ayni zamanda karadan, denizden 
ve baV"adan taarnıza maruz kalan Ma -
laga 8 §Ubatta d~t\i. Mil:lafiler dağnık 
bir halde Almeriya'ya doğru ricat etmek 
mecburlyeti.1de kaldılar. 

Bunun üzerine, ihtilaldler, aŞrktan 
Madride yeni bir atarruz yaptılar. Gu· 
adclahara ve Tage mmtakalannda kan· 

Halbuki kırkını aşaıı adan? ıil Jıl" 
böyle değildir. Vücudun ~in. tUr~ 
yaneti yUzünden artık iştih~ içte
tatmin edilmemesi, yani k~-et ~· 
rinde duydukları bin çeşid ı;af;~,,, 
lara vUcudlarınm bir sonu 

0 ır ~ 
· bildirmiştir. Ölüm onlar için I> eğil ııef 

ihtimaller için.de bir ihtiınR~~ sı:tlee' 
an hazır bir realite, tabii . · !'' P 

ler. ı 

General Mola, büyük bir sür'atle, 
Panpelune'den, Avila ve Segovi yoliy -
lele Maldrid üzerrne ilerliyerek Guada
rcına eırtlarmı işgal etmişse de, kafi 

miktarda ukerleri bulunmadığı için, 
muvaffakıyetlerini daha ileri götüreme
miştir. Asker bulunmadığı için, muvaf
fakıyetlerini daha ileri götürcmcmişitr. 

Bunun üzerine "asiler,, bütün gayret
lerini, hlikt\mctçileri Porteklı ve Fran
sız hudutlanndan kesmeğe &adetmiş • 
ler ise, §imalda Saragosu almak üzere, 
Tervel ve Hucska'ya cenupta Kardu
ya karşı taarruza geçmişlerdir. 

lhtilfilciler, ilk hedeflerine, Bada -
jozu zaptetmekle vasıl oldular. Fakat 
Bask eyaletindeı kuvvetli bir mukave 

mete maruz kaldılar ve ancak 4 eylülde 
truna ve 13 eyli!lde de Sen - Sebast
yana girebildiler. 

İhtilalciler, ayni zamanda Badajoz -
ıdan Cenubu Garbiye doğru büyüle bir 
çevirme hareketine başlamışlardı. Tala
vera 3 eylülde, Arenas San Pedro 7 ey 
lilJde, Toledo 27 eylülde zaptedildi. 

lx muharebeler oldu. thti.lilciler, Tre· 
jüek ve Brehuegaya kadar geriledile~. 
Fakat hükumetçiler de Aragon yolu Ü· 

zerinde daha §arka ilerleyemediler. 
Martın son günleıfnde, Biskayda 

yeniden §iddetli harpler başladı. Bu 
kanlı harpler ort:asınlda general Franko 
nun kuvvetleri ancak adımad ım ilerle
yebildiler. Ve ancaı, kanlı ve büyük fe
dakarlık pahasına olarak, meşhur "de
mir çember,, i yardıktan sonradır ki, 19 
haziranda Bilbaoya girdiler. 

Bunun üzeri.ne derhal ileri harekat -
}arını inkiJaf ettirerek, hükumetçilerin 
beklediği gibisahilboyunca !değil, fa
kat Asturi'yi kcsmeık üzere Cenubu 
GarbidenSantander üzerine yürüdüler. 

Bütiin bu devre esnasında, mutad, 
usullerine sadık kalan h ükQmctçiler, 
muhtelif mıntakalarda mukabil taarruz 
lar yapmak suretiyle, rakip kuvvetleri 
meşgul etmek istediler. Fakat muvaf -
fak olamad ;ılar. 

Bu sırada yapılan hükumetçi taarruz:· 
Iannın en mühimmi, temmuz ayında, 
Madrid'in garbin<le, Awla istikametin
de vuku buldu. Hükfünctçiler Brunet'i 
le g~irdilersc d<e bir müddet son~ o
raldan çıkmağa mecbur oldular. Ve o 
zamana kadar elde ettikleri bütib ,van
tajları tekrar kaybettiler. 

24 Ağustosta hükCtmetçilerin, Sara· 
gos hedef itt.=haz edilerek ,Aragon cep
hesi üzerinde yaptıkları diğer bir tar • 

dir ""·nrlcr· "Hepimiz falll~ ı ~ . ~ "' • birs<JZ· 
zUne omuz silkip: ''Köhne ıcıı.t t<tt'" 
yağı bir söz!" diyebilirler;. fa aı;tııtı, 

· · .. z daiJTlS. ~ ~< 
kını aşanlar ıçın o so a.i a 13gltlW' 
demek ki daima taze, d m 
bir feryaddtr. . (JJ<if• 
Kırk y~ ölümün ancak birdetl ()tU· 

' · aıeın eff>e 
bir hakikat olduğu b!1' }duğU al 1<i 
mUn bir his, bir realite 0 yıı.tıJl 1JCl 
geçiştir ve bu itibarla. hnıdır. 
en mühim dönemeç n?kı:erlce! o_ ~~ 

Herkes için böyledil'~nnJlll • ~;t 
ta • belki farkına. ~ar :rsl< 

.. b' uhase.......,;"; ya.P · .. :....~ nun ır m 1~- • ile uırı;-- e-
sanat, fikir, ilim ışlcn bir jı, bit uıı~ 
kendileri öldükten sonra. . ,.;n ,,u b tt' 

· ~~ enıer lır- 'f'r 
ser bırakmak ıs"':.Y.. GeJlÇl~ı itle' 
ran daha hUzUnlu~~· d iılla vsl< ıcı· 
m.ak istedikleri iş ıçın ;a.lbul<i l<~ 
ri olduğuna kanidirler. ölilJllU dll ıst· 
nı bulup da vUcudıınd~pbeye ~ıği• 
adam vakitten de .şu ~pS!>U sfl" 

sted
.v• i bır der 1..ra.1 

Yapmak i ıgın • • ııu r 'JC1l"" 
ni düşünür. Bu mub:ns: ıtadfl.l' ~ 
ru tahakkuk ett;;rebı~~dikleritl~ Ş' 
velli olanlarla. ynpa.bı ~-"a.)').U ~.cıı' 

• şeY ~· u~.ı ka ondan Ustün bU- ıar m di1'• , vıf. ola.11 • .eıss ıı-
miveoek kadar za. ts. bir µ• ııı.11· 
• daima acıklıdır, .~e ililll adıJtll flcC" 

.. ··k··r Sanat fıkır, ııl~ .. ı dtı. 
goıu u . ' . olıtl ~ 

nın ÇOb"'l.Ulun lJedbı~dir" }.Ç 
ba. bundan değil ~~ıah >. r 

t..il• 
·ı:ıi "" 

dd · 'dCı1 ol• Yur a§, . ·ni ve gı fteri 
Her ailenin geiırı • cSS.P dC 

Bu andan itibaren, Madride doğru 
iler.~ harekat kuvvctlenidi. Navalpcral, 
Sen - Marten, ve Sotiyo kasabaalrımn 
zaptiyle hükumet merkezinin ihatası 
tamamlandı ve Gradosla Toledo arasın
da münakale tesis edildi. , 

Şimali Şarkide, ihtilalciler Madrid -
Saragos yolu üzeıinde Siguenzayi i§
gal, cenupta, Arancuez'de Valans şi
mendifer yolunu zaptettiler. Şimalde 
Las Navas'in işgalii htilalcileri Eskür -
yal'in 17 kilometre yakınına kadar sok· 
tu. 

ruz da Bclhita'da kmldı. 1 
Santander 26 ağustosta teslim oldu. 

Ve general Franko Astüri ve Leondb
ki ileri harekatına devam ıetti. Nihayet, 
;ı.ı teşrin.=evvelde Gijon'un ve, hemen 
akebinde, 30 kilometre garpta bulunan 

bir n 
diren munta.za111. 

0 . ,. 
u1usal ck~ıı malıdır. 

art;tırınıı tızi• 
Ud>'e ı;" 

İ Panya)'l .ı.ır'· 
• bir şekilde s • oldıı>"" 

umumı atcletrnlş tı· 
len bir cepheye n. ali koıaylaj pi•' 
suretle. Madridin ışg ''J.e 'f dl' 

lnkıllp ediverdı. Ve o zaman 
yeca.na Amerika bUtün o muazzam 
mua~ .. ,...., anya.nnı ka.Tşlsına. ge • 
kuvvetıyle ~· 

Vakit Snlınh O~le lklnaı Akoıu ı latsı imsak 
5,49 12,0!) 14,2!) 16,41 18,20 5,30 

Şimali Şarkıde Guadalahara istf.kame 
tinde taarruza geçen general Mola, 21 
te;rincvvelde Jadrak'a vardı. General 

AviJes'in zaptı ihtilalcilerin muvaffa
kıyetlerini tamamladı. Böylelikle, Ce -
nubu Garbide yapılacak bir iş kalmadı 
ce .:htilalcilerin bütün harekat sahasını, 

franıırı:ca. aesı. 
1az;eıesın 



.............. --=:---------------
. 8örüşler 
~!Lır patlasın, 
.,::ı oynasın ı 
~bu arttırma ve tutum ftleriııi, 
~ gibi, bize vaktiyle öğretmiş, 
'b.t~k hayırlı eeylere bizi vaktiyle bftk1' Olsalardı, bugün, §11 yurdun 
bit lkta.ecifinde hiç değilse bizim de 

ıstanbul konuşuyor 

Ileıı dikili ağacımız bulunurdu. 

Vaktlle semtin en güzel 
verıerlnden biri olan 

Kdtipsinan 
mahallesi ıı.. kaniıJıklarmı benim giıbi tam 

llbı ~ harma.n savurma devirleri

~ eıvcivll zamanlarında geçirmiş ş •. m d •. b •. r 
o~ \rakıi. sonra.dan paranın gümüş 
' .... _ u biraz anlamıya başladılar a- · . 

harabe 
üzeredir ~ Para eder ki ie işten bir hayli 01 rtl a k 

~artık._ I""""" ... ----------· S ukta, delikanlılıkla, toyiukta I t' azan: 
~VUcumuza geçeni o zamanlar 

~ eritmemiş olsaydık, şimdi 1 HA BE R C 1• ~bnizt dizimiu vurur muyduk? 
ta.ı~ art.ık akıllandık, ha.nyayı ................................................ . 
~ ~ anladık, arttnınanm, tutu _ Bundan evvelki yazımda, yol üzerin • 
\it "-~Yat için, dünya için ne yama.n de uğradığım Haaanpaga hanını yazar· 
\~tek olduğunu öğrendik. öğren- ken, o gi.uı doğduğum maballeyr. gez • 
~"na geJ de şimdi bu vaşta.n sonra meğe karar venniı olduğumu yazmıı • 
.. ~anı. çalış; didin babam didin: tım. 
~~ kazan ve o kazandığından da Hasan Pap hanından çıkıp bizim es
ı.., ~ 8ununıa beraber, timdi çocuk- ki semte doğru yüriimeğe batladığım 
~ benim de bir kumbaram var. zaman, içime garip bir hüzün çökmüt. '! -rf~ hesapsız, kitansız gil~r tü. Daha küçük bir çocukken aynldı • 
~ı o günler, neydi? ğım eski mahalleme tam 15 senedir a-
~ Y8f yirmi, yirmi bir ... Ka- yak basmamııtnn. 
~ ._::rı sarı lira aylığım var ... A· Sekiz on yapma kadar bütilrl kıı 
~. kardeş benden bir şey bek- mevsimlerini içinde ıeçirdiiim Beyazı • 
~ ~. 'Ostetik evde babalı fırm ha.c:ı dm Soğan ağa mahallcainde bir çok u
~~: valde çeşmesi kol gibi akı- nutulmaz, çocukluk hatıralarım var
S ı1ı..... UJı_ için bu dört sarı lirayı biz dı .• !-t. -..ılı?'da aburcubur, kıvınıvır şey- Bir zamanlar, daha doğrusu, büyük 
-...:,~17.e havale ettiıiyonız. o za- LileU yangınından evvel, tstanbulun en 
~ ben, clgara da içmediğim iyi mahallelerinden biri olan bu yer, S: d<srt lira da bana dışarda pek sonra, sonra, &ittikçe bozulmağa, ba. 
"~· battl ~k az geliyor da kımaızbğa uframıft mahallenin bir kıs
.. t.)1 a kalemdeki odacılara yana- mı bu yüzden tamamen harap olmağa 
~ ~ daha ayın haftası olmadan doğru ıiderken, tiğer bir kıammda ise, 
~ar, on beşler, yirm~lerle kır- yeni apartımanlar, evler yükselmeğe, 
Q ._._ . büyük bir imar faalyieti uyanmağa bat-

·qitler (RUniyet) (Milsa.vat) lamıfb. 
~ ) (Uhuvvet) yıllarrydı. Millet Ben bunlan, o ıUne kadar; hep atız. 

başa coımU§tu. Yaz kış Beyoğ- dan ağın, kulaktan kulağa duyup, ifit· 
'el ~gtlı, içkili gazlnolan, mazlno- miftim. 

-._. lırı almıyor; ortalıkta bir: Yanımda foto Ali olduğu halde Haaan 
~Patlcıaın, çal oynama. pqa fmmnın yanından Haznedar ced· 

~'1lltr-:giltıy&.r'du. O zama.nl-ar--b-1-~L=~~.uu yumru oır yer oıan 
~tıe geçenle har vurup harman bu caddeye timdi yeni bldınm döten • 
ı...~ 'Ya alıştıran yalnız bu terane mit, ve muntazam bir hale konmuıtu. 
~ aı~a eskiden, çocukken din- Bir tarafta, Huanpqa hanırun bir ha • 
'Jı llğumuz: rabeden farksız olan arka kısım durur-

''-~ık bana babamdan mi- ken, cf ğer tarafta yepyai güzel apartı-
~ hl.._ _ mantar yükseliyordu. 
~~ tllrldl şarkı k tol Hanın harap duvarlan arasına aığm-

~ ""lllllaı, i ' ve an ar mıı kireçhane ve 20 senedir elektriğe 
~~ı bf • Cad edip ortaya atanlar 

-~, ~~örpecik zihinl~rimizi bu tahvil edilemiyen havagazi fenerleri ol· 
\. 4.MIJrı.~ atmıya hazırlamışlardı. masa burayı tamyamıyacaktım. 
..: )fl'lb~ZI yUmc onlar, on beş- Yolun eonunda insanın karıısma çı. 
~1' tlbı erle odacılara kırdmnamız kan harap ev yrkılmıt. yerinde bot bir 
~ "tı &raaıra evlerden smbrdığı- ana duruyordu. 
~' ~bncıktar da bize yetişml- Asd mahallenin içine inmek, bizim 
~ " ken bir an geldi ki bize bir eski konağı görmek için, Tathkuyu yo • 
~~ lb~ar, komisyoncular, tefe- kufuna doğru yUrlldük. Fabt apğı rn· 
~- ~lar da tebellet oldular. meden evvel, timdi üzeri bpaıumt ve 
~"1rbmmızı, elbiselrimizl, kullaıulmu bir telde konulmuı olan 
~ Jzı, nıendil, çorap, boyun- tath kuyunun yanma &ittim. Vaktiyle 
'-.. ,~ lenıalyelerimizi, feslerimi rriahallddeld yüzlerce imanın au ihtiya· 

~ ~ızı ve daha bilmem ne- cmı kal"fJlayan bu kuyu, f'mdi hakild 
~ ~b_? herifler vaaıtaaile Ga- bir baNlbe olmuttu. 
~ -..TORlunun birkaç meşhur Senelerdenberi hiç deiifmiyen yo • 
~ ~bıafualannda iki kat pa- kuttan qalt indiiimb zaman gözleri· 
.._~-">r ve bunlan da.ha alma- me inanmak c.temedim. Zavallı eski ma
~ ı. .. ~ f afzJerile birlikte o he- hallem, fimdi ne hale gelmitti •• Batta 
~ -~ alacağnmz ııeylerln d&t bizim n olmak üzere, btltiln evler u.. 
~ ~ lenetler imzalıyorduk. mulmu bir tekilde gCSçmUfler, eskimit· 
~ ---~ bastığım yıl, ild yU.z ler, balamlr:r.: harap l:i.r bal almlflardr. 
'ı~b~ ve tallp arumdan fm. Bir kmm da hayatlarını daha fazla de. 
~""" ~fnn için bizim aybfa f. vam ettiranemiı, yıkıcılara talim ol· 'iN eklenerek maaş:r;ı altı 1DUftu.. 
..._\.....'- Qe l'akat böyle oldu da bu- Eski mahallemi çok k6hnemiı bir 
""~·~ haYn oldu aanki., vaziyette bulacatmu aaten biliyordum. 

Vaktiyle batan bir ma1ıallnU. au ih
tiy<ıcını t6mfta eden 7'atlıku1!" bug(in 

battal ediln&4fti 

yangında bizim mahalleyi afetten kur • 
tal'IDI§tır. Milthit alevler binlerce evi 
yaka yaka bu camie kadar ıelmit. ve 
camiin tam yanırida, bir ınudze lrabi. 
linde durmuttu. 

Bellri daha aiJ!atacaktmı. Birdenbin 
MSzlerim boğazımda dilğUmlendi.. Ken· 
dinWi., anlattığım camiin .kaqı:amda bu
luvernıiıtik. Meğer o zaman ko 
ca bir mahalleyi yanmalctan kur· 
taran '..:ami fimdi kendilini harap 
olmaktan kurtaramamıttı• Ve bit~renin 

bugtaı topu topu dört duvariyl: minı • 
resmden batka bir feyi kalıuanqtr. 
Dam tamamen yok olmu§, etraftaki m'9 
zarlıklann parmaklıklar:ndan eı,r bl
mamJ!, ve bütün mesar taflan gariıbOt
ıekil v~ziyetler almıflardı. İçinde otlar. 
dikenler bitmiye ba§lıyan cani.in ortaaı
na bir ıöz attım. (Cami yıkılsa da, 
mihrap yerindedir .• ) mefbur darbane -
aelini hatırlatmak istermı gibi yalım 
mihrap yerinde duruyordu. 

B!ru atesinde r.e, tersine çevrilrnit 
eski bir tenctir tabtaa gördük.. 

- Zavalh Kitipsinan camisi, deyip, 
1 O adım ötemizde eski yanım yerinde 
timdi yeri den kurulan mahalleye doğ _ 
ru yilrilmeğe hazırlanıyordum. 

Tam bu aırada yatlı bir adam yanı -

~,~~eden ben cİefu. o- Pakt bu kmanıu hiç limit etmemittim. 
~~ it.a faertesf gUn veyahut daha - Zavallı mahallem, diye aöylene 
-' ~ 8,t,1~bl l>e?ln keaerek 0 bana Mlylene bu eolraklardan bir an evvel u • 
~-~ V'eriyor ve ben daha nklafmak için, hafınmda kuvvetli bir 
S~~ ~YI cebime indirmeden yer itpl eden Katipıinan camisine doğ 
~~ bıağazaıann surattan ru yUrildUm. Yolda arkadapma anla-

l ~~ Çatı'k simsarıan dikili- tl70fdum: Ton ton 
:-.~~ - Ştmdl ıöreceiinis cami, büyük amcan 1 n karı s 1 

mıza sokuldu •. Bbl tanıyordu.. Kendi -
siyle epeoy dertlettik, eski mahallenin 
neden bu kadar balmnsrz ve harap l:i.r 
lıale geldiğini §&yle anlattı: 

- Yangın yerleri imar edilmeye bq. 
Jaymca bizim ea.k:i yerleriniz, iki y~ 
yeni mahalle araamda kaldı. Bu vaziyet 
kartmnda mahallemiz taJ:ii her gUn 
gözden dilpıeğe baıır.tı. Dıprdan ye
ni yeni insanlar gelmesi f(Syle dursun, 
buradakiler bile, civardaki~ mahal. 
leye tatmmata bafladılar. 
~ ....... , ... ~~ .. ._ıı • .aa~~ .. ~yete 

geldik.. Kıiml:ilir bundan tonra da da. 
ha ne olacağız?. 

Son kelimeyi aöyledikten IOllra yanı • 
mızdan U%aklqtı, gitti. Bb de, önü • 
ınüzdcki yeni mahallenin toprak cad -
desine çıktık. 

Bunda blll mgaat vardı. Yeni yeni 
apartımanlıar, evler yapılıyordu. 

Bir çok çocuk, ufacık bir topu arala. 
rına alımı, eokak içinde futbol oyna • 
malda meguldiller. Kolu boynuna aadı: 
bir küçük te evinin penceresinden ar· 
bdaflanna hl.kemWc ediyor, belki de 
oyunda kırdığı mlundan dolayı fimdi 
~ patııdıya iftirak edememekten do. 
layı hasretini baylece avutmıya çalıp· 
yordu. 

Bu Jrliçük sporculardan 11rtmda 
sarı - kırmızı renkJı=. gömlek bulanan 
tirin bir yavru beni tanıdı: ''Haberci 
geldi,, diye arbdqlanna gösterdi. O 
yunu bıraktılar. Zeki pırıldayan göz 
terin,: bana dikip Adeta bir fCY eormamı 
beıkliyen bu çocuğa Yaklattmı: 

- Aldın ne lenin bakalım, küçük, 
- dedim. - Gömleğinden anlıyorum 
ld sporu çok teviyonun?. 

- Adım Müfit, dedi, elbette aever.m 
sporu.. Hele futbolu .. Baham benice 
lecek sme Galatuaraya verecek. Klübc 
de gireceğim. Büyüyilnce de birinci ta 

1 

lmnda OY!Jayacağım. • 

- Ali. eledim, çaht bakalım Betı: 
ki sen iyi bir sporcu olEcabm. 

Küçülderlden aynldım, toprak yollar 
da yürümeğe devam ettik. ' 

Bu yepyeni mdallede, hemen hemen 
herkıeısin derdi yolsuzluktu. Kaç ki~ ile 
konuftumea: 

- it~ belediyeden claha çabuk dAv
~ Devamı ıo uncuda 

HABERCi ~ l'Uz olduktan l!IODl'a ben -------------
.t ... w • SUretıe alıp da.fıtıyor ve ı----r---- ,,.....__.,.... __ __ 
·""' ~. ~ ~ tlbı Odacı Veaıeden aldıktan 
~'~· ;:ra o, bana yeniden beş 
'-' ~ >!it ut bet yU.s on, hatta 
~ ~ 'ertkuııı, Verip yeniden al
~ ~et alır. Sonra veresiye 

htt;t1cıiarın simsarı gelip 

YUz. Yilz em kuruşu 
o.__ Devamı 10 uncuda 

---.. Cemal KAYGILI 

. 
Kdtipaintın camilnfn bugUnkü Mtıallt 
hali -ve CGmıiin biraz ötesindeki yeni 
mal&allenin toprak aokaklannda oy-

nqan gocuklar 

Bir etek dolusu 
altını 

Abbu! halifesi Harunürrefit, sert, 
hafin olduğu kadar, milliyim, iyi yürek 
li bir adamdı. Devletçiliği ve idare lia 
temi tetkik edilecek oluna, insan hem 
hayret, hem de dehıet içinde kahr. 
Duan yeae diltcr, hazan takdir hialeriy 
le gôn)Jniln kabardığım hiaeder. Ha
lifeliği zamanında gaddarane hareketle
ri yok yere ortalığı kana boyadığı çok 
olmuftur. Fakat, hal1t dertleriyle de ya 
kından alikadar olmUf, müthit bir mut 
lakıyetçi olduğu halde, hazan da rnilU 
hlkimiyeti UıtUn c8rmekten ecri kal
mamqtır. 

