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Ordudan çıkarllan generaller 

Nazileri 
kovmak 

istemişler 
F'ransız erkanı harbiyesile de 

lenıasta ·bulundukları bildiriliyor 

IIitler idamlardan 
Şimdilik çekiniyor 

tlgiJfere yılda 5000 
~lıta_yyare yapacak 
~O ~ıktar harp halinde senede 

•rı tayyareye çıkartlabilecek 
~ Yazısı 12 incide 

======================= 
Beyoğlunda feci bir cinayet 

Ustura ile iki 
kişi boğazlandı 
Biri öldü, diğeri yaralıdır 

Cinayetin sebebi rakı borcunun ödenmeme
sidir. Alacaklılar saldırdılar, fakat yaralanan 

ve ölen de kendileri oldu 
Katiller 

yakalandı 
Dün gece sabaha karşı Beyoğlunda çok 

feci bir cinayet olmuş. Bir adam boğan 
kesilmek suretiyle öldüru.lmü5tür. Arka
daşı da ağır surette yaralanmı~tır. 

Vaka nasıl haber ahndı 
Beyoğlunda Parmakkapı cıvan bekçi

lerinden Behri Çavuş gece saat üç bu!:U
ğa doğru Galatasaray klübünün buluu 
duğu Yeni Yol sokağından o:~erk~n ge
cenin sessizliği içinde bir kaç yüz metre 
ilerden kulağına bir takım iniltiler ve 
sesler gelmiştir. Bahri çavuş hemen a
dnnlanm sıklastınnış, seslerin geldiği le 
re yaklşmca bu iniltilerin eskiden yan-

_. Devamı 12 incide 

Aınlkarada 

Müthiş bir 
cin yet 

Bir kadını, koc•sı ve 
onun sevgilisi 

öJdUrdll 
Ankara, 7 (Hususi) - Bura.da Ket

ban isminde bir kadının öldürü.lmesile 
netioolcnen~eci bir cinayet işlenmiş. 
tir. Cinayetin en mtithiı: tarafı katil 
hadisesinin kadının kocası ile sevgili-

• 

Cinayet bu bilıacüı, kömilrcü dü1:Jcônmm ilst katında işlendi 

si tarafından yapılınt§ olmasıdır. 1 
1 1Iadi.~C1Ji ilk gören bekçi Bahri Avşar köyünden olan katil Ali, ka-

nsı Kezbandan bıkmış ve bir mUddet 
evvel Ayşe isminde genç bir kadmla 
beraber yaşamağa başlamıştır. Ayşe, 
Kezbanı kıskanmakta.dır. Ancak bu 
kıskançlık Aliye olan sevgiden ziyade 
Kezbanm gerdanını sUsliyen beşibir
liklerden doğmaktadır. 

Dl""' Devamı 4 üncüde 

anır ıtn ıraf 

Musolininin 
oğlu 

ispanya bombardı
manlarında hizmet 

~örmüş 
Roma, 7 (A. A.) - Bir İtalyan ga

zetesi Bruno Musolininin Ispanyol 
Frankist hava kuvvetlerinde hizmet 
ettiğini ilk defa olarak itiraf etmek
tedir. Bruno'nun kendisine yüzbaşı 

rütbesini kazandıran meziyetlerini sa
yan Messn.gero gazetesi ezcümle şöy
le yazmaktadır: 

Yaralanan Hamza oğ1ll Ali 

Sigorta parası için 

Yangın çıkaran 
şebekeler var mı ? 

1 Alakadarlar bu şüphe üzerine 
ehemmiyetle tahkikata 

başladılar 
Son zamanlarda şehrimizde çıkmış o

lan bazı yangınlar muhtelif bakrmlardan 
şayanı dikkat görülmüş ve alakadar ma
kamlar bu yangınların zuhuru sebebleri 
üzerinde ehemmiyetle durarak tetkikler 

yapmağa başlanuştır. Bilhassa, büyük ti
caret sahaları \'e fabrika gibi yerlerde 
çıkan yangınların bundan senelerce C\'\el 

mühim ticarethanelerde vukua gelen ve son 
.,.. Dcı•amı 12 ncida 

1'.epeden ... , .. --~ ..... __ ..... ______ __ 
Van ~eDaın<dJolfi) ırapcıru 

''Bruno İspanya semasında, Bolşe
vizm aleyhindeki mücadelede lejiyo- ' 
nerlik etmiştir.,, 

Eski Belçtka Ba~vekili Yan Zeland dünya iktisadiyatını düzeltmek için 
İngiltere ve Fransa devletleri taraf mdan bir anket icrasına memur edilmişti. 
Van Zeland raporunu vermiş ve bu rapor neşredilmiştir. Ancak rapor ha.1<
kmda şimdi şu tarzda bir itiraz ileri stirüliiyor: Belçikah finans mütehas ısı 
anket yaparken, sonra rapor yazarken aylar geçti. bu aylar zarfmda dünva 
üzerincte reni yeni hMıseler oldu. Japonya Çini istila etti.. Amerika.da y~ni 
bir hullran bJ-:;;lrıdı ... Fransız frangı altın kıymetine nishet!e dü~tü ... v. s. 
Hülftsa demokrat devletler ile otoriter de\'letler arasındaki açıklık arttıkça 
arttı. Simdi Van Zelandm hazırladığı rapor bu boşluğu doldurmağa kMi de
iildir ... O halde ne yapmalı? 

3 devlet notasına 

Japonya 
lulfen cevap 
verecekmiş ! 
Cevabın red mahi

yetinde olacağı 
_sanıhyor 

~Yazısı 4 UncUde 

Bu sual tabii olarak hatıra geliyor. Zannediyoruz ki yapılacak en doğru 
tedbir gene şu olsa gerektir:Van Zelandı yeniden bir tetkik seyahatine çıkar 

mak, bol harcırah ile aylarca Avrupada ve Amerika.da gezdirmek, kendisinden 
yeni bir rapor istemek ... 

Fakat biliyorum ki bu defa gene itiraz edeceksiniz: 
_ Van Zeland bu ikinci tetkik seyahati neticesi hakkında rapor ve

rinceye kadar gene dünya ahvali de~'1sirse? .• 
- O halde Van Zeland hiç durmamalı. Mütemadiyen tetkik seyahati 

Y,apmah. Mütemadi~:en de raporlar Y.ollarnalı. H.K. 
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1Jış Siqas.a -~ütme komşu
ınıa geODır lb)aşıınıa 

Yazan : Şekip Gündüz 
Alman}-ada cereyan etmekte olan son 

hadiselerin bir sürpriz suretinde kabul 
ve aksettirilmesi cidden gülünç oluyor. 

Zira Almanyanın Yıllardanberi devam 
edegelen heşapsız hareketlerini yakın
dan tetkik edenler, Alman}'a için rneş' 

um addedilmesi lazımgelen bir isabetle, 
günün birinde işlerin böyle bir mecraya 
gireceğini, çoktan kestinnis bulunuyor. 
lardı. 

Bir rejimin otoriter olduğunu iddia 
edebilmesi için evvern hiç bir tarafa 
en ufak bir minnetle bağlanmamı~ ol
ması ve eğer bağlanmış bulunuyorsa bu 

bağdan mutlaka kurtulmuş olmasi 
Jaztmdır. 

Naziliğin biltün gürülHilerine rağ. 
men, düne kadar. "efendi rejim,, adde
dilmesine imkan yoktu. Zira bugün 
mevkii iktidarda bulunan hızıp Alman 
erkanıharbiyci umumiyesinin müzaheret 
leri, direktifleri ve irşattan ile muvaf. 
fak olmuş ve bugünkü rejim, gene an
cak Alman erkanıharbiyesi böyle olma
sını arzu etmis bulunduğu için Alman
yada tutunabilmiştir. 

Almanya büyük erkanıharbiyei u. 
mumiyesinin :ıtbc silsilesine çok say
gı istiyen anane:cri, ne kadar kahraman 
olursa olsun basit bir neferin ve hatta 
kariyerden olrnıyan rütbelilerin ordu 
fili mekanizması üzerinde nafiz bir 
kudret halini almasına asla .müsait de
ğildir. 

~iter iktidar mev,kiine ,geldikleri 
zaman müteakip maceralan için tali, 
kendilerini şu iki ~dan birini int'ihaba 
zorlamıs bulunuyordu. 

1 - Ya büyük erkfulıharbiyei u
mumiyenin ebedi esiri olmayı kabul e. 
dip, ana direktifleri dalma erk!nıharbi· 
yei umumiyeden almağa tahammül et. 
mek. 

2 - Yahut erkanıharbiyei umumiye 
ile olan anlasmayı iktidar mevkii için 
bir basamak gibi kullandıktan sonra, 
ihtiyaç kalmıyan bu basarna~ lmmak 
ve Almanya gibi umumi erkamhar
biyeyi de rfunetmck. 

Hitlerin devlet reisliği ba~adıktan 
sonra Almanyada biribirine dost olarak 
mücadeleye girmiş olan iki kudret, ya. 
ni erkmharbiye ile Nazi fedaileri iki 
ayn ine çekilip, en akla sıtrmaz entri
kalarla, biribirlerini ezmek için sinsi 
bir savaşa giriştiler. 

Ilk hücum erkamharbiyei umumiye. 
den geldi. Dahilde emniyet tamamile 
teessüs etmis bulunduğ-· ":-"~ milislerine 

artık lüzum kalmadığı Hitlere bildiril
di. Hitler bunu ceffelkalem reddetme
di. Hatta bu temayülü askerce alınmış 
bir emir gibi telakki ederek kr::.merı tat

bika da kalkıştı. Bu sırada ordu kadro. 
su birdenbire genişlemiş bulunuyor ve 

Hitler, komünistlerle olduğu Ribi Ra
yi5vcrle de bir mücadeleye girişmeği 

doğru göremiyordu. Lakin bir müddet 
sonra Münihdeki boz konaktan bir mu 

kabil hücum yapıldığı görüldü. Rayiş. 
veri kurmuş olan kumandam Naziler 
kızının ve karısının gözü önünde öldür· 
diller. Bunu mütemadi bir gizli çarpış. 
ma takip etti. lktisadi buhran artması 
ve ordu kadrosunun genişlemesi nishe
tinde çarpışma şiddetlendi. Nihayet 
günün birinde erk!lnıharbiyei umumiye 
kendini çok kuvvetlenmiş sayarak Milli 
müdafaa kuvvetlerinin siyasi parti nü. 
fuzu dışında bulunmasını açıkça istedi 
ve memleketin kaza ve kaderine taal. 
Hik eden her hususta ordunun tasvibin. 
dert evvel herhangi bir karar alınması
na asia nzası oıamıyacağını bildirdi. 
Fakat Nazi komitecileri cepheden taar. 
nm l'Çtiter. Mare~al Fon Blombergin 
ve elliye yakın kumandanın ordudan 
fırlatılıp atılması ile, §imdilik, milcade-

mi? 
Cç mesene 

·Hariciye Vekili 
Macar Başveklll ile 

gUrUştU 
Budapeşte, 6 (A. A.) - Türkiye 

Hariciye Vekili RUştU A.ra.s, dün öğle
do:ecmn BapelriW>ara.nyi~ ziyaret 
etmiştir. 

Ba§Veldl, bu ziyUeli hariciye nazr. 
rmm daimi vekili olan Baron Gabriel 
Apar ile birlikte kabul etmiştir. 

lenin Nazi partizanlan lehine inkiş:'\f 
etmiş olduğu kabul edilebilir. 

Çok tecrübeli ve iyi asker olan elli 
general ile bir maresalın Atman ordu. 

sundan atılması ile Almanya müdafaa 

kuvvetleri baş~z kalmış oluyorlar. Tec 

rübeli bir kumanda heyeti, gelişi güzel 

yetismez. Bilhasc:a Umumi harp tecrü

beler;ini geçinniş. yetişmiş bir kumand:ı . 

heyetinin yeri kolay kolay doldurula
maz. Almanlar: 

- Doldurulabilir .. 

Derneğe kalkışırlarsa. bir müddet 

evvel Stalin Rusyasmda Mareşal Tu

haveski ile arkadaşlarının idamı esnasın 
da ortaya attıktan iddiaları gene biz

zat kendi ağızlarile tekzip etmiş olur. 
lar. 

MalOmdur ki Stalinin tasfi~·e planı 

ile birçok kumandanlarından mahrum 

kalan Kızılorduya Almanlar, "başsız or

du., demektedirler. 

Henüz Sovyctlcrdeki gibi kanlı mer. 

halesine girmemiş bulunmakla beraber 

Almanyadaki "Hitlcr tasfiye p!fını,, da 
i\lman ordusunu hacsız bırakmıştır, di· 

yenlere hak \'erelim. Şimdi, Almanya 

propaganda nazırı doktor Göbelsin, 

Rusya ahvaline sevinirken eski bir 
darbımeseli unutmakta olduğu ne gü. 
zel tebarüz ediyor: 

Gülme komşuna gelir başına. 

Şckip Gündüz 

Enlcllicens Servisin en meşhur casusl:ırınd:ın XO: 

Ekselans, bu arkadaş harikulade ve bize 
izah ettiği plan dahiyanedir 

- O halele? 
- Reddedişimin sebebi şudur: Ben 

Bel~ikalıyım ve Belçikalılann mukabil 
casus teşkilatının ne kadar iyi çalıştığı
nı bilirim .. Bu itibarla benim burada 
çalışacağımdan onların habeı:idar olma
dıklarını sanamam. Bu vaziyette daha 
Htwre ayak bastı~ım anda yakalanaca
ğım, sonra da idam edileceğim muhak
~aktır.. Kendimi göz göre ölüme ata-
mam ...• 

Mantıki .sözlerim derhal tesirini gös
terdi. fon der Banken, Kara Şeytana 
dönerek: 

- Hakkı vc.n-, deldi, bu çocuğu Havre 
göndermek onu ölümün kucağına atmak 
demektir. 

Ben devam ettim: 
- Fakat oraya hazırlıklı giderşem, 

vaziyet değişir. ~ 
Bu sefer fon Der Bankcn sordu: 
- Ne gibi hazırlık?. 
- Vallahi bilmem kj. .Bir plan ha-

zırlzı:nağa vaktim olmadı. • 
- Her halde bir fikriniz olacak. İzah 

edin, beraber tetkik edelim .. 
- Evet bir fikrim var •• Fakat bilmem 

kabili tatbik mi? • 
- Söyle bakalım.;;; 
- Şimdiki vaziyette Belçika mukabil 

casus teşkilatının hiç şüphe etmiye
ceği adamlar "Serbest Belçika,. mensu
bu olanlardır. 

- Evet, fakat maalesef sen bu vazi
yette değilsin ..• 

- Şimdiki halde öyle .. Fakat vazi
yetin bcrakis olduğun farz:cdiniz, o za-

man ç:Jışma imkanlarım fevkalade ge
ni§ler. Acaba bu teşkilata girmem müm 
kün değil mi? 

Fon der Banken dUşünccli düşünceli 
cevap verdi: 

- imkanı bulunsa hak~aten mükem
mel olur .• 

- "Serbest Belçika,, teşkilatına gir
diğimi ve cepheye gitmek istiyen birkaç 
Belçikalıya hududu geçirtmeğe muvı:•!
fak olduğumu far::edin.. Havre böylece 
gidersem orada nasıl karşılanınm?. 

Fon der Banken hayran olmuştu. 

Haykırdı: 

- K::.braman gibi karşılanırsınız. 

Dahiyane bir fi'19r doğrusu 1 •• 

- Müsaadenizle devam edeyim ek
setans .. Belçika mukabil casus teşkilatı 
her halde benim burada ~alıştığımı öğ
renmiş bulunmaktadır. Havrde beni is
ticvc:ıp edeceği şüphesit.dir • 

-Sahi! O zaman ne yaparsınız?. 
- Eğer bu isticvap esnasında ben 

buraya Belçikaya hiyanet için değil, 

bilakis hizmet için, yani sizi e<:ısusla

mak üzere girdiğimi şu veya bu suretle 
isbat edebilirsem sanırım ki mesele 
kalmaz. 

- Evet .. Böyle bir şey mümkün ol
sa tabii .• ı 

- Niçin imkansız olsun? Yüzbaşı 

Bergam bana hileli bazı vesilt;:<~ar temin 
edemez mi? Mesela Brükselde bulunan 
Alman ordusu hakkında yanlış malumat 
hususi vazifelerle çalışan z<:-'litlerin 1İ6· 
tesi gibi hileli evrak hazırlamak gilç 
değil ki ... 

ırcntcıril CSJmc©ı 
k©>lfil'lfe~ansco 

- Bravo delikanlı! Sen 
Bergam?. 

Bergam beni işaret ederek cevap ver- ı 

-Oi: 
- Ekselans, bu arkrtdaş harikulade .• 

Bize izah ettiği plan bir şaheser. Bul 
plan sayesinde muvaffak olmamak, im
kansızdır. Esasen şimdiki baJde başka 
bir plan taki petmemize, imkin yok .. 

- Şu halde planı lrobili tatbik görU
yorsunuz?. 

- Evet .. Bazı tadiliit yapılması tar· 
tiyle ..• 

- Ne gibi?. 
- ''Sebest Belçika,. mensuplarından 

bazılurının 'Jsaçmasına müsaade edeme -
yiz .. Belçikadaki akisleri çok fena olur, 
bizimle alay ederler. 

Fon der Banken tasdik etti: 
- Hakm var .. 
Ben atıldım: 
- Öyle ise bu işten vazgeçiyoruz:! •• 
ikisi de telaşlandı: 
- Yok canım. Elbet bir çaresini bu

lacağız .•• 
Kara Şeytan yerinden kalktı, ~ayi 

açıp içinden kırmızı kaplı bir defter çı
karartı!c sayfalarını kan§tırmağa başla

dı. Sonra bir aralık: 
- Buldum galiba r diye söylendi. 
Fon der Banken sordu: 
- Nedir o bulduğun?. 
- Bu defteıide Sen Jil bapisaneai • 

mevkuflarının isimleri var. Mevkuflar, 
arasında aleyhlerinde delil bulamadık • 
larımız da mevcut: On le.adar Belçikalı, 
üç Fransız ve iki İngiliz.. Belçikalıları 
salıveremeyiz; çünkü aleyhlerinde kuv- t 
vetli delil bulamamakla ber<ıber "Ser
best Belçika., mensubu olduklarını da 
biliyoruz .• 

- Maksadınızı anlayamadım.. 

Bergam fikrini iz•ıh etti: 
- Demek istiyorum ki ekıellnı, 

ldoetumus b'l •4wm1wıct.n•bh ~ lS~ft 

Jilden ~karıp Havrc kadar götürürse 
oradaki Belçikalıların n;.ızannda derhal 
ehemmiyet kazanır •. 

Derhal atıldım: 
- Mükemmel plAn!.. 

=xa a Şe~anın fikrini pek tasVip et
mediği anla ıha fon der -Banken sord
uu: 

- Siz bu fikri beğendiniz mi? 
- Tabii değil mi ekselans? Havr 

Sen Jildcn kurtardığım üç Fransız ve 
~i İngiliz mevkufiyle beraber gittiğimi 
şöyle i>ir tasavvur edin.. Orada nasıl 

karşıl <ınmam?. Bu vaziyette ben yüzba
şı Marsel Domorun hayatına bir metelik 
değer biçmem 1 

Kara Şeytan söze karıştı: 
- Biz de burada boı duracak deği

liz! Seni gıyabında idarrıa mahkum ede
riz .. 

Fon der Banken biraz düşündükten 
sonra fikri tasvip etti: 

- Evet, pr_oje kabili tatbik .. Prensip 
itibariyle kabul ediyorum • 

Endişelencre'k; so~um: 

- Prensip itibarile mi? • 
- Evet •. Sebebini de izah edeyim ..• 

Evvelfi, mevkuflardan bir kaçını la:J;ır· 
manız için size müsaade vermek salahi
yetini haiz değilim.. Bunlar haklarında 
kuvvetli delil olmasa bile mazilerini bil
mediğim adanılan serbest bıraktıra

mam .. 
Bergam: 
- Dosyalannı takdim edeyim ekse

lans .... 
- Pekala .• Biraz sonra tetkik edeıim. 

Sonra bu planda düşman memlketlerin
de meydana çıkarsa kopacak bUyük re
zaleti düşünün, kepaze oluruz 1.. 

(Devamı var) 
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7 ŞUBAT - 1938 PAZARTESİ 
Hicri: 1356 - Zilhicce: 6 

Olln•ıln •loıtuıa Ot1Df'lln batıp 

7,06 17,33 
Vakit bba!ı Öfle tktn4J Akpm l "al!I ,,.... 

5.43 12,28 15,14 17,33 19,05 5,24 
Lüzumlu Telefonıar 

ı-..... : 
lıtaabnl ıcııı: 2l22ı, Beycıtıa tctııı uat«, a.4ık# 

ıcın 1 soo~o. tlalr114ar itin 1 80fl". 
T~llk8)·, Balı11'1<1!7, Btbek, Trııı.,., ntırtııı4e~· ,... 

labalı(f', Knııdlql, F.rP.ııl,;dy, Hartal, 80,rllkad•• Jlel" 
~u. llarru, Hın3h ıcın: Ttleron mllhabere meıourcP' 
ne ) anJ•U dmıek kllfldll'. 

Rami it rııl> eaı: 22711 
l>enıa ,. ,. 36 • • 20 .~f 
Roıuıd >•H,.ıa ııa.ı...ıı 211114. Galata """"' ıı.-«OOIO. _..., 
l'ıllbl lmda4ı 44991. MllddelamumUlk: :2290 • ....-

:rn ıutıdtırıııttı: 24382. 
f:ltlıtrlk Şirketi ı 
B<-Yailu: 4 4 Ol • htaabal: 2f371. 
Salar ldarf'.ı.I: .._ 

Be.ro!lnı U783. 81',slktatı 4093!1. ClbaU: 20222. Jıi• 
nl08manl1r: 21708. t'aklldar • lt&dJJı:ll71 60773. 
Ravacarlı 
htanllal: 24378. Kadıkll71 80790. B~:rof.la: 44g.ı2. 

Taksi ot:ornoblll ıaternellc ıçl" 
lleşofla rlbetlı 49084. U.bek dbetlı ll8 • JOl. ıu"" 

111!7 dllrll: 60447. 
Oenl• yolları 

T~ltfonı 
lqtanbul at'C'nl~llfl: 22740. Raraklly: 42382. __ ...t 
.Muc!aııyayıu Pnzar, 8alı. Perıc:nbe, Cuma guıu- · 

uat 8.30 da Toptıane nbtımmdft.a kalkar. 
llarablKaşa: Salı • • CUm& ı;nnı~-t uat 19 da '!ti" 

hane nhLmındlHI blluır ve Tf'ldrc!nt, Mllrrllt" r~ 
Şarklly ı ı 1•1crlne u~ı)arak lb.,.blpyıı vartr. b 

Akdeniz postası: Yarın saat 17 "" 
kalkacak olan vapur; Lapseki, GeJibOlU. 
Ç.Snakkale, lmroz, Bozcaada, Edreıtıitı 
ve Burhaniyeye uğnyarak Ayvalığa ~ 
decektir. 

Karadeniz postası: Yann saat 12 ~ 
kalkacak olan vapur; Zonguldak, !ne" 
bolu, Sinop, Gereze, Samsun, Fatsa. Ot 
du, Gireson, Tirebolu, Trabzona utrrf. 
yarak Rizeye gidecektir. 

MOnakasa ıuınıarı 

• İnhisarlar idaresi için 17000 JcfJO 
tel ip satın alınacaktır. Pazarlık yarıı1 
saat 14 de idarenin Kabataştaki le,.,. 
zım subesinde yapilacaktrr. 

• Devlet Demiryollan iiçn m~ 
men bedeli 4000 lira olan 20.000 ,JcilO 
Surşoför yağr yann saat 10,30 da J{af• 
darpaşa gan binasında komisyon tatl
fmdan pazarlıkla satın alınacaktır. 

MOz:eıer ~ 
ATaMfJa. Roma • BUan•, Yanan neılerl ... ~ 

IUtlr. A*ert ıııı .. ft ıarıufl&r, 2'1eant " _..,. r 
.... llaUıl aıll .. ı .... 

(Bu muzeıu btr 11la ıaat 10 daa 11 ,.. kadar fr 
tır.) .,,,. 

Tiril ft lııl!m -rint mll....ı Panrt•ldeD ....._ 
ller illa 1&&t 10 daa ıs :va kadar n Cuma ıQlllarl 
dea 1T 79 lrad&r açıktır. _JJA 
Topbpı Mlıııeıl her illa •ut 11 elen 111 ,ra ,...,: · 

Mllrbi. .. 
Memleket d•••denla ••9er••~ 
8-n7a nııaıl&n: Cumartut ıuatert 13 el• JC~ 

oe71: 8A1ı &11Alırt 11 el• Pire, Berut !alttllelert,.,-. ,ıs" 
ltal,aa vaparlAnı Cuma ı:Ualerl a&&t lO da 

llrendlı&. Venrdllı, Trınste~ 

-Avrupa hattı ı 
Blrkect lat:ı•J'- llllldllrllltD: Teldoıı 23079 d• ~ 
s-;ı- elUPrul h..r r.ıın Sirkeciden aaat :ı:z _.-

lra• ve Anupadan Ce!CDI ıaat '1,2:1 to SlrJı:tcli9 
YU&lat eder. 

KonY&ml7anel :ıo,30 da kalkar. 10,22 de ı:ellt• p• 
Mime -tuı lıcr ctın a&&l 8,50 dt barcıı:et 

19,33 41 ccur. 
ANADOLU UATTI: 
Rer slln hareket ecteıı 1lmendlft•lttı ~ 
Saat 1 ele Kon,a, 9 da Anlt&ra,l:i,ı!S de P~ ,rl' 

.,, sıunsıın. 1:ı.:ıo da Esıtı:c.'ılr, 11,10 da A.nlt•,.. '
pr...ıı, 20 do Ad2puan. ,_ ti 

Bı:ı trmterden a:ın t D d:ı lıAreket ec!en Ank•~,ıı 
teıııı ııazıuteııı, çıı.rsıunba ve cuma ı;Unterl ,,. 
l4uaula kııdar ıo(•r etmektedir. 

Toplantılar e/I' 
• Beyo~lu halkevi; tarih, dil ve~ 

biyat şubeleri umumi toplantısı ) 
saat 17 de halkevi binasında yapılıt
caktır. 

Kont'eransıar ~g,l 

• Profesör Hamit Nafiz '}-arın doi1' 
18,30 da Beyoğlu lialkevinde (Afl3 !)it 
nun jeolojik teşekkülü) mevzolll 
konferans verecektir. 

Tiyatrolar 

;

n ı; ff:l'iOB&eı DRA:Bu; tatildİf 
Ü OPERET ıu!Ull 

1 SÖZÜN KJSJ.SI 
ı ıııı ffi!ll komedi 4 pe~~:., 
ııınnl Ynznn: Sch0~0..,f 

Türkçesi: S. ., •• f(. 
t:RTCCaur. 8f'll TEK Tt1'A~) -~1 

Bu gece: (Kadıköy SüreyY8 ~ 
'(Bakırköy)", Ç.SI'§amba: (C1 
sinemalannda: ~ 

ÇlFTE KERAMET vodvil 3 

Çeviren: Reşat Nuri. ~-v 
ISEHl \OCB Vjl Tt'RA N nu'l'll~art Jf ~ 

Sanatk~r Nasit ve arkada~ 
kı Ruscn birlikte Küç~ ·ocaııır ırJ 
Mişel varyetesi, Halk gecesı 1 
Her yer 20, paradi 10, 

3 
j~ 

TILSIMLI ANAHTAR ·~~ 1l 
ŞEHZADEBAŞI ~~~ ıt 

TlYATRODA ·J(ııl4de ~ 
Pr.ZATt Sungur )'ep)eni \'C hıır~di)or· 
programla 1emsillcrlnc tlcvnın 
rıca sinemnda üç film. 

.. ,,8-

Dü.nün dini bayramllırtı. .~ ~~ 
milli meselelerin6 yardım- tf'~ fi } 
gun fırsattır. Kurbanllıf'l~; fi·~ 
Kurumuna vere7im. 

