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Amerika Japonya ile har he karar verdi mi? 

Amerikan harp 
harekete . hazırlık 

gem•Ierine 
-emri verildi 

lngiliz filosu da 
Singapurda 
toplanıyor 

Avrupadan uzak şarka 46 
lngiliz gemisi gönderilecek 

W'" Yazısı 8 in~lde ~ Japon °piyadelerinin 

1,t.. . . 
~nbuDun meşlhlucr tlplerlnden 

Tranırilvay şürketn 
Canımızla oynuyor ! 
Aksarayda kızak yapan arabanın freni 

bozuk olduğu tesbit edildi 
Şirket mOfettlşl 

el çabukluğlle bozuk 
arabayı depoya 

kaçırmış 
Son glinlerde tramvay arabaları ge

ne sık sık bozulmıya başladı. Her an 
yeni bir Şişhane faciası yaratmak is.. 
tidadında bulunan bu bozuk dü7.en, 
külüstür arabalardan hemen Allah bi
zi tez vakitte halas eyle::;e de kurtul
sak. 

Son dört gün zarfında, bunlardan 
birkaç tanesi üst üste bozulmuş, yol· 
ları tıkamış, halkın işine glicilne vak
tinıde yetiımemeaine sebep olmuıtur. 

DUn akpm üstü de mUthit bir facia 
:>t*iM'M•Mi0• ramak kalan Jlt.D'" 

bf r hld.1se ~hl\uı&r. 
Topkapı - Sirkeci seferini yapmak

ta olan 293 numaralı Vatman Nadirin 
~ Devamı 8 incide 

Parisi tethiş 
eden cani 

t 

!iti gün tvvtl köprü ilztrintfe F>ozulan tramvay 

Sovyetlerın eskl Ankara elçisi 

Karahan 
idanı edildi 

L Cüce Simoo · 
Yi d I d Vaydman 
i r a am yara a 1 Cinayetlerini 

Suçu tethişçilik ve ecnebi bir 
devlet lehine casusluk 

yapmaktır _..Yazısı s ıncıde ,r muhafaza memuruna, hırsız nasıl işlemişti ? 
.. ~narak tabancasile eteş etti - 9 uncu sayfada -

s,l\~buıun en kısa boylu adamı do müstahdlnıllk, barlarda satıcılık 
t.: ~lr gece az kalsın kntfl oluyor- yapmıştır. Ayni zamanda piyango 
t~ b~etreyl geçmiyen boyu elin- bileti de sntmnktndır. 
'-..""ll'luı tonu ve kUçilk çantası ile Siıuon son günlerde yılbaşı blletl 
~'oıı11 da dolaşan bu adamm ismi snttri;ından ccblndo hayli para birik 
~~~~"· llütUn lstanbuhın tanıdı- mlştir. Evvelki gece saat bir buçuğa 
\. "'tıt~ birçok işlere girip çıkmış. doğru Taksimde Nane sokağındaki 

• tramoron tlcnrothnncsln- f.W'"' Devamı il incide 

ns~aınva cdlaınnon lhlarbn 

b4siler Barselonayı 
~Ornbardıman ettiler 

roeı şehri 
~llrtarllmak 

•• 
-..~1 uzere 

111 cel>hesi 20 (A.A.) - Havas 
~tı hıubabtrt blltdlroyr: 

.ııı11"1Yetç1Jerln Teruel şehrine 
\ı..~ ı lıı •aaı 18 de başladıkları 
Ş::· lltı \l\'atfaklyetle neticelen-
».:..' ~cle~Un cun milisler şehri mu
L.·~~rr li'rankocularrn mevzile
"-. '1l'lt, ~ı etmişlerdir. Cumhurt
~ 1' llcancton kalesi ile rnevzl
~~~tt, ~treııon 8ın \arını zap. 

, \ ~ rıra tehrln mezarlığın• 
>t,"' ~91~eıtn tık evlerinin ısnnne 
ı" ı, .. , ı"ler<ltr. . 
~"ılı fta llnudane ve pek 9id

ttnalar olmuştur. Gecenin 
~ Devamı 8 lllcfd9 ispanyada dsiltrin k"rbanlarından ... 

BiR KAÇ SATIRLA 

Meeldlye kUyOnde 
yıktırılan evler 

Üç dört gün evvel bir otomobil talisiz 
bir kadını tekerlekleri ar:asına aldı, silrfik· 
ledi, kafasını taştan taşa çarptı, öldürdü. 
Bu kanlı hadisenin bir kaza oluşunu kabul 
edenler şoförün o andaki halini anlatmak 
için: 

- Zavallının derdi büyük_. • dediler -
Mecldiyeköyilndeki evini belediye yıkmak 
istiyor. Babası bu dertten on gün evvel 
öldü. Anası şimdi bu dert ile ölilm döte· 
Ainde. 

Geçen hafla gazell'ler bu civarda bazı 
kulübelerin belediye tarafından yıkıldıAı· 
nı haber vermişlerdi. Dün de nldılımız 
bir mektupta ~u satırl:trı okuduk: 

"Belediye bir ay e,·vel bahçemizdeki 
kulübeyi yıktırdı. Ştmdl oturduğumnz e
vi yıkmamızı istiyor. Dlr harta içinde e
vimirl ~·ıkmnzs:ık gelip cebren ~·1k:tcnkla
rını hlldircliler. Kocanı Ahmet fieleıliye
nin de,·nmh tazyikine dn)·onamadı, '.'itkın
lıdnn knlhl çatlnc1ı öldll. Doktorlar bu yü~ 
ılen benim de knth hıutnhğın:ı tutulduğu. 
ınn !!lh·lilyorlar ilh .... 

• • • 
Brlcdlyc bu c,·lcrl niçin ~,k:ır'.' Scbeb 

muhtelif: Bazısı için "müs:ınrlesiz yapıl
mış .. diyorlar: b:ıusı itin de "arsaları be-
ledi.re.re aittir ... denili)·or. Gülhanedeki tıbbi mü.8amereden birk~ intiba: 

t~t:ınlmlcla şehirrilik bakımından aba- 1 - Bakteri aparlmanik. Bazı doktorlar'la paraaınt M ~ı bilnıi .. 
ynn en mühim hımr, Meciı1i)•eköyilndeki yenlere arı.ıdır. 
"" hf-th:ıht cvce~lzler olmasa gerek. Şehri ! - Piyankıo afetine tutulmuş bir betba1ıt. Periyddik bir '11astakk olup bf" 
ı.:ılh kıc;t:ılıAınn ıutııırmıvoc:ık derecede ı lıl koc l ~ d H-~ ~-- · b" ·-~..:lJ: 
masum ol:ın nks:ıklıkl:ır · icin h .ır.ı hcmşe- tmum a ara urız •r. ua u.c;vıesı ayın on ırbw.çu,r. f 
rilcrimlzin knlhlerlnl ç~ıtatal·:ık tedbirler: 3 - Bu. ~nek~ salgı~ tifonun !st~nbıll ve BursadAki nenceleri. Me;;kt~'f: 
alınmamasını istiyoruz. //ABER " ha8talık nali roa/tye edici, faydalı bir. illettir .. 
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Vış SiıJasa, 

Suriye Başvekilinin 
Ankarayı ziyareti 

münasebetile 
Yazan: Şek ip Gündüz 

S URlYE Başvekili Cemil Bey 
Mardam bu sabahtanberi An

knranın misafiri bulunuyor. Ko~
muz Suriyenin bu kıymetli devlet ada
mı ile siyasi muhitlerimiz arasında 
yapılacak yeni tema.alarm, kal'§ılıklı 
olarak, müspet ve şerefli neticeler do
ğurm8.flmı temennl edenlerdeniz. 

Cemil Bey Mardam'm bu ziyaretine 
takaddüm eden günlerde, bazı hadise
ler, devletimizi arzu etmediği birta
kım hareketlere sevketmiş, birtakım 
sert tedbirler almıya zorlamıştır. Fa
-raza Suriye ile aramızda yapılmış bir 
dostluk muahedesi tarafımızdan feshe 
dilmi§'tlr. 

Yine bugünlerde Büyük Erkanıhar
biyemiz mandater devlet umumi erka
nıharbiyesini temsil eden bir askerl 
heyet taraf mdan ziyaret edilmiş ve 
Ankarada Hat.ayın emniyeti etrafında 
mil?.akerelerde bulunulmuştur. 

Son günlerin hadiseleri arasında, Ha
taydaki Fransız müstemlekeclsi Ga
ronun ihtiyar ettiği hareket tarzın
dan efkarı umumiyemizin duyduğu he 
ye~an ve infial unutulmamıştır. Ga-

rcnun devam eden yanlış hareketleri 
Paris htlkflmetl tara.fmdan en Ufak 
bir takbihe uğramamış ve milletler ce
miyetJ. namına Hatay intiha.bat tali-

matnamesin1 hazırlamağa memur he
yetin garib hareketi de bmıa inzımam 
edince hariciye vekfiletimiz, ''Hatay 
mesele.sinf milletler cemiyetine bir no
ta göndermeyi zarurl kılar bir mecra. 
da,, görmUş ve bu nota Ccnevreye gön
derilmiştir. 

Cemil Bey Mardam'm Ankaradan 
evvel Parisi ziyaret etmiş olduğunu 

Ye orada Suriye - Fransa a.nla.~asmm 
iktısndi şartlan üzerinde Fransayı 

mc"l'lnun eden resmt te.maslarda bu-
lunduğunu da hatırlatmak isteriz. Kom 
şu devlet başvekilinin bu temaslar esna 

sınıla Fransayı memnun eden birçok 
vaitlerde bulunduğu ve bu meyanda, 
bilhassa "yeni Suriye devleti idare 
kadrosunda Fransız mütehassıı:ılara 

bUylik bir yer aynlacağmı,, ısrarla 

söylediği de unutulmamalıdır. Cemil 
bey Mnrdam'm Paris ziyareti. kendi
sine "bir takım vaitlerin yapılması f. 
le'' bitmistir. Yani "Fransa - Suriye 
muahedc:si mucibince kabul edilmiş o-

niyet'' !erin ve "güzel temenni" !erin 
başka hiçbir siyasi münasebet kadro
suna giremiyecek derecede "insani" 
ve "kardeşçe" olduğunu elbette anla
mamak insafsızlığında bulunmıyacak· 
tır. Bu hal, Suriye ile aramızdaki mu
ahedeyi bire fcshettirecek derecede bir 
tahrikin nckadar şirret bir tahrik ola
bilece~ini, sanırız, sayın Cemil Marda
m'n ihsas edebilir. 

Hatay. Türk milletinin en haklı da
vası idi. Bu haklı dava nihai kararı
m almış bir hak merhalesinrleyken· 
bizim için beynelmilel bir prestij ve 
şeref meselesi şekline sokulmuştur. 

Suriye baş\·ekili, t4'msil ettiği mil
letin insanlık şerefi ve istiklali, hür
riyeti için, yirmi yrl, en samimi te
mennilerde bulunmuş olan Türk mille
tinin hak ve ~ercf mcvzulannda gös
terdiği titizliği, bu Türk milletinin 
Suriye milletine kat'§r duyduğu bir kin 
suretinde tefsir edenlere kulak asma
malıdır. Ancak kendi hak ve şerefi ü
zerinde hassas olan millet, başkR.ları
nm haklarına ve şereflerine riayet e
derse inanılır. 

Şekip GÜNDÜZ 

~;;-;-·--··-· .. ----

1~ Değil mi? 
rı - Mahalle içinde 

-----~ 1 1 elkihler, 
'lt'----~ 

Mü.'$alıedeler- 1 
lngiltere krallığı 

ve tacı 
450 milyonluk bir f nsan kUtleslne manen "' 
hAkim olan lnglllz kralhGının tacını ta•ı
mak için bir takım ahlAkt ve manevi secl
ye:er ~lzımdır. 

Yazan: Suphl Nuri ileri il gUrttltll fabrikası 1 
:! Aldığımız bir mektubu aynen neşre- .ı ı NGlLlZ krallığı tarihçe matnm o- f nasebetlcrinin ayni idi. Bir de bu valii 
u d" ı! 1 · k 11 kl h" b · umumiler m:istcmlekelcrin dahili i•le· u ıyoruz i an saır ra 1 ara ıç enzemı- :ı 
H Ben Kadık-Oyünde ve oUJukça mer- i yor. Eskiden krallar kuvvetlerini Al· rinden gayri umumi iJlerin tcdvirinde 
ii l~::i bir yer olan Altıyol ağzı cıva- il tahtan alırlardı. Fakat Cromvell birin- İngiltere hükumetinin ajanı gibi hare-
li nnda oturuyorum. Sokağımızda, i

1
f ci Şar'li :164'8 ôe dam e.dildiiten sonra ket ederlerdi. t 

u • c · f"k • b t" A _._k Fakat genel savactan beri ngiltere p kom§um.ırzım evinin altında bfr ga- =: halk ııakimiyetı ı n ga e e et ı. .ıu u :ı 
il ·· k · ı ta ile büyük müstenılekeleri arasmdaki •• raj oorclır. Esl00en bir dü.kkandı, H Krallar parlamentonun ararıy e ç 
·ı ·· F k h k'k h ld t münasebetler istiklale doğru tekem· j: garaja tahvil olundu. 'Komşumuz, ii giyebildiler. a at a ı at a e n· 
:! §Üphesiz menfaatini bizlerin '3tira- :~ gilteredc asıl kuvvet ve iktidar toprak mül etti. Genel savaşta Kanada, Avus· 
H hatinc feda edemiyeceğinden, istira- ii sahibi aristokrasinin elinde idi. Bu zen- tralya, cenubi Afrika, Irlanda ve Ye
U 1ıatimizi menfaatine feda etm81Ji da- !! gin sınıf, hem lortlar kamarasının tabii ni ZeHind gibi İngiliz (Common· 
ii htJ mUna.sip görerek bu garajı 1.."ira~ ii azası bulunuyor, hem de mebusan mec- wealth) nın azası bulunan eski mils-
H ya verdi. Buraya 1oadar her :Je1J yo- ~i tisini kontrol ediyordu. temlekeler gerek iç ve gerek dr§ siya· 
•• l da ı· F k t 1832 de vazolunan (Reform setlerinde taııı bir istiklale sahip olma· :: un ... : a a il Heyhat ki, garajı kiralıyanlar, ge- ii Bill) kanunile mebusan meclisinde sa- larım istediler ve buna rruvaffak oldu
!ı cenin en mfüuıscbetsi.z saatlerinde ii nai ve ticaret erbabı, ekseriyeti eli· tar. Çünkü bu memleketler halkının 
ij kepenkleri güriiltüyle 1capamnk, sa- Si ne aldı. Eskiden herkes ıeçmek ve se genel savaga asker olarak iştiraki isten 
:: bahın azami nispette uygunsıtz dem- :: çiJmek hakkma pek de o kadar malik mişti. 

lan iki yıllrk müddetin hitamında Su- :: d 7 n . d 7- r :: d V"lk . . . d b hak \.er 
ii Zerin e ma ut enın uvarmnnı sa • :; egı en yırmını.:ı asır a u ı. - Bu halk istiklallerine malik olmak p.r-

riye istiklale,, kavuc:ımıyacak. Ve "Bu •• ,_ "-t k tl' •• ·ı d'ld" h ttA 1928 de ı 
'Ji ı: san, camı.urını ::ıngtrıu.ı an :uvve ı :: kese teşmı e ı ı ve a a tiyle lngiltereye büt(.in askeri kuvvet e· 

i~.i yıllı~ ~Uddeti.n 1937 de ba.3ladığı i'ı rnotöre sahih bir otobüsü, caddeıJe ei kadın ve erkeklerin evrensel bir surette riyle yardım ettiler. Nitekim bu memle-
gundcn ıtıbar edılmeslne Frausanrn : 1,1·iriitnıek içı'n namiitcnahi manevra :: bu haktan istifade etmeleri temin edil-
h ·ı ;, 1

: ketler 1919 da Vcrsay sulhu müzakere-
içbir itirazı,, olmryaca.k. 1 yapmak suretiyle uyk"?tm·•zıtn mah- (: di. Bu böyle olunca tabiatiyle mcbu- sinde ve muahede aktedilirken birer 
GörUlUyor ki Fransa im. zalamıs ol- ı=. tnna yürlldüler. Biitün bu gürültiılü ı·i. san yani (Communes) meclisi, 5.yan 

d ğu bir hed i --.:1d lerl müstakil devlet im:~ gibi hazır bulun· u mua en n aynı nw.u c • ı= işler muayyen ve mak--ul zam.anlarda ·ı= yani lordlar meclisinin eski salahiyetle-
ni ve ayni esaslarını tatbik mevkline i olsa yi?ıe ·neyse. 1

1 
rini birer birer azaltmağa koyulduğu dular. Nihayet Cencvrede kurulan u-

koymak için Suriyeden yeni yeni men· Hani belediye, S<Uıt ~4 den sahtı ii gibi ortaya bir de işçi partisi (La ur h bo luslar kurumuna da aza oldular. 
faatler koparmak tarafına gitmiştir. .<tckize krul<rr her nevi gi1riilfi1yü (i Party) çıktı. ,, 1931 de İngiliz parlamentosunun 
Yukarda gayet masum birta.kmı esas- menetmiştif Şüphesiz bu adam1m'1 H 1688 denberi tngiliz krallığı meş- kabul ettiği bir statü ile bu memleket· 
lar suretinde basit bir iki satır içine icram ticaretten menedcmeyiz. Bu- H rutiyette idare edilen (Monarchie ter lngilterenin mürakabesinden tama-
sıkıstırdığrmız iki meV7:U, f.t'ansanrn, mmla bera1JC"', bu, mahalle 1uı1kının 1f constitutionnelle) idi. Her ne kadar miyle kurtulup hukukan birer ır.üstakil 
Suriye tstiklil.llnl klğrt Uzeııinde bı- i.<rtir<rhatine de hyma7c hakkını on· ti kralın nazari olarak her tilrlU hukuk devlet şeklini aldılar. Bugün domin-
rakmak için ne bUyilk bir dikkatle sa- lara vermez samyorum. il ve salahiyeti me-...:ut ise de tatbikatta yonlar denilen bu eski müstemlekcleri:ı 
vaştığmı meydana koyar. ''İktısadi Kadıköy: Orta Sokt:ı7' 37. Hatice f memleketi idare eden mebusan mecli- artık tngiliz müstemlekat nezareti ile 
sahalarda Fransayı memnun etmek,, 1 "" • * li sinin itimadını kazanmıJ olan nazırlardı. hic bir alakalan yoktur. Bunlarla f ngil-
ve ''Suriye devlet kadrosunda Fransı7. ı Anlattıklarım doğru diye kabul e- il Bununla beraber eğer kral akıllı ve uslu te;enin münasebetlerini }~:iksek komiser 
mUt~~nssıslara bUyUk bir yer ~~- ~ dinc:e ok~_cumu7.a ha~ ve:m~ek H bir adam ise gene memleketin işle:inde tabir edilen elçiler idare etmektedirler. 
mak demek Surlyede Fmnsava ımti- kabıl degıldır. İkametgah cınsınden :: tesir ve nüfuzunu hissettirebilirdi. Ba· t "lt ~ artık oralara birer valii 
yazlı işletmeler vermek \•e Suriye dev- • binala""la dolu bir mahalle i<;inde il zan kralla nazırlar arasında, yekdiğe- ngı e_re .. :dermeyip yalnız birer yük· 
let kadrosunda gayriresmt bir Frruı- böyle gürültü yapan yerlerin açıl- li rinin salahiyetlerinin nerede bitip nere- se~m~:is~~ yollamaktadır. Tabii domin 
sız mnrakd~besi devam ettirmek de- Ü masma müı:ıaade vermemek bize en İi de ba ladığma dair, çatışmalar olurdu. yonlar sair yabancı devletler nezdine 
mekle bir ır. makul bir tedbir gibi geliyor. :· • . 

1 
· "ht" .. 

.. . . b . d :! Fakat meırutıyet na""!'j"C erı sarı 1• istedikleri kadar elçi ve konsolos gon· Bittabi bunlar sayın Cemil be~· Mar- g l{ndıkoy bc-ledıyesı u ışe ne er :: • . . . r . . . d 
dam ile tem.sil ettiği Suriyenin düşüne- H acaba? . SE Kralın siyası aki.dle_rının me:u ıyet~ na· dermek hakkına malıktırler. Baza~ 1 a 
ccği meselelerdir. Biz, Suriyede her- ::::::::::::::mmr.:nm:r.:=::=:r.:::cmr.r::ıa:iı" zırlara yüklenecektı. Ve eger me usan bu vazifeyi, sırf tasarruf kayguııy e, 
hangi bir gayrlresmt murakabe ve her meclisi ve yahut ~eni~en b~ me_cl!si se- İngiliz siyasi memurlarına gördürdilk· 
hangi bir imtiyazlı işletme sahası an- çen halk kralın sıyası akıdlcrını be- teri de oluyor. Mesela Türkiyede ol· 

• vanlardan olmadığımız i<;in Paristeki ğenmiyecek, kabul etmiyd~ek olursa duğu gibi. 

Fransa - Suriye)<onuşmalanndan lıer istifa. edecek olan ~r~~ değil nazırdı. tşte bu izahattan da anlaşıldığı üze. 
hangi bir sinirliliğe tutulmayız. Bu Bu sıstem 1914 {buy~k har~_) a kadar re İngiltere ile artık tamamen ist:ktal-
ciheti sadece Ankarada yapılacak te- olduğu gibi devam ettı. Degıl yalnız lerine kavuşmuş olan eski müstemleke-
masıarla Pnris temaslan nrasrndaki İngiltere ve hatta bundan doğan Kana-

1 
t:. b _ 

2 "b" b"" .. • ht teri arasında me ... •.:ut o an yeg<ıne ag ·· ·· Une koymak i"in tebarüz 1 da ve Avustralya gı ı U}"JK mu a- t . . y farkı gozon -:s • t .1. .. İngiliz krallığı ve ngılız tacıdır. ann 
-:ttı"n"yon.ız. S.\1.l riyetlere nail olmu!J genış ngı ız mus- da . . H" d" tan B" "'n a 
-: BtRt~ctı<ANın-ı' - 1937 • aynı vazıyet ın ıs , ırm.. y , .._rl~ başvekill. Ankannm, Suriye temlekeleri bile hep bu me§rutıyct na- . . .. • . . 
... :un.2~~Pa~le ~diğer berhangi bir llicrt: 1356 - Şen-nl: 18 zariyesini tatbik ediyorlardı. Buralar- Seylan gıbı henuz tamamı1yle. ~stıktal-DJU• u.:ı l'""' t 1 k GDnf'thı dııl'\1411 Ottnl'r.ın bst111 da kralın vekili ve mümessili olan valii terini almamış olan büyük ngılız m:is-ınn~ meTkezi ile b~r tu u amıyaca 7,23 16,43 11· d 
u " - " Id" -· • S • · ı b temlekelerı"n.de ayni surette tece ı e e-. aıtyetf olması lazrmge ıglnı, U· Vaklt ~:ıbab oı;ıe tkJndJ Akta; "attn tmsak umumının, nazır ar ve me usan mec-
b~r v k .. - 1 Ankarada mevcut "iyi 5,52 12,12 H,32 16,43 18,22 5,35 . lislcriyle olan münasebetleri kralın mü cektir. Birinci takımrn daha çabuk is-
rıyeye - ... 
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~ata daie 
............ 1:1:1 ....... 

ifritler 
P ARİS'te bir Alına.n kadıııJr ~ 

kekli altı ki~yi ö~ 
bunlar itiraf ettikleri, itiraf ~ 
birkaç cinayeti daha oluğu sanı frt" 
mu§. Wcidmann'm yaptıktarJJll ~ 

sızca veya türkçe ga?.etclerde okU~ " 

lar hep ondan bahsediyor, ~~:jnl} 
kumryanlar da onun hikayesını etıe' 
yor. İspanya'daki, Çin'deki ın_uh:ıt l3ir 
ler bu kadar alaka celbetmıyor· )"' 
tarafta binlerce, yüz binlerce ölil, .ıtı 
nan, yıkılan şehirler; öte ta.rafta ııesı· 
cescd ... Bu altı cesed daha a.ğır 
yor. ,.,r. 