Harunlirreıit, sarayında bir lilril 
gen~ cariye bulundurarak, hayattan 
mlitelezziz olur, çölleri, ıaerap ve rüya 
ildimlerini, bahçeleri dolqırdı. 

Zehirli bir gülilJle bir ıllrU masum, 
gllnahuz inaanlan .Urll ıGril aiyuet 
meydanına yolladılr çok olduğu gibi, 
fakirlere, yolnullara bol bol para dağıt 
tmrdr. 

HarunUrretft'~uaznm lsllm im· 
paratrluğunun l>it ~inde, Abdulhdt 
adında bir adam vardı. Bu, Ebu Ömer 
falmli birine borç para vermittL Bor
cun 6denme zamanı geldiği zaman, Ab 
dullah, Ebu Ömere gitti, parumı istedi. 
Borçlu, vaziyetinin kötil olduğuiıu töy 
liyerek, birkaç zaman daha müsaade ri· 
ca etti. 

Abdullah oldukça paralı ve yokıul
luğun ne acı bir ıey olduğunu takdir 
eden bir adamdı . 

Sabretti, alacakbmu aıkıttırmadı. A"· 
radan epey zaman geçti, borçlu Ebu 
Ömer, it sahibi oldu, vaziyetini dlizeltti, 
borcunu ö~iyecek kadar defil, hatta faz 
lasiyle zengin oldu. Bunun üzerine Ab
dullah, yanma gitti, parasını istedi Fa
kat Ebu Ömer gene tavukladı. Batın· 
dan atlattı: gene birkaç zaman için 
mühlet istedt 

GUnler ve aylar geçti. Abdullah ya· 
nına uğramadı, alaf.:ağmı istemedi bile.. 
Fakat bir uman geldi ki, onun da iJl 
bozuldu, ıefalete düıtü. Yoksul bldr. 
Ebu Ömerin yanma gitti, parumı iste-
di: 

- Şu benim alacağımı himmet eder 
misin 1 Çok rica ederim. diye yalvardı. 

- Param yok! 
- Oldufunu biliyorum. Allah daha 

ziyade etsin, gözüm yok!.. Katil bir 
vaziyetteyim beni bot çevirme ... 

- Yok diyorum sanat 

- Ben bayle mi yaptım, bir ı8zle 
verdim. 

- Fazla konupna, defol buradan 1 
Abdullah bir ıey .öyleınedi. Söyle

se de ne olacaktı? .•. Ebu Ömer iri yan. 
&'lçlil kuvvetli bir adamdı. Kendi İH 
sinek gibi bir feYdi. Sefaletten bir deri 
bir kemik ka1mqtı. Sut davranıp kafa 
tutmaktanla. mahkemeye bat vurmak 
daha muftfıktı. 

Öyle yaptı. HOkemete milracaat et
ti, fakat nafile ••• Ebu 0mer blnblr daJa. 
vere bularak, tezvir okuyarak iti mtl 
yordu. Htkimler de, onu tutuyor, A~ 
dullaha ten muamelelerde bulunllJOl'
du. 

Abdulah, inatçı bir adamdı. Hak-
. kmı alamamaktan. k&til muamelelere uf 

ramaktan bıkmad1, uunmadı. Btltfhı 

retml makamlara bq YUrdu. Ayn ayn 
beptine dert yandı. Pabt. hiç biri lllJaı 

( Utf n.ı 1117f•ya çniriniı); 
11111,ia Rletl TIRPAR 



Madrit 
Yeniden bombardı

man edildi 
?ı!adrlt, 15 (A,A,) - Şehir, dUn 

akşam yeniden bombardıman edll
mlşUr. Yolcu ile dolu olan bir tram
~·aya bir bomba isabet etmiştir. 15 
öltı ve 30 yaralı vardır. 

: ~a.rsclona, 14 (A. A.) -Bütün gün 
ası kuvvetleri Akdeniz sahillerinde 

şi~detli bir faaliyet göstermişlerdir. 
Bunlar ekseriyetle Uçer tayyaxelik 
gruplarla. hareket ederek bilhassa Hu 
esca mevzileri üzerinde uçarak Sa _ 
gonte ve civarını bombardıman ve ke-
1.a. Surruana ve Ca.stellon arasındaki 
mıntakayı bombardıman etmişt· F 
kth 

~ ~ 

a asar mühim değildir. Asi tayya-
releri Valfuısiya ve Ca.stellon üzerin

de uçmaya teşebbüs etm.i~lcrse de u
zakla~lmı§lardır. 

Madritte 
Madrid, 14. (A A ) cu· h . t . · · - m urıye - • 

çı kuvvetler ruıilerin Fransız kö .. .. 
ve C d Cam prusu 

asa e po üz.erine yapmak is-
tediklc1?: bir .~askın hareketini şiddet
le pUskurtmu5lerdir. BUtün gece bu 

cephede büyük bir nsa.biyet hüküm 
sürınüase de sa.baha karşı kar yağ • 

mağa. başlamış ve sükfın avdet ctmfc. 
tir. ~ 

Fransız Harici
ye Nazırı 

Delbos, Prağa 
hareket etti 

Belgrad 15 (Husust) - Delbos 
Stoyadlnovlç görilşm eleri neticesin-' 
de dUn bir resmt tebliğ neşredilmiş-
tir. Görüşmelerin tam bir ahenk icln 
do ,.e Fransız - Yugoslav ananevi 
dostluğu zihniyeti dahilinde cereyan 
ettiği ve iki nazırın, umumi sulh 
eser! ıcın işbirliğini ayni dostluk ve 
ıtimat zihniyeti dahilinde idamenln 
lilzum ve fnydasr Uzerlnde mutnbık 
kalmış bulunduğu bildirilmektedir. 

Delbos, lıugUn öğleden sonra Yu
goslavya ticatet nazırı ile beraber 
üç ticaret nnlaşmnsı imzalnmtştır. 

Fransa ha riciye nazırı bu akşam 
Prnga hnrelrnt etmiş istasyonda. mc 
rasimle StoyndlnovJç, btrcok nazır
lar ve sair yüksek memurlar kUçilk 
antant clcllerl tarafından geçirilmiş 
tir. 

lkt·sat Fakültesi 
Yerli mallar haftası 

münasebetiyle 

Varın konferans sa
lonunda bir toplantı 

yapacak 
Oniversite iktısat fakültesi milli ik

tısat ve yerli mallar haf tası münasebe
tı'Je yarın Oniversite konferans salo
nunda bliylik bir toplantı hazırlamıı
tır. 

SAat 18,15 de batlayacak olan bu 
to~:ın~ iktıaat fakültesi .dekanı pr()4 
fesot' Omer Celal açacak, sonra profe-

sör fazıl Pelin, iktısat fakUltesi ikinci 
sınıf talebesinden Nihat Zaman ordi _ 
naryus profesör Kessler söz söyl.:ye
ceklo:rdir. 

B•mdan başka dün iktısat haftası 

münasebctilc Ankarada siyasal bilgiler 

okulu dlrektörli Emin de radyoda bir 
söylr.v vemıi§tlr. 

...... lllllad""""""'ııll' •lısw:ı•111.-ı 
dar olmadı, alacağını tahsil edemr.di. 

Son ~re olmak üzere, halifeye baş 

vurnuya karar verdi. Bu kararla yola 
sıktı, sUrüne e!irüne, aç ve periıan hi
lafet merkezine geldi. 

Halifenin yolunu kollamıya ba"jladı. 
Bir gün lime lime kıyafetiyle karşısına 
çıkmıya muvaffak oldu. Derdini anlat-

tı. 

HarunUrre~it Abdullaha aı.:ıdı. Ya
nındakilere emretti: 

- Bu adama bir etek dolusu altın 

veriniz 1 
Şikayetçiye bir etek dolusu alhn u-

zattılar: 

~ ,.c! _._ ,.,00,, Jh . , 
.~ - ·· 

~~ 
JÇERDE: 

lf. Birçok semtlerde yapılmasına başla
nan terkos çeşmrlcri henüz t.ıımaml:ınmn
dıifı için, bugıin kesilmesine karar Yerilen 
.kırkçcşme sularının inşaat bitinceye ka· 
dar kesilmemesi mün:ısip görülmüştür. 
~ Dün 1'"alfh • Şişli arasında yeni bir 

otobüs sen·isl açılmıştır. Bu hatta 20 oto 
hüs işlemektedir. 

lf. Belediyenin hazırladığı lek el araba
larının tecrübelerine başlanmıştır. Araba 
l:ır JJir metre uzunıuaunda, 65 santim se· 
ıılşli~lnde ve 30 kilo ağırlığında olacak 
&O L ilodnn fazla yük konulmıyncaktır. A: 
rab~ lar 25 liraya m:ıl olacaktır. 

:ı: ilkokul ö~rclmenlerinin mesleki bll
sileı ini nrttırrn:ık mnksailc tertip edilen 
konler:ınsl:ırn bugün başlanmıştır. 
~ Zlrıı:ıt vcklcli tarııfınd:ın, tohum cins 

lcrl nl:ıh maksauilc muhtelif yerlerde kur 
ıluifıı üretme çirıliklcrlnde yetiştirdiği bul 
ılaydQn hir milyon kilo lolıumluk muhtelif 
nıınl'lkalnrdaki köylere daaıımıştır. 

lf. J\ö)·lillcrln kns:ıb:ılard:ı pnzar yerlerin 
de srıtıklım yakılacak nı:ıddelerden ka
zanç vergisi nlınnııyncııktır. 

lf. Tunçcll asilerinden sekiz mahkt\m 
füırsn hnpislıancsinc gönderilmiştir. 

lf. Aklıis:ır tütüncüler bankası lzmlrde 
bir •,ulıe ncnıı~lır. 

lf. Belediye mezarcıların sicillerini tet
kike başlamıştır. Bu iş tamamlandıktan 
:;onra kenılilerinc yeni hü,·i) et cüzdanla
rı verilecektir. 
~ S:ıınsun silmrük klmyngcrliğl IQve 

ullmlştlr. Kimya nlctlerinden bir kısmı, 
l~ıanbuldn yeniden kurulacak paket 8ÜJD 
riiAü kımyalııınesine getirilecektir. 

lf. Zinclrlikuyudaki yeni mezarlılın top 
rak 1csviycsi ynkındo bilecektir. Bu ame
liyeden sonra yeniden nğnç dikilmesine 
b:ışlnnocoktır. 

lf. Diin Türk lıQrcu tahvillerinde bir fi · I 

l :ıt l ük'iclıncsi olmuş birincisi U,52, ikin 
elsi 13,00 üzerinden salılmııtır. 

HABER - ~1Cşam poataar 

~J&a~ 
~~2 

Bir palto 
merakhsı 

-ııııııımıııııı " ..,,,.,.__,.,,,...,,,_ ____ _ 

meselesi Nankinin işgaliyle 
halledilmiş olmuyor 

Çin 
2 ay hapse mabkOOI 

oldu 
Haleb otelinde bir nıUddettlr Jll~ 

rilerin paltoları kayboluyor V9 tr 
bir türlü bulunamıyordu. Sıkl bJr ,41 
rassut nihayet bu palto :rneraJdlll 

KURUN' da 
A SiM us; Xanklnln işgalinden 

sonra. Japoııların teca\'Uz har· 
bini mUclafııa harbine çcvlrccckle. 
rini, bu suretle Çin harbinin bitmez 
tükenmez bir surette genişliyerek u· 
znyıp gitmesJnln önüne getmeğc Ç{l.

h~acaklarını, Pekin merkezi ctrafm 
da yeni bir hükumet kurmak tcşeb· 
büsilnclc olduklarını 8Öyllycrek di
yor ki: 

" Yalnız dikkate alınacak bir ci
het var: Çang Kay Şek bundan son
ra Çinin honüz işı;al edllmemlş olan 
yerlerini kendi idaresi altında toplı 
yabilecek midir!' Bugün mevcut olan 
harp vaziyetini daha çok uzun za
man devam ettlrebllecek midir? Ja
pon işgali altına geçen yerler Ue iş
gal edilememiş olan yerleri blrlbirln 
den ayırmağa muvaffak olabilecek 
midir? ŞUphe yok ki böyle bir vazi
yet Japonların Pekin etrafında ku-

RUştU Çap~ı 
BugUn An karaya gidiyor 
Ankara. Numune hastanesi başdok 

torluğuna tayin edilen Cerrahpnşa 
hastanesi başdoktoru RUştll Çapçı 
bugUn saat on beşte Haydarpaşadan 
kalkan. trenle .Ankaraya gidecektir. 

RUştu Çapcr belediye azaları, dok
torlar. eczacılar Ye hastane mensup
tan ilo kendislnl sevenler tarafın
dan nğurlanacakt.ır. 

Fransız Haşveklll 
Sefirimizi kabul etti 

Paris, 14 (A. A.) - Chautemps, bu 
sabah Türkiye sefiri Suad Da.vaz'ı ka.
bul etmietir. 

racaklnrı yeni hUkumetten istifa-
deleri hududunu çok daraltabilir. 

Sonra Pekinde kurulacak ve doğ
rudan doğruya Japonların kontrolU 
altında fşUyecek olan yeni hUkQmct 
mekanizması lngllterc. Amerika ve 
Fransa gibi devletlerin Uzak Sarkta 
ki menfaatlcrlno nP, dereceye ·kadar 
riayet edecektir? Şanghnydaki imti
yazlı mıntnkalnr devam edecek mi
dir? Japonlar bu tilrlü menfaatlere 
riayet ettikleri, imtiyaz mıntaknlerı 
nı bıraktıkları takdirde Çinden bek
ledikle ri fevkaıtl.de varida t azalacnk 
tır. Etmedllderi takdirde ise Çin 
ile beraber Amerika. İngiltere, Frau 
sa He ayrıca uğraşmak znrurl ola
cnl<tır. 

JililA.sa Japon ordularının Nanklnl 
işgal etmesi Çin meselesini hallet
miş olmıyor. Bu Uzak Şark meselesi 
her rnkitki vehnmetini muhafaza e
derek yeni bir safhaya girmiş bulu-
nuyor ... 

Bir genç 
Odasında ölil 

bulundu 

mı mcyda.ru:ı. çıkarmıştır. • • ..--
Hırsız. Ali isminde b1rlsıdir - r 

kala.ndıktan sonra birinci ~ ~ 
mesinc verilmiş ve iki ay bapll · 
kum olmuştur. 

Bir kahad4YI 
Üç gUn hapis yatacak d' 

Altı gün evvel hapisten çrk8D olW' 
rem isminde biT genç dün sarhof ka!l' 
rak Aksarayda kahveci Zi~d f" 
ve.sine gitmiş ve birer birer 5~ 
şelerini kınnıya ~1a.ınıştn'· Jte!ldl" 
bunda.n sonra bıçağıyla evvelce tal" 
sine muğber bulunduğu ~ .. ffl 
km üzerine hUcum etmek ~ye 
kat tam zamanmda vaka :ın~ ~ID r 
tişcn bekçi Mustafa bıçağı~ ge ıı 
lindcn alcı.."8.k kendisini k~ı! ~ 
tirmiştir. Suçlu Ekre:rn Uçw--.ntl 11fı 
ceza mahkemesi tara.fmdan i1Ç~ 
pis ve doksan kuruş para 
mahkum edilmiştir. 

Dan Kadıköy iskelesinin sol tarafın 
da denizde bir cesedin yüzdüğli görül 

müş, zabıtaya haber verilerek deniz- Çiftçilere 
den çıkarrlmı§tir. ..ı.1r ~ 

Bunun Kadıköy-Oe araba sürücülü Kelepir traktör, pulluk: ~ ~ 
-

1 
ve saire almak ist~ .. Adi ~ 

gü yapan brahim oğlu Hasan olduğu yUnde Veliefendi koşu ~~,, ~ 
anlaşılmış, denize nasıl dı:.iştüğü tespit at aletlerini görUnüz ve orad" ~· 
edilememiştir. ret Atlıya müracaat edil1iSo ~ 

Tahkikata Üsküdar müddeiumumi- =::--. 
liği el koymuştur. ·111••••••• - ::Mıafll'"'I 

'l- lnlıis:ırlnr Tuz işleri muameliit şubesi 
ılirch törfi Sndi Alikknn Sı,·:ıs başmildürlii· 
ı'jüne, lstnnbul bnşdircktör mu:ıvini Dedri 
Şııkir Yullcr nalıkesir bnşdircktörlüğllnc 
tayin edilmişlerdir. 

iğrenç bir vaka 
Mustafa isminde bir gene krzın ım

na geçmek suçuyla polis tarafmdan 
yakalanmıgtır. 

Bundan baıka Ayasofyada Gün gör- lstanbulda. ilk defa 2 
mez mahallesinde oturan Behzad ismin bllyiik film birden .-
de bir genç de odasında ölü bulunmuı Metro Goldvin Mayer ıld 

per filmlerinden 
tur. Cesed tabibi adli tarafından.ımıaye 

~ Belediye reis muavini Ekrem, beledl
)'e işleri hakkında tcmasl:ır y:ıpm:ık üzere 
Lugfiıı Ankarnyo f!İlmlştir. 

lf. Alınan - Tiirk ticıırct odasına meml~ 
kctimiııle ı:ıkoıı mahsullerden, her mev
simde kfıfi miktarda ııüınune gönderilme· 
~ne karar \'crllmiştir. 

4 Kn.:m l<illtur memurlan, bugün kültiir 
diı·cktörlüljünde toplanarak köy okulları· 
nın iht~·aclnrı ctrııfındn sörüşmeler yap
mışl:ırclır. İt"tim:ıda okul bütçeleri telki~ 
edilmiştir. 

:J. Rum p:ıtrikhaneslle Papa Efthn ara· 
$ınd:ıki ihtilôfın halli tein b:ızı teşebbils· 
ler ynpıhlılıı hnkkınıl:ıki rivayetleri Fener 
1ınlrikhnncsi tekzip etmişi ir. 

=f.. nclcdi)'C yaptıijı tetkik sonund:ı bazı 
lı:ıll:ırıla lşllyen otobüsler ücretlerini in
dirmlyc kar:ır vermiş , .e bu cümleden ol
ınnl< fizerc Taksim - Yenlmnhal!e ara~ında 
işllyen otolılls iicretfni otuzdan yirmi be
şe indlrmi!Jli. Otobüs sahipleri bu k:ırara 
itiraz etmi~lerdlr. llirıız incelenmektedir. 

"' Dıılıili)'e \'ckôleıt htanbul itin yeni 
Jıir vorldnt knnıın Hiyilınsı hazırlatmaya 
lı:ışl:ınmışlır. Rnnıın, imar plrtnının tatbt 
kini koln~J:ıştırmnk maksadını istihdar el· 
mcklcdir. Varid:ı t, l.ıilümuın n:ıkil vasıla• 
l:ırUc, elektrik Ye hnvnsazi ücretlerine ya· 
pıl:ıcıı~ ufak bir zamln temin edilecek, ve 
bu şehir l>lônının tatbik mc\'kiine kona· 
calh zaınan:ı ko<lnr alınac:ıktır. 

• Harict piy:ısnlorın tesiri altında bulun 
d~ığu için, bugday ftyntları biraz düşmfiş
lur. Du dfışmcye Anadoludan arka arkoya 
f:ızln mahsul r;clınesi de scbcb olmuştur. 

:r. Tiirklye Tıp encümeni genel sekreter 
liginden: Türkiye Tıp encümeni 15-12-
037 çarşnmh:ı nkş:ımı sn:ıl 18,30 da Etıbba 
od:ıs ınd:ı senelik ıımıımt toplııntısını yapa 
r:ık yeni iıl:ırc heyetini scccceğinden mulı 
terem azanın tcşrtneri ric:ı olunur. 
~ iş bankası senel mildüril bugün Anka· 

r:ıdnn şehrimize ı;elmiştlr. 

• Tilrklyc - İsveç ticaret anlaşması 
mfiznkcrcleri ne b:ışlnnmışlır. 

"" Dahiliye vckiilcli knym:ıkamlar arn
sınd:ı n:ıkil ,.e tayinler yapmak üzere bir 
proje hazırlamaya h:ışl:ımıştır. 

• Kızılay İskenderun ,.e Antakl•ad:ı 
üç dispanser açacaktır. 
~ Klglde bir h:ıfla cyvel başla)·an zel

zele clnn 'le,·nm etmektedir. Fakat eski şid 
delini kıı)•betmi,lir. Nüfusca ı:nyiat yok
tur. 
DJŞARDA: 

lfo Parlsle bfıyfık mağazalarda çalışan 
nınetc ,.e memurl:ır urnumt grev ilAn el
mlşlerıllr. 

:r. Burl:ıpeşte polisi şehirdeki bütün ya· 
lı:ıncıların lıüviyellcrini tesbit elmiş, şüp 
heli gördüan Uç yilz elli yabnncı)•ı y:ıknl:ı
mıştır. 

:f. llolandnda askeri hizmet müddell tı 
nya indirilmiştir. Or"u mevcutlu 20 bin
den 32 hine çıkanloca'\tır. 