1 
b 

t 

le 
<I 

b 

' 

' 



;/l,afJ-ata ............... _. ...... _. daic 

Köle ve 
vatandaş 

1 HTIRASSIZ adam olmaz. Her 
l gönülde bir arslan yatar, der
~r. l::n sakin, en uysalda bile, belki ye
~~~ıni§, fakat her an parlaması müm-
\ln bir ihtiras vardır. İhtirassız aıdam 

~lınaz; varsa bile hest.Oa katılımyCl(;ak 
<t:lar azdır. 

1 Fakat siyasi ihtirası olmıyan adam
b~~ çoktur. (İhtiras derken yükselmek, 
Uyük bir mevki sahibi olma~ arzusu

nu değil, içimize h~m olan fikri, bizi 
türUkr . . . . it ıyen, hazan ıstemıye - ıstemıye, 

orka korka icra ettiğimiz hareketi kas-

dcdiyorum.) Siyasi ihtirası olmıyan in
'anb:a acırım, onları ahlaksız saya
tııxı. Ahl~'k nedir? Birt"1cım esaslara i
llanınak ve onlara göre yaşamak değil 
l'ltict· 
1 ır? Başkalarının zararını mucib o
acak • 1 

trı 1§ erden kaçınmak, umumun veya 
§a UaYyen bir zümrenin menfeı:ıti, inki
h fı Uğruna kendi menfaatlerimizi, ra
rıı~h~ızı, arzularımızı feda etmek değil 
~··dır? Fakat o esaslara yalnız kenidimi
::. uymamız kafi değildir : ha'k,ikaten 

l,.klr isek o esoolara başkalarını da 
da..,et d • H d e erız. ırsızlık etmemek, a-
aın .. ld" k o urmemek, bir veya bir 
aç kimseye zararı 0

dokunacak su-
rette Y 1 ·· l k k • f" d ğiı . a an soy ememe a ı e-
h dır: hakikaten ahlaklı adam 
~§kasının hırsızlığına, adam öldürme

llınc, 
Cd Yalan söylemesine de tahammül 
..ı eınez, biliyorsa haber verir, isyan e\ler 

• Çarpışır. 
l\hıakı ., · · · 1 -b. ı tıJam cemıyetın, ınsan ıgın .r c .. 

İçi UzU oluduğunu anlamıştır; bunun 
, 

11 başkalı:ırına edilen haksızlığın acı-
ını kcnd· .. d d • he ı ıçın e uyar. "Neme lazım? 
tc~ Y~Prnadım yal,, diyorsa o da, ha
)o ctsızliği ile, haksızlığa iştirak edi-

r dcınektir. 

ti~İYaset nedir? Beldenin, memleke -
'İll :fahc:ı genişleyince dünyanın idarc
İda, c alaka göstermelc; değil mi? Onları 
J1 reye kalkmak demiyorum· o her 

.... d.,,.,.. " • ' • 
' '!• ...ılıtu; abaı., 1.rün.1'\l her ferd 

tl'ıcttı~uk.t~dir ~eğildir. _Fakat beldenin, 
~j . lcctın, dunyanın ıdarcıindc ken-

11lj • ., ., ., ' 
lelin 11 ınandıgı, dogru buldugu fikir-

he ' esasların hakim olmasını istemek 
r r 

ta, .. d erdin ha]9tıdır, vazifesidir. "Va • 
.. a§'' 

ha§lıea (citoyen) olmak hepimizin 
l:. borcumuzdur. 

• :ıJci • ı 
'kole" a.'cın insanları "vatandaş" ve 
~tiıt dıye ayırırmış: siyL"JSete alaka 

k erıniyen · • d d'"' · · 1 h k •nd , sıyası e ıgımız ış er a -
il b' 

•ası ır fikir edinmeğe, birtakım e-
k ara b • 
atar, aglanmağa ve bu esasları baş-

. , na da 
"at Yaymağa çahşmıyan adam, 

and3 '• 
lkla1t iıı . § lı~tan vaz geçip "köle" ol-
tıi Yal tıyor demektir. Ferdi ahlak, ya

nız b' 
?tıiyc ır ferde ~alıp yayılmak iste-

'l.arı. ahlak, olsa olsa köle ahlakıdır. 
~ılha.:anıınızı birçok şeyler için ve 
h abunun· · · B .. · sı ih . ıçın severım. ugun sı-
ı. tırası h <lell1 ar emen herkesi sarıyor. 
J,b en herk · ., 
~ ea·n es ınandıgı esasların ga -

tclt b· e • elinden geldiği kadar, hazan 
t~ ~ına baza bi ., 

• Çal ' n r toplulug;ı karışa-
tsa.:ı.ı 1

i 1Y0 r. Yalnız kendi inandığı 
~il arırı. ak · 

• onlar ~ı esaslara inananları de • 
du11l\a a hıç alaka göstermiyenleri de 

l'anııı ~ h&ayıyor. Bu yüzden belki dün-
~n a atı k 

oğı açıyor. Ne yapalım? tn-
)or u daha büyük b · ahl · ka · di 
il· , beldcs· . ır a gı -
litıYa.nı ·nın, memleketinin ve bütün 

lı)or, .. ,~. adarnıarı ile daha çolı; kayna-
ç ıı;ole" I'k 
lı )or, l)·· 1 ten "vataDdaş'' lığa ge-
trn dah unyanın rahatı yine gelir; 

a te .... ı- b' 
··~ ır rahat gelir. 

~" Nurullah ATAÇ 

000rnl ve ziraat 
bil'l lla ka 11l 1 k l arı 

ıı.ıı1t eşu r ilecek m i ? 
~I lj ara, 7 (li . 
l'ıtr· a.:var10 .ususı) - Başvekil Ce-
ftn 

1 tittısat ~:~. ~abin~yi teşkilinden
~! darı "e'-· ılı Şakır Kesebir tara-

taa ttaleten 'd 
• ı. t 'Sal. 1 are e::iilmektc olan 

"li.l • '\an11~1 •1 ~ h' 1 ~lt000rni 1 e Iktısat V ekalctinin 
h lrlcau..:ı Bakanlığı,. namı altın-
Q " •qcc ~. 

t \l İlti ~ ,_ c~ aöylenmektedir 
tlir '"alet b · 1 • 
a~ l'ltUıte ır C§tİkten sonra muh-

111, §arlıkı . 
del\ r ~eYan ar ıhdas edilecektir. 

'°t '•na . ında, Ziraat, 1ktısat ma-
}'ı ınu • 

stcşarlıkları vardır. 

e r 
_./3 

Kur ban fiyatları 
bu sene ucuz olacak 

Sebep, şehire dışarıdan çok 
mikdarda hayvan getirilmesidir 

Kurban bayramına ancak dört gün 
kaldığindan her sene olduğu gibi dün. 
den itibaren kurbanlık sürüleri şehre 

gelmeğe başlamıştır. Alakadar celeple
rin söylediğine göre bu sene kurbanlık 
koyunlar her senekinden fazladır. Bu. 
nun da başlıca sebebi hükumetin lsta.'1· 

Föniks 
sigortasının 
alacak hları 

Şirketin par21sı olmadığı 

için blrş y a a mıyacahlar 

Bundan iki sene evvel, Viyanada 
büyük bir rezaletle iflas eden Föniks 

bulda et fiyatlarını indirmeğe karar rer 
mesinden sonra sürü sahiplerinin on ~ 

&ün sonra daha ucuza satmaktansa 
e l l e r i n d e k i m a l ı n bir kıs

mını şimdiden daha pahaliya satmağa 

teşebbüs etmeleridir. Bir de fena hava

ların Karadenizdeki mütemadi fırtirı.a· 

tar yüzünden gelemiyen davarlar hava. 

lar açınca hep birden gelmiş ve mezba
hada ayaktan satış fiyatı düştüğünden 

bunların sahiplerinden bir ksımı da hay 

vanlanru kurbanlık olarak· satmağa ka. 
rar vermişlerdir. 

Yapılan tahminlere göre, bu sem• 
kürbanlık koyun piyasasının yüksek 

tutulması arzusuna rağmen satılacak 

hayvan çok olduğundan fiyatlarf a geçen 
senekinden düşük gidecektir. 

dö Viyen sigorta şirketi merke.zile be- 1--------------
raber, dünyanın her tarafında olduğu 

gibi şehrimizdeki şubesi ve ona mer
but olarak ya{iıyan Türkiye mim si
gorta şirketi de iflasa sürüklenmişti. 

Bu iki sigortadan Föniks'in ç.ıbe

sinin de tasfiyesinde sigortalılara is

tihkaklarının yUzde 60 ı ıtlspet~nde tev 
ziat yapılabileceği hesap edilmiş ve 

bunun ilk defa üçte biri nispetınde bir 
taksim yapılmıştır. Halbuki Türkiye 

Milli sigorta şirketinin halinin pek 
berbat olduğu görülmilştür. Kasaların 
da nasılsa Viyan:ıya sevkedilcmemiş 

bir miktar paradan başka bir şeyi 

bulunmıyan bu şirket, hükumete gay
rimenkul knrşıhğı olarak da 125.000 

lira kıym tinde Voyvoda caddesinde
ki Tilrklye milli hnnım göst.enniştl. 

Halbuki şimdi tasfiye sırasında ha.na 

muhamminler tarafından 45000 lira 
kıymet konulmuştur. Fakat bu fiata 

da şimdiye kadar hiçbir talib zuhur 
etmemiştir. A}Tıca hanın birikmiş ver 

gi, belediye ve evkaf resimleri de bu
lunmaktadır. 

Şu vaziyetlerden sonra Türkiye 
Milli sigorta şirketinde sigortalı o • 
lanlar hissesine hc-men pek cüz'i bir 
§CY düşeceği anlaşılmak~adır . 

Bir de Anadolu sigorta şirketinin 

kuruluşundan sonra 1927 senesinde 
neşrolunan kontrol karıuniyle yerli ve 

yabancı şirketlerden i!k sigorta bran
şı için 75.000, diğer branl]lar için de 
25,000 er lira alınmıştır ki, bu iki şir
ketin de böyle ihtiyatlım vardır. 

Bereket versin ki Milli Reasürans 
bu iki müflis sigortanın sigort.alılan
nı zarar görmeden Milli şirketler~ 

devre tavassut etmiş bulunma.'ktadır. 

Defneli ve Taşdelen 
suları 

Evkaf idaresi geçen sene yaptığt tec. 
rübelerle halkın fevkalade rağbetini gör , 

düğü anlaşılan Defneli \·e Taşdelen su. 

lanrun en fenni şekilde istih~li için 

yeni tesisat viicude getirmeğe karar 
vermiştir. 

Taşdelen suyunun geçen sene mevcut 

ihtiyacl karşılamadığı görülmüş oldu
ğundan bu sene suyun imka.n nisbetinde 
arttırılması için tertibat alınmaktadir. 

Bunun için menbada günün 24 saatinde 
su tophyacak ve el değdirmeden dama. 

canalara dolduracak depolarla, damaca
nalar ve §İşelerin fenni şekilde muha

fazası için hangarlar vücuda getirile· 
cektir. 

Şimdiye kadar buzla soğutulan Bah. 
çekapıdaki depoda sular bundan sonra 
fenni soğutma tesisatile soğutulacaktır. 

Esnaf cemlyetlerlnlo 
t opl anlı la rı 

Bu sene ilk defa yapılan ve ayın bi
rinden on birine kadar devam edecek o. 
lan esnaf cemiyetleri heyeti umumiye· 
!erinin ekserisinde - bu cemiyetlerin 
binlerce azası bulunmasından dolayı _ 
ekseriyet hasıl olmamıştır. Bunun için 
ticaret ocası yapılamıyan bu heyeti u. 

mumiyelere yeniden giin tayin etmi~tir. 
İkinci toplantılar şubatın 16 smdan 

itibaren başlayacak ,·e her gün biri öğ
leden evvel diğeri öğleden sonra ikişer 
cemiyet olmak üzere on beş gün de_ 
vam edecektir. lkinci toplantılarda ek· 
seriyet aramnmıyacaktrr. 

Sivil tayyare 
seferleri 

Memleket haricine de 
teşmil ediliyor 

Devlet hava yoJları idaresi bahar 
mevsiminde ba5hyacak seferler için, 
büyük bir program hazırlamaktadır. 

Hava yolları müdürü bu maksatla :ıeh 

rimize gelmiş \'e tetkikatta bulun
muştur. 

Dünyanın en mükemmel posta tay
yarelerini getirten hükumet, memle -

ket dahilinde, İstanbul, Adana, İZ!l'lir, 

Ankara ve Samsun gibi mühim t:--1-
ret merkezlerini havad~n J>iribirine 

bağlamak için yeni bir seyrüsefer ta
rifesi yapmaktadır. 

Mevsuk bir yerden aldığımız mallı -
mata göre, nafia vekaleti bu sene, de

miryollannda olduğu gibi. tayyare ta
rifelerini de o nispette indirecektir. 

Bu suretle halkın hava yolculuğuna 
alışması ve i5 sahiplerinin bu medeni 

vasıtadan, işleri bakımından istifade 
edebilmelerini temine çalışacaktır. 

Tarifelerdeki ucuzluktan başka ye
ni hatlarla biribirine bağlanacak şe -

hirlerimizde tayyare meydanları yeni

den ıslah edilerek buralarda son sis
tem birer meteoroloji ve telsiz tıistas-

yonlan kurulacaktır. Diğer taraf tan 
nafia vekfilcti harici seferler için de 

bir proje hazırlamıştır. Vekiller heye
tine scvkedilen bu projeye göre posta 

tayyarelerimiz önilmüzdeki mayıs a
yından itibaren İran, Suriye, Filistin 

ile memleketimiz arasında seferler 
yapacaklardır. Bu seferler bidayette 
tecrübe mahiyetinde olacaktır. 

Tayyarelerimiz Ankara, Haleb, Be· 
rut ve Kudi.is arasında işliyecekler-

dir. Ankara, Trabzon ve '.l'ahran ara
sında da bir posta ihdasr mevzubahs
trr. Ayrıca ilerde Mısıra da bir hat a
çılması düşünülmektedir. 

ilk okul 
mualllmlerine kurs 

llk okul öğretmenlerinin mesleki 
bilgilerini kuvvetlendirmek maksadi • 
le üç senedenberi kurslar ve konfe
ranslar tertip edilmektedir. 

Geçen sene içinde bu kurslara de • 
vam eden öğretmenler 668 dir. Bun
lardan 151 i jimnastiğe. 71 i aile bil· 

gislne, 131 i müzik, 351 i de resim ve 
el işi kurslarına a)-Tılmı~lardır. 

Aile bilgisi kursu Edirnekapıdaki 

sağlık merl{eziııdedir. Müzik kursu İs· 

tanbul b:rinci. Kadıköy 35 inci okul
lardn, jimı.ınstik kursları da biri kız 

lisesinde. diğeri de Kadıköy 12 inci o
kuldadır. Resim ve eli~i kursu Fındık
lıdaki 13 üncü okulda açılm~tır. Bir 
de uçak model kursu açılacaktır. 

--ıÇE ....... _R_o_-;;-:---------------- (~'-: _ .. ~J1.f 1 f __ f'J -:nı cemiyetin ;hin~ i:r::~ 
• IIAP1SHANE binasının yıkil- ~~ Bunlar cemiyetin kendilerine hiç bir 

masına on güne kadar ba-;lanacaktır. faydası olmadığından bahsediyorlar. 
Buraya mal . .,.m oldu.<Tu u"zere adlı've sa. h d" 1 d B · lbezar • HAR1C1YE VEKALET! umumi u 1> " ya u ı tüccar ar an ensıon E 
ra"ı ı'nc:a edı'l0cektı·r. 1"'ahpus1ar mul1- ·ı S ı· d d 72 b' 1 k~tibi Numan Rıfat Menemencioğlu ,, )/ ... •n - ı e antuza ın ez en ın ira güm· 
telif yerlere sevkedilmektedirıer. rük resmi alınacaktır. şubat sonunda Cenevreye giderek Ha-

• TRAKYA UMUI\11 MÜFETTlŞt • TURGUTLU'da lekeli hümma has tay intihabati nizamnamesinde yaptla-
Kazim Dirik birkaç ~üne kadar Edir- talığı görülmüştür. Hastalığı önlemek cak değişiklikler için toplanacak komis-
neve gı"decektı·r. · · k edb. 1 al t yona iştirak edecektir. Ayni iş için Ha-

J ıçın sı ·ı t ır er ınmış ır. 
• AVCILı\R dün Çekmece civarında taylı bir heyet de Cene\Teye gidecek-

• ERZURUl\I'da açılını~ olan Hak-
avlanirlarken müessir bir kaza olmuş ve spor kliibü göriilen 1\izum üzerine kapa- tir. 
Jorı· isimli birisi arkadası Jülyoyu ka. • DENİZ MÜESSESELERl'nin ye-. tılmıştır. 
zaen vurmuştur. ni yıl tarHelerini tesbit edecek olan 

• KE:\1ALPAŞADA altı aylık bir 
• OTOBÜS MESELESl'ni tahkik komisyon bugünden itibaren mesaisine 

kız, üşümesin diye ocağın yanına hıra • 
eden müfottic; .... ler bu isin tarih'ı.·esini rle başlamıştır. 

~ , kılmış. buradan çıkan kıvılcımlar çocu-
tetkike başlamışlardır. ğun kundağını tutu~turarak zavallinın • SANA Yl umum müdürü ~hrimiz-

• POLlS memur ve komi::crlennden deki tetkiklerine başlamıştir. Evvela feci bir şekilde ölümüne sebeb olmucz-
vilayet şifreciliklerinde kullanilan!aı dericilik !'~mayii hakkinda tetkiklere tur. 

1 hakkında dahiliye ''ekaletinden bir e· • I\IECLlS RElSt Abdülhalik Renda girişmiş ve Yedikule fabrika annı gez-
mir gelmiştir. Bu emre göre işleri esa- dün akşam Ankaraya gitmi§tir. miştir. 
sen fazla olan bu memurlar büyük mec • KABATAŞ lisesi mezunları cemi-

• NAFİA VEKlL! Ali r.,,tinka"a, b b"t· ek lan buriyetler olmadıkça şifrecilikte kulla- Y'" J yeti, bu sene mekte i ı ırec o 
nılmıyacaklardır. dün öğleden sonra Florya asfalt yolu· son sınır talebelerine 19 şubatta Park-

• SOMERI3.ı\NK umum müdürıi nu tetkik etmiştir. otelde bir çay ziyafeti verecektir. 
Nunıllah Sü.-ner ile muavini dün ak· ıGı lŞ DAlRESt kadrosunun mevcut fil HASKOYDE yıkıcı Kemal sarhoş 
şam Ankara)'a gitmişlerdir. işlere kafi gelmediği görülmektedir. tda olduktan sonra etrafa sarkıntılık et-

• tZMIRDE muvakkat kabul ~ure- renin kadrosu haziranda yeni memurlar· mc.ğe başlamiş ve cürmü meşhut mah-
tile memlekete soktuf;ru çuvalları ihraç la takviye edilecektir. kemesi tarafından 35 lira para ceıasi-
etmiş gibi gö tererek dahilde kullanan • GA YR1~1BAD1LLER'den bir kıs· na mahkt1m olmuştur. 

KURUN' da 

Sporda gaye 

A S/M Us, bugiinkü yazısını mem
leketteki spor faaliyetine hasret

miş. Sporun ehemmiyetini ve yeni ku-

rulacak olan Başbakanlıla bağlı ( Bedm 

Terbiyesi ve Spor Başkanlığı) nın mem

leket sporuna edeceli yardımı tebarüz et
tirnek şunları söylüyor: 

Spor i§lerini devlet mürakabesi altına 
almaktan maksat bundan ibaret olunca 

..reni kurulacak teşkilata verilecek ic:tika

meti tayin ederken de bilhas.5a bu nokta

ya dikkat etmek, güzel teoriler ameli tat
bikat sahasına geçince dejenere olmamak 

için başlangrçta bu teşkilatın yanlış ku
rulmamasına ehemmiyet \·ermek lazım
dır. 

Bizi bu tarzda bir millfilıaza üzerinde 
durmağa sevkeden şey şudur: Bugüne ka 

dar memleketimizde spor olarak yayıl

mak istenilen terbiye sistemi az çok can
bazlık ile hakiki sporu karıştırmıştır. 

Sporda vasıta olan oyun gaye haline 
getirilmiştir. Oyun ve canbazlık esas o-

larak alınmış, spor gürültü içinde kay

bolup gitmiştir. Bu vaziyetin hatalı oldu
~u görenler, gördüklerini söylirenler 
de sözlerini dinletememişlerdir. 

Sporım gayesinin sıhhatli olmak ve 
memlektt gençliğini biriibrine yaklaştır

mak oldıılrmıt söyliycn Asım Us yazısını 
şöyle bitiriyor: 

Spor işleri sağlık kontrolü ile bir ara
da çah~lıdır. Spor işleri kültür işleri-

ni unutturacak vüsat ve mahiyet alma
malıdır. 1\tekteplerde bir çok çocuklar, 

mesela dişlerinin çürüklüğünden dolayı 
sık sık boğaz hastalığına. nezleye tutulur 

ken, yahut günün ekser saatlerini kapalı 

odaların pis havalan içinde geçirir. Ve 
temiz, açık havanın ne demek olduğunu 

düşünmeğe bile lüzum görmez iken haf
tanın birkaç saatinde !'pot' t.areketleri 

yapm'1kla sporcu bir hayata girişmiş ol
rnıyacaklan her tarafta iyi anlac;ılmalı
dır. 

AKŞAM' <'a 

Geceleyin nakil 
vasıtalan 

AKŞAMIN dikkatler sütununda, öte
denberi bizim de. sıksık tekrar et

tiğimi: ve pek doğru bıtldttlumuz bir 
mevzua le.mas ediliyor: 

Şu İstanbul, milyona yakın nüfuslu 
bir §ehirdir. Hem de gitgide sanayici bir 

karakter alıyor. Binlerce insan geceleyin 
çalışarak hayatını kazanıyor, yirmi dört-

ten sonra e\ine dönmek mecburiyetinde
dir. 

Halbuki yirmi birden itibaren Be· 
şikta_ş, Ortaköy tramvayları kesilir. Gece 
yansını geçirdiniz mi Bebek hattına ol
sun, lstanbulun fıkara ve amele semtle

rine olsun, deniz aşın mmtakalara olsun 
bir tek vasıta bulamazsınız . 

_ Ziyanına mı işletsinler? 

_ Gündüzkü tıklmı tıklım karlarına 
mahsup etsinler. . 

Saat başlarında olsun her hatt, bir tek 
tramvay (yahut otobüs) , bir küçük va
pur kaldmnalıdır. Medeni ihtiyaçlarımız 
yeni hayatımızın şekli bunu funirdir. 

Yağlı güreşler 
Her hafta olduğu gibi dün de Çem

berlitaş aile bahçesinde bir çok yağlı 

güreş müsabakası yapılmıştır. Deste
de dört pehlivan arasında Beşiktaşlı 

Yusuf, küçük ort-.Jda altı pehlivan ara
sında Uzunköprülü Nuri, büyük orta-

da dört pehlivan arasıM!a Çatalcalı Re
cep galip gelmişlerdir. 

Başaltında Küçü"k;pazarh Reşitle Be • 
şik,tn}lı Mustafa elli dakikada yenişeme· 
miılerdir. 

Başa yapılan güreşte Romanyalı Ah
met, Çatalcalı Bekir ve Şileli Rahimle 

Adapazarlı Yıldırım Bekir aralarında 

40 dakika güreşmişler, vakit gestikten 
balkın arzusu üzerine hepai berabere 
ilan edilmişlerdir. 

Bu müsabakalma üç gün lbayıaıu<ia 
devam edilecektir A 



Başbakan v e ir;bakaola bi;-

mülakat ve bir müşahede ...................................... 

" Türkiyede riya ve 
müdahenenin asla 

olamaz!,, • 
yerı 

Memur amiı ile, halk devlet memurile, çocuk babasile ve 
koca karısile olan münasebetinde riyaya başvurmamalıdır 

MUliikatı yapan : N.zamettln Nazif 
Saat dokuz •..• 
Bursada, Çelikpalastayız.. Kılıç Ali, 

Salih Bozok, daha 'bir kaç saylav. serya
ver Celal, yaver Naşit, Ba~bak:<.a:ıhk hu-• 
susi kalem müdürü Baki, içbakanlık 

hususi kalem .müdlirli Nejad, otelin ho
lüıldeyiz. Bulunduğumuz yerden Ata
türkün oturduğu salon görülüyor. 

Cumhurreisi Bursa şehri tarafından 
şerefine verilec~ suvareye gideceği için 
fırak giymiştir, 

At nalı şeklinde hazırlanmış bir sof-
ra .. 

Atatürkün sağında Ba~bakcm, Orge
neral Fahreddin, Korgeneral Sabit No
yan ve üç Tümgeneral var. Solunda ise 
içblbn, Bayındırlık Bakanı Çetinka
ya ve mütekait Orgeneral saylav Ali 

1 

Fuat yer almışlar. 
Ara&Jra ta11L.'1nll§ bir bestekir tam

bur ~<ıhyor. Yüzler neş'eli.. Etrafta bir 
tedehhüş değil, devamlı bir samimiyet 
hüküm sürüyor • .Atatü~ün hareketle· 
rinden, çok kibar ve titiz bir ev sahibi 
ldikkatile davetlilerini mütemadiyen a
ğırlamağa uğraştığını sezer gibi oluyo· 
rum. Söz masanın bir ucundan öbiir 
ucuna sıçrıyor. Sorulc:n her 6ualin, şef
ten, anında en bol delilli bir cevap al-
dığı belli. · 

Gelen her yeni dakika, sofranın nqe · 
ve şetarctini bir parça daha artnug bu
luyor. 

Bir aralık içbakan Ş~ Kaya 
biraz gezinmek için hole çıkmıştı. 

Gözü bana ilişince gülümaiyerek yak

laştı: 

- Nasıl buldun?. • 
- Neyi?. 
- Atatürlı;ün sofrasınr .• 
- Bu tesadüfi müşahede beni hayran 

etti doğrusu. 
- Peki .•• Buraıda gördüğün en bariz 

taraf neresi?. 
- Sanıyorum ki göze ilk vuran şey, 

riyanın. bu semtte asla yeri olmaması .. 
· Bilmem yanılıyor muyum? . 

- Hayır .. ~ dedi - Yanılmıyorsun .•• 
Bak, riya ve müdahene hakkındaki fik
rimi ben sana anlataynn. 

- Buyurun!. • 
- Biz tarihin seyrine ne çok hük-

metmiş en büyük milletin dölündeniz. 
En büyük ve devamlı istilalar bizim ta
rafunııdan yapılmıştır. En büyülı; ve 
devamlr imparatorlu'k,lar bizim tarafım1z 
d".1 kurulmuştur. Bu istilaların ve bü
yük imparatorluklamruzm en son nu
munesi olan Osınanh devletinin Viya
naya kadar gittiğini biliriz. Fakat şunu 
da biliriz ki, bir gün gelmiş, en aciz 
!düşmanları kılıçbnm bu imparatorlu
ğun sarayr içinde sürterek dol~abil

mişlerdir. En yakın Türk imparatorlu
ğunu bütün kudretlerinden mahrum e
den had~seleri basteden tarih diyor '19.; 
''Bu feci neticeyi doğuran büyük zaaf, 
imp<ıratorluğun çarhlarına bükmeden 
riya idi.,, 

Kendi mukadderatımıza el koyduğu
muz gün, düşmanlarrmızm en acizini 
bile" tepeleyemiycceğiınizi sandıracak 

feci şartlar içinde: bunaldığımız malilm
dur. Şef büyük ve mukaddes mü
cadelesini kabul ettiği anda mem
leket bütün hatlariyle bariz öyle 
biT zac:ıf içinde idi ki kılıcnnrza 

sanld1ğımızı görenler kendilerini 
kahkahalarla gülmekten mennedeme
mişlerdi. Fakat bu istihzanın uzun sür
mediğini de biliriz. imparatorluk 6'lt'a
yınm içinde dolaşan çizmeler cür'etleri
ni Türk milletinin harimi ismetinde de 
tekrarlayabileceklerini sandıklan gün 
tepeleniverdiler. Şimdi, dünyanın ev· 
vela kahramanlığınuza, sonra zekamıza 
ve nihayet medeniyet:mize bir dab;.ı. 

biat ettiğini görüp gunır duyduğumtı7. 
bayramların içindeyiz. 

sek bir muvaffakıyete ulaştırmasma, 
impaıatorlulf. tarihinin büyük zaafı
m üstad bir gözle ve isabetle teşhis edip 
İitimai ve siyasi bünyesindeki kanseri 
(yani "riya,, yı) ta.ram.ak, atmak hüne
rini gösterebilmesinin büyük tesiri ol
muştur.,. 

Evet, biz kendimizi olduğumuz gibi 
görüp an!tdıktan ve kudretlerimizi ha
kiki kıymetleriyle ölçebildik,ten, milli 
bünyemizi heroinden, kokainden beter 
bir keyif verici zehir olan riyadan adam 
aı1allt temizledikten sonradır ki Türk 
milletinin kara talihi yenilmiş ve Tür
kiye devamlı muvaffaJsıyetlerin ebedi 
beldesi haline sokulabilmiştir. Ef-
saneler, masallar, lejandlar, men-
kabeler, muhtelif devirlerde, muh
telif milletlerde hayali kahra~ 

manlarn sayısız ejderler öldürtmüşler-

dir. Fı.ıkat hadise ve vakıaları kaydeden 
hakikat tarihi bu asra ve gelecek asrr
l<Ea bir tek "haki'.[9 ejder öldürme men· 
kabes: ,, söyleyebiliyor ve söyleyebile
cekti/: 

Türkiyede riya ejderini öldüren kah
ramarun nıenkabesinL . 

Evet, Atatürk bu memlekette riyayı 
bir daha dirilememek üzere öldürmüş· 

tlir. Türk milleti için tamamiyle kud
sileşmiş olan bu şuısiyetin hususi ve 
umumi hayatırida riya hiç bir suretle 
teırifata dahil değildir. Gerek hususi 
ikametgahını gerek milletin iradesini 
temsil, kaza ve kaderini idare ettiği 

cumhuriyet saraylannın k,apdarını bil
tiln Türk vatandaıılanna geceli, gÜn· 
ldü:ı:lü açık bulunduran, asnn büyük 

demokrat şefi Atatürk nıilletine her 
hareketiyle şu irşatta bulunmaktadır: 

"Türk 1 Sen mert insansın 1 Riyzıkar 
olamazsın.,, Bence Atatürkün son se
yahatinde yaptığı büyük iş ve Bursalı
ları coşturan büyük bayram saldece 
Bursı:ıda ve Gemlikte birer fabrika aç
makla hülasa edilemez. Bursa, Türk 

memleketinde demokrasinin ~ökleşmiş 

olmasmın, halk ile iktidar mevkii ara
smdaki devamlı temasa mani ortada 
en ufak bir sınıf ve imtiyaz dikeni kal
mamış olmasının ve milleti tarafından 
kudsileştirilıniş olmasına rı.ğmen şefin 

yüzde yüz insan, yüzde yüz bizden a
dam, yüzde yüz vatandaş Türk kaldr
ğım görüp bir daha ve yakından anla
mış olmayı da bayramlı.ımışlartdır. 

Bu sırada Başbakan da Hole çıkmış,. 

tz. Etraftakilerden en ufak 'bir tekellüf 
ve merasim aramıyan yürüyüşiyle yanı
m.tza geldi: 

- No:ı:.ıl? Nelerden bahsediyorsunuz? 
- Bugün her ağız, söylediğiniz nu-

tuktan bahsediliyor. Fakat biz, ayrıca, 
ufak bir fırsat bulup benim için çok 
faydalı bir mevzua da temas ede-bildik: 
İçbak,an bana memlekette riyanın as
la yeri kalm,ıdığını söyledi. • dedim. -

- Kalmışszı bile, her halde eskisine 
nisbetle çok azalmıştır. Ve hayatımızın 
seyri bu kötülüğün son izlerini de mut
laka bünyemizden tarayıp atacaktır. 

Biz nasıl riyaya yer verebiliriz ki ... 
Memleketimizlde en geniş şekli ile mat
buat hürriyeti vardır. Atatürkün ver
diği son neş'e parolaşmın manasmda 
riyanın yeni bir tel'inini sezmekte müm 
kündür. Riyayı her taraftro tardetımc
liyiz. Zaten ediyoruz ya.. imparatorlu
ğun bu kötillilğünü nerede görürse'k, ez
meliyiz. 

Foto Etem makinesi elinde ayakta 
duruyordu. Başbalmn ona gülümsedi: 

- Gezdesiniz gene .. 
Ve, Şükrii !(ayaya sordu: 
- Bu neş'eli geceyi tesbit etsek nasıl 

olur? 
İçbakanm cevabı şu oldu: 
-Çok güzel... 

& devlet notas nu 
Japonya 

lutfen cevap 
verecekmiş ! 
Cevabın red mahi

yetinde olacağı 
sanılıyor 

Londra, 7 (Hususi) - Tokyodan ge
len haberlere göre Japon dışbakanlığı 
neşrettiği bir tebliğde İngiliz ve Ame
rikan büyıük elçileri tarafından Japon -
yanm Va!;ington muahedesinin hududu 
haricinde zırhlr işaası niyetinde olup ol
madığı hakkmda verilen notaya dair 
malUmat verilmekte ve Japonya tahdi
dat muaheıdesiyle bağlı olmadığı için ne 
de verilen not.:.lara cevap vermeğe 

mecbur olmadığı, bununla beraber bey
ne1milcl ahlak prensiplerine riayet mak
sadiyle bir nisbet dahilinde cevap vere
ceği bildirilmektedir . 
Hükumet, deniz makamlariyle istişare

den sonra hattı hare~eti hakkında bir 
karar verecektir • 

Dün Japon bahriye nezaretinde akt
edilen konferansta, japonyanın deniz 
inş3<:.•tı projelerinin ifşa edilmesine ka
rar verilmiştir. Bahriye nezaretinin 
Japon hükumetine Amerikan ve İngiliz 
notalarına, 20 şubattan evvel, bu vadi
de cevap vermesini tavsiye edeceği ila
ve olunmaktadır. 

Bahriye nazın Vjs amiral Yamam.oto 
ile deniz işled bürosu şefi kontramiral 
inouyo ve erkanıharıbiye erkanından 

birinin iştirak etmiş olduğu konferans, 
iki saat devam etmiştir • 

İngilterenin endişesi 
Japonyanın deniz teslihatı hakkın

da İngiltere ile Amerika tarafından 
vaki olan istifsara J aponlarm red ile 
mukabele etmeleri ihtimali hakkında 
mütalealar yüriiten İngiliz bahriye 
mahafili, ezcümle şöyle demekk dir: 

"İngiltere, bilhassa Tokyodan gelen 
ve .Japon de:.iz tezgil.larmın on ikişer 
inçlik toplarla teslih edilmiş on ikişer 
bin ton hacminde iki kruvazörü denize 
indirmek U?.ere bulundu~'klna dair olan 
haberlerden dolayı endişe içindedir. 
Ayni sınıftan olan İngiliz ve Ameri -
kan gemilerinden çok daha kuvvetli 
olan yeni Japon kruvazörleri Çin su· 
larmda bir tehdid teşkil edecektir. İn· 
giliz amirallık dairesini, Japonya ta
rafmdan 35.000 ton hacmine fa; k kru
vazörler inşası meşgul etmektedir. 

Deniz mahafili, Japonya.nın İngiliz. 
Amerikan talebini reddetmesi halin -
de tngilterenin yeni vaziyete karşı 
koymak üzere daha ağır kruvazörler 
inşasına girişeceğini ilave etmekt.edir. 

Ankaradaki 
müthiş cinayet 

~ Baştaratı 1 incide 

Ayşe hem bir ortaktan kurtulmak, 
hem de beşibirliklere sahip olmak i
çin Ali}i kışkirlmakta ve karısmı or
tadan kaldırmasını söylemektedir. 

Geçen pazar günü, evde otururlar· 
ken metresinin tekliflerini muvafık 

gören Ali, eline geçirdiği bir elektrik 
teli ile ve Ayşenin de yardımıyla ka
rısının üstüne çullanıyor ve onu boğu
yorlar. Katiller bundan sonra suçları
m örtmek maksadiyle cesedi parçalı
yarak evin alt katındaki bodruma g~ 
müyorlar ve üzerine de bir sandık ko
yuyorlar. 

!ş olup bittikten sonra Ali karako
la gidiyor, • cinayeti itiraf için san
mayın - karısının kaybolduğunu söy
lüyor. 

Polis bunun üzerine tahkikata baş
lıyor ve Alinin hareketlerinden şü~ 
beleniyor. Bunun üzerine Alinin evin
de yapılan bir araştırmada, cesedin 
üstüne konan sandıkta Kezbanm kan
lı elbiseleri meydana çıkıyor. Sandık 
yerinden oynatılınca, toprağın yeni 
kazılmış olduğu görülüyor ve zavalh 
kadının par(}alanmış cesedi bulunu -
yor. 

Bütün bu delillere rağmev. Ali ci
nayeti inkar etmelüe, Ayşe yukarcla 
yazdığım şekilde itirafta bulunmak.ta
dır. Her iki katil de tevkif edilmişler

dir-. -cağı~ .. Bu muhteşem hadiseyi de yakın tarih 
~öyle bastediyor: 

''Tilrkün en feci şartlar içinde kabul 
ettiği milcadeleyi hiç umulmıyan yük-

Ben aralarından çekilmek ve onlm-ı 
Etemin objektifi ~r§ısr-:~ - :-=:--:- '-•-
rakmak istedim. ikisi birden~ •ı 

- Hayır .. - dediler. - B eraber çıkara-

~'foto Etem tarafından çekilen ve 
..,ı..ı;,on neşrettiğimiz resim böyle çekil-
di. Nizameddin NAZiF 
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FERAH s i n e m ada 
Büyük Türk san'atkarı 

ZATi SUNGU R 

4 üncü yeni ve mühim programı ve akıllan durduracak yeni bir illüzyonu 
daha. Yer bulmak için biletlerinizi gündüzden aldınmz. Tel. 21359 
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Sinema taı ihine bir zafer daha yaz ılıyor •• 
Fransa edeblyabnda devir yar atan bir eser •• 

Amerika filim sanayiine :zafer tacı giydiren bir f"tlim: 

TÜRKÇE 

Cç Silahşorlar 
Bu SAKARYA sinemasında akşam 

1 Yerler tamamile satılmaktadw. 
Telefon: 41:Hl 

ililtll!EDiDilliCZıit:aitEillm~-=U21111lill ~ 
~~--~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~---

937 - 93e senesinde yeni çevrilen 

TARZAN 
aa KlYl\PVEr~Oeır kır<aı D u o9 

Pek yakında 

ALKAZAR sinemasında 

•tı•l!l%1llllDl!Bl!IBiDri!iE& DWPMf'* ,·· .. ~ . : .. -;;..• .. -: "' ....:: . ~:-' . - :. 

Görülmemiş bir reklam ! 
Ziyanla satılan m a l lar 

çn1f~ kcgll ve c;DlF'lt yalka Oa 
ipekli poplin gömlekler 2,45 kuruşa yalnız 

P. LAMBROPlJLOS Mağazasnıda bulunur-
Galata K:ıraköy tramvay durağı önünde. No. 110 ~ 

_iii~·•_' _pe~Mlt~-@5i4i~~MidiiW!~~-4il~-li-*"~A~~~~~~--~~~~~~~ ... --~ 

ALMiNl' 
GRiP ·NE ZL E - N E VRAL.JI 

BAŞ ve DIŞ 

AG R 1LAR1 - A RT~ i T l 1~~ 
m::::r.m::::IP"..U [Q> ır er s lY} ~ Gıı n ş e lfi1 ses 
1 ! idrar yolları hastahkları m ütehassun 

80
e 

d 4 ten sonra Cumartesi fakirlere parasız Tel. 489 
·=·-·······---------------·--~--1111--·---· .......... ----.... --... ::;:::ı 7 ~ ....... -·----·-.. -····-·-.. ··-··--............................................................ ,,,,-

Yeni neşriyat 

Arhitekt 
Bu derginin 82.-83 üncü sayılan 

zengin münderecat ile intişar etmiştir. 

!çinde mimar Zeki Sayamı Suadiyede 
Villası, Mimar Halit Femirin Izmir fu. 
annda çimento paviyonu ile, Mühendis 
G. Ressamoğlunun (İstanbul hava 
planları) , Dr. mühendis Yagnerin "in
şa etmiycn millet ya~amıyor demek. 
tir.,, Mimar Kemal Altanrn (Selirniye 
camii ve mliştemilati) ~!imar Necmet
tinin Emrenin (1\rdın o~ullan) adlı ya. 
zıları, mimarlar ile mal sahipleri arasın-

11t1ıtwuııııııın111tuwaı~~ t.A' 

' • '1ı a:;~~ 
Bir kurban derisi, sitın ıçttoPlD'·;~ 

siz olabilir. Fakat bir o:r<J.'lf,0 •
1
J ,,.i~ır 

bu. deriler üç Milli Kuru?» ~~1'4 ' 
bir yardımdır. KW:~ cıe;'r. p. 6· 
va Kurumuna vermtz. • . .Jll"" 

uuııııııın ıııuıuınnınıı111mnıf1lll"Aı~· ~ 
~~~~~~~-----~ ~ 