Niçin? Bunun birçok sebebteri rp 
Bir kere hayal kıtlığı ... tnsanla:°'fet' 
ğu bir şehirde binlerce kimScnın gt' 
yadlar içinde ölmesini gözönilJl~ 
tiremiyor. Sonra "Ne yapa.lııtı? d• & 
icabatı .. Hnrbde elbette insanlar ,ııı' 
lür, şehirler de yanar. Feci şeyler ~f 
önüne geçmek kabil değildir.!,, 
düşünüyor. ~ 

Fakat a.sıl sebeb bu olma.dığı~·ııtı' 
ncdiyorum. Harbde ölenler . b~; ~ 
Öldüren bilinmez. adsızdır. ŞiJ11 ÇS t' 
çocuğu, şu çocuktan parça. par ,.,... 

k" 'I u•· den bombayı, gülleyi atan ilt1 • ll~ 
mnı bilmezsiniz, belki hiç kimse· ~ 
bile farkında değildir. Hatta on~1:ur da belki bir iki dakika sonra 0 

tür. rt1lt 
Halbuki bUyük caniler için: ~\-ot· 

öyle değil: onun kim olduğu bıliJ11ç11~ 
hareketi tasavvur olunuyor: ~ 
saplamı~. tabancanın tetiğine ı;ıı' 

yahut elleri ile bir boynu sıknlıŞj·)ıtl' 
nu yaparken de ne yaptığını ~;İd' 
muş. Öldürmek kasdı varmış. 6Jdd: 
bombayı, kurşunu atan askerde 6', 
mek kasdı ekseriya yoktuır; dab' J. 
nısu öldürmek, ya.kıp yılaılak ~ 
ma.ksad değil, ona erişmek için nae ,, 
bir vasıtadır. Caninin hareketi~ 
• nefsini mUdafaa, para ka ~ -;r 
başka bir gayeyi temin etmek S1""t'
takun b~n maksa.dlar g~d; 
billyonız, seziyonız ki asıl rnaJCP"" ~ 
dilrmektir. Onda kari dökmek bit ~ti 
halini almıştır. Zaten bir ~ıyi llt 
ren, tesadüf en katil olan a.d~ :~ 
te~mız a1&Ka aynı d$1~ tP ... 
dığım.ı7,, o~un af f edilm:Sin!, i! ~ott 
miz bile oluyor. Böyle üç dort, ~ 
a.ddid insan öldürmilşlerln, h~ ti' 
rine gösterdikleri bütün se~~l (yrJI 
rer bahane olduğundan emınız. Ş 
da asıl saik, öldiinnekten. l<~lltdf 
mekten. bir kimseyi dUnyn.daJl 
maktan duydukları zevktir. ·tt tf 

t,te bu his. bu ifna ar:~usıı bıcli~-cl'· 
. .. .. k.. 1.k IZI ccJbC A 

raengız gozu up a a am ı<iv· 

Zaten o canilerin öldürdükl~I~ 
lerl pek düşünmüyoruz: ~ ıı )(~ 
- doğrudan doğruya tnnıdığın1 f11İ~ 
seler değilse • bizim için ehefl'lekl)J• 
olmuyor: gözlerimizi o cani :ıılf>-ol' 
hafızamtzda ancak onun adı 

1 
ıdil 

Onlardan korkuyoruz:. !,~811~t•t~ lnnnı, idam edildiklerinı oğr'C ÇUıı"~ 
sonra da korkumuz gcçutlYOT·11:ı? ~ 
her an öyle bir kimse ile knt;1: tıl' 
ihtimali var. O kadar da dcgt Jı~ 

• b" gUn ··yıe bir t.t~ kendimızde de ır o e.S1 ,.. , 
öldilnnek ihtiyacmm uya~ bİ ff..ı 

- d"" .. .. (Bıtta Atflr oldugunu uşunuvonız. ) ır , 
kma varmadan dUşUnUyoruz~. '"ı~ 
Weidmann, Landru. Hartm aröıf· 1 

de nihayet bizim gibi insanl s11t .~ 
lerine lblis, şer girmiş. Bu l1 JJIJI İ 
yor? !~te orasını i>Uemfyoru;."ul ~ 
kin bir adamken azılı bir · ııl~ 
scoob, henüz esrar pe.rdeS~l<· , 
belki ebediyen anlaşılaınt) ~Jı ( 
bilir? bizi o büyük <'aniler~,,, ~~ 
ğa çeken şey belki de bu ~el 
insanı ta yakından a.18.ka.dat C 
csrarm cazibesidir. ;.'fil 

Nurullah 

==========~bıılıl~ 
tikıat sahibi olmau oraıard~,oı1 1' 
halkın daha ziyade ~ng~o ~iyo'" . ...eıı' 
dan bulunmasından )len g. P'rlY ıı1J 

Her domlnyonun kendı f(I';;' 
ardır· ıı tosu ve kendi nazırları v arı'e 1. 

kralı bunlar üzeriooe fili.~: l<r'ıııt /f 
bir hak iddia edemez. 1ngıh f ~-/. 

• 51r 10 ~ 
bunlarla olan münasebctı ·ıctir· ., 
dir adeta remzi ve sembolı •. .dl·,,( 

• ~e ~~~-
dominyonlar, nazırlannı~liı ıcr-1' ~I 
nin nzasıru almadan lngı ıu11' 
tarda hic bir siyasi akitte bll ,1 

SoTJ-."ıl> 
Suphi rııurı 



-· --- -----~----~ 

~-----~~------
f.l tJ 11 a kallı sa 
~----8\lilemuvuın 

ıstanbul konuşuyor 
anır tüırnlYı nmaıır e<dlnnemeye·n 

•ıkaveıc ınalkko 
~~Yet nakıarmı kul.lanabilenlerle, 
'~Yanlan gcçcnrlerdo bir yazı
~~~" olarak aeçmiıtim. Bunun, 
ltıı ~ ~erinde durulma11 lazım ge
~d ~ tey oldugunu okuyucularımdan 
ıa~ '1, ınubtelif mektuplardan anhyo-

ti ~rbeat rne.tek aah~pleri, herhan
. · ~ ltıetnurdan ıikayetlerini &mirine, 
t~ l'ıııe dinJetemezlcrıe amirin imirine 
~ ht edebiliyorlar. Ve bununla da 
'ticeye ulaıamazlaraa, gazete ıü
~ aJuettirerek daha yüksek ma· 
~ b· dikkatini çekebiliyorlar. Fa-
. ır ınernur, amirinden ıikiyet ede
>'0t t. • 

~ .. ~ mi? Niçin edemeıin, her ıe.. o~~ 
4 ... Une aldıktan aonra ! .. 
~bu neden böyle olaun? Neden 
~ .Q ikbirannı toplaıın. Belki de bu 

' ltendiai haksız bile bulunsa me

' 
11

1ln ıikayetlerini büyük bir hüı'tttle yerine getirecek kadar in
~~r. ~Üphe yok l<i bütün amirlerimi

' böyle telakki ediyor ve böyle ol
\~ İQanıyoruz. Fakat tikiyet hak
~~ Uanacak memur, bunu böyle te
~~ebilir mi? içinde, amirinin bu 
' tinden dolay. kendiaine kin bes-
<\ı eceiini umabilir mi? 

~~ btı teredc!ütten kurtarabilmek 
~•icar yol onlara adlan eazete 
~ ~ clcti tarafından mahfuz kalma
~ Yla iatcdikleri mevzu üzerinde 
•. ~tte bulunabileceklerini bildinnek-

l11 
'btı. ~ı_iYct bugünkü tefti~ teıkilatı-'IQ •§İni ~oğaltacaktır. Fakat giz
~ 1 bir takım yolsuz hareketler 
~ ~lltılann ortaya ~danasına yara
\ı,,lrr-. Bir idare muamelatını, bu ida

de çalııanlardan daha iyi bilecek 
~blllunamaz. 

\lıı Q 8iinkü yazım üzerine aldığım 
\ P'-rc!a.n birin: §Uraya dercediyo-

~~ 
~ta llıetnur diyor ki: 

\ llb~ıa yakın tn mahalde memur
JJ Şcrınıizin kö} lüden fuzuli yevmi· 
~llıUına mini l'IMua ..... irin :,,.,._._ 

11 .. eseledc:. makamı da haberd 
~ltj 0Yle olduğu halde şefimin hak· 
~ijt Yalan bir ihban ilzerine ben.: 
~t 1\ Orta Arıa.doluya gönderdiler. 

''a 
d' .Y'dnn, Raporlarım da kabul e-
dcı. li~ığa çıkanldım. Müracaatla

~t:~rn etti. Beni §İmdilik Şarka 
h 'iller 
q~ • 

~)~~11Yucu bana meıhu: kurtla tilki ... ,il. 
ı.' ~· 1 de an)attıklr.. ıonra: 
'11 ~~ lllaaştan, çocuğum c!a bu yiiz. 
~ b tcPten m&.hrum kaldık, Geliniz ,. "''r· 
~t •. 1ll>de olunuz da hak arayınız, 

~il ~haksızsınız,, deyiniz. 
l~ · 1ıı ur, belki bakaız belki hak-
~ QUQ ' 
\~he '-tı tetkik edilerek, hakaızaa 
ı 'llıt, lıaktıyaa haklılığını anlat
~~>t~~uz değil midir? 
~~~ d~kıaı kullandı diye bu 
\ '>ili uı~iiğü tahakkuk ederse ıe-
~? lkibetc uğratılmaıı gerek-

StM - US 

limanında 

s:ıt"I grev 
~ :4 ~~ (A.A.) - Liman ame-
tt~~tııatndellklerl neticesinde çı
~ Işı dotayıslle liman ve men

' ~ttı!t er durmuştur. Grev de
~l'(l"cı~akdirde liman kumpan-
1~ ~(lltt erın bUyUk bir kısmının 

t l ~ltı ilik limanında çalışan 
e,leyı getirmek niyetinde· 

Şehremini lsfanbulun 
en talisiz ·semtlerin

den birisidir 
Tramvayın bozuğu, otobüsün 
kötüsü bile ya!nız bu semte 

• • • 
ış.erm.ş 

Burada Radyoloji 
Enstıtüsünün 

avlusu mezbele
den farksızdır 

············································-···: : : 
: V azan: : . . . . 
i HABERCi i 
: 1 : ................................................ , 
Geçen ı;ün gene bu siltunlarda çıkan 

bir yazı ;nünasebet:.yle radyoloji ensti-

tüsünün resmin; almak icap ediyordu. 

Bu münasebetle arkadaşım foto AU 
makines:ni alıp Şehreminine gitmeye ' 
hazırlan:rken: 

- Ben C:e senble beraber geleceğim .• 
Orada belki deği§i;,, bir mevzuu bulu • 
ruz, de'dlm. Hıncahınç kalabalık bir 

Topkapı tramvayına atlayarak yola ko
yulduk. Pek ağır gioen tramvay bizi 
ancak 35 dakikada Şehrem'.nine g(;tiı -

rebildi. Polis merkezinin önünde aş. ,!1 

indik, ve fotoğrafçı arkadaşımın klavuz 

luğu ,=Je geniş ve n.untazam bir yoldan 
hem·n biraz ötemizdeki enstitüye doğ

ru yürüdük. 
önümürde güZP.l ve yeni bir bina 

vardı. Etrafının hara be ve yangın yeri 

olması bu binayı daha azametli bir şe· 
kilde tecessüm ettinı.yordu. 

'JfUu ... ,~\,'. \,.UO:n.h.UuUu U't'1L4~\4UQ 5old:-ı •• 

0 gün cumarte:>i oldl·ğu ve vakit te 

akşam~ yaklaştığı ,=.çin, burası tatildi. 

Etrafta kimse yok~u. Arkadaşım lazım 

olan resimleri aldıktan sonra: 

_ Haydi gidelim, artık dedi. 

. Fakat lıen bura:la bir an içinde öyle 

şeyler görmüştüm ki, yarı şaşkın Lir 

halde: 
_ Dur hele, şöyle etrafına bir bak f 

.. 1 · · nabiliı misin? diye söy- l Cidden muskalık olan muska sokağı-goz erme ına . . 
1 

•Y• • 

nın 1 cadde ıle b·r e~tıgı yerde, temız 
lendim. bir kahve vardı. Burada Topkapılı o· 

Şaşırmakta hakikaten hakkım vardı. yuncularmdan eski bir ahbaba rastgel· 
Böyle bir r:.ÜC$Sl!Senin avlusunda,, hat- diın. Ve konuşmağa başladık. 
ta bu avl~ya açılan kapılarının önünde Yanındaki iki gençle beraber bana 

bir yığın hayvan pisliğine, çeşit çeşit şunlan .a~Iattı: . . .. 
• •v 1 rına pis pamuk yıgymları- - Bız.m Raf~tpasa seıntirun en bu-.., t parça a , tı B"' .. ı 

..J • • d mı yük derdi yolsuzluktur. utun stan • 
na tesadüf etserı•z, sız e şaşırmaz • bulda yangın yerl:ri imar edildi. Fakat 

sınız?. .. buralara Lir kuma vuruJduğu yok. 
- İnanılmaz şe1 t Misline az tesaduf Zaten talihsid:k bıltün bu semtlerin ba-

cdilir bir manzara! diye söylene söyl~- şına çökmü§. Tramvay Şirketi araba-
ne, arkadaşımla beraber, bu sıhhat mil- !arının en fenasını, en bozuklannı bu 

cssesesinin bir _çöplükten farksız avlu- hatta işletir, HerGün yolda kalan ara-

sundan uzaklaştık Ve caıddeye çıkmak halara rastgelrnek kabpdir. 
Sonra, yeni .".şlemeye başlayan oto

büsler de ayni vaziyettedir. Bütün hat
larda çalı!amıyan nf' kadar hurda oto
büs varsa Sirkeci Topkapı arasında iş

let:yorlar. Yürürken dört tarafa salla
nan bu ">tobüslerc aoğrusu binmiye çe· 
kiniyoruz. 

için, ana yolu bırakarak, yangın yer -

leli. istikametine yürüdük. 

Burada bir yol vardı. ismine Muska 

sokağı denen bu yL 1, nazar değmesin 1 

iki başına ddden muska asılacak bir 

yerdi. Havanın günlerdenberi bu ka

dar iy.~ gitmesin~ rağmen, burada hala 

çamur vardı. 20 dadım ötemizdeki tram

vay caddesine çıkarken, çamurlara bat

mamak, yamrı yumru toprak yolda a

yaklarımızın burkulmaması için adeta 

cambazlık etmek mecburiyetinde kal
dık. 

Bütün tunlarda:'! başka, susuzluk: ve 
bilhassa ışıksızlıktan çok şikayetçiyiz. 
Geceleri evlerimize gitmek, tahammül 

ıroll'il Ten amca 
veırde aıradığano 
~~kte buluyor 

tdilmez bir azap oluyor .. 
Böyle karanlıkta yaşamamıza rağmen 

b:zlerden tenviriye resmi alıyorlar ki 
itte asıl gücümüze g.:den ıde bu oluyor. 

Gençlerin anlatacaktan bu kadarmış, 
Onlann yanından ayrılınca kaldmmla
nn yanındaki toprak kısımda hala su 
blrikintileri ve çamurlu olan caddenin 
karşı sırasındaki boş arsada oynaşan 

çocukların yanına g.:ttim • Bu
rada, en küçüğü altı, en büyüğü 12 
ya~lannda bulunau bir Ç<>it çocuk, to
paç çeviıi.yorla11dı. içlerinden yalınayak 
olanlar, takonyalarla dolaşanlar da var· 
dı. 

Bu gruptaki büyük, yaşlı çocuklardan 
birisi elinde bir kemik parçasiyle ko
caman bir kurt köpeğini kovalıyor. Onu 
yakalamağa çalışıyordu. 

- Acaba ne yapacak? diye ben de 
merakla bu kov"aıamacanm sonunu 
beklccVm. Nihayet köpek ).<andı, 
ve kem·ği almak üzere çocuğun yarıma 
sokuldu. O zaman hiç beklemediğim bir 
iş oldu. Ço:uk hayvana, tıpkı ata biner 
gibi bindi. Ve arsada dolaşmağa baş
ladı. Bu köpek süvarirfoin arkadaştan 
da topaçları bir tarafa bırakıp, dostla
rının peşine takıldı ve garip resmi ge
çide iştirak ettiler. 

Biraz &onra küçlık yaramazlar köpe
ği azat ettiler, fakat hayvart vaziyetin 
den h'ç şıkayetçi olmsa gerek ki, ora
dan uzaklaşmağa bile lüzum görmedı 

ve önüne rastgelene yaltaklanmağa 

başladı. 

Bu sırada ben de çocuklarla konu~ • 
twn. Dört beş tanesi: 

- Aman, aman bizim mahalleleri, 
'pek iç taraflarını gezmeyiniz, diyorlar
dı. öyle berbat, öyle fena yerlerdir ki 
oraları, biz oyun oynayacak doğru dü
rüst bir yer bulamadığımız rçin bura
ya gelip ~u arsacıkta oynaşıyoruz. Ku
zum mahallemizi ~eziniz de çektikleri
mizi gözlerinizle görünüz, bu bizim · 
anlatmamızdan daha ryi olur. 

Küçücük yavruların heyecanla söy
ledikleri bu sözler beni müteessir etti. 
Ve kendilerine mahallelerini gezeceği
mi vaadettim. Orada neler gördüm, o
nu da size· gelecek yazılarımda anlata
cağım. 

HABERCl 

tJSTTE: 
Şehremininde, haftalardanberi yağmur 
yağmadığı halde c:ıddenin kenarındaki 
çamurlar dahi kunımamııtı. 

ALTTA: 
Bu semtin, köpeğe binen çocuWanndan 
biri ve Haberciye Cıertlcrini anlatan' 
gençler .. 
Şehremini civarında, yaz, kış çamuru 
kurunuyan berbat yollardan biri. 
Tam 10 gündür yağmur yağmadığı hal· 
de burası bizim gezdiğim.iz zaman böyle 
idi. (Yazısı gelecek makalede) 

!J.aci/1ı CÜCJOC ki: -- - --l83D~<dle (ğllQıeDU©> 
'\t~ IKU ü'ff O® ırö 

Tarihçi bir arkacaş, düellonun tarı .... 
hfoi bir ikı makalede hülasa etti. Bz.şka 
bir dost muharrir de, Fransızcadan 
nak!ettiği bir maka1ede gene düellodan 
bahsederek bir kaç vak'a kaydetti. Fa
kat bu arada, ikisi de memleketimizde 
yapılan düello teşebbüslerinden bahset· 
mediler. Ben, bugün bu ekr.:ği tamam• 
!ayacağım. 

Düello ortaçağ Cemıenlerinin icat 
ettiği karılı bir val:~ettir. Adı, lisanımı
za, İtalyancadan diiello şeklinde gir· 
miştir. Düello ik.: kiginin guya bir haka
reti, incinen bir namusu korumak 
için, biribirine benziyen ı:füih'ınrlıl vu -
ruşmasına ıderler. 

Medeniyet, bu vahşi mantıksızlığı or· 
tadan kaldırmak için, Miladın on 
altıncı yüz yılındanberi mücadele et
mektedir. Bugün Avrupanın b:r çok 
yerlerinde mahzurlu görülerek, kanuni 
müeyyedelerle yasal: edilmi~tir. 

Bizde 1.!e, düellova karşı daima mua
rız bir cephe alınmış, muharrirlerimiz, 
bu bid'atin aleyhinde bulunmuştur. 

Düello hakkımla llk malumatı veren, 
düellonun ne olduf.unu Türklere öğre· 
ten merhum Ebüzziya Tevfiktir. 

Ebüzziya Tevfık, 48, 49 yıl evvel 
bastırdığı lCıgatinde - maalesef bu lCı

gat yanın kalmıştır - düellonun tarihini 
yazmış, kelimenin manasını izah et
miştir. Bu ara:ia Emil dö Jfrar ile Jan 
Jak Rusorıun düello aleyhindeki yazı 
larınr da nakletm:ştir. Lugatte Kani pa
şa zade Rifat beyin tarihi vesikalara da
yanan güzel bir etüdü de vardır. 

Err.:l Jö Jirar d:yor ki: "Kimse ya
ralanam1an biten düello bir maskara· 
lıktır. İki kişiden birinin katliyle neti· 
celenen düello ise çok fecidfr. Düello 
teemmübilzlüğUn akla, düşüruniye kar
şı son dayanıklığıdır.,, 

Düello aleyhinde Süleyman Nazif 
merhum da bazı yazılar yazmıştır. 

Bizde ilk düello teklifini yapan 
"Kaçmlan fırsatlar,, muharriri Kes;ec,: 
zade İzzet Fuat Paşadır. Altmış üç yıl 
evvel, henüz binbaşı olan lzzet Fuat, 
bir münakaşanın doğu11duğu anbşma· 

mazlıktan dolayı Yusuf Rıza paşa zade 
Veli Beyi düelbya davet etmiştir. 

Bu teklif o zaman efkarı umumiyede 
büyük bir tesir uyandırmış, saray ayak· 
lanmış, Babıali kuşkulanmış, r.;hayet işe 
softalar da burunlanrıı sokup, düelloyu 
din zaviyesinden inceleyerek, bir müs
lümanın böyle bir harekete ictisarmı 

günahların en büyüğü olarak göster
mişlerdi. Bütün burılara rağmen, İzzet 

Fuat Paşa vuruşmakta israr etmişt.:. 

Nihayet araya giren bazı dostlar, işi 

sulhan hallettiler, vuruşma olmadı. 

İkinci düello teklifi 324 hürriyetinfo 
ilanından sonra r.ıerhum Süleyman Na

DF" Devamı 11 incide 
Hüseyin Rü§tü TIRPAN 
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iŞARETLER 

intihabat Vugoslav
yada değil, rak ta •• 

$a ''Cumhurluet,, ömürdür vesseldml 
lhlimııl büyük oa:cte olduğu volundaU 
iddialarını lek::lp etmemek i'ln. lıata yap
tıDt zaman bunlann en mua::::am {Jaflar 
drulnden olmasına blllwua itlnd eder ve 
bunda Jaıılacak bir mahareı oii!lerir. Bu
günkü ıayuının ü,üncii ıraufasında böyle 
UaflardrıTJ biri daha karilerlc alay eder gibi 
smlıp durmal:Jadır. Ba gafın kocaman 
scrlcvhaları ıöule: 

YURoslnynd.3 yeni intihabat 
Setimde hllkflmef yeni bir ekseriyet ka

zandı, icUma ay sonunda 
A mübarek arl•adaı. l'aaoslavuada /nti

lıabatın daha {Jt,tnlerdc yaprlmıı bilmiş 
olduğunun /ıaudi farkında deuilsin, telgra
fın iclnde aeccn "Jleıılfıd paıa Mrıhlls,, fı
mlnden de mi ilin aslını anlayamadın? 
Dluellm ki bundan da bir ıeu anlayamıuor 
san, havadi.sln dooru:ınnn dünkü IIAllRR' 
de nicfn oörenıe.<lin? .r. ~ 

Mecliste dünkü 
müzakereler 

_ Anl_t~· 20 (A.A.) - Kamutay bu 
gun ~ Uranın reisliğinde toplanmış 
tır. İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri 
memurları kanununun üçüncü maddesi 
nin değistlrllınesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun layihası 
kabul edilmiş ve sana}i müesseselerinde, 
sigorta şirketlerinde kullanılan eÔıebne 
rin Yerini dolduracak Türk memur ve 
mütehassıs yetistirilmesine, \"akfa ait 
hisseli mahlCıl verlerin hissedarlarına ne 
suretle· satılacağına dair kanun IAyiha 
Jarınm birinci müzakereleri yapılını~trr. 

Kamutay, çarşamba günü toplana 
caktır. 

Şekerden ahoan 

Gümrük resmi 
indiriliyor 

:Anknrn, 20 (Husus!) - Hariçten 
memlekeUmlze getirilecek şekerler
den alınan gUmrilk \'e istlhlAk resim 
lerlnin indirilmesi hususunda bUkfl
metçe verilen karar Meclise blldiril 
mlştlr. 

Bu karara göre 938 haziranına 
kadnr mcmlcl:cte ithal edilecek şe
kerden 15 kuruş gümrük resmı ye
rine, kilp şeker için 13,50, kristal şe 
kcr için 11,50 kuruş alınacaktır. 

Katil hsan 
DUo t evkif edildi 
Usklldarda Yenimahallede Onnl

ğl öldüren İhsan dün 6ğleden sonra 
UskUdnra geçirilerek Onniğin evine 
götllrfilmüş, mUddeiumuml muavini 
Orhanın ve zabıta memurlarınm mu 
vaceheslnde katil cinayeti nnsıl işle
dlğlnl anlatmıştır. 

Bundan sonra katil hakkıntla tev
kif kararı verilmiştir. Nezaret altın
da bulundurulan katllln annesi Be
hiye He reçelleri satın alım Agop 
kefalete bağlanarak serbest bırakıl
mışlardır. 

Çocukla r ar~sında 
alacak kavgası 

Süteymaniyede oturan dökmeci 
çıraf,1 16 yaşında Ali ile marangoz 
çırağı 17 yaşında Sala.haddin ala
cak yUzUnden kavga etmişlerdir. 

Snl~hnddin bıçakla Aliyi yarala
mış, katarken tutulmuştur ~aralı 
!:OCUk hastaneye knlrhrılmı~tır. 

icra da reler in in 
kapalı o lacağı ıtllnler 

lstanbul müddeiumumilibrinden: 
938 senesinin gelmesi hasebiyle yapı

lacak devirden dolayı kfulunuevvelin 25 
inci cumartesi, 27 inci pazartesi, 28 inci 
salı, 29 uncu çarşamba, 30 uncu perşem 
be günleri, 31 inci cuma öğleden evvel 
ve 3 kfınunsani 938 pazartesi, 4 salı, s 
çarşamba günleri İstanbul icra ve iflfuı 
dairelerinde hacziihti)"ati ve mevadnnüs
tacele gibi hususat müstesna olmak üze
re para alıp vermek de dahil olduğu hal
de esbabı mesalihin müracaatr kabul edi
lerniyeceği ilan olunur. 

Ölüm 
Bnşvekfılcl De\'lel Meteoroloji işleri u

mum müdürlüilü mütercimi Yitali nenru· 
bi Dilenin babaSl munllim Aiti Benrubl 
,\nknr:ıdn vefat clınişlir. Bili nennıbl An· 
k:ıra ctıddcslnln iyi tanıdıltı bir stmııdır. 
,._ • "-------- t!.-etmeı .. ~:ıu etmiş, <Reh •-' ;ı.aı aaıu.&•••~"u ..... 

Nti Efeli fran•vlye) adlı bir eser \'Ücuda 
tinnişUr. ntrcok değerli unsurlar yctiş

s.c ·ıştır Bir aralık mmıllim neliyle hlr de 
tırın · · 
J;'lııpbnne a\mışlır. 1 

Kederli eşi tıc ogıunn ve nilesine sabır-
lar temenni edcrı ı. 

lÇERDE: 
4 \'an sôllinün iskelesi olnn Tatvanın 

ndı deJU~liriJmiş, "Tupc,. k,onmnşlur. 
"'?\afla HkdJetl, lzmlr leJefon şirketinin 

satın ıılınmnsı hakkındaki haıırl:ıdıih ka
nun layihasını BaşvckAlete göndermlşUr. 
~ Ankara Hukuk fakültesi talebelerfn., 

den 45 kişilik bir grup şubat si5mestr ta· 
Ulindc A vnıpa scyahntlne çıkac:ıklır. 

•Devlet Demiryollnn ıarnfından Trab
ıon ·- İran transit yolu üzerinde otomo
bil, ftobüs ve knmyon lşletIImesi hakkın· 
daki izin kararı Vekiller heyetinden cık
mışhr. 

~ Antrepo buhranım ônlemck Ozere 
Liman işletmesinin Haliçte ynplırdıAı a
tölye hangarlarının antrepo halinde kul
l:ınılmasına karar \'erllmiştir. 

4 Üniversite talim heyeti kadrosunun 
gen1$lelilmcsine karar verilmiştir. Yeni
den 24 do\cnt, 7 başasistan ,.e 50 asistan 
nhn:ıcnktır. 

it: Gecen temmuz '\'e a~stos aylannda 
şehrimizde JSI ı e\•lcnme munmclesl tescil 
edilmi~lir. 