Mustafa, dün gece Kiryakiçe ismin
de bir genç kızı tehdit ederek Beyoğ
lundan Vefa yangın yerlerine götUr -
mUş ve orada ağzına mendil tıkly8. -
... 1. '--4 ~ JJl.QW .. üWtıı~...., • 

Suçlu hakkında takibat yapılmak

tadır. 

ne edilmiı. morga kaldmlıruıhr. 1-c a n i 1 er 
Yanar dağ faaliyete eı ı• nde 

başladı :::t ~~~.;~~=:~~:: --~---esir 
li bir sarsıntı ile bnol<ınrnı. ve adada- Baa rollerde· 

zellerine rey vermi~lerdlr. YoroşHof ~-·~ v • Mınskdon seçilmiştir. ki bir çok evlerin camları kırılmı3 - Joel Mc. CREA, Mauıd 
• Dir bomb:ırdıman tayyaresi Stoın· tır. Ba§ka hasar yoktur. Levis Stone. 

fhamhridsede yere düşmüş ve yanmıştır. Hakikt hayat içinde bel' P tJ1 
içinde bulunan dört kişi yanmı~tır. · ~ 

"' Çine Seyukal partisinin şefi Yuma- Eyüp Sulh Hukuk Hakimliğiındım: bir facianın kudreti, ,etJll' 
moto beynine kan hücum etmiş olmasın- Defterdarda yeni mahallede araba.- zm gangsterler arasaıd& 
dan dolayı ölmüştür. yecanlı maoera.lan: 
~ Yon Ribhrntrop hariciye nezaretine CI sokağında 15 numaralı evde mukim 2 G e 

giderek Edem ile cntern:ıs:yonal vaziyet Hatice mUracaa.tla. tGııınu Na.dide e c 
hnkL:ındn görüşmn,rnr. Yon llibbentrop Ruhsara vasi tayin ec'!ilmesi talebiyle • 
nocl talt11erlni Alm:ınyada geçirmek ilze- verilen istida üzerine yapılan muhake- k 
rr bu hafla sonunda hareket edecektir. b 1 n 1 

• ~lac:tr lrnhinesi fe\·kaldde bir toplan- me neticesinde: dinlenen §ahitlccr ve as 
h y:ıpnrak yeni ı;eçim kanunu projesini mahalli za.bıtasmdan g~len Ce\'apla var 
kabul etmiştir. Bu projeye söre ııeçim silik yapabilir ve vasiliğe ehil ve küçük Baş rolde: Buck J~_ .. ..t. '9 
hir dererell ve han olacaktır. · · f ·d 1i ld y b" · • •• ~.... Misııne· -·lanmamll ~-

• (Normandie) vapuru Amerlkadan ıçm 8l c o ugu ıldirilml§ old""6u.u• ....... 
Huerc ~elmiş Ye 53 nril içinde lSJ mil- dan me.zkCır adresde mukim Hatice - gtl7.e§t filmi. ~ 
,·on franklık altın ı;elirmlştir. nin küçük Nadide Ruhsa.ra vasi tayi- BUAGüNLmaKtineA~ ~A •d 

"' Elenler ı.ralı ikinci Corç bugün öğle nine ve usulen ilıl.nat icrasma kabili f' 
tlen sonra Londradon Atinoya hareket t-lmlştir. itirv. ve itizar olmak üz.ere 10. 12. 937 

• Arjantin ile Alm:ın:ra arasındaki tlca. tarihinde verilen karar 8 gUn müddet- Sinemaamd& 
_rc_t_m __ u_ah_e_d_es_ı_i_m_z_a1_a_n_m_ı,_t_ır_. ____ ___,__;_1_e_i_la_n __ o_ıun __ u_r_. ______________________________ ....,. ____ --:=~ 

Bu akşam SOM E R Sinemasında 
Mevsimin en BÜYÜK TÜRKÇE SöZLÜ VE ŞARKILl filmi 

ŞEYH Ahmed 
galıeeerini takdim ediyor. Baş rolde: 

R A MO N NOVARRO 
Göz kamaştmcı lüks ve ihtişamile güz.elliği itibarile 

ALt BABA film ini de geçmektedir. 
Bu filimde Bayan VED!A,RIZA Bay CEVDET KOZAN, Bay NllIAD• 

Bay ŞEREF, Bay CEVDET ÇAQLAR, Bay HASAN TAHSİN, BaY. 
HASAN ve Bay MUSTAFA ÇAQLAR gibi Türk e.rtistleri tara.fmdan 

nefis musiki parçalan ve mükemmel şarkıları dinleyeceksiniz 
Bütün İstanbul balkı bu müstesna ve emsalsiz çöl, a.~k, macera - -

ve iht.ıras sllper !ilmini görme~ koşacaktır. ~~ ~ 
İlaveten: EKLER JURNL DüNYA HAVADİSLERİ ~ 

- Al 1 Halifeye dua et 1 
Aabdullah acı acı güldü. Bin parsa 

otmuş eteğini sallıyarak dedi ki: 
1 

lf. lnslllı deniz fabrlkalnnnd:ı yapılmak 
ta olan iki Yunnn muhribi bir l,1 aonra 
Yıınonlıtana teslim cdllcreklfr. 

- .- B-u- ha_ft_a_ S_ A KAR v A sinemasınd• 
HENRY BATAİLLE'm m eşhın- aşk romanı, sinemanın emsalsiz bir p'heseri 

_ fhsan sizin olsun ..• Hak ve :ı walet 
• 

1
• bulmak için, dolaşa dolaşa bende 

yerın 

1 
koyaı.:ak etek kalmadı 1 

a tın Hüseyin Rüttü TIRPAN 

:f. İnııiliz kralının doI(nmunun 42 inci 
)·ıldönfımO dün merasimle kuUulanmıştır. 

• So,•yeller birlilU sedmlcrl yapılmış 
)Jfıtiiıı ııılintchiplcr mliştcrck blokun nam~ 

ç A L 1 K u ş lJ 
Ba.§ rollerde: HUGUEr.rTE DUFLOS ve J . PIERRE A UMONT 
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l U ILILüV A: 41 O 
-----~---~----------------~--------------------------------------~~..--.----
Dişi canavar, arkasında 

.,sakladığı palayı birdenbire 
''Orne yanın böğrüne sapladı 

Yazan: ~izamettin Nazif 
liıtı~· Şüphesiz büyük ana .. Hem belki - Günler burada amma sen nerede -
tttir~·tı~anınıştır da .• lyi ki hatırıma sin?. 

V ı~ız. Gidip şuna bir bakayım. - Ben.= görmüyor musun? 
ş e bır deli gili odı:J:lan fırladı. - O kadar duman var ki ... 

td.z~di dehlizde yalnız dört nöbetçi - Dur geleyim. Ben seni görüyo-
~dlı~Yordu. Öbürleri soğuğa dayana
lııtıdı ~rı için Romülüs mağazası ya -
lıı~:~ ahırlardan birine kaçmışlardı. 
~~ 1Ya, çatık kaşları altından zchir1:. 
rtlc: r sa~an gözlerini bunlara dike-

~~ ...... Vah zavallılar. - diye mırıldandı. -
~ loğuk havada burada nasıl ka1a:'bi
~?. 

Ve h~k. 
....._ a un bir sesle emretti: 

fıııı b liaydj gid=niz •. Sıcak bir fışkı yı
~tı · \llup bir parça ısınınız •. Kral yak-
/\~ zaman ben sizi çağırırım. 

~ıiık Crler bu şirret prensesten hiç um
~ lan şu müsaadeyi koparınca bir 
';~ hile durmadılar, koşarak uzak,r .. O zaman Tulliya, güzel vücu
~ 

1 
~fsallanru yırtıcı bir kaplan 

~rının ahengr. ile işleterek geniş 
b rla tekrar taht odasına döndü. 

~ltı~akırın iğren~ sesi hala o Korent 
~111

81lıı vırlamakta idi. Genzinin ve bo 
~ g~cıklryan duman onu arasıra kc

~d .. ~ık öksUrtüyordu. Tulliyanın 
, lıi,:iinü görünce: 
l) llyannuş nu ?. 

t~~ltıt:k için bir an şarkısından vaz-

~ liayır büyük ana~ 
~ U~cı Tuıt=ya l.ıu cevabı verirken ya

~ ()d.ın yı~rnma yakla~ıJtI. Fildişi 
Ctguvani ellise, asa ve taç, bu ya

~ Odıı:llardm dört adını ötede duru-
t t u. 0d~ı dolduran du~n 

1
bun.ka,::.::: 

ıı:c . ~- · -y-J:' 1 curwı--c""u?n ~-

~~ l'.l'ııkt~rindcn mi tütüvordu ? 
... ı.~:ı}'ğ -
~ "<q i• . 1 ınının başına çömelerek e1teşi 

.,,t /1 Yakmak istiyormuş gilı:. bir 
~il.. akınaı '-'- .. 1 . b' . 
'<ll~t • ~ra goz en ır alevli o-

llıt ~.ı a, bir taht ile taca kayıyor, sonra ot 'ltıtı .. 
~t1111 °tede, sırtı kend:sine dönt.~ 