da mukabele tipi, ba~ J1l ttıi;J,,.t 
mimarl faaliyet. hiograC: ~~,.ı,.dil'" eJf 
herler vardır. Bu dcrı;tıY1 W'~i~·t 
m.lmaralra ve mühcr.dislcre 

riz. 

1 

t 
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lstanbul konuşugor 

Galip Dede türbesi 
'~· 

Yüksekkadırı-· J<cnnn (,.'lnlll - Melckuıd ÇtnUJ (Tercı1me ue fkllbaı lıakkı mahfuzdur) 

( ERKEK - K1Z ) - Numara 6.i -

Ke1r11<d!DınıD tklYlır~armağa mın görünmez 

airdenb~;;nw;;;.ıdım, bir köşesindeki 
~lJdaklarından öptüm ~uazzam 
~Ollarımdan kurtularak bir ok gibi hır hara-
Saa fırlayıp dışan kaçtı bed· t 
~. ~ 12 de ya~cağım odayı göster- ni sevmediğin manası çıkmaz mı? 1 r • 
lıı .. ~· .ı: llrada, bır yatak odasında bu- Benan birdenbire bozuldu. Kekele -
~~ı· ~· li'azı ıcab eden hemen her şey var- di: 
~, C'b~ olan, yatağın üzerine geçiril- - Ni~in sevrniyeyim, sevmeseydim 
Ci~ lnlikti. anla.şır mıydım? 

&..:-•uinı: ig .. e dı'kkat tt' .. · --ııan e ıgımi gören - Tevile kalkma... Neyse... Bunu 

~~ ntırada ~Ok Sİ\Tİsinek vardır. 
~: rahat uyuyamll7.Bmız, dedi. 

\ıe: Yattım. Benan cibinliği çel.: i 

l'ıld~ Alia.Jı rahatlık versin, diye ay-

\'otguzu 
ıııll§ uktnn olacak, hemen uyu-
:ıt.-Uln. Sabahleyin erken uyandım 
~rı d,,ı._ . 
11a lt ""'«ı evvel kalkmış olacaktı. 0-

apısın dola.e ın camından onun sof ada 
tı~ tığını görüyordum. Benim kalk
~:-~r h' "'ll'oı 18Sedince, kahve getirdi. Ben 
o~ aya, o karşımdaki sandalyeye 
'oııra u. konuştuk. Öğle yemeğinden 
tlte td da nıu.,Pım arkadn§larından La
Ôlıt llıda bir genç kız geldi. Benan 
k. tanışt 
~" d'· ı?Uı. Bu zeki bir kızdı. Ser-
~~ b~~Uııcelerl, iyi fikirleri vardı. 
4tı~ ı.r ınuallimdi. O gUnden sonra 
l'ı '4.e h 

ta çı er gün geldi. Beraberce dı§a-
\i .....,_ kıyor, ltöyUn eosesl kenarında
~ t'<l.l'ka ·d· 
~~ c.cy~ı ıyor, dağlarda. yürüyor, 
~~ l4ll w <iliJnQakl ce·.-i:lik· 

.. ~il ~or, gUIUyor., eğle~orduk. 
~ i . de oturmaya alı~ık olmadı
~!l atıl~ sıkılmaya ba:lamıştım. Bu
~!~ nn Benan da beni köyün ver-

latıı~ll'~ tanmmı§ bir ailenin oğluyla 
te:ı~l Bu Mustafa adında bir 

u~l'ltttj:ıınunıa ahbabhğımızı çabuk 
~kıt Saf· ~u sıcak kanlı, temiz yü-
ır11staf hır delikanlıydı. 

h .. , a vıısıtnsiyle de t•'t" ·• h~o v , u un, pı 

t 
:tq adı e Caz.ete bayiliği yapan tbra-
ı1t nda b' ~·· ır çocukla tanıştım. Ar-
~hı dUJc UzJerimi ekseriya ya !brahi-

kttaat~a.nın~a, yahut da köyün as
~ baııa anesınde geçiriyordum. 

~ tl'ırı nıurncktepler açılmamış, Be
~ dfü,..... aıuın urkadaşlan daha kö.... ,ıe:rn· 
~~bir erke ışlerdi. Mektepte dört kız 

de ba k muallim arkadaştılar. 
llh,:e evu ~Ualllmlerj erkekti. İçle -
lıı~ Q ulunan yalnız bu başmual-
~ eceıc · · . ~ litn haldnınızı Benanla, hiç sev-
~l'otduk e, Pastra oynamakla ge-
~~ietı: Bu 0Yllnu da bana kendisi 

~~ geceya· 
~~ • kUçUk ı. Yattığım odada otur-
b~ol'duk masanın üstünde oyun oy-

"-~ ~atrn~~~.esı de na.mazım kılıp 
l~~~,tdaıu 
li..._~ın aşk konu§llla nasıl oldu bil-
~ıı .' a intikal etti. ' . ~'leltısan 8ev 

~tnı te göğUs erse her tUrlü felakete, 
~ ~l ha gerer ... dedi. Onun bu 

~"- na, onunı 
~ ettı.ır.· a cvlc:nmeyi mev-

l'lecı 6ırn ~,. lkl"r' 
1 

sırnlnrdn tL<~albulda 
• "t>_ "ın h 

~l ~n Cvlcn~~ı:lattı. O zaman ba-
l>!~· raıı ıkten sonra çalışrna-
1 ~ eıt he at etmeliyim. Bu mescle
~~'ahibi 1nı Ceçindirebilecek bir mes 

0 dukt ı. an sonra görii ·· ... ::-' be ŞUn .. ı.~.,, 

'~ nıek, Ben 
t~1• ı:ı lıer nn, • dedim - insan 
~.:~ b· Şeye k ti ~·- ır 6e. a anır, kocasından 
l'ıı. ·-e 1t.· ~ bcklcm 
~' ·,,ı Ve ez, evleneceği er-

. Parlak bir istikbal ......_ ..__ ara-
.. ,bit d 

~' •- efil nü., ~n \.. . 
~ ~n· ~-, ~· ırnle evl 

~l:!l(ij~.•Itbalirni e~meye söz ver-
gltü s'" teının etmemin JA.-

oyıcıni§tin. Bundan, be-

ancak imtihana girip muvaffak olduk
tan, istikbalimi temine adrm attıktan 
sonra düşünelim. Maamafih, istikba
limin iyiliğine tamaan benimle evlen
mek istiyen bir kadın veya kız, bende 
bunu bulamayıp da ayrılırsa aşkıma 
ehemmiyet vermeden onu çabucak u
nuta.bilirim. 

Benanm mahcub olduğunu yüzünün 
kızarmasından anladım. 

- Kenan, dedi, o zaman hakikaten 
böyle düşünüyordum. Seni sevmiyor -
dum. Şimdi böyle değil. ÇUnkü. .. 

Sözünü tamamlıyamadı. 
- Yalan söyleme - dedim-. 
- Sen, dedi, benim hiçbir sözüme i

nanmıyorsun, susmayı ve bir eey söy
lememeyi tercih ediyorum. 

Sinirlenmişti. Sustu ve dıprıya çık
tı. Onun dıprıya çıkmasından istifa
de etmeyi dilşUndUm. Sandalye8in1 bir 
az daha yanıma ~ektim. Sonra onun 
farkına varmaması için kendimi yana 
doğru çekerek duvara yaslandmı. 

Niyetim onun beni, ne derce ye ka
dar sevdiğini tecrUhe etmekti. 'ırtmı
da pijamıım vardı. O da hiç unut-
mam, koyu yeşil renkli ve çiçekli bir 
rob dö §ambr giymigti. Odaya yine 
ayni sinirli beliyle girdi. Ve sandal
yesine geçip oturdu. Ona ağır mua
mele ettiğimi biliyordum. Elimi uzat
tım, elini avucum içine tı.larak: 

- Söyle Benan, - dedim -. Beni ha
kikaten seviyor musun? 

O ccvab vermiyor, yüzüme bakmı
yor, sadece avuçlarım içindeki elleri
ni kurtanmya çalışıyordu. 

Birdenbire ellerini bıraktım. Kolla
rımı vUcuduna dolıyarak öptUm. Be
nan önce hislerine mağlUb kendini 
bırakmış, hatta bana da ayni eekilde 
sarılarak mukabele etmişti. Bu UZU?l 

sUrmedt. Ani bir aksUlarnel başgöster
di. Birdenbire silkindi. Beni itti ve 
sandalyeşinden bir ok gibi fırlryarak 

dışarı çıktı. Kızmıştı. 

O dakikada bu saf ve temiz kızı al
datmak azabından doğan bir Uzüntüy~ 
le kıvrandım. Ba§ımı kollarımın arar 
sına alarak ağlamıya. b8.§ladım. Be
nan tekrar odadan içeriye girml§ti. 
Ben ağladığımı kendisine gösterme
mek için kendimi toplamıya çalışır

ken, o, iki eliyle yanaklarımdan tutup 
başımı yukarıya kaldırdı ve gözlerini 
gözlerime dikerek uzun zaman bir ı'}ey 
söylemeden baktı, baktı. Sonra: 

- Kenan, de<li. Aramızda resmt bir 
bağlılık olmadan böyle bir şey olma
sını istemezdim... Ağlnma Kenan, sus 
canım, dedi. Sonra da yanaklarımdan 
öperek ilave etti: 

- Ağlama, kalk yat... Yarın konu
şuruz. 

- Sen git, ben yatarım, ağlamıyo
rum ... 

- Hayır. Şimdi yatacak ve ağlamı
yacaksın. Cibinliğini çekmeden rahat 
etmem. 

Cevab vermedim, kalkarak yattım. 
O cibinliği taktı. Sonra gelip hata ıs
lak duran gözlerimin içine iğildi. Dal
gın dalgın ba.ktı. Rob dö şambnnm 

cebinden çıkn.rdııh mendllile gözleri
mi fiildi. Yanaklarımdan öptü: 

- Allah rahatlık versin Kenan.. 
Diyerek çekilip gitti. 

(Devamı var) 

Galibdede türbt!İnd~n 

Yüksekkaldırnnın hemen bas tarafnn
da, Galibdeed türbesi denen kocaman 
bir harabe bulunduğunu eminim ki ço
ğunuz bilmezsiniz. 

Ben de doğma büyüme bir lstanbul
lu olduğum ve kimbilir kaç yüz defa 
Yüksekkaldmmdan geçtiğim halde, bu
rada camisi, çilehaneleri, ve geniş ıne
ıarlıkları ile kocaman bir tekke bulun
duğunun hiç farkında olmamıştım. 

Geçen gün arkadaşım Foto Ali ile 
beraber, Yüksekkaldınmx dolaşmıya 
itmiştik. Yo ·u~1aı a ğıya doğru iner

~en. arkada.sun birdenbire durdu; po.; 
lıs karakolunun yanındaki daraetk ko • 
ridoru göstererek: 

- Buradan içeri girelim, sana ga öl 

yet enteresan br yer gösterevceğim. Beş 
on dakika kaybedeceğiz ama, değer do -
rusu, dedi. 

Hiç itirai etmooen arkada~mu 
takip ettim. Polis karakolunun y~m
daki daracık koridordan geçtik ve ken
dimizi birdcnbre zeimndeki çmentoları: 

bin bir parçaya ayrılmış çok geniş bir 
meydanda bulduk ... 

Sağımız, solumuz, ilerimiz gerimiz 
velhasıl her tarafımız müthiş bir hara· 
be halindeydi. 

Çatısının bir kısmı zemin katındaki 
sandukalar üzerine çökrnilş büyük ah
şap binanın bitişiğinde, sıra sıra mezar
lar dizilmişti. Mermer mezar taşlan ü-
zerindeki yazılardan bunların yüzler • 
ce sene evvel yaşamış şeyhlere ait ol
duğunu anlamak güç değildi. Etrafla -

nnın parmaklıklarla çevrilmiş olınası 
sayesinde tamamen harab olmaktan 
'mrtulan bu mezarların gerisinde, her 
taraf mda otlar bilrlimüş, bütün taşl:ırı 
darınada~mık olmuş, sefil bir mezar
lık görülüyordu ... 

Çatısının bir kısmı çökmilş ahşap 
binaya doğru ilerledik. Sanki diğer kı
sımlar da bizlerin başına çökecekmiş 

gibi bir hisse kapıldığını için, ben ka-

pı önünde bir an tereddüt ederken, ar
kadaşım en ufak bir ürkeldik gösterme
den içeri dalıverdi. 

İki üç dakika sonra onu yıkık cami. 
nin bir kö~nde gördüm. Fotoğrafını 
ayar edip, yukarda gördüğünüz ikinci 
resmi, yani binanın nasıl çökmüş oldu
ğunu gösteren manzarayı almakla meş
guldü. lşini yaptıktan sonra bana dön
dü: 

- Gel, yahu, diye söylendi. Kork
ma, içersi sapsağlam. 

Bu sözlerden cesaret alarak ben de i
çeri girdim. Kapının civarı o kadar ha
rap, o kadar berbat bir vaziyette oldu
~ halde, binanın içi hiç böyle değildi. 
Edciden tekkenin toplanma odası olan 
geniş salonda son zamanlarda bir va
kitler de tiyatro oynatıldığı yanların
da M.lft bayraklar asılı duran kapıdan 
küçücük sahneden anla~ılıyordu. Bura
nın camları, çerçeveleri tam olsaydı, bu 

iki manzara 

Haberci, Galibdede tilrbesinin şimdi m 

ile doldum/muş olan Çilehanesinden 
çıkarken 

gün bile kullanılmakta olduğuna ina -

1 
nabilirdim. Vaktile pencere yeri olan a

çık deliklerden berinden başımı uzatıp 

baktım, hemen ötemizde Alman melde
binin koca binası görünüyordu. 

20 adım yakındaki bu gençlik ve ta
zelik kaynağı le Galipdede türbesi ihti
yar ve çökük hali ile ne garib bir tezat 
teşkil ediyordu. 

Binadan dışarı çıktık... Geniş avlu -
nun bir köşesine sdcr~ış küçücük bir 
evle, karşı tarafındaki yüksek duvar n
rasına radyo anteni kurmaya çalı§an 

birkaç kişinin yanma gittik. Kendileri
ni o kadar işe vermişlerdi ki, bizimle 
tek br kelime bile konuşmadılar. 

Yalnız, bir köşede duran eski polis 
klübe'erin yanında sessiz sessiz do
la~ yaşlıca bir adam: 

_ Bakmisızhktan harab oldu, bura
sı diye söylendi ve başka söz söylemedi. 

Nihayet Ali koluma girdi. 
_ Sana dedi, buranın en enteresan 

yerini, çilehanec;ini göstereyim .. 

Avluya nazrr mezarlığın parmaklıkla
rı arasında.ki bir yeraltı kapısının yo
sun tutmuş mermer merdivenlerinden 
karanlık mahzene doğru dört beş basa
mak indim. Fakat birdenbire şaşmp va 
n yolda durdwn .• \rkadaşımm dervişle-
rin çilehanesi, dediği bu mahzen, şimdi 
kocaman bir sahnnç olmuştu. üst ba
samaklara kadar yemyeşil bir su ÇJ,kı
yordu. 

Bu vaziyeti görünce Ali benden ev
vel davrandı. Hemen geri dör.dü. Bir az 
sonra ben de tekrar dışarı çıkarken, o 
burada gördüğünüz resmi aldı. 

Galibedcde türbe5inin sessiz hali, ha
rabeler ara:.ında boy gösteren sanduka· 
lann garib 'w.ı.ziyeti, bana turof bir ür-
1.eklik ve soğukluk vermişti. 

Arkadaşıma: 
_ Burada gördüklerimiz k~fi . artık 

gidelim, dedim. 
O da benim vaziyetimde olacak ki1 

tt>J\li fimi hemen kabul etti. 
Yalnız; geniş avludan ayrılıp dar k°"' 

ridor vasıtasiyle Yüksekkaldmm cad -
desine çıkmadan evvel, bu çok ihtiyar ve 
metruk muhitte, yegfuıe hayat eseri 
gösteren ortadaki y~il yapraklı koca liil 

man ağacın bir resmini daha aldı. 
HABERCl 

Moda 
röportajı 

l~li·] 
lstanbul radyosu 
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17 lnktl~p dersi: Üniversiteden nak

len Mahmut Esat Bozkurt tarafından. 

18,30 ~--uklara masal: Barım Nine ta
rafından,, 19 Bayan Inci: San piyano 

ve keman refakatile, 19,30 .Memleket 
şarkıları: Malatyalı Fahri tarafından, 

19,55 Borsa haberleri, 20 Rıfat ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıaln. 20,30 Hava raporu, 20,?.3 
Omer Rıza tarafından arapça söylev, 

! t • f t J 

20,45 Belma ve arkadaşları tarafından 

Türk musiki i ve halk şarkıları, (saat 

ayan), 21,15 fasıl saz heyeti· Okuyan

lar: lbrahim Ali, küçük Safiye, Kanun 

· I Muammer, Klannet Hamdi, Ut Cevdet 

Kozan, Tanbur Salfilıaddin, Keman 

Cevdet, 21,50 radyo fonik temsil: Stüd .. 

ve operet parçalan, 23 son haberler~ 

Gil::el bir ski elbisesi. Ceket düz renk-
li gabardindcn yap·lmt§iır. ôn tara
fındaki süsler sarı ı•c yc§Ü renklidir. 
Pantalcn 1cırmızıdır~ 

Ajans haberleri, 23 plfikla sololar, opera 

ve operet parçalan, 2350 Son haberler, 

ve ertesi günün programı, 23,30 son. 
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Çocuk suç•arı, ruhi ve içtimai sebepleri [iV] 

Venüs mabedi" ~ydm mektubu ••• 

Karacasuda yapılan Fabrıka Nazılhyı 
-Ceza kanunu 

VE hafriyatta meydana değiştirdi 
çıkarıldı Pazar yeri genişliyor Suçlu çocuk İzmir, (Hususi) - N:ı:zi.~li civ.arm- Bf r yılda ı 5216 kici 

da Karaca.suda Geyre koyundeki Af- ~ 

rodisyas harabelerinde Uç aydanberi ki ( a p 0 k Um ağa ge 1d1 
araştırmalara devam edilmektedir. Aydın (Hususi) _ Nazilli ilçesi 
Kültür blkanlığınca bu işe memur e- nüfusu tahrirde 13,300 iken, bu mik
dilen Bergama müzesi müdürü Os - tar son günlerde iki bin fazlalaşmış
man Bayattekin kış hafriyatını ikmal tır. Nüfus kalabalığı ve basma fabrikası 
etmiştir. nm yarattığı hayat ve hareket, beledi-

Bir ıuhi tababet hocası, en normal sandıklarımız 
da dahil olduğu halde insanları üçe ayırmıştı : 
DeU, zır deli, zırzır deli ! 

Yazan: Dr. Rasim ADASAL 

l lk insanın bilerek iılcdiği günah
la baılıyan ve cemiyetin nor

mal fonkıiyonJanndan biri olan suça 
kar11 cemiyetin en kuvvetli silalu daima 
(Ceza) olmuıtur •• Suç ıibi ilk ceza ea 
en büyük babamız Adem'in cennetten 
kovulması, menfalarda mahrumiyet 
ve ıstırap içinde Y8§8Jn&&İyJe batfomış· 
tır. "Dayak cennetten çıkırutbr., dar
bımeselinin kastettiği mana budur. 

Fakat bir fiilin ceza ile mukabele 
görmesi yani suç sayılması, onu iıliyen 
ıahısta fenalık yapma iradesinin mev
cudiyetine bağlıdır. Ceza için birinci 
ıart, kanunlara kartı bilerek ve iıtiye· 
rek bir sapıklıkta bulunmakbr. Demek 
ki suçlu sayılmak için, kanun ile ceza. 
landınlması lazımg~Jen bir fiili iılemek 
ve a)ni zamanda bunun icrasında karar 
ve istek bulunmak prltır. O halde bu 
ıart haricinde iılenen bir fili fertlerin 
ve cemiyetin ahlaki telakkilerine muga· 
yir olsa da mcıı'uliyeti mucip olmaz ve 
bu itibarla ceza kanunu suçlulan 
(.'Mes'ul) ve (Gayri meı,ul) olarak iki 
biiyük grupa aymr. 