• Trnm,·:ıy şirketinin, eyJCıl ve birinci· 
teşrin aylarında taşıdığı yolcu sayısı 

18,020,183 dür. Şirketin uç aylık geliri 
627,031 liradır. 

• Dün piyasada nltın 1048-1050 kuruş 
üzerinden satılmıştır. 

• Birkaç gOndcnberl lstanbulda buluııan 
f ngiliz gazetecilerinden Hcrberl diln Lon· 
drayıı gitmiştir. 

• Kliltür b:ıkrınlığı, Üniversite profesör 
\'C doçent aylıklannın arttırılmasını pren· 
slp itibarile kabul etmiştir. Halihazırda 
40 lirn al:ın doçentlerin a)·lıkları 55 liraya 
çıkanl!ıcaklır. Profesllrlerjn maaşlannın 
da 125 llr:ıya çıkarılması menuubahstlr. 

• Belediye usta ve sıvacıların tescil • 
dilmeslne karnr vermiştir. Belediyenin 
,·ereceği ,·esikoyı halı olmıyanl:ır çalıştı
nlmıyncaktır. 

• Onlverslle bütçesi iki milyon ve fe.,
lcalnde bütçesi de ne yılda yapılacak işler 
icin 2,5 mllyon lira olarnk te~bit edilmiş
tir. Bu p:ıra, enclce \'erilen l,200.000 lira 
yn eklenmiştir. 

• Dulgaristantl:ın 10.000.000 kilo man
gal kömürfi ithal edilmesine Vekiller he
yetince müsaade edilmiştir. 

• Sökede Akköy, Yenlköy ve Yenihisar
da y:ıpılmakta olan 430 göçmen evlerin· 
eten yüz ellisi tnmaml:ınmak üzeredir. 
~ Şehrin muhtelif yerlerinde kuleli çlSp 

evleri yaptırılmasına karar verllıniştir. 

Kulelerin allı boş olacak, buralarda temiz
leme işlcrıne nit el nr:ıb:ısı, süpürge vesa
ire J:fbi şeyler muhnfnza edilecektir. Ost 
tnran:ınna da nfiş nsılacakhr. 

• Allısı Kııdıköyünde, beşi lstinyedc, 
yirmi beşi lstonbulda, beşi Osküdord:ı, on 
bir' IlcyoğJunda, ikisi Bakırköyde olmak 
fizcre, eylül \"C ilkteşrin aylarında şehri

mizde 56 yangın olmuştur. 
• Tıp fnküllcsiııin ihtiynı:l:ırını knrşıla

ınak üzere 1,145,000 lira tııhsis edilmiştir. 
Fen fnkfiltcslnc 9SO,OOO edebiyata 300 bin 
lirn nvnlmışlır. 

• Çöp nrahal:ırı nümuneleri üzerinde 
tetkikler yııp:ın belcdi~-e, üı; tip nrnba ka· 
bul etmiştir. llunl:ır liıstikli ve yaylı ola· 
c:ıktır. Arııbnlar kırk liraya mal olııcaktır. 

DJŞARD \: 
• Sovyetler birltlji merkezt icr:ı komitesi 

reislik divanı Sovyetler birliği yüksek Sov 
yet meclisinin 12 ikinci ktınun 1938 de 
topl:ınm::ısına k:ınır Termiştir. 

* 1\nrımskııya - Habaro\'sk şimendiferi 
ikinci hnll:ırının inş:ı:ılı tamamlanmıştır. 

Sovyeller hirlijii merkezi icra komilesile 
hnlk komiserleri konc;eyi, hu in,aat esna
sınrln temnyliı cılcn işçilerin mükUatlıın· 

dırılmnı;ına ·ve bunlar için hu~ust bir nl· 
şan lhrl:ısınn k:ır:ır vcrmi~lerdir. 

l!/o Fnınsa reisicumhuru Lebrun Lö Bur· 
Je hava meydanında deniz aşın hava mn
ne\'rtllıırında bulunmuş olan tayyarelerin 
mürettebatını kabul etmiştir. 

• Haheşistanın yeni nmuml valisi Aoste 
dükü Zara knıv:ııürü ile M:ıssoa)·a var· 
mı$1ır. 

* Temps gazetesinin öğrendiğine göre 
Cckoslo,-nkya reisirumhuru Beneş Fran
ım hariciye n:ızırı Dclbosun davetini lcahu1 
ederek flkhaharda Frnnı;ayı resmen ıl}-a-
ret edecektir. 

• lnRlliz b:ıhrlye Sİ}'aı;i nıüsteşarı Avam 
kamara<ıında yaptığı beyanatta, 
19311 pro~rnnıı mucibince yentrten sekiz 
hin tonilntoluk clört kruvazör slp:ıri' etti
lli n i söylemiştir. 
~ Yunan veliaht! prens Pol, Noel yoMu

lnrını nişnnh<ıının ailesi nezdincie Rcçir
mek il7erc Bcrllnrtcn T.alcenburg şatosuna 
hareket elmlşlir. Prens Pol, yılbaşını mü· 
tc:ıkip Alinayo dönecektir. 

"' Gccenlcrde Hess hanedanına mensup 
hir kııt kişinin lilümllc netlcl'lenen tayya 

HABER - ~sam postası 

Suriye 
Başvekili 

Bu sabah Anliarada 
meraslınle karşı~andı 

Ankanı, 21 (Hu~ i) -=. Ankarayı 
rc:;men ziyaret etmek üzere dün akşam 

lstanbuldan hareket eden Surıye başve
kili Cemil, bu sabah saat dokuzda bura
ya gt"lmi~, merasimle karşıla~mı~tıt. 

Ankarada kaldığı müddetçe Türkiye
nin misafiri olacak Ye hükumet crkfuu
mı.ıla temaslarda bulunacaktır. 

Cemil Mardam şerefine bu akşam 
H:ıricire Vekilimiz, yarın öğle)in de Da
hiliye \'cldlimiz tarafından birer ziyafet 
verilecektir. 

Suriye Başvekili ~ ak~ 
Suriyeye dönmek üzere Ankaradan ayrı
lacaktır. 

Fransız askeri heyeti 
Anl:aI'a\ 20 (A.A.) - şehrimizde bu

lunan l' :an!ız a l;!ceıi heyeti bu akşam 
Toros Ek~resiyle Suri} eye 

0

dönmek ü
zere şehrimizd~ aynlmış ve istasyond3 
Ankara garnizonu komutanı Albay Ali 
Denür, ve müzakerata iştirak etmiş olan 
sub:ıylar tar:ıfmdan u'furlanmı tır. Ban
do ile ihtiram kıtası selam resmini ifa 
etmi~ir. 

40 paotalon 
adam 

~alan 

Şevket isminde b\r hamal Kum
kapıda oturnn Vlrjin isminde bir ka
dına g6tnrmek üzere Sirkeciden al
dığı kırk pantalonu yerine götUr
ıntyerek Mnhmutpaşada bir adama 
satmtştır. Hamal Şevket dün yaka
lanmış, pnntalonlar satıldıkları yer
den g1>rt alınmıştır. 

Bf r çocuğa tecavllz 
iddiası 

Bebek eczahanesinde kalfalık )"apan 
biri hakkında bir şikayet yapılmıştır. Şi 
lmyete göre bu adam eaahaneye gelen 
on bir }"aşında bir kı:ı içeri tarafa çek
miş ve taarruz etmek istemiştir. Ç-ocuk 
bağmru~ ve etraf tan yeti~er tarafın
dan kurtarılmıştır. 

ŞiMyctin ne dereceye kadar d~ 
olduğu tahkik edilmektedir. Alakadar 
kalfa hu ~kay=etin bir Htira "'~ri nldn
~ iddia etmektedir. Istintak hakimi 
kendisini tevkif ettinnemiştir. 

' 

Hiç bir fedakfirlıktan Yılmıyan 

nemamız Bu hafta Y'me lst.ibulda. 
incdi olarak 2 büyük filim birden 
göstereceğini bUtUn İsfanbul luıJ -
kına 8.I"Z<yler. 
WAR!\TER BRODERS Şirketinin 

fransız.ca sözlü 
Alkapon film.ine Nazire olarak ya
pılmış. 

1 - Halk 
düşmanı 

kaden 
Baş rollerde: Pal O'brien - Mar
garet Cindsey - Cesa.r Romero 

Amcrıka Polis tcşkilatm.1 Şaşırtan, 
memleketleri bir f clakct gi:bi aşan, 
bir af et gibi saran senenin en büyük 
Gangster filimi. 

2 - Hudut 
k ahvesi 

Vaka Meksikada geçmektedir. ls
panyolca şarkılarile dolu §&giljcııt, 
Dans, ve Ka.hranu.nlık filimi 

VAR 1 N matinelerden itibaren 

AL K AZ A R 
Sincmasr-ıda Ba:.~lıyor. 

i#&ff ,, .. 

21 BtRfNCIKANUN - ~ 

b~~ 
'7\e, ~' 

ıınıııaııuııııııı:ıır • ___ .... _____ .,.,~ 

Yol meseıesi f 

l\URUN' da Yol pıırnsı 4 lir:ı:ra iıtdlrlldikten sOtl~ 

N 
APlıl ı•ekdleliııin, yol vergisinin ka- vnrld:ılın hıısılatı y:ırıyn inecdl, I~ 

olunahilirrll. Fakat böyle ol!n:ıdı. ~o "pi 
=anr ı•eroisi esası ii:erind{!rı al111mıı· ı ıınP sı .C Jfr:ıyn fndikten sonr:ı d:ı n ı 

sr lıakkıwla bir lmnıın projesi lıa:ırladıOı· ılır .A 
nr sö11:ıuen Aıım Us. yol meselesinin mcnı !ık h:ı,,<>tl:it .rene !J,5 milyon lirn ;fll".ı 

Demek ı.ı ılevJct ''arid:ıtını ıır 1"~J 
lekelirı lıer larofwda bir dert olarak /.ar- rl~ için s:ıdcce "\"ergi nisbetlcrinl il .. ft" 
şımı:a rıklıüuıı, yol irışcıatı slstemlml:lıı küfi sclmlyor. Buntın aksine oııırıı• il I 
ıslaha nııılıtar bulıındlli/ıınu anla/tıklan h sıJa nisbetini indirn&cklc de vcrsi ıı 
sonra diyor ki: _,, 

sil !lİyor. fltr"". 
"Bugün tatbik edilmekte ol:ın ~ol )'llP- ?\elice l'Ol \'erf;lsine de nıükcllc I 

nıa sistemimiz niçin muT:ıfC:ık Olnmı)or? büyuk ekserfl'c1İn fşlir.ılr cdebileCt.~ f_ 
şe il ,.ermek, bu suretle tol' ııo Çünkü beden hizmeti ile mükellef olan k l ı~·' 

nmclc bulndukl:ırı ·yerlerden on saat ileri- p:ırnS'lnı d muU:ık surette yola P 
ye sönılerilemediği için :ısıl lüzumlu yol l·zımscli.ror. rP 
lar y:ıpıl:ımıyor; çilnkfi bugünkü usul ça. Yol meselesini halletmek Icin ~d 
lışm:ınıış ameleye hizmet tezkeresi salmak olan ikinci nokta şudur: llir tnrtıf"' 
Sİhİ bir takım suiistimallere me:) t}:ın Yeri- ynpmııi!n çalışırken di~cr fnr:ıflllP ~• 
~~ ~ yol!:ırı mııh:ıfnz:t etmek; bunun ıl 

Çünkü yol parası diye h:ılktan ıılınnn 
par:ı.Jnrın milhim bir kısmı yolda ıle~il, 

b:ı~ka maks:ıll:ıra snrfolunuyor. 
llulı\s:ı memleketin muhtelif islik:ımet

lerdc nıtıhtac olduğu yolların yapılması 

işi lıugünc kndnr meselu denıiryolu işi gi
bi hlr plünn bağl:ınmnmış bulunuyor. 

O halde n:ısıl bir demiryolu plılnımız 
\'nrsa, nasıl bir sanayileşme progrıımımız 
varsa 1 )'Ol işini de esaslı surette plünl:ış 
tırmnnıızclnn ve ondan sonra bu pl:ın dai
resinde tatbikatlı geçmemlzdcn b:ışka çare 
yolı.lur. Du tarz hir plan ile yol işini başar
mak ise her şeyıTen evvel bir para mesele
sidir. ÖyJe görülüyor ki ?\aria vckilleti bu 
p:ırtı işini h:ılletnıck için cn mU\·ahk şekil 
olarak kazanç vergisini esas tutnı:ı§ı dü· 
şünmüştür. İşin bu ciheti bir bütçe \'e 
mnlirc mesclesiclir. Tnhit NaCia vckiıl<!ti· 
nin teklifi auikaclar maliye m:ıknnıları tn· 
rafından tetkik edilecektir. 

Yalnız hurndn bizim umumi dikkate ar
zetmelı lstedi~iıniz bir nokta \•ar: Yol pa
rıısı e\'Tclce mükcllef ha§ına 8 lira iken 
b:ısıl:ıtı senede 9,5 milron lira tutuyordu. 

Hnftadıı 1000 aşlt: mektubu 

hütün mı.-mlckt.tc şamil yol ~.uhtıf• 
kiJfılı, d:ıimt yol amelesi te~kllltJ 3"=' 
Zira !ın)' ük !edakürhkfar ile :raptl311 

lıır dc\'omlı bir bakım ile muıuırııı• 
mcrU~i tçfn bir kaç yıl Jçinde JıiÇ > 
m:ımış hil hnle- gelfyar. 

. .... _ ........ - ............................ _.09!. 
]~----.. ···················--·······-
•• ŞARK S1NEMA.SI 
ii ESKi EKLER 
H Fevkalade bir program. 
ii Danielle Darricux ı:e 
iS HewiG~~ 
i~ Kendilerine en büyUk muvnffs. 
:: kazandıran filmd~ 

U ÇAPKIN GENÇ 
H ve ~ ii Meşhur Ken Mayn:ırd'm son f' 

H MASKELi KAfJ1' 
fi lstanbulda ilk defa .. 
:: Duhuliye 20 kuruştur 
:: ............... ---................ - -~ 
···················-··---·---·-~~ 

alıın jönprömye 
Holliwood'un en güzel kadını 
ve Ro~rt Taylor'un sevdiği 

ERTTAVLO~ 
BARBARA STANwvc6 

büyük ibir aşk romanı olnan Fransızca sözlü 

ıskançlıl' 
güzel şaheserinin ilk bilyük yıldızıdır. Bu per§Qlll'oe ak§ammdan i~ 

AY 
KADIKÖY SÜREYYA STh"EM.ASI 

SelfileH1i1 n n ®ın ~lUJ~en 'fFD om n 
Gör., işit, söyleme, (lgnace) 

Me§hur Fransız 

... .,, ' ... '• "',• .. ,. ~ . 
' . 'ı 

::~~~ı:y- Asri Siny ~~rülm~d~ bJ~~ 
DAı'iİELLE DARRİEUX enı ve go emış za ~ d' 

ALBERT PREJEAN Cinayet Masasın 
LUCİEN BARROUX Sinema kralları 

gibi 3 büyük Fransız artisti JEAN HERSHOLT 1 a h Bel... VEwnB!G~, 
· aşk ve kahkalın. filmi 

tarafından oynanmı§ F'r~ 
s6zlil meııhur ma~ 

Baş, diş, nezle, grip, 
'4rt19 

romatı1-
ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

rc abmda Unde 3 kaşe ahnablUr "'"'~ 
isim va markaya dikkat. Taklitlerinden~ 

re hz.-ısının vukubulduıtu Stcene hava 
mcvdnnının kumnnd:ını ihtiyatsızlık yQ. -
zilnden lilOme sehebiyel vermek suçu ile 
Htlhnm cclllmlslir. 

• Tiriıınd - KelloR misakını imza eden 
Frank R,.llog pr.k altır hastadır. Kenı11s1 

--- ~ 

!!Mariene DietrEch a::O':n SAKARYA.:::~~ 
KIZIL iZDiVAÇ ~1~;? 

........ .. : .. •-c.tt-::r .. ~ •... - "' . : . . .~ ;. iı.l~ "'r ·• 

~1 '.\'Oşındndır. Allı hafta ~el lı:ışlı yıın 
hevin hiimmac;ı, <Hinclenbcri z:ılürrce ile 
ilılilôt peyda etmiştir. 

ROBERT DON AT 
ile çevirdiği ve scncnlıı 

2 inci zaferi olan 
ı.................. .I ....... ~ 



~ işine yarıyor 
~Unun için veliaht daima tetikte ıdu- • dir. Dilerlerse biz haremimizdeki bütün 
'r \'c Yezid= her vesile ile ağabeyi. cariyeleri dahi geldikleıi yerlere gön -
\ gözGnden c.a'bşürmeğe çalışıyor- dermekte tereddüt etmeyiz. 
lot ~~ir Yezidin bir çok ~ Jamlarıru Demiıti. Fakat Hababc ile Selameyi 
~tat ııılerle satın almııtı. Betbaht Aba Haaana teslim edipte tbni Mina-
\ d Ömer Bin Abdülazizin ördüğü nın ev,ı.ne yolladıktan aonra kaç defa 
ltt •,t içinde yaııyor, gündüzlerini ve kendini pencereden saray bahçesine fır· 

t ~.· . 
' '11 hep veliahtin hafiyeleri ve latmak iıtemittil 
'1.ltrı arasın:da ge!jiriyordu. Bu ca- Onu sevenler bu hali görünce daya-

rın en başında gelen ise en yakın namamıılar, Halifeye yalvarıp iki cari-
\> Abn Hasan'dı. yeyi tekrar Yezidia sarayına aldırmağa 

'Cıid'in ihsanları ve hediyeleri ile !jalışmışlardı. Ul ln Süleyman Bin A b-
'dı adeta Halife hanedanından bir dülmelik mat etmi§. iradesini geriye al-
' laltanatını sürerek ya§ayan Abu mamıştı. 
~ n kQfeliydi? Yezid'in yanında Veliahtin karısı F .. tma da kardeşinin 
'iı.!' .taşıyan bir u•ak gibi ya•ıyor, ~t ö :ıı :ıı günden güne artan yeisi karşısında da-

tner bin 4°.l:Jdülaziz taraftarları. 
tn ·1 ~tr 1 eri gelenlerinden bulunuyordu. 

yanamamı!!, L.'r kere de o talihini dene
mek istem:~ti. SUle} man Bin Abdülme
lik onun ricasını dil şiddetle reddetmek
ten çekinmemişti. 

Hatta gariptir, Fatma kocası Ömer 

tıı ~Uyduğunu derakap veliahte bildi
~ ~lll ad:m1, lbni Min~nı~ eline altı 
'ttıı :uı dınan sayıp AJıye ıle Selamey: 
~ dın haremine götürdükten ıonra 
,~ •lınadan doğru veliaht Emir ö- b:n Abdülaz.:Zi de tahrik etmiş, onun 

1tı ":ı k vaaıtaaiyle de muhtelif müracaatlarda 
q~ rayına .oşmuştu. O da ilk fır. 
~ ı.. AbQ Hasımdan duyduklarını bire 
. ·atarak derhal Halifeye bildirmİ§· 

~ trendimiz ..• demişti. • M übarck 
'~an günlerfode camilerden çıkan 
l, · cp Emi Y ezi.: sarayının dediko
~tı il 
"t:"\>'\ e ~eşgul bulunmaktadır. Allah 
\ 'il bın Hal:tm hanedanın yardım. 

oısunı 
~ .. 
ı..oı "'e .. 1 . 'f . ~. "kt guze oır ı tarın verdıgı gev-
~~ • c Ya .. Jandı~ı ipekli yastıklar ara.. 

q lt;ı •. f 
"•.ıı •1 ten şekerleme yapmağa baı-
ta tlbn.::..:.U-'u " _,. , " 's"•• •• ,.,,"'-cı-

\ıe h'd , ı dctl: sormuştu: 
ı-. 

-.... fi~ olmuş gene~. 
! tıı~i 1:\'al;i pek mühim h:r §ey değil 

rtfıa :tl.z •. Fakat halkın ağzına düşme
tli'c •• Emir Yezid'in yeni aldığı iki 
~·~ haned .. n nlejrhinde tahrikat ya-

rn ıok . . , ~ ı:. ne yaramıştır. 
~? e~it y ezid, gene cariye mi satın 

>~'ı ~ı,~t f d' ' ' B' ' A . ~t ilr •• e en m•z. ırıne lıye di-
i 1' bırınin adı da Selame imiş. Bun-
• il l 

, };' am altı b.n altın verilmiıJ. 
~lc~~kat o ca!ıa on be§ gün evvel 
\~k;t değ.l miydi? Bu ne kanma-' ... 
~ 1 lıte h . 

t ~ tq • alk ta bundan bahsedıyor .. 
~ t\~ ~ok sevdii} Halife Süleyman 
~tor Ul,nelik gıbi düşünüyor. Osma
~ il>- ,unu AbJullahın km Sa/de için 
~ ~llıtq \>\tel yirmi bin altınlık bir nikah 
1 de 

11 tınir Yezidin on b:ş gün ev· 
Yd1 ~etıc yirmi bin altınlık bir nikah 

ta!( C f . . a erın torununun torunu 
~ do;ıc evlend.·Y.tcn sonra yeniden 
ql~ tısu altın vererek bu iki cariye-

~~ 'iırı''. hcrkeı:.İ:l canını sıkmıştır. 
1 
\'. ,dı Yalnız bunu düşilnilyorl E-

~ ~~ld' 
\ t bi ın ıevklcrınde ve hareketle-

~ar1ıc~ Parça it'dale davet edilmesi 
'ıı 

90 
olur k:ınaatindeyim. 

~ ltc11·~ler lialif~ Süleymamn üzerin
~ it , 

1 
en tesiri <lerhal yapmışlardı. 

d;~~t1!cıi Yezide bir hayli aövilp 
~ ~ &onra ıu iradede bulundu: 
~le rdeıime söyleyiniz. Bu derece 

~~t~t a~ahanunuınmuz olamaz. Mü
~~ ı:. lı Mcrvzn oğlunun bize ka

tı. .... ,, •• 
·vilıt 1tıban Yezıd adlı bir diğer 
'dt:~ltınun bize kayb:ttirmesine 
tr ··•ız ~~ ı lb',,. Yoktu:;. O cariyeleri derhal ... ··ı ~· ~,. 1 t;ı.ı.~. ınanı.1 evine fade etsin. 
•a. "'~ırd 
:~:" htp . ~ ne kadar malt, mülkü 
i't t~ tı'~rıı elinden alır ve kendisini 
\> tcc ~ rı~. Hemen şimdi, bu cihet 

t bıı t ~ır Y ezi.::e tebliğ edilsin. 
~ılı-..· 1 

et bö;lece Emir Yezide teb-
~ı.;~r 

tır tıb·ı. lletbc:; h•. Yezid 1 O anda 
l liaı:r 1 ~!muştu. Bir an, eline ge
lflatı cnın iradeı1ini tebliğ edenle
~lt\ ~atta fırlatmak .=stemişti. Fa
ı. tnanınja aklını başına topla-
~~lt~lc 
lt arılı · .. k 

<ı.Ure . ~uzu mcğe c;ahşarak; 
tıın irad . b .. .. .:ı 

eı:• aşımız ustun .. e-

bulunmuştu. Fakat sevgili yeğeninin 
kışkırtması ile bu iradeyi verdiği hal
de, Halife, ayri sevgili yeğeninin rica
sını da diğerleri gibi şiddetle reddet
mişti. Z!ra, Sutı.ır~n bin Alj:Jülmelik 
bu tarzda hareket etmekle Mervan o
ğulları hanedanına karşı imparatorluk 
halkımla lıefüın:ş olan kötü duygulara 
Lir nihayet vermı; olacagını 5arunakta 
idi. 

Yezid, çaldığı hı-r kapının boş çıktı
ğını görünce baıını bir müddet daha 
vumruklamııı. ımnr::ı v;ınınr1::ı\ri1ıor .. .su
nu söylemişti: 

- Ağabeyim yer yüzüne kazık kaka
cak değil ya... Elbette günün birinde 
ölce •·. O gün belki yakın!dır, belki u
zaktır. Fakat uzak olsa ne çıkar? Ey 

Süleyman bin Abdinrrclik 1 Bil ki Şa
mın asilleri ve fakirleri senin namazı

nı "·lmağa koştuk!~rı gün ben onların 
arasında lıulunm.yacağım. Sen musalla
dan mezarına yollanırken ben de tbn' 
Minanın evine koşacağım! •. 

(Devamı var) 

Akhisarlılar 

E aş vekalete 
başvurdular 

TUtilnlerin numarti 
altında sahlmasını 

istiyorlar 
Akhisar (Hususi) - Akhisa.r hava

lisinde bu yıl beş buçuk milyon kilo 
tütün istiha:ıl edilmişti. Bunun dört 

milyonu sn.tılmıstır. Müstahsil elinde 
henilz satılmamış tüfün miktarı bir 
buçuk milyon kilodur. 

Akhisar müstahsilleri, mcmlo!cct tü
tiincülUğünün inki~:ı!ı için Başvo!:;ıl -
lete milracaat etmiıler ve noktai na 
zarlarını bildirmişle.dir. 

Akhisar tUtUr.cülcri, tütünleı in ü -
zümler için okluğu gibi numaralar tah 
tında satılmasını ve her numaraya ay
rı fiat verilmesini istemektedir. Bu 
suret.le tütünün standardına doğru gi
dilmi~ olacaktır. 

AlchiS3.rlılnr, tütün satışının da bor
S!l.ya a.lmrnasını ve ayni za.ma.nd..ı. e -
kim mmtalmlannın tahdidini istemek
tcdh lcr. 

TiitUıı müstah~illcrirıin, istihs:ı.l e
dilen tütünlere depo bulmaları için her 
sene sıkıntı çektikleri görülm~ktedir. 
Bunıın önünne geçmek iç.in tütünle -
rin clepola.ra cUz'i bir bedel mukabilin
de kabullinü istemektedir. 