'On·>' \>e hafif hafif salla:-ıarak şarkı 
k en b" " k 'ilfaa uyu annsına dalıyordu. 

~~~!t ~da pek mel'un düşünceler 
't ~ ~gı ınuhakkaktı. Hani Danakıl 
~le dı.ı a§ını geriye çevirse ve şu oda 

1 
llııı 1llanıı olmasa, onun bakışfarın

b~.~cli :laka korkar, şarkısını keser ve 
~otı:~n kıann gittikçe örttüğü Pa-
'- t • 
bı>'~d 1 İmdad!. . 

~ ~ıı.ıı· aykrrafak ka~rdı. 
,d~}'a'nın bu sükutu çok sürmedi_ 
~ tı ;ı~. Ucu tüten bir kalın mece odu-tt . ~1 er :ıı 

~ı .,.t 1Yle kavrayıp yığından çeki-
, Cl\>ın 
Ctltıj .ı nasıl olsa parçalayacağına 

~ dvğ § bır canavar gibi yavaş ya-
ruıdug·u .. · · ıa .. P kl ~c.. goru u. arma an-

~· "na b 
tı aHı asa basa, büyük anasına 
~ b ~t :e budaklı odunu kaldırmasile 
~ 1r oıcı adının bitli kafasına indirme-

h _ u. 
.'tqk• 
itil •lden h' 

~ ~ llar11 ıç ses çıkmadı, yalnız boy 
~~i'r~tı tl'lı§ bir tavuk nasıl kanatlan

\. >tc •• ~a tıpla öyle omuzlan kımıl-
<\ .:'Ul" 

V'~tiı le u koyun yere kapandı • 
~titıc a.rı 0 nun bu kadar çabuk öle
~ .,tıı aq~1

1narunamıştı galiba .. İhtiyar 
I~ '<>ı arından kavrıyarak doğrult· 

bir iakağından kanlar sızan ka-

\ 11.tclc~un daha ekledi. Sonra o
~ ~~i d Yığına attı ve Tanakil'in 

t •:, lıtnan..ı- .. "l . bi k" 
~'r ""lti.iltı . \Ao.ln goru tn"yen r o-
~ ıl;ı. a,1?1P üstünü örttü. Kralın 
~ ~ 1 Palalarından birini kap -
lıta !tıkt d 
~ da11 ı, oğru mutfağa koştu. 
~ U'torcı Yanan odunlardan gözgözü 
t~aı;ı u. lştıa1ı a~ kekikli keçi 
~ rı. tının k k 
•: ~'eli .. o usu bu~una çar-

gostcrıneğe çalıştığı bir 
r..() 

;.c~.l'rıeJya, 
~ "1lttcrı " - deıtli. - Lfıç.:yüs bun-

1\.ı~ c >'er &onra iştıhasını alamazsa 
karcı ~anırını. 

(\ C§ın• 
,. c ~ar ın sesi şakrak bir kah-
... ı. ı§rl· 

•ı llbta ı • cevap verdi: 
• l>lerede o günler? 

rum. 
Ve Kornelya. bütün nefesiyle, çok 

sevdiği kocasına kavuşaoağmı sanarak 
sevinen bir genç kaldın hoppalığı ile se
kerek, :zıplayıp hoplayarak ablasına 

doğru koştu. 
Bir çocuk naziyle; 
- Gel benim iyi ablacığım gel. .. 

- deı.!i. - Onu ne kadar özlediğimi bili-
yorsun .. Acaba bu keçi kızartmasını 

beğencc~k mi? Kimbilir ne kadar iştahlı 
dönecek .. 

- Seni de yemesinden korkulur. 
Ve bu konuşma esnasında arkasında 

sakla;h~ı palayı birdenbire çıkanp genç 
kadının göbeğine dtıldırdı. Kornelya
nın güzel gözlerinde bir şaşkınlık be -
lird.1• iki eli.ni göbeğine gC>türerek ge
riye. çekilmek ve bağıımak istedi. La
kin di§i canavar nefes alma::ına meydan 
vermedi. Sol eliyle gırtlağına yapıştı 
ve palayı olanca kini ve kuvveti· ile, 
bu sefer de, kulak tozuna saplaya 
ver~=.. Kornelyanın az evvel billQr 
kahkahalar fırlatan gırtlağından 'boğuk 
bir hmltı çıktı. O da büyük anası Ta
nakil gibı burun üstü yere yuvarlandı. 
Mutfakta saatlerdenberi şakıyan kah· 
kahalı ses kısılıvermişti. Tulliya büyilk 
anasının kafasına indirdiği (Jk odunun 
tesirine nıaıııl inanmadıysa palanın bu 
iki dürtlişüne ıde öylece inanmadı. Eğil
di. Kanlar içJ.nde cansız yatan kız kar
de§foin boğ azını aıktı. Sonra bununla . . . , 
rükledi, üzerinde kekikli keçilerden 
.Camlayan yağların cızırdadığı ateş yı

ğınlarından birine koydu. O anda, bct
baht Kornelyanın saçlarından ve tutu -
şan enatrisinden çıkan yağlı bir alev 
dumanları yardı. 

ı,te bu sırada b!r .at kişneyişi duyul
du. Kapıya koşunca clışar•da, lapa la
pa yağan karların arasında fıki atlı gö
züne ilişti. 

- Li'ıçiyüs diye bağırdı. -
- Benim Tulliya ! •. 
O zaman güzel canavar zıplayıp hop· 

layarak &evgilisinin kolları arasına atd
dr. 

- Ne yapıyorsun? Kornelya görür-
se .... 

- Ehemmiyetı yok .. 
Ve bu cevaptan hiç\ir §ey anlamı

yan delikanlının yüzünde dudaklarını 
bir müddet dolaştırdıktan sonra; 

- Gel, dedi. 
Kah kolundan ç.ekerk, kah sırtından 

iterek onu saraya soktu. Dehlizde ~iç 

bir nöbetçi bulunmamasına Lüçiyüs 
hayret etti; 

- Aıkerler nerede? 
- Yarın ne kadar asker 'sterscn bu- , 

raya o kadar asker yığabil.'rsin.. 
- Ne demek istediğini anlayamıyo

rum. 

- Bugün kral o~ağını sana söyle
mek istiyorum ... 

- Yavaı söyle .. 

• - Çekinecek hiç bir şey kalmamıı

tır. 

Ve hayreti her an artan LCıçiyüsü 

taht odasına sokunca; 
- Hayıdi l - diye bağırdı. - Şu tacı 

g:y ! Şu asayı al 1 Şu luftanr gcsir sır
tına!. 

- Hayır •. Hayır .. Olamaz Tulliya ... 
- Artık bu i§in tereddi!t edilecek 

tarafı kalmamıştır. LGçiyüs~ Ya payı

tahtı, ya mezarı seçmiye mecbuısun. 
Kral Serviyüs, Tanakilin ölümünü af
frtmiyeıcck .. 

- Tnakil ana öldü mü?. 
- öldürtildü, Lfıçiyüs ..... 
- ! ? 1 l. 
- Ben öldürdüm. 
- Niçin?. 

(Devamı var J 

HABER - ~lişam post&.. 

Yazan: Kenan Çinili - Melekzad Çinili 
No:ıo 

- T~cilme ve iktibas hakkı nı.<.tlıfu.z<tttr. -
( ERKEK - XIZ ) 

Leyl&n nrnı anınesO a<dlcettaı yaOYaıray@ır{dhYJ : 

Oğlum, konukomşu dedı o 
yapabilir; artık nişan anı ' • Nişanda ısrar ettiler; ayrıldım. Bir kaç g ü n sonra, zavallı 

Leyıanın tehlikel i b ir hastalıktan.vatt ı gını haber verdiler 
Çıkan kısınılann hUl!sıun 

Kayscridcn döndükten sonra, 
Erkek • Kız, hayatındaki yck
nesnkhğı giderebilmek Jçln ye· 
nı maceralara atılm.aı;a hazırla 
nıror. Asker Uniformacımm kn.· 
dmlnr üzerindeki te.cılrini dü,. U· 
nerck bJr askeri tal ebe clbl c· 
·t giyiyor. Ve, bun dan honra, 

bir çok kadm tnnrnızlannn uğ
r uyor •• GUnU.n b irinde güzel bir 
işçi k rziylo tanışıyor. ı.eylU ... 
GizH gizli buluşuyorlnr. Çok 
gcçm eclen , 1.'6yln, ciddi bir n';>k· 
la Kena n a tut uluyor . .l\lclck:rnd 
n eticeden ürküyor; kaçcyor. JUr 
glln J.,eylAnın annesi o nu bulu
yor .• "Eğer maksadın eğloncey
so kızıma YA7.ık olurf,. diyor. 
Melckzat söz Tcrlyor : "Onn b a 
yata atılır ııtılmnz alııcnk ve 
mesu t ctmeğe ~alışacağım.,. 
Artık evlerine gidip gclmcğe 
başlıyor. Akşam, J..ıeylA fah 
rikndnn m liteesslr dönUor. Ustu 
baştı;;ilo çeklşmf1>Ur .. Sch cb? 

- Sebebi sensin .•• Adam bana göz 
koymuş .. Bugün açıkça tsöylcdi. Şimdi 
ye kadar 'lir çok defa takılını§, faldat 
yüz vermemiştim.. Seninle konuştuğu
mu duyunca ifrit kesildi. "O Çocukla 
konuştuğun talddirde acn1 kovduru
rum!.,, dedi. 

- Sen bu adanu sevr.yor musun?. 
- Ne münasebet ı .. 

ıf't- • • r•• _...._,~ • ......._._ ..._...,_~MI\ 

bir alakıa bulunmasaydı, eana böyle şey 
söyleyebilir miydi, hiç... Doğrusunu 
söylenen bundan dolayı sana darılmam. 
Benden önce tanıdığın, konuştuğun bir 
adamdan dolayı sana darılmaklrğım <>
lur mu? Çekinme! .• 

Bunu, doğrusunu söylemek Hizım ge. ' 
lirse, işi daha sarpa s:ı:rdırmadan Ley -
ladan ayrılmama belki lir bahane ola
bilir, düşüncesiyle aormuştum. 

Leylanın temiz, benden başkasiyle 
alakası olmadığını pek aıa biliyordum. 
Böyle bir şey söylediğime bin p!şman 
oldum. Leylarun gözleri biı1denbire dol
du : 

- Biliyordum zaten 1 .• Benden ayrıl
mak için vesileler arıyorsun. Senden 
başka kimseyle alakam olmadığını lil
miyor değilsin 1 Böyle olduğu halde ba. 
na böyle bir sual nasıl sorabilirsin?. 

- Canım nereden çıkardın, aenklen 
ayrılmak istediğimi? dedim. Aklımdan 
öyle bir şey geçer mi hiç? Çocuk mu -
ıun sen! Neler düşünüyorsun .• Sil §U 

gözlerini de yüzüme blk .. Bak gözle -
rime, ıeni ne kadar sevdiğimi kolay _ 
Irkla anlarsın 1. • 

LeylS.nın göz; yaşları arasında bana 
bakan gözleri güldü. Bu ne kaldar iyi 
bir kJzdı .• Bunu nasıl aldatıyordlltll?, 
Bnnu niçin yapıyordum? Hakikati pek 
Ala söyleyemez miydim? Bunu niçin 
yapmıyordum?. Bunlar, öyle suallerdi 
ı,.: cevaplarını vermek benim elimde lde
ğ.:.ldi .• 

İlave ettim: 

- Merak ctme,dctdim. Seni ne işin -
den çıkarır, ne de sana bir fenalığı do. 
kunur. 
Aramızda konuşma böylece kapandı. 

Daha bir takım tatlı sözlerle sevgilimin 
gönlünü almış bulunuyordwn. 

Gece evime dönünce düşündüm: 

Fabrikadaki bu ustabaşının Leyliiya 
zararı dokunur, onu herhangi. bir vesi
le ile işiniden atabilirdi. 

Bunu önlemem lazımdı. Ertesi sabah 
kalkar kalkmaı.: doğru fabrikaya gittim, 
ve ustabaşıyı bir tarafa çekerek Leyla
ya niçin sataştığını sordum. Ve lfr da. 
ha kızı herhangi bir vesileyle tehdide 
kalkı§acak olursa hakkında hayırlı ol
mıyacağınr söyledim. 

. 
t 

Leyltlyı bıra7~ıktan 1JC§ afü gün SO?ı
ra, beni gizlice Ct'Zerine çağırdılar. 

Gittım 

Fabrikadan asabi ~r şekilde 'ayrıl -
rruştım. O günUm lbGtUn bu asa'biyet 
içinde geçti. Akşam üstü Leylalara 
gittiğim zaman, onu ağlar bir halde 
bu?:dum. Sebebini ordum. Ustası pat-
-- .,,:ı.ıı,,...... _._:s, r"""-- ..ı.. uııu ~u

den çıkartmış .. 

Leylayı teselliyıe çalı tun.. Bun<bn 
sonra ona elimden ıgeldiğ1i kadar baka
cağımı $Öyledim ve o giln cebimde bu. 
lunan dört lirayr çıkarıp elnie verdim. 
Dönüp eve geldim. 

Gece sabaha kadar uyumaldım der
sem, fo<tnmalısınız. Bana iki elle sarı
larak beni seven, benim için işinden 
olan bu iyi yürekli kıza yaptıklarımdan 
dolayı vicdan Cl,iabı içinde kıvrandım. 

Hakikati, neticenin vahametinden 
ürkerek itiraf edemiyordum. 

Sabahleyin, bir dakika b:le gözümü 
klpamadığım ad3mdan çıktrktan sonra, 
anneme uğral:hm: 

- Anne, dedim, benim borcum var. 
Bana beş lira verir nr.n:n?. 

yoktur. ısrar ~derseniz ıistcmediğinı 

hal:le ayrılmayı tercih ederim, dedim .. 
Onla, israr ettiler, ben de ayrıldmı ~ 

Fakat bu ~ynlık uzun sürme& .. Aradan 
beş alu gUn geçmemişti iki b.pmuz ça
lındı. Gelen çocuk beni ef.zlioe LeyWa. 
rn davet ediyoıi:iu. 

Gittim. Leylayı buldum.. BUtün 
komşu kadınlar başında toplanmışlar .. 
dı. Vaziyeti kısaca hülasa ettiler. LeylA 
hastalanmıştı. Aynlığa tahammül ede
memişti .• Doktor vaziyeti tehlikeli bul
muştu. Bana bunları anlatırken kulak -
lanm oğulduyordu. İçimde utanmayla 
kan§lk bir merhamet belirdi. Elimde 
olmadan yatağına yaklaştım: 

- 1.eyla ı diye seslendim .• 
Sesimi duyunca gözlerini açtı ve yn

züme dalgın dalgın baktıktan onra 
çok hafif bir sesle a.nledi: 

- Kenan, ölilyorum.. Beni lbrralt • 
ma!.. ' 

Gözlerim yaşardı: 
- Hayır gitmiyeceğim.. YanmdaYJJD.! 
O ıgUnden eonra milm'lrlin olduğu b_ .. 

dar yanınldan ayrılmaya çalıştım ıı 

Yavaş y.ava.ş cyileşt"ı.. Kalktı .. Onun tclı

likeli vaziye? beni cidden korkutmut
tu. 

Tekrar aynlpığım takdirde ke~ 

disine bir fen alık yapmasının ihtimali 
vardı. Hatta bunu bir çok defa bana 
al>ylemi~ beni .bırakırsan kendimi aı. 
dürilrüın, demişti. 

Artık nişanlanmamız çaresizdi. Son 
ra nereye varırsa varsın, nişanlana.:ak .. 
tım ve bunu yapmakta beni :mazur gös 
terecek sebe:>le.r nrıyor, dUşUnebildiğim 
kadar da buluyordum. 

Leyli beni seviyordu. Bu muhakkak. 
tı. Aynlırsam kendisini o1dürecektl. 
Bu da muhakkaktı. Çünkü bu genç ve 
iyi kalbli kızı artık iyi tanıyordum. 

Bu her şeyi yapabilecek yaratılışta biı: 
mahlUktu. Sonra: 

- Ne olur nişanlamrsam? diye ~şU.. 
niiyordum. Böyle1ıikle lbir lazm hayntmı 

kurtarmış bulunurum. Sonra da elbet 
bir gün yavaş yava§ işin hakikatini an • 
latır ve bu işten yakamı böylece kurtar 
mış olurum. 

Annem bu y.alanıma inandı. Bana ver 
diği parayı doğruca götürüp Leylaya , 
verdim. 

Bu dilşilnceleri kafama pek uygun 
bulduktan ve kendimi buna iyke hazır .. 
la.dıktan onra annesine: 

Leylfilara bu şcıkilde yardım, ettiğim 
günlerden birinde, bir felaketin müj
desiyle karşılaştım. 

Benı=m kendilerine karşı iyi kalbliliği-
mi gören annesi: 

- Oğlum, dedi. Artık ou iş uzun 
müddet böylece sürüp gıllemez_ Bir 
genç kızın, evleneceği erkeki senelerce 
bile beklemesi mümkündür. Fakat bu
nun bir ~ekli vardır. Senin kızımla hiç 
olmazsa nişanlanman lazımdır. Evime 
girip çıkıyorsun. Konu komşu dec'rko -
du yapabilir. Biz, fokiriz , amma, na
muslu insanlarız •. Ustümüze gülündü _ 
ğünü istemeyiz. Sanırım ki bunu s 
de istemezsin! .. 

Beynimden vurulmuşa döndüm. Ne 
cevap vermeliydim .. Işi savsaklamayı 
akla daha yakm bulduğum isin: 

- nedikodu edilmesini tabii iste
mem. Fak3t müsaade ediniz de nişan 
gününü tay.in etmek üzere dü üneyim. 
Bunun bugünlerlde olabileceğini zan -
netmiyonım amma, mümkün olduğu 

kadar geciktirmemeyc çalışırım, de -
dim. 

Ben, türlü bahanelerle bu masum ni
şan gününü atlatmaya uğraştnn.. F1a -
k!lt gene bir gün iş ciddile tL Muhak
kat nişanlanmamı istediler. Bunu lbir 
fırsat bildim: 

- Bugiinlerde ni§anlanmama ı'mktn 

- Artık nişanlanabiliriz, dedim. 

Onların teklifini böylece kabul edi • 
1 şim, ev muhitinde büyük bir sevinçle kar 

şılandı Artık Leylanın yanına vanl. 
mıyordu . Onun hakikatte kız, fakat ~a 
rünüşte erkek bir nişanlısı vardı . 

Nasıl sevinmez, nasıl neş'elenmezdi? 
Nişan merasimi günü tesbit edildi .. 

Daha evvel Leylayı ve annesini bir kö.. 
ş~ye çd:erek niş3nlanmamızın yalnu; 

kendi muhitlerinde bilinmesi lazım gel. 
diğini, evime aksetmemesine dikkat 

edilmesini istedim ve bunun mahzurla. 
rını onların makul gört•.:ekleri kelime 
terle söyliyerek anlattım. Ka'bul ıetti • 
ler .. 

Nişan akşamı gelip çattı. Çalgtlı, i{;
kili, yemekli bir nfşan m~rasimi.. 

Bu merasimde LeyHirun bütün tanı • 
dıklan bulundu, akrabaları, arzı endam 
etti. Bu eğlenceli merasinı sabaha & 
dar gürdü. Sabah, ilk nydınlığını :F-eri
köy ufuklar.ına yayarken, kilçük vı 

dı§arısı teneke kaplı r.şçi evi hali çalgı. 
şarkı kahkahalarla çalkanıyor ve his 
Leylayla beraber, alçak tavanlı odanın. 

ayakta Hurduğumu.z Z"taman ancak göbe
ğimiz hizasına gelen kUçUk birer pen • 

ceresinden yanyana clışarmım ıseıyreıdi • 
yorduk. 



Mersin hafriyat. 
parlak neticele.r verdi 

Mersinin, şiQtdlye kadar blllndlğl 
gibi, 90 sene evvel değil tam 2000 
yıl evvel kurulduğu meydana çıktı 

.iki bin yıllık bir tarihe malik oldufu meydana çıkan Meninde Romalılardan 
kalma harabeler 

Mersin (Hususi) İkinciteırin 2 inci 
glinündc Me.rsinin garbinde ve Bahçe 
ınahalleıtnde YiimJktepcdc Profnıör 
J. Garatang'ın başkanlığı altında başlı-

Saf ranboluda 
Bir adam kahvede arkadaşını 

vurup öldUrdll 
Safranbolu, (HusustJ - Evvelki ak 

nanı çarşı içinde bir cjnayet olmuş, 

mr terzi kalfası arlmda:ımı, kahvede 
otururken vurup öldürmilştlir. 

Cinayeti işliyen tem kalfası Kara 
Bekir, vurulan da Şak.irin Hazretin kı
zı Şaziye diye ma.nıf 'bir kadrom oğlu 

olan nalband M.clımettir. İki a.rkadae, 
ikahveye gelmi11ler, kahve içip konu -
gurken, Kara Bekir birdenbire taha.nr 
casmı ~miş ve Melımedin üzerine 
boşaltmıştır. Mehmet nğır yaralı ola
rak yere dü§1Il.Uş, Kara. Bekir ka.çmıe
tır. 

Yaralı, kaldınldığı hastanede erte
si gün ölmllş, katil de ayni gün ele 
geçmiş ve tevkif edilmiştir. 

Cinayetin sebebi hcnUz meçhuldür. 
Tahkikata. devam olunmakta.dır. 

Manisa'da yol 
Faaliyeti 
Izmirden Bozdağına bir günde 

gidilip gelinecek 
Manisa (Hususi) - Salihlinin Kur

gunlu ılıcalarından Bozdağına. n7A.Dan 
ibUyUk ve mühim yolun inşası hareket
le devam ediyor. Vali LUtUfü Kırda -
rın sık sık teftişleri ile verdiği direk
tifler bu mühim yolun az zamanda a
çılacağı ümidini vermektedir. 

Allahveren dağından Bozdağma w;a.. 

nan yol, lzmirden Bozd.ağa. olan seya,. 
hati çok kolaylaştıracak ve tnesaf eyi 
kısaltacaktır. 

Bugiln 1zmirden Bor.dağına sekiz sa,.. 

o.tten evvel gitmek kabil olmadığı hal
de yeni yol sayesinde bu mcsaf e beş 
saate indirilecektir. 

Yazın lzmir ve Ma.nisadan tahrike. 
dilecek tenezzüh trenleri ile Salihliye 
gelecek olanlar Bozdağma. kadar da 
gidebilecekler ve aynı gün dönebile -
ceklerdir. 

EsklşehlrJe 12 gllnde 
tek vak'a olmadı 
Eski~ehir (Hususi) - Zabıtadan al· 

ıdığım resmi malftmata göre, aybaşından 
beri geçen on iki gün içinde şehrimizde 
bir tek zabıta vak'ası olmamıştır. 

yan antikitiler kazısı Mersin için ıimdi· 
den orijinal bir mevzu olmuştur. 

Biz Mersini bir &az kulübe ile bun
dan 90 sene evvel teşekkül etmiı ve 
Ziya papnın yardrmlariyle süratle bU
yümüı bir ıehir zannediyorduk. Meğer 
ki genç Mersin bizim olduğumuz gibi 
çd.:uk değilmiı. Bugün yapılmakta o
lan hafriyat Mersini ümit edilmedik cs
kiliğc doğru ııüriikleyip götürmil1 ve 
Mersini de Anadolunun her 1ehri gibi 
tarihin derinliklerine kanıt:ırm.rşbr. 

Hafriyat baklanda komiser ve müze 
direktörü Yalman Yalgın, höyüğün 666 
hicri tarihinde meakQun olduğunu ve 
Bizanslar .zamanında bir parça yaıaımı 
bulunduğu Roma devrinde hemen he· 
men gayri mesldln bulunduğu taayyün 
etmiı olduğunu söylcmi§tir. Buna ait 

ilralar 1r~maH ;Hn::a n.. +...+1"1.. .. .1a_ 

mektedir. Şurası tuhaftır ki Romalılar 
devrinde bilhaaaa bristiyanhk kavga· 
lan esnasmda Mersinin yapmakta ol
duğuna dair elde ıimdilik emareler gö
rülememiştir. Hele Etiler .zamanında 
Yiiınüktepe s.deta en saltanatlı günleri
ni Mersine bağ11Iamıt vaziyettedir. 
Hafriyatta çıkan acranik parçalan bu
nun en kuvvetli örneklerindendir. 

Şimdi höyı:.iğlin bat tarafını blim ve 
Bizans bir buçuk metre aşağısını Grek 
ve ondan sonra da Hitıtler devrine ayı
racak olursak bu höyük memleketimi
zin tarihini, kurulan saz kulübeden 
tahminen 2000 yıl ileriye götürmüt ve 
Mersini de tarihi şehirler arasına kat-

nuıtır. 

Yümüktcpc hafriyatında tepenin tam 
zirvesinde yapılan kazı esnasında Ab
basilerden Memun halife devrine ait ya
nm lira büyüklüğo:inde bir altın si.kke 
bulunmuştur. 

Bu altın höyüğlin tarihi hüviyetinin 
ilk eserlerinden addedilmektedir. 

Muhtekir 
Kömürcüler 
Tarsus kaymakamı bunlara 

ihtarda bulundu 
ve köylUlere tebligat yaptırdı 

Tarsus, (Hususi) - Şehrimiz.de kö 
mür darlığı bu günlerde artmı§tır. Kö
mür bulmakta müşkülat çekilmekte ve 
bulunsa bile halk bunu değerinden çok 
fazlaya almaktadır. 

Belediye bir buçuk ay evvel orman 
dairesi tarafından müsadere edilen on 
iki bin kiloya yakın kömürü satın almı§ 
bunu Uç buçuk kuruşa fakir halka dağıt 
mı§tr. Fakat Tarsus nüfusunun soklu· 
guna göre bu ihtiyaca kafi gelmemiştir. 

k ij 11 Orman dairesinden yapılan birçok 
Bartın Y yo arı satı§ıara rağmen şehre kömur geımeme 

t 8 mir edil l yor si kaymakamlığın nazarı dikkatini tel· 
Bartın (Hususi) - Köy yollarımı- betmiş ve bunun sebepleri araşurıl-
venıbaştan ve esaslı surette truni- nuştır. Bunlar arasında ihtikar v~ el-

zın J •
1 

• 
rine Kaymakamlıkça k:.rnr ven mı§ birliği yapıldığı hissedilen birka~ 

bulunmakta.dır. müteahhit ve kömür bayii ı.:elbettiril-
B" nıüddet evvel başlanan Kokak- miş ve kendilerine lazım gelen tenbihat 
ırlunun tamir i ı:;i ilerlemektedir; ta bulunulmuştur. 

su yo • !!il.ne kadar bitmiş ol:ıcaktır. Nahiye müdürlerine köylerin yak-
onl~kbaharda da Kozcuğaz ve Arıt yol- tıkları kömürleri bizzat §ehre getiıme-

t,,wıirine ba§lanacaktır. 1 lerinin bildirilmesi tebliğ edilmiştir. 
}.arının _ .. 

R"A~ER - ~lisam ~ 
========~==============~ 

Galatasaray 
Güneş 

Maçının hakemi 
değişmedi 

Lik maçlarında bu haftanın en ~ 
ıhemmiyetli k~ılaşma.sı olan Galata.
sa.ray - Güneş maçı hakemliği için her 
iki klübün Jpurahhaslan, dün akşam 
mmtaka merkezinde İstanbul futbol 
ajaıunm relı5liği altında bir toplantı 

yapmı§lardır. 

Bir hayli uzun siiren bu içtimada. i
ki ta.raf da uyuşamadıkları için fiks
tür mucibince bu müsabakayı idare e. 
decek olan hakem vazifesinde ipka e
dilmiştir. 

Her iki tarafın değiştirmek arzusu· 
na rağmen başka birini bula.mamala
rı yüzünden bu pazar senenin en mü
him maçını idare edecek olan bu ha
kemin son vaziyet üzerine bu va.zif eyi 
yapmak isteyip istemiyeceği henüz ma. 
lfun değilclir. 

Dünya ski 
şampiyonası 

Dünya Ski şampiyonası önümüz
deki U şubatta Lahtl (Flnl!ndlya) 
da başlryacak ve aynı ayın 2 8 ine 
kadar devam edecektir. 

Haber verlldlllne göre, dUnya ve 
olimpiyat şampiyonu Blrger Ruud 
bu mll.Babakalara iştirak etmlyecek
tlr. 

Filhakika, meşhur şampiyon bu a
yın 18 inde evlenecek ve şubatın 8 
Unde balayı seyahati için Amerikaya 
gidecektir. Blrger Ruud, gazetecile
re verdiği bir beyanatta şunlan sl)y. 
lemtştlr: 

- Marta kadar snrecek olan 'A
merfkada.kl seyahatim esnasında 
muhtellf şehirlerde, Skl hakkında 
birçok konferanslar verecek ve kar
deşim Slgmuntla beraber bazı mUsa
bakalara gireceğim. DönUşUmde, 
Merkezi ,. ..... .,n.~a "'• '-••n ........... 
ranslar Tereceğfm.,, 

ispanyanın 
Frankocu 

futbolculara 
DOnyavı dolaş
ma§a çıkıyor 

Frankocu İspanya mllıt futbol ta
kımı. son zamanlarda. birçok teklif
lerle karşılaşmıştır. 

Bu tekllflerden ikisi, yani Maca
rlstanla, henüz tarihi tesbit edilmt
yen blr maç ve cenubi Amerika.ya 
bir seyahat kabul edtlmiştlr. 
Takım önUmlizdeki mart ayında. 

Brezilya. Arjantin ve Uruguayda 
birer maç yapacaktır. 

Tomi Far 
Eski dftnya şampiyonu 

Bradokla 
karşı•aşacak 

Nevyorktan haber verlliyor: 
Tommt Farın mümessillerlle, meş 

hur boks organizatörü Mik Ja.kobs 
arasındaki mUzakereler, neticelen
miş ve bir mukavele imzalanmıştır. 

Bu mukaveleye göre, Tommi Far, 
pek yakında, eski dünya şampiyonu 
Clmml Bradokla karşılaşacaktır. 
Yalnız mUsabaka tarihile mevkll he 
nUz tesblt edilememiştir. Maama.flh 
maç, önilmUzdekl ayın sonlarına 
doğru Nevyorkta yapılacaktır. Bu 
maçın gaUbi de bllAhare Şmellng tle 
karşılaşacaktır. 

Geçmişin Sadun Galibine, 
bugünün Ahmet Bahtiyarına .. 

Açık mektup , 
Son defa §Chrimize gelmiş oZan R.o- spor muharrirlerinin mi san~ı 
manyanın Trikolor takımına oc::a Gelelim cevabınızın cevabına;._~ 