Gayri mes'ul sayılmanın bütün nıhi 
ve İçtimai sebeplerini iki büyük baılık 

altında toplayabiliriz: 
1- Bunama hali, 2 - Mecburiyet; 

yani suçu mukavemet gösterilemiyen 
cebri bir kudretin, bir zorlamanın tesi· 
riyle iılemektir; bunu daha ziyade ha
kimler deli!Jere ve ıahadetlere istinat 
ec!erek tayin ed::rler. (Bunama) ise b'1-
lıaıısa kahillerde görülen bir çok viladi 
ve kisbi ruhi hastalıkların bir netice
sidir; ve böyle bir hal karııımda hakim, 
adli tabip\en veya ruh hekimind fU 
suali ıorar: , 

"Maznun suçu iılerken §Uur halinde 
mi, yokıa bilakis fena hareketlerini ira
de ve muh:ıkeme kontrolünden kaçıran 
bir bunama vaziyetinde miydi?,, 

Fakat, delileri, aağlam kafalı insan
lardan ayıran hudut aabit değildir. En 
normal insan ile en deli insan arasında 
mütevassıt bir insan grupu daha vardır 
ki bunlar için mesuliyet karan vermek 
çok güçtür. Al:,kadar müelliflerden biri 
kitnbında ''yan deli ve yarı mes,ul in
sanlar.,, demiıtir. Bize ruhi tababet 

dersi veren merhum hocamız Raıit 
Tahsin de bütün insanlan, en normal 
sandıklanmız da dahil olduğu halde, 
üçe ayırmııb: "Deli, zırdeli, zırzırdelil,, 

Hakikaten ıuç ruhiyabnm son te
rakkileri zahiren sağlam görünen bir 
çok inaanlarm hakikatte ruban hasta 
olduğunu meydana çıkarmı§bt. Kafa 
sıhhatinin ölçüsü, sade faal ve parlak 
bir zeki değildir; zeka mekaniz:m.-uı ya
nında bir de moral yani ohlak meknniz· 
maıı mevcuttur. 

Binaenaleyh dahi denecek kadar sağ· 
lam zekalı oldukları halde moral cephe
leri çok zayıf ve dolayniyle suçlara 
müs:nit olan fertler çoktur. Nitekim bu 

ruh hastalıkları hakkında mes,uliyet 
karan vermek huı;usunda çok defa 
mahkemeler dahi aciz kalır. Ma.atteeuüf 
bazı doktorlar bile (hastalık) deyince 
muhakak surette gözle görünür ve el 
ile tutul ur deliller arayacak kaw ma

teryalist ve muhafazakardırlar; sırf 
ruhi sahada ve hazan da bir monomani 
yani bir t·k ıeye kartı iptila veya kor
ku gibi bir ıekilde baş gösteren teza· 
hürlere kartı dudak bi:kerler. 

Daha dün meıhur Franıız romancısı 
(Gi dö Mopanan) ın "On üç yaşında 

bir delikanlı,, baılığıru taııyan bir hi
kayesini okudum. Tıbbiyenin eşiğine 

ayak basmamıı olan bu fıtreten 

Psikolog edip, ayni aileye mensup bü
tün erkek mahsullerinin g~liklerinde 
hep ayni mani, (a~k cinnet) ile intihar 
ettiklerini çok ıüzel tasvir etmektedir. 

Aranmda aailam etiketi ile dola-

pn batta mühim içtimai mevkileri olan 
ve fikri ıabit, marazi korku, ıiddetli 

kuruntu gibi ruhi ıstıraplan bulunan 
insanlarm adedi pek çoktur. Bütün bu 
karaJder ve moral hastalan için (Ha
fif mes,uliyet) prensibi, Ceza Kanunun· 
da formül halinde bulunmaktan ziyade 
bir nüve halindedir. Halbuki ıuçlu ço
cuklara suç ve ceza baknnından, kahil
lere tatbik ettiğimiz kanunlarla mua
mele yapamadıgrrnıza göre (Çocuk 
Criminologie) si bir huıuıiyet göster
mektedir. 

Çünkü esasen ceza kanunlan memle
kete '\·e cemiyete göre ( 11 - 17) ara
sındaki çocuklan (tefrik ve temyiz) 
kabiliyetinden yani irade ve maııbk me-
kanizmasından mahrum ve dolayısiyle 

(Gayri me5,ul) ve yahut ratı yüksel • 
dikçe (hafif rnes,ul) sayar. 

Bu yaştaki çocuklarda bir fiilin ahl8ki 
kıymetini tayin eden ve ölçen zeka me
kanizm••• henüz tamamlanmanuıtır; 

çocuk daha ziyade engin bir muhayyile 
dünyasında binbir heyecan ile sevkita
biinin tesiri altında ve muhakeme dü
meninden mahrumdur. 

Binaenaleyh kühulet çağından önce 
çocuklnrda gördüğümüz ve hassasiyetle 
tesbit etmeğe çahıtığmuz (ruhi bozuk
luklar) bize cea ölçüsü teıkil etmek
ten çok uzakhr; çünkü c!ediğimiz gibi 
kahil de mes,uliyeti kaldıran (bunama) 
veya (me§ru mazeret) gibi sebepler ol
masada yaşı icabı olarak (gayri mes- ' 

Son hafriyatta. elde edilen netice ye işlerine de tesir etmiş; varidatı art
cidden mükemmeldir. Hamamlar, Ve- tırmıştır. 

nüs mabedi meydana çıkarlımıştrr. Nazilli pazarlan ötedenberi çok ka
Bloka taşlarının fevkalade ağır olma- !abalık olur.. Fakat bu günlerde pa
sından bunalrın tamamının meydana zar daha kalabalık olmaktadır. Beledi
çıkarılması b:ıh:ı.ra bırakılmıştır. ye bu yüzden pazar yerini. değiştirmek 

Mevcut tarihi hamamın şark:ı. doğ- lüzumumı duymuştur. Evvelce pazar 
çarşı içinde kurulurdu. Çarşı içinde pa

ru giden koridoru üzerinde bu kış zar günleri izdihamdan geçilmek ve ra
mevsiminde yapılan hafriyat netice -

hat alışveriş yapmak mümkün olmazdı. 
sinde Agoranın bir koridoru meydana Ayni zamanda sebze ve meyve artık-
çıkarılmıştır. lan da çarşryı müzahrafatla doldurduk-

217X69 eb'adında olduğu anlaşılan Belediye bu mahzurları önlemek i-
uzun bir hol üzerinde yürünerek, bu- çin, şin1di pazar yerini Yedieyltı.I okulu 
rasmm Geyre köyüniln evlerine kadar karşısındaki 7000 metre kare genişli
yaklaştığı anlaşılmıştır. Bu koridor ğindeki arsaya kaldırmıştır. Burada yağ 
hafriyatında saçak taşları m~ydana ve peynir gibi yiyecek maddeleri, üstü 
çıkmıştır. Bu s:ıçak taşlarının frizle- örtülü ve toz topraktan muhafaza edi-
rl çok kıymetli kab:ırtma alev ve in- lerck, yüksek yerlerde satılmaktadır. 

s.-ın başlarıyla süslüdür. Halkevi kiltilphanesi 
Elde edilen 175 baş, çeşitli meyva 

ve yapraklarla örülmüş ve girland • 
larla biribirine bağlanmıştır. 

Bu agoranın bir ucu Afrcx!isyanın 
küçük Akrcpoline dayanmaktadır. 

Af rodisyaya ithaf edilerek oranın 

halkı tanf ından yirmi asır önce mey
dana getirilen abideler cidden şayanı 

hayrettir. Bilhassa Venüsün gil7..elli • 
ğinc ait ne varsa orada yaşatılmış. 

Venüsün ~k ve güzellik menkıbeleri
ne sahne olan köşeler büyük bir iti
na ile hazırlanmıştır. 

Aydın halkevi kitapsarayı gün geç
tikçe zenginleşmekte ve Aydında mü
him bir hitiyacı karşılamaktadır. Bilhas 
sa bu yıl gençlerin ilgileri çok artmış 

tır. Mektebinden çıkan orta okullular ki 
tapsaraymda toplanmakta ve gece de 
burada ders yapmaktadırlar. 

ul) tuluyonız. Ve yirmi bir yaşmı dol·,- ""================== 
dunmyan bir baba katilini dah! umı- rak hepimizi; ailesi, mektebi, atelyesi, 

Kitapsarayda kitap sayısı 1169 ciltli, 
200 ü ciltcidP. olmak üzere 2645 i bul
muştur. Kitaplar tamamen tasnif edil
miş ve talimatına göre fişleri doldurul· 
muştur. Kitapsarayda henüz ciltlettiri· 
lemiyen 5383 muhtelif meanua ve lx"Ş 
yıllık muhtelif ııa:at.. lmloJ..c:.i,.·o'*-lars 

vardır. 937 yılmda kitapsaraya 479 ki
tap gelmiştir. Kitapsa.raya Ulus, lst:ı~
bul İzmir ve bir çok vilayet gazetelen-yoruı:. 1 kışlası ve hatta sokak muhiti ile bütün 

O halde çocuklarda (ruhi bozukluk- cemiyeti candan al&kadar eden en mü· 
lan), daha ziyade cemiyeti vikaye ve hiın ve en aktüel mevzudur. Bundan 
tedavi bakımından aramalı ve bu suret- sonra!<i müsalıabem doğrudan doğruya 
le ia..tikbalc!e daha feci cinayetleri ön- çocukiarda gördüğümüz ruhi bozukluk· 
lernek icin çok erkenden meydana çı- larla bunlarm bir neticesi olan suçların 
kannalıdır. çeıitlerini inceleyecektir. 

Ve bu mesele, ayn ayn fertler ola- Dr. Ra.~lm ,11Jı1SAT .. 

Ameırn~a©la 

10 ayda 
66 tayga1 e 
kazası ! 

Mühendisler havada kal'i bir 
emniyet tesis:oe uğra~ıyorlar 

AmerikadJ. on ay git.i kısa bir za
man zarfında tamam 66 tayyare ı .... zn.
sı oluşu, tayyare mühendislerini har&o 

kete getirmiş bulWluyor. Bunlar, ha
vada kat't bir emniyet tesis edebilmek 
için yeni yer,i tedbirler ara.5tırmaya 
başlamışla.rdır. 

Bu arada gayet büyük bir tayyare 
bir hava lfı.rotuvarı hll.line sokulmuş 

ve birtakım mUhim tecrübelerde kul
lanılnıaya ~lamıştrr. 

Tayyare mlihendislerinden ve tekni
slyenlerden müteşekkil bir grup, bu 
tayyare ile fırtınalı yerler aramakta 

ve en şiddetli fırtınaların içine girerek 
tayyarenin aldığı vaziyetleri, radyo -
nun havada fazlalaşan elektrik dola· 

' . le 54 muhtelif dergi gelmektedır. 
937 yılında 15216 kişi gelerek kitap 

der~i-ve gazete okum tur. 
Kitapsaray ve yayın şubesi şimdiye 

kadar besi halke>inde verilen konferans 
lar, dördU zirai ve bir de halkevi çalış
malarım gösteren dergi o1mak üzere on 
eser bastırmış, aynca Aydın tarihinin 
birinci cildini de tabettirmiştr. 

Maııraş'ta. 

Yeni bir şeh:r 
kuruluyor 

"" Maraş (Hususi} - Maraşta imar 
işlrine büyük bir ehemmiyet verilmek
tedir. Şehrin batı tarafında Göksü yolu 
üzerinde kurulacak olan yeni Şehir için 
modem bir plan hazırlanmıştır. Şehrin 
su işlerine 235 bin lira sarfedılınek su
retile Maraşlılar temiz içme suyuna ka
vuşacaklardır. Pınarbaşmd~ ~urulacak 
olan elektrik santralı da ıhtıyacını su 
ile temin edecektir. Belediye binasından 
kışlaya kadar devam edecek olan Yiğit
ler bulvanmn inşaatına başlanmıştır. 
Maraş _ Eloğlu üzerindeki Aksu köı>: 

rüsü ile Maraş _ Göksu yolu üzerindeki 
Ali kazası Tekirsadalak köprülerinin in 
şası müteahide ihale edilmiştir. ~et~~ • 
anne olarak yapılacak olan bu kopruler 
210 bin liraya çıkacaktır. . 

!\-faraşın mühim ihtiyaçlarından b1: 
ri olan köprülerin yapılması herkesı 
sevindirmiştir. 

yısiyle yaptığı arızaları tetkik etmek
te, bu arızalara çare bulmaya çalış· ı 
maktc:ı.dır. 

Amerikada Doytonda orduya men
sup tayyare mühendisleri de tayyarc

cilikte inkılap yapacak yepyeni bir 
ke;;fin tecrübelcrile meşguldürler. Bu 
öyle bir cihazdır ki, sise giren tayya-

Bir lciboratuoor haline k"-Onu1aıı tav· 
yare ve tel$iz dairesi 

Havacılığa ~mniyet veren keşifler 
arasında otomatik bir buz eriticisi, o
tomatik yangın söndürme cihazı, bir 
takım havai tarassut alat ve edevatı 

Şarbon 
Karapınar kazası 

kordon altında 

relerin arızasız yere inmesini temin 
etmektedir. Pilot siste yolunu şaşır
dığı takdirde bir düğmeye basmakta, 
böylece radyo ile iş1iyen bir mekaniz
ma harekete gelerek pilotun hiçbir 
müdahalesine lilzum ka!madan tayya-
reyi arızasızca yere indirmektedir. 

vardır. 

HA~~~ 
lstanbulun en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER'e verenler kar ederler. 

Konya (Hususi} - Karapınar ka
zasında 53 yaşlarında Osman oğlu 0-
merin, Şarbon hastalığına tutulup vefat 
ettiği haber alınması üzerine Karapına
ra bir veteriner gönderilmiş ve icap e
den ihtiyati tedbirler alınmıştır. 

Karapınar merkezi kordona konarak 
hayvan ve hayvani maddelerin ihracı mu 
vakkaten menedilmiştir. Bakteriyolojik 
tetkikat yapıldıktan sonra neticenin vere 
ceği şek.le göre hareket edilecektir. 
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Turgutlu 
Belediyesi 
Nasıl çalışıyo~ e 

Yeni bir sitadyom ve Beledıf 
binası da yapılyor . •e tr 

Turgutlu (Hususi} - Beledi} ı
aliyeti takdire şayandır. Kasa~~ 'b 
mar ve tezyini için muntazam bır > 

de çalışmaktadır. ~ : l..ı 
İki sene evvel tesis edilen fıdanl~ ac 

istifadeye başlanmış, kasabada t n· 
işlerine hız verilmi~. civar köylere 
dan tevziine imkan bulunmuştur. ddl 

Belediye kasahada gençlik tıarek~ 
nin hergün arttığım görmüş ve .. ~ 
lerin en mühim ihtiyaçlarından b~hl 
lan stadyom işini ele almıştır.:;,.. 
meclisinin bundan evvelki içti~. ~ 
spor sahası olarak tefrik ettı~ı ~ 
kuyu mezarlığında modem bir stad ıJ 
rulması kararlaştınlmrş ve !;tadY0~~ 
projesi de hazırlattmlmıştır. ~ gfJ 
taksim edilerek bütçe imkfulıarına 
inşasına çalışılacaktır. ~ 

Her kolu ayn ayn yerlerde bU~ 
belediye teşkilatının bir çatı al r-' 
toplanması, işlerin daha düzgün ~·e)"?I 
}aylıkla yürümesini temin ~ece~ ed ~ 
atine varılmış ve modem hır bel ~ 
binası inşası muvafık görülmüştü!· 
nanın projesi hazırlanmaktadır. d'I 

Şimdiki cumhuriyet meydanı, 1<8·..,1 
nın ihtiyacını lAyıkile karşılıy~ 
tadır. Belediye, yeni meydanın ~ 
bir yerde kurulmasını ve daha td 
tutulmasını, buıada büyük Şef A~ 
kün heykellerinin de yer almasını -, 
laştmmş ve projesini tanzime ba~ 
tır. . ·ıı fi 

Mevcut su tesisatının ıslahı ıçt~ 
manyadan beş kiloı;netrelik borl~ 
malzeme getirilmiştir. Havalar d 
ıslah ameliyesine başlanacaktır_;/' 

vuırttta 

Ağaç diknı 

faaliyeti bı 
Balıkeslrln yalnıı 

0 kazasında 100 bl 
ağaç dlkillyot ~ 

Dursunbey, (Hususi) - J33l J'. 
vilayetine bağlı olan .ka7.amlr.<iJ 401 
dikimi ve boş yerlerin ağaçlıı if'. 
rulması işine büyük bir eheIJllXl ol 
ve çok ciddi bir mesai ile deva.ı11$11_. 
maktadır. Bütün köyler ta?Il rn 
ağaç dikimile meşguldür. . . .lltifı 

Birçok köylerimiz muhıti.tl ~ıe 1 
ve müsaadesine göre badeınh1;.eri/ 
luk tesis etmekte ve sulak 
kavakla doldurmaktadır. . di' ~ 

Giresun vilayetine on bın flll r·~ 
danı sipariş edilmiştir. Ya.k~~UJ'~ 
cek olan bu fidanlar kaza..'1Ill vıi 
Kavacık nahiyesi köylerine te '/ 

.• -1n1Jtl 
terek ala~~ar fe~ memw ._. f. 
retinde dıkılecektır. -oe1; 

BugünkU faaliyetle Dursun ıııei'~ 
zasmda 938 senesi içi~de biJl ,E' 
meyvasız olmak üzere yuz it· 

dikileceği tahm~ lı' 

1 
Vurddan f 'l ~ 

t<UcUk H~ ~ •t 
• Balıkesrde çocuklara esı ı:ıesiıı' ~' fl 

rumu 120 fakir ilkmektep ıal:f1l~tıf .J ~ ita~ 
cak öğle yemeği vermeğe b3şl t ıclll'~ ' ~ 

• Manyasta Bedri ve Ahfl'l~i~ef e 1 
iki ilk okul talebesi kavga e-tte ,,, 1 •a· 

ınr 5\ll"" ' 
Bedri Ahmetli bıçakla ab.. tıfl1 gı~1 
lam ıştır. .. ecliıııı' "/ r ı 

• Kars cumhuriyet rnud . ıııO ~ 
Şeref Eroğlu Denizli ~lıi?reti ~ tıı 
umumiliğine nakledilrnıştl~ ıııil J 

• Konya mıntakası 51 rtıetr'..,. J ,re ;tll'' 
teşkl~tmda çalı~n doh-to~elif ~}.1 

Sıhhiye vekaletınc.e muh /. 
taltif edilmişlerdir. daO ~~ ~ 

• Ovayı su baskınların . ·o ısl _,ff. 
deresil1ı . ' için M. Kemalpaşa )31J ıŞ ~? 

meliyesine başlannııştO:· ,t\tıriit<ıl,., 1 

. ··teahhit ,rrı milyon lıraya mu .. a}ılıit 'ftı. 
Nacinin ortağı mute 

• • ,,;f{'J 
rilmıştir. üdUtl11t1 rll'' 

• tzmirde orman m ııııı~ ~ 
dığı tedbirler sayesi~d: 1o ı<ll 
mürii fiatlan birdenbit 
5 kuruşa dUşnıüştilr• 

~_!_ ______________ ~~~~----~~~--------------------------------~--------
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~ l\01c. 
•lııeına' bu YeelJ 16zlü, gQr saclı sevimi[ Macar km, 

•• crllklr ~· ıtarorandan yeni bir yıldız oJ:ırak seçilmişti. 
L _ G.al>ar 8 

ebe) filminden sonra yeni bir filme bıışla
,.._d,kl on .•• 

HABER - :AlCtam r>06tan 

• 

~ "'''"· le•l'Dll a.llsll bu !ilmde gösteriyor. 

~.'~.~ri Gara' dan niçin ayrllmış? 
ı. ~li J\ ' sıwimli İngiliz nrtis- şeyden evvel snnntırıe bnAlı oldu~unu llıı!Jer verelim ki, Hanrl Gara şimdi 

ı. •ıa11 ovıa evı 
.. ' 11 G enen sinema yıl- anladım. DilşOndilk, dostça ayrılmaya (Marsllya güneşi) adlı yen: bir fibn 
tt,~ı. ıc::.k;rı<;ından ııyrıldı. knrnr verdik.,, çevirmekle meşguldilr. 

Ocasınd ıs ne b:ış \'llr:ın gııze-

h ~~tı. •nı,,:;o;~rılışının sebeb- Holi v u l ta da eşegw i 
~r lı lttnın 

'~ lr at ederim ki, gene ve 

btL neıt?r.. b 1 ' lı.. "'"·;o kadar a yıldızının kansı oy ay o r ar • 
. 'llt~ er1ıı rzu edilecek şey 
~~ıİcıbtr •llr: bir şehirden ~iğerine 
~~1~~1111, lıirl~ka~i.~tırın ı>eşlmi
·°"' le Ilı 16 ı n sizi rahat hı· 

L laL "tnek ,.. k"l" 
~ '•ne hır ~c ı ır şey mi? .. 

her 
80 

kadın dc~illm. Bu
"'-~rı._ lc,~1 zeı -ve "'irkin birçok 
~,, llııza 
~ l)Qıı be1tnıasın Reçlp Yiyecek gt. 
ı:ı~""·>ıı~a b a tahommül ede-

t . ._il b unun k d . . 
"lı:' lr ley 0 ar sınırleri-

-ı 1- (~ Yoktur. 
1'1ıı 11"1 lr 

~llr llııtıa Cidden) filminde bera-

t ~'1' .. Aıeı~ <'n şairane idi. Fa
lltııı. Ui de b!r haynı.. NI

' anrı Garalnın lıcr. 

Holivudda film .i§leriyle uğraşan a-
damlar, cidden takdire değer kimse -
ler ..• Neler yapıyorlar, neler icat edi

yorlar! Şimdi de hayvanlann cinsini 
değiştirmeye başladılar: boya kutu.su· 
nu, fırçasını ellerine aldılar mı, adt 
bir eşeği, yaban eşeğine; bUyUcek bir 
horozu tavus kuşuna döndUrüyorlar. 

Bununla beraber, geçenlerde Ko -
lümbia şirketinin makiyaj memuru 

müşkül bir vaziY.ette kalmıştır. Hima-

laya dağlarından 'getirilen bir keçiye 
makiyaj yapılmış. Fakat, birdenbire 
keçinin büY\lk bir kusuru olduğu gö
rülmüş. Meğer bu cins keçiler sakal -
sızmış. 

Studyoda bir mUnakaşa ba§lamıı: 
sakalsız keçi olur mu? Nihayet, tak
ma bir sakal yapmıya karar verilmi§. 

Tabii keçi sahibi buna itiraz etme
miş. Etmesine imkAn var mı 1 Keçisi
ne haftada 750 dolar (800 türk lira-
sı) ücret veriliyor •. , 
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6fJ w•oıwı..a .. KJlf 
Güzelliğin muhafazası 
için ne yapmahsınız? 

Meşhur bir gOzelllk 
sihirbazının 

Oç eteklik modeli 
Bugün sayın okuyuculanmııa üç e

teklik mo:leli veriyoruz: 
Kıaa etekliklerden ikisi, kullanılan 

~tın cinıine g8re, sabahlan giyin
mek için daha muvafıktır. Uzun etek
lik. kadifeden veya krep satenden yapı
hr ve ıuvarelerde giyilir. 

Resmin ıolunclaki: Vagram modeli 
eteklik. Diyagonal veya düz renkli yün 
lü kumaılardın yapılır, Dikiş ve kıv
nm payı fula bırakılmalı; prtiyle 3 
parça keallir .ı metre 40 ıantim en!nde 
bir kumattanı 1 metre 50 santimlik bir 
parça kafidir. 

Ortadaki: Mınon modeli eteklik. Di
kit ve kıvrım payı bırakılarak iki parça 
biçilir. 1 metre eninde kumaştan 2 
metre 50 Nntim k,ifidir . 

Siidiılli: Triyanon modeli eteklik. 2 
parçacf'an mürekkeptir. 1 metre 40 
santim eninde kumaştan 1 metre 
santimlik bir parça yetişir • 

· Etekliğiniıi dikip bitirdikten sonra 
ldik\at edilecek. ehemmiyet verilecek 
ıey UtUsüdür. Dikiş yerlerindeki par -
çalan iyice ütüleyerek düzehmek lazım 
dır. 

Yünlü etekliklerüı biçimi, eğer uzun 
müddet ayni vaziyette oturursanız, pek 
çabuk bozulur. 'Otilsil bozulunca da bi
çimi değişir. Hunun önünü alma~ın ça
resi dizlere kadar ince, fakat sağlam 

ipekli bir kumaştan astar ~oymaktır. 

Kıymetli porselen
ler in muhafazası 

Saksonya, Viyana veya Çin porselen
lerini temizierken büyük bir dikkat is
ter. Bunları yılçarken kat'iyyen soda 
kullanmamalıdır • 
Eğer yağlı ise, ço!: sıcak cucb ve bol 

sabunla yıkamalıdır. Yağlı değilse, tuz
lu ıuya temiz bir bez batırıp silme· 
sonra ılık sud'l yıkamalı, iyice l:urutma
lıl:lır. 

ı 

ta vslyelerlnl 
okuyunuz 

# 

1 Kadınlar, meflıur sihirbaz (Mac Evan) a güzelliklerini muhafaza için ne 
yc.pmalarr lbım geldiğini sormuşlar, sihirbaz 

- Zeytinyağı ve buz kullanınız 1 -
Cevabını vermiı, ve bunun glizelliği idame ettirmek hususundaki faydalan

nı anlatmıı. tik evvel, yüzü kalın ve sert bir havlu ile uğuıturunuz. 

2 Zeytinyağım bir kile içeriıinc dökünüz. Sonra bir ıünger ve yahut bez 
parçasını y;.ğa batırınız, iyice yüzünüze sürünüz, bilhassa gözlerinizin 

altına, burnunuz;un etrafına .. 

Bundan sonra bir kaç buz parçası alınız, ince bir tül parçasına sarar.-; yü
zilnUze kuvvetlice ıürilnUz. 

3 Buna bet dakika devam ediniz. Sonra gene zeytinyağına sıra gelir.. Bun~ 
frikıiyon yapar gibi değil, parmakları batmırak sürmelidir. 

4 Nihayet sıra katlarmıza gelir .. Bt·nların uzadığını, çoklaştığını isterseniz, 
k~Ok blr fırça Ue baflf5e .(Caator). Y.aiı" ailriln~ 1 

1 



Dan Hcybelüıdada yapılan k"'lr ko~us una iştim'k cdenlerd8 bit- grup 

' 1 

ŞöD<dl M©l<ÇD©llf'~ 
Fenerbahçe Anado
lu hisarı 3-0 yendi. 
Dün Kadıköyünde, günün .son şild kalarda Bülend sert bir şntıc ilÇ~ 

~ilsabakası, Fenerbahçe ile Anadolu- sayıyı yaptı. Bu golden sont3 01 
~ısar arasında yapıldı. Sarı - lacivert- nun şekli birdenbire değişti ve ~ <' 
lılcr sahaya §U kadro ile çıktılar: bahçe kuvvetli hamlelerlt ra.kibjDll, 

Heybeliadadaki kır koşusu 
Hü.sarrwddfo ·Lebib, Sedad - Reşad, meye.Jta§ladı. On dakika de'~ 

Angelidis, Esat • Fikret, Biilend, Ali bu ezici tazyikten büyük bir t~ 
Rwcı, Niyazi, Naci. eseri golsUz kurtulan Hisal" ~ 

Anadoluhis:ırlılar da her zamanki tekrar kendini toparlıyn.rak lı~.J 
kadrolarıyla oynuyorlar. mukabeleye başladı. On do~ 
H~em Feridun Kılıç. dakika.da Fener kalesini ı.i~. f 
Musabaka Fenerlilerin hücumu ile Hisar muhacirnlerini HüsaJ11~ 

başladı. Hisarlılar kuvvetli hasımları- ri çevirdi. 
na gayet dü.zgtin bir oyunla mukabele Müsavi §ckilde birkaç da.Jdlt'. 'I 
e~iklerinden müsabaka zevkli bir şe- devam eden oyun, tekrar F~ 

Beyoğlu Halkevi tarafından tertip e- .. kılde cereyan ediyor. kimiyeti altına girdi. Fakat fe' tılf 
dilen kırkoşulannın üçüncüsü dün Hey- Yirmi dakika karşılıklı hücumlarla çenin Uç orta. muhacimi berb8t 

lzmitliler bil inci geldiler 
beliadada yapılmı§tır. Bu müsabakada g?çtikten sonra Niyazi uzaktan ani yunla bu f:rrsatları heba cttild _...t 
İzmitten Akyeşil IVübü atletleri şay<m.r bır vuruş yaptı, ve takımına ilk go.. son dakikalara kadar bu v~~f 
dikkat bir muvaffakıyet gösterdikleri lü kazandırdı. Bu sayıdan sonra Hi - ğİ§Dledi ve böylece 3-0 Fenerıı'"" 
gibi yanşı da güzel bir sayı elde ederek sar arka arkaya iki şiddetli hücwnda lip gelmiş oldu. . kazanmışlardır. bulundu. Hüsameddin, Osmanm çekti- Hisar takımı umumiyet l..ıil~ 

ği şiltleri yakalıyarak bu tehlikeleri canlı bir oyun göstedi. J{e!Y 

Kırkoıularırun en muvaffa'19yetli at- savu§turuyordu. tebrik ederiz. f 
leti Galatas~·:aylı İbrahim yarış esna- Otuz ikinci dakikada Hisar kaleci- Fenerbahçeye gelince, d~,t! 
sında bir kaza neticesi ayağına basıldı- sinin attığı topu ayağına. geçiren Ali lacivert talmnm milli küıne :rıı;p~ 
ğı için bir müddet duraklamağa mecbur Rıı.a., kuvvetli bir vuruşla ikinci go- rifesindeki bu hali bizi çok d 
kalmış ve İzmitli koşucular kendisini lü de kaydetti ve ilk devre 2-0 Fene- dil. 
bu sırı:.da geçmişlerdir. rln galebesile nihayet buldu. 