Akhisar tütüncüleri, Akhisar zirai 

HABER - l\1Coam pos~ 

'Yar.an: Kcnnn Çinili - !\lelekzad Çinill 

( ERKEK - KIZ ) 
No: 16 

Veni bir maceranın basamaAında 

Turingpalasfa tanışflğım güzel 
kız beni gözüne kestirmişti 

Mualla, dansedişimi çok beğenmiş; müzik başlayınca onu dansa 
kald11 dım; bana bir şeyler söylemek istiyor, fakat heyecanı 

biı tüı ıü dilini çözemigordu 
- Teşekkür ederim, Kenan. dedi. 

Teşekür '-'derim. 
• İ§te o günden sonra onu, gene baran 
cvnide, b<ızan dışarıda görmiye başla • 
dım. 

Fakat günden güne eriyor, günden 
güne çöküyordu. Daima müteessirdi. 
Başka şeylere hı::mletmek istediğimi 

anlatmıya çalışaral: sebebini sorduğum 
zaman küskün kütkün yüzüme bakar, 
yalnız; 

- Bilmiyorum 1 der geçerdi.. 
Onun bu nef efıizliği ben!m vicdan 

azabımr körüklüyvrGu. Bu azaptan kur
tulmak için ölmevi bile düşündüğüm 

zamanlar oldu ... . ... "' 
Feriköyünden, yavaş yavaş ayağımı 

c;ekmiye çalıştığım günlerden birinde, 
csk.:denberi tanıdığım Ömer adındaki 
tanıdık bir zabit vekilinldcn bir davetiye 
aldım. Beni Turingpalasta y.tpılacak 

olan nişan merasimine ~ağrıyordu. 
O gece niyetim Leylaya gitmck1i. Fa 

kat böyle bir davetiye alınca nişana 

gitmeyi tercih ettim. Böylelikle hem 
Leylayı görmiyecek. hem de kendimi 
yavaş yava, başka eğlencelere hazırlan
mış olacaktım. 

ea:yindim. Yemek yedim ve Turing
p•lao•n r•lunw tuttum. Salona gil"diğim 

vakit büyük bir l:~labalıkla karşılaştım. 
Bunlar krasında bir hayli de tanıdık 
vardı. Bu tanıdıklar, beni daha bazıla
rına da prezante ettiler. Bir kÖ§eye otu
rarak konuşmaya ve ortada cazın ahen
ğine ayak uydurarak dönenleri seyre 
başladık. Bir aralık yanımıza nişanlılar 
yaklaştılar. Ömer bana nişanlısını tak
dim etti: 

- Müjgan .. 
- Ben Kenan ... 
Dedim. Tanışmaları alelUsul takip e-

Pamuk ve 
Hububat iali 
Ceyhanda böyle bir 
teşebbüse girlşHd 1 
Ceyhan (Hususi) - Çukuruvanın 

en münbit topraklarını kucnklıyan ve 
ye Uştirdiği hububat ve pamuk mah
sulleri ile ün alan Ceyhan kasabasın
da bir pamuk ve hububat hali yaptı -

"'i-ılacaktır. Böyle bir hal yapılması tüc
carl:ırnnız tara.f ından dUşUnUlnı üş ve 
keyfiyet alakfılarla bllcliril.miştlr. 

Haber aldığıma göre, bu hal eski 

me7.arhk ci,·arındaki bo§ nrsa üzerine 
yapılacaktır. 

Şimdilik bu halde 80 büyük mağ7.a 
in~a edilecektir. Fakat, pamuk piya -
sanın düşkünlüğü bu işin geri krJmn-
rın:ı ocbcp olmuıitur. ı 

Pamuk ve hububat hal:nde, Ceyhan 
havalisindc yetişen her nevi mahsulat 
müstahsiller tarafından getirilecek 
s::ıtılacaktır. 

kredi kooperatifinin, al.ı;ı ve satıcı a 
ra.smdn nn.zmı ve mutavassıt rolü gör
mosi ni de toldif etmişlerdir. 

Miistahsillcr, çiftçi koopcratm ve 
İnhisarlar eksperle:inden mürekkep 
üç kişilik bir heyetin teşkilini ve tU
tünlı•r askıda kurutulurken veya denk 
haline getirildikten sonra tütürJcrin 
num1ra ve kaliteye göre arrılmasmı 

teklif etmişlerdir. 

T,,cy7cibcııi giinclcn güne eziyor, onım ., eşcsizliği benim vicdan azabım\ ; 
koriil:lüyor ... Bıı azaptan 1-:urtulırw.k için ölmeyi biw dtı.şündiiğüm ~aman

lar o'lclu 

den beylik cUmlelerden sonra, Ömer: 
- Nipnlımla dansederseni.z mem • 

nun olurum, deldi 
- Memnuniyetle, diye kartılık ver

dim. 
Leylayla nitanlarunamızdan kalan 

yüzüğü, buraya geJirken haaaaten par• 
mağıma takmıştım, Kend.ımi yeni bir 
maceraya daha sürüklemek i.atemiyor
dum. Elbette ki, parmağımdaki yüzük 
beni herhangi bir alaydan alıkoyacak 

ve bunu gbren kadınlar tarafından da 
her hangi bir teklifle karşılaşmıyacak

tım. 

Cazban:i tekrar başladığı zaman beı 
on adım ileride bulunan ömerin nrpn
lrsı Bayan M Ujgina yaklaştım: 

- MUcaade eder misiniz? dedim. 
- Ne demek cfenc1im .. 
Biz dönmiye ba~ladık. Bayan Müj • 

gin iyi dansediyo~du. Kend1mi milziğe 
verm

0

§tİm. Dalgındım. Birdenbire onun 
sorduğu l?ir sualle kendime geldim: · 

- Niş'lnlı mısınız?. 

Kadın gözündeı1 bir şey kaçmıyor

du. Parma&ımdaki yüzük gözüne çarp
mıŞ olacaktı: 

- Ev:t cfen&1m, nişanlıyım. deldim. 
- Nişrı.nlınızı niçin getirmediniz?. 
- Eiraz rahatsızda ... 
- Vah, vah .. Çoktan mı nipnlı&mız? 
- Bir puçu1' sene kadar var •• 
- !:peyce .. Şimdiye kadar evlenmiş 

bile b.ılunmalıydınız. 

- Haklısınız amma, daha hayata a
tılmamış bt lunuyeın.m. 

Bu sırada Müz!k durdu. 

Kendisine Ömer~n yanına kdar refa
kat ettim. ikisine de teşekkür ederek 
ayrıldım ..• 

Kendimi bu nişan merasiminde iki 
ağızlı bıçaklara benzettim. Gözlerim 
genç lu::lar üzeriı1e takılıyor ve sırtla

rındaki elbiselere dalıyordum. Ben de 
onlar..:andım. Ben de isteseyı~im, onlar 
gibi, \nlarınkine benziyen elbiselerle bu
raya cclebi'frdim. Süpbe yok ki, brni 
davet eden Ömer de dahil olduğu hal
de, beni, t-ski ve y.o:ni tanıyanlar hep er
kek tanıyorlardı. 

Bu iki yüzlülüğiin bir çok eğlenceli 

tarafları olmakla beraber, ben bu daki
ka bunlara doymuş hissediyordum. 

Buraya kadın elbisesiyle gelır.f' bu
lunsaydım, iş değişecek, şimdi üzerim· 
de dolaşan kadrn gözleri yerine erkek 
gözleri kaim olacaktı. 

Bu dilşUnccmde•ı, beni arkamdan ge
len: 

- Bay Kenan! 
Sesi ayırdı. Döniip baktığım zaman, 

bunun Bayan Müjgan olduğunu anla
~:hm. 

- Benim.= çağırdınız, efendim? de
dim .. 

- Evet .. Zahmet olmazsa bir dakika •• 
Beni yanına çağrıyordu. Bayan Müj

gan yalnız değildi. Yanında güzel bir 
kız daha vardı. Duruşundan ve bakı-

şından benimle alaka!dar olduğu görü· 
lüyordu. Yanlarına tebessümle yaklaı
tım: 

- Sizi dinliyorum, efendim, dedim .• 
Bayan Müjglin, tahmin ettiğim '1bi, 

yanında.ki arkadaıını tanıttı: 

- Size, dedi, arkadaşım Muallayı 

tanıtacağım. Danscditfoizi çok beğen· 
mi~, acaba benimle de 1dansederler mi 
diye sorma.·m ve sizi kendisine tanıtma
mı istedi .. 

- tltifat .ediyorlar, dedim. İyi. dan
settiğime kani değilim. Maamafih bu 

vesileyle kendisiyle tanışmam beni ~ok 
sevindirir .. 

Cümlemi bitirmeden elimi uzattım, 
küejük, :ucak ve yumuşak, elini sıktım 

ve bir muddet bırakmadan gözlerine 
baktım. İçimde gene farlanda olmadan 
b;r heves beJirmiştL 

Fakat lir an içinde kendimi topla
dım. Gözlerimi gözlerinden ayırdım. 

Daha bir maceranın derdinden kurtul -
madan, bir başka maceranın tlertlerini 

yüklenmek istemiyordum. Sonra bu 
genç ve güzel kızın bakışlarını hiç te 

iyi bulmamıştım. Bu gözler, aşık olmak 
,:htiyaciyle yanıp tutuşan gözlerdi ve 
benim i!jin tehlikeliydi. 

Ayrılm.ahydım. Bayan Muallaya hitap 
ettim: 

- Şimdilik sizi Bayan Müjganla baş 

başa bırakayım, dedim. İlk cazda be
r.hnle dansctmenizi ricaya gelirim. 

Güzel bir gülüşle cevap verdi. Ayrıl
dım ve :ırkadaşların yanına gelip otur

dum. Fakat otururker. hissimde aldanıp 
aldanmadığımı anlamak için onu tetkik 
edebilecek bir vaziyette yerleştim. 

B:rkaç defa gö:: kuyruğiyle baktım. 
O bir taraftan Bayan Müjganla konuşu

yor, bir taraftan da beni tetkik ediyor
ldu. Demek aldanmamıştırn. Demek ye • 

ni bir maceranın ilk basamağına adımı 
atm1ş bulunuyordum. Beni teselli eden 
bir nokta vardı. Elbette Bayan Müjg!n, 
benim nişanlı oiduğumu söylemiş o
!Gcaktı. Bu takdfrde benden ne bekle
yebilirdi?. 

Müzik çalnuya başladığı zaman kalk· 
tım. Kendisine doğruldum. Aramrzdaki 
mesafe bir kac adın:. kalınca hafifçe e
ğilerek: 

.(OnaQ var). 
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GÜNAHKAR PAPASLAR 

iJursa stadı 
genişletiliyor 
Bursa stadyomunun genişletilme

sine karar '·erilmiş ve yeni inşaata 
derhal başlanmıştır. 

Sahada atlama havuzları, koşu pis 
ti ve futbol mlisabaknları için yerler 
yeniden yapılacaktır. 

Bursa mmtakası da 
Kadıköy sporcularını 

haksız buluyor 

Bir manastırda sefahat alemi. .. 

18 inci asırda, bilhassa 15 inci Lui 
devri Fransasında papaslann, piskopos l 
lann rezaletleri o kadar çoğalmıştı ki, 
herkes bunlan tabii görmeğe bile başla· 
mıştı. 15 inci Luinin Paristeki ''Bon 

Secours" rahibeler manastrrmda 
C!ört rahibe metresi olduğu meşhur
dur. O devir.de Parisin meşhur umum 
hanccisi madam Gurdana ileri gelen pa
paslar tarafından gönderilmi1 olan ta
lep veya hastalığa yakalanmış olmak 
dolayısiyle gikayet ve tehdit mektupları 
da neşredilmiştir. 

Günah çıkartan 
papaslar 

O zam:ınm Fransasm.da "kibar,, ka
dınların hususi bir "günah çıkarma pa
paı:ı" vardı ve bu dini isim bazı muhit 
terde 'fişık., kelimesiyle ayni manaya 
gelmekteydi. Maamafih günah çıkar
ma papazlığının suiistimali daha evvel· 
ki devirlerde .de mevcuttu. 

On yedinı.:i asır başlangıcında Sen 
Maker rahibeler manastınnın vaizi ve 
g~..ç!!'arttcısı ciz~dt papası Jan A
damın rezaletleri tarihe geçmiıtir. Bu 
papas günah çıkarma işi esnasında 

masum ve bakire rahil.ı .:ere teker teker 
aşk dersi vermekle işe başlamış ve bun 
lar yavaş yavaş tecrübe ve malQmat 
sahibi olunı.:a da günah ~karma odasın-

& ayn ayn tekrarladığı dersi umum! bir 
mahiyete sokmuştur. Nihayet nazari 
dersler kUi gelince veya şeytana daha 
fazla mukavemet edemeyince .dersini 
rahibeler üzerinde ameli şekilde tatbika 
baılamıştır. 

Rezalet nihayet hariçten duyulmuş, 
fakat alakadar papazı cezalandırmak 
müminler nazarında bütün din adan'ıla 
nm lekeliyeceği düşürl.:esiyle papaza 
büyük bir ceza verilmemiş, bir ay ek
mek ve su ile perhiz etmesini ruhani 
meclis kararlaştırmıştır. 

Azize yapılan 
rahibeler 

Manastırlardaki rahibeler arasın -
dan en güzel, fakat ayni zamanda saf 
ve o nisbette <lini bütün birini seçip o
n ''A ' u zıze,, yapmak hilesi o kadar çok 
günah çıkartıcı papaz tarn",ndan tatbik 
t.:'.ilmiştir ki bu adamlann yalnız isim
lerini saymak koca bir kitabı <loldurma 
ğa kafidir. "Azize" yapmak hilesinin 
esası şudur: 

G:.inahkar papaz, günahlannı çıkart 
mağa memur edildiği masum bakireler
den matlbuna muvafık birini gözüne 
kestirinı.:c onu hususi bir dikkatle takip 
c:-.:fer ve kendisinin dini faal"yetinden 

memnun olduğunu her fırsatta söyler
di. Sonra bir gUn kendisinin azizcliğe 
namzet olduğunu rahibeye müj<lelcr, 
nasihatlerine dikkat ederse bu müjdesi
nin tahakkuk edeceğini haber verirdi. 

Dünyası dört ciuvardan ibaret olan 
zavallı kızcağızın, hele biraz da safa 
bu vaade inanmam" · - ., rI'kanı yoktu. 
Bu itibarla papasın dediklerini harfi 
harfine tatbik eder, nihayet bir g-:.in 

- Eski bir tablodan -

lakki ettiği için ses çıkarmudı. Filha 
kika@.:ı ve zevk duyardı ve papasın de 
dikleri böylece çıktıktan .sonra kendisi
ni '"azize,. tel5.kki etmesine hiç bir ma
ni kalmazdı. 

Çok kurnaz bir 
papas 

Bu nevi hadiselerden.meydana çık
mıJ olanların en meşhuru, ~enubi Ame
rikanın Kolombiya mıntakasinda Kar
tajen şehrinde ccereyan etmiş ve muha 
kemesi Madritte engizisyon mahkeme· 
ıin.de yapılmıştır. Hadisenin kahrama
ru, ai'e ismi Pedro dö Mirabel olan pa· 
paz Antuvandır. 

Frcr Antuvan, Amerikaya misyoner 
olarak gönderilmişti. Bir müddet 
orada burada dolaıtıktan sonra Karta 
jende zengin bir dul kadm tarafın.dan 
"Sevap olsun diye,, tesis edilen bir ra

hibe manastırına uğramıştı. Küçük bir 
bina olan manastırda on yedi rahibe 
vardı ve tabiatiyle hiç papaz yoktu. 
Ba1 rahibe İspanyadan gelen bu ilim 
papazı beğendiği için Frer Antuva.n -
dan bir müdet orada kalıp kendilerine 
hak yoluna en kestirme patikalardan 
gitmenin çaresini öğretmesini halisane 
d.:a etti. 

Frer Antuvan, serseriyane dolaş· 

maktan bıraktığı veya rahiblerin yakının 
da yaşamaktan menfaatler umduğu için 
bu teklifi gör:inlişte nazlan:ırak, haki
katte can atarak kabul etti. Manastır,a 
yakın bir yer.de kendisine bir. ev tutul
du ve muhterem papaz on yedi rahibe
yi - genç ve güzel olan on üçüne hu
susi bir dikkat göstermek şartiyle 
talim etmcğe başladı. • 

Kal ven Liıter 

Evvela en genç ve masumunu scç
mi~ti. Onu günah çıkarma odasında 

kabul etti; itiraflarım dinleyip cümle
sini affederek rahibeyi pirüpak yaptık 
tan sonra aşağı yukan şöyle bir nutka 
başladı: 

- Sevgili kızım, sen.den çok mem· 
numun. Hazreti !sanın da ayni fikirde 
olduğu ~uhakkak; çunkü bu gece 
rüyamda bana göl':lndüğü vakit ''bu 
manastırdaki rahibelerin hepsinden 
memnunum. Bilhassa Sör Bernard 
ilahi takdirlerimi •.:elbedecek bir gayret 
gösteriyor ... 

Rahibe heyecanla kekeledi: 
- Aman yarabbi 1 Hazreti İsa beni 

adımla andı ha? 

papaz onu mükafatlandırmağa memur e<lil 
diğini söyler. evvela l: -z acı ej;ekse de 
uhrevi zevklerden nasibedar olmak için 
buna tahammli' etmesi lazım geldiğini, 

Rahib, genç rahibenin bir elini tu
tup kendine çe1'erek istediği gibi oyna
mağa koyulduğu sırada, devam etti: 

- Evet. sevgili kızım, evet t V c şöy
le dedi: "Sör Bernarddan memnunum, 
şeytanın igvalanna dindarane bir gay
retle karşı koyabiliyor, yalnız bir nok
tada b;raz zayıf. .... 

dünyevi ıstıraplara ehemmiyet vermemek 
icap ettiğini 3nlatırdı. 

Bu mukaddemeden sonra genç ra· 

hibe. papı:ızrn vUcudu. Uzer~n?e .ist:diği 
gibi taba!küm ctmesıne, dını hır 1§ te-

- Hangi nokta muhterem peder? 
(Devamı var) 

Bursa Acar idman yurdu tarafın
dan davet edildiği halda oraya ka
dar giden ve yersizlik yüzünden mü
sabaka yapmadan geri dönen Ka
dıltBy sporcularının şlkhellerlni ev
velce yazmıştık. 

lki gUn evvel; Acar idman yurd~ 
umum! kA.Ubinden; Kadıköylillerln 
şlkA.yetlerinde haksız olduklarım id
dia eden bir mektub almış bunu da 

· neşretmlştlk. 
.Bugün de bu mesele hakkında 

Bursa mıntakası lktncl reisinin fm
zasile gönderllmiş olan bir tezkere 
aıdık. Bursa mıntakası ikinci reisi 
de KadıkBylUlere ıa.zımgelen kolay
lıkların ynpıldığınr kendilerine yol 
ve otel paraları verildiği bundan do 
layı şlkAyete hakları olmadığını bil 
dfrrnektedfr. 

Halkevi t11rnuvası 
EmlnBnU halkevl tarafından ter

tip edilen gnyrifedereler klilpler tur 
ıım;asmm Bakırköy sahasında pazar 
günkü karşılaşmalarında Demlrspor 
ve lstlkH\l klüplerl B takımları mU-

. sabakası.Demlrsporun 2-1, A takım
ları maçı da lstiklt\lln 2-1 gallblye
tlle neticelenmiştir. 

Coe Luis 
Kiminle 

dövüşecek? 
N evyorldan bildiriliyor: 

Şmr:in~ - Tomns maçında hazır bu
lumnak Uzere Nevyorka gelmiş oınn 

Coe Luıs, gazetecilere verdiği bir be
yanatta, önümüzdeki ıt.y içinde yapı· 
lacak Buddy • Ba.er - Hogan maçının 
galibiyle Şubat ayında döğüşeceğinl 

söylemiştir. 

BoB<söırDeırımnz 
arasında: 

Yorgodan 
K.irya[<oga 
son cevap 

Mcmlcketinıuin iki tamnmıt bok
ıörü Y orgo ~le Kiryako araımda 
meydan okumalar - dünkü nüıhamrz 
da yazdığımız gibi- pazarteal günü 

' tarafefynin müwıbaka tartlarmı gö -
rüşmeleri ve taı ih tesbit etmeleriyle 
sona crmit olacakbr. 

Boks mcrakhlan tarafından sabır

sızlıkla beklenı.n Kiryako - Y orgo 
maçı :1akkında Kiryakonun son 
mektubunu; iki gün evvel nqretTJİt
tik. Bugün de Y orgodan aldığımız 

• 
ve rakibinin 5~n yazısına bir cevap 
teıkl.l eden me"ktubu sütunlarımıza 

geçiriyoruz: 

Mektup 
Sayın Haber Gazetesi Spor Muhar

rirliğine: 

16-ım - 937 tarihli nlishanızj\}a 

Kiryako:ıun cevabını okudum. iddiasını 
biraz safdilane ve biraz da abandonenin 
nakavttan daha tena olduğunu bilmiye· 
cek kad'.lr acemice ruldum. 

Kendisinin seyahat içfa pasaportunu 
tamamladığından haberim yoktu. Maa 
mafih, dilediği gibi on beş gün içinde 
macı kat'\ olarak yapacafım, bu suret-

Alman yada 
buz hokeyi 

Yakında meşhur Kanada 
takımı Berline geJec~k . 

Bu sene dünya şampiyonluQunu 
hangi 
takım 

alacak f 
Bertin (husust 
muhabirimiz ya
zıyor) - Berlln 
buz hokeyi ye pa
tinajda en çok 
faaliyete sahne o 
lan Avrupa şehir 
!erinden biridir. 
Bütün kış mevsi 
mi imtidadınca 
ıneşh ur Sportpa
Jast'da her gece 
bir hokey maçı 
ve müteaddit pa 
tinaj gösterişleri 
yapılır. 

Maamafih her 
zaman enteresun 
maçlar seyret -
mek ve en marur 
patinaj dilberleri 
nl bir arada gör
mek fırsatı ele -
geçmez. Bunlar 

Almanların T«ıdın §ampiyonu Ludia Veicht 

ı•' ancak beynelmilel müsabakalar icra 
edildiği zaman ele geçer. Bilhassa 
lnglllzler, Amerikalılar, Kanadalı
lar ve 1svlçrelller gibi buz hokeyin
de Almanlara hocalık edebilecek ta
kımların oyunlarını seyretmek cid
den büyUk bir zevktir . 

Adet veçhile her sene Noelde Der 
llne kuvvetli milletlerden birinin 
mllll takımı davet edilir ve bu takım 
muhtelif Alman takımlarına karşı 
oyna.r. J.fn.bcr vo~- llc.11&1 ... aM .. "" 'h1, 

Noelde de meşhur Kanadalılal' Ber
llnl ziyaret edecektir. Esasen şubat 
nihayetinde veya mart iptidasında, 
henUz tarihi tesblt edllmemlştlr, ts
''eçte yapılncal;: dilnya şampiyonluk
larına iştirak edecek olan Kanada
lılar Almanların Noel mlisabalcaları 
için davetini kabul etmişlerdir. Zan 
nedlyorum bu maçlar uzun zaıiıan
dnnberi I<ana<lalılarm A,·rupada ilk 
karşılaşması olar:ı.ktır. 

Evvcln. son kış olimpiyatlarında 
1nglll7.lere mnğllıp olan Kanadalı
ların halihazırdaki kuvrnti meydana 
çıkacnk. ve hn dnfaki rlUnya şimpl
yonluklarınt.ln ne gihl bir rol aynıya 
cakları aşağr yukarı belli olacaldır. 
Saniyen gece giindllz, canla başln ça
lışan ve g~çcn seneye nazaran çok 
ternl~ki eden Alman buz hokey spo
runun derecesi ölçillecektlr. Alman
ların ınınc lcmdlğl şuradan bellldir 
Id geçen seneye kadar Çekoslovak
lara biHl.lstlsna her maçta mağlüp 
olurken bu sene sık sık beraberlik 
hnttA galebe dahi elde ettller. 

Bu terakki muhakkak ki bugün Al 
manyanın muhtelif şehirlerinde an
trenör olarak bulunan ona yakın 
Kanadalı oyuncunun eseridir 
Kanadalılar, llk oyunlarını Alman 
mllU takımına karşı vo ikincisini de 
Almanyada antrenörlUk eden Kana
dalılarla takviye edllmiş Alman ti
mine karşr yapacaklardır. 

Amerikadan hnber verildiğine gö 

Dünya patinaj şampiyon1l 

le meslektaşımın pasaportunu bir ıan ev
vel alıp hayırlı aeyahatine çıkmasına 

kolaylık göstermekten memnun olaca· 
ğım. 

Aramızdaki. - lüzumundan fazla uza 
yan • münakaşanın bu maç sonunda 
su götürmez şekil;ie halleıdileceğini ve 
bu ınüna..c;eıbetle sayın halk1mızın iyi 

re bu seneki dünya şamplyoıı.-, 
larına Amerikanın iştiraki b~ 
şllphelldlr. Şu halde dllnya şaııı.P ıJ' 
luğuna namzet olarak lngnterf tlJ! 
Kanada başta gelmektedir. AIIl8ol,J 
iştirak ettiği takdirde şampıyo 

0 
f 

ve Uçüncillüğe kadar vaziyet b:.r 
millet arasında mevzuubahB ol~ 
tır. Avrupada, İngiltereden '; 
en kuvvetll olan tsviçrelllerdlr· ~ 

;~: ~~~=:~!~~c!~._':1_i!~e~l~~-AI'~ 
hükumetleri Macaristan ve Frfl' 
dır. ..J 

Bu.z hokeyi maçları mubaı'I 
her zaman patinaj numaraıartl•,ı 
Ukte programı doldurur. Bu def t}-, 
Almanların dünya şampiyonu .~ 
ile dünya ikincisi 1nglllz mis Jıl ııl 
Taylor maharetlerini gösterece~ 
dlr. Geçen harta Viyanalı P ~ 
kardeşler gBstcrlşlerinde son d9

4,, 
takdir ve alkış topladılar. soıı ~ 
dUnya. şampiyonluğunu ufak ıJ ı 
farkla Alınanlara. kaptıran b1 ıı kardeş o kadnr çalışmışlardır it, 
ı;Un yapılacak herhangi bir IJlusrd-' 
kada şampiyonluğu Alnıan1•11sıJ' ulınaları ırnvvetli ihtimal dabil--td~ 
dlr. Bu işte tllinyada en tıerl &~ 
şüphesiz \Yiyanadır ve her sene ,e 
yıldız ortaya koymaktadır. B~ıo 
olmasa dahi gelecek seneye A e 
ların şampiyonluğu ister l~• 
Vlyannhlara terkcdeceklerl şll 
dır. Almanlar da bir defaya ın çı 
olmak Uzcre bir Berber - BaiC~fı': 
yetişmiştir. Halbuki Viyana .t\91 
kayo. verdiği birçok profcsyon 1' 
tinajcılarına rağmen Pansln -
par kardeşler, Putzlnger, JJf 
Vngner,. Frltz Stanlck gibi da ti 
ce yıldızlar çıkarmıştır. Esase bel 
sik Viyana mektebinin tal~ıe 
zarafet, maharet ve vukutıar ~ 
tun dUnyaya örnek olmakta 
Unaj zevkini asılamaktadır. 