oorilmesini T. S. K. ba§Tcanlığından Yazmzı güle güle okudUDL ~~ 
istemek garabetini gösteren Akşam kalıp yardım ister gibi ikide bit bit 
gazetelerinden birinin spor mtıhar- kilat başkanına sığınır ve yalv8J11" cı· 
Tiri Ahmet Bahtiyar m üstear ismi.- şekilde m cdcd ummanıza da. pek 
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le yazı yazan Sadun Galib'e yine bir dnn. . k t,ı· 
ak§~m gazete.'ti~ .aa.lib Sayar im- Açık mektubwnun yalıuZ bır te"ma· 
2'l!SÜ6 cevab verılmı§tı. raiını alıp da diğer taraflarına -yo· 
Bu yazıya kar~ .neşrettiği bir .~ nası kalmadığı iç~ ceva.b "~~a.1" 
zula Sadun Galıb , gazetemızm rum., demenire dogrusu pek ~.o V'llP 

dfl ismini kan§tırm1~, /alcat biz ret ettim ama, muhakkak ~1.; Jıa• 
kendisine ceooö vermeyi lüzum- vermemeniz Bizin ve l::lübUnilZ ~bl bt11'' 
su.z 'bulmuştuk... yırlr olmuştur. Ben de, sizin~~ ıeri· 
F'ıcikat dün Galib Sayardan bir mek- la.rdan bir t.a.nesi mUst.esna ~,'3l> 
tııp aldık. (Sadun 'G<ılib) - (Ahmet ne .zekAmı takdir.iıılı.den dola.Y1 ~ 
Bahtiyara) "°" cevab te§kil eden bu beklemekten va:r.geçiyonım. y. ıdlli11' 
mektubu entere,,an 'bulduğumuz i.- okumadığmxz kısmında, haklı~· 
çin bi.ı bir ŞtJJJ a6ve etmedell ~ nuzu iddia ettiğiniz satirlB.?'l ~ 
~yoru& ca. hayretim geçti ve yerine 

A ~· k mektup hhmtm kalın oldu. ~uııı 
(Bahtiyar) olarak ruıklı old asli"' 

~ Sadun Gailbine, buglinUn 
Ahmet Bahtlya.rma ve geleceğin .•• 
betbalıtma: 

Ceva.b vermeden eunu ha.tı:rla.tayım 
ki, Galib Saya.nn, Son Posta spor mu
harriri ömer Besimle en ya.km bir a.
lAkam yoktur. 

Mektubumu bu seff".r de buluttan 
nmı kapma.manrz için Haber gazetesi
ne g&ıderiyonmı.. 

Aea;ba bu det& bu yazıyı H&berfzı 

yazdığınız o sa.tı:rla.ra. O:>en de ( ~: 
olmak dola.yısiyle ~~~~ ~ 
yazı:nızm bir yerinde "ruı:ıu:ı ..... ~,.., 
nlıa:msrzlık yapan ıste.r !bôlge• fell' 
veya bu ajan, ister ~u veya~ ~ 
rasyon olsun, akşam, iber 

1 
~ 

duğu gibi onu usullyle, ecieb1 e 
edecekt~ ~ 

Nb:ama riayet etmiyen ~ 'l'OP)t' 
bahçe, ister Gala.tasara.Yı iste"~ 
pı veya başka. bir klilp o~ bs.1' '~ 
heT zaman olduğu gibi onuıı nı~' 

Galatasaray adalet gözetilerek yola.~ jltJst° 
ica.b ederse cezalandın ~ .,-e 

M U •• hen d •. s oektlr,, diyorsunU% ama, ~ ~ ~
doğru fik:rinlzi, niçin ecııeb ~~ 

Voleybol macı tekrar ~ :1r 'btr ta.kınım 0!'1:1cularıııa. etı11l)(11 • 
- ed 11 ece k tekme atanlara karşı ta.tb11' ııı, ,-e ~ 

pazar gilnü aJrşamı Beyoğlu ~ n1z de, o valdttenberi ~ '\"~ 
vi salonunda. ya.pıl.an voleybol müsa.- ntm sormama karşı da ~,~ 
ba.kalarmda Gala.tasa.rayla. mühendis t.en ka.çmdouz. Ve hAlA. ıoa ~ 
Wmnlan arasındaki yapıl.an bir kar- nu.z. paJı_ 0~ 

Eğer bu çlrldn hareketi~.. b!W .. 
eılaşmada mühendis UıJnmmm 13 - 15, cular o klilpte oıınasa.ydl ~~ ~ 
12 - 15 ve 12 - 15 ile galip geldiğ} ya.- bir klUpte, me.selft. G~ ~ 
ztlmıştı. f}iktaşta. olsala.rdI, o elerıe j ~ 

MUhendislllerin galibiyetini tem.in fikirlerinizi, parlak cUlJ'.Ü edeJ1.iirıi21 
eden son sayı yapılırken o takımda. al- kokan bir yazıda ifade ~· 
tı oyuncu yerine ye<li kişi oynadığı ğil i., .... ) m • -_.:ıflkı112l Y" ol· 
gerek Halk.evi spor kolu, gerekse ha- İşte cevabınızın, ~Jayıııe~il . 
kem tarafından görUlmüş olduğundan za.cağrnız yazıların h1Qb

1 
iSP6t e<

dUn akşam toplanan komite Galata.sa.- mıyacağı lbu Ufak nıısal e ,-e
ra.y • Mühendis maçının tekra.rma k&- mlş olur. bir iba'bd ~~ 
rar vermiştir. Bu arada slze uf~ ttırlil ~;u· 

reyim. iKendinlzd~~ !h~dre • 
cesaret bula.madt5•~ ıına.k 1IP"' Kornera 

Amerikaya gidiyor 
Orada bir çok maçlar 

yanacakmış 
Nevyorktan verilen bir habere 

göre, dev cüsseli İtalyan boksöril, sa. 
bık dUİıya şampiyonu Prlmo Karne
ranın Amorlkaya. geleceği, boks ma
hatilinde kuvvetll bir şayia hallnde 
dolaşmaktadır. 

Filhakika, Karneranın eskl me
necerl, Luicl Soresl, Mik Jakobs'la 
mUzakerelere girerek. Karnerayı 
değerli rakiplerle d6ğüştürmek ve 
blltıhare Coe Lulsle karşılaştırmak 
tmktınla.rmı araştırmaktadır. 

sebbiblerl de oezata.ndtrl ' ')°'fi 

dir. b" yerlllde ltlll~ 
Yine cevabını~ a. ır bir tek di~ı0!' 

dığım yazılar, ~ uğrndı·· JSJJ\1} 
mensubunun tcnkıdin-0 beUd hslt1~t~' 
sunuz. Evet, bunda. a.kkınd& ııU' 
Çünkü siz o }düp h nıı. ve Jı~ t>" 
haksız neşriyat ya~t~er de sı~i· 
ğa. taha.nunlil edın1Y ce~l> ' 

1 arını ıs. t 
garezkarane Ya.:1 halde b~· s.! b1 

ler, kabahatlerı hel!" k ki bitstu,rettit'" 
Evet siz mu:ı~a yal~ J1l 1< 0ııııl 

spor münekkidısi.niZ- nra geıeee 
hanenizde (Bi) den so cak· ,-s.11 

Jak Dempsey diyoı' ki : 
(r) harfi d~~~~ıa.sp0r ~l<oıd~ 

Böyle bir ıaı~~ ııasib ıı;tl rt" 
maktan vnzc.~ ~ .rtotf' 

ın. en1a. .... da. e· " 
yazdığınız !iU s ~ JJoliY .. aJ1 dS.1

' 

gUzel bir ~yeli. Eğer cıJı~ 

Şmelin Coe Luis'e 
Mutlaka galip gelecektir 

Bcrlinden bildirildiğine göre, ha
lihazırda. Amerika.da. bulunan Maka 
Şmeling, önümUzdeki ayın otuzunda. 
llnmburg da Amerikalı Ben Fortla 
karşılaşacaktır. 

Şmellngln son antrenmanında ha
zır. bulunan eskl dUnya şampiyonu 
meşhur Jak Dempsey gazetecilere 
şöyle demiştir: 

"Şmeling beni hayretler içinde 
bıraktı. Bilhassa meşhur sağ yum
rukları, her znmankfnden daha mut 
htştır. Eminim ki, Coe Lulsle tekrar 
dBğUşUrse. onu da bu defa da.ha ko
lay bir şekilde mağlA.p edecektir . ., 

Amerikalı organizatörlerin, Şme
Jlngi zenciyle bir tUrlil karşılaştır
mak istemelerinin sırrını, acaba 
bunda mı aramnlı? 

Şnıeling 
H. Tornası N. O 

ile yendi 
Nevyork, 14 (A. A.) - Alman ibok

sörü Şmeling, 8 inci ravntta nakavt et 
mek suretil1a HAr,cy Tom.BJll mailftp et 
miştir. 

seniz ora.da. sp0r ~uı. e 1'~ 
ziyade muvaffak ~bdi.niı• ~et\ ' 

Bir vakitleır Ga ı f a.]aı.t b ııJ!ııiı ,. 
dar BahtiyardUUZ alt i]:ıtlıtl IJ 
tibaren betbaht olrxı }Ctl'~tl !) 

)t -_..;t,p5 f 
drr. ih hayaıi.ıtlz ço ~ ~~ 

Maamnf aJtlııtla. gel ·ııı b ri• 
Ha.yal ded.lın de . ~edt tı tJi 
hayalperest §aJriıniZ ~ıeriııdt &c 
sağ olsaydı meşhur ..• ;ı,. i~ 

sit-e şo.r~ . .J1' 
nin bir kıSffiIIll . ıe lfll" r. 
d • ~I fJW 5f. 

ı... . bilyatı.,,. tı6 1 

Seroinazım kim "' c ! 
1 ... ,1)1)Ctle ~" s 

Kiın yct>5tirdi bı• ~ ~::.,, 
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~l'lı paratoriçe 
1 1ltikarnalıyor 
(';enıını bin bir renkli taşlarla dö- "Venüs .. namına yarın iki gUvercfn 
~ey tıılş olan muhteşem salonun, bah kestireyim! - dedi -
tı 

6
° inen geniş mermer basamakla- Fakat, Tiberin ziyafetine davetli 

tııu Zerine, genç sarny kızları otur- olduğunu unutma! Arada sırada fm
)·arı:Jlar, akşam verilecek büyUk zi-· paratora görünmek menfaatinin lca
Zar~t fçin güllerden tac örilyorlardı. hıdır. Hem anlamadım, güzel Jull 
llıert sepetlerden taşarak beyaz mer seni neden bu kadar korkutuyor? 
aar erın Uzerine dökülmüş kırmızı, KaslsyUs sevgilisinin menekşe 
nı/' T>enbe güller birer, birer topla- rengi gözlerine bakarak: 
aa)·or, fiJdişi parmakların mahareti - Beni, Karinin aşkını kaybet-

(esınde, nefis birer tnc oluyordu. mekten başka bir şey korkutamaz 
aıı/iberin) sarayında bUyük bir fa- dostum .. ~lademki gitmemi istiyor
l'ad et vardı. Çünkü, bu gece, Cerınan sun, bekle de pelerinimi getirsin
ftn a kazanılan parlak zaferin şere- ler - sonra birden mahzunlaşan Ko
ar,e bütün Roma asilazdelerinl bir rine dönerek - tel~ş etme ruhum, 
>'a/a toplayacak olan, parlak bir zl kalbimdeki aşkın "Hesperitlerln,, 
lııa~t verilecekti. lşte mermer basa- bahçesini bekUycn yüz başlı de'\'den 
aıc ların üzerinde oturan yarı çıp- daha. kuvvetlidir. - dedi. Pelerinini 
ar kız.tarın llrdllklerl çiçekten tac- giydi ve sevgllhıini bir daha kucak
~ı; ge_ıecck olan bu asil başlara he- ladıktan sonra sediyede kendisini 

: edilecektir. bekllyen arkadaşına iltihak etti. 
betakşarn oluyordu. Büyük salonun Tiberln sarayında parlak bir gece 
lar h 'l. Sütunları arnsındnn kızıl hat- başlamıştı. Ta,·anlarından gül yap
tedı alinde uzanan ışıklar. Geniş hir raklarr yağan B1J.lonlarda, akın, akın 
lltı;ın erguvan renkli ipek örtüleri gelen davetlllcr yerleşmişlerdi. Ka
ııı11 ~a uyuyan, hnrilrnltldc bir kadı dınh erkekli bir sürü esir, ltfna ile 
tUıe~üzeı yüzünde dolaşıyordu. ör- taşıdıkları nefis i~klleri, yemişleri, 
teııı~ n altından l.ıJJo hatlarının gü- lleşcyf', ZC\'kc kanmayan davetlilere 
~Qtil5 1 belli olan bir \"ücut, baş dön- zor yetiştiriyorlardı. Flavta ve şeş
l't11dfU inhlnalarln yavaş, yavaş ge- şar seslerine şuh kahkahalar karışı
~•ra · Simsiyah kirpiklerin bir gece yor. Mütemadiyen hJ>şalan kadehler, 
tb~ı ntıgı kadar koyulaştırdığı kara ı-ıakllere doğru uzanıyordu. 
tına e~, derin bir mahmurlu kin etra- tmp:ıratorlçe bu gece Romanın en 
~t~ aktı. Mermerlerin göz alıcı meşhur gilzellcrlni gölgede bıraka-
~oıı ?lığı lJe rekabet eden biçimli cak kadar harlkulA.de idi. Altın to
tı g~r, altın ren kıt s=ı.çlnrm silslcdi- zu serpilmiş gUzel saçları, sarı ışık-

llu lel bJr başın altında blrlPŞtf. larlle gözleri alıyordu. İncecik pep-
•e tı:ı kadın "Tlberin .. karısı, ftteşin lomunun yumuşak kıvrımları altın-

Ju Uhterls, Juli idi. dan ''ücudunun bütUn şekllnl çıkara-
1ttj11 lt, gece verilecek ziyafete şöh- cak maharetli bir oturuşla lmpara
'~ek lA..Yık bir gUzclJiklo riyaset torun yanındaki koltuğa. yerleşmiş
~llra lçın, ılık bir süt banyosundan ti. Ve simsiyah gözleri şlka.r arayan 
!, u • VUrudunu hafifçe oğdurmuş bir kaplan gibi davetlilerin Uzerinde 
~I Ykuya yatmıştı. dolaşıp duruyordu. 
~ ~dl Uç dört santlllc bir istirahat- Karısının aşırı inhlmaklnden ar-
'-11 Jonrn bir çiçek lrndar taze uya- tık utanma~a başlamış olan Tiber 
~e 8e\·uıı. örtülerini üzerinden attı. onun bu gnrip bakışlarından !ena 
~al gJJI nedimesi "Ernls,.e tuvalet hnlde sinirlenmekteydi. AntuYanla 
°l'fbtnatını ıtetlrm<"sini emretti. l\:aslyüsün salona girdiklerini görUn-

\trr Crin sarayı ucsuz l.ıuraksızdı. ce asık çehre~lnde memnun bir te
• :erct 0 lerln koyulaştırdığı salon bessUm belirdi ve Kaslyüse: 
~b 1'.t-u;ık dehlizler, örünmeden - Marsın oğlu nerelerde81n? - de 

tı~ h Ctknıak istiycn birçok esraren dl - Cermnnyadan geldikten sonra 
~tl>~~~nletıerin kolayca dolaşması- evinden çıkmaz oldun. Halbuki, Ya
t %Dh tnlis:ıittl. • rilsil lejyonları ile berabP.r mahve
~ <lah0sl vo gndd:ırlığı iıergün bl- den alçak Ccrmenlere karşı kazan-
~ıtJı ~ nrtnn imparatorun sadık dığımız zaferin kahramanlarını da
t t h(\~rı, gece giintltiz buralarda nfi- ima yammdn ~örmek istivorum ... 
~'ı:tıı(I lerl<'r, şüpheli bir rdamın Bu sozlerl dinllyen Jüll, ;ltıka ile 
hıll• t lllcslne dikkat ederlerdi. LA- Kaslriisü süszmekte idi. Genç ada
) t~lyCtta.n Julinln ince zcJ:.:Ası, hiç mın htr heykele benziyen başı. onun 
~'tat1:n ihtiras uğrunda harikalar tutıışmağa amade kalbini teshir et
/~eıt or. Kalbine r~şe veren her mlşo benziyordu. Şuh, bir kahkaha 
~trıll~a Rladyntöründen, konsoluna ile gillerek imparatorun kolunu tut-
1~ıll d.~·a kadar sadık hendesi E,._ t 
>~ilarn~ldie.tile görünmedım Meşin u._ 'fiber! - dedi - mUsaadc et de, 
Or<l,, • orıçenin ipek yatağına glri-Q "· büyük Roma imparatorluğunun kud 

!)il·~~teş dağların arkasrnda iyiden retini, bir dnha ve bütUn dilnyaya 
~~% .. n.~·boımuştu. Dört zencinin ta- il An eden büyük zn rerimizin hlkAye
Q~l)'r."Us1u bir sedye, asil FlavlyUs lerinl Kasiyüs, bana da anlatsın .. 
ı.ı~l'duusun muhteşem evi önünde Karısının ruhunu pek iyi bilen 
·ql'en .<l $edyenfn biraz ilerisinde yü 'fiber, onun Kasiyilse bakan gözle-
11, l\ ev cUsse blr esir: rlndcn, nasıl bir hlkflye dinlemek 

>'e b ~nsuı Antuvnna yol veriniz! istediğini anlamakta gecikmemişti. 
ı~1 :l;ırdı. lnsana ölilm tiryıertisi veren müthiş 
ll 11C!<l ıra1ı esirlerin arasından ge- bir bakışla JUHye döndil: 

~~I f!hte C'vln, sütunlar, heykellerle - Ru sözler ancak bir lspartalı 
)t •\tti~n kapısı önünde durdu. Kon kadının ağzına yaraşır. - dedi -
~ Q ıı 1 h·nn çevik bir hareketle sed- ::'ı!aamafih zaferimiz o kadar güzel- • 

Doktor - Be§ senedir evli olduğu
nuz halde çocuğ1muz olnuıdığındaıı 

şikayet ediyorsunuz <hjle mi 1 Soylln?l-
nuz ... 

Kadrn - Hayır! Hayır/ Doktor, 
9DC1tğımıım muha.kmk kocamdan ol,.. 
ma.!ını istiyorum! 

Şikayetler, temennile!: 

1,5 senedenbe rl 
Açılamıyan 
bir dükkan 

l{asımpaşada Bedrettin mahalle
sinde Yaşmak sıyıran sokağında 
42-44 numaralı evde oturan okuyu
cularımızdan Nntan !sracl'den bir 
mektup aldık. Okuyucumuzun şikA 
eyti şudur: 

"Takriben bir buçuk sene e·;vel 
!stanbulda Balıkpazarının en işlek 
,.e mutena mevkii olan Hel\·acı so
kağında 2 numaralı clilkkAnda blr tç 
kili lokantayı açmak Uzere bu bapta 
kanunen yapılması icapeden merasi
mi tamamile ita ettikten sonra, (ya
ni polis müdüriyetince ve bundan 
maada Belediyece talep edilen sıh
ht ve fennt hazırlıkları yapıldı ve 
ayrır.a belediye doktorları tarafın
dan kilşadında hiçbir mahzur bulun
madığmt natık rapor tanzim edildi.) 
Mezkür tçkill lokantanın kUşat ruh
satnameslnin kesilmesi için yalnız 
Eminönü kazası en yüksek memuru
nun evrakı imza etmesi kalmıştı. Bu 
sırada birdenbire mumalleyh "bir 
kere kendim bizzat teftiş edeceğim,. 
dedi. Ve ertesi gilnll de dUkkAnımın 
''belediyece tahdld edilen mıntakal 
muayene haricinde bulunduğunu" 
Uerl sUrUrek mUsaade edflmiyeceğl 
nl beyan etil. 

Halbuki dükkAnıma. pek az mesa
fe ne birçok meyhane ve lçklli lokan 
talar vardır. Gerek mal sahibi lle 
akdetmiş olduğum kunturato muci
bince icar bedeli, teminat ve saire 
gibi bir sürü masrafa katlandıktan 
sonra, acaba bByle bir red muame
leslna neden maruz kaldım? Bunu 
bir tUrlU anlayamıyorum. ŞQrayı Dev 
lete kadar müracaat ettim, bu husus 
ta snrhr olncak kararı bekliyorum. 
Falrnt mahYoldum. 

Dana yapılan haksız muamelenin 
tashihi için al~kn.dar makamların 
nazarı dikkatlerini celbetmenlzl ri
ca edı:?rlm . ., 

IIARl~It - Bu muamelede okuyu
cumuzun anlayamadığı nlzamt btr 
mah:rnr görillmüş olacağını sanıyo
ruz. Eğer böyle olmasaydı kendisine 
hP-rhnlde mUsande edutrdt. Maama
fih herhangi bir yanlışlık vukuu 
muhtemel olduğundan aUkadarla
rın bu dilek Uzerlnde tetklkatta bu
lunacaklarını umuyoruz. 

dlr ki, dinlemekten seni mahrum 
etmek gaddarlık olur. - sonra aşikAr 
bir sıl:-.ntı içinde bu muhavereyi din 
liyen Kaslyüse - haydi imparatori~e 
yi harp masalların ile cğl ındir .. diye 
ilft.ve etti. (Sonu yarın) 
• Leman Karaman Oğltt 
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Bir işçi gibi fabrikada çalıştım; hizmetçilik yapbm 

Dşça lb>nır makftırile<d!Dr: 

Ne yorgunluktan, ne 
uykusuzl u ki an 
şikayetçidir! 

Gece yansından sonra çalışmamız 
ver im li o lmuyor; Herkeste büyük 

bir cansızhk görülüyor 
Röportajı yapan: Neriman 

- Gece i§ine alI§tın mı? diye sor
du. 

- Ne yaparsın .. Alışmıya çalışıyo
ruz, işte .. dedim. Senin işin bizimk:n
den zor. Kı~ın iyi ama yazı berbat. Ba
ri ne alıyorsun? 

Gururla cevap verdi: 
- Benim saatim (20) kuruştur. 
Doğrusu buna inanmamıştım. Bu 

şimdiye kadar işittiğim licretlerden faz
laydı. Kumaı dokuyt:#.:uların yevmiye
leri 110 olduğuna göre 8aatleri (13) 
çer kuruşa geliyordu. 

Bugün fabrikada çalışan bütiln iş
çiler aşağı yukarı saat hesabiyle çalı

şıyorlar. Bunlar arasında bir kısım gö
türü çalışıyor. Bunlar da tezgaha iplik 
geçirenlerdir. Onlann aldıkları günde 
140 kuruş falan.dır. 

Gece yansını bir saat geçe çalış

mamız, pek verimli olmuyordu. Herkes
te büyük bir cansızlık hissolunuyordu. 
Saat 4 olduğu halde borunıuı hS.lA ötme 
yişi, garibime gitmişti. Saat beş oldu. 
hali çalışıyoruz. 

Makine giiruttWerl arasında dışa
rıda büyük bir yağmurun başladığını 

duymuştum .. Filhakika az sonra, nere· 
den geldiğini birdenbire anlryamadı

ğmı bir ıu akıntrsı yerdeki yumülan 
ailrilklemeğe başlamıştı. 

Çok geçmeden fabrlkanm eamlı tava 
nmdan milthif bir §izn1ek ıerareleri gö
ründü. Arkasından da yağmur olanca 
tiddetiyle hızını arttırdı. Şimdi, yağmur 
damlatan tavan kapalı değilmiş gibi 
makinelerin üzerine akmıya başladı. Bir 

an içinde ayaklarıma kadar ıslandım. 
Makine başında çalıJan itçiler dağıldı
lar. Islanıyorduk. Buna rağmen göz
ı.,amüz, iş ba~na geçmemizi söylüyor· 
du.. Fakat buna kimse aldmnryordu. 

Bu curcuna tam saat 5,30 a kadar 
devam etti. O zaman da paydos oldu
ğunu söylediler. 

Yağmur yağacağı kimsenin aklına 

gelmediği için herkes pardesüsüz. pal
tosuzdu. Yağmur çiselemeye b3.§lachğı 
zaman da siyah göğüslüklerimizle so
kağa fırladık. 

Yorgunluk, uykusuzluk, yağmur. 
İşçinin bunlardan da tikayeti yok. 

O bir makine .... 
Köprü üstündeyim. Fabrikayla :ala

kamı kesmeden üzenime aldığını işi, 

daha başka sahalarth lda yapmak im
kanını hazrrlamak istiyorum. Halicin 
üstünü örten irili ufakh mavnalar, suya 
bırakılmış eski pabuçlar gibi dalgacrk
larla iki tarafa s.:ıllaruyor. Nerelere baş 
vurabilirim diye düşünüyorum. Bir a
ralık köprünün parmalchklanna dayan -

mIJ duruyordum. Ne yapacağımı bil -
mcmekten oofan bir kararsızlık icin
de bulunduğwn sırada yanm:ldh tfr göl
ge lapmiadı. 

Dönüp baktım. Bu üstü !başı eski b~r 
adamdı. O da bennm gibi lkollanru p.ır
maklığın düzlilğüne dayayarak durdu ,. 
Sonra 'başım lb:rl:len yana çevirerek cı• 
nttı. Salııalı uzamıştr. ~er lhalde yüzü
nü ıde yı:kamatn11 olacaktı ki burnunun 
yaranda 9iyah bir leke vardı. 

Gür kaşlarının altında velfecri oku • 
yan mavi gözlerinin ıkcnarlan lbir hayli 
buruşuktu. Bu adamın göründüğünden 
çok genç olduğu muhaldıf~ O da i§· 
sizlikten, yahut hayatta çarpışmak mec
buriyetinde ]daldığı bir çok miniler yü· 
zilnlden vaktinden evvd ihtiyarlamıştı. 
Ağzında toplanan tükrilğilnil denize 
fırlattıktan sonra birdaıbire: 

- Küçük hamın dalmıpm, öcdi. Her 
halde pek iyi §eyler oüşilnmUyorsun? 

Cevap vermedi.rq. Bilakis, biç 1tc ce
vap vemi.yc ni~im olmadığını anlat
mak için ondan ıiki admı açıl:hm. O bu 
hareketimden şu ika.daralt olsun bile 
alıİımad.r. Ondan açüchğım bdar !bana 
yakla§tıs 

-Derdini eöylc:meyen C!cnnıı.nnıı ibu
lama.z, ~i. Gözlerinden hiçte iyt. h~ 
vaziyette olmachğıru anlıyorum. Her 
halde blr yerde ~nnın. Aldan • 
mıyorum ya f.., 

- ÇalıftJUYorum. İl arryonıpı, de
dbn. 

Kendisine insandan anlar bir adam 
ıUail vererek: r 

- Belli, dcldı'ı, aDmaI1a.h hiç aldan-
mam. Kimin gözüne !baksam ne iş }'Pp-

trğını bı.1e lbllirlm. 1 

- Doğrusu anlayışm.rn diyecek 
yoli .. 

Bunu alaylı ıblr şekilde söylemi} ola
caktım k=.: 

- Alay ctmıe lldlçü1c bamın, dedi.. 
Bizde görüp geçirmiş, insan içinde ya
şanır§ bir kimseyiz. Fakat ne yapalnn 
ki talih.:WZ yar olmıdr ilme.. Hele bir 
aydanberi bils:bi.Jtün kötüledik. Amma 
ümidim kınlmış değil. Nasıl olsa kör 
talihi ycnoceğim. • 

- İnşaallah .• 
- Tuhaf değil mL ~rim dUşlince-

lerim kendimden çok başkalanna yarar. 
Yol gösterdiklerim kötü vaziyetten heP. 

iyiye dönmüşlerdir. 

- Şimdi ne r.Ş yapıyorsunuz? 
- Bir iş yaptığım yok .. Yapmanın 

pe~indeyim.. Bu geceye varmadan um· 
lduğuma kavuşacağıma eminim.. 

(Devamı var) 

tı~ \>e e~ıdt, merdivenleri sUrntle çık 
te~€' nde yemiş dolu bir tepsi J/cıbcrin deui.z ve macera romanı: f4 bize doğru gelirken şimal ,·eya cenuba doğru 

kaçacağını sanmıştım. LAkin bu zannım yanlış 
cıktı. Birdenbire güvertesi büyük bir faaliyet gös 
terdi. Bütün topların başına adam geçmişti. Ge
mi garptan gelen tok Amerikan zırhlısının kendi 
hizasına gelmesine müsaade edecek kadar dur
du. Ancak Amerika zırhlısı hizaya gelir gelmez 
altın gemi sanki canlı imiş gibi biranda harekete 
geldi; başından köpükler saçarak o !evkalAde 
süratlo flerlemeğe, garptan gelen Amerikan zırh 
lısınrn baı:ından geçmek üzere bir dnire çevlr
meğe başladı. 

sonra gündoğuşuna doğru muhteşem bir devir 
dairesi daha çizdi: Ne yap;yordu? Gündoğuşun
dan bütUn sUratlerile ynkUı.şan Uç birinci sınıf 
zırhlı ile de tek başına. çarpışmağı mı gözUne 
almıştı. Lt\kln bu bir deHlikolurdu.Altın zırhlı 
ne kadar kun•etll olursa olsun bu üç gemiye knr 
şr durabilmesi şUpheliydf. Bunu onn kumanda e· 
den adam da anlamış, ynhut boş yere tehllkcye 
girmemek istemiş olmalı ki; tekne gene birden 
bire batıya döndü ve şaşırtıcı bir hızla ufuklara 
doğru yol verdi. üç Amerllmn zırhlisrndan birl 
hareketten kalmış harap Amerikan zırhlısından 
yaralıları alırken ötekiler altın gemiyi, top ateş
lerini keserek kovalamağa başladılar. 

~r 11 genç bir kıza: 
td?"rı~ endin nerede? - diye sordu -
~I hı kıı beyaz dişlerini çıkaran 

'~l t\ııı~ tebessümle: 
~ t>ıtı~. l<aslyUs AtrlyUmde lstira-

l. "ll\t or - dedi -
.>~ U\"a, 

1~ htı,,.ün, Pelerininin kıvrımlarını 
~. llıı D lt adımlarla ilerledi. Atri

~ ~'Jtı:rdeslnl kaldırarak sevgiıt
l"ıı.tll •. in kolları arasında uzan

>'~ n l<nslyUso: 
'"'ı.ı !)rr ~ llıt.r81 C'nfn kanatları seni ebediy 
~\~illan~.: tenbel muhnrlp! - dedi -

~~ hır~~an ı;eldlğlndeııheri, seni 
t'l 'il. llr n umumi bir yerde gör
~ı:ı~l'le bıtun ll!'thlar başı için doğ

? 11
\ sen~ halin sebebi nedir? .. 

ı....' bu güzel kız mı bUyUle
tıllr:ııırın, 

l\ıı.~h~· utandırncak kadar güzel 
. .,.: :o,.;.~s "IIC'ı·lnl Karinin sert 

ll<Itı. nd~ dolaştırdıktan ı:ıonra 
ıı ~\·ı~ 

~I e hoş geldin "Antuvan .. 
~~ 

11 
ıır rı Dediğin doğrudur. 