Müsabakaya Galatasaray, Fener, Ka- lK!Nct DEVRE 
sımpaşa, Akyeıil, Beyoğlu spor takım- Fcnerbahçe, Niyaziyi sağ açığa, A-
lan iştirak ctmişlerdü. li 'R.wa.yı mr.ğ-:\s<>, ou.1.,a.ı.ı-v.ı ı..u:yö., n .. -

Neticede Akyeşilden Galip 21,1? da-ı Kır ko~mdaıt blr en.1Jta11tane ciyi de sol içe alarak takımını deği§-
. tirdi. Bu şekil dalıa iyi netice verdi-

~1~<:1:a birinci ... G.~lat~saraydan İbrahim Sayı hesabiyle Akyeşil 11 puvanla ı Kasımpaşa 34 puvanla. üçüncü olmuş - ğinden Fenerlilerin hücumları dalıa Anadolu 6 
Ortaköy 2 ıkmcı, Sokrat uçuncü olmuştur. birinci, Galatasaray 16 puvanla ikinci, !ardır . --~~~--,~--~---:------~~~~~~---------------------=-------------~----~---------=a=h=enk::::::tar=.~o:lu:y~o:r:·~N~e:te:kim::::·_ı:·lk::...:d:a:k:i-

HUSUSi maçlar ( 

f ·ener bahçe: 2 
Yavuz: O 

Dün sabah Kadıköytinde Ftnerbah· 
çeyle Ynvuz takımı arasında hususi 
bir maç yapılınıştır. Anadoluhisarı ile 
şild maçı olan Fcncrbahçe, bahriyeli
lere ka.r§ı: N ecdct - Faruk, Muzaffer
Eni&, Necdet, Vahid - KüçUk Fikret, 
Şa'ban, Muzaffer, Ilayati, Şeref şeklin 
de bir (B) takımı ile çıktı. 

llk devrede bahriyeliler düz.gün pas
larla seyircilere gayet zevkli bir oyun 
gösterdiler. Fakat Fener müdafaası, 

bllha.ssa iki müdafi Fanıkla küçük 
Muzaffer, hasmın bütUn hücumlarını 

muvaffakıyetle karşıladılar. Devrenin 
son dakikalarında Hayati ile büyük 
Muzaffer birer gol yaparak vaziyeti 
2-0 Fener lehine çevirdiler. İkinci dev
reye Fenerliler Muzafferden mahrum 
olarak çıktılar. Sakatlanan merkez 
muhacimin yerinde Şaban oynuyor, 
takıma genl'lt'rden HUseyin girdi. 

Bu devrede iki takım da daha gay
retli oynadılar, fakat gol çıkmadığın
dan maç 2-0 Fenerlilerin galebesile ni
hayetlendi. 

Bahriyeliler umumiyet itibarile gtı. 
zel ve ahenktar bir oyun oynadılar. 
Merkez muhacim ve sağ içleri bilhas
sa. gUzeldilcr. 

Fenerlilere gelince: 
lki genç mUdafi, Faruk ve Muza!· 

fer cidden büyük bir muvaffakıyet 
gösterdiler, kaleci ve orta hafları Nec 
det de çok çalıştılar. 

Barulgücü sahasın
daki maçlar 

Dün Bakırköyde Barutgücü sahasın· 
da bu klübün A ve B timltri Yıldızspo
run A ve B takımlariyle kar~ılaşmıştır. 

llk olarak oyn"J'an B takımları maçı 
5-0, gUnUn son müsabakası olan A 
t<ı!umlan karşılaşması da 5-1 Barut
&ücünün ıalebcsiyle neticelenmiıtir. 

Ukülfi1©ö ~grrn~ 
Dük m@lÇD©llrD 

Fener stadındaki ilk şild S:,~ 
kasında Anadolu ve Qrtskl>1 1 
lan kaıı;ııla.~ılar. llk devre ,_ 
dolunun galebesile kapaııdldolıl 
devrede dört gol çıkaran JJ'ı8 #' 
galip geldi. Maç. baştan b~ 1-Peı 
nun hakimiyeti altında de~ ,,.. 

Fener yılmaz: 2 
ALtzn ordu : 1 

Dün ikinci küme likmaçlanr.a deva.'ll 
edilmiştir. 

Şeref stadında saat 11,15 de hakem 
Nuri Bosutun idaresinde başlayan Fe· 
neryılmaz • Altmordu maçına takım 

lar şöyle çıktılar: 
Feneryılmaz: lsmail, Ccııat, Fethi, 

Mıtstafa, Ahmet, Vahdet, Atıf, Ekrem, 
Necdet, Mukadder, Refik. 

Altınordu: Zahit, Orhan, Ahmet, Nıt· 
ri, Ragıp, Cafer, Manol, Sadettin, Bar. 
baros, Ali, Burhan. 

Oyun iki tarafın seri akımle başladı. 
Fene:ryılmazlılar Altınordu kalesine o· 
nuncu dakikada ilk golü attılar. Bu gol 
üzerine Altınordulular canlandı ve Fe. 
neryılmazı sıkıştırmaya başladılar. Bu 
sıkıştırma sırasında . Feneryılmaz beki 
topu elle tuttuğundan hakem penaltı 
verdi. Ve Altrnordulular bunu gole çe
virdiler. Böylelikle birinci de\Te berabe. 
re bitti. 

Ik.inci devrenin 40 ıncı dakikasına 
kadar oyun her iki tarafın seri akınlari
le devam etti. Altmordulular aleyhine 
verilen korneri Feneryı!mazlılann santr 
foru kafasile gole tahvil etti. Bu suret. 
le oyun 2-1 Feneryılmazın galebesile 
bitti. 

Kasımpaşa : 2 
Beylerbeyi: 1 
Ayni sahada saat 13,15 de hakem 

Halit Galibin idaresinde başlayan Bey. 
lerbeyi Kasımpaşa oyununda takımlar 
şu kadro ile çıktılar: 

Kasımpaşa: Salahaddin, Rsştü, Se
lim, Sabri. Hüseyin, Mümtaz, Ha)l!i1 

Sait, Suat, Ihsan, J\furteıa, 
Beylerbeyi: Şerif, Mazhar, Recep, 

Bedri, lbrahic, Mahmut, Orhan, Cahit, 
Naci, Refik, Adnan. ı 

Oyun ilk dakikalarda karşılıklı hü. 
cumlarla geçti. 7 inci dakikada bir Bey
lerbeyi akını esnasında Beylerbeyi orta 
loru sağaçıktan gelen topu kasnnpaşa 
kalesine kafa ile soktu. 

Oyunun 30 uncu dakikasında Beyler 
beyi aleyhine bir frikik oldu. Çekilen 
frikik Beylerbeyi bekinin eline vurdu 
hakem penaltı verdi. Ve Kasmıpaşahlar 
böylece beraberlik golünü yaptılar. Ve 
devre bitti. 

Ik.inci devre iki taraf canla başla 
çalı~tılar. Fakat Kasımpaşa forvetleri 
daha haklın oynayorlardı. Bir aralık se. 
ri akınlar yapan Beylerbeyliler topu 
kornere attılar çekilen korner Kasımpa· 
şa sağaçığı kafasile Beylerbeyi kalesini'! 
girdi ve gol oldu. Bu golden sonra oyun 
sert bir şekil aldı. Ve Kasımpaşanm 
hfil{irniyeti ve 2.1 galibiyetine bitti. 

Hilal Doğan
spora hükmen 

galip geldi 
Şeref stadında son olarak yapılacak 

maçta Doğanspor gelmediğinden Hilfil
liler hilkmen galip geldiler. 

MalQm olduğu üzere, Doğanspor 

klübüne disiplin divanınca bir ceza 
,·erilmi~ ve bu karan haksız bulan Do. 
ğansporlular iki haftadır maçlara, çıkma 
maktadırlar. 

CB> takımlar1 
Beylerbeyi: 3 - Galata 

Gençlerb~rllAI : a 
ikinci küıne B taktmları arasında ya-

pılan (B) takımları maçında Beylerbeyi 1 
ile Galata Gençlerbirliği takımları kar. ı • -.1 LJ 
ştlaşmışlardır. • z m 1 r y 17 I 

Hakem: Samim Talu. Ankara d8 
Oyun iki taraf m seri akmlarile baş. 

ladı. Beylerbeyi forlan oyunun beşinci r 
~~::·g:~ ~~:ı:ı:;:·::. :: ki maç 18 f 
nasında ikinci gollerini yaptilar. Oyu- . ~ & 
nun 25 inci dakikasında Beylerbeyliler Ankara, (Husust> - bi~ ~,,.ı-ıı• 
üçüncü gollerini attılar. Birinci devre lan şild maçlarında gaıı ~ ~ 
Beylerbeyinin hfil{iıniyeti altında bu lerbirliği arasındaki ~.:Cu JlB 1"".J. 
vaziyette bitti. neticelendi vo .Anl<~;~~~ ' 

lkinci devre Galatalılar seri akınlar. çankaya. takımla.Ti at8I ,,-
la Beylerbeylileri sıkıştırmağa başladı· Demirçankaya.nın ,.ı ) 
lar. Bu sıkıştırma esnasında Beylerbeyi ti. I 
bekleri penaltı yaptılar. Gençler bu pen • • • ıJoP' ~ 

lzmlr, 6 cııususi?r -:--j\)'cJOl ıel'tl 
mizde yapılan tz;nıı . tJlJl 

'ttıiı 

altıyı gole çevirdiler. Bundan sonra Ga. 

gelen topu gole çevirdiler. Oyun bu su· litleri maçını ş.eJtrl 
retle BeY,lerbeyinin 3.2'plibiyetile bitti. kuanm11tır,, 

latalılar 30 uncu dakikada kornerden 



ı Bir gün evvel Perayı 
3-1 yenen 

Yugos lav 
takı r11ıle 

G alatasara 
Yugoslavyalı '1.:.a1eci Süleyma11la Beıliiclc11 topu kıırtarırl.-cn ... 

b rabe e 
· iki tarafın kalecileri dünkü maçın 

kahramanı idıler 
Galatasaray klübü tarafından üç maç 

>'ap,,.. .. 1_ •• • • d a·ı · Ola-~ uzere şehrımızc avct c ı mış 

~ \'e dün Pcra ile yaptı~ı ilk müsz.. 
ltı da 3-ı galip gelen Yugoslavya ta
lc·~· dün dört bine yalı;ın bir seyirci 

Utlesj .. ·· tr, onundc Galatasaray},, karşılaş -

:tea~~at Üçte her iki takım biribirini mü· 
Sılc ıp halkın alkışldrı arasında sah::.ya 

ltlar v . r· 1 . ·1 • l ~ ladı e nusa ır er seyırcı erı se am-
crul ktan sonra malum merasim yapıldı. 
te atasarayblar misafirlerine kendi 

nk.Jc . la"lat rındcn yapılmış bir bayrak Yugos 
S da onlara bir şild verdiler. 

U1;· :ıat 3,ıo geçe Adnan Akının hikem-
.,,1 üc 

,..,_ oyuna başlandığı zaman sarı kır· 
~ .. ııtıı 
oıllt' lrın, Eşvak ve Reşattan mahrum 

Salt ıu şekilde dizildikleri görüldü: 

ilcit - Selim, Adnan - Mu&a, Tu
ı.t-..~ıaı - Necdet, Süleyman, Bedii, 

'Bülend. 
r~ l(Ut'ayı kazanan Galatasaraylılar 
\>u tarı 2ırkalanna aldılar. tık hücumu 
~:oaı,,lar yaptı, Sankırmm müdafaa
ltl'in a tesilen bu alnndan sonra bizimki-
9tı he •ağdan bir hücumu görüldü. tık 
ftn ! dakika trcnamen mütevazin ce
~iıa~· etikten sonra ı 8 inci dakil:ada 
!Utı trlcr merkez muhacimin güzel bir 
S~~ tamamladığı SCTİ bir iniş yaptılar, 
tL >'erinde bir blojonla bunu defet-

liu teh · 
derhal . lıkeyi atlntan Galatasaraylılar 
iiaıust ılerj atıldılar ve sağ cenahlioriyle 
İlcrıed~ akınlara başladılar. Dakikalar 
titıliı. ı ,Çe s .. rıkırmızılılann misafirle· 
fttat lll ~ahasına yerleştikleri görüldü; 
"1tlcr~Uternadiyen sağdan hücum et
dcrı V "e sol tarafı işlememeleri yüzün 
layıa1~gosıavya müdafaasının işini ko-

li rdıtar. 

dtrı udlr~da kazandıkları iki, üç korner
e lStj( ao ade edemediler. 

"t "itıUn~ dakikada Süleymanın ani 
sll'tıaiç rn" r vuruşu kaleye giderk.en 
lit ·~Itcb·Ukemıncl bir blonjonla yakala
~lt •ğ ınde Necdetin seri bir in"şi de 
~- •t tında kornerde kesilebildi. Bu 

10 ~§tndan da istifade edemedik. 
\'lttl)g}acı dakikada deplasmanlı bir. 
1trt ""' vya akınında merkez muhacim
h. ;ıvıc ın·· 
·-c r,hı UŞkül bir pozisyonda olması-
"1ltı bir ~~ mükemmel kullanarak çok 

tut ~ekti. Sacit bunu da büyük 

bir maharetle tuttu ve uzun uzun alkış
landı. BundM sonra gene Galatasaray
lıların akınları başlamı~ken ilk devre ni
hayetlendi.. 

ikinci hatlaym 
İkinci devrede rüzgara ı<arşı oynayan 

Galatasaray ilk d~ikada bermutad sağ 
açıkları vasrtasiyle bir hücum yaptılar 
ve ortalanan topu Haşim yav:·~hğı yü
zün1en kaleye sokamaıdı. Sekizinci da
kikada gene Necdetten gelen pası Ha
şim kalecinin eline bıraktı. 

Bu kısımda oyun • birinci devreye 
ntızaran - daha sür'atli oynanıyor ve 
gittikçe sertleşiyordu .. 

18 inci dakikada Yugoslav sağaçığı
nın sürüp ortaladığı topa çıkan Sacit 
bloke edemedi. Soliçleri Tomasoviç ka
leye göndeıidi. Fakat Adnan k;)le için
de yetişerek kurtardı. 

Bu dakikadan sonra rüzgarla beraber 
oynayan misafirler tam bir hakimiyet 
kurdular.; sağlı sollu inişlerle her an 
Galatasaray kalesini tehdit ediyorlar, 
fakat bir hafta evvelki Beşiktaş maçın-

da üç gvle sebep olzı:ı Sacit - o müsa- ' 
bakadaki kabahatini unutturmak ister-

Bülcndin Spasiç tarafından 

miş gibi - cidden güzel bir oyun çıka
.rarak muhakkak gol olacak akınl<:ırı ra
kiplerinin ayaklarına atıl:ırak kurtan
y or, zaviyeden giden şütleri defediyor
du; müdafrada soğukkanlı futbokil Ad
nan ile her an her yere yetişen Salim 
karıı tctraf muhacimlerine fırsat verdir
miyorlardı. 

Galtr.asarayhlann müthiş sıkı§mala
rına rağmen gol yemeden kurtulduktan 
sonra Bülendi merkez muhacime, Bcdii
yi merkez muavine, Turanı <la solaçığa 

"kcsile11 bir a1..'"tnr ... 

geçirerek takımlarını değiştiren ve Sü
leymanla Necdetin gayretiyle "Lıkınlara 
başladıkları görüldü. 

Bu hücumlardan birinde Süleyman 
çok müsait bir vaziyette yakaladığı to
pa hafif bir vuru§ y.ıptı ve boş kaleye 
giderken müdafiler yetişerek kurtardı-

lar. 

35 inci dakikadan sonra iki tarafın 

tla yorulduğu belli oluyordu, bu yüzden 
oyun ilk ciddiyetini kaybetti ve ekseri
yetle ortalarda dolaşan top artık her 

Gaıvıro iFedeıreDe ır aırasoın<dla ........................................ ----
Galata spor kurtuluşu 

mağlfip etti 
Pera ile Eseyan berabere kaldılar 

• Taksim stadında yapılan gayrif ede-1 
re klUJıler arasındaki müsabakalara 
dUn sabah devam edildi. 

Galata spor ve Kurtuluş (B) ta
kımları arasında yapılan güniı::ı ilk 
maçında Galata sporlular sıfıra karşı 
l;ıir golle ga.lib geldiler. 

İkinci müsabaka G3.lata spor ile Kur
tuluşun birinci timled arasında idi. 
Şazi Tezcanın hakemliği ile yapılan 

bu müsabakanın ilk devresinde şiddet
le esen rüzgarı da Rrkalanna almı~ ol
malarına rağmen Kurtuluşun aleyhi:.e 
idi. İlk on da.kika böylece Galata spo-

run baskısı altında geçtikten sonra 12 • 
inci dakika Kurtuluş uzun paslarla 
düzgün bir hücum yaptı ve sol iç ra
kip müdafilerinin uzakla§tıramadığı 
topu yakahyarak takımın yegane sa
yısını kaydetti. 

Bu golden sonra daha iyi çalışmaya 
ba.şhyan Kurtuluşlular oyunu müsavi 
bir şekle soktularsa da netice değiş -
mcden birinci devre 1·0 Galata spor a
leyhine bitti. 

lkinci kısım yine mütevazin bir §e· 

kilde geçti. iki taraf da arasıda yap. 
hkları enerjik akınlar!&. biri birlerine 
tehlikeli anlar gcçirttilersc bu devre
nin son dakikalarına kadar vaziyet de
ğişmc<li. Maçın sonuna beş dakika ka
la ortadan ani bir hücum yapan Gala
ta sporlular sol ir,lerinin ayağıyla be
raberliği. iki dakika sonra da sağ i<;
lerinin hafif, fakat k<'şeyi bulan bir 
vuruşuyla ikinci \'e galibiyet gollerini 
de atarak , müsabakayı ka.znndılar. 

Kurtuluş takTmı müdnfna.~ının ve 
bilhassa mu:win h"t~ımn hU~im ~ay
rctinc rağmen mn :·rtbivettcn kurtt.&la· 
madı . geçen hafln ';isliyi yenen Gala
tacporlular isr . crcrjı:~ cı.l'.,unlarının ve 

gü?.cl ça 1 ıı:malannın f'Cmer esini dün 
de kuvvetli rakiplcri.1i mağil.ıb etmek· 
le gördüler. 

P~ra - gg '"'an 
Tak!im st:ı dı liltinin son :naçrnda I 

Pera ile &ayan karşıl~tılar. Bir gün 

evvel Yugoslavlara karşı çetin bir m~ 
yapmış oldukları için yorgun bulunan 
Peralılar, nispeten zayıf olan rakip
lerini nasıl olsa yeneriz zihniyetilc hn
rei(et ederek sahaya zayıf bir kadro 
ile çıktılar. Herhalde, istedikleri anda 
gol çıkarabiliriz düşüncesile ellerine 
geçen fırsatlarda enerjilerini kullan
madılar: Ve bu zihniyetle hareket e
den her takım gibi, mağlubiyet acısını 

çekmekten kendilerini zorlukla kur -
tarabildiler. nk devre rü~~rla oynı
yan Pera, bütün devreyi Escyan kale
si önünde ge<;irdiyse de yukarda söy
lediğimiz gibi ne zaman istersek gol 
\;Jkarabiliriz zihniyetile hareket eden 
muhacimlerinin ihmalkarlığı yüzün -
den ancak bir gol yapabildi ve de\TC 
1-0 Peranır. galibiyetilc bitti. İkinci 
de\Te Eseyamn enerjik oyunu knrşı
~nnda Peralılarm bocalamasile geçti 
ve sol açık vasıtasile bir gol yap:ın 

Esayanhlar maçı 1-1 biitrmeye mu · 
vaffak oldular. 

Gala tasar ıy - Şişli 
Saat 11.30 da Galatasarny ikinci 

takımı ile Şişli birinci timi arasında 
yanmşa: saatlik iki cevre oynanan 
bir _egzersiz ma.~ı yapıldı \'e neticede 
Gal"' " "arayın cenzlı oyunculanncan 
Lutfi ile ~kviye edilt-n Şi~Hliler karı
RJk \'e zevksiz cer~yan cd<>:ı l:u mııçı ı 
3-1 .ka.za.ndılar. 

a d ı 
iki kale için de tehlike olmadı. Müsaba
ka da böylece golsüz olarak beraberlilv 
le neticelendi. 

Dünkü müsabakada her iki tr.!;ımm 
kalecileri de biribirler.yle yarış ederce
sine mükemmel birer oyun oynadılar. 

Gerek Spasiç, gerekse Sar.it yüzde yüz 
gol obbilecek vaziyette takımlarım 

mağlCtbiyetten kurt..:ı:ı:iılar. Mi.!d::filer 
her ~i takımda da muvaffakıyetli idi· 
ler. 

Misafir müdafaası rlnha kolay çalış· 

tı. Galc:ı.asaray müdafıleri ise daha çok 
sıkışmalanna rağmen v.:ı1ifelerini ku
sursuz ifa ettiler. 

Muavin hatlarında Yugo.lavyalılar 

daha üstündü, merkez ve sol mua\ in 
cidden mükemmel birer oyuncu olduk· 
lı•:ını isbat ettiler. Sol muavini 1 Urki
yenin en iyi sağaçığını bilhassa ikinci 
devrede çok güzel marke .etti. Merkez 
muavinin yegane hatası yanda~i arka
daşlarına f._c;Ia sokulması oldu. Galata· 
saray muavini hattında ilk defa gördü -
ğümüz Musa iyi, Celal vasat, Turan 
ise tam manasiyle sıfır<lı. 

Hücum htıflanna gelince: misafir a· 
kıncılardan iki açıklar fazla bir iş öre· 
mediler. Merkez muhacim kıvrak harc-
ketleriyle, iki içler de geri ve ileri yar
dıml:ıı iyle nazarı dikkati cclbettiler. 

Sarı kırmızı hücum hattında N e::ıdct 
ve Süleyman gerek biribirleıiyle uyı• ş· 

malan, gerekse takıma olan yanlıml..ı~ 
riyle temayüz ettiler. 

Merkez muhacimde ilk defa gör.~ :.. ğü

müz Bedii, orta muavine geçtikten son 
ra droa faydalı oldu. 

Haşimle dünkü maÇta kendisine az 
iş düşen Bülend bütün akınların t eme· 
resiz kalmasını:» sebep olan elemanlardı. 

Takımların en mühim iki yerine l\OY
duğu gençlerle böyle mühim bir rr: 'ia 
çıkan Galatasarayın aldığı netice şaya· 

m tcbriktir. 

Hakem Adnan Akın, oyunu fazla 
kesmes;ne rağmen çok iyi idare c.tti. 

o . .M. J(. 

Ga1atascıra!J miülafi1eri rakip nıuha
oimden topu ku.rtarmıya s;aıış1y0r"lar. 



Ata/ürkün uğurlu el ile açılan geni fabrikalarımız 

Büyük Onder Atatürk, hafta içersin

de, Bursaya giderek orada yeni kurulan 

Merinos fabrikasının açılına törenini 
yap~trr. Atatürk'ü aralarında gören 
ve onun uğurlu elite yeni bir fabrikaya 

kavuşan Bursalılar c~kun bir sevinçle 
bayram yapmışlardır. 

Türkiyede sanayi çalrşmalan günden 
güne artmakta, yurdumuzun her köşe

sinde yeni yeni fabrikalar kurulmakta-

Sağlık konuları 

Neden nezle 
oluyoruz? 

~urrua=ncdla:ın lb>aşaoyan bu UııastaDnk 
naısoo yaıyoUoyc ? 

Ayhan, doktor 
olan ağabeysine 

sordu: 
- Insan neden 

hasta oluyor? 
Ağabeysi onu 

ya.oma oturttu, ve 
§Öyle anlatmaya 
başladı: 

- İnsan soğuk 
almaktan ve ~ -
hut da hava ecre -
yanına karşı dur
maktan nezle olur. 
Vücudun sıcak -
lık düreni bozulur. 
Kan, burnun mu -
ha.ti (çe\irik) kıs- Mikrop1arm vücuttaki 'kuvvetlerle savaşı ... 
mına saldırır. Kanın buraya saldır -1 da yerleşir, kalır. Ve etrafa yayılma
ması ve oraya gelen mikroplarla sa- ğa başlar. Nefes borusuna yerleşir, 
vaşa başl~ması sonunda, insan nezle yüz kemiklcrir.e dağılır. Buradan da 
olur. Kan burada toplarur. Kanın gözlere hücum eder ve gözlerde (Kon
toplanme.srndan da iltihap vUcuda gc- jonktivit) denilen hastalığı yapar. 
lir. İltihap derJlince akla gelen !iCY Kulağa gidenler kulak rahatsızlıkla -
mikroptur. Nezlenin lfökü ve ileri ge- rmı doğururlar. 

lişinfn sebebi de havadaki mikroplar
dır. Her gün onların milyonlarcasını, 
nefes alıp verdikçe yutarız, fakat 
basta olmayız. ÇünkU burn,umuzun 
muhati kısmı bizi onlardan korur. 
Diğer taraftan kan hücumu ile gelen 
mikrop, vücudun konuna kuvvetini 
azaltır, burunda kuvvetli bir savaş 
b3.şlar. Bu kavga, nezleyi yapmak is
~yen mikroplarla onu vücuda almak 
istemiyen mikroplar arasındadır. 

tnsan vücudunun bir kapısrnm da 
burun olduğu unutulmamalıdır. Mik
roplar buradan içeriye girdikleri va
kit doğrudan doğruya işe başlryamaz
Iar. Onların önUne bir~ok engeller çı
kar. Onlar bu engelleri yenmcğe ~alı
§ırlar. Bu engeller de demin söyledi -
ğim gibi vücudu mikroplara karşı ko
ruyan kuvvetlerdir. Fena mikroplar 

Burundan akan sular geriden boğa
za akmrya başlar. Ciğer borulanna gi
der, ses kısılır, öksüıiik başlar. O za
man hastalar ''nezle göğsüme indi" 
derler. 

Nezle olmu$ olanlar evden çıkma
malr, soğuğa karşı durmamalı, sıcak 

şeyler içmeli, istirahat etmelidir. E
ğer böyle yaparsa il:ica lüzum kalma-

dan iyi olur. Burnu çok silmemek de 
lazımdır. Burnunu insan nekadar az 
silerse nezlesi o kadar çabuk geçer. 
Tabii hiç silmeden de olmaz. 

bu kuvvetlere karşı gelemeyince, ölür 
ler. Ölmeden kurtulan mikroplar da 
bumun dnlıa içerilerine kadar girer
ler. Bu sefer kanın beyaz kürecikleri 
çalışmaya başlarlar. Onlan öldilrme- 1 
ye çabalarlar. Vücuttaki kuvvetlerin 
savaşa ba.9lad1klarmı biz, vücutta ba.5-
lıyan hararetten anlarız. Kan damar
lan vücuda girmek lstiym mikropla
ra hiç arkasını kesmeden beyaz kUre
'!lkleri gönderirler. Beypz kürecikle -
rln gelmesini de burnun tıkanması, 
baem ağmnaslyle anlanz. 

Kanın beyaz kUreclkleri saldırması
na. devam eder. Bu sefer burundan a
kıntı başlar. Bu akıntı, savaşta ölen 
mikroplarla kanın beyaz kUreciklerin
den başka bir şey değildir. Fakat, bu 
kadar sava.stan sonra da hastalık ta
mamlyle yenilmis olmaz, nezle burun· 

Burunda 8aVtı.Jı kazana" mil...-roplar 
boğaz ve orada1ı da ciğer J>orulanncı 

~lcr. 

dır. Eskiden yiyeceğimiz ekmeğin unu
nu bile dışardan getiriyorduk. Bugün 

artık buna lüzum kalmadığı gibi birçok 
eşyaları da memleketimizde kendimiz 
yapabiliyoruz. 

~3~ yoDo ~aı 
yabancı 

memoek ~Uerre 
ıınraca'\C mo~ 

Memleketler 
Almanyaya 
İtalya ya 
Amerikaya 
İngiltereyo 
RlUlyaya 
Yunanistana 
Suriyeye 
Filistine 
Belçikaya 
Frıınsaya 

Mısıra 

Hollanda ya 
A vusturyaya 
Japonyaya 
1s an nyo 

Isveçe 
Isviçreye 
Çekoslovakya ya 
Romanya ya 
Danimarka ya 
Bulgaristana 
Macaristana 
Norveç'e 
Finlandiyaya 
fraka 
Lehistana 
Yugosla vyaya 
Hindistana 
Brezilyaya 
Arjantine 
Irana 
Diğer memleketlere 

YekUn 

Tilrk Lirası 
60.042.000 

4.343.000 
13.419.000 

6.356.000 
3.964.000 
2.026.000 
1.637.000 

601.000 
L657.000 
3.828.000 

10.050.000 
1.318.000 
1.472.000 
ı472.000 
ı.03'1.000 

1.661.000 \ 
1.151.000 
4.012.000 

520.000 
118.000 
332.000 
517.000 

355.000 
35-1.000 

50.000 

925.000 
120.000 

1.135.000 

361.000 
31.000 

18.000 
1.864.000 

117.733.000 

MUZ 
Güney illerimizde 

yetiştir i ı iyor 
Memleketimizin güney ülkelerinde 

yetiştirilen yemişlerden biri de muz
dur. Muz, bundan önce Türkiyede ye
tiştirilmezdi. Sıcak memleketlerin ye-
mişlerinden olduğu için bize dışa.rdan 
getirilmekteydi. Muzun içersinde insa-
nı besliyecek şeker ve nişasta gibi 
maddeler vardır. Yemeklerden sonra 
yenildiği vakit hazmı kolaylaştırır. 