Suad ErU" 

meşhur 'Almaıı çifti ~ 

bir müsabaka göreceklerini UııJ6 ~ 
yorum. ~,, 

Minncttan buhınduğum ~ ~ 
gazeteniı:in son y:u:ımı da ~.J' 
funda bulunmasıru rica eder, , 
candan say[!ılarımın kabulünU 

Boluör r/ 
xorso1~ 
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Şikayetler, temenniler : 

Dev:eı Demlryoltarı 
Bir işçi gibi fabrikada çalıştım; hizmetçilik yaptım ! (29J 

Yedikule 

Kıskançlık 
atölyesinde • Bir kısım işçiler iyi imtihan 
edilmeden mi alınmış ? 

Etyemezde aahil sokakta 1 numara 
lı evde oturan ve devlet demiryollarr 
Y edikule atölyesinde tesviyeci ve mo
törcü 18045 sicil numaralr Şiikrü Üçpı 
nar matbaamıza gelerek ıöyle bir hadi 
seden bahsetti: 

Kapı yoldaşlarım 
bana neler anlafblar 

~~rn önünde oturuyordu. Tren ha 
' edeli yarım saatten !az.la bir za 
~t d g~~iği halde başını ya bir, ya
~~ ıkı defa çevirmişti içeri.. Mü
~t 1Yen dışardaki koyu karanlığa 
~ ~~ra bir kibrit gibi hışırtılarla 
t°"ııtı. Sönen istasyon ışıklarına bakı-

l{ 
~tı:ıpartimanda beş kişi idik Ben 
tqı 1 

llef sime başka higbir şeyle meş 
'1lllıYor, bu adamı tetkik ediyor
' ?,teki iiç yolcunun ne yaptıkla
~0rınemeklc beraber, .sağlam bir 
~ onların da bu adama, camın 
~ki adama baktıklarını tahmin 
~ urn. Yandan elmacık kemikleri 
-..:zı.dcn Cazla sivri görünüyordu. 
~iri idi ve suratının derisi al
~ ~e boynuna doğru 8.deta balık 
~ .:bukıu idi. Birçok rüzgarların 
~ 'Yi yalayarak estiklerini ve bir 
'~§lerıliı vu derinin üstünde a -
th..._'lltlklarmı düşündüm . . 

\"'ltdaki zifiri karanlığa bu ka

' ~rla bakmayı da anlamıyor
~~ meram çınarların sesini din 
~ 'eai ışte biz de dışarı bakmadan 
ı..'"ll91 dlnllyebiliyorduk. Demir teker 
~ raylar üstünde sürilndilkçe 
~hırı zımparalı mu.siki, bu çı
S bu korkunç sesleri yanında 
'~alryordu. Vakit va,kit pencere
~ iıl ına ''e vagonun pedavralnn
\. ~ak bir bez gibi yapışıyordu dal
<at~9 e o t:!mnn, dışarıya bakan adr.rn 
\ llıı gerl geri çekiyor, sa.kınıyor-

lftn,Uki cam kapalı idi. 
~ ... 

~~btel·e doğru boynu a~ndı, başı
ı;al arkaya bükerek amudufikaris i

to...:'.'"ll-cl:ıttı. Nihayet bize doğru bek
~ı;·,, 
, ,"n, umulmayan bir sesle: 
~.ede hız.11 g idiyoruz! 
~l. 
~l'oi2 cevap vermeyi ötekine bı-
' sustu, sus tuk. 
~ ,,,.SoJhlk da var. I{alorifer yanmı

""U' ı:.-·ı k . ıı: · .c..gı ere elınl sıranın altına 

~~·· 
~ l, 

~~llartimana bir f erahhk gelmiş
tıeoıı,. fasıJalarla ortaya sepetler çık 
~ b· ~erenin önündeki adam da kü
ti~ dil)çi çantası çıkardı, içinden 
a_ .. 

1 
(49) luk rakı aldı, portatif 

•ı il .. 
' ~ Ustüne koydu 
~ia,'Jka tlirlil vakit geçmez . 

~~. 
~ iç~ iYicc anlamıştım: İki küçük 
~ıı. ~~~de iki parlak lamba yanı-

Çama,ırcı kadın diyor ki : 

lım dedik. Gençlikte ne olacak? Topu 
topu iki sene! Gözümüzü açıp kapayın 
ca geçer! 
Görünüşe göre ferah ferah kırk beş 

y8.§mda vardı. Sakalında beyaz teller 
yarı yarıya idi. 

A n amd a n hizmetçi doğmadım, kızım . ., 
D e d e lerimiz zengınmiş ama 

paraJarı b ize yetişmemiş 
Höportaj ı yapan : Neriman 

- Şimdj anamın yanında o da bi
raz gelişir, dünyayı anlar. Ben de ha
zır, taze, tatlr bir kadın bulurum av
detle .. 

Kadehi doldurdu. Su falan koyınu
yordu. Ve rakıyı, bu adam, iliç gibi, 
birdenbire gırtlağına boşaltıyordu. 

- Size yalnız son sahneyi anlata
yım isterseni~ dedi. F...ski karımın son 
sahnesini! .. 

Gene ses çıkaran olmadı. Köşede 
oturan ihtiyar, kuşaklı yolcu zaten 
iki saatten beri, başını köşeye daya
mış, ağzını açmış, uyuyordu. 

- Zaten şüpheleniyordum . Ee .. Gü 
zeldi de kaltak! Bir teni vardı ki gör
meliydiniz .. Duru beyaz, tUysüz ve da
ima hafif bir ter tabakasile örtillü .. 

Yerinde oynadı, ayağa kalkarak pal 
tosunu altma yerleştirdi, avucuyla bı
Jrıklarını sildi. 

- Seviyordum. On sene beraber ya
şadığmıız, bir gece bile biribirmizden 
ayrılmadığrmız hnlde, hala diin evlen
miş gibi se\·iyor<lum. 

Ama o beni SC\'Dlezdi. Suratı daima 
asrk dururdu. 

Son günlerde bir boya adeti <;ıkar

dt. Ah! Geliyonım akşam Ustu, bizim
kinin dudakları kıpkırmızı! Ayol bu 
ne? Gülüyordu. Boynuma sa.rıhyordu. 
Gevşiyordum. 

Sonu yarın 
ilhan Tarus 

Olülerin izdivac ı 1 

"- Bizim atölyede çalııanlara bay Biraz yüzümüz güldü .. Oh dedik, daha 
ramlarda devlet lemiryollarında maa iy,: günlore kavupcağız.. Sen misin 
aile seyahaı için senede iki defa permi bunu söyliyen .• Herifin biri öükkanımın 

verirler. Bu bayram ben de ailemi gör yanına daha büyUk bir sermaye ile koca 
mek ilzere ~skiıehire gidc.:ektim. İsti- bir bakkal.=ye açtı. Gün geçtikçe işim 
yenlere permi veriliyordu. Usta bap- bozuldu. Sonunda kepenkleri kapadık .•. 
mız Ali Aliden permi istedim. Bana ver Çoluğu çocuğu &krabalarımın yanına 
miyeceğini söyledi. idarenin verdi"'i bu bır;ı karak soluğu İstanbulda aldık. is-

~ 

hakkı niçin benden esirğediğini ı;or- tanbı.ıla gelenler, memlekete altınla dö· 
dum. Keyfinin öyle istediği cevabını nerlerdi. Amma ben gelince kaldırım-
verdi. Jar taş oldu. Ora•u &enin burası benim, 

Bayramda paramla Eskişehire git- dolaşmadığım, iı aramadığım yer kal-
tim. Yalnız orada bir mazeret çıktığı madr. Kapıcılığı elde edinciye kadar 
için vazifeme dönmekte iki gün gecik dünyanın kaç kö,c .olduğunu iyice öğ-

d rendim. Gün oldu, yattığnn. handa tim. Bayramın ördüncü günü yerine 
altıncı günü atölyeye geldim. Bu defa hemşeriler bir lokma ekmeklerini bile 

. bana çok gördül~:. 
usta başı bana ış vermedi. İşsiz kalma _Kapıcılığı nasıl buldun?. 
cezamın kaç gün olduğunu sorJum. · 
Beni küfür ve hakaretle kovdu. - Tesadüf •. Bundan evvel başka bir 

ap:ırtımanrn kapıcısı idim. Kör tal.: be-
Tabii hakkımı arıyat.:ağım. Fakat ni orada da gelip buldu. Apartıman sa· 

benim nazarı dikkati celbetmek istedi tıldı. Yeni mal sahibi iltimaslı birini 
ğim bir nokta var: Atölyemize geçenler yerime koydu. Sips,'vri kaldık mı gene 
<le imtihanla b:r kaç tesviyeci almdı. ortada.. tısiz dol:ı~tığım günlerin acısı-
Bunlar. arasında bir eğeye sap takma hala içimdedir. Bir gün aklıma apartı-
srnı beceremiyen adamlara birin'.:i sınıf manın ilk sahibi, benim eski efendim 
tesviyeci payesi verilip 80·90 lirahk geld.:. Gideyim ıuna da, bana bir iı bul· 
maaılara geçirildiler. İşin garibi hu bi sun, dedim. Gittim, yalvardrm. O araya 
rinı.;i sınıf tesviyeciler, iı öğretcl'm di gird,: ve burasını buldum. Bana kalsay-

ye bizim yanımıza verildiler. Biz ki se dı daha çok dola,ırdrm sokaklarda. .•. 
nelerdenberi ikinci sınıf işçiyiz 1 Madem - Bari buradan memnun musun?. 
ki bunlar birinci sınıf işçilerdir, niçin bi- - M e:nnunum kızım 1 Elhamdülilllh 
zim yanımızda sanat öğrenmiye ihtiyaç beş on kuruş ta arttırıyorum. Bir kaç se. 
ları var. Eğer birinci sınıf değillerse ken ne daha buralarda kalacağım. Ondan 

dilerine neden 80-90 lira maaı verili- sonra ... · 
- Sonra ne yapacaksın?. yor. 
- lCasabama gideceğim. Toplayabil. 

Ç. d k • b' eras· a d r · Bu i•dieri imtihan eden usta ha•ı-ın e ço garıp ır m ım v r 1 • n ıı diğim para ile benlm o;ağıma incir di· 
Öl··1 · · d. ac B ı"k' aı·le 'o'l•n dır. Onun imtihanından ge,.en ve onun u erın ız ıv ı.. . azan ı • '" ;ı ken adamın dükk:ını yanınlda ben de bir 
çocuklarının izdivaç merasimlerini bir- tarafından den•..:elen.dirilen yani birinci yer açacağım. "Bak para insana neler 
likte yaparlar. Sebep? Öteki dünvada ımıf sayılan bu i•ı-iler eg'"er tekrar başka ? d' ğ" 

ıır yaptrnyor .,, ıyece un .• 
yalnız kalmamaları ve müşterek bfr bir heyet huzurunda imtihana çekilir- Bu konuşmalarımıza kırk beşlik bir 
ömür ( 1) sürmelerini temin etmek ·· terse hakikat meydana çıkar. Böylece kadın da yetişti. Başında siyah bir ör. 

Çin.den avdet eden bir seyya~. bu tu··, arkasında ince, s.:yah bir manto var-idare bir çok adamlara layik olmadrklan 
garip izdivaçlardan birini şu suretle an dı. Mantonun gö.:e çarpan bir yerindeki 
l derece ve maaıı vermekten kurtulmuş 
atıyor: olur kanaatindeyim." yamanın iplik renği atmıştı. Her biri 

"Genç kızın tabutunu akrabaların- birer dolmaya b:nziyen şiş parmaklı, 
dan, dostlarından mürekkep bir kalaba- HABER - Okuyucumuzun söyle-

pürtekli ellerin.= uğuşturuyordu. Bu 
1 k takı·p edı'yordu Önde bir muzika dikleri <logru ise, vaziyet tetkik edilme 
ı · ka::lın ayni apartrmanda avukat ( •..• ) -

heyeti ile küçük bit cuk }•:.irüy ... rdu. ğe degy er mahiyette görünmektedir. Ala da 
terin katından iniyormuş .. Çamaşır n 

Elinde küçük bir kırmızı bayrak tutu- kadarlann bu hususta nazarı dikkatle k 
çıkmış, adının Şaziment olduğunu apı-

yor, ve yolu gösteriyor, bir gün evvel, rini çekeriz. crnın hitabından anladım . 
delikanlının ailesi şöyle bir davetiye 

Bununla da ah~ıaphğı ilerlettik •. A -kartı almıştı : "Geliniz, kain pederiniz 

A IE3l fE yak üstü dertlerini dökecek bir yer arı-:;;zi bekliyor ... ,, H 19) fi5) 
Ve herkes, nişanlının mezarma gel- ~ yor olacaktı ki daha cümlel'l"i tamam-

. 1 1 b / k t l lı k ·k· lamıya fırsat vermeden anlatmıya baş-mişti. Kızın cenazesi mezarlığa gelırl.:e s an u un en ço sa ı an a ı ı 

bir gürültüdür koptu, herkes bağırıyor, akşam gazetesidir. İlanlarını ladı: Ne yapacaksın kızım, dedi.. ök-
mızıka çalıyordu. HABER'e verenler kar ederler. 

Delikanlının mezarı açıldı, kmn ta- süzlerirr. var. Buraya hergün gelir, 

k d yemeklerini piıiririm bulaııklarrnı yı-

karım. On beşten on beşe de tahta siler, 
temizlik yaparım. Bugün çamaşır günü .. 
Şimdiye kadar beyazları ancak kazan
dan çıkarabildim.. Yarın çivitleyece
ğim, sonra da sıra boyalılara gelecek.. 
Çamaşırı aydan aya yıkadığım için b:ri. 
kiyor. Onlar da ~ok kirletiyorlar kızım, 
çok .... 

- Ne alıyorsun bari?. 
- Ne alacağım lazım, on lira t .• Az. 

amma ne yaparsın, bu kadarına da şü
kür .. Hanımlar e&k.11erini de veriyorlar: 
da çocuklara yapıyorum. 

- Kaç senedir bu iti yapıyorsun? 
- Anamdan hizmetçi doğmadım kı-

zım .. Eh bir kaç sene var .• Dedelerimir 
zengin aayılrmuı amma, paralan bize 
yetiımemiJ ••. 

Bu dertli kadının anlattığına bakılır
sa bunlar, üç krz kardepnifler. Baba • 
ları mütekalt bir a&kermit- Hep bir 
yeıide otururlartrUJ. Bundan on bej se
ne evvel, kendisini bir tramvay kondok
törü ile evlendirmişler Galiba kardeşle
rinin en büyüğli bu imit-. Kendisi ev _ 
len.:nce sıra ötekilere gelmi§. Birer birer 
onlar da evlenmiıler.. Babası öl.mü! ... 
Şimdi çok ihtiyar olan anneleri en kü
çük kız kardeşlerinde oturuyormuş. 

Çünkü onun hali hepsinden iyi lmit-
Kocuiyle ryi geçinirlennif.. Uysal, 

yumuşak başlı bir adammıfo. 
Kazancını evin::, çocuklarına, getirir. 

miJ. Komıuları bile evlerindeki düzene 
parmak ısmrlar)'lllf· Bu hal rahmetli· 
n.=n son nefesine kadar devam etmiş. 

ondan aonra Uç çocuğiyle aç kaldığc 

geceler olmuş .. Ecelile öldüğU için ik· 
ramiye filan da vcrilmemi1. önce it a.. 
ramış.. Elinde un'ati yolanUf ld ne it 
bulsun. 

Okumak, yazmak da bilm:yor. EJı, ne 
yapsın?. En büyllk oğluna kabak çekir
deği, saktzleblebisi filln sattıruu1 .. 

- Bunlarldan ne kazanılır ki, dedi.. 
Neticede hizmetçilik etmiye mecbur ol. 
dum. Şimd.:. gilndüzleri erkenden kale

me gelir gibi evden çıkar, akşam da 
dönerim Artık timdi oğlum da bir ma. 

rangoz yanında ~alıııyor. Günl:le elli 

kuruı kazanıyor .Krzlanını bir gelin et
sem rahat nefes alacağım amma daha 
pek küçükler .• 

Kadın:n hikay~si uzun sürdüğü lçin 

yolundan da alıkoymarnak üzere köıe
ye kadar beraber yürUmüştük. Yanı

mıza mütemadiyen smtan kız da takıl. 
mayı ihmal ctmemiıti. 

(Devamı var) 

e u UYUk bir ağzı vardı. Bu ağzın 
~ıun bir sıra kirli ve !:ürilk diş 
~budakları bir gar.ete kl-

' Otıı beyazdı. 
h. ·:.:di, oh ! Bu rezil içkiyi icat 
"'lt ~ lah razı olsun! 

butu yanına on u ... ,, · - ---------- ---------. ...-...;~----------------------·------~------------..... ~--~--b UyU k bir gürültü kopardılar. Du habersiz dar- ıslnk kefene benziyen bir sisle kapanmış olduğu Habcriıı deniz ve macera rom.an1: 30 

tu:: kağıdının içinden parmak 
' ltaf11 tutam tulum peyniri alı
~ı~111~ kaldırıp ağzını açarak 
~ bıl' dılinin üstüne bırakıyordu. 
ıı~ c kaç defa t ekrar etti. İki de-
~ li ~/~inin altından kırmızı 
~' t~lanına salyası uzandı. 

ıı~(! e ır tıkır, gidiyordu. Camm 
fi ~ ileniyordu. 
~ .. . 
ı •. e bacrm~ d '"k'"l . "'<lt"S k :1~ o ·u en peynır tane-
'(~: a kocaman eller ile silmeğe 
\?ıd 

.. ~,,; edi. 
'~ '• 
~~ll o 
,~~b·ı ldu da karınızı Istanbul

.,.. 1·dini•., 
? "h. .. . 
l ~ ~a.Yırn birader? Ne yapa

' ı;~llJı> d g\inJijk taze gelini kolun
" lı-ı ~ a 1'uzlucaya sUrükliyecek 
1 ·ın 1;·b;Annesinin koynundan he 

~:~ ı'r Çocuk! Ona evlat gibi 
_ı·elt te · _Maaşımıza beş kağıt 
~%a lt.?f~an Tuzluca varidat me 

~~fı li'.Yın ettiler . Olmaz olaydı 
·~ı b~ı-i alta t ne yaparsın? Ka.nu 
~ lti~et.. Şarit hizmetini biran 

~· '<ıtı.r-aek lazım . Yn., altmışa g-ir
"<~ it, et/haydi bakalım. ~ark hiz 

1~1!n ·) deselerdi daha fena ol· 
. Ar· d a a onu da savuştura-

Yazan: Ali Rıza Seyfi. 
meraklı isen sana söyllyeyim. Ben öyle blr ada
mım ki, şaşırıp da adımını bir kere gemimin gü
verstesine atacak olursan sana !Azım olan terbi
yeyi vereceğim! 

- Anladım, anladım .. Sen güzel çene çalan 
birisisin .. Lt\kln ben yukarı gelirsem o geveze 
çenelerin Iı:ısılıp kalacaktır! 

Artık zırhlımn snndnlı gemimize iy;ce yak
laşmıştı. Doğan knptnn güya. ortada hiçbir şey 
yokmuş gibi soğuk kanlılıkla: 

- Oo; dedi, demek gerçekten gemiye çık
mak istiyorsunuz .. Pek iyi, şimdi ilk önce han
ginizi telcmcleycceğlmt öğrenellm .. 

- Anlndık, çalçene herif .. Bilmiyorsan öğ
ren ki; ilk önce karşına çıkacak ,.e çeneni kıra
cak adam benim! Uzun boylu, çirkin yuz:i.l hay
dut bunu söylerlcen elindeki sandal kancaslle 
gemiyi tutmak için bir hamle etti. Doğan kaptan 
büsbiltün teH\.şsız, soğuk bir biçimle: 

- Pek iyi, uzun efendi! Öyle ise Tufan reis 
kendini şu davetsl~ gelen misafirine bir takdim 
e t bakayım! 

Hemen Tufan reisin kara bıyıkları geminin 
k~narındnn görUndU ve yine o anda elinde tuttu
ğu saçma ile dolu av tUfcğlnl doğrudan do~ruya 
" gök g UrUltUsU Con .. un suratına boşalttı. 

Doğan kaptnn hn.y!:ırdr: 
- Ateş ! H ep birden ateş! 
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0 anda bizim ve gemicilerimizin ellı~rindcki 

tüfekler ve rovelYerler heı> birden patlayarak 

be önünde zırhlının sandalı devrilecek gibi bir halde, denizcilik kaidesine uyup yol kesmeksizin 
yana. yattı. Çinli gemici keskin bir çığlıkla. ken- bütün hızımızla ilerlemekte idik, arkamızda, uza 
dini denize fırlattı, iki gemici daha göğilslerlııe ğımızda bırakmak istediğimiz büyUk tehlikeye 
yedikleri kurşunlarla ölüm yaralarını alarak san karşı bu siste tam yolla gitmenin doğurduğu teh-
<la.lın içine arkaüstü yuvarlanmışlardı. Adsız like bize pek kiıçük görünüyordu. 
zırhlı bu yaptığımız işe harita. knmaramızı sıyı- Köprü üstünden indiğim vakit, geceyarısı 
rıp geçen bir top mermisi ile karşılık verdiği sı- olmuştu. Yaralı İtalyan kaptanı Paolonun hali 
rada Doğan kaptanın kalın sesi işitildi : gene kötü idi; bilyUk bir bUmma ateşi içinde sa-

- I<'ul siplt, Ful sipit Ehad! yıklıyordu : 
sonra ilerideki sis kümesine bir dnba baka- - Glrumenı nıtık, ben şehre giremem: diyor 

rak yumruğunun zırhlıya doğru salladı: du; Bu iş korkuludur .• Ben sana. söyledimcle 
b BHlk! 