t • ~ ~~ırn 11 esir ~demedllderl 
, 'ile h~ı l)U güzel kız, muU
'~tı" ı:ıc-nı ine getirdi. ynrışlar. dÖ
~ ~ 1 'ıtı ıı:'\ sıkıyor. Tlherln snrnyı 

1 '"tı h'f'ı Ynl('>ll a~ hl r dif;i nslnna 
h ~, )or 0 1·n it karısı ttdctn beni 
'I ~ "• 

ll \'8.n 
U t\izgulc>rek : 

el Sözleri sana söyleten 

Yazan: Ali Rıza ~yfi. 

Dedi. Dilrbilnümü ~özilme getirdim; evet. bu 
bir Amerika 1 el sınıf zırhlıı;ıydı. Arkasından da i

ki zırhlı daha görünüyordu. O zaman lnglltere 
donnnmaı;ı manevralarında bulunmak Uzere A
merika devletinin de lngiltcre sularına Uç gemi 
göndermls olctuğunu hatırladım. )fane\'ralnr bit
miş olduğundan demek onlar da memleketlnlne 
dönüyorlnrdı. 5imdi altın zırhlının sandalını ne 
için çağırıp urnklasmak istediğini anlamıştım. 
O, tam İngiliz postasile uğrnşırken Uç büyUk zırh 
lınm hilcumuna nğramalc tehlikesinden kaçıyor
du. 

Altın ıı:trhlı bntıyn doğru, otuz milden aşağı 
olmıyrın hlr hızla uzaklaşıp ~idiyordu. Ancak 
hirdımbire durduğunu sonra tekrar bize doğru 
clöndUğünU g{'rdilk. Doğan kaptan: 

- Oradan da bir zırhlı geliyor! 
Don!. E,·ct. l!tırp tarafından gene Amerika 

rteYlctinin oldu~u nnlnsılan bir zıl"hlt :•aklaşmak 
tay-dr. Altın zırhlı pek kBtü tuzağa dUşmUş bulu
':'rnyordu .. 

YUrei;"lmc1e bUylilc blr sevincin çarpıntısını du
yuyordum. Jı;tf' o ıtnvn•tli altın gemi en sonra 
lrnndl ~şlerilc l•arşılnşmış idi. Bir yandan üç zırh 
h bir yandan da tek ztrhh, kaptan Bil~km tekne· 
sine yaklaşmakta de>am ediyorlardı. Altın zırhlı 

Sa'taş ve ölümUn heybeti bu deniz parçasının 
üzerine çökmüş gibiydi. Postadaki binlerce yol
cuların, bizim Yattakllerln gözleri altın zırhlı 
ile ona doğru ilerUyen Amerika zırhlısına dikil
mişti. 

Altın zırhlı dairesini ~evirerek .Ameriknlınrn 
provasını tam bir knç kerte geçmiş idi kl bUtti 
bUyilk ve orta toplarını birdenbire Amerika zrıh 
lısı üzerine boşalttı.! 

Bu korkunç, amansız ve habersiz ölUm sağa· 
nağını, böyle bir taarruzu aklına bile getlrmiyen 
Amerika zırhlısının gü,·erteslnl baştan kıça ka
dar yalayarak süpürmüş, güverteyi ölU yığmlarl
dcmlr, top, kundak parçaları ile doldurmuştu; 
hor taraftan kara yangın dumanları ye yaralıla· 
rm ~ığlıkları yükseliyordu. Altın gemi bu ilk ve 
öldürilcll vuruşla da iktifa etmlycrek Uç dört da
Jtlka kacla zavnllı zırhlıya blitlin makineli topla
rile do ölüm yaf;chrdı. Anıcı ikalı tek bir top at
mağn vakit lıulnmaclan battal hlr tekne, yüzer 
bir tabut kılıfüna girmişti. Artık onun korkula
cak hali kalmamıştı. 

Altm gomı, bu korkunç zaferi kazandıktan 

Ben sandalımızt indirerek (Kara Çapa nt
lantlk şirketi) nin vapuruna gittim. KondUerine 
bir yardım edip edemlyeceğimizl sordum. Gemi· 
nln lçl acıklı bir mnnznra gBsteriyordu. Baş ta• 
rafa vuran humbara tayfa kamarasını parala• 
mış, nltı kişi yaralamıştı. GU\·ertede kadınlar, 
çocuklar ağlaşıyorlardı. Biz knptanla konuşur

ken Uç Amerikan zırhlısından geride kalan biri· 
nin de kaptanı geldi. Hfldisenln nasıl olduğu halt 
kında. aramızda blr rapor yapılıp hepimiz tara.· 
fından imzalandı. Bu sırada arkadan yetişen bir 
Amerika harp gemisi de işl öğrenmiş ve bu iki 
~eminin Nevyorka kadar atlantlk postasına. '\' C 

bize arkadaşlık etmeleri kararlaştırıldı. 
-G-

B eş glln, gece gündUz, hnrp gemileri ve nt · 
lantik postası hep blrllkte yol aldık. Adsız zırhlı 
11e olan kısa savaşta Atnerlka kruvazörü o kadnr 
fena sakntıığn uğramıştı ki: bUtUn gayretlerine 
rağmen ancak on iki mil surat yapablllyordu ... 

.(l>evanı( var). 
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CıŞ"" Dnştnrnfı 1 lnclde ı 

\"C'rtıhııt hcı· türJil .J ııpon rnnknm \"O 

l.u\\C'tlerlııin gnyri mnuni \C g:ıyri 
meşru rniiılalmlclcrlnc u!,rrnmryncn· 
f:ıııı temin hıısn nndR mfü•het \"e 

a oyayı P~t:ns seyfed: 

tt• dının cenazesı o e 1 .... Bqtaratı 1 incide 
Matum olduğu ilzere gerek bayan 

terenin zaı·nrlarını tazmine haZll'dll'. 
nu hlidlselerin 1ngiHz - Japon dosta
ne münn cbctlcrlne bir halel getir· 
mlyN'Cbrf Umiclinl izhar evler ,.e <le· 
ıin hlirnıctlel'imi takdim ·eylerim.,, 

Ulviye gerekle biraderi Türk tabaası
dırlar. 

Ahmed Emin - Avni Bayer meselesi 

Müddeiumumilik 
hazırhk tahki a nCJ 

~nrlh trdhlrlcr nlırulığı hakkında 
tt-:nlnnt H•ı·mc ini tnlep etmekte ve 
hr , J,.mC't~tC'tlir ... 

imparator mazeret beyan 
etmeli 

Batırılan gemiler 
61 kişi sağ 

Nevyork, 14 (A.A.) - Associatedo 
presscln öğrendiğine göre Panay top 
cekerinde bulunan 70 kişiden 61 t 
sağ ·ve i$allm<ltr. 

Mısır konsoloshanesinin kendilerine 
vize vermemesi üzerine, merhumun ka 
inbiraderi had.:iye vekaletine bir tel
graf çekerek vaziyeti protesto etmiıtir. 

Bu sabah bir muharririmizle göril
ıen bay Semih Mümtaz aynen ıunlan 
söylemiştir: 

başladı __ 
Kanuni takibat yapıllp yapılmavac""'" ,-< 

ğı tahkikat bittikten sonra belli oı.~cı~~ 
Tan gazetesi başmuharriri Ahmet b.~bi Avni Bayerin dün çektıcı te 

Vaşington, 14 (A. A.) - Bazı yük
sek memurlar, Panay meselesi için an 
cak bizzat imparator ta.rafından ma
zeret beyan edildiği ve bu gibi hft.di
seleıin tekerrürüne meydan verme
mek üzere tedbir alınacağını temin 
ettiği takdirde Roosevelt'in tatmin e
dilmiş olacağım söylemektedirler. Bu 
memurlar, bu taleblerin §imdiki za
man için pek mübalağalı olduğunu i
lave etmektedirler. 

Topçeker 90 dakikada batmış 

Amerika efkarı umumiyesi 
ne düşünüyor ? 

V~ington, 14 (A. A.) - Amerika 
gazeteleri ile efkarı umuhiyesi. Pa
gareteleri ile efkfı.rı umumiyesi, Pa
nay hadisesinin ciddi bir hadise oldu
ğunu beyanda ittifak etmekte, yalmz 
herhangi bir hn.Teket icrasından ev
vel dikkatli bir tetkik yapılmasını il
tizam eylemektedirler. 

Ayan aza1annın fikri 
Vaşington. 14 (A. A.) - Birkaç nü

fuzlu ayan azası Japon tayyareleri ta
rafından batmlan Amerikan Panay 
topçekeri hadisesi hakkında mütalea
larmı bildirmişlerdir. 

Bo-:ah demiştir ki: "Ben, vaziyette 
şiddetli tedbir alınmasını icab ettire
cek bir sebeb görmüyorum.,, 

Macarran §Öyle demiştir: ''Çok da
ha evvel Çin sularından aynlmil} bu
lunmalıydık.,, 

lş;i Shipslead, bütün Amerikan kuv 
vc:•Ierinin Çinden geri alınmasını ter
viç etmiştir. 

Hariciye encümeni ıeisi Pittman ise 
;:unu demiştir: 

''Bu suikastlerden mes'ul olan yük
sek Japop. subayları cezalaridırılmalı
dır. Diğer devletlerin teba.:ilarını kor 
kutarnk uzaklaştırmak için kasten bu 
hadiseleri çıknrma.kla. bihakkin şüphe 
cdilE'n Japonyn ancak bu suretle hüs
nüniyetini göstermiş olur. 

Harcşal Çnnkkayçekin beyanatı 
Şnngh:ıy, 14 (A. A.) - Mare§lll 

Şan. Kay· Şek, Nankindekl Çin kuv
vetlerine geri çekilin emrini vermiş
tir. 

Radyo ile yaptığı beyanatta mare
şal dem.iştir kl: 

''Nankinden rica.t etmiş olmamız 

Çinin mütecavize kar§ı koymak az
minde hiçbir deği§iklik yapmış veya 
yapacak değildir. Hükumet merkezi 
Çiılking'a nakledildikten sonra Nan
kin siyasi ve askeri ehemmiyetini esa 
sen kaybetmişti.,, 

Jngiliz1ere tnrziye verildi 
Londra, 14 (A. A.) - Oşida, harici· 

ye nazırı FA.eni ziyaret ederek geçen 
pazar günü Yangçede iki İngiliz top-

çekerlnin bombardıman edilmiş olma
sından dolayı tarziye vermiştir. 

Yoşida, Japon hlikfımetine, hadise
nin ne şekilde cereyan ettiğine dair 

henüz tafsilat gelmediğini ve mahalli 
Japon makamlarının yardnnile tahki
ka tn devam edilmekte olduğunu Ede
ne söylemiştir. 
'aponya Amerikaya ta2minat 

vermeğe haıır 

Şanghay, 14 (A,A,) - Japon tny
yarelerinln Pnnay topçekerine beş 
kere taarruz ettikleri ve geminin 
90 dakikada bnttığı söylenmektedir. 

Nankin nasıl işgal ediliyor? 
Şanghay 14 (A.A.) - Gece Nan

klnde şiddetli yangınlar çıkmıştır. 
Çin lutantı, mareşal Çnn Kay Şekin 
kat'I emri üzerine Nankini tahliye 
etmiştir. Japonlar, tedrici surette 
ve falmt bUyUk bir ihtiyatla ve he
nUz gizli olarak kalmış olmaları 
muhtemel bulunan Çin askerlerini 
ortaya çıkarmak üzere her evi ayrı. 
nyrı muayene etmek suretile muhte
lif mahnlleleri işgal etmektedirler. 

Nankin düştiikten sonra 
Tokyo, 14 (A,A,) - Ashahl Shim

bon gazetesi Nanklnln sukutundan 
sonra. Japonyanm Uzak şarka ait 
bUt'Un mesullyetl yalnız başına de
ruhte edeceğini yazmaktadır. Bu 
suretle impo.ratorlu~un Japon me
nafiinl Çimle menfaattar olan bazı 
ccnebt devletlerinin menafiine kar
şı ırnrumak için yapmakta olduğu
mUcnde1ede vnziyetl kuvvet bulmuş 
ol P. C'a ı~tır. 

I>lğcr taraftan bu gazete, umu
m1 ka.:rarga.h ne hUkümetin uzak 
tıı.rkta siyast ve askeri bir sulhun a
na hatlarını teslıit etmek için Mika· 
donun riyasetinde bir konferans ak
tedeccğlnl bildirmektedir. Çin bükfı· 
metine dUt'Unmest için mUsaade etli· 
lecek fakat mUzakerata girişmekten 
imtina etmesi takdirinde kendisine 
gayri mevcut nazarile bakılacaktır. 

Çinde yeni hükt\met 
Pekin, H (A,A,) - Yalnrz Japon 

makamları mahalli çın makamları
nın lştirald ile yapılan bir merasim 
esnasında "Çin cumhuriyeti muvak
lrnt hUkümetl., bugün saat 11 de bu· 
rada ıırm edilmiş ·ve resmi daireler 
tizerindekl komintang arması kal
dırılarak yerine Çin cumhuriyetinin 
eski bayrağı çekilmiştir. Yeni hU
kümetl teşkil eden teşrif, ticari ve 
ailıt komisyonlar faaliyete sccmış
tir. 

Çinin sabık da.biliye ve maliye na
zırı olup halen teşrii komisyonun 
riyasetini deruhte eylemiş bulunan 
Erho - Tang Çin Japon gazetecllc· 
rlnc aşnğ"ıdaki beyanatta bulunmuş
tur: 
l\fuv:ıkl;:at hükfımetin vazifeleri, 

beyannnm,..de ınusarrahtır. Hüktl· 
met evvelt\, memleket dabtıındc 
sulh ve eük(inu tesis o~tliyecek Ye 
Çin Japon milletleri nrnsında en de· 
rln bir nntaşma~lık hüküm sürme
mesi l<;in lö.zımgelen bütUn tedbirle· 
rl alacaktır. 

DugUnkU şeraitte bu yeni hükfı· 
mctın kurulması, önüne geçllmez bir 
hl\dise teşktı etmektedir. Yabancı 
bükfımetlerin yeni Çin bükfımetlnl 
tnnıyncaklarını Umlt etmek isterim. 
Zira memleketin yeniden imarı için 
bUtUn dUnyanın yardımı lAzımgele
cektlr. Alınan bu tedbirler Uzak 
şarkın diğer devletlere kapanMağı 
manasmı tazammun etmemektedir. 
BllAkls yeni hUkümct, komUnlstler 
hariç herkes ile lşbirllği yapmağa. 
zlyadeslle lıahlşgerdir. 
Nankindc ka'an Çin kuvvetleri 

Hnnkov, U (A.A.) - Nanklnl tnh· 
llye etmeğe muvaffak olamamış o· 
lnn Çin kıtnntının büyük bir kısmı· 
nın Japon kıtaatı Te Japon gemtıerl 
tarafından ihata edllmeslnden kor-

Tokyo. 14 (A,A,) - Domel ajansı 
bildiriyor: Hirota bugUn lngiltere 
hUyUlc elçisi Cragl4>yo blr nota vere
relc ı 2 lt!nunuevvel hA.dlBest dolayı
slle derin teessUrlerlnl blldlrmlştlr. 

Notada şöyle denmektedir: 
"Bec, Ulicldt ve Scnrnbce İngiliz 

hnrp gcmllorlnhı Jnpon hava km·· 
votıerl tnrnfındnn bir hata neticesi 
tıırnk bomhnrdıınnn edilmesi hftdl· 

:csindcıı dolnfı hül..'iımetlm naııuna 

- Ben ve hasta olmuma rağmen 
kardeşim, eniıtemin cenazesiyle beraber 
Mısıra gitmek üzere hazırlanmııtık. 
Fakat, birdenbire biç ümid edilmedik 
bir m:iıkitatla karşılaıtık. Mısır konso 
losu pasaportumuzu vize etmedi. Bu 
hal karşısında konsolosa dedim ki: ''zan 
netrnem ki, ilerde tahaddüs edecek olan 
bir aile ınünazaasmı düşünerek Mısır 
hükumeti bize vize vermekten imtina et 
miş olsun, binaenaleyh size soruyorum, 
bizim için böyle bir emir var mıdır?" 

Konsolos: "Hayır, fakat aormağa 
mecburum" cevabını verdi. Biz de böy 
lt.i.:e hareketimizi tehir etmek mecburiye 
tinde kaldık. 

Maamafih vilayet makamı ve bari 
ciye vekaleti nezdinde bu haksız mua 
meleyi hemen protesto ettim. 

Müsaade gelir gelmez, gerek karde 
şim, gerekse ben derhal Mısıra hareket 
edeceğiz ve zavallr Seyfeddinin hiç ol· 
mazsa mezannı ziyaret etmek imkanını 

bulacağız. •• 
Bayan Uıviye Seyfettin 

hamile mi? 
Diğer taraftan dolaşan rivayetlere 

ıgöre, merhum prens Seyfeddinin bir 
çocuğu dünyaya gek•.:ekt!r. 

"Jayan Ulviyenin hamile olması ve 
rahatsızlığının da bundan ileri gelmesi 
pek kuvvetli bir ihtimal dahilinde görül 
mektedir, 

Maamafih .doktorlar kati bir teıhiı 
koyamamışlardır. 

Alman gazetelerinde 
"Milletler Cemiyed,,tabiri yok 

Berlin, 14 (A. A.) - Havas: 
Alman garetelerinde dün akşam

danberi sanki parola varmış gibi "Mil 
letler cemiyeti" tabiri kullanılmaz ol
muştur. Milletler cemiyetine Alınan 
gaz.cteleri "Versailles'm ebedileştiril -
mcsi için Cenevre müessesesi,. adını 
vermeğe ba.slamışlardır. 

kulmaktadır. 
Çinlller, Pukovun Japonlar tara

fından zaııtedilmiş olduğunu itiraf 
etmekte Ye rlcn.t halindeki Çin kuv
vet kUlllyeslnin halıhazırda Pukov· 
vun şlmallnde kA\n Puchengde ta· 
haşşilt etmiş olduklarını beyan eyle· 
mektedlrlcr. 

Jngiltcre Çin sulanndakl 
gemilerini geri çekmiyecek 

Londra, 15 (A.A.) - İyi haber a
lan mahfiller, 1ngillz kabinesinin 
bugUnkll tçtımaında Çin sularına iki 
zırhlı gönderHmesi lhtlmallnin müza 
kere edlleceğlnt bildirmektedirler. 
Bununla beraber Amerika iştirak et 
medikçe lngilterenin bir deniz nu-· 
mayişi yapabileceğinde şilphe edll
mektedir. Herhalde tngnterenin Ja
ponların talep ettiği veçhlle Çin su
larmdakt gemilerini geri c;ekmlye
ceği muhakkak addedilmektedir. 

Almanya Çan Kay Şek 
hilktlmetint tanıyor 

Derlin, 14 (A,A,) - lyi haber alan 
mnhafilden blldirlldlğine göre, yeni 
Çin hfikfimetlnin tesisi, Almanyanın 
Mareşal Çank Kny Şekin hUkömetl 
11e olan mUnasebatını değiştirmemiş 
tir. Ve Almanya Çang Kay Şek hil· 
kfimetlnl Çinde yegfine meşru hU
k(imet olarak tanımakta devam et
mektedir. 

1. ırı nsıın7.a derin tnccssllrlerlnıl 
c •"c •' d ı ı~k blltllrmçJdc kcshl şeref e er m. ., • 
•clllnslnrun şu cihetten do h.ııher<'lnt' 
tmck isterim J·f, Japon hükUınetl, 

; ınahlrettekl hAdiı;ıelerln tckcrrtı-

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütün nğn1annızı derhal keser. 

ıı nJ 0·ımnk lcln 147.mıgelen tecJ 
rnno ma · 
1 irlerf hl" tercddUt etmeden almış· isim 
> T1thklknt netice inde bn~hAdlse-
tır. ıcsullcrlnc Jtıyık olclugn <'Czn .. ,,.-
Jcrln n ktJ Jlilkfımctim lngil-
yı dn ,·crecc r. 

icabında ~'Unda 3 kaşa ahnablUr 
ve markaya dikkat. Taklltlerlndan sakınınız. 

Emin Yalman ile diş tabibi Avni Bay- hakkın.da şunları söylddi: . 0e 
er Glrasmda otobüs i.şinden ~ıkan pro- - ''Böyle bir telgraf gazete.:ı:e }ıİ~ 
testo günün mcaelesi haline gelmiştir. geldi. Fakat yazan adanı, beI1l şznr· 

Avni Bayer, bugün Tan gazetesine bir zaman karşılaşmamış ve ko~u dil:'.: 
bir t.elgraf çekerek, yapılan neşriyat- mış olduğunu bildiği halde, ~ar·:ı 
tan dolayı mahkemeye müracaat ede- maskeli duran bir takım ~ biric::::-' 
oeğini, yalnız, Ahmet »nin kendisi- aleti olduğunu ka:bul eden o· 
nln diğer kimselere ilet olduğunu is- Böyle bir adamı kendime ınubataP 
pat ederse mesleğinden ayrılarak tamam.,, 
memleketi terkedoceğini ve buna. mu- Başvekile açık me~l~f gıı• 
kabil de yani ispat edemediği takdir- Ahmet Emin Yalman bugiinl· ıüta• 
de Ahmet Eminin ayni şekilde har&- zetetf.nde, Başvekil Celal Bayara •ştitı 
ket edip etmiyeceğini sormaktadır. ben "Aç.ık bir ariza,, neŞ~ıı' 

Avni Ba.yerin valiye göndermiş ol- Bunda, son hadiseler üzerine e araYa) 
duğu protesto sureti müddciumumili- riyet mahkemderinde hakkını . et if, 
ğe havale edilmiş ve müddeiumumilik- cağını kaydettikten sonra, ~t ya' 
çe ha.zrrlık talıkikaima. ba.şJa.nılmıır leri umum müdürlüğünce tah 
tır. Bu hususta kanuni takibat yapı- pdrnasıru rica etmektedir. 1' 11' 

lıp yapılm.ıyacağı ancak hazırlık tah- Tan başmuharıi.ri ''Açık ıncktU '' 
kikatı bittikten sonra. belli olabile- nu şu satırlarla bitiriyor: fle t' 
cektir. Şimdiki halde bu mesele hak- ''Bir vatandaş ve gazeteci -sıf=·~yctJ 

dirk~0da açılmış bir dava mevcut değil- leğ:1ın, İstanbul şehri halıanın.Jeri :ı}J 
!erinin dinlenme5i ve yolsuz 1

ll • \-1' 
İstanbul milddeiuımımm Hilanet partı dmlatmak üzere hükumet. ve .. •·et f 

Oni't da dün gazetecilere ıu beyanatta b a .. ı. na1ile lstanbulda esaslı ır 
bulı mmuştur: 

- • Bize gönderilen protestonameyi 
tetkik -eu,:k. Vaziyet, §imdi hazırlık 
tahHkatı safhasındadır. Tahkikatla 
muavinlerden Nureddin nıe§guldür 
PrCltestonamenin tabi tutulacağı mil
tc~klp muamele, ancak tahkikatın inki
§afıNian sonra belli o1alr1cce1rtir. Şim· 
ldiye kadar ortada otobüs meselesi ile 
doğrudan doğnıya veya dolayl'lile ali
kadar olmak üzere resen veyahut da 
phscn açılını~ hiçbir dava yoktur. 

Bu sabah Ahmet Emin Yalman ile 
de görüştük. Tan tbaşmuharriri, di} ta-

Bir ev çöktü 
..... Baştn.rafı 1 incide 

linde durmakta olan binayı ta.mir et
tirmek istiyen mal sahibi, üç amele i
le bir de arabacı bulmuş, binadaki mo
lozları temizletmeye başlamıştır. Aınc 
lelerden Ramazanla Ali çavuş, muhte
lif katlarda yığılı molozları küf ele.re 
doldurarak diğer amele Ali vasrtasile 
Musta.fanm arabasına taşnnaya uğra
şırlarken, Ali çavuş üçüncü kata çı • 
karak oradaki molozları almak iste
miş, fakat zavallı adam daha ayak ba
sar basmaz, Uzeri zaten molozlarla. do
lu olan döşeme birdenbire ilcye ayrıl
mış ve Ali çavuş müthiş bir feryat ko
pararak, bir yığın mp.loz arasında a.şa
ğr yuvarln.nmıştrr. 

Bu anda yarı beline kadar taş, top
rak ve tuğlalar arasına gömülen za • 
\•allt amelenin sırtı da çöken tavanın 
altında kaJmışttr. Bu vaziyet k~ısm
da diğer arkadaşları da feryada ve et
raftan yardım istemeye ba.~lamışlar. 
~te bu sırada nokta. memuru polis 
Süleyman hemen vaka yerine gitmiş, 
hayatını tehlikeye koyarak Ali c,;avu -
§Un yanma inmiş ve yıkılan tavanın 
altına girerek. esasen iriya.n: bir genç 
olması sayesinde biçare adamı tazyik 
altında öldürmek UT.ere bulunan tava
nı omu7Jıyarak kaldmnış ve yaralıyı 
bu rnilthiş vaziyetten kurtarmıya mu
vaffak olmuştur. Fakat iş bu kadarla 
kalmamı~. Ali çavuş yarı: beline ka • 
dar molozlar arasında ya.n: baygm bir 
vaziyette gömülü kalrn~trr. 

O zaman polis memuru hemen itf ai
yeye ve Amirlerine haber vermiş, bir 
az sonra yetişen itfaiye Ali çavuşu gö 
rnülü olduğu yerden kurtarmıştır. Ya
ralı imdadı sılıhi otomobili ile Beyoğ
lu hastanesine götürülmUştUr. 

Zabıta. ve belediye fen heyeti işe 

el koyarak tahkikata başlamıştrr. 
Üskildarda da bir ev yıkıldı 

Dün ak§am Üsküdarda Durbalıda 
Külhan sokağında Nuriyc aid 16 numa 
ralt ev ansızın yıktltnIJtır. Harap oldu 
ğu için bir müddet evvel bo§altılan bu 
evde kimse bulunmadığından nüfusça 
zayiat olmamı§tır. 

pılmasıdtr • ., • 

H · t h-d·ıse~J a ay a iııcfdC 
füıştarnfı 1 ı;tıı: 

çapta bir muharebe halini ııJ.tlllı> ' 

Açıkça tahrikflt ~1 ~{· 
Antakya, 14 (Husu..i) - !{~ ,.C' 

nemasında. Ermeniler tar1JİI~ultıll::ıt 
rilen bir müsamerede ha.zıt 
Garo, §unları söylemiştir: tıı. Si~ 

"- Bizimle beraber ol~ bf~'ı>C ... 
uzatılan dost elini tutar '~ursbıı~ ... 
çalışırsanız Türklere ka.TŞI iıe i~·· 
siniz. Bu iş için icab ederse ~r.. 
diğiniz kadar silah verebili1:

1 

Nufus da1averesı c~\t , .. 
:Antakya, 14 (Hususi) - Sn11ddele!i'' 

· ına. ·ıc na yasa.sının 9 ve 12 inCJ 1·c:ıert UfUS " • ~ 
de tasrih edilmiş olan~ n: J" Jj.1BJl ., 
~mak üzere tek ha.kını 1 

1• w:. · 
meler teşkili hakkında yükSCb' u t·". • 

· ve ·• serlik kararı neşredilIJll§ ;,r.ı; · 
.. ihd" a edilell . ..,. 

ramameye gore .,_, Gıı.ti!..l• i 
ya hakimliğine :Mehmet k :tJııfd~1• 
rıkhan ha.kimliğine de ~a?1 dııt=l o::. 
tayin edi~lerdir. B~ Jkı:k:tu pi! · 
dcnberi Türkler aJeyhınc . ıerdir· ... 
lcr be.!!lemekle iştihar ctnı~dıı f ·· ·. 

Mehmet Garibi !skende~tipliği 'tl. 
. t"hb t d • esı· baŞlt<• or:vıı.1 

SIZ lS 1 ara aır 33 dC J" '. ·ı 
zifcsinde bulunmuş ve 19

1 
ğa gctır1,.. 

sızlarm hinunetile ınebUS u :ı;-rnnsıı · 
mi5 ve 5imdiye kadar d~entfştit'· 
maline hizmette :ıcusur e ·bnild:ı 1 

•. 
Sadık Mardini ise. l{t~;·hİlld.c ~~ 

tUn cmegı-·ni Türklerın n if etJl'l'ş .•• 
t kS """ . r:ı.şmak meselesinde e. ehe.ret " 

bu hususta da bir baylı Il1 

tcrmiştir. r flnt:ıY 
Milletler Ccmiyc 1 

,., 

komisyooıı ga.uı.Ydı:l .. ı 
Cenevre, 14 (Jı,.. A..) ;rını t:l11~0"' 

pılacak intihabat cS:ecclt ol!)Jl ıı.rt' 
ve tatbikıru kontrol •detindcll ~ fC' 
misyon Hata.ydan a\ n,ra.lt Jtoııst'.~r.'ııl 
burada içtimalar yap runu l s11-
isine verilecek olan :;~ye ı1c f'~tl" 
ctmi5tir. Bu rapor Tü rciSi ııu-:;~.r~ 
hükumetlerine konseYlaŞıldığıPll ;tıt:· 
dan yoUruı.acaktır. An nsındıı 1.0 <Y 
komisyon intihCLba.t csn dectini ... ı;ııU· 
dam edilecek ~j~Ia.r~0~i.,qyon ~ııW 
larak gösterınıştır .. ·n l5 inde gcııl" 

:~-..:ı k" kanunusa.nını btıııııı mUD-le 1 • . ~lnJlllŞ 
ya. dönerek ı!}ınc ba.:ı-

tır.- 110 
Heyeti Vek 

topıaotıst Ji tar'·;ı 
A.) _ ra ·et' -'~ 

Ankara, 14 (A. . ,.;1Jeri }lC) ·'11 IY -n..,. ve.ıv ısıı~· " 
tısmdan sonra ı--:~ aJ1ll re il?'. 

.. başvekil CelS.l J3D.Y "' ;~1er ı,ıJ 
gun ak IJ]. utteı» ,-e ., 
tında toplanar ıtJllll'luŞ l3ıl t"·, 
rinde görüşmelerde ~~iştir· ci' ~~ 
işlere dair kararlar . ça}cttlııl' 
lantıda mareşal Fevzı 
zır bulunmuştur~ 
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d' ·····-
~Pcrn 1 .. ·· k · · V li . on a gol'.ııece sınız. ensan va 
Sıni .,. . . . 1 f d k . • 

<.ıyaretinız e §ere yap e f.\:e sınız. 

h - ~ütün bunları öbür günden sonra 
tchır edersiniz. Başka? 

bı - Sonra mösyö dö Şaleye verilmiş 
•f ••• 

ltıc1t 0~ vardı. Sen-Lbardaki evinde ye 
lar tıyafeti. Kendisi bazı mühim ifşaat 