Eskiden pek pahalı olan muz, yurdu
muzda yetiştirilmeye ba§landığından
beri ucuzlamıstır. 

Fakat henüz pek az yetiştiğinden 

diğer meyvalar gibi çok görülmemek.. 
:tedlr. 

1\Jerinos fabrikasr yün fplik ·fabrika
sıdır. Merinos, Türkiyede yetişen cins 
koyun adıdır. Bu güzel koyunlar .. yur
dun türlü yerinde beslenir. 

Hesimlerde, Büyük Onderimizi fab
rikanın anlış törenini yaparken, fabri-

Yakın yurd tetkikleri: 5 

karon anr def terine imza koyarken gö
rüyorsunuz. Oteki resim, fabrikanın dr· 
şmdan görünüşüdür. 

Merinos fabrikasından başka, yine /ı• 
tatürk tarafından Gemlikte Sunğipelt 
fabrikası da açılmıştır. 

ıztaşı ve 
Gotlar sü 
fstanbulun Fa- ı Gülhane pnrkı

tih semtinde, Bi - nm yukarı kısmı .. 
za.nslılardan Ral - na doğru çıkınız; 

ma bir si!tun var - Topkapı sarayı .. 
dır ki, bunun adı- run yanında. bulu • 
na §İmdi "Kızta - nan Marmaraya 
şı" diyorlar. Ta - ve Boğaziçine ba -
rihte, bu sütunu kan yüksek y.:?rin 
İmparator Mar • ortasında büyü -
siyan yaptırdığı 1- cek bir sütun gö
çin buna Marsi - recekainiz ki bu 
yan sütunu da de.- sütunun adına.Got 
nilmektedir. Sil - lar sütunu denll -
tün vaktile bir o- mektcdir. Boyu 15 
kul bahççsinde bu- mctredii- ve gra • 
lunmaktaydı. Bo - nittendir. Ortasın

yu 11 metro kadardır. Üç dört basa- da ıatince yazılar mevcuttur. Bu ),,., 
maktan ibaret olan alt kısmı toprak 1 • t .k. . J{loÔ . . zı ara nazaran ımpara or ı ıncı 

ıçmde kalmıştır. Bizanslılar zamanın- d Gotl ·· · l"., l>if . zrunanm a ar uzerınc yapı u.» 
da bunun boyu 21 metreymıı;ı ve Ure- . ol' 
rinde imparator Marsiyanın heykeli savaştı!. kazanılan ccngın anıını. !· 

mak Uzere bu taş buraya dikil1I11~ 
bulunuyormuş. Bu taştan başka, üs
tünde ilfıh Afroditin heykeli bulunan 
bir sütun daha varmış ki esas itiba
rile ''Kıztaşı., buna deniyormuş. 

Fakat sonra bu heykel kırılmış ve 
yerine Marsiyanın bu günkü sütunu 
kalmı5tır. 

Alle bllp~sı 

Blır aOD® ec~allilaı1111 

nesDıFn<dle ırneDeır 
~lYlllQdlınmallo ? 

13azan küçük bir Uımal yüzünden• 
sağlığımızın tehlikeye düşmesi ~ok 

mümkündür. Küçük bir yara, bir be· 
re. tahmin edilemiyecek kötü netice
ler ver ir. Bu itbarla ailelerin lüzumlu 
zamanlarda kullanılmak üzere, küçük 
bir dolap içinde bazı ilaçlar bulun • 
durmaları l!zımdır. 

1 - 25 gramlık iki kutu idrofil 
pamuk. 

2 - Bir kutu çengelli iğne. 
3 - Geniş iki par.ısınan sargısı. 
4 _Orta genişlikte pansman sargısı. 
5 - Dar genişlikte pansman sargı· 

Si. 

6 - 90 derecelik (175) gram alkol. 
7 - 45 gramlık bir tüp saf vaze-

Bazı bilginlere göre ta~ Ur.erinde.~; 
ki tstanbulun banisi Vizasm beYJte 

' 
bulunmaktaymı~ .. 

11' 
Bu yazıyı ıtıc r esmi 'keserek aosV 
mza yapıştınnız. 

lemi gibi). . ·i P'ı;cC 
20 - Herbiri 20 gramlık ık 

sülfat dö sud. ·ıı 11if 

Yukarda yazılı ilfı.ç ve fıletl~ir· :fi 
ev eczanesinde bulunması gere e~ 
ğcr bir sayfiyede oturuyorı=a.Jllı. e''(fe 

ne bulunduğumuz yere uzak:aıııt1 )~ 
lin. çocuk bulunuyorsa, yukı:ı.rdı:ı. ııJ1l ııftJC 

8 - Beşer gramlık beş eter ampulu. zılı ilflçlar kafi gelmez. ~u~ıı.ıı1utJ.1\, 
9 - 12 ampul tentürdiyot. (Şişe i· cak doktorlar tarafından kU uııerı ıı 

çinde tentürdiyod çabuk bozulur). şartiyle kafein ve kMurtı ıı:x1p (o.no 
10 - Bir İngiliz tafta s::ı.rgısL 18.ve etmek ve bir küçük şışe .;tl 
11 - İki pa.ket gaz bezi {bilyük). ruhu) bulundurmak laznndı~ ıı~. 
12 - İki paket gaz ibezi (orta). Bura.ya, bir aile czcanes blf 
13 - Dört paket gaz bezi (kilçük). tertip edilebileceğini göSteren . • tD 
14 - Küçük bir paket yakı. sim. de koyuyoruz. · bifl1~, 
15 - Orta boyda altı vantuz. Okulunuzda arkad:ı.ş~nı~ıı.udO. ~ , 
16 - Bir çift uçlnrı yuvarlak ma.. bir aile eczanesi modclı vu~tı.JllV" 

kas. rebilirsiniz. Bilhassa, Ç!lY' ıcutııl~~ 
17 - Muhtelif boyda iki §ırmg& iğ· dan, kUçUk teneke biskill ıdttttt1'-~st· 

nesi. dan istifade ederek pnrnu buıııtlftl' 
18 - Bir kutu aspirin. , ' t bezlerinin temiz bir halde 
19 -W üç tane ~ r(1iurşunltai- m temin edebllirsinfz. 
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300 insanaçlık~la~~=~~~~ 

pençeleşiyor 
HiS, AŞK ve IZTIRAP ROMAND 

Nakleden : SUHEYLA ŞE·fil< lrlandanın şimalindeki küçük bir ada halkının 
dünya ile irtibatı tamamen kesildi -- -- - -

-3-
ıf Geçen gün, kısa bir telgraf havadi
ç~:larak, _ lrlandanın şimalindeki kü
lına ~t~Jın adasında 300 insanın fır
ı Yüzunden açlığa mahkum kaldık
arını yazmıştık . So ... 

d"k 0 . gelen Avrupa gazetelerinin ver
... : lerı tafsilata nazaran, bu minimi
·<.: ad 
S 

.. ı.· anın baştan başa kayalarla dolu 
"""'I . . d • erıne, bır aya yakın bir zaman-

y~n.?eri hüküm süren şiddetli fırtına 

t uıunden hiçbir gemi yaklar:-amamak-
adır. -

de:lk .~efa olarak böyle uzun bir müd
ad dunya ile alfıkası kesilen Rathlin 
harasındaki b~:ün .yiyec~k stoku bir 
i ta evvel tukcnıvermış ve üç yüz 
nsan kend ·1 . . k . . le ı ermı orlmnç bır f _.~ket-

karşı karşıya görmüşlerdir. 
i ,Ada ile dünya arasındaki yeofınc 
r.ıb:ıt t • b 

20 
ı emın eden telefon. her gün 

ri kılonıetre ötedeki İrlanda sahil e
nden imd d . •. 

Rtrt1ılin adasının tayyaredetı alınmış bir resmi... 

Sevim oradan ağır bir koltuk çek
ti. Yıkanmaktan solmuş mavi esva
blle koltuğun dayanılacak yerine 
oturarak, ellerini kavuşturdu. ince 
ayaklarını sallamağa başladı.' Tatlı 
bakışlle Nermfnln nazik protillnl 
solgun rengini. mat göz kapakları~ 
nın altında gizlenen iri gözlerini sey 
redfyordu. Birdenbire Sevim: 

- Beni dinle Nermin. Hatice hanı 
~ın boş yere seni iki defa yeğeni Fe 
rıt beye tesadüf ettireceğini zannetmi 
yorum. 

Nermin hiç işitmiyonnuş gibi görünü 
yordu. Yüzü sakin, fikri kaim kAğıt 
lann üstüne yazdığı muntazam satır 

larla me;gul gibiydi. Fakat kendisine 
bu fikir Sevimden evvel gelmişti. 

Hatice Münewer Hanım. ESki 
ahbablanydı. Herhalde bu asil fakat pa 
rasız km akrabasından birinin alma 
smı istemiş olacaktı. Acaba bugünkü 
ziyareti ile o tesadüfler arasında bir 

bey konuşmayı sevmez, uzun uzun di:ı
lemeği tercih ederdi. Fakat Lugün her 
şeyden fazla bu mesele ile alakadar oldu
~ görülüyordu. Kızının geldiğini göre
rek hafifçe güldü. Kemikli burnunun 
üstündeki gözlüğünün camları altmda 
gözlerini sık sık kırpıyordu. 

- Haydi bakalım, benim güzel kı
zan... Aile dostumuzun getirdiği güzel 
haberi işitmek için biraz acele et! 

Hatice hanım Nerminin alnından op-
tü; omuzlarından tutarak koyu mavi 
gözlerinin içine baktı: 

- Evet sevgili kızım. size hayırlı 
bir haber getirdim, dedi. Ve genç k17J 
yanındaki kanapenin üzerine oturtarak 
elini tuttu. Söze başladı: 

k1::u a ısLıyor ve korkunç f ela-
l'et n başladığını bildiriyordu. Nih~ _ li'erin caııına can katmağa kafi gel-

bır gun yine bir es o s ) . t• di. 

fırtınanın yardıma koşacak kimsele -
rin işliyebilmesi f çin biraz olsun ha
fifliyeceğini gösterecek alametler arı
yorlar ... 

münasebet var mıydı? 
Bu fikir yeniden Nermini heyecan 

- Nermin, eğer evlenmek fikrinde 
isen sana iyi bir fırsat. Yeğenim Fe
rit, sana iki defa tesadüfünden ve benim 
söylediğim sözlerden sonra kendisi için 
iyi bir zevce olacağını düşünmüş. Bu -
gün ben de onun tarafından geliyo
rum yavrum. Hikmet paşa, oğlu için 
seni istememi benden rica etti. 

"erd. . . . ışa.-e ı 
rı ıktcn snnr a. fırtına telefon hatla· 1 Şimdi ;{00 insan büyük bir heye -
d.~1 .da bozdu. Ve Rathlin adasının I canla gökü ve denizi tetkik ediyor, 

landırdı. Ferit bey kendi üzerinde bü 
yük bir tesir yapmamıştı. O yalnız 

terbiyeli, ciddi, nazik, malOmatlı, zeki 
ve ince bir adamdı. Hatta ona ilk defa 
tesadüf ettiği zaman (hoş adam) demiş 
ti. Ve ikinci defasında: (biraz soğuk 
ça fakat her şeye rağmen fena değil) 

diye düşünmüştü. Daha sonra onunla 
alAkadar bile olmamıştı. Ta çocuklu 
~ndanberi iıdivaa çolt ciddi telAkki et 
miş, .bir takım hayalf, hisst düşünceleri 

u;\ n ıl t hı ·bir irtib.1tı kalmadı. 
~~u~~da udnda yoksu~uiun en ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~ 

ke a'lJarı ge ·irıliyordu. Elektriklcı 

Nenninin solgun yanaldan kızardı, 

kirpikleri hızla kalkıp indi, eli Hatice 
hanımın eli içinde hafifçe titredi. Göz
lerle {siz ne düşünüyorsunuz?) de-

Sılmı t' El bu ş ı. deki mum \'(' petrol ~a _ 
ta:ak er·yi;ı b ttığinden, güneş b:ıttıl-
ra 

1 
sonra Rı:ıthlinde korkunç bir ka -

~ ık hüki.im sürüyordu. 
saa~i· Patates 5 kişilik bir ailenin 24 
bir lık gıdasını temin ediyor, çürük 
de ~urtayı 4 kişi taksim edip söz· 
bu k lll'ınlarını doyuruyorlardı. Hatta 
ilded~darcık yiyecek bulamıyanlarm 

l 
1
1 de pek çoktu. 

adı~ il fecaatini gaz.eteler vasıtasile 
lt adım takip eden lngiltere efk~
~umlyesJ heyecan içindeydi. Na
~e büyük bir teli.şla, açlıktan ölme
~:-hkfun 300 vatanchşa yardım et-

l Çarelerini arıyorlardı. 
dı.r:ı.'~ bu sıralarda Rathlinin f ırtma
cıe.,.1 ka.ntıakanşık olmuş semasında. 
~ow~t tayy~relerinden birinin silueti 
ili • ı..ırıdij 

'O • 
hını ç Yt1z aç ilmid dolu nazarlarını 
l't~eerC: metre yüksekte uçan tayya
l'ainı dıktiler. Pilot bütUn tehlikeye 
acıarı en, çok cüretkir bir hareketle 
"nrr 1~ tarlalarından birine inmeye mu 
' ~du ve bu ilk yardım Nathlin-

t 

~~'l"ah- ~ 
>'b "-t ın:tkl "N_.e .vahşi adamlar! Fo· 

l'l•r! 11 sındcıı korkup kaçı-

~- lilı !(uçuk Uk tarlası 
:ilde llk ~e.rna pamuk tarlasını öm

~lt Çiçokı:~~ olarak görüyordu. Pa-
8otıra ıne uzunuzadıya baktık· 

-.\ a~esine: 
'h .. ı rtı\e, dedı dr -..ıar1 '• pu a pomponlarmm 

ne lUhafrnı§! 

~srnaıne 
,,c:ccuQu 

~ .... - ba ua1 
""1le \rere~e •. ~ .. durursam bana on 
' ~et gtnı soylemiştin değil mi? 

".'Sa~ on k 
·· ~Uı l>a uruş kazandırdım ba-

raaını bana venıene ... 

aklına bile getirmemişti. 
Müstakbel hayat arkadaşını genç 

ciddi, çok iyi kalbli, kendisi 
nin hürmet edeceği, bütün sırlarını 

melc istiyordu. · 
Şakir bey tebessüm ediyordu. Yavaş ,.e 

tatlı bir sesle: 
- Bu çok güzel bir ~y. Nermin, de

di. Hiç hatıra gelmiyecek bir şey .. 
üvey annesi Belkis başını salhyarak 

tasdik etti: 
- Hele seni isteyeni düşün bir ke

re, dedi. Meziyetli biri. Servet, eski ve 
asil bir aile,, güzellik, yüksek bir ahlak 
ve zeka. Sen çok bahtiyar bir mahl\ık-

sun, Nermin .. 
Son kelimelerinde biraz da kin his

sediliyordu. Hatice Münev\'er hanım 
devam etti: 

l' eni Mısır Kraliçesi Fcridenin, düğün ntünasebefi1c gazetc1.crimfzde 0 1\a

dar çok ve muhtelif pozlarda resmi çıktı ki, bugün kendisini tammnıan 

bir okUyucumıtz bulunacağını hatın mı.ı:ıa getirmiyonız. Yalnız, kendile

rinden pek az bahsedilen ve bizim gazetelerde resmi görülmiyen 1.Taliçe

nhı annesi ve baba.tıdır. Size burada, Majeste Faruk'un kaynata ~e kayna-

söyliyeceği bir adam olarak gözünün 
önüne getirirdi. Ve bu dostluğa Nermin 
aşk ismini vermezdi. Onun kaloi hi~ 
bir zaman her'l(tnldlnden futa- C*r1J1fJa 
mış. ve a~kın manasını hala anlayama 
mı~tı. O yalnız kocasının manevi kıyme
tini düşünürdü. Hiç bir gün: (Benim 
istediğim adam böyledir) dememiş, ara 
sıra gittiği yerlerde kimse için kocamın 
~u adam gibi olmasını isterdim. diye 
düşünmemişti. Hikmet paşa zade Ferit 
beyi düşündiikçe biraz heyecanlanması 
da gayet tabii değil miydi? Mademki 
o hayatını büsbütün değiştirecek, bü 
tünvarhğına hAkim olacaktı. 

- Tabii çok iyi bir izdivaç; yalnız 
sana söylemek isterim, Nermin. Yeğe
nim Ferid de bunu bilmenizi istiyor. O 
çok güzel olan ilk zevcesini delicesine 
sevmişti. HAi! onu sever ve düşünür. 
Evlenmesine en büyük ebeb de babasının 
onu yalnız görmek istememesidir. On -
dan hayalt bir aşk beklememeniz l~un
dır. Tabil sizi sever fakat aranızda bir 

nasını tanıt1yoruz ... Şimdi Se\im susuyordu. Kardeşine müddet o sarışın Feridenin sanmm ki 

Köy eczacısı bir iş için eczaneden 
uzaklaşacaktı. Arkadaşına dedi ki: 

- Yarım saat kadar dükkAnda 
bekle... İşi az çok sen de biliyorsun, 
idare edersin. Reçete filan olursa mil§
teriyi bekletirsin. 
Yanın saat sonra döndüğü zaman 

sordu: 
- Gelen giden oldu mu? 
- Bir ihtiyar geldi ve şimdi çıktı, 

şu karşıki kaldırımda duran adam ... 
Öksürliğü için ilaç istemişti. 

- Şu raftaki şuruptan verdin de • 
ğil mi"! 

- Hayır. Şu dolaptaki şuruptan ver 
dlm, hepsini içti. 

- Eyvah ne yaptın! o müshildi. 
- Yanlışın var galiba. Bak adam 

hiç öksürmUyor. 
- Sersem! Öksürmeye cesaret ede

miyor! 

- Hızlı döndükçe 
hissetmez olu:roru.ml 

1 
Sarhoş - Bir gece t~tnde ~a~ (fökül 1 

düğüne şlmdi)·e kadar inanmamıştım 
anıa ... 

Masum gen ç 
kaz 

bakarak uzun bacaklarım sallıyordu. gölgesi dolapcak .• Onunla, babasının 
Bir sinek hızla odada dolaştı. Son muhalefetine rağmen Mısırda evlenmiş 

ra gül yaprakları dökülmüş güneşli bah ti. Feride tanınmış bir ailenin kızı de-
çeye doğru uçtu. Sıcak bir rüzgar rol ğildi.. Olünce kendisini köşklerine yakın 
gun çiçeklerin kokusunu odaya getirdi. Hikmet pap ailesi mezarlığına gömdü-
Bu şük\.ıt içinde, dışarda parkenin üstün ler. Ferit hemen hemen hergün mezarım 
de bir ayak sesi işitildi. Kapı açıldı. ziyaret eder. üç senedir evlenmemekte ıs-
Genç, esmer bir kadın başı uzanarak rar etmesi de bu söylediklerime işaret-
kısaca seslendi: tir. Onu ha.la sever. 

N . el Nermin: - ermın, g . 
Nermin kimin geldiğini anlamak için - Evet, evet, çok güzel, dedi. 

başını kaldırdı. Açık renk elbisesi, kaba - ikinci bir zevce için bu ufak bir 
vücudu, sert yüzüyle üvey annesini gör üzüntü olabilir .. Fakat kısa bir zamanda 
dil. Gözlerini onun her zamanki tatsıı onu eline alabileceiini ümit ederim. Sana 
lakayt gözlerine kaldıllh. Bugün onlar karşı sadakat, hünnet ve dikkat hususun 
da başka türlü bir mana sezdi. üvey da hiç şüphen olmamalıdır. Hikmet pa-
annesi tekrar etti: §CIY8 gelince, o mükemmel bir adamdır. 

r Gel, Hatice hanımefendi seninlt Seni kendi kızı gibi düşüneceğinden ve se-
görüşmek istiyor. veceğinden eminim. 

Genç kız .kalktı. Sevim daha ev\el Nerminin üvey anası Belki!> • odayı 
yerinde zıplamıştı, merakla annesının biraz aydınlatmak için pencereyi açtı. 
yüzüne bakıyor, bir şey sonnağa cesaret Güneşi bir bulut kaplamıştı. Odaya gi-
edemiyordu. üvey annenin bir hare- ren hafif bir ziya Nerminin düşünceli 
keti, beklenilmiyen bir şey olduğunu :m- yüzQnü, ko)-U renk bir baş örtü altında 
!atmıştı. Bu, tabii Nerminin izdivacJTla daha munis görünen beyaz saçlı Hatice 
ait bir mesele idi. Sevim, birdenbire orada Münevver hanımın temiz çehresini aydın 
hareketsiz kaldı. Hem ablasını mesut lattı. 
göreceğine seviniyor, hem ondan ayrıl· Belkis hanım dikkatle havaya baka-
mağa nasıl tahammül edeceğini düşünü· rak: (Bu akşam hrtma olacak zannedi-
yordu. En iyi mobilyalarla döşedikleri yorum) diye mmldandıktan sonra kı-
serin ve 10$ salonda Hatice hanımefen- zına sordu: 

Genç köylü kw, köylü delikanlı ile di oturmuş bir şeyler anlatıyordu. Şakir - Peki Nermin, fikrin ne? 

kasabanın pazarına gidiyordu. Deli • .:..-================== (Devamı var) 

kanlı sırtına boş bir kova almıştı, bir di: ,;------------;;--~ 
DOKTOR 

Kemal O:ıaan 

Operatar - 'Oroloğ 

elinde bir tavuk, diğer elinde bir so- _ Ellerim boş ollaydı haklan var-
pa tutuyordu. Sağ koluna da berabe- dı ama, ne yapayım ki pek yüklUyiim. 
rindeki keçinin ipini bağlamıştı. lmkAnı yok. 

Ormana geldikleri sırada genç kız Genç kız: 
durakladı ve: - Hayır, dedi, imkanı var. Elin· 

Galata - Karaköy - Abdullah ef. 
lokantalı kartısmda Gallçi Han 

HergUn 15 den 20 ye kadar 
Telefon: ~1!35 

- Bu orman pek tenhadır, ben se- deki sopayı yere saplar, keçinin ipini 
ninle yapayalnız buradan geçmeye buna bağlarsın. Sırtındaki kovayı ye
cesaret edemem. re ters kapatır, içine tavuiu koyun. 

Delikanlı i<:ini cekerek N-VAb vPr. ('-A ı.erbfır1t blAbilil"!llin. ·•--------------
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Generallar Nazileri Baıear 
Korsanlığa karşı 

adalari 

kovmak istemişler •::~!~~~=a~e a~~==~a 
Paris, 7 (Hususi) - Almanyadaki naıırı olan doktor Frlckin riynsetin edilecek 

ani ve çok mühim deği§ikliklere Hit· de husust bir dahfll siyaset meclisi 
lerin neden lüzum gördüğü artıdan za- ihdas edilmesi mevzuu bahsolmakta Lonı:Ira, 6 (A. A.) - "Swıday Ti· 

tik la dır. mcs., gazetesi, Akdenizin garb hav~ 
man geç çc an §ılmaktadır. Almanya- Bu takdirde bazı nasvonal sos ... ·a- -
d al A " " sın da Fransız - İngiliz de\Tiyelerinin an sızan m umata göre tekaüt edilen llst ricali doktor Frlclre terfik edile 
generallDT Hitleri ve Nazi Partisini iş 

1 

cektlr. takviyesi neticesinin Balea.r adaları. 
başından atmak için "Berlin üzerine yü- Dahllfye nazırlığına kimler getiri nm tahtelba.hirlcre knr§ı hakiki su
rüyüş,, hazırlamakta idiler. Hitler bu-1 lcccktir. O zamana kadar yeniden rette abluka edilmiş oln.ca{;rını yaz-

' bazı t edbirler alınması flıtlmaJJ de 
nu haber almca bu gencralları derhal tc- , vnrdır. Harlct siyaset sahasında, gö- maktadır. 
k<J:.ide sevketmiş, kırktan fazla genera- 'ı rUndUğUne göre iktidar mevkiine ge- Bu adaların tamamen abluka edil-
lin yerlerini deği§tirmiş, fakat ordunun len yeni ekip, bllttkayd Alman - 1- mesi, korsanlığa nihayet vermek için 
isyanından korktuğu için işi idamlara tnlyan teşriki mesaisi taraftarıdır. 
kadar vardıramamıştxr. (Japonlar memnun en müessir bir tedbir olacaktır. Fakat 

Sağ ccnz.ıh gazetelerinden "Le jour,, Tokyo, 6 (A.A.) - Almanyadakl birçok nazik hukuku düvel meselelc-
bu mevzu Uzerinde şöyle yazıyor: dcğlşlltlikler Japonya tarafından tyl rini ortaya atacaktır. 

"D"rt hUkQ k . . f 1 . karşılanmıştır. Harp vaziyeti 0 met mer ~zının se ır erıne Yomlvrii Şlmbun gazetesi. bu ıie-
yaptırılan Vals, von Rıbbentropun ha- ğlşlkliklcrf, Almanyanın komUniz- Barselon, 6 (A. A.) - Milli müda.-
riciye nezaretine girmesi ve 15 ka:dar me karşı olan pollUkasını kuvvet- faa bakanlığı bildiriyor: 
generalin gözden düşmesı, haz1d:ınmak Jendlrmek 1stcdlğlne bir işaret ola- "Düşman şiddetli bir mücadeleci 11 

ta olan hU'l~umet d<'.ırbesinin vahametini :ak. tefsir ctı:ıck~edir. sonra Pancrndoyu işgale muvaffak 
ayni zamanda da Führer'in günün bi- Çınhler endışeh olmu~ur. 
rinde ittihaz etmek mecburiyetirıi his- Hankeu : 6 (A.A.) - Röyter bildi 
deceği kararlan t tb"k" . t . . riyor: Almanyadaki değişiklikler, Teruelin Miela bölgesinde, cumhu-

n a 1 ını emmen ım- Çln1ller arasında büyük blr endişe riyetçiler 104 rakımlı sahili i:ıgal et-
ıartorluğun bütün otoritelerini bundan hasıl etmiştir. 
sonra elinin altında bulundurmak hu- Fon Rlbhentropun antlkomUnist mişlcrdir. Andalozya cephesinde düş.. 
susundaki azmini göstermektedir. paktın hani ve elebaşısı olduğu, hal man tayyareleri mühim faaliyet gös-

Tehditlerle -dolu olan bu kararlar bukl Fon Noyratın hem Çine termJşlerdir. İki düşman tayyaresi dü-
k d Lo d . . . karşı sempatisi mevcut ve hem de an cı.u""rdu""k Bizden de bir tayyare du··n+·u·· 
ar§ısın a n ra ve Pans hUkCımetlen laşmaztı~m halli teşebbUsUnde faal :1 • :l~ • 

atıl kalamazlar. ''Hududumuz Rehn'in bir rol oynamış bulunduğu kaydedil Frankistıer, ağır zayiat vererek, 
nzerindedir.,, diyen Baldvinin bu sözü mektedtr. Sirnara Aleorçonu i§gale muvaffak ol-
nUn doğruluğu bir-bir zaman bu kadar Fon Dlombcrge gelince, onun da 1 dır 

:ıı ç· muş ar ... 
sabSit -0lmu§ değildir. ,, c~~eid~~rşr derin bir sempatisi mev Bombardıman 

ovyet taraftarı generaller ------------ Barselon, 6 (A. A.) - Ba.rselon rad-
''Echo de Paris,. gazetesinde Pcrti- 1 n g i '; z yosu bildiriyor; "Düşman tayyarele-

nax da şöyle diyor: ri. dün Tarragone'yi bombardıman e-
''Gözden düşen generallar arasmda t ı • 

Sovyetler birliğinden his; bir zamzın ü- ayyar e er 1 derek iki kişinin ölmesine sebeb ol -
muşlardır. Birkaç yaralı vardır. Maddi 

mitlerini kesmemiş olanlar ve ergcç Londra, 7 (A. A.) - lngilterenin 
R alı · b" ı·ğ· · k b h hasar mühimdir.,, ap o ış ır • ının te rar aşJıyacağı- ava teslihatınm resmi rakamların 

na inanmalçta israr edenler de bulun- gösterdiği miktarı aşacağı söylennıek-
maktadır. tedir . . F'ilvaki ıu;mi bir menbadan öğ-

Giden başkumandan ile Von Blom • rcnildiğine göre antrenman yapmış 

berg, ltalyaya kar§ı husumetlerini sak- olruı pilotların adedi 8.000 c yaklaş -
lamamakta idiler.,, maktadır. 

Fransa ile temasa girişen 
generaller 

Diğer taraftan tekaüt edilen eene
rallardan fon Friç, polis mUdürü Him
ler tarafından, Fransız ordusu ile gay
ri resmi ve salahiyeti haricinde müna. 
sebetlerde bulunmak gi.bi harici politi· 
lia entrikalariyle itham edilmiştir. 

General Fris;in düşmesi ıebebini ge
niş bir nisbet ile izah edecek otan bu 
heyecanlı beyanat, Almanyada husu
si bir muhbirden gelen telgrafta mev
cuttur. 

Bu s<llfilıiyettar kaynağa göre, ge
nerale \•e orcu §eflerine yol verilmesi 
Himlcrin keşfettiği iddiasında bulun
duğu entrikalardan ileri gelmi§tir. 