- Sizi ya an eşekleri.. Şimdi bizi yakalayı- Bu aduma oldukça kcdcrlo bakmaktan ken-
nız, bakalım! 

dimi alamadım. ÇünkU bir limana girip olan lşle-
Doğa.n kaptan bu son s6zünde haklıydı; cUn- ri anlatarak kendisini hükumete teslim ettiğim 

kil yatımızın pervanelerı son süratle ileriye dön- takdirde idam lıUkmilnU yiyeceği eUpbesizdl. 
nıeğe başladığı andan üç dakika sonra ıslak, sık Üç gün daha, hft.diseslz yol aldıktan sonra, 
bir bulut halinde olan sis kilmesinin içine tama- sağ ve sağlam ı-;e,·york umanınn. glrıulş bulunu-
mile dalmış bulunuyorduk ve bu sis o kadar sık, yorduk. -7-
kalııı idi ki, gemimizden yirmi metre uzakta bir Nevyork limanında, çok uzun Ye can sıkıcı 
denizin dalgalarını bile görebilmenin yolu yok- olan gümrük ve teftiş muamelelerinden sonra 
tu !.. "!kinci Kart:ı.1,, yatını rıhtıma bağladığımız va-

LAkin bu sırada geçen beş dakikalık zama- kit kaptan Pnolo bft.l~ çok rahatsız görı.inüyordu; 
nın yüreğimde, beynimde yaptığı tesirleri asla arkadaşım Ali ile konuştulctan sonra belki lü-
unutmıyn.cağ·ıın .. Zırhlının mermllerl, bumbara- zumsuz bir insanlık duygusuna kapıldık ve ken-
hırı, birlbiri arkasına baş tarafımıza., kıç tarafı- dlsini biraz toplayıncaya kadar hükumete teslim 
mıza, yanlarımıza düşUp şarıltılarla denizin sula- etmemeğe karar yerdik; IA.kln kamarasının da-
rına gömülüyordu. Top sesleri artık ağır ve bo- l ::ı a. dikkatten uzak tutulmamasını da Tufan re-
ğuk geliyorsa da bunları duydukça zırhlının da- ise söylemiştik. Den, Ali ve lnci gemiden tıktık, 
hn izimizden ayrılmadığını anlıyorduk. Bir ara- Fifth AYenue Hotelde gUzel bir yemek yedik. Ye-
lık top sesleri bize korkunç surette yaklaştr, bir mekten sonra Alinin kız kardeşini Nevyorkta. 
top mermisi - bereket ,·ersin içinde kimse olmı- şöyle bir dolaştırmnsı, benim de bir takım işi r 
yan harita kamarasının bu sefer ortnsına çnr- için gemiye gltmeklJğlm konuşulmuştu. Kahvc-
parak parça pnrça ha.vaya snvurdu.Sonra uğultu lerlmizl içincA ayrıldım. 
tar yeni baştan uznklaşmağa bnşlndı.Bu işkence Ah, bu ayrılıştan sonra onlarla bir dalın 

kçn dnkilrn. sUrdll hlJmiyorum,fnk nt bu dakikalar ~öıiişebilmek için uzun, korkunç, meşakka1 ' i 
IJJzc yıllar gibi uzun geliyor<l u: bl randa yüzleri- haftalar geçeceğini, rüyalarımda bile göremiyc-
mizl ateş basıyor, sonra yüreklerimiz lıuz gibi ccğim yerlerde dolaşacağımı nasıl bilirdlm?:t 
soğuyordu .. En sonra top ateşi kesildi. Etrafımız .(Devamı var). · 



f Ri\1JER - ~tam ~ ,... 21 BtRtNCtıtANUN - l~ Amerika Japony=a ile otobüs dPdikodnsu-===-~---. - :;:fi• 
• Açuan davalar ~anakkalede iki 

Sn~i~o~P.han,n~U~~h~:~enilın~~ B~~ !~!üzh~!l!~'!met vapur çarpıştı 
~a7~:;;ias:11~~~~i~e~:~:;i: ~~~:~ :;~~~ ~!~~0~ingapurda yapıla- ~:~T:~~:y!~~~ç~~:! !~ I Karadenizde fırtma başlad~ cc· 
bire San Diyagodan filonun umumi ka T ı. • "d rafında._ çıkan davaların yckfuıu altı~ Uç dört gündenbcri güzel ve mutedil çok şiddetli estiğci için va"urlar goçl 

ativıyeye gı ecek gemiler _ "d h "' rargahı olan San Pedroya hareket et- ya balig olmuştur. Recai Nüzhet, ye- gı en avalar, dün birdenbire bozmuş, yollarına de\·am etmektedirler. 
Daily Telegraph gazetesi, Mauticus · A • ı b ı mişlerdir. ni davasını Ahmet Eminin gu.etede cenup nızranr e aş ryan fırtınadan Müsademe _1.ı-.... ' imzasile ne!jrettigw i bir mektupta lngil- so r ı ı ı w w ç rt:JJ"'" 

Dokuz ta yare filosuna S:;,n Diyago hakarete devam cttigıw · iddiasiyle ar- nra, ası a ar a yagmur yagmıya baş- Evvelki gece saat 20,20 de ~a ()!· 
terenin Uzak şar.:k filosunun 5 zırhlı, 7 ~ l t 

hava üssülharekesine gitmek ve orada mıştır. amış ır. lede Nara önünde bir \<ıpur k 
büyük kruvazör, 9 hafif kruvazör, bir ı- d · • b ı 1 d meçhul bir istikamete hareket etmek u Daha da çoğalmak istidadını göste- '-ara enıı:ae u unan vapur ar an, muştur. ...pu· 
fa.yyare gemisi, 9 torpido muhribi ve tica t ··d·· l .. w.. D · 11 ·d , .. zere hazır bulunmak emri verilmiştir. ren bu altı dava şunlardır: n• mu ur ugunc ve enızyo an ı a- Ingiliz bandıralı Hanne ~ .. ı;i· 

.Miircttebat gemilere bindi 15 denfaaltr gcmisile takviye ec:ilebi- 1 - Avni Ha.yerin Ahmet Emin resine çekilen telsizlerde, Karadenizde rirle Kıbrrstan demir yükü ile J{ata,... Sil" 
San Diyago 21 (A.A.) - Kara.da leceğini yazmaktadır. aleyhine, 2 - Sabur Sam.inin Ar.met fırtına ba~ladığı bildirilmiştir. Rüzgar den Yunan bandıralı Traki ,rap~ı..,;rıiıı 

Daily Chronkle, herhalde Çinde ha- · ·bır ı:::ı· 
l!uııEqan;ıınaı p;ırrw;ı8 d.z~n Ut?unrnq k Em.in aleyhine, 3 - Müddeiumumili- T a m vay e d. lann akıntısına kapılarak bırı -ı:;· 

-ı re ete geçmek lazmıgeldiğini, aksi r r 1 rpı....- ' derhal gemilere binm:! :ri irin emir ve- ğin Ahmet Emin aleyhine, 4- Ahmet Üzerlerine dü~m~;: suretiyle ça , 
:ı- takdirde uzak şarkta.ki İngiliz menfa-

rilmiştir. Eminin Avni Bayer aleyhine, 5 ve 6- es- Baştarafı ı tnclde ]ardır. --~~ 
V atlarının Japonların eline geçeceğini netı~ aziyet "Ok vahim Recai Nüzhetin Ahmet Emin aleyhine idaresindeki 48 numaralı araba Beya- Yunan vapuru müsademe _,,flt" 

" zannetmektedir. tt ""'". Va}ington; 20 (A. A.) _ Yarı res açtığı davalar. zıttan Aksaraya doğru inerken, tam de <•lcitıkça ehemmiyetli sure ~ de' 
mi mahafilden elde adilen intiba, gazete Enosfs • Fener Bütün bu davalara birinci asliye ce- inzıbat karakolunun bulunduğu nok - dar olmuş ve Çanakkaleye gid. ri ıııi! 
lerin sükunetine ve hariciye nezareti- mB"JOdakl hAdlseden za mahkemesinde bakılacağı zanne- tada - burası bu hattın en tehlikeli mirlemi~tir. İngiliz vapuru hftdıst> 
nin de aabırlr vaziyetine rağmen Pa- ~ dilmektedir. yeridir ve "vatman dur,, işareti var - teakip yo!una devam e~~~~ir. udcıci' 
nay hadisesiyle Amerikan Japon müna dola YI Milddeiumumiliğin Ahmet Em.in a- dır - arşı kopmuştur. ı Çanakkale liman reıslıgı '''t' 
sebatında hasıl olan gerginlik vahim Fenerli Husameddin ve hakem leyhine açtığı davaya da ayın yirmi Yokuş aşağı inen ara.bruun cereya- umumiliği Mdisc etrafında 
olmakta devam eyledi"i merkezinde- Şazi cezalanıyor sekizinde birinci asliye ceza mahke- nı kesilince, el freni tutmamış ve te- geçmiştir. d~e;' 
dir. b Bu sabahki "Akşam" rcfikiınizdc mesinde b:ışlanacaktır. kerlekler kızak yaparak, arab:ı. git- Müsademeden sonra yoluna ıı!ll gtf' 

Bu mesele hakkında mufassal bir ra okuduğumuz bir Ankara telgrafına gö Ahmet Emin Müddeiumumilik le tikçe artan bir silratle elli. altmış met den lngiliz vapuru bir müd~et so. tir·\' 
por bekliyen hariciye nazın Hull her re: geçenlerde Taksim stadyomunda 7 Dün saa.t üçte vaki davet üzerine re a~ağıdaki viraja doğru gitmeye dönrnü5 ''e Çanakkalede demırl~~ ;,d• 
ti!rlü beyanatta bulunmaktan imtina ey nanan ve Fenerbahçenin mağlubiyc- Tan gazetesi başmuharriri Ahmet E- başlamıştır. pılan tetkiklerde, müsadenı~ iJ ,-a1'4" 
~emektedir. Diğer taraftan Japony~m tiyle neticeleııen Yunan Enosis-Fener min Yalman mtiddeiumumiliğe gPlmiş- Henüz hatıralardan silinmiyen Şiş- c!ctli olduğu anlaşılnuştrr. lnıı1~,t1Jjlt)!I 
da Amerikan notasına ı.:evap vermek bahçe maçında rakip takım oyuncusu tir. Ahmet Emin Yalman mUddeiu- hane faciası ve ondan birkaç sene ev- rumm kıç omuzluğu, Yunan.~~~ 
için mütemmim malQrnat beklediği zan na yumruk atan, san laciverd kaleci:ıi mumiliğe laznngelen izahatı verdik • vcl vukubulmuş o!an müUıiş Aksaray ba5 omuzluğuna çarpmış, D00"""'1~· 
nolunmaktadrr. Hüsameddin ile bu müsabakanın hake ten biraz sonra kendi dava.siyle meş- kazası, tramvayın içinde bulunanları ezilmi5, sancak tarafında bazı saÇ 1 

lngilteren in vaziyeti mi olan Şazi Te1•.:anm tecziye edilmesi gul olmuş ve bu esnada kendisile gö- pek haklı ol:ırak cndi!;;eye düşürmüş lar sökülmüştür. ~ 
Londra, 20 (A. A Fudbol federasyonunca takarrur et- ·· b. kad 1 - ı b h ı b" · · · d · v • 1 • .) _Eden, bugün nışen ır ar aşmııza şun an soy e- ve u a ır saruye ıçın e panıge m- Eden dı"'yor k : 

kral tarafından kabul edilmi.'jtir. E- m!ştir. : miştir: kılap P.tmiştir. Bunun üzerine herkes 
den, Krala uzak şark vakayii hakkın- Hakem Şazi Tezcanrn cezalandı- - Bunun alelade bir oyun olduğunu kendi başının ç:ar~ini aramı ya başla- ,,.. F. , ,. stı• n d c 
da malQmat vermiştir. rılmasına sebeb, mıntakanın kendisin- Allah kadar insanlar da. biliyor. Ya.. mış, i~crdekiler biribirlerini iterek 1 

B k bAl • t" 1 den istediği bir raporu vermekten imti k d h 1 1 k B"·tün d b. u a. ı ıs ısnaı kabullerin, yalnız m a er şey an aşı aca tır. u kendilerini bu öhim arabasm an ır Lialyan " 
k "ddt na etmesidir. Kendisine verilecek \:eza h" d. t • ta 1 pe cı ahvalde yapılmakta olduğu a ısa ı ıspa muktedir ve bazınm. an evvel kurtarmak için dışarı at a-

:;öylenmektedir. run ehliyetnamesini iptal etmekten iba Ta bidayetten beri yazılarım herkesçe mıya ba.5lamıı:ılrı.rdır. i h • k 1er1 
A ret olacağı zannedilmektedir. al. d .. . . a rı ıı • , vam kamarasında uzak §ark m~::e m um ur ve tabiı hepsinin bir isti- Bu karga.salıkta bir kaç kışı sıy- ,O 

Jes·nden ve İngiliz Amerikan harp gemi Karahan natgahı vardrr. rık halinde hafif yaralar almışlar, yal- Kesilmezse lngUte ti. 
Ierine karıı vuku bulan Japon taarruz Avni Baycrin bir arkadaşımıza nız yolculardan tıbbiyenin son rmıf ,..,.,,, 
lan hakkında İngiltere ile Amerika ara Mosk')va, 20 (A.A.) - Tas ajansı söyledileri talebelerinden En·ıer yere yuvarlan - L :: l y 8 ti e 8 ol 8 ':;1' Jli 
ıında yapılmakta olan konuımaJara dair tebliğ ediyor: Sovyetler h:rliği yük. Dün, adliyede hiç kimseyle konuş- mış, kolundan ve yUzünün muhtelif Londra, 20 (A.A.) - ııar~a 1'~ 
sorulan suallere hariciye nazırı Eden sek mahkemesinin askeri kol~ji 16 ilk mak istemiyen Avni Bayeri, bir arka- yerlerinden oldukça ağır bir şekilde zırı Eden Avam kamnrnsınıstJJl6~ 
cevap vermekten imtina eylemiştir. kanunda toplanıp gizli celsede hiyanet, daşımız avukatının yazıhanesinde bul- yaralanmıştır. tığı beya.natta, ltnlya Fil ıııed .-! 

İyi malıimat alnıata olan maha!il, tedh.;§çilik faaliyeti ve bir ecnebi devlet muş ve uzun bir ısrardan sonra §U f. Bozuk tr~mvay, vatmanın gayreti propa.gnndasına nihayet "e~tı~ 
Etlen.in kral ile m··1ıı.k t b ı lehine sistematik casusluk m~elesini zahatı alabilmiPtir · d ı..· - d d rd ı b·ı müddetçe İtalyan - 1ngfllZ f'IJJ • ı 

UJA a mm aş ıca ~ saycsm e ,~ıraz a.~ngı a u uru a ı · hatmm iyileştirilmesi 1çln 1:; 1-:;, 
mevzuunu Singapour'a bir İngiliz filo- tetkik et:niştir. Bütün maznunlar, itham - Protesto hakkında müddeiumu- miş, ve doğruca Aksa.ray deposuna çe- konıışrualara müsait bir ba Jtlj; 
su gönderilmeai ve Japonyanm Hong- olundukları cürümler1 işlediklerin.: iti- miliğe iır.a.hat verdim. Yalmandan bin kilmiı:ıtir. tılmnsına lmkft.n olmadığını Ç6f 
kong mmtakasmda:kl tehditler teşkil raf etmişlerdir. liramı istiyorum. Ayrıca da hakaret Şişhane faciası kadar belki ondan da büylik elçisine ihtar ettiğini 
etmiş olduğunu beyan etmektedir. Sovyctlre birliği yüksek mahkemesi.. davası açtım. CeZ!ıi avukat olarak Nu- müthiş ~ir facia böylece, oldukça hafif ruiştlr. 

Yeni bir 1cvkif f'lır; 
Kııclus. 21 <A.A.) - ~abııv,_ııt1' 

Kabine azasının elreeıisinin v~ bahri nin ask:ri koleji Enukidze (Gtirdstan riyi tuttum. Hasta olduğumdan şim- bir şek.:lde önlendikten sonra, hiç akla 
ye miltchassıslarınm, ancak büyük bir merkezi icra komitesi reisi), Karahan diye kadar müddeiumuminin davetine gelmedik Lir iş olm:.ış, o sırada ıda tesa· 
filonun bir tesir icra edebileceği mil- (Eski Ankara büyük elçisi ve eski had- icabet edememiştim. Polis cumartesi düfcn vak'a yerindım geçen şirketin baş 
taleasında olduklarından dol:ıyı, bir ciye komis.er muavini), Orakhel, Larin, günü beni buldu. Geleceğime dair te- müfettişi BalUisaro i~minde bir İtalyan, 
filo gönderilmesine muarız oldukları Meteler, Tzukerman ve Stergiye is.=mli mina.t aldı, bu sabah geldim, bildiği- bozuk arabayı tam bfr el çabukluğiyle, 
kavdedllmektcdir. maznunla:ı idama mahkum etmiştir. niz şekilde müddeiumumiliğe lazrm • belediye mühendis~erinin gelmesinden 

Bu zevat, ayni zamanda Avrupada ldam hükmü infaz edilmiştir. gelen iz::ıh~tı vererek döndüm. ve zabıtanın müdahalesinden evvel he. 
kontrol mıntakalarmm yeniden taksi· Mahkumlardan 10 bini Recai Babanın bir teıkcresl men Aksaray deposuna kaçırtmıştır. 
mi zarureti hasıl olacağını düşünmek- tahliye ediliyor l!tcai Nüzhet Uaban'dan bu sabah DepoJa iki sa~ramvay Şirketime-
tedirler. k 2 (A · ka şu tezkereyi aldık: murları elimle, adli kontroldan uzak ka-Mos ova, O .n.) - Kanms ya 

Bilakis bazı bahriye mahafili, baş- _ Kabarovski arasındaki ikinc,: demir "Bugünkü Tan gazetesinde otobüs tan ve ihtir.ıal epeyce tam.:r de gören 
vekil Çemberlaynm bu tedbire taraf. 1 b" işlerine mütedair hikaye arasında ço- bozuk arabayı polis bulmu~ ve bu sıra. yo unun ıtmesi müm:sebetiyle bu yol. :s 
tar olduğunu ve Avustralyanm filo- al b. cu{:rtımun Sahur Sami yazıhanesinde da vak"a mahalline c-elen belediye mü-da ç ışan on ın m.ıhkilr.mn ceza müd- .. 
nun gönderilmesi hususunda ısrar et- . • h. d daktilo olduğu da kaydedilmektedir. hendisleri müvacehesinde bir keıı:.if ya-

detının ıtarnın an evvel tahliye edil. -s 
mekte bulunduğunu söylemektedirler. melerine merkezi ,:cra komitesi karar Çocuklanmdan her hangi birisi şim- pılrnıştır. 

Akdenizde mmtakaların ye.niden vermiştir. diye kadar ne husu~i ve ne resmi Şirketin el çabukluğiyle depoya ka _ 
taksimi hususunda Fransanm müza- bir hizmete girmi~ değillerdir. Bunu ka- çırdığı :mıbayı fyice tamir ettiremem\~ 

Sim on 
adam yaraladı 

_.. R:ıştarah 1 incıde 
evine gitmiş, karanlıkta merdivenle 
ri çıkarken peşinden ayak sesleri 1-
eitmiştlr. Yanında tabanca taşıyan 
Slmon sesler üzerine sllA.hını cebin
den çıkarıp haykırmıştır. 

- Kimsin? Bu saatte ne arıyor
sun? 

Muhatabı olan adam "Sana ne!,, 
deyince Slmon peşinden gelen ada
mın hırsız olduğuna kanaat getir
miş, merdivenlerden çıkan adama 
doğru bir el ateş etmiştir. 

Slmonun eli titremesine rağmen 
kurşun doğruca arkadan gelen ada
rn m hoynun11n ön tarafından girip 
arka tarafından çıkmıştır. 

Meçhül adnm yaralanınca dıŞarı 
çıkmtş, nöbetçi geçen devriye me
mıırlarınr haberdar etmiş, hep bera 
bcr eve gelinerek Slmon tabancası 
ile hlrlllttn yakalanmıştır. 

Ufacık tefcrtk olmasına rağmen 

"J{aramUrscl sepeti olmadığını,, böy 
lece tsbnt eden Simonun vurduğu a
dam Şileden o sabah gelmiş, Hayri 
isminde bir muhafaza memurudur. 
Mezunen !stanbula gelen Hayri Bey 
oğlunda bir blrahnnede rakı içmiş 
sarhoş olmuş, otele dönm(.'k nzere 
Stmonun evinin önUnden geçarken 
tçel"iye dalmtştır. 

Yarnlr memur Beyo~lu hastanesi
ne gtStUrUlmUı;!, mUd:ıvatr yapılmış, 
yara tehlikeli ~örülmerllğlnden yatı-ı 
rrlrnanuştrr. 

sınıon bir pastacının kefaletlle 
serbest bırakılmıştır. 

Prens Seyf etti- tiyeue tekzip etmenizi saygılarımla dile- olacak ~i keşif esnasında arabanın di-
rim... rekt frenınin tutmadığı da tesbit edil -

nin mira Si Sahur Saminin mektnhu miştir. 
Diğer taraftan Sahur Sami de gaze Yaptığımız tahkikata nazaran, La. 

Prenses ve avukatı yaran temize bu sabah şu mektubu gönderdi: leli yokuşunda her an bir kaza, daha 
Mısıra gidiyor ''Ahmet Yalmanla hesabıquzı yakın doğrusu yeni 1:.:r Şişhane faciası olma-

Maksatlarının dava da Cumhuriyet mahkemeleri huzurun ması için Tramvay Şirketi hi~ bir tedbir 
olmadığını söy1Uyorlar da gör~ceğiz. Onun için iftiralarına ce almamaktadır. • 

vap vermiyorum. Bu yokuca, yağmurlu havalarda kat-
• I' rr.. T'1 • :-ens Se\·feddinin he.remi y 1n b k"" . d . :r a ız ugün u gazetesın e yenı iyyen kum dökülmemektedir. Bozuk 
prenıes Ulviye Seyfeddin ile, kain bira b" "f • da b 1 k" b .. b-ır ı tıra u unuyor 1• unu cev.. arabalard:ın çoğu, bilhassa bu hatta iş.. 
deri Semih Mümtaz yarın trent.. Mısı sız bırak k · t medı"m• ,.. ma ıs c · letilmektecl.'r. 
sıra gideceklerdir. Şehrimizin tanın- Güva disri Bayer meselesini ben ter d 

k 1 d t t .:s Nitekim, arka aşımız (Haberci) bu-
mı~ avu at arın an smail aa da ken tip ettinr.işim. İsmini, ı.:ismiai asla tanı 
d ·1 · f • kt d" günkü "lstanbul konuşuyor,, sütunun-

ı erme re at:at etme e ır. madığım, yüzünü hiç görmediğim Diş 
B ·· ••w1 k · k d da Top!(apılılann kendi semtlerine i•-ugun og e va tı en isiyle görüş çi Bayer tı~c\isesinde uz~:;tan yakm- r 

tüğüm:iz Bay Sem1h Mümtaz bu husus dan en kür.tik bir alaka ve münasebe- liyen bozuk arabalardan yana yakıla şi-
ta bize aynen ıunlan söylemiştir: tim varsa her isnadı !ı:abul ediyorum, kayet ettiklerini yazmakta'dır. Bu yazı 

- Yarın hemşirem ile beraber tren aksi takdirde müfterilerin bu vaziyeti sanki dün akşamk; \ök'a malum olmuş 
le Mısıra hareket ediyorum. Maksadı- kabul etmeleri lazım gelir. gibi iki gün evvel yazılmış bulunuyor -
mız bugünkü Son Posta gazetesinin yaz Ara sıra tesadüf ettiğlm ve fakat du. 
dığı gibi davalar açmak değildir. Böyle ıs gündür yüzünü görmediğim Recai Sözün kısası, Tramvay Şirketi bozuk 
bir şey düşünmedik bile. Mısırda asil, Nüzhetin kır.nın yanıma daktilo olarak araba işlı.:tmeğe biperva devam etmekte 
vicdanlı, terbiyeli zevatla karşılaşaı.:a- ahndığr da sureti katiyede yalan.dır." ve her gün bu vasıta ile gidip gelmekte 
ğımız için hiç zannetmiyorum ki, malı olan on l:inlerce vatandaşın hayatını, 
kemelere müracaat etmek lüzumunu ih Atatürk ün kendi menfaat.: için tc:hlikeye koymak _ 
zar eden bir vaziyet karşısında buluna K I ta hiç bir mahzur görmemektedir. 
lım. ayserlye gelişin o Öyle anlaşılıyor ki, belediye bu şir-

Hakkımızı arayacağım . .: çok tabii 20 inci yıldiioUmi1 ketle başa çıkamıyl)r. Onun için Nafia 
olmakla beraber, bu seyyahatimizdeki Kayseri, 20 (Hususi) - Ulu Uııde- Vekaletinin bilhası;a böyle işlerde 
en m:ihim sebeblerden biri de l"niıtemin rimiz Atatilrk, Sıva.sta Misakı m!lliyi pek titiz c!duğunu bildiğimiz Nafia Ve. 
mezarını Tiyarettir. ı kararlaştırdıktan sonra, Ankara.ya kiliın=zin dikkat nazarını çekmek !!ti-

A vukat İsmail f s:;ı ailemizin dostu giderken Kayseriye uğrayışının on se- yoruz. 
dur. Bizim1e beraber geliyorsa kend:sin kizinci yıldönümü olan 20 ilkkanun Gene ·:>ir ~ok can!ar yanmadan, ocak. 
rlen ve nasihatınd.an istifa.de edeeegwı•z. gu'"nu·· bu"·tun·· Kays"'"rı·11·1er t f d 1 ·· ... .ı b • """' ara m an ar sonmt:JJen, u şirket yola getirilmeli, 

Tekrar arzederim ki, bu derhal da büyu"· k bır" se · · · d k ti t . _ vmç ıçın e u uianmış- stanbulluların hayatı emniyet altına 
va açıyoruz demek değildir. alınmalıdır. 

tın Şcyhülmeşaylhl Yasın \ıJ 
tevki r ctml~tlr. ııdf6111 

YnpTlan bir araştırma k:rrttlt't?:' 
eenelıi mem lckctıcrde ki Dl 111ııfll~. 
<le\.nmlı münasebetlerde bil fl'.lışt1 
ta olduğunu meydana çıknr f11 
ispanya isY~ci~s', 

~ Baştara.!1 :ı. jetııtlıı' 
ilk snntlerincle kun·etıl pr~tıctf1d' 
rin ışığı ve bombnrdnuan.1~rl ıçl~eJ de çılrnn yangınların ale' bartb6,ııı 
şehrin surları önünde :ınu felJ 1eı olmııştur. Jiüküınetçilcrl~· ıııOlı / 
tahliyesi için sivil ahnliY 
verr.1!ş oldukları maırıındtır· fl1''l ..ıııı 

Asiler arasında isY311 _ V"ı;;,, 
Perplngnan, 20 ( A.A.) 011,.r t:ııı' 

öğledcnberi hudut tspanY1 ıJl 1ş b ıır 
fından Perth usda. kapııtı tıJll>'eıı ,~ 
nuyor. Henüz teeyyüt eaeroıı" 
herle re ı;öre bunn sebeb l111 ıısıd1r,. 
nlzoınınun isyan etmiş 0 l rtıı 

Yeni cinayetler "sile t' 
-p ıl' 

Darselona 20 (A.A.) 0tdıl ıot' 
gece şehir üzerinde raPIIl~ebrlfl ı•'' 
hnvn seferleri esnasında b0ıııb"111ıfl kezine atmış oldukları t ~er 1ıl 
nüfusça telefata scbcblY'~ıJlıştl~f'ıı 
bir~ok evleri hasara uğrll uf.tr 
hastane binası da basnrs. aıct•dtfdııı 
binalar arasında bulun':ır ar• 

1 HaYa seferleri. güzel ·J\rııl 
lığınıla yapılmıştır. klldııt '0ııeıı' 

20 ki~i mmüştUr. 30 ·J<aıı 1' dur 
vardır. Frn nsrz ve Anıe[1b0ıııb" 
loshanelerl yakmınn ik 
müşse de ı>atlamnm1ştır· f 

Ludendor 
Tanenberlf:lt ,• 

gÖ m Ü 1 mi yeG~per•11ıı~' • ) - .1-fJI ul' Derlın, 21 (A.A. dtrlldie 1oıP clenclorlun evvelce bil bcrıe .,ı:ı 
rn.fın:ı olarak Tnnnen ııl•' ıı' 
miyercği anlaşılıyor. csrtll ,ı jtl ıı' 

"DClyçe Algcmanra 111 ııreş 6" 11 fl' 
hususta. Lüdendorrun er•5tıı>'l',ııe1r denbıı rg için yapılan ~:::JJ~ "el"" ~ 
zır bulunmamış olduı; 50ııltl ı 11' 
berg abidesini Fnr~~ttllitJ ffıt' 
remzi olarak telıikk ııt" ııd 
latmnktadır. 1 ?JUrı

1 ı•ıı00ıı• 
LUdcndorfun roscd ıde ~'ıtefl 6

1tY 
ler d" hazır oldu/{u ba. rssftıl ,,4' 
en·elde yapılacak :rne e1' o 
ra Tutzinge göturu1er 
mülecekUr. 
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~asap Vaydnıan 
~ir ense görünce ateş edip öldür
!!'e arzusuna dayanamıyordu 
~lt~ l ~iş eden korkunç ka.til 3Öylediği şu v so~.~r .. dıkk.a~c değer: çehreli bir de!ik~~? dalgın dalgın 
le kanın cmayctleri etrafında şim- "Doktor, oogup oldurmcnın bu kadaJ gazete okudugu goruJUyor. 

adar birçok yazılar yazılmış ol- güç o!du~una ihtima1 vermemiştim..... İki yabancı kadın; biri yaşlı, diğeri 
~~taber bunlar hep işin t:ı.hki- Kaybolan bir dansöz genç, geliyorlar, yanındaki kolt~l:ı.ra 

lU!ma ait olduğu için Vayd- oturuyorlar: madam Şekayınla kru-deş 
lıı}.....ı· ~ Ge"'"D teııunuzun bioa.yclınde, Aır.e- k J dö Koven · ~ "1.tıgi cinayetlerin neler ol- 1"" ızı an ··· 
~18rnen müphem kaldı. Biz, bu rikadan Şerburg:ı gelen ve rıhtıma ya Tiyatro bileti alabilmekte uğr.ı.dık-
~ı:_da Vaydmanın bu korkunç fa- ıa.cıan b!.iyük bir transatlantikte.ı yir- ırı müşkülattan bahsediyorlar. Bir • 

"'111 anıatacağız. mi dört yaşlarında, esmer g;.izeli, şık denbire, yanl::ı.rmdaJti oturan delikan
bir kadın indi: Jn.n dö Koven ... 

t. • o * lı kalkıyor, ingilizce şu sözleri söylü-
.. Jtı d Bu güzel kadının yanında teyzesi 

h·ı e~:in en müthiş katillerincen 
~ "Ç §Uphe yok ki Landrü'dür. Fa- lda Şekhaym bulunuyordu. Her ikisi 

v'Yd de Paris sergisini ziyarete geliyorlar-
~ ""'~ı rnan tipik bir katildir. Lan- dı. 
·~ 1 kadınları, nişanlanmak be-
~e evine celbeder, öldürürdü. 

tii 11 ise, kurbanlarını hep zen -
?.el kadınlu- arasından seçiyor. 
kurbanlarının cesedini, biline· 

~ llasıı ortadan yok ediyordu. 
' ~a zehirliyor, yn da uykuday. 
~ aı .~ordu. Vaydruan ise revol . 
~Uriiyor. 