l>a da bulunacağını haber veriyordu. Ora 

Yaln "d k · · F k ız gı ece sınız... a at ... 
ti l<ardinal, sert bir tavurla sözünü kes 

'tc: 

~iın· -Mösyö dö Şaleye yalnız gelece 
1 Yazın, dedi. 

lii'~Qtip odadan çıktıktan sonra, Riş
tib.' :Yalnız bulunduğu zamanlardaki de; tillıneğe başladı ve bu gti):işil cid 
l..ı}'l;orkunçtu. Hem gülüyor, pem de 

?nırıldanıyordu: 

ten....._ Şu Şevrözün neler yaptığını öğ
~l•tcliyim. Luvinyi elimdedir. Diğer 
}'atı tn •ırrını da yarın keşfederim. Evet, 
bit ~ oraya gideceğim. Hiç olmazsa, 

a Orkuluk şeklinde gideceğim. 
dı, /\Unun üzerine, Sen Priyakı çağır· 
~ltı rtık gülmüyordu. Ciddi bir tavır 
tek ~~1 Ye son hezimetine temas edc-

<ızc başladı: 
ll:ıc-;; l:>cınek ki, dedi, eliniz.de bir oJ
'~t 'ta aycludu mahvedebilecek kadar kuv 
\ala tkcn,Trankavelle iki arkadaşını ya 
~ ... tı~al'lladınız. Diğer taraftan, Sent -
lll;ıırı y Sokağındaki bti.:eriksizliğiniı: de 
laıırn:· Ben, hezimetlerden katiyen hoş-

ttı. 

Sen :p • 
....._ ı. rıyak sarararak kekeledi: 

'Ylonse ·· 'B nyor .... 
'1ıı1~. li u hezimetlerin acısını çıkarmah
bcl\ittı cın de süratle t Aksi talidirde 
l\j b11 ;~arımda mevcut değilsiniz. Ya 
~ttık . tınektir ki Annais dö Lespar 

Bızc . 
h Scl\.ll • aıt olmıyacaktır. 
~~ıtQ tıyak heyecan ve dehşet içinde 

ı. 

'l:':ıntcd' ·· ı ı.... ......, "i ın monsenyor .... 
"°tıt da arın sabah, saat on bire doğru, 
~.1<1ccckaiŞ?ıenin Sen Lazardaki t vine 
ltı. kap nız. Yalnız olat.:aksınız. Pari-

ıaını geçtikten sonra, öyle bir 

vaziyet alacaksınız ki, evdekiler, ıızi u
zaktan görebilsinler. Atınız üzerinde 
ağır ağır ilerliyeceksiniz. Eve girecek 
ve orada mösyö dö Şaleyi 'bulacaksınız. 
Eğer yalnızsa - duyuyor musunuz -
Eğer evde yalnızsa, o zaman, yemeğe 
gelemediğim için çok teessüf ettiğimi 
bildirmek üzere sizi kendisine gönder
diğimi söylersiniz. Ve geri dönersiniz. 

Sen Priyak, hayretle kardinale bak· 
tı. Rişliyö de devam etti: 

- Mi.)syö dö Şalenin yalnız olmama 
sı ihtimali de me ... i.:uttur. 

Sen Priyak içinden söylendi: 
- Ha şöyle! Zaten ben de hayret 

ediyordum ... 
- İşte bunu iyice öğrenmeniz IS· 

zrm. Kaç kişi olduklarını, nasıl sil~hlar 
la mücehhez bulunduklarını ve orada 
kimler bulunduğunu öğrenmeniz lazım 
dır. 

Sen Priyakın bakışı kıvılcımlandı. 
Burun delikleri açılıp kapanmağa baş
ladı. 

- Bütün bunları öğrenince, gelip 
bana haber verirsiniz. Görüyorsunuz 
ki gayet kolay bir iş. Buna rağmen bu 
işi becerdiğiniz takdirde, öilnkü bezime 
tinizi affedeceğim. 

- Ya bana taarruz edilirse? 
- Eh! O zaman mümkün olduğu 

kadar fazla adam öldürüp. sapasar,ıam · 
bir halde buraya dönmeniz lazımdır. 
Son bir nokta: Bu sefere gitmeden ev· 
vel, gelip burada giyineceksiniz. O<la
cınun size verdiği elbiseyi giyecek ve 
size gösterilen ata bineceksiniz. 

Sen Priyak, soğuk terlerle ıslanmıı 
yanaklarını sildi ve kuru dudakları Ü· 

zerinden dilini geçirdi. Bu defa her ~e
yi anlamıştı. Harbe değil, kasaplık ko. 
yun olmağa gidiyordu. 

- Beni, kendi yerine ölmeğe g5nde
riyor ! 

Dehşetle açılan gözlerini karcina
le dikti. Kardinal de sert bir bakışla bu 
bakışlarına mukabele etti. Nihayet Sen 
Priyak: 

lllJUHI,.,..· ... • 8.111< Mil(i!YAJ(j-. 
.ŞJ'VORMt/' SAW4? 
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duğunu hissetti. Bunun üzerine, kendi
ainden korktu ve kendi kendine bağırdı. 

- Gitmiyeceğiml 

Nereye gitmek istemiyordu. Bu söz 
teri söylerken kilise çanının sabah:n U 
sünü vurduğunu duydu.Sen-Pot kilisesi 

ninn ()nünde qulunduğunu görd:.i.Koşma 
ğa başladı,sonra yine durdu.Soluyordu. 
Tekrar Sen-Pota dogru geriye döndü. 
Oradan geçti. Daha ileriye gitti. Sola 
saptı, orada uzun müddet durdu ve tek 
rar yürümeğe başladığı zaman sabah· 
olmuştu. Bu esna.da parmaklarının kan 
lı olduğunu gördü: Bu, kendi kaniydi. 
Tırnaklan göğsünü parçalamıştı. Bem 
beyaz kesilmi§ti. 

Sendeliyordu. Bir defa daha kendi 
kendine bağırdı: 

- Gitmiyeceğim t 
Ve 'bu defa Ruayal meydanında bu

lunuyordu. 

·Riıliyönün ikametgahı önünde! .. 
· Artık sabah bir hayli ilerlemişti. 

Luvinyi meydandan çekildi ve açık bul 
duğu ilk meyhaneye girdi. Orada bir §i 
te şarap içti. Üstünü başını düzeltti. 

Artık ıstırap duymuyor görünüyordu. 
Çehresi sert bir hal almıştı. Gözlerinin 

köşesinde küçük bir kırmızılık vardı. 

Bir aralık §(>yle mırıldandı: 

- Netice itibariyle alçak ve hain 
olmadan da bunu yapabilirim: 

Sabahın dokuzuna dogru rahat ve 
kati adımlarla Ruayal meydanına }"Ürü 

dü. Kardinahn kapısı ve peı1.:ereleri Ö· 

nünde bir çok adamlar dolaşıyor, ko

nuşuyorlardı. Vaktin erken olmasına 
rağmen her taraf kalabalıktı. Luvinyi 
bu adamların arasından geçti ve bazı 

tarudıklan selamladı. Bu sırada, birisi 
ona şöyle bağırdı: 

- Ne o Ltıvinyi, böyle solmuş bir 
vaziyette ve bu halde nereden çıktın, 

sevgilinin evinden mi? 

- Hayır canım, benim sevgilim yok 
ve hiç bi~ zamanda olmiyacaktır. 

- At.. Şu halde cehennemden çı
kıyorsun!.. 

- Hayır ı.:ehenncme .gidiyorum! • 
Ve bu sözler üzerine Ri§liyönün 

ikametgahına girdi, dogruca odacıya yü 
rüdü ve ona şöyle dedi: 

- Dostum işte iki altın, bununla 
kr;ıl şerefine içersiniz. Şidmi rutbetlQ 
nun huzuruna çıkabilmemin bir yolunu 
bulun! .. 

Odacı da iki altını ı.:ebine attı ve 
gözlerini kırparak: 

- Mösyö lö şövalye dö L<lvinyiye 
iltimas yapmazsak kime yapacağız? 

Bir kaç dakika sonra, Ltıvinyi, bir 
hayli müddettenberi bekliyen bir çok 
ziyaretçinin önünden, kardinahn oda· 
sına girmişti. . . . ' . ' .. 

Kardinalın çehresi solgundu, za· . 
yiflamıştı ve titriyordu. 

Ateşin karşısında oturduğu halde ü 
~:iyordu ve şöyle düşünüyordu: ' 

- Beni sevmiyor. Bu mağrur krali
çe beni hiç bir zaman ıevmiyecektir. 
Fakat beni sevmesi ve aksi takdirde 
ise benden nefret etmesi lizımdrrl Ne 
reye gittiğini bilemiyorum. Eğer bu 
mektup çalındı ise, §İmdiye kadar çok-. 
tan Bastiy.dc v.ya mezarda bulunaı.:ak· 
tım. Hayır mektup çalmmanuıtır. An· 
cak kaybolmuıtur, i§te bu kadar! (ür 
perdi ve ellerini ateıe uzattı) fakat 
kaybolduğu muhakkak mı? Bu An· 
naisin ortadan kalkması lazımdır. Tran 
kavelin de kaldırılması lazım... Çünkü 
başka türlü bana rahat yok. Bµ Şevröz 
Bu kadın beni mahvedecek. Eğer firsat 
verirse~. Son derece güzeldir ve bu gü 
zelliği korkunç 'bir ıil!lıtrr. Güzelliği 
sayesinde ordular yaratabilir. D'Eper• 
non, Suanson ve diğer bir çok kimsele 
rin bana kargı tahayyül ettikleri ıeylerl 
bu kadın bir tek tebeso:imü ile yapmak 
tadır. Sen-Priyakın son raporundan da 
anlaşddığı veçhile, Vandom ile Burbon 
onun elin.dedir. Belki Omano da öyle! 
Rukaım aon raporundan, Şalenin de 

J. 



10 .. ' ru. Görüşler lstanbul ·konuşuyor 
fBa:ı tarafı 8 tırıeııM) fiUtn da kanşm.ıyord~ • i.k ba· 

randıli, :Y1t1gın yerlcriıtl im?.t ettik, fa. Yakından resmini alın.ak ıstcdı 'rnaıı 
~ !POS@ li1lSlYallf'OliilDırTl Slb!JÇ cır'fi:all<Darro 

'9'<9lll<aD n©Jo U 
VlYJr patoasan, 
ç o oynasın ı 

kat ha.ili yol yapmadı, diyord\l. bam darılır 1..iiyc t+.ıden kaçtı. O ıa es. 
Bu yeni rnahalled~ gördüğ\\ın,Uz ye• Ali de Kitt!bilir hangi asırdan k:lllP1D ra1' 

nr1iklerden birisi de, maskeli bir ço.. ki hir iiç tekerle}di tôsild~tl~ .~~ıı"'" Daha bazı kadınıann da melun cani 
tarafından öldürüldüğü anlaşılıyor {BCl6 taraf' 3 6tıcU46) culc oldu. yollar Uıerinde dolapn iba~ bi . de 

Resimde g<Srdil~UnUz bu ~vru, runun rcamini çekti ve bu ınahall~uıta 
Paristc Öjen Vay r:·:;r-:zr;iiill~~~m 

da o sızdırır • .A:rkasmdan ayn! ada. • 
mm ortağı olan ıarraf gelip a.yni ta.rz. 
da. yUz, yUz olliyi de o tırtıklar. G&

yUzUne geçfrdiği kooaman bir mukc arkamızda bırakarak truımvay 1° 
dman adında korkur.ç ile scsslz scısslz, dolaıryor, oyunlara, çıktık. 

--~----....---......... ----_,..,.---~~~~,.,..,..__,...,........,..---------~ bir caninin yakalandı 
ğını ve bu adamın, 

şimdiye kadar m::çhul 
kalan be1 mUthi~ ci

nayetin faili olduğu
nu da soğukkanlılık-

la itiraf ettiğini dün 
yazmıştık. 

Gelen haberler;-gö """"' ... ~ 
re, hummalı bir faa
liyetle çalışan Paris 

polis tcşki15.tr: C'ana
varJa aldkalnrı bulun 
ıduğu anlaşılan Kolct 
adında bir kadınla 

dostu Roje Milvonu 
ve bunların kas~ası
na yardım eden Jc:n 
Blan adJllda biris'n y:ıkalamışttr. 

Vakıa Röne Triko ile Roje .Milyon 
kendiliklerinden polis müd.Jrlüğüne gel 
mi!lerdir. Fakat bu "hUsnü niyetleri" 
nin, yakalanacaklarını hissetmelerinden 
mütevellid bulunduğu anlaşılmı§tır. 

Sıkı bir isticvaba tabi tutulan bu iki 
suç ortağı Vaydmanın son cinayetinden 
haberdar olduklarını, onun tehdidlcrin
Öen korktukları için &es çıkarmadıklan 

nı söylemişlerdir. Fakat, müddeiumu· 
mi, canavarla bir çete eklinde çalr§tık 
lan hususunda muhtelif delilleri nazan 
itibara alarak tcvkiflcrine k:ırar vermiş 

tir. Firarlanna yardım etmiş olan Jan 
Blanı~ .tflcvki(i lüzumlu görillmüştUr. 

Diğer taraftan Vaydmanın oturdu

ğu köşkte yapılan araştırmalarda, bazı 

kadın ~amagırları bulunmuştur. Çama
şırların •üzerinde }anin, Jilbcrt ve Klo
tild isimleri vardır. 

Polis bu üç ka.dının tfa, canavarın 
kurbanlarmuan olduğunu tahmin etmek • 

Katil Vaydman'ın suç ortak'Ları ... 

atta bulunmaktadır. 
Bundan başka caninin not defterin 

de 40 isim ve 40 adres bulunmuştur 
Bunların mahiyeti hakkında yapılan tah 
kikatın yeni.den bir çok mühirn noktalar 
meydana çıkaracağına muhakkak nan 
riylc bakılmaktadır. 

Büyük bir tesadüf eseri olarak ele 
ge~irilcn bu korkunç •.:ınavann ttiyJer 
ürpertici cinayetleri, mütemadiyen mey 
dana çıkan yeni safhalariyle, Fransız 
efkSrı umumiyesini heyecandan heye
cana s:irüklemektedir. 

TiFOBiL 
Dr. ihsan Sami 1 

ı riye kalan yüz, yUz elli.niıı yarısı o 
gooe şurada. !burada erir. Kalaniyle de 
dairenin fa.sulye piya.zcısmda bir haf
ta za.r zor karnı doYQnılur. Ondan 
sonra. tut lcelin perçeminden! 

Hey gidi hesapSJz, kita~ız. uğur
suz, meymeneUıiz gtinler hey! 

Yemeslnl, içmesini, yatmasını, kalk
masını balwımm evinde bol bol temin 
eden yirmi yirmi iki yaşın.da bir in

sana o zaman günde tam yirnıi gümil§ 
kUl'UI bana JDJ!9m blle de:miyor da. he
rifçi oğlu üstelik bir de gırtla.ğma. ka... 
dar !borca batıyor. Halbuki o zaman 
benim gibi bi.r adama. insanca yeme
si, içmeşi, giymesi, ~asiyle ay. 
da. Uç altın pek ala yeter de artardı 

bile! 
Daha sonrn.Ia.rı ııe oldu? Ne olacak, 

uzun yılla.r önUınüze, lc8.l"fll!UZ8. bir 
hayır .rr.ı.hlbi çıkıp da: 

- Ya.hu ne yapıyorsun, deliliğin 
lüzumu yok, kendine gel, bu işin so
nu harabatJliktir. Eline geçenin hesa
bını, kittı.bını bil! 

Diye bize hesap, ktt.a.p, dalıa doğru
su tutum, arttırma nedir öğlretmedi
ğl için bb: ayni tarzda yıllarca akıntı
ya kürek çekip durduk! • 

Za.ten ba,ota o zamanki hüldunetler 
olmak Uzere ekseriyetle tırhallı, hep 
bir halli olduğumuz için <lUnyanm bu 
en hayati işinde kimsenin kimseye na 
siha.t edecek, yol gösterecek hali yok
tu kl .. ı 

ŞUkür ~ugünlere, ~o1C tükür tiuglln· 

Tifo. ve paratif ohastıılıklanna tutl , , 
mamar için ağızdan ıiınao tifo bap- 1 

landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 1 

kes alabilir. Kutuıu 55 Kr. 1 

lero ki bugün memlekette paranın gU
mUş, şey pardon, paranın ha.yat oldu· 
ğunu <iğren.miye.n pek kalmadL İ§t:e 
benim gibl o eski hesabnu, kitabını 
bilmez. mUsrlfin bile lbh~ lvwbıırası 
.var! 

te ve bu hususta incet!_en incey_c tahkik_ _ • .. 
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onun elinde olduğu anlaşılıyor. Korin· 
•anın son raporu ı..uvinyinin de onun elin 
de olduğunu haber veriyor. LQvinyi, 
meçhul bir nhlnk, anlaşılmıyan bir ruh, 
Bir gün bu ndamlann önüme dikildiğini 
gör<.•.:cğim. 

Bu sırada odacı mırıldandı: 
- Monsenyör, şövalye dö Lüvinyi, hu 

aırunuza kabul edilmesini istiyor. 
Rişliyö, birdenbire üzerine çöken 

dehşetli agırhğın altında, koltuğunda 
büzüldü. Fakat derhal kendisini topla
dı ve dudaklannda garip bir tebe1>1Um 
belirdi. 

- Gelsin! 
Dedi ve odanın öbür tarafındaki per 

deyi araladı: 
Sen Priyak oradaydı. Rişliyö alçak 

bir sesle çabuçak fısıldadı: 
- Eğer tann diye bağmrsam, bu 

raya girecek olan adam ... 
- Emredin monsenyör!.. 
- Dışanya sağ olarak çıkmiyacak-

tır. 

Sen-Priyak kamasını çekti. 
Ltlvinyi iseriye girdiği zaman, kardi 

nal masasının başında oturmu~, evrakı 
karıştırıyordu. Beş dakika niiddetle, §Ö 

valyc hareketsiz, ayakta bekledi ve kar 
dinat işine devam etti. Vakta. hiç bir 
şey yapmıyor ve kıiğıdlann kenanna 
hiç bir manası olmiyan işaretler yapı· 
yordu. Fakat, Luvinyiyi gözden ltaçır 
mıyordu. Nihayet başını kaldırarak: 

- Sizi dinliyorum mösyö, dedi 
Luvinyi adeta sert bir tavurla: 
- Monsenyör, dedi. Size şunu söyle 

meğe geldim ki yarın evinizden kati
yen çıkmamanız lazımdır. 

Rişlyö ürpermedi, iki saniye mUd
detle karşısındaki adamı tetkiki etti.Bu 
ona kafi geldi. Ayağa kalktı, peı deyi 
çekti ve hi~ çekinmeğe lüzum görme· 

den: 
- Gidebilirsiniz, dostum. dedi. Bu 

eabah artık &ize ihtiyacım yok. (Sen
Prlyak bu sözler üzerine çıkıp gitti.) 
Görüyorsunuz ya, bu odada çatışan ki 

~----·--------------------------tiplcrimden birisini gönderiyorum. ÇU.n 
kil öyle zannediyorum ki, bana ıöyliyc' 
ceğiniz şeyler çok mühimdir. Vo ba§ka 
lannın asla duymamaları lhımdır. Bi~ 
naenalcY.h artık bir dostla konuıur gi• 
b" b . 1 ı, enımle de konu~abiliralnk. ı 

Lt'lvinyi ses çıkarmadı. Titriyordu ı 
Ri§liyö sert bir tavurla: 
- Haydi bakalım, dedi. VP:danınu 

daki y3kii hafifletin. Biliyorsunuz ki, 
~ünahları bile affedebilirim 

Binaenaleyh, tanri ile konu§ur gıöi ko· 
nu§un. 

Luvinyi ınoa mor kesilmiJtl. 
Rişliyö bu defa okşayıcı bir ıeıle 

devam etti · 

- Söylesenize canım, cesaret etmi 
yor musunuz? Halbuki, cesur olmalı 
dostum. Bana ifşa edeceğiniz tırlar, 

aşk kelimeleri fısıldadığınız ve en fazla 
itimad ettiğiniz kadınlardan daha bii
yük bir sadakatle muhafaza cdila:ektir 
Sevdiğinizle nasıl konu§ursaruz benim 
le de öyle konuşun. 

LQviny1 sinirli bir hareketle silkin
di: 

- Monsenyör, dedi. Benim ne dos 
tum ve ne de ıevgilim vardır ve tanrı 
benden bir hayli uzaktır. Size ancak g.u 
nu tekrar ediyorum: Yann evinizden 
çıkmayın. Bu ka.dar. : 

Rişliyö, karşısındaki adamın çehre~ 
si.~de muammalı bir inadm ifadeıini gör, 
du ve kendi kendine: -

- Henüz bitmemiş! 
Dedi ve yüksek sesle ilave ettr~ 
- Şövalye emvalinizin mutazarrır 

olduğunu .duydum... ' 
L<lvinyi vakur bir sesle: 

- Monsenyör, dedi. Ben zen"'inim 
F.aka~ faki: olsam bile, kraldan baika 
hıç kımsenın, maddi cihetimle alll.kadar 
olmasına tahammül edemem. 

Rigliy8, hiç kimsenin mukabelesiz 
iş görmediğine kani bir insan istihza. 
siyle: 

- Bu, menfaat gözetmemeniz beni 

cidden mtltchasaiı ediyor, f~at h<>Juına 
gidiyoraunus ve sizin unvanınızı dilka 
lığa çıkaracağım. 

LQvinyl hiddetle cevap verdi: 
- Baylo 1eref ve unvanlardan nef· 

ret ediyorum, monıenyör. 
Riıliy6 ayağa kalkarak, elratle o

nun yanma gitti ve elini tutarak: 
- Çd.:uk8U11UZ, dedL Hakikt bir ço 

cuk. Çok ııtırap çekiyorıunuz değil mi? 
"O" sizi sevmiyor. Siz de kendi kendi
nize: '"gidip ruhumuzu §Cytana teslim 
edelim" dediniz ve kalkıp geldiniz. Fa 
kat ben ıeytan değilim. Çok gönnilı, 
'çok ıstı~p çekmiı ve dosttan için iyi
lik yapabilecek oldukça beniı aalahiyeti 
haiz bir insanım ... LQvinyi, Sizi düşman 
zannediyordum. Bann §Uphesiz unutul 
masr imk!ru olmiyan, ve belki de haya
tmu kurtaran bir hizmette bulunuyor 
sunuz. Sizi isticvap etmiyorum. İstedi 
'ğiniz zaman anlatıraınız. Fakat size §U 

nu söyliyeyim: Bu andan itibaren d~t 
lanm meyanındasınız ve en imk~sız
~eylerl bile, benden istiyebilirsiniz. 

L<lvinyl göğsü hıçkınklar içinde i
nip çıktığı halde inledi: 

- Monsenyör, monsenyör ... 
Riıliyö telkin edici ate~ bir ıesle 

öevam etti: 
ı - Gidin, imanınız kuvvetli olsun, 
i.imi~ edin, onun, mağlup bir vaziyette 
ayaklarınıza kapanarak yalvardığını 
görtt.:eksinlz, ıizi sevecektir. Çünkü ka 

:·dınlar ceıur, cüretk!r ve ıervetlerini 
.zorliyarak elde eden erkekleri ıeveI'
ler. 

LQvlnyi Umid ve heyecan içinde in· 
lodi: 

- Sizi sevecektir, diyorum. Ve bu 
nu bana medyun olct:akısınız. Yalnız ... 

Şövalyeyi yavaıça kapıya kadar 
süt'llklem.igti ve cümlesini bitirdi: 

- Yalnız, sizinle onun arasına dikil 
miı olan manileri yıkmak için ban'l yar 
dım ctmeilalnls ... 

LOvinyi binadan nasıl çıktığının far 
kında. olma4an sokakta butunuyordu4 

Ruayal sokağından .geçerek, rıedenS; 
tanıdık çehrelerden de kaç.ınnıağa ~ 
ret etti. İçinde bir ses haykırıY0rdU. ucı 

- Onunla be.nim araındakl ~ 0 • 
rl yıkmak. Şaleyi mahvetrnek 1 A:~tdu.re 
nu perşembe gilnU Sen LSıarda 0 

ceğtml Ve eğer öldUrmczıeın: bir ıc• 
Ditlerini gıcırdattı ve ganP ıa.dtı 

ten kaça bilmek için ko§nıağa ba~ rdU: 
Bu meçhul acı ona şöyle bağırıY0 ta• 

- Eğer onu öldilreınezsen, ~ et• 
man, o manileri kolaylıkla bet tar jl1• 

mesini bilen adama, yani Ri~tiy5~~e 01 
bar et. Eğer Şale bir ~lıç d.~~~. 
mene, bir balta darbesıyle oleb .... da. 

tctığı Sh .. 
Ruayal meydanından çı tı J3ıırı 

oraya giren iki garip adarna ça~.~ eti· 
lardan birisi uzun boylu bir t 

1 
' 

ğerl de, göbekli bir ı.:UceydL 
xvıı 1 btı'tlfıı Riıliyö yalnrz kalınca derhı~ıarırıt 

ziyaretçilerin dışarıya çıkan tıl111asııU 
binanın bütı:ın kapılarının ıcapa l rııubJl• 
!çeriye kendi damıarından,yan ııtg 

:dan baŞka :1 
fız, zabit, k!tip ve casuslat • J3U teu 
kimsenin alınmamasını eınrettı.. ··rUtı• 

· gfbı go 
birlerden biraz rahat etıru?. .. dö 13er .. 
dil, sonra !hususi ıtatibi ıno5Y0 1ıyade, 
tuvili sağırttı. Bu adanı da]ıa \ 
canlı bir not defteriydi. 1 kAtibl 

ki bir ıes e 
Kardinal gayet sa n 

ne ıordu: . tefti§f eriıı1 
- Ne gibi ziyaretlerırıı. 

var söyler misiniz? çıkard' ve 
KAtip ı.:ebinden bir defter . 

bakarak: •• .. ıçiı1·' ---Monsenyör, bugüil nıcııe~ 
- BugUnU brrakrn da yarı 

_ı ret 
bakın r.. :grnlr z•f1l 

- Yann ... Pek !lA .... 
d v. • • t ttırınl~sinıı. ete 

e ecegıruıı no e vil ··bUr gUrı ı 
- Krala yarın deg • 0 

ceğimi bildirin. Sonra? . de :ıııilşl 
- Madaın dö JivreYlı? c"~.rUJCce1'; 

vir mösyö Lobar.deınon ile g ud• ıııP. 
mösyö dö la Tramv-elin oytıl1 ırı6'1ı; 
bulunaeaktınız-, Pariste bulunan 



lıı 
tcahhit nam ve hesabına Fen 

ı' 
/•at Okulu ocaklarının tamiri 
·937 perşembe günil saat 14 te 
~1tıtdc İstanbul levazım amirliği 

>a illa komisyonunda açık eksiltme 
·~ ~ftırııacaktır. Tahmin bedeli 224 

l~ ~ kuruştur. İlk teminatı 16 lira 
JJru~tur. Şartname ve keşfi komis· ' 

·it 
1 
g0 rtilebilir. İsteklilerin kanuni 

~ ,t •. 
• t~r Ylc belli saatte komisyona gel· 

(302) (8096) 
l11a . 

~ hağ:Clcrj İstanbul levazım amirliği· 
'\ ı nıi..iesseseler için müteahhit 

\>c h 
t~ to csabına 300 adet büyük kıl 
~ tbası 20·12-1937 pazartesi gü

~· at 14 
~';-011 te Tophanede satın alma ko-

~t, 'l' 1111da açık eksiltme ile alınacak
~~ h~llıin bedeli 300 lira ilk temina· 
li ~ ÇuJt liradır. Şartname ve nümu· 

'il he~~İsyonda görülebilir. 1steklile-
ıa.atte komisyona gelmeleri. 

(304) (8098) 
lıa 
~ ~ Altademcsi için 225 ton ku
.l'oPh. 12. 937 Cuma günü saat 15 

~~ 'at aJlcde İstanbul Levazım amir
-..ıı tna.ı 
~ tk . rna komisyonunda kapalı 

~~li 6 '
11trnesi yapılacaktır. Tahmin 

t ~JJr: so lira, ilk teminatı 506 lira 
'tt't'~lc0İl~tur. Şartname komisyonda 
~t tc~;.- İsteklilerin kanuni belge
li. bit ıf Incktuplannı ihale saatin
.,. ı-..... 8aat evveline kadar komisyo. 

·ı.qeler· 
ı. (307) (8101) 
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lstahb'ul Komutan ığı : 
Şatıriaıma Komisyonu ilanları 

33. Tümen birlikleri hP.yvanatı için 
350.500 kilo yulaf vermeyi taahhüt e
den üstenci nam ve hesabına 262.000 
kilo yulaf aç:ık eksiltmeyle satmalına
caktır. Muhammen tutarı 15065 lira
dır. İlk teminatı 1130 liradır. Şartna· 
mesi her gün öğleden evvel komisyon
da görülebilir. fsteklileıinin ilk temi
nat makbuz veya mektupları ile bera
ber 2490 sayılı kanunu~ 2 ve 3 ncU 
maddelerinde yazılı vesikaları ile Frn· 
dıkhda komutanlık satrnalma komis -
yonuna ihale günü vakti muayycnin-
de gelmeleri. (8238) 

HA8EK - Aksam postan 

sii~ 
. ı ı ı 

S l N E M A L.A R : 

tPEK 

iAKARVA 
smum 
rAN 

U.KA7.AR 

ffL()IJ 

ilK 
')AKK 

\SUJ 
~~C:AK 

FERAH 
4'.7.AK 

!HtUJ 
mı.AL 

UEMl>t\.ll 

BAL& 

stffiEVYA 

BEYOCLU 
ı Büyük çılgınlıklar 
a Çingene ;ıren~~-ı 

rlııv:ı~ı) 

J Asi generalin son emri 
ve I.ondra posta~ı 

ı Çatıkıışu 

ı Şeylı Ahmet 
• Manya Yclevska ve Vic

dan mücadelesi 
• Gece lınskını. Caniler e-

linde esir. 
ı Programım bildirmemiştir 

• Xiçcvn ve Tayfun 
l ProgT&mmı blldlrmeır.ıııtır 

ı Programını blld!rmemlştlr 

ı Poınpeinin !!On günleri 
ve Can:wnrlar vndisi 

ı Yılmnz knplnn ve Mohi 
kanların sonu 

l!'TANBUL 
Son uçuş ve Yavrum 

Programmı blldlrmeml~Ur 

1 

' Yılmayan ndnm. 
manc\·nıları 

KADIKOY 
ı Kltarlıır çıılarken 
ı Azgın sevd3Jıl:ıf'., 

OSKUDAR 
flALB ı Cöldc bir Türk genci 

C'l'üı-kçc). 

BAKIRKOY 
\llLTİYADl Yıkılan belde (S:ınfran· 

sisko) 

TiYATROLAR: 
l'EPEBAŞJ DRA.M KISMI 