Fon Friç, mahrem ajanlar vasıtasile 
Fransız harbiye nazırı Datadier ile mu
habereye girigmekle itham edilmekte -
1 
dir. Himler Hitlere verdiği raporda 
memurlarının uzun müddet general 

Friçin erkaruharbiye reisi general fon 
Be~e diğer ordu zabitlerini nezaret al 
tında bulundurauğunu ve bunların ya
bancaı hüktlmetler mümessilleriyle o-

lan münasebetlerinde ezcümle Pariste 
yapılan ziyaretler esnasında harici iş
ler hakkında münakaşalarda bulun-

makta tereddüt etmediklerini ve İspan
ya harbi hakkında Alman hükumeti
nin resmi politikasına aykırı bir nok
ti nazarda da ~ulunmuş olduklarını bil· 
dirmiştir. 

Bu neşriyat hakkında kendisine ma
lumat verilen Fransu: milli müdafaa ve 
harbiye nazın Daladier bu neşriyatı 

mutlak surette yah:ı:nlamaktadır. 

flarict siyasette değişiklikler 
Almanyanın harlct siyasetinde vu 

kuu muhtemel değişiklik hakkında 
"Petit Pnrlslen,, şunları yazıyor: 

"Ateştn Yon Ribbcntrop, Al~ 
yanın harlct siyasetini blöf ve mis
tik hareketler lstlkametindediii'a. 
ileri götürmekte geri durmıyacaktır. 

Bunun ıcın Bcrllnln bir sertlik dev 
resine girmesini beklemek ldzım-
dır.,. 

Dahiıt siyaset 
Dahilt siyaset hakkında da şu 

mnIOmat Yeriliyor: 
Antnşıldığma göre Almanyanm 

dahili ıslnhatı bitmiş olmaktan uzak 
trr. lbdnsr kararlaştırılan harici 
siyaset meclisi bir başlangıçtan i
barettir vo daha şimdiden dahnt iş. 
lertn de ayni şekilde ıslah edilecek
leri söylenmektedir. 

SlJylcndfğinc göre şimdi dahiliye 

Her hava filosu, muharebe esnasın
da düşecek tayyarelerin derhal yeri-

ne geçebilecek muvazi te,.,c;ekküllerle i
ki veya Uç misli olarak takviye edil -
miştir. 

Bilhassa makinistlerden ve alcJade 
askeri efraddan mürekkep olan ve 
"gölge filolar" denilen bu ihtiyat kuv
vetlerde çalışanlar, muhtemel muha
samatın başladığı anda tayyare zabiti 
olabilecek surette antrenman göre-

ceklerdir. Pilotlar adedinin gene "göl
ge fabrikalar,, denilen fabrikalar ta
rnfından vücuda getirilmekte olan 
muazzam ihtiyat tayyareler miktnrile 
mütenasip olacağı beyan edilmekte
dir. Daha şimdiden pek muazzam o· 
lan bu tayyare imalatı harp esnasın
da otomobil fabrikalarının d::ı. derhal 
bu işte kullanılması suretile birkaç 
misline çıkarılacaktır. 

Otomobil fa.brikalan müstahdemini 
yardımcı fabrikalarda takip edilen bir 
münavebe sistcmile yavaş yavaş tay
yare imaline alı§tınlmaktadırlar. Oto
mobil fabrikalarının icabında süratle 
tayyare fabrikası haline getirilebilme
leri maksadiyle tayyare imali için za. 
ruri olan fılet ve cihazların bu fahri· 
kalarda depo edilmiş olduğu rivayet 
olunmaktadır. Bu suretle sulh za.mn.-
mnda senede beşJ:>in ve harp zamanın
da senede yirmi bin tayyare imali 
imkanı derpiş olunmakta.dır. 

İyi malümat almakta olan mahafil, 
diğer hiçbir Avrupalı devletin bu hu
susta İngiltere ile ret• bete. girişemi· 
yeceğini, çünkü bu devletlerden hiç
birinin te;;hizatı bu derecede mükem
mel bir otomobil sanayiine malik ol
mad1ğmı ehemmiyetle kaydetmekte • 
dirler. 

Çinliler ricat 
ediyorlar 

Japonlar kott bir 
zafer iddiasında 
Şn.nghay, 6 (A.A.) - Japon ordu

su namına söz söylemcğe salt'ıhlyet
tnr oıan bir zat, Pengpounun şimal 
vo garblne tloğru ileri hareketine 
devam etmekte olan kıtaatın gayri 
muntazam bir surette rlcat etmekte 
ve artık hiçbir mukavemet göster 
memekte olan Çln1fleri ağır zayiata 
uğratmak suretlle Fnng- Chan mm 
takasında katl bir zafer elde etmiş 
olduklannı beyan etmlşilr 1 

* 4 Şubat günü Moskova saatine göre 
öğle zamanından 5 şubat akşamıııa ka-

dar "Kutbu şimali., istasyonu ile telsiz 

telgraf muhaberesi kesilmiştir. istasyon 
§imdi 74 derece 3 am şimallde 

ve 16 derece 30 dakika tulu garbide 
bulunmaktadır. 

* Sovyetler birliği ile Estonya arasın 

da reni ticaret muhadeleri imzası itin 

yapılan görüşmeler bir netice vermemiş 
, .e inkıtaa uğramıştır. 

• Estonya - Polonya muahedesi im 
:za edilmiştir. 

• Estonya murahhas heyeti, bir 
Estonya - Rom3:.nya itilafını müzakc 

re etmek üzere Vaey>\"adan Bükreşe hare
ket etmiştir. 

• lngiltcrede dahiliycnin parlamento 

müsteşarı Glofferey Lloyd dün ~am 

Birminghamda söylediğ · nutukta halen 

memleketin muhtelif yerlerinde 26 mil· 
yon gaz maskesi depo edilmiş oldui:'llJlu 

bunun 9 milyonunun Londra bölgesin
de bulunduğunu ve bu işe mahsus fab

rikalart.rt haftada 650 bin maske yapma 

ğa devam ettiklerini bildirmiştir. 

• . Yugoslavyada ayan intihabatı baş

lamı~tır. Avala ajansı, Stoyadinovi~in 

hükCUnet fırkasının büyilk bir ekseriyet 

kazanacağını tahmin etmektedir. 

• Lehistan cumhur ba~ tarafın
dan Biloviceada tertip edilen büyük a-

va iştirak etmek için davet edilmiş olan 
Danimarka prensi Aksel Varşovaya gel 

miş ve ava hareketinden evvel kendisi
ne ticaret bakanı tarafından bir öğle 
yemeği verilmiştir. 

• Vaşingtonun salfilıiyettar bir men
baından bildirildiğine göre, Amerika 
bahriye ne.zareti, Guan adasına 15 tay

yareden mürekkep bir filo gönderecek
tir. Bu ada, Amerikanın Pasifikteki i
leri mevzii olacaktır. 

• Berliner Post gazetesi Paristcki 
Alman aleyhtarı sergiden tekrar bahse-

derek, Fransız hükumetinin, Almanya
nm i~ği üzerine, sergiden Almanya i · 
çin hakaret addettiği şeyleri kaldmnak 

ta tereddüt etmemiş olduğunu memnu
niyetle milşahede ve tesbit !.ylemekte
dir. 

• Bü}iik bir tayyare Ü1.erıne konul
muş diğer küçük bir tayyareden müte-

şekkil Mayo deniz Uı.yyaresi dün Ingit
terede yaptığı uçuş esnasında üst tay
yareyi muvaflakiyetle bırakmı§tır. 

Yerlilerin mu1ı.alefcfüıe mğmeıı /ta~y aııwr "llabeş;stanı imar için" {'alış· 
tıklarım bildirmektedirler. Resimdo Habeşistan.da Dcssi'de açılan bir bafı

ka gör ülilyor 

iki kişi boğazlandı 
• 

0

'f:i//:r' Bqtaratı l fndôe li ile bu adamın ellerini bağlamı~, soJU'3 
~ş olan bır bınanm alt katından çıktı- bulunan diğer bir adamı yakalamı~tU" 
gım anı~. kapıya doğru yakl~sn:ıı;.ır. D:ğer kurban 

Bu bınanın altı Qç nydanherı bır kö-1 "'uk od d ·· ··ı · rfl1' 
k.. ·· ·· d ··kka 1 4 an a a goru en manzara ısc ~~ 
·om~rcu u m o arak k ... ull.aruhyordu. fecidir. Bir adam, boğazından kesilmit• 
Bekçı kapıya yaklaşıp ayagı ıle vurmus: kanlar içinde yatmaktadır. Zabıta mt" 

- Kapıyı aççın, ne oluyor içerde de- muru alt katta bulunan adamın da kaJı• 
miştir. · lar içinde olduğunu gördüğünden bekçiyi 

Bekçinin bu hitabına içerden §Öyle bir hemen karakola kosturmuş, yardancı ıs 
cevap gelmiştir: bıta memurları gelmiş, yaralı otomobille 

- Beni öldürüyorlar!. Beyoğlu hastahanesine kaldırılmış di· 
Behri çavuş hemen düclüğünü öttür- ğer iki Vişi de karakola götürülmüştür. 

müş. devriye gezen poli~leri çağırmıştır. Vaka emniyet müdürlüğünde nöbetçi 
Bir yandan c!a kapıyı tckmelemeğe de· bulunan ikinci şube müdür muavini Ce-
vam etmiştir. Bekçinin istimdadına bi- vada haber verilmiş, polis yıldırım gru· 

bu hemen vaka yerine yetişerek tahld· 
raz sonra devriye gezen polislerden Hü· kata el koymuştur. 
sameddin yetişmiş, o da kapıya yakla- Cinayetin sebebi 
şıp: 

- Apıı, ben polisim! demiştir. lçer
den ce\"ap \erilmeyince zabıta memuru i-

le bekçi
0 

kapıya dayanıp açmışlar ve içe
riye girmişlerdir. 

Boğazlanan adam 
Bekçi elindekı elektrik feneri ile etrafı 

aydmlatmca, yerde bir adamın yüzü ko

yun yattığı, eli usturalı diğ r bir ada· 
mm da onun üzerinde durduğu görül
müştür. 
Üzerinde bulunan adam polise şöyle de 

miştir: 

- Oteki yukarda, onu tutun evvelıl. 
Zabıta memuru derhal bir elektrik te-

Kundakçı 
şebekeleri mi ? 

Bnştnrafı l incide 

ra müteakip zamanlarda mu telif büyük 
ticarethanelerde görülen yangınlara ben
zerliği, ateşin çıkış saati, inkişafr ve ani 

olarak binanın her tarafını san§! itibarile 
gösterdiği hususiyetler gözönüne alınınca 

bu yangınların görüldüğünden daha bü
yük bir ehemmiyet arzettiği neticesine 
varılmıştır. 

Şehrimizde yangmcılık sahasmda çalı
şan bazı eller olduğu kanaati mevcuttur. 
Bir kısmın müsterek ve bazılarının mün-

ferit çalı~tıkları zehabı bulunan bıı elle· 
rin balonculuk şeklile ani tahrip ve im
ha, kundakçılık, gazleme veya benzinle· 
me yollarile yangınlar çıkardıklarına ih· 
timal verilmektedir. 

Bu suretle sigortalı binaların ve eşya· 

mn, iz bırakmadan yaJ..,lması ve sigorta 
bedelinin alınması gayesi güdülmüş ol
maktadır. 

Balonculuk usulü şudur: Ani tahrip 
ve imha yangınlannda çok uzun bir çak 
mak fitiline içi benzin dolu küçük balon-

lar bağlanmakta, bu fitil binanın bü ün 
ahşap kısnnlanna sarılmaktadır. Bilhas-

sa çatıdan geçen fitilin ucuna uzunluğu 
' 'e yam~ müddeti hesaplı bir mum ya -
kılmaktadır. Mum bitince fitili yakmak
ta ve fitil süratle balonları patlatmakta 
anide parlayan ateş evvela çatıyı yakıp 
çöktürerek bütün delilleri orta<lan yok et 
mekteclir. 

Kundakçılık hinanın muhtelif yerle
rine, ekseriya koltuk, masa ve merdiven 
altlarına kundak sokarak yangın çıkar
mak şcldidir. 

Gazlama ve bcnzinleme de isminden 
anlaşılacağı veçhile daha basit bir y:>l· 
dur. 
Duyduğumuza göre bu mesele Uzerinde 
ehemmiyetle durulmaktadır. 
yukarı kata ~danış, oradaki cx.iada saklı 

Yeni Yolda 23 numaralı yanm~ otan 
apartamnın alt katım üç aydanberi ça· 
talcanın lhsaniye köyünden yirmi ya· 
§Illda Ali oğlu Emin ile kardeşi Abdut'" 
ralunan tutmaktadır. 

Bu iki kardeşe on beş gün evvel Ba
larköyde bir çiftlikte çalı~ köylüleriıl'" 
den Hüseyin oğlu Hüseyin ve arkadaP 
Hamza oğlu Ali misafir gelmiştir. 
Bunların dördü birden gece mey~ 

ye gitmişler, on beş lira kadar masraf et· 
mişlerdir. Rakı parası istenince aralantı'" 
da kavga çıkmış, meyhaneci zabıtaya fi• 
kayette bulunmuş, dördü de karakola gô
türülmüştür. 

Bunlardan Ali, kendini bilir bir halde 
olduğundan zabıta tarafından rakı para· 
sı bundan alınmış, meyhaneciye veril· 
miştir. Ertesi günü Ali iki kardeşten pa~ 
ra istemiş, kömürcü Em.in vermiyeceliJıl 
söylemiştir. 

Ali: 
_ Ben almasını pek rua hilirirnl . 
Deyince Emin kızmış, §Öyle cleıniştlr: 
_ .L TasıI alacaksın, söyle bakaymı! 
Ali bu sözün altında kalmiyarak §U ce-

vabı vermiştir: 

- Öldürür alınml 
Bu görüşmeden sonra Emin Alinin W 

zünü yapacağına kuvvetle ihtimal ve!' 
miş, kardeşine de gözünü açmasını ğ,y; 
}emiştir. 

Dün gece Hüseyin ile Ali kömürcü kSf 

deşlere misafir gelmişlerdir. Gelenlet ~
yet şen olduklarından yenilmi§, içilıJliŞ~ 
sonrada üst kattaki karanlık odada ~ 
rilen yataklara girilmiştir. . 

Saat üç buçuğa doğru, misafiri~ 
kardeşin uyuduğunu tahmin ederek S
tardan Eminin üzerine atılmışlardır· aııf 
min uyumamaktadır. Karanlıkta bU 
atılış üzerine hemen yerinden fıri~ 
üzerlerine atılanların elinden usıu.ra'fl 
mıstrr. Gürültüye kardeşi Abd~ 
da uyanmış, dört kişi arasında kaJ1lı ur· 
boğuşma ba,lamıştır. Bu sırada kötıl 
CÜ Emin Hüseyni altına almış, ozerIOt 
binerek gırtlağından ke:.-miştir. ıat· 

Geri kalan üç kiısi ayakta ~~deO 
ken her üçü de odanın merdivcnlerın dS 
aşağıya yuvarlanmışlardır. Alt ka~ ret· 
boğuşma de\·am etmiş, Ali mubtelıf ~~
terinden ağır surette yaralanm~br~1531• bıta memuru ve bekçi yeti~memıŞ 0 

dı Ali de kesil:niş olacaktı. ~ 
Boğu~ma sırasında Emin de başt11 

hafif surette yarahmmıştır • .. __ .. ~ff' 
Ustura elde edilmi~, Abdurrau0

-

üzerinden 17 lira çıkmıştır. ~ g1 
Katil ve kardeşi vakayı yaz ddeitı· 

bi anlatmışlardır. Tahkikata mü Ut' 
mumi muavinlerinden Kamil el koY.!11 
tur. 



Cenda 
( Ba§tarafı diinkü sayımızda) 

~· §imdi bu kadının bütün sihrini 
" tl1 ım. YUzUnUn ayni zamanda kuv
Ş~d ve müphem manasının sırrını ... 

1 daha cesaretliyim. 

; lstemıyor ... lstcmiyor, sevmiyor. 
oif 1 bana, arkadaşımın ho§Uma giden 
ti llrarla kendisini esrardan menet
~· ona getirmediğini, bununla be· 
ta, k •azgeçemiyeceğinl anlattı. Son· 
~ 0rkunç bir teklifte bulundu. Ona 
o.ı r bulacaktım. Bunu söylerken be-

ler bütün bütün tesiri altına almak is
fırb ~i hırsla konuşuyor, biltün a
~ ve sıcaklığıyla Uzerime ya.sla
Sura u. Ayağa kalktım. O da kalktı. 
\ııtı Ya n? maksatla gelmiştim? Ba
llef k ... Bırden kapı çnhndı. Rahat bir 

es aldım ... 
~kadın, açmıyordu. Israrla göz.leri -
fad bakıyor, tecrUbesiz.liğimden isti • 
tıı ~etmek için her ooye başvuracağı
)Ua· 8CU! ediyordu. Bu sabit bakışın bU· 
ke ünden kurtulmak için pencerenin 

Allahtan, karanlıktı. Bir müddet onun 
yüzüne bakamadım. Hasta sandığım dos 
tum, büyük bir n*yle kadına anlama
dığım bir dilden bir şeyler söyledi. So:l· 
ra, ben, gelisimin sebebini, yavaş yavaş 
anlattım. Veda ettim. Dostum arkam
dan: 

- Yann da çıkmayacağım. gel!. 
Diyordu. 

Evden adeta kaçar gibi fırladım. Yağ 
mur devam ediyordu. Çabucak Karakö
ye indiğim zaman saate baktım: Sekiz 
buçuk. Erkendi. Şakaklarım zonklu
yordu. O zaman f arkettim ki içimde 
beni kemiren bir kurd vardı: Gitmeli .. 
Ecırar bulmalı ... 

O kadın ne kadar da çekici idi ... 
Yine yere bakıyordum. Onünıde bir çift 
gri pantalon gördüm, başımı hafif~ 

do~rulttum: Polis .. 

r"-··~~~:~ı~. -·"1 . . ......... ·-····-··-·· ... ··-··-·-...................... . 
ya. çalar suyu bırakırken sordum: ~ 

- Eskici nerede? ' 
- Yama mı pençe mi?. 1 
- Pençe ,dedim, geçen gün bırak· 

mı§tun. 

Kahveci ocağırıa gitti. Büyük bir 
cehtle slikünwnu toplamağa çalıştım. 
Arkam dışarıya, yüzüm kahve ocağı. 
na dönüktü. Böyle ott.trmamın iki se
bebi vardı. Biri dışardan - her taraf 
canılrydı - görülmemek diğeri içeride 
bulunanlardan, gölgede kalacağı için 
yüzümü kısmen saklayabilmek .. 
Kapı açıldı. Eskici sanarak başımı 

kaldırdım ve o anda kan1m damarla
rımda dondu. Ellerimin buz kesildiği
ni hissettim. Bu dumanlı ve karanlık 
küçük yere giren, geııç bir polisti. 
Yarabbi, mahvolduğumu sandım. 

Çektiğim heyecana hfıkim olmak 
güçtü, polis tam karşıma oturdu. Ve 
likayit bir sesle kahve istedi. Korku~ 
lanmı. tahminlerimi anlatmağa IUzum 
görmiyorum. Saniyeler asırlar kadar 
uzadı ve niçin hala tevkif olunmadı
ğnnı hayretle karşıladım. 

biraz işi var daha.. 

ıı11~ndaki ipe doğru bir adım attım. 
811 • ar~ketimle boylu boywna ona 
rı:Unıil§ oldum. Birdenbire bana sa

?'i!ıt] • lra.demin eridiğini adetft gözle • 
e görUyordum. Sedire düştük. 

Sanki maksadımı okuyan bır bakışla 
yüzüme bakıyordu. Başımı eğdim ve sü
ratle yürüdüm. Köprüye gelince, Haliç 
taraf rndaki ilk merdivende durdum. r-;e
ler dilşüruniyordum neler.. Gözümün 
önünde sarı, aslan yelesi gibi saçları, 
büyük ve etli ağzile, bulanık gözlerile ba
na bakan o kadının hayali yanında bir 
çift kelepçe ve adliye.. Mahkeme .. 

Bu sırada zorl~nan kapı tekrar açı
larak biri girdi. Kıyafetinden tanı

dım. Bu, E:Skiciydi. Kahve ocağına git 
ti .. Kahveci beni gösterdi. O anda yil· ı 
reğime inmediğine şaşarım. Eskici 
tamamen lfilcayit ve pervasız yanıma 
geldi ve polisle aramda duracak §e

kilde önüme geçti. 

Bu esnada kolları hiç ırnnıraama-
Yağmur yağıyor ve ben küçük pa

keti hal~ avucumda tutuyordum. Her 

() - Ne olur, dedi, ne olur, bir kere .•• 
hangi bir tehlike karşısın.da kolayca 
denire atabilecektiın. Bir aralık başı-

f.aınan ... 

~e: elimle kapının ipine yetiştim, 
~m. Beni, hararetile, manzarasile 
~~rdu. Cebime bir para brraktı. 
llıanda • hicaptan ve arzudan ayni za. 
tıa . • atıldıflmı minimini; fakat ba· 

'thiş surette tehlikeli gelen ma· 
btor tabayyillile, muhakkak mos
lerı olınuştu. Merdivenden ayak ses
h.~uı:n. Kısa birkaç kelimeyle ne 
ki ti li.zmı geldiğini anlattı Halbu-

Yağmur, sertleşen derimden kayıyor 
ve ben duruyordum. Birdenbire neye 
karar verdiğimi pek bilmeksizin, ken
dimi aşağıda buldum ... İnsiyaki bir ha 
rcketle yürüdüm. Hislerim muhake -
memi yenmiş miydi? Bilmiyorum. 
Yalnız, köprü altındaki bu pis ve da
manlı kahvenin camlr kapısına, tok
mağa uzattığun elimin rengi beni kor
kuttu. Bu el bir ölU eliydi. 

Elimle, mecalsiz, cebime konan pa. 
rayı aradım. Beş liralıktı: 

dığı halde sol elile bir kağıt topağını 

bana verdi. Aldım ve elimi yumruk 
yaptım. 

Eskici gitti. Hem bu sefer ebediyen. 

mı geriye döndürünce kahvedeki po
lisin beni takip etınckte olduğunu gör 

dUın. Adımlıı.rımı büsbütün yavaşlat

tım. Makss.drm onu önüme almaktı. 

Nitekim polis önüme ~ince bir dUk· 

- Bu fiyata pazarlık etmiştik! de
dim. Sesim, cehdime rağmen hafifçe 
titredi. Eskici: 

- Beyaz mı idi?. 
Diye sordu. 
- Evc.t! dedim. 

Polis, sakin bir tavrrla kahvesini içi
yordu. Yerimi değiştirdim. Yumruk 

yaptığını avucumu başıma dayayarak 
dışarısını seyre başladım. kana girdim. 

bniyecektlm. 

.!Yala kalktı. Arkada5ım girdi. Oda, 

Kahveye girdim. Burası urunca bir 
oda gibi idi. Topu topu üç masa sıAmış
tı. kÖ§ede iki adam, kılıksız iki adam 
çay lçfyordu. Ben de çay istedim ve 
kahveci önüme kirli Ye renki kırmızı-

- Getireyim!. 
Dedi ve gitti. Cehennem aakikala

rı başladı. Biraz sonra yine geldi. Ay
nı vaziyet. Kesik muhavere: 

- Anladım, onların topuklarında 

Zamant yürüyemiyordu. Sabırsız

lığım, korkumu yendiği anda kalk.. 

tını. Kahveciye parasını bırakarak 

bu pis, dumanl1 yerden çıktını. Lfiltin 
sakin görünmeye çalı§arak köprtiye 
tırmandım. 

Biraz sonra oradan çıkınca., bu ba. 
sit hileden büyilk bir memnuniyet du
yarnk etrafımda beni tehdit edebile~ 
cek herhangi bir tehlike kalmadığını 
gördüm, azabım bitmişti. Artık, biran 

(Ltufcn sayfayı çeuiriniz) 
...... % 

KAHRJ\Mi\N KT~ 

llıtktup yazarak onlardan b.risıne ver
di.diğerlerine de bazı talimat verdi ve 
ca&uatar gittiler. Biraz sonra, karargah
~ herkes uyuyordu. 

ltaridınalm, casuslardan birisine ver
diği mektup ıu satırlan ihtiva ediyor
du: 

.. _ Size bu mektubu verecek adama 
tam bir itimat gÖ6terebilirsiniz. Bu a
~ •izinle benim namıma konupcak-
tır Siz .. ı· v• 1 • • . · e ıoy ıyecegı şey erın hepıı, be-
nını aözlerimdir .,, 
h Bu mektubun altında, ar~armda bir 
ıı:t bulunan iki ''R" harfi vardı. lyi 

Y\'anlar üzerine binmiı olan casuslar 
•iir'atle Şevemi şatosuna doğru gittiler: 
Sabah • d m saat !dokuzuna dogru casuslar-
~ an ikisi tekrar karargaha döndüler: 
yeverni hr:•'ckmda icap eden bütün ma-

f"lltr almışlardı: 
,, d 
. a., omla kardeşi oradaydıl"r ... Mös

} o d .. ı·· 0 o Valet de onların yanındaydı. .o· -
a ~ger taraftan, etraflarında, elli kadar 
sılza:Ie de vr:ırdı. Bunlar iki proje ara-

~nda tereddüt ediyorlardı. ilk proje 
aretan . ' 

L yayı ayaklandırarak, dahıli harp 
~ıı;arrnak... tk' · · · LA R tıı ... • ıncısı ıse, a oıele sığı-

te p, Protestanlarla birleşmek ve ingil-
reden imdat beklemekti. İşte Rişliyö

Ye &etirilmiş h,ıberler ... 
Bu haberler doğruydu. Şevcrni pto

:~nda, Sezar dö Vandom, dinliyor, not 
n Yor, tasdik ediyor ve vaatlarda bulu-

uyordu. Kardeşi Burbona gelince, o 

~ayni d~katle dinliyor, fakat çok 
nu a az konuşuyor ve daha fazla ldüşü
ı:~rdu. O, suikast, düello, kat'i ve ıcri 

lıyet adamıydı. 
:Fakat harp 0 ··1 .. .. · ,. na gu er yuz goatermı -

ıOrdu ı t i . . 1 e tam bu sma hır bademe 
Çcrıye · len . gırerek, Vandom şehrinden ge-

tc 
1
hir adamın kendisine mühim bazı 

Yer aöylem•k · t~·-· · bildi · d :S v 11 cuıgtnı rıyor u. 
lal urbon bu adamı tenha ve kilçük bir 
~na aldırdı ve bir an tonra ona ilti

eder•1' soğuk bir tavırla sordu: 

·--------~---------------------------- Bana ne söyleme~ istiyorsunuz?. 
Adam da gayet aakin bir tavırla cevap 

verdi: 
- Monaenyör, ben kardinal dö Riş

liyönün casuslarından biriyim; beni öl
dürtebilirsiniz, monsenyör; fakat ben 
ölünem size söyliyeceğim pyaru '1ikkat 
ıeyleri öğrenemiyeceksiniz. • 

Antuan dö Burbon tereddüt etti ve 
yahut ta tereddüt ediyor gibi bir tavır 
takındı. Sonra, birdenbire sordu: 

- Kardinal tar'4ından mı giliyorsu
nuz?. 

Bunun üzerine casus cebi.1den mek • 
tubu çı~rciı ve bir dizini yere dayaya: 
rak bu mektubu ona uzattı. Burbon da 
mc,ktubu süra'tle okudu. Ç"hresi sapsa
rıydı . • B:r an,~endisine kadar gelen mı
rıltılara kulak kabarttı: Suikastçiler, 
kardinalin ölümü hakkında, hararetli 
münakaşalarda bulunuyorlardı 1 Ve on
ların şeflerinden olan kendisi ise, ıüp
hesiz haşka bir ses duyuyorou. Bu ses 
onun içindeydi.. 

Antuan dö Burbon sert bir tavırla: 
- Söyleyin, dedi. Bana ne söylemek 

istiyorsunuz? .• 

- Şunu söylemek istiyorum, mon
senyör: Kralla kafilesi, La Madlen ~ö
yünde kararg!h kurmuıtur. Kardinal 
bu akşam yanında ancak dört muhafız 
)>ulunduğu hidde, Vandorn yolunun ya. 
nama kadar gelecektir. Size ınu temin 
etmek için emir aldım ki, eğer\elirse
niz, şahsınıza karıı hiç bir te§Cb!).:ste 
bulunulmıyacaktır.. Kardinal sizinle 
barıımalc; istiyor, Monsenyör .• Ona n' 
cevap götürm,.Jiyim? . 

- Demek kardin~ın yanmda dört 
muhafız bulunacaktır, öyle mi? . 

- Evet, monacnyör .. 
- Pekala, şu halde ona deyin ki, o-

raya geleceğim.. Yalnız geleceğim .. 
Burbon, cesur bir adamdı. Hayatını 

tehlikeye atmak onun için en tabii bir 
§eyıdi .Bunun için aözilnde durdu ve 
aktam üzeri atına binerek, kabul etmit 
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Düıcs muztarip bir düşünceyle mı

tıldandı: 

- Şeverni şatosu ... 
- Evet m"dam, Şevcrni ptosu .. Bu 

şato, §U anda muhasara edihniştir .. Tıp
kı içinde bulunduğumuz köşkün aanldı
ğı gibi .. 

DiiJea etrafına dehşet dolu bir na.zar 
atfetti, sonra mırıldandı: 

- Pekala, mösyö, teslim oluyorum!. 
Raskaa tabancasını, beline yerleştir

di ve zaferinden mütevellit çılgın bir 
ıevinçle düıündü: 

- Ah Ko;!.nyan bu saniyede beni 
görsen kıs'19ançlıktan kUdur..rsun .. 