Jan, sanatkAr ruhlu zeki bir kadın
dı. Nevyorkta, balet senaryoları yazı. 
vor, d:ı.ns dersleri ver;yordu. Birçuk 
ke~c sahnc"P çıkmış ve muvaffak:yct 
ie kazanmıştı. 

Paris onu teshir etmişti. MuvasaJ:ı. 
tının ilk günlerinde dostln.rmdan biri· 
3ine yazdığı mektupta 

vor: 

- Arzu ederseniz hizmetinizde bu
lunabilirim. Fransızca bildiğim için 
herhalde size yardımım olur. 

İki kadın biribirlerine bakışıyorlar. 
Acaba bu, müşteri avına çıkan bir ti
yatro sim53n mı, yoksa, hakikaten 
kendilerine yardm:da bulunmak isti • 
yen bir centilmen mi? .. ;Yahut mace
ra pesinde koşan, genç kızı gözüne 
kegtiren bir serseri mi? .. 

~ b' · Yakalandığı zaman heı şe
her irıkfır etti. Vaydman ise ak. 
'Şeyi bircfon anlattı, itiraf et

~'1-. Vaydmanm garib bir mera-

"Paris hayatı beni hayran etti, sa
na çok iyi haberlerim var: tiyatro 
mültezimlerinden birkaçını gördiun. 
Bunlardan bırisi, büyük tiyatrolardan 
birinde dansctmemi; bir diğeri balet
lerimden bazılarını göstermemi teklif 
etti. Teyzemle beraber küçük ve gil· 
zel gir otelde oturuyoruz .. ,, 

Hayır! Delikanlı bir centilmen .. 1 

Hali ve tavrı kibar. Konuşuşu, söz 
söyleyişi cidden nazik. Bu haliyle ev
vela genç kızın. sonra y~It tey1.enln 
hoşuna gidiyor. Bir aralık teyze, yan
larından ayrılmak mecburiyetinde ka
lıyor. Avdetinde ne görse beğenirsi
niz? İki gen<;, sanki kırk yıldır birl
birlerini tanıvorbrrnrş gibi samimiyet 
le konuşuyorlar, gülüşüyorlar, şakala
şıyorlar ... 

l'aydmarıın ilk Tı.ıırbmılanndan dans üz Jan dö Kovcıı'i1ı son rcsiml 
den biri, cesedi araşt1nlırl• a>ı ve bulunduktan sonra ... 

~ııse ... Bütün kurbanlarını, en· 
t\ııh .~afatasmı parçalamak sure
tı?tıı Utuyor. Hiçöir şeyden mütcea
l>aıı.ıy<>r, hiç bir şeyden çekinmi

Diyor. 

• • • 

- Matmazel, bir mösyö ile be 
gitti. 

Diyor. Yaşlı kadın, bunu bir 
lığa hamletmiyoı ve bir tanıdı~ 

beraber tiyatroya gidiyor. Gece~ 
oteline dönüyor. Genç kızın heniU 
mediğini öğreniyor. 

, ,12 ibr şeye tahammUl edemi
l:rı.ııt 'Ve ka!atası ..• Bunu gördU 

~~~:~ bir kurşun sıkmak, del- Temmuzun 21 inci günündeyiz. Teyze, oturdukları otelin kapısın- , 

müyor. Çünkü Amerikada genç l:ızlar, 
flört yaptıkları delikanlılarla dans 
yerlerine, tiyatrolara giderler, geç va 
kitlere kad:ır beraber gezerler. Sonra 
kr.zm iffetinden, ciddiyetinden emin, 
Genç, güzel bir kavalye buldu. Gezsir . 
eğlensin. Yabancı memleketlerde te -
sadüf olunan bu gibi centilmenletjn 
çok faydası da olur ... 

Ertesi günü, genç kızın yaU 
boş görünce, telaşa düşüyor. Otel 
sonunu çağırıyor, soruyor. Ga ~~ ka.r§ı pek alikası yok. 

~ a seviştiği, bir kadına gö-

Hosman caddesinde, büyük bir ctelin 
Amb.".Sadörün büyük salonunda. Bir · 
~ok müşteriler geniş koltuklara otur
muşlar, ya gazetelerini okuyorlnr, ya 
da girip çıkanları seyrcdivorlar. 

dan girerken genç kıza soruyor; ' 
- Kim bu adam?. 
- Yalnız ismini öğrenbildiır. Bo

by ... 23 temmuz cuma günü buluşmak 
için sözleştik. 

Ertesi gün Jan sergiyi, büyük ma
ğazaları dolaşıyor. Teyzcsile sruı.t 18 
buçukta Amb::ı.sadörde buluşacaklar. ~ ~ işitilmemiş. Yalnız, güzel 

-~·g:;rüncc onu boğm:ık hIT6m-
0uıi_alamıyor. Tabibi adliye Bu meyanda, şık givnmiş. güzel Yn.cılı teyre bunda bir mahzur gör-

Teyze; biraz geç geliyor ve Jaru bu
lamıyor. Küçük grvmlardan birisi: 

- Dün ak~am kodak makinesi 
ve "Sen Klu'ye gidiyorum,. dedi. 
gitti. Başka bir şey söylemedi. 

(Devamı va 

~ KAHRAMAN 
hba 
%~ §una aradığım bu aşk hakikati, 
lııt~ ~arşımda 1 Beni teshir ediyor .. Sev
~lt mi? ••. Hayır! Hayır, yarabbim! 
tt~tt~~~naiı muvaffak oluna, bu genç 
lltıta gı hır daha görmiyeceğim. onu u-

Şcağrrn ... Onu unutmak istiyorum 1 
~,}le başını eğmiş ellerini birleştir-

1•1, 

Ccnç kadın ciddi bir sesle: 
'()~~ .l{ont, dedi, bana korkunç şeyler 
tcrtf~ttıiz. Demek ki benim yüzümden 
il~~, aız bir insan oldunuz! Bu suretle 
de, b c~ilen bir aşka, benim vazivetim
te c cnıtn rnevkiimde ve, bunu söyleme
~,t~~ret ediyorum, içimde çarptığını 
\:a~ i~·'ğirn kalbi taşıyan bir kadın, an
. ş 

1
1 §~kilde cevap verebilir. 

il .. a enın çehresi bembeyaz kesilmi~-

l:>·· 
"~111 Lışcs, bir nevi dehşet içinde. de

tttj: 

~l~~irincisi ebedi bir veda, fakat 
ç bi ır \reda ki, artık hiç bir zaman 

'~. •it ;erde, benim vicdan azabım olan 

ti t~r~~ hitabınız: olan ben biribir!mi· 
~~~i lltıyeceğiz ... Ben, size bu cevabı 

>'orurn ! 

ltı- ltorıt d ·· Ş 1 d. 1 • ·· · d'" t~ tğ· .o a e ız erı uzer:ne u-
)~d ıldı. Düşes koltuğunda oturu
~ lı• 
lı~tt' l>enbe dudaklannı, kontun tam 

'ı ı .. tıa dev k • .b. kl 
'llıı. b' gct;e mış gı ı ya aştnma-

~iıt· ' ıraz eğilmesi kafi .geldi ve göz· 
t 'le' aa'Yni .~amanda bir ihtiras hav ali

' 1Şk ruyasına dikerek mmldan.dı: 
>c kin · . .. .. ) ~lrıc cı cevabı. yanı mumkun olan 
ttlrıt cc..,abr, size ve bana layık olan 
~ Sıı,tcc..,abı size vereceğ'm ... 
t~~ı •.. u. A§k ve ihtiras arasında çır· 
~1 littcıc Şale, çılgın bir şekilde ona doğ 
r~ı: ellerini uzatarak, inler gibi ba 

'~ " e taman' t "crı .... 
~tıı 11,lt; lı:~dın da, Şalenin duyduğu çıl
t} 'lcr rı 1htirasr içinde titremişti. Ce
·~~ "'ek · 'le h. tı... Tam bu anda kapı a-

' Sc •deme haber verdi: 
n 'lizardan gelen haberci 1 

K TZ 

Düşesle kont bir anda ayağa kalk
mışlardı, öğrenecekleri şeyin heyeca
nından soluyorlardı ... Hademe dışan
ya çıktı ve bir adam odaya girdi... Şa
leyle düşes bir dehşet çığlığını güç 
zaptettiler: onlara doğru ilerliyen bu 
adam Rişliyöydü ! 

Bu Rişliyö değildi 1 Sen Priyaktı t 
Düşes dö Şevrözle kont dö Şale kardi
nalin kılığına girmiş olan Sen Priyakı 
görünce dehşete yol açan bir hayret 
duydular. Şale, ileriye doğru iki s~i 
adım atarak bağır<lı: 

- Kimsiniz mösyö? Burada nt' an
yorsunuz? Ve ne diye sen Lazardan ge
len bir haberci olarak kendinizi tara
tıyorsunuz? 

Sen Priyak soğuk bir tavırla cevap 
verdi: 

- Çünkü oradan geliyorum. ' Lüt
fen beni dinleyin, kont cenapları vt' siz 
de öyle, madam. Şüphesiz. bekle.di~iniz 

ben değ:ldim. Üstelik. beni, başkası
nın Üzerinde aördüğünüz elbiseyle gö
rüyorsunuz, Ş•:.iphesiz ne demek istedi
ğimi anlamıyorsunuz. Fakat şimni an-

hvacaksmız. Her şey.den evvel !tınu 
bilin ki, buraya gelmekle keJlemi koltu
ğuma almış oluyorum. nitekim si1 de. 

mösyö, Kardinalden r,izli bir randevu 
isterken ve siz de madam, bu rannf'vu-

nun nct"celerini beklerken hayatınızı 

tehlikeye atmıştınız. 
Şale dişleri arasından bağırdı: 

- Sizi, ileriye sürdüğt:.inüz iddialar 
dan .... 

Sen Priyak onu b!r jest ve bir keli· 
me ile durdurdu: 

- Dinleyin! .... 
Düşes ve kont ürperdiler. Bu ada

mın çehresi bembeyaztı. Onda, hiç: bir 
maniye aldmnryan ümitsiz hareketler 
ve tavırlar vardı ve onun halleri dehşet 
tevlit ediyordu. . 

Şale tekrarladı: 

- Kimsiniz? 
- Baron dö Sen Priyak, Anjeli a-

KAHRAMAN KIZ ll3 

- Merak etmeyin. Ben sağ kaldık
ça, dünya gillcmiyecektir. 

Raskas, Sent Honore sokağındaki 
manastıra doğru koşmağa başladı. iki 
sebepten dolayı sevinç içindeydi: Ev
vela, Korinyan ölmüştü: sonra da, aH.:e 
nap bir şekilde affedilmişti. Hem koşu
yor, hem de kendi kendine şöyle di
yordu: 

- Vakıa, Trankavelin ibl!sliği ba
na iki yüz altını kaybettirdi. Binaen
aleyh parasızım. Fakat, baş rahip mu
avinine götürdüğ•Jm bu mektup şüp· 
hesiz, kursağımı doldurmamı temin 
edecektir. 

Nihayet manastıra vardı. Baş rahip 
muavini mektubu okudu ve gülüm!:eme
ğe başladı. 

Raskas sevinçle mırıldandı: 
- Anlaşılan her şey yolunda gidi

yor. 

Baş rahip muavini, hep ayni müte
besim çehreyle, ona, kendisini takip 
etmesini söyledi. 

Uzun koridorlardan geçtiler. Bit · 
mcz tükenmez merdivenleri indiler. Bir 
aralık, Raskas, iki iri yan rahibin de 
peşler:nden geldiklerini gördü. Niha
yet, nemli bir yer altı koridoruna gel
diler. Ba~ rahip muavini demir 1-)iı ka
pıyı açtı ve her zamankinden daha se
vimli bir sesle: 

- Girin 1 dedi. 
Raskas s!vah bir delik gödii. neh 

şet gözlerini faltaşr gibi açtı. Süratle 
geriye döndü. Fakat iki.iri yan rahip, 
onu yaka paça ederek, siyah deliğe tık
tılar ve kapı ~iddetle kapandı: Raskas, 
manastmn hapishane höcresindeycli ... 

Raskas, b~ı höcre hakkında, onu sık 
sık ziyaret eden Korinyandan bir hayli 
malllmat duymuştu. Binaenaleyı. ciddi 
yetine rağmen akıbetinden emniyet his
setti ve Korinyanın anlattıkların ı hatır

lamağa çalıştr. Bazan bir kahkaha atı
yor ve her nasılsa dışarıya çıkaeağını 

ve tekrar kardinalin itimadını kazanaı.:a-

• 
ğını kendi kendine söyJiyerek, kendisine 
emniyet telkin etmeğe çalışıyordu . 

Fakat biraz sonra anladı ki, kendisi
ne telkin etmeğe çalıştığı emniyete rağ
men, dehşet kendisini sarıyordu. Bir
denbire. dişlerinin biribirine çarptığını 

ve soğuk bir terin. saç göklerine sızdığı
m hissetti. Ç!.inkü bu höcre. Korinya
nın birçok defalar tasvir ettiği höcrecl"" 
pek farklıydı. Rahibin anlattıgı höcre 
vakıa pek rahat değildi. fakat ne de olsa 
tahammül edilir bir haldeydi ve küçük 
'1ir pencere tarafından aydınlanıyordu. 

Halbuki burada der:n llir zulmet ve kor
kunç bir sükunet vardı ... Adeta bir me
zardı, burası .... 

Raska!' bir köşeye sığınarak başını 

eJleri arasına alnuş, korkuyla mücadele 
etmeğe çah~ıvordu.. Bir aralık kapının 
!'IÜratle açıldığını ve -kendisinin düşmüş 
oliui'tu bu deliP."e biri:::..,:n daha dilstüğ:.i 

• nü duvar gibi oldu. Başını kaMırdı, 
fakat b:r şey göremedi. Şüphesiz , bu 
bir hayaldi. Dehşeti onun kulağına 

bazı muhayyel gürültiiler sızdır.nağa 
başlamıştı. Muhayyel gürültüler mi? 
Hayır! ... Hayır! ... Yanında korkunc bir 
.,efes onu Urpertti. Saçları, birdenbire, 
diken diken oldu ve ayni zamanda tam 
yanın~la bir ies söyle dedi: 

- Raskas öldü ... 

Ras1tas titriyerek mırıldandı: 
-Öldüm mü? Ben öldüm mü? .. , 
Korkunç mezarın iç:nde bir dehşet 

hıckmğı duyuldu ve meçhul ses dt"vam 
etti: 

- Raskas ötdü: onun her zaman ta
lii vardı: bu sem bir kılıç darb: sivle öl
dü ... Fakat. bedbaht ben, kimbilir beni 
burada bekliyen ölümden evvel ne kor
kunç işkencelerle karşılaşaı.:ağım?. Çün 

~:il burası edebi mahkumlarrn höcresidir 
ve' buradan ancak mezarlığa gömlllmek 
üzere çıkılır!.. .. 

Bu zulmetler içinden yükselen bu 
ölüm ses:.Oin tevlit ettiği dehşet içinde, 
Raskas korkunç bir çığhkla doğruldu. 

Ellerini uzattı ve bağırdı : 
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- Kim buradaki? ... 
Ayni zamanda elleri yakalandı it

kıldı ve meçhul ses inledi: 
- Bu konuşan kim? ... 
Zulmetler içinde iki vücut çarpış

tı; her iki vücut da, dahşet içinde geri
ye sıçradı ve ayni zamanda üst üste yc
:re yıkıldı. Meçhul ses tekrar tıordu ~ 

- Şeytanlar boğsun seni 1 Adın 
ne? •.• 

Raskas mukabele etti: 
- Meşum hayalet! Sen kimsin? ... 
- Korinyanl 
- Yalancı! Korinyan öldü! Bunu 

ben Raskas temin ederim 1 
- Raskas mı? Yalar1.:ı Raskaa öl

dU. 
- ~sana yaşadığımın ispatr-~ 

- Benim de ölmediğimin ispatı •.• 
İki ispat yumruk ve tekme eklinde 

tehaz:ür etti. Burunlar kanadı, kafa
lar §i§ti ve nihayet iki öl:i, diri olduk
lannı anladılu. Derin bir sükttt çöktü 
ve biraz sonra Korinyan sordu: 

- Söyleyin bakayım dostum, nasıl 
oluyor da, diri olmakta xsrar ediyordu
nuz? 

- Ya siz, dostum, nasıl olnyO!' da, 
siz ölü olmadrğmız.ı iddia ediyordunuz:? 

Derhal ikisi de µıütekabil izahatta 
bulundular ve ilk defa olarak ayni neti
ceye vardılar. 

Korinyan §Öyle dedi: 

- Bu Trankavel fena halde başımı
zı belAya soktu ... Pek yaman bir adam,.. 

Raskas da, bir nevi hayri}nlıkla tas
dik etti: 

- Yaman bir adam!. ... Şimdi söyle
yin bakayxm dostum, demin galiba, bu 
höcreden diri olarak çıblmadrğmı söy
lemiştiniz, öyle değil mi? ... 

Korinyan ürpererek cevap verdi: 
- Doğru dostum 1 Mademki bura

da bulunuyoruz, demek ki, kardinl\l bi
zi ınUebbct hapse mahkum etti. 

Raskas bağırdı: 
- tblls kardinal 1 Dostum, burada 

kurtulmanın yolunu bulmalıyız ... 

' 

Korinyan artık dinlemiyordu. Ağu: 

"gır, dini bir matem havas' mınldanı· 
yordu. 

XXII 

DOŞES DO ŞEVRÖZ 

Sen Uıardaki evde, fada ve kome
diyle karışık hadiseler cereyan ederken, 
düşes de Şevrözle kont dö Şale de, An
ınaisle kard\mı.lin düellolannm ncti:.est
ni bekliyorlardı. Onlarca, bu esnada 
kılıçlar şakırdryor, Fransanm akfbcti 
takarrür ediyordu.. Bu an, bu Ud in
san için garip bir rüya - çılgın .ihtiras 
rayası, kan rüyası - qk rüyasıydı. 

Binanın büyük salonunda. yirrni ki
şi toplanmıştı. Bunlar. kardimılin öldü 
haberini etrafa yavacak, bunu krnliccyc 
Gaston'a, Gabrielin oğullanna haber 
vereceklerdi. Üç yüzden fazla asilzcde 
korkunç bir hadisenin cereyan etmekte 
olduğunu biliyor ve "iyi., haberi. ~.:a
hında Luvr'a götürmek için, sabırsulık
ta evlerinde bekliyorlardı ... 

Mari dô Şcvri>z de, Rişliyö gibi ha
raretle, dışarıdaki gürültülere kulak ka
bartryo:-du. Harbe gitmeğe, hayatını 

vermeğe haz1rdı... Kadınlar kendilerini 
(eda ettikleri zaman, erkeklerden daha 
uzağa giderler. 

Düşes, çılgın bir sabırsızlık icinde, 
kalbi carnarken, cid.den ,;i,.elrli. Zihnin 
de facia dü~ünceleri vardı. Kalbinde ih· 
tiraslar çarpı~tyordu. Şöyle düşünüyor
du: 

Eğer Annais ma~lltp olursa. ben 
mi" .:adeleye devam edeceğim ... Yanım

da sadık ve emin bir silahım var. 

Bu düşünce üzerine, kont dö Şaleye 
gizli bir nazar atfetti ve bu genç gü
zel ve mağrur çehrede öyle bir aşkın 
ifadesini görda ki, ürperdi ve göğsU he
yecanla iniJJ kalkarken, düşüncesine 
devam etti: 

- Silfilı ı .... Acaba o, hakikaten be-
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-------------------------=-~---------------~ nim için, istediğim gibi kullanabilece
ğim sil&.htan ba§ka bir şey değil midir?. 

Sarardığını ve ruhunun en gizli 
köşesine kadar müteheyyiç olduğunu 

hissetti: 
- Birçok S§ıklanm vardı. Yord 

Holland'ı çıldırasıya sevdim, 'belki de 
öyle zannettim. Bu, benim a§ığım de
ğil. Şu halde, eskiden 'bir defa daha duy 
d:.ığum ve her zaman için beni terketti
ğin1 dilşllndüğüm bu heyc.:an neden ile
ri g~liyor? Ben sevmiştim, evet, sev
miştim ve galiba sevilmi!tim. Fakat 
kızardığımı katiyen hatırlamıyorum .. 
Tabii, ~ok geç olduğu zamanlar müs
tesnıı .... Ya !mdi ... Kalbimin yeni bir 
mcısumiyetini mi buluyorum? .. AcaLa o
nu seviyor muyum? ... İlk aşkımda ol
duğu gibi sevmcğe mi başlıyorum? 

alenin elini tuttu ve tatlı bir sesle 

sordu: 
- Ne dUşlin:.iyorsunuz kont? Bel

ki de b'tmek üzere olan büyük hitdiseyi 
mi? yoksa bundan tevellüt edecek daha 
kati hadiseleri mi? Yann, bugün, bu 
akşam ... Kimbilir?.. Sadık kalpforin, 
kuvvetli kolların kraliçenin etrafına top 
lanması ıazımdır... Konde affedilmek
ten başka bir şey düşünmiyor. 

D' Epernon kendi hesabına entrika
lar yapıyor. Vandom, Bretan}•a'da 
kendine göre bir krallık koparmağa ça
lışıyor. Cesur insanlar çoksa da, sa
dıkları azdır. Siz bu sadık insanlardan 
biri misiniz? Kraliçe Gastonda bul:ımı

yacağı yardımı sizde bulabilir mi., Ve 
ben, bu tehliyeler ortasında, size itimat 
edebilir miyim? 

Genç erkek ürperiyordu. Teshir e
dici ses, gaşyedici ses susmuştu, buna 
rağmen, o, çehresi sapsan kesilmiş, 

gözleri yan kapanmış olduğu halde o

nu dinliyordu. Nihayet, ihtirasın şidde
tinden korkunç bir hal alan sesiyle şöy
le dedi: 

- Madem, sizi sevdiğimi düŞ:Jnü
yordum. Bütün mukaddesat üzerine ye
min ederim ki, sizi seviyorum ve bütün 

mevcudiyetimle sizinim. Dü~;ınuyot• 
dum ki, madam, kardinal dö Rişli,t•Ö b~ 
ni iltifatlariyle garketti ve kral on ıı 
çüncU Lfıi bana en §erefli mevkilerd~· 
birlnJ vererek, hix kimseye gösterıne ıı. 
ği bir sevgi gösterdi. BinnenaleY ..• 
dU§Unüyorum ki madam, kardinale ~il· 
tün şükranlarımı, krala da bi.itün sa i~ 

• • d ın ,.ı. 
katimı borçluyum. DfiştinUyor U. 1• 
!birisine hiyanet etmek, şUphesiz btr 

11 
it 

çaklrk, diğerine de hiyanet etrnek b r
cinayetttr. Buna rağmen düşünUY0 tı 
dum ki, madam, bu ana kadar teJ<eS 

bir insan i~in, hiyanetin, riyak~rrığ;~~ 
şerefsizliğin aşağısında bir aıçatc :ı;ıı 
varsa, oraya da ineceğim ... Hayır 1 .;~ 
alçaklık beni size yaklaştıral.:aksa. orJt 

tı-
tıkacai'iım, madam ... Suikasti ııaıır ti 
yan bfü.!in bu asilzadelc.r kinde b:r~ 
suikaste istirak etmemesi Hlzım g\t~ 
yegane insanım. Buna ra~men. ~il
kimsc bu iste benim ka.~ar ateşin (le 'rı· 
dir. n·~erlerl, size kalb1erini, rul1

13 ~ 
nr, hayatlarını vermişlerdir. tt'l'~~,.t 
Ben, size hic bir şey vermedim. fıı rı1' 
ben size. sizin haberiniz olmaclan ·ııJı 
hum olan bir ı:.evimi verdim. Sercf cıe 

d .. 1 .. s· daiı~ r;ururumu, ogru .ıgumu... ıze j~' 

verebilece~imi aüsUnilyor ve k:lb f' 
den başka bir şey kalmadılbnı gorU W 
rum. Hayatım size aittir. Ne zanı8~ 
terseniz onu alın... İşte düşündll 
§eyle madam. . ı;ıı 

Düşes d5 Şevröz oJşünceliydı· 0~ 
birkaç dakika devam etti. Ve J<orıt 11~ 
Şaleye öyle geldi ki, saatler geçti. ~~f 
k<ıdın ürperdi. O zamana kadar ~ 
madığı bir his ieini samuştı. BiitU~ şr 
vetini topladı. İsyan etti. Kont ~ö M~ 
le bir Aletten ba~ka bir şey değildi· e~ 
komedisi oynamış Ş!leyi alçaklığa 6 

jet' 
ketmişti. Bel'ci onu ölüme .de se~# 
decekti. Bu. aşk komedisi.. :geıı lfl' 
nin de içine düşt..•.:eği bir tuzak ııı1 
taktı?... ~· 

- Bu aşk çığlığı 'beni çıldır ııC 
bana ıstırap veriyor. Bu aaııılınlı'et. 
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Yanıış11kla fnııyo
l"ler oıan adam ı 

e ~Üyük ve karlı bir iş başarmak kolay 
ta ~·1dir. Piyangoda büyük ikramiyeyi 
İil~~~~ ta herkes ... nasip olmıyan bir 
Ilı 

1 
ışıdır. Fakat, h·r yanlışlık neticesi 

Yoner olmak ... 