~~~m~ıın~ ~\:~~~ 
~·~~1~;/ıll'İ, Masal 5 perde. 
1 ,. H; Yazan Karlo Gozzi 

lllUI U Türkçesi: Sait Ali. 

FRANSIZ T1Y ATROSUNDA 
OPERET KISMI 
Saat 20,30 da 

Th1TİKA.\I MAÇ] 
3 perde iki tablo. 

.ERTUGRUI... SADJ TEK 
rtvATnosu 

Bu gece Üsküdar (Ha 
le) sinemasında DO -
NANMAGECE Sİ 
Vodvil 3 perde. Yazan 
Reşat Nuri 

••• 
ŞEHZADEBAŞl 

İhale günü talibi çıkmıyan Gümüş- T u R A ~ T t y A T R O S U 
suyu hastanesinin 1128 kilo 650 gram Bu gece saat 20,30 da 
Tereyağının ihalesi bir ay zarfında sanatkar Naşid ve ar-
pazarhkla 17 1. ci kanun 937 pazar- kada8ıarı okuyucu kü-
tesi günU saat 15,30 da yapılacaktır. c;iik Semiha ve Mişcl 
Muhammen tutan 1128 lıra 65 kuruş- \'aryetC"Si. Şeytanın da 
tur. Şartnamesi her gün öğleden ev- \'eti. komedi 3 perde. 

vel komisyond:ı. görülebilir. 111teklile - li••••••••••~----ı 
rinin 85 liralık ilk teminat makbuz ve Şebzadebaşı 
ya mektuplan ne beraber ihale günü FERAH sinema 
vakti muayyeninde Fındıklıda S.:ı.tı - 1 
nalma komisyonuna \gelmeleri. Bugün • Bu gece 

(8286) Bu hafta büyük muvaffakıyetler 
kazanan 2 büyük film 

İstanbul kon:utanlığına bağlı olan (YAVR~) ve (SON UÇUŞ) 1 
ve olmıyan birlikler namına binek, ko- Yarın gece Hafız Burhan şerefine 
şum ve mekk8.ri hayvanı pa7.arhkla BAY A..""l MUALLA KONSER! 

satmalmacaktır. Hayvan sahiplerinin •----•••••••••ıİ 
hayvanları ile Fındıklıda komutanlık 
satınalma komisyonuna müracaatla -
rı. (8287) 

İstabul Komutanlığı anbannda bu
lunan 500 adet karavana kalaylattmla
cağmdan açık eksiltme ile ihalesi 22. 

Birincikannn. 937 Çarşamba ğünii sa· 
at 15,30 da yapılacaktır. Muhammen 
tutan 7 5 liradır. Şartnamesi her gün 

öğleden evvel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin:n 6 liralık ilk teminat mak
buz veya mektublarile beraber ihale 
gürü Fındıklıda Komutanlık satın al
ma komisyonuna gelmeleri. (8115) 

İstanbul komuc .. ı.ufma bağlı nak
liye taburunun ikamet ettiği kışlanın 

elektrik tesisatı açık eksiltme ile tamiri 
ihalesi 22 birincikanun 93 7 çarşamba 
günü saat 1 S de yapılacaktır. Muham
men keşif bedeli 397 lira 65 kuruştur. 
Şartnamesi her gün öğleden ev\'el 
komisyon.da gör:.ilebilir. İsteklilerinin 
30 liralık ilk teminat makbuz veya mek 
tuplariyle 2490 sayllr kanunun 2 ve 3 
.ineli maddelerinde yazrlı vesikaları ile 

Satılık PlyBno 
Alman m<ırkah az kullanılmı5 mü

kemmel bir piyano içi demir, telleri çap

raz, ucuz satılıktır. l\lüracaat: Beyoğlu 

Aynalıçeşme I~min cami apartımanında 
6313. Saat 1 den akşama kadar. 

(V. P. 1996) 

beraber ihaie günü vakti muayye.ıinde 
Fındıklıda Komutanlık s<:~ınalma ko. 
misyona gelmeleri. ( 8116) 

İhale günü talibi cıkmıyan bir eks
tansiyon karyolası ile bir alet dolabı
nın ihalesi 10 gün uzatılarak 20/ı. ci 
kanun 937 pazartesi günü saat 16,30 
da yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda gö.-ülebilir. 
lstckliler:inin 1150 lira muhammen be 
deli üzerinden 87 liralık ilk teminat 
makbuz ,·eya mektupları He beraber 
2490 sayılı 'kanunun 2 ve 3 cü madde
lerinde yazılı vcsiknl:ırı ile birlikte 
komutanlık satınalma komisyonwıa 
gelmeleri, 18285) 

~ ..• -·-~-·~-ll 

rzs:r: ! 1 zv::::a-:ran;; ===· 

·-iki tehlike işareti : 
Nezle ve baş ağrısı 

i 

icabında 
tecrübe 

gllnde 3 
isim ve markasına dikkat. 

ediniz. 

Soğuk algnılrğınm 

bu ilk alametlerini 

~HiPin 
ile ibertaraf etmez
seniz birçok ağır 
hastalıklara tutul
mak tehlikesi baş 
göstermiş demek
tir. 

.ü R i Pin 
Bütün ağrr, sIZJ ve 
sancılan derhal 

dindirir. Gripe, ro 
matizmaya, diş, si
nir, adale, bel ağ
rılarile kıTkılığa 

knrşı bilhassa mü
essirdir. 

kaşe alınabilir 
Taklltlerlnden sakmımz. 

:11111• 

. ·. o .eniz · . Levazım Sat.ın,alma ... 
~~: ' .. , ~Komi s y ·Q n ·u i 1 a n·İ a~r İ '., .. · : ~~::·::~ 

'"t'rı .... 

l - Tahmin edilen bedeli (8393) lira (60) kuru~ olan ,(78080) kilo ekmek 
27 Birincikfumn 1937 tarihine rasthyan Pazartesi günn saat 14 te kapalı zarf u
suliyle alınmak üzere münakasaya konul muştur. 

2 - Muvakkat teminat (629 lira(52). kuruş olup; şartnamesi komisyondan 
her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapa· 
h mektuplanm en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kac;mıpaşada 
bulunan Komisycn başkanlığına makbuz mukabilinde vermcleri. . (8230) 

Yüksek Mühendis Okulu DlrektUrlüğiloden 
FJksiltmeye konan Miktarı Tahmin Pev akcesi Eksiltme T. Gün ve saati 
cşynnm cinsi fiatı 

G-Omlek 296 adet 183 ku. 
FanilfL 444 adet 36 ku. 
Mendil 888 adet 14,50 ku. 

Don 444 adet 52 ku. 129 lira 5-1-938 Çarşamba ''14" 
Havlu 296 a<let ~7,50 .Jrn. 
Çorap 592 çift 25 lku. 
Pijama 148 takım 285 ku. 

Mcktebımiz okıll'larına verilmek üze re yukarda cins miktar muhammen be
del ve ilk teminatı yazıl (7) :kalem çallUl§ır açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi gös~rilen gün, tarih ve saa lte yapılacaktır. Şart.namesini görmek 

istiyenlerin her gün ve eksiltmeye girmek istiyenlerin belli gün ve saatte Gü
müşsuyundaki mektep binası dahilinde toplanan komisyona müracaatları iliin 
olunur. (8:351) 

Cinsi .Mikt;m 
kilo 

.M. Bedeli İlk temi-
lira natı 

lira 

İhale tarıhi saat ve ihale ~ekli 

Vize pirinç 23000 5750 432 4-1-938 Salı 17 Kapalı za.tf 
Pınarhisar,. 21000 5250 394 4-1-938 Salı 16 K3palı zarf 
Alpullu ,, 14.000 3.500 263 4-1-938 Salı 15 Açık eksiltme 
Pınar. H. Top ,,14000 3500 263 4-1-938 Salı 11 açık eksiltme 

Yukarda cins miktar M. bedel ve temin.atlan yazılı pirinçler hizalarındaki 
tarihlerde Vizede Tümen sa.lmalma Komisyonuncr .... ııntınalınacaktır. Şartname
leri komisyonda görülebilir. Ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. Münakasalara iş
tirak edeceklerin kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri açık eksiltme için belli saatte komisyonda hazır bulunmaları 

(659) (8369) 

1 Askeri Fabrikalar Salınalma Komisyonundan: 

Bakırköy Barut ıabrikasmda bulunan 100 ton bisülfat Askeri fabrikaların Sa· 
lıpazanndaki satırıalma komisyonunca 28-12 ·1937 Salı gü:ıü saat 14 de pazarlıkla 
satılacaktır. Tat!Il"in edilen bedeli (1900) liradır. Muvakkat tc:minat olan 142,5 li
ranın herhangi hir Malmüdürlü~e yatrrtlarak alınacak makbuzu ile beraber 
isteklilerin meıkOr gün ve saatte 2490 No. lu kanunun istediği ,·esaikle birlikte 
komisyonda bulunmaları. Nümune her gün komisyonda göıiilcbilir. ,(8244), 
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Toptan satış yerleri Nihat Işık Sirkeci No. 37. Leon Hisarlıyan Kefeli han 
Anadoludan altı kuruşluk pul ile bu il anı gönderene bir kutu nümunelik iğ
ne gönderilir. 
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Tıp Fakültesi sabık nisaiye muavini birinci sınıf ·· t h ·· ,, 
.. s CD l1= ıe: v .M A IN1 ır IE zc EıRopcrator . 

Kadıkoy Moda caddesındckı 91 No 1ı hancsind h ·· h 1 · e er gun asta arını 

--------• kabul eder. 
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Toptan satış deposu: İstanbul Sulta.nhmaınmda Hamdibey geçidi No. 54, Perakende sahD yeri: Gş.Jata 
caddesi RADYOFON Mağazası ve Anadolunun bütUn şehirlerinde acentalanmız vardır. 

Osram DJ Iiunhasım ku11anınız • 
Ucuz bir ışık temin eder. 

- - - -· . Dr. Supbt Şenses 
ldraryollan hastahkları mUtehassısı 1 

Beyoğlu Yıldız sineması kar§JSI Lcklcrgo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi fa.kirlere parasız rreı. 4392• 

Dekalümen lambası as!!ari bir .istihlak temin edet• 
v $' 