<t\l,Yanada. büyük bir bankada çalışan 
ha tık.Şenek) adlı küçük bir memurun 
~ lldan çok garip bir vak"a geçmiştir. 

tıcı enek ~5 yaşlannda vardır. Uzun se
lıi:~r .Çalışarak SCıO §ilin kadar bfr para 

131ttır,.,iştir. Büyük bir şey değil.. 
~ u "'ara ile u~ak hır seyahat yapmrya 

l'itr.... · h f k · b ht · -muş, ge~en a ta ansı ıle cra-
~~t ltoınşu devletin merkezine, Buda-

() eye gitmiştır. 
ıtıı tada lJÖrdüğü lüks hayat, zevk, eğ
~e \'e sefahat ezerine zengin ulmayı 
'ltd·"vur etmiş. O 2.amana ka'dar kumar 
~· borsa oyunforz nedir bilmiyen bu 
t()da • zengin olabilmek çaresin.: piyan -
'ı>-z;. • borsa oyunlarında görmüş ve 
it anadahi bankaya bir telgraf gönde-
tcıt k" · ~ . ae ız tane tahvil satın almalannı 
..ırrni.ştir. 
~ir '"dd . ~. ınu et sonra Vıyanadan şu ce-
~ gclrn:ş: 
~ Naın.ınıza X tahvillerinden 80.000 
~t satın aldık..,. 

tc .enek; bankanın yanlışlıkla 8 tahvil 
dc~ne 80 bin tahvil aldığını anlayınca 
~ gı'bi olmuş. Yn zarar ederse bunu 
~d··l ?deyecek? Bir aralık kendini 
~t:ı \irn,ıye karar Yermiş. Sonra tal:hini 
,~tnck istemiş. Telofana koşarak: 

llııt ... ~villeri şimdi satınız .. " diye bağır-
~· 

) .. ltdcn, müdürünün sesini işitm;ş: 
~~~tlin kalbimle sizi tebrik ederim, a
'liıt~ Ve ümit e:icrim k.~ paranız gene 

ilde l~alacak ... ,, 
'li . angı para?. 

~ 200 bin Şilininiz! .. 
\enek, müdürün bu sözüne bir mAna 
~rniş. Fakıt b:raz sonra meseleyi 
lı f. 
~e~ 

'tıı ger banka :.r.emuru beheri 152 
~ aodc? 8 tahvil alacak yerde yanlışlık
llılı bın tahvili onun hesabına kaydet-
,.~· 

, •• 1r saat sonra bunların satılması 

~ ~ aldığı sırada borsa yükselmi~, 
~ "ıllc • ~tıı it r l 55 ~ line çılonış. Bu suretle 

c • ıoo.ooo şilin kazanmı§tır. 

''Şen dul,, beste
karı aleyhine 
cıu11arın açtıQı 

(ş dava ı 
~tı en. Dul) operetinin meşhur beste
~lllııe.,,,ni değı~itirrr.ek mecburiyetinde 

h ~ttr. 
Qll • 

j~ ditJOt: fli: -- - - --l~H;ğdJe <dl lYıeu uc 
1tekODfDern 

Uaştnrafı 3 llnd.ıdc 
zife yapılmıştır. Kayın babasının siyasi 
hayatı aleyhinde yazdığı bir fıkradan 
dolayı cam sıkıl.m bir doktor neşriyat
ta devam ett.:ği takdirde, Süleyman 
Nazifi düelloya dclvet edeceğini söyle -
miş, bu şekilde haber yollamış, hatta 
bunu gazetelerde: bile ilan etmiştir. 

Bunda da dostlar araya girmişler, 

iş müb?reze safhacına ghmeden kapa
tılmıştır. 

Sülcyma:ı Nazif hundan bahseder ~ 
ken, derdi ki: "Benı şarta muallak, ya
ni neşriyata nihayet vermezsem düel
loya davet edeceğini tchdiden söyliyen 
zatın, san'ati kurşun değ.~l. kurşun ka
lemi kullanmıya daha çok müsaitti; hat
ta reçete yazmaktan çok ziyade... Eli 
kalem tutanlar, o ulvi mesleğe intisap 
edenler ibadülla!ıı ölüme de, şifaya da 
bu silah .le gönderfrler. O doktor bu
nu yapmadı da, garip bir şekilde beni 
düelloya davet etti ha.15. p~anm.. ,, 

üçüncü düello teklifi de, İttihat ve 
Terakki - muhalef,.t kavgalarının alev
lendi~= bir sırada, Priştine meb'usu 
Hasan tarafından ~eklif edilmiştir. 

O sıralarda, Hüseyin Cahit ''Tanin,,
de muhaliflere fena halde hücum etme-
ğc başlamış. ezcümle Hasan ~yi bir 
hayli hırpıılamıştı. Bundan müteessir 
olan Hasan Bey, Hüseyfo Cahidi düel
loya davet etti. Gazeteler, uzun uzun 
makaleler yazdılar, memleketimizde 
böyle bir şeyin yapılmasımp doğru ol
madığını ileri sürdüler. Hasan Bey is
rar etti, Hüseyin Cahit tc: 

- Hayır! ... 
Deme:li, kaçınmadı. Nihayet iş bir 

hakem heyetine havale edildi. Heyet a
rasında, Amasya meb'usu İsmail Hak
kı Pa~, Cümülcüneli İsmail gibi maruf 
muhalifler ve Hasan Beyin fırka arka
daşları bulunmasmil rağmen, Priştfoe 
meb'usunun iddiasını Avrupa adetleri
ne göre bile düelloya uygun bulmadılar. 
Mesele de bu suretle kapandı. 

Torkom adında bir Bulgar zabiti de, 
Balkan harbinde, Bulgar zulmünü, Bul

gar vahtetini takbih eden Piyerlotiyi 
düelloya davet etmi§. Selanikli Fethi a
.dında bir Türk zabitiyle bir kaç Türk 

genci Piyerloti hesabına düelloyu kabul 
ettiklerini Torkonı:ı yazmışlardı. Tor
kom bunları kabul etmemiş, yalnız bir 
Fransız zabitinin teklifini kabul ede-
rek yaralanmı§tı. 

?.!emleketimizdc düellonun kabulü 
için, Urfa meb'usu Ali Saip Bey Büyük 
Millet Meclisine bir kanun layihası tek
lif etm:şti. (134Cı). Fakat, teklif kabul 
edilmemiştir. Hüseyin Rüştü TIRPAN 

'tc~~ tebep, şen olmıyan yedi dulun 
~Utu ~r ~!eyhine açtıkları bir davadır. 
~}'ı ~\',·,yana h:ı!.kını eğlenldiren bu da- Ak,nm neşriyatı: Sııaı 17 lnkıliip dPr· 
' ıtıaa si: üniversiteden naklen Mahmut Esat l301 ı 

(hr ca anlatalım·. . 
<' kurt tararından. 18,30 PIAkla dan5 musı-

\ ll ani Lchas) ın büyük bir evi var- kisi. 19 Konrerans: Çocuk terbiyesi, Ali 
'lıaıır lirada 28 :ıile oturur. Bunlar, ça- KAmil Akyilı ıararından. 19,30 Konrerans: 
%11e asııacak iplerin çürüdüğünü gör- BeyoAlu Halkcvl namına lnkıJApçılık, Ah· 
', ,, t ". e değiştirilmesi irin ev sahibi- met Hamdi Rnşar tıırafından. 19,55 Bor. 

.ran " sa haberleri. 20 KlAslk Türk musikisi: 0-
Şlcr. ı büyük beı;tekara müracat et- kuyan Nuri Halil, keman Reşat, kemençe 
(ll't~ Niyazi, tanbur Dürrü, Nısfiye Seltıhattın 

~itti d ~. Lehar), derhal emir vermiı, Candan, kanun Vecihe, ut Sedat. 20,30 Ha-
ij eg1 t" va raporu. 20,33 Omer Rı:za tarafından ıı. 
liızı ki ş ırmiş. Fakat ay nihayetinde rapça ııöylcv. 20,45 \'edin Rı:za Ye arkadaş-

~ llaraı tac.ılara gönderdiği bir faturada ları tnrnhnclnn Türk musikisi ,.e halk şar-
faı arını r.stemi;.. kılRrı. (S. A.). 21,15 Orkestra: 1 - Mail. 
~l~~ bu değil .• tp meselesini, kapıcı lort: Lu dr:ıgon~ de Vlllıırs. 2 - Gregh: 
~r, kalı takip etmiş. Anlaızlan beste- Nuits Algerlenncs silile. 3 - Grieg: Nor-
~la h Pıcz ı:ıylığı olarak kiracılarından wegi'icher nrantzng. 4 - I.ehar: Laremme 
"il t-ar · ideale valse. 5 - Hanıı May: Serenade. 
> 1iz p ::ı. ı~temiş. Halbuki kapıcı için 22,15 Ajans haberleri. 22,30 PH'ıkla solo-
'll araların az bir kısmını ona ver,:- lor, opera ,.e operet parçalıırı. 22,50 Son 
~ ).ıc,:;~ haberler ve ertesi günün programı. 23 

~~~it e bir fevkaladelik yok .. Fa - Son. 
~ ac 1 BOKRHŞ: 
1

• '•tı 1 ar arasında (yedi dul) kadın 
'ittı J) 18,15 plak, 19,15 küçfık orkestra, 20,10 v· a}'cti ul,, bestekarının bir türlü Konser, 21 ,15 rııdyo orkestrası, 22,45 Hu-

')i\ııaı !Iclrniyen talepleri karşısında, men havaları, 
, al\tıııların (Şen olmıyan yedi dul) BUDAI'HŞTE: 
1 ~}'orı \>erdikleri kadınların canları 1l!,30 cnzlınnt, 19,30 konser, 21 operet 
~b,ıf\d ~e tnahkemeye müracaatla a- nakli, 24,25 Sigan orkestrası, 
(\' e dav 1 mmı,IX: 
~ Ccfi d a açıyor ar. 10, konser, 20,10 radyo orke~lrası, 21 
l\i l~~Qt! Ul) bununla da kalmıyor, khisik konser, 23,30 harif müzik, ,.e dans 

t~Ciı ·n Peşini bırakmıyor, kendisi- havalnrı, 
(l~ Cd' 
~ cır\'luı 1Yorlar. ROM.\: 

"\1 Cr ın' "l" ı 1 d" 20,30 ham miizik, 22 il TroYatore ope· 't c tıih ı gu uyor ar, a ay e ıyor-
•ırt~, ""-1 ayet bestekar, evini değişt:- rası, 

l'l\'l ~"l:l k l'ı\RŞOVA: 
~rı 1 

• köiküne çekilmekle elle - 20,30 Rornl müzik, 21 radyo orke~tmsı, 

~~~lb~a maki~;~t~;;~·;;~; 
tlııU ;l~~da kurulacak hir matlıan için 6RX 100 chadmda hir düz makinP 
'Satı) 1~ lakrmlnrı ve bir pedal maki ıı,..~j :ılmac'aktır. 

llal'l.
1 

rnakinesi olanların ~a:ı:cte ıniz idare memuru Ahmet Can'a mü-

SiNEMALAR: 

-4ARAT 

\IEl,l!:K 
(PEK 
.-AKAKYA 

sUMEH 
rAN 

\l.KAZr\H 

~AllK 

\SRJ 

'4ANC/\K 

FERAIJ 

fltJ.AJ, 
\LEAIDAR 
aALll 

St1REYYA 
llALlll 

BEYOCLU 
• Japon gülO ve Cezalr 

hatnkhıınelerl, 
ı ÇlngeııP ;ırı:necs 

ı Kan davası 
Kızıl izdivaç 

ı Scyh Ahmet (türkçe) 
ı Matmazel Doktor ''C 

Her yerde :;>en 
Gece bııskını Caniler e
linde esir. 
Cici nnne 

• Sc\'irnli serseri ''c Al· 
cakhk 

ı Çapkın gene Te hısbli 
kndın 

Tarlı bel_, •c Cine~ et mıı 
snsındıı. 

ı l>onıınnıada cinayet ve 
Knnun~uzlar çetesi 

ı Bildirıneıni~lir , 

lSTANBUL 
Sirley ve Gangsterler vo 
.Kalifornla haydutları 

' llethoven 
Mııhkömlnr kale!I ve Sen 
haydut 

ı Dctlıoven 
Programım bUdlrmemf,ur 

' Bildirmemiştir • 

KADIKOY 

• Gör, i$it, söyleme 
ı .Nina Petrovnanın 

Yalanı 

0SK0DAR 
Bildirmemiştir • 

BAKJRKOY 
\llL Tll' ADI Romeo ve JuJlyeı 

TiYATROLAR• - .... . 
l'EPEBAŞI DRAM KISMJ 

~~ ~~ifil~ saat 2~~ 

~ ~~ 
Masal 5 perde. 

1 illi • 
i: azan Karlo Goz~ 

ij ıııttn l'ilrkçesi: Sa.it Ali. 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
OPERET KISMI 

Bu '!:iÜ n tatil 
günüdür 

F.l?TTJORUL SADt TEK 
l\•ATllOSU 

Bu gece (Bakırköy) 
Miltiyadi sinemasında 
yarın gece (Üsküdar) 
Hale sinemasında. 
• •• 

ŞEHZADEBAŞI 

TURAN TİYATROSU 
Bu gece saat 20,30 da 
matkir Na.5it ve Şe
ir tiyatrosu nrtistlc
nden Halide Pişkin, 
•u:mımer Karacanın 

1tira.kile ''Bir Şenlik 

gecesi" Vodvil 3 perde. 
• • * 

Şl'hzadebaşı: FERAH Sinemada 
Bugün gündüz 2 film 

ŞlRLEY ve GANGSTERLER 
KAL1FORNİYA HAYDUTLARI 

Gece tam 8,30 da 
İsmail Dümbüllü, Hermine Hepşen ve 
varyeteler. 
Perşembeye: Mualla, Darüttalimden 
muallim Fahri ve Hafız Burhan kon
seri. 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

/IJARF. El!/: 

lstanbul Ankara Caddesi 
l'o8l11 ı.utuııu ı btaobul 214 

Telgraf adresi: ıstanbul HABER 
Yazı 1$1erı teıetonu: 23872 
idare. ıran : 24370 

ABONE $ARTLARI 

St·ncllk 
6 aylık 
3 eyhk 
l O)'lık 

TlJrkl11r Ecnebi 
t.400 Kr. 2.700 Kr. 

730 .. t.4~0 .. 
400 .. 800 .. 
ljO ., 800 ,. 

Sahibi ve Neşrigat :Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
IJ8)t/dıgı l/tT (l AHI r) lı111tbaaS1 

.\ Deniz · Levazım .Satı·n .. alma 
~·~!=·~. ~-·· .. i<o·m:.ıs :v·on ·c. - · iı .~(iıarı::~:~··--~·~Y·. 

1 - Tahmin edilen bedeli (5275) lira olan (15) kalem muhtelif cins ve 
miktarda yaş seb1,e, 22 Birincikanun 1937 tarihine raslıyan Çarşamba günU 
saat 14 te pazarlıkla alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - İşbu 15 kalem yaş sebzenin muvakkat teminatı (395) lin\.. (63) kuruş 
olup, şartnamesi komisyondan her gün para~ız olarak alınabilir. 

3 ·- İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazllı vesikalarla birlikte ve belli 
gün ve saatte Knsrnıpa§ada bulunan komisyona mUracaatları. (8041) 

Çanakkale müstahkem mevki birlikleri hayvanln.n için 500 adet yerli h: ·ıoo 

adet katana hayvan to:basiyle 4000 adet gebre 27-12-937 Pagartçşi günü saat 
11 de satınalmacaktır. Muyta:biyenin tu tarı 1755 liradır. İlk teminatı 263 lira 
25 kuruştur. İsteklilerin vesika ve teminatlariyle belli saatte Çanakkalede 
Müstahkem mevki satınnlma komisyonuna gelmeleri. (670) (8484) 

Çanakkale Müstahkem Mevki birliklerinin ihtiyacı için İstanbul levazım a
mirliği satınalma komisyonunda bulunan evsafı dahilinde 35 adet kapaklı 
bakraç satınalrnacnktır.1 Taliplerin 27-12-937 Pazartesi günU saat 11 de Çanak
kalede müstahkem mevki satmalrna komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi Miktarı M. Bedeli 

Kilo 
Çekirdek-

Lira 

İlk te
minatı 

Lira 

• 

(669) (8483) 

lhale §ekil ve saati 

siz üzlim 5100 1224 92 10-1-938 saat 17 Vire 
,, 2500 400 45 ., ,, 16 Alpullu ala)'l 
,, 2100 504 39 ,, ,, 11 Pmar~i.sar Top. A. 
,, 3300 858 65 ,1 ,, 15 Demirköy A. 
,, 5000 1200 90 ,, ,, 14 Pınarhisar P. A. 

Yukarda. cins miktar M. Bedel ve teminatları yazılı üzümler hizalarındaki 
saatlerde ayrı ayrı ihaleleri açık eksiltme ile Vizede Tümen satmalına komis
yonunda yapılacaktır. Şart.na.melerl Komisyonda görülebilir. ~fünakasa.lara iş
tirak edeceklerin bildirilen gün ve saatte Vizede Askeri Satrnalma Komisyonu-

na. müracaatlarr. (671) (8485) · 

30000 metre kanat bezi müteahhit 
nam ve hesabına kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin edilen be
deli 21000 lira olup ilk teminatı 1575 
lira.dır. !halesi 7 Şubat 93S Pazartesi 
gilnU saat 15 dedir. Eksiltmeye gire
cekler 2490 snyılı kanunwı 2 ve 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgelerle 
birlikte ihale gUnU teminat ve teklif 
mektuplarını en geç bir saat evveline 
kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satı
nalma komisyonuna vermeleri. 

(664) (8445) 

• 

..... r ... ~ ~~·'. • .. ~ .... ~ . . .. 

Ihalc günü talibi çıkmıyan 250 ila 
300 araba gübrenin ihalesi 10 gün u
z.atılarak arttırması 25 kanunuevvel 
1937 Cumartesi gUnU sant 11 de yapı
lacaktır. Muhammen tutarı 180 lira
dır. İlk teminatı 13 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko
misyonda gÖrlilebilir. 1steklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplariyle 
ihale gilnU vakti muayyeninde Fın
dıklıda komutanlık satmalma komis-
yonuna gelmeleri. (8399) 

LUleburgdZds. mevcut garajın nok
sanlarile su tesisatı kapalı zarfla mü
nakasaya konulmu§tur. llk pey para-

sı 2053 lira olup ş:ı.rt:ııamesini görmek 
istiyenlcr Çorluda Kor Satmalma Ko
misyonunda 137 kuruş mukabilinde a
labilirler. Münakasası 27-12-937 Pa

zartesi günü saat 16 da. Çorluda Kor 
karargahında yapılacaktır. İsteklileri 

belli giln ve saatten bir saat evci zarfla-

rını komisyona vermiş olmaları la
zımdır. lstekliler kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerindeki belgelerle birlikte bel
li gUn ,:e saatte Çorluda Kor satınal
ma komisyonuna mUrncaatları 

. (640) (8288) 

lstanbu IJevazım amirJiği 1 
Satmalma komisyonundan 

Okullar için 68000 metre telanın ka
palı zafla eksiltmesine talip çıkmadı-

ğından 2.:1. 12. 937 Perşcnbc günü sa

at 14,30 da Tophanede İstabul leva -
zım amirliği Satınalm:ı. Komisyonun
da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be
deli 17000 lira ilk teminatı 127 5 lira
dır. Şartn~me ve nümunesi Komis -

yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
belgeleriyle belli saatte Komisyona 
gelmeleri. (327) (841l) 

lslanbul le\'aı.ım yollamn müdürlü
ğü emrindeki Cilr'et romorköriinün gü 
\'erli' \'e mnldne tamiri 3-1-938 pazar
tesi günü saat 14 de Tophanede İs
tanbul levazım Amirliği satınalına ko
misyonunda açık eksiltme ile yapıla
caktır. Güvertenin keşif bedeli 1572 li-

ra 35 kuruş, ilk teminatı 11 i lira 93 
kuruştur. Makinenin keşif bedeli 367 

lira 50 kuruş, ilk teminatı 27 lira 56 

kuruştur. Şartname ve keşfi komis -
yonda görUlebilir. İsteklilerin kanuni 
belgeleriyle belli saatte komisyona gel 
mele.ri. (328) (8412) 

Göz hekimi 

Dı.Muıat RamiAydın 
Muayenehanesini Taksim.Tnlimaııe 

Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nınn 

nakletmiştir. Tel: 41553 

Pa7.ardan maada hcrgün: Oğleden 

ııonra saat ikiden altıya kadar 



' 
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•-~ADEM i 
ve B IE L G~VŞEKLIGD E KARŞI 

1 
·- Tabletıerı • Her eczanede a""ay1nız. ı Posta kutueu t255 Hormobln ı -· 

Allo Allo 
Bay eczacı siz misiniz? Hafta 
Jardnnbcri çektiğim kabızlı
Rıı karşı lasviye cttiiğniz POR
GOt.lNl dün akşam aldım: 
Barsaklarım temizlendi ve ka
rın ağrılarımdan eser kalma
dı; teşekkür ederim. Bu fevka-
1Mc lczzelll ve içimi kolay 
olıın müshil lll'ıcını herkese tav 
siye edeceğim Allııhaısmarla· 
dık. t 

ZAYİ: t t gilmrüğilniln 21467 No. 
ve 3-11-36 tarihli beyannameye ait 
255956 No. lu ve 184 lira 16 kuruşluk 
mahsup makbuzu kazaen myi oldu
ğundan hükmü olmadığı illn olunur. 

1 
1 
1 

(10370) 

- Bi'rinci sınıf Operatör -
UrA .CFER TAYYAH 

Umumi cerra.hf v~ sinir. dimağ 
Estetik cerrahisi mlitehassııı 

Parla Tıp Fakültesi S.' Aaistan. 
Erkek kadın a.meliyatla.n, dimağ 

estetik • "Yüz, meme, karın bu
ruşuklukları., Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahlan M e c !I c nen 
Sten 8 ekadar U 

öğleden sonra ücretlidir 

Beyoğlu, Pannakkapı, Rumeli Han 1 
No. Telefon: 44086 -

-- Dr. lhaan Sami --•l 
BAKTEIYOLOJİ 

LABORATIJVARI 

Umumt kan tahlilatı. Frengi noktai 
nazarından (Wasserman ve Kahn 
teamUlleri) Kan kürcyvatı sayılın.&
sı, tüo ve sıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilatJ Ultarmikroskopi, kan. 

1 
da üre, şeker, Klorür kollesterin 
miktarlarının tayini. Divanyolu 

No. 113 Tel.: 20981 

GENÇ MEKTEPLiLERE: 

Bu mevsim sizler için çok tehlikeli
dir. Boğaz ağrılan hep bu mevsimde 
ba§lar. Ufak h:.r soğuk alma sizin ba
demciklerinizi §iıJ.rebilir. Buna kalJı 
mektebe giderken bir kutu 

Pastil Midat 
alUU% ve cebinizden ekdıc etmeyinh. 
Tıpkı ıeker ~ihldir. Kolayca ealaz ve 
şiklet gibi yiyebilirsfoi%. 
İsmini unutmayınız. PASTiL MlDAT 

GilmrUk Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Satın Alma Komisyonundan: 

1 - 60, 62, 63 sayılı motörler için Uç tane komple koniktin rohm .zt-12-
1937 Cuma günü saa.t 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutan 405 lira ve ilk teminatı 31 liradır. Şarname ve evsaf 
komisyondadır. Görülebilir. 

3 - !steklilerln ilk teminat makbuz Ja.rı ve kanunt veeikalan ile gUn ve sa-
atinde Gala.ta eski ithalft.t gümrilğünde ki komisyona gelmelri. (8430) 

1 
Ne beyhude yere ıs~b çekiyor. Bir tek kaşe NEVROZ1N bu tah811'1' 

mül edilmez ağrıyı dindirmeğe kafi idi 

----------~---------------------------------~ * NEVROZİN: En şiddetli baş ve * NEVROZİN: Gripe, ~ ~~ 
diş ağnlarmı keser. ve diğer nezlelcre karşı çok ın~ 
* NEVROZ!N: Soğuk algmlığm- dir. ti" * NEVROZ!N: Bel, sinir, roına e-
dan mütevellid :. bütün ağrı, sızı, ve ma. a.ğnlarmdn. hararetle ta.vslyt' 
sancılan ~cçirit. dilmektedir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekıetl 
yormaz 

!ca.bmda günde 3 kaşe alına.bilir. 

-ı 1 Askeri Fabrikalar Salınalma Komisyon undall ~ 

Tesviyeci, Tornacı V6 

Duvarcı ahnacaktır~ 
Küçük Yozgattaki fabrikamız için ~yeci, tornacı ve birinci 'ft ıc~ 

sınıf duvarcı ustası alınacaktır. İstekli lerdcn İstanbulda bul~~ 
burnu fabrikasına Ankara. ve civarında kile.tin de yol paraları ken~1 cf} ~ 
o~ak ve yapılacak denemede gösterccc klcri ehliyete göre takdir e01_1e. jr!'. 
delıklc ç.alışmaj;'l kabul edenlerin istidn lariyle birlikte doğruca. l{üçill' 
f~brikasına müracaatları. (8467). 