- Bu işte suçlu bulunan diğer asil
.zadelerin en olduklarını bana söyler 

••• ? 
mısınız .. 

- Niçin söyleıniyeyim, madam.. ilç 
gündenberi Parisin her tarafında aril§
tırmr:.lar yapılıyor bir çok valilere, bil
hassa Turen ve Anju valilerine iki yüz
den fazla tevkif müzekkeresi gönderil
miıtir. Diğer taraftan bir ordu da Nant 
üzerine yürümeğe hazırlanıyor. 

Dilfesin dehşeti son haddini bulmuş
tu. Esasen şunu ıda aöylcmck liznnaır 
ki, Raskasın yoldayken öğrendiği bu 
son haberler t.:aıamiyle hak~ate uygun
du. 

Düıes tekra: sordu: 
- Tasrih edebilir misiniz? Mesela 

mösyö dö Butvil ne oldu?. 
- Bastiy 'ıapishanesindedir, madamı 
- Ya Mösyö dö Bövon? • 
- Ölmüştür, madam! .. 

Düıesin çehresi mosmor kesilıniıti .. 
Dudaklanri:la bir isim titriyordu. Fa
kat bunu tcliffuz etmek cesaretini aös
teremiyordu l Raskas onu gözden kc:ıçır
mıyordu. Bu anda cidden dahiyane bir 
hassasiyet gö:terdi ve lakayd bır tavır
la §Öyle dedi : 

- Şimdiye kadar bir tek suçlu bulu-

1 1 
namadr •• 

Mari dö Şevröz heyecan içinde tit
riyerek 10rdu 

- Kimdir bu?. 
- Kont dö Şale., 
Düşes bqmı önüne eğdi; ~ y'*ıcı 

göz yaşı damlası, sevinç ve ümitsizlik 
damlası hümm~ı yanaklarından tebah
hilr etti ve düşes yavaşça mın1darklı: 

- Size müteşekkirim, Môsyö., 
Raskasa teşekkür ediliyordu!. Ras

kas her zamankinden daha mağrur bir 
edayla,ayak uçlarında doğruldu, bu de
fa belki ide hik)a vardı. 

Düşes suallerine devam etti: 
- Benim bulunduğum bu yeri nasıl 

keıfettiniz? • 
- Doğrıısu gayet basit bir tekilde, 

madam. Adamlarımı, bu köyün mciıtelif 
evlerine yerlc§tirmiştim. Bunlardan bi
risi de iyi kalbli bir adamcağızın evinde 
bulunuyordu. Ah! .• İsmini unuttum.. 
Tamam. . Tibo 'Jab:l.. 

- Bu sadık hizmetkara bir fenalık 

gelmedi ya? Mösyö, eğer &izde bir kalb 
varsa .. 

- Merak etmeyin, madam! .. Eaaaen 
Tiboya el sürülmemeS: içim bana emir 
vermeniz kafidir .. 

Dü"s teİ9'3r etti: 
- Teşekkür ederim, mösyö .• 
R&:'3kaa mütemadiyen ,aheserler ya

ratıyordu .. izahatını bitirdi ve düıcsi 
tamamiyle ikna etti. Fakat dil§es, evin 
etrafının sarılmanuı olduğundan nasıl 

şüphe edebiliıidi? Raakasın yalnız ol
duğunu nasıl aklm<:ı getirebilirdi? • 

Küçük casus ıö:lerini şu suretle ta
mamladı: 

- Madam, size karşı elimden geldiği 
kadar namuskar hareket ettiğimi siz de 
ttıkdir edersiniz .Size kaqı hizmetimi, 
adamlamnı civ21tida gizlemcğe kadar 
vardırdım. Sizin gibi asil bir phsi

yetin böyle adi ada.'lllar karşı~ında e
sir mevkiindc kalmaama vicdanım, razı 
olıruxlı .. Şimdi ben de aizdcn ri.ca ediyo
rum, maldam: Size karıı hUrmetkSr dav 
ranmakta devam edebilmem için bana 
vardım edin ve kaçmak teşebbüsünde 
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M. M. Vekaletinden: 
1\1. M. V. lnşaat Şubesinde çalışı:rıal{ üzen 300 lira ücretli bir mühen

his, 200 llra ücretli iki mimar alınacaktır. fsteklilcrln Ankarada M. M. 
fi· lnşaat Şubesine mllrncantları. ( 725) ( 64 7) 
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eV\·eı oraya gitmekten başka bir şey 
düşünmiyordum. 

• 
Oda kapısını ittiğim zaman arka.. 

daşımm gitmiş olduğunu anladım. 

Kadın mavi dur .anlar arasında, sedi· 
re uzanmı~tı. Yanma gidincey~ 1·:ıdar 

ihtimal. beni öteki zannetti. Lakin bir 
aralık başını çevirince, yüzilnden bil· 

yük bir sevincin ışığı geçti. Bir yılan 
gibi doğrularak kolarmı uzattı. O nn. 

da kendimi ne kadar da yorgun his· 
eetmiştim. 

Dizlerim kesilerek yanına çöktüm. 

Küçük r ... keti verdim. Açtı. Bir hay· 
ret sedasile: 

- Bunu nasıl buldun?. 
Dedi. Şaşırdım. Kekeledim. 
- Eskici verdi.. 

Dedim. Yaklaşır gibi sinsi bir ha. 

reketle bana sokuldu .. 

' 
Büyük bir hırsla, kadın, beyaz to

zu burnunn kadar götürdU: 

- Ah, diyordu, buna r.e zamandan 

beri hasretim .. Ne zamanda..ıbcri.. Bir 

az da sen çek.. Sen, seni de kendime 

benzeteceğim .. Al bunu .. 

Bütün iffetimle reddettim. Bütün 

tozu, zannederim, yarım saat içinde 
veya daha kısa bir zamanda mahvet-

ti. Şimdi, biraz kendime gelmiş, onun 
bulanık gözlerini süzerek nnsıl ha7.. 

dan eridiğini hayretle seyrediyordum. 

Başım biraz odanın havasından biraz 
da birkaç saat.tc11beri geçirdiğim muh 

telif nıh hall e> .ı:n yorgun;uğur...dan 

sersemleşmişti. Kadının, bir müddet 
sonra sayıklar gibi mırıldanarak, tir· 

percrek yavaşça kendini yastığın 

arasında bıraktığını gördüm. Şimdi, 

her şeye rağmen, hatırlıyorum ki, ne-

fis bir vilcudu \'ardı. On~ dokundum: 

Eski harareti yoktu. Adeta soğuktu. 

Hareketsizliğine bakarak, uyudu

ğuna hlikmettim, asr..bnn yorgun, ba

şım yorgun, sendeliyerek çıktım. 
Ertesi gün, arkadaşımı kahvede 

göremegim. Bir dost: 

- Haberin yok mu? d<>di, tevkif 

edildi. Metresine keyif verici bir zehri 
pek fazla ikram ettiğinden dolayı? 

Biran, dondum.. Etrafrmı göremez 

oldum. Beynime bir balyozla vurul

muşcasma ... 

Asla, itiraf edecelt cesarete sahip 

olamaclığım için, benim yerime ressa

mı mahkum ettiler. 
• • • 

Üstat sustu. Ben, dinlediklerimden 

mebhut söyliyecck bir şey ararken, o 

a1eta inler gibi. yavaş bir sesle: 

- Söyle, dedi, Cendanın ölümün

den dolayı mesul olmnlı mıynn? Ço

cukluğumun bu ilk sevgisinin _ mu
hakkak ki onu, ölümünden sonra sev

meğe başladım - neticesinden mesul 

olmalı mıyım? Sencl-..rdir bunu haL 

!edemedim. Mahkum olan arkadaşı

mın azabını çektim. Artık yeter. Bu 

günkü yüksek ve eercfli mevkiim, ci

nayetimi itirafa müsait olduğu için 

- çünkü benim mevkihde bir adamın 

böyle bir maceranın kahramanı ola

cağına kimse inanamaz - sana içimi 

döktüm.. Cenda.. Cenda .• 
Zahir Güvem li 

C' 

HABER - i\l<şam posmıt 

Bu meşhur san'atkar tarafından biz
zat yapılmış bir keman satın almak is-

terseniz hiç durmayınız, vakit geçir • 
meyiniz, cebinize çok, pek çok İngiliz 
lira!'-ı doldurunuz ve lngiltereye gidiniz 

Ttısavvur ediniz bir kere 1 Meşhur 
san'atkarın hakiki lir kemanı satda-
cak .. Kaçırılır fırsat mı bu?. 

Stradivarius hayatında yaln:z 50 ta
ne kaman yapmıştır. Ve imzasını taşı -

yan kemanların birincisi 1862 de Lon
drada satılmıştır. 

Şimdi, gene Londrada satılacak olan 
kemanın müzayedede 20 bin Türk lira
sma çıkacağı kuvvetle zannolunuyor. 

DOIKTO~ 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan 1oekiz buçuğa 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar I..ile 
U tayyare apartmanlan ikiııci daire 

17 numarada hastalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ve :a 
dar hastalanru paraıııı, Kurun. Ha 

' ber okuyuculannı dakupon muka· 
bılinde muayene eder. Telef: 2395~ 

Kirahk 
Rlrnhnoe ve Lokanta 

Bcyo~lu 1stiklal caddesine on met· 
re mesafec?e Birahane ve Lokanta itti· 
hazına elverişli, icabında üst ~atı da 
iki büyük salon halinde kuli.anabilecek 
büyük bir dükkan kiralıktır. Görmek 
için Bekir sokak 10 Numaraya, pazar· 
lık için de 21316 Numaraya telefon ede
bilirsiniz. 

7 ŞUBAT - 1938 

298 KAHnAMAN KTZ KAHRAMAN KIZ 
------~---·--- .. 

buıunmayın .. !!;v.n etratınc.al:i adi he
r=flerin, mülevves pençeıcrıni böyle a
sil omuzl..ır uzerine atmış olmaları dü
şüncesi beni şimdıden ürpertiyor .. 
Düşes vakur bir eda ile: 
- Böyle hır teşebbüste bulunmıya -

cağım, mösyö, d~i, IUtfen çık,ın 1. 
Raskas onu hürmetle selamladı ve 

itaat etti. Aşağıya indi ve kapının eşi

ğinde durarak burnunun ucunu kaşıdı 

ve doğan güneşi seyrederek ~ö; le dü
şündü: 

- Vakia ... ,ağıdaki hizır.etçi ııımsıkı 
bağlanmış. yu.~ardaki asil bayan da yo
la getirilmiştir. Fakat ış.n en müş!:ül 

tarafı şımdi l.ıaşlıyor .. 

Onların ı~sırri, yalnız ba:.rmu nasıl 
:nuhafazn edeceğm?. 

XLVII 

I~RALIH \' AADI 

Rask:ısm göude.d.ği iki mektubun ne 
olduğunu ögrenm l: fayriadan haıi de
ğ,ldir. Bu me::tup.arJan birisi, malıim 
olduğu veçhilc, peder jozefe, düşesin 

vaziy~tini bild , yordu. 
Dığer mcktupa da kardin o.;a, dük 

dö Vandom"un, ŞeHrnı şatosuna sığın· 
mış olduğunu haber veriyordu. 

Mek.upl .. ı t>v u.en ıkı süvari, Pari
se doğru gidıyorıar:lı. Fakat bunlardan 
biris; Ş:utr yolunu, digeri ise Orl~an 
yo:unu tercih etmişlerdir. Bu sırf arzu 
işiydi .. Çün1:ü yollar t:• asında pek te 
Ia.k yoktu. 

Ped:r J zefe gidecek m ktubu hamil 
lr.ılunıın ilk süvarinin bir o~andan geç
mesi lazımdı. 

Ağaçlar arasından bir hayli yol al
ı:nıs~ ki tam bu sırada bir tabarıca se i 

duyuldu ve bir kurşun ttcn onun kafa-
9ma isabet etti. Zavallı süvari yere yt· 

kıldı ve hareketsiz kaldı. O zaman ilci 
Uç haydut meydana ç:ktı ve onu çırçıp
lak ıoyduktan sonra, atını da alıp gitti· 

ıer. işte bunun içindir ~i, Raska>ın 

mt:l:tubu hiç bir zaman peder Jozcfe 
varam~dı • 

Kadinala yazılmış olan kısa mek -
1 

tubu ha~il bulunan ikinci süvari de 
Orleandarı geçti. Sa~ları artık kırl<.t§an 
ve bütün ömrünü tehlikeler içinde ge· 
çiren bu adamın bu zavallı dünyada ar
tık yapacak bir işi yoktu 

Hiç keyfini bozmadan, yollarda du
raklayıp, bol boi şarap içerelı; yol aldı
ğı için ancak krt:ılltı kard:naiin hareket
lerinden bir gün sonra P a r i s e 
varnbkli. Bunun üzerine fena halde kız 
dt, krala da kardinala _da bol bol küfür· 
ler sa vurdu. 

Çünkü iki saatlik bir istirahatten 
~onra tekrar atınzı atlayıp bu ıdefa bü
tün hız:yla ve durmadan kardinalın pe
şine takılmak mecburiyetinde ka!dı. 

Şartr'a geldikten sonra, kardinalin, 
on üçüncü Lfıiyi deıhal BlCıa ve Ntınt 
ı.izerin .. yürüme~ hususunda ikna ettiği
ni yazmıştık. Bunun üzerine kral, kü
çük ordusunu muntazam yürüyüşle yo
la devam etmek üzere yalnız bırakarak, 
siyah ve boz silahşorlarının refakatin
de BIUa yolunu tuttu .. Tabii dük d'An
juyl.ı saray erkanı da ona refakat edi -
yorlardı. 

Gerek ·~ların istirahat etmesi, ge
rekse k,ardinalin memleketin her tara
fına gönderdiği casus raporlarının o
kunması için bir gün Şatodiinde du
rultlu . 

Ertesi günü, bütün E:•bcl1 tereddüt 
ejildikten sonra tekrar hareket edi di, 
B!Cıaya doğru inildi, Mar§Önuar'ın gar· 
bindeki yo:dan geçildi ve akşam Ü.zeri 
Blfıada duruldu. Bu sırada bir çok kim
seler süra'tle Parise &ittiler, hatta bir 
artt~ık bütün kafilenin bile Parise git • 
mesi diişünütdü. 

llak,ikat şu idi ki, kardinal kendi ha· 
yatı hususunda büyilk bir end:şe içinde 
bulunuyordu. Şale meçhul yerlerde do-

laşıyordu Vandomla Burbun ele geç
m~m.işlerdi; gerisinde, Pariste Annais 
dö Lespar vardı; düşes dö Şevröz de her 
halde l>it yerlerde dolz,şıyordu. 

Rişliyö korkuyordu ve onu teselli e
debilecek bir akıl öğretecek ye,ane in
san da, yani peder Jozef te Pariste kal
mıştı .. 

O günün akşamı, Marşönuilrdan bir 
fersah mesafede çadırlar kuruldu J. 

Raskas Cttına atlayıp ta dört nala. koşsa 
bir an eonra kardinala iltihak edebilir
di. 

Kralın çadırı altında yapılan bir içti
manan sonra, ~ardimıl kendi çadırına 

çekilerek çalışmağa, yani mektup üs
tüne mc]stup yazmağa başlrdı .. Hc-r da
kika s=•!a sola adamalr gönderiliyor, her 

!dakika sağdan soHan casuslar geliyor
du. Düşes, Vandom, Burbon, Şale hak
kında en küçük bir malumat dahi yo~
tu ! Gece bir hayli ilerlemişti. 

R:şliyö şöyle düşünüyordu: 

- Eğer Vandomu ele geçirirsem, 
kurtuldum demektir. Hakiki şef odur. 

İhtiraslar onun etrafında ve onun hima
yesinde inkişaf ediyor, bana karşı olan 
kin ve nefreti hep o körükliyor. Ah 1 Şu 
<dam bulunabilse!- Fakrıt onu ~im bu
lacak? Nerededir acaba?.. Onu tam 

vaktinde tehlikeden haberdar eden An
naise lanetler olsun! .. Eğer ben hezime
te uğraı veya ölürsem, bunun müseb
bibi o meş'um kız olrı~aktır. 

T .• n bu anda bir ses bağırdı: 
- Kardinal hazretleri için bir mek

tup! .. 

Kardinal derhal emir verdi ve bir an 
sonra malUm süvari çadıra girdi. Kar
dinal onun elindeki mektubu kaparca
sına ••"dı, Raskasın yazdığı bir tek cüm
leyi okudu ve çehresi sapsarı k.eaildi, 
elleri bir an titredi. 

Sonra dudaklarında korkunç bir te
IY.:ssüm belirdi. Masanın gözündeki kü
çük altın keselerinden birini alarak sü-

variye attı. O da: "ıYaşooın kardinali,, 
naralariyle dışarıya fırladı . 

Kardinal hayretler içinde mırıldanı
yordu: 

- Raskas 1 Halbuki ben onu öldürt
mek istiyordum! .. Peder Jozef cidden 
insaooan .-,:ılıyor. Bu cüce hak,ikaten 
kıymetli bir cat.us, onu adamakıllı taltif 
etmeli .• Bilahare icap ederse asarız. 

Kardinal mantosunu omuzlarına ata
rak sür'atle kralın çadırına gitti ve: 

- Sir, dedi, asilerin elebaşısı elimiz·. 
dedir. 

Kral hayretle sordu: 
- Vandom mu?. 

- Evet, Sir Vandom .. Şeverni şato: 
sundadır. 

- Demek buraıd•ın az bir mesafede .• 
- Evet, sir •. 
- On üçüncü Lt'.'ii, çadırında bir an 

heyecanla dolaştı ve nihayet §Öyle de-
di: 

Kardeşim Gstonu uyandırıp ona 
bu güzel haberi vermeli. • 

Rişliyö derhal atıldı: 
- Bunu yapmıyalım, Sirl Vandomla 

kardeşı Burbonu ele geçirmek için icap 
eden tedbirleri almalıyız .. 

- Bu teıdbirlere alınmış nazariyle 
bakabilirsiniz. Sabah erkenden doğru 

Şeverniye g:deriz ve orada şatoyu mu· 
hasara ettikten sonra içeriye girer on• 
lan yakal<lfIZ. 

- Hiç kimseyi yakalamıyacağız, sirl 
- Ne münasebet canım?. 
- Çün'Jsü orada hiç kimseyi bulamı· 

yacağız.. Zannedermisiniz ki Vand~ 
mun casusları yoktur? işi br.ına bırakın 
s:r ! Onları Şeverni de değil, burada tev
kif edeceğiz, sir .. 

- Şu halde bildiğiniz gibi yapın, 

mösyö.. Bir defa daha ~rallığım ve ta
cım sizin himayenizdedir . 

RişJiyö, bu zavallı ve aciz kralın kar• 
şmnda büyük bir hürmetle eğildi. Son• 
ra ç:ı::lmna dönerek en iyi casuslarından 
ikisini veya üçünü çağırttı. Kısa bir 
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Vaın:tn'lt~n~ sokaı~ıa1rda d©Uaşalfil ~aıD<dlorom ~o~ları 

Poli 
lillaısoD to~lanoycr? 

• 
ın segljar bir tevkif lıanelJe 

benziqen Otobüsünde lıa,,at 
Yırmi sene evv21 fahişelerle ·dolu b ir araba köprü-

~~eikda, fahişelerin ahlaki za 
1 ttra:1urlan tarafından toplam 
~letj.,; ?da bulunan bir ıransız ga 

"•nın .. 'ili ,. roportajmı nakletmi~tık. 
tı.ı .• .,azetec· . 
'<!&ece ının bu yazısı, Pariste-
>lasazı baskınlarını ve sokaklarda 

fttıe to 7aıdınrn kızlarının ne su
p andığını anlatıyor. 

~~~~r \'e ~Deni sokaklannm bir 1 
~tı:nc1a ~d~ (ıskete kuşu) adlı bir ot.el 
'llltler). ahır kah\e vardır. Burası (sür
ııa~ y:·. Yani kaldınm kızlannm sı6'1 
hucı b" dır. Yoruldular tic;üdüler ve,·a 
~ it leh . • "' ' • 
~ ~ lıke gördüler mi, hemen kapa-
~Ur Ya atarlar. 

~hıe ~a;.aYni zamanda i~lek bir yerdir. 
~' _ıne Y~ndır. Buranın belli baş· 

eru~'lrnlen ancak yirmi kadardır. 1-
~baııtan a.~'nlarak dolaşırlar. Bir kısmı 
ti~ gece öğlene, diğer kısmı da öğlen

llitı etekr.ansma kadar çalışırlar. Hep-
~anıard •kleri siyahtır.Kışın.çok soğuk 
lııq &ıy a aya,lanna tahtadan bir kun 

ttıltt,Ur etler. lçlerinde güzel olanları da 
~ . 

d en S e n 
nehr ine 

nasıl uçrnuş? 

- Ben aite kızıyım; diyordu. ekmek 
almağa gidiyorum. 

Polisler, dinlemediler. Onu da otobü
se tıktılar. Kendileri de yanlanna otur
dular ... 

(İskete 'oteli) ne döndüm. 
- Kaç kız yakalamışlar? 
- Yiımi beş ... 
- Şimdi onları Pruvere götürüp bı-

rakırlar. Yine gen dönerler. Ne jse bu ak 
şam ucuz kurtulduk. 

Bu sırada gelen bazı kadınlar, baskını 
anlatıyorlar, tutulanlann isimlerini sa. 
yıyorlardı: Cczairli Nini, küçük Pat, 
Fransuvaz, ilfih ..• 

Nini sordu: 

orada otobüs beklerler. Mevkide insanın 
cam sıkılmaz. Bütün polisler bizi tanır
lar Alayla vakit geçiririz. CıVıra içeriz. 
Hatta bazen iskambil bile oyr:anz. Oto. 
büs on iki ile yarım arasında gelir. Hiç 
bu otobüsü gördün mü? Hayır mı? 

- Şu halde anlatayım: Bu adetft sey 
yar bir tevkifllaneye benzer, Yirmi böl
mesi vardır. İçine bazan kırk beş kişi do] 
dururlar. Kondüktör, polisler de ba~ka. 
Artık düşünün. üst üste, sardalya istifi 
gibi ... Kımıldanmak imkfuıı yoktur. in
san boğulacak gibi olur. 

_ Neden bu kadar kalabalık oluyor? 
- Bir çok mevkilerde toplanan kız

ları alıyor da ondan. Bizim otobüs üç 
mevkiin kızlarını alır. Fakat, 'öyle hızh 
gider ki... Hele Şanj köprüsünden geçer
ken yüregim ağzıma gelir. Düşününüz 
bir kere, şoför ufak bir hata etti mi, hay 

eli Sen nehrine... Kurtulmanın imldl.nı 

yok .•• 
Karşıda oturan yaşlıca bir kadın: 
- Hakkın var, kızım, dedi. Bu bir 

kere bizim başımıza geldi. l\lucize kabi
linden kurtulduk. 

Ninet heyecanla: 
- Sahi mi? .. 
D iye sordu. Yaşlı kadın: 
- Evet, dedi. Bundan yirmi sene ev 

Yel ben, şimdiki gibi değildim. Güzel, şen 
ve şakrak bir kızdım. Bir gece nasılsa 
baskıncılann eline dü::tüm. O devirde ot') 
mobil, otobüs yoktu. Beyğir lw~ulu ara
balar vardı. Bizi bu arahalardan birine 
koydular. Tam köprünün ü ti.inden geçer 
ken nedense ~rgirler ürktü. Haydi hepi 
miz birden Sen nehrine ... Arabada bulu
nanların hep!;i boğuldu. Ben a 11 kur 
tuldum, hala hayret ediyomm. 

:L\'inetin yüzü sapsan olmuştu. Ben tc 
l'.:.SÜrle: 

- Büyük bir facia, dedim. Tabii ga
zeteler yazmıştır. 

_ Hayır ... Hükumet mfü~aade ,-enne 
di. 

Biraz sonra Ninet anlatmasına de,·am 
dti: 

- Polis müdüriyetine gelince bütün 
kızlar avluya toplanırlar. Gardiyanlar Ü

zerlerini arar. Cığara, kibrit, çakı ve is
kambil kağıdı gibi ~eyleri alırlar. Sonra, 
hep ini deponun büyük salonuna götq
rürler. Burada ne masa, ne sıra, ne de 
randalya vardır. Yalnız köşelerin bimde 
tavana kadar yükselen bir yığın ot min
der, açık güzlülük eder, atik davraırsa
mz birini alır, yere koyar, üzerinde ya
tarsınız. Yoksa tahtanın üzerine manto· 
nuzu serip yatmak mecburiyetinde.siniz. 

Bazan bir minderde iki, üç kızın yattı 
ğı olur. Eğer paranız varsa beş frank ve
rir, husu~i höcrede geceyi geçidrsiniz. Fa 
kal höcrelerin sayısı ancak on ikidir. Ben 
tvvelleri orada yatıyordum. Sonralan 

beş frank vermeyi çok gördüm. Şimdi u
mumi salonda yatıyorum. 

Hem burada yatmak da çok alaylı, 
eğlenceli oluyor. Insanın canı sıkılmi· 
yor. Vakıa minderler katı, pis ama .. Ne 
çare ... 

Saat dokuza gelince baş hemşire elek
trik lfunbasını söndürür: 
--Sakın gürültü yapayım demeyinir. 

Sessiz yatıp uyuyunuz ... 
Der, çıkar gider. Ben çantamı aça

rım, pijamamı giyerim. Terliklerimi aya
ğıma geçiçririm, mindere uzanırım. 

_Hemen uyurmu un? 
_ Hayır ağara içerim ... 
_ Cığarnları alırlar derni5tiniz ... 
- Saklaması güç bir şey değil a .. Bir 

de başınızı çe,irince on beş. yiımi kızın 
cığaraları te1lendirdiğini görürsünüz. Ct· 
ğara insanı teselli eder. Sonra bir parti 
de iskambil oynarız. 

- Karanlıkta mı? 
- Hayır; mum yakarız ... 
- Ertesi gün? 

- Yedi de baş hemşire gelir. Bağırır 
"Haydi, kalkınız ... " Hepimiz kalkar, 
minderleri yerine koyanz. Gardiyanlar 
kapılan, pencereleri açarlar ... Saat onda 
birer birer çağımlar. lki doktor muaye
neterimizi yapar. Hasta alanlan hasta
haneye gönderirler. Diğerlerini serbest 
bırakırlar. 

-- Dr. Ihsan Sami --

1 BAKTEİYOLOJI LABORATUVARI 

1 Umumı kan tahlilatı. Fnmgi noktai 
nazarında.o (Wassennan ve Kahn 
teamülleri) Kan kUreyvatı sayılm&· 
sı, tifo ve sıtma bastahklan teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kaZU!'at ve 
su tahlilatı Ultarmikroskopi, kan. 
da Ure, §eker, Klorür kollesterin 
miktarlarının tayinL Divanyolu 

No. 113 Tel.: 20981 
• 

mıe 

• 
DU M ASNIN 

~~ tehlikeli şeylerdir. Ekserisinin 
tallar ilıı vardır. Bu adamlar amele

~Iq !ar, öte beri satarlar, az çok ka· 
~·le ~ l<azançlarını birleştirir dostla-

- Fransm-azda yakalaQdr mı? Do~· 
ru mu söylüyorsun? Zavallı yavrucuk; 
dört gün yatacak. Bir saat evvel tutul
muş olsaydı, bir gece depoda kalmakla 
kurtulurdu. Anliyamadın mı? Halbuki 
bu pek sarih. Muayyen saatten sonra ya 
kalananlar dört gün hapis oforlar ... 

D ;,,.,,,,,yan lono'nrya. "atrı.ôt 
1 ~tlet:s{ini iıç ~rJ-aefa.lına, 

/1ab~r V(IY11rek mu va/aka{ ~~Yg 
INnı alm.1~ vt> yolee1lvk '._ç!_n t 
ha :r..ırlt:111mı.$/ardı. · 

/J/; sa6ah 4a/"alcfan on~e .sı/ah.şor/ar 
hi:t:m'1/Karlan Pla11"1e • Gr;1n.o, /tfu.s 
J<o"fon veBınen Paristlen aynldtlttr. . 

2 

ber ya~rlar. 
1 ~ • ~ • 
aınb~~sı... (İskete kuşu) otelinin 
~ dura~ın .çoğu sönmüş. Karanlık kö
~0rtar. 13 hır kaç kız, salça hır av bek· 
. Yo~tı.ı Unların yatacak muayyen yer 
llt Otu~· ( 0ruldular mı, 5'tralardan bi· 
'!arı, g~r. (Seba5'topol) c.addesinin 
L ıı~in· .. saat ikiden sonra karyoıa 
~ b ı &o •• 
~ U. sıraı rur. Serseriler. caniler, deli 

'h- lt RUn arda uzanıp yatarlar. 
~ e ~tt~ akŞ<Un üzeri (İskete) kah,·e· 
\~_actır'b~cerenin önüne oturdum. 

"'~disi~r kadın geldi yanıma otur
~ &enç '<e ~eskiden tanıyordum. He· 
~ tloıa~l·or &:eı. On senedenlxri sokak 
"-',alıltnış. B u hayata on dokuz yaşın· 
~ edıyo una rat'tllen taravetini mu-
,~.. r. 

&er ben· 
~ dıyor, rn ·ı1 ° zaman tanımış olsay
~ ı;ı1ı~'!\l·on u. aka gönül verirdin. Oka
~ l:ör ' 0 kadar zarif bir kızdım ki 
~ liıt<lenb~et baYilryordu ... 
~ .. ~~. ıre Sôzünü k . 
\;"~·\llt(iye k estı. Dışarıdan ge 
'I ~~~ Ulak verdi. Ve hemen ye-

~ ı, kah\· · 
~ Oda enın arka tarafında-

t... it ı.... }'a &itti. 
"l ı... ··<tda t 1 

vır ı... e fi la ka . . . , ~clın. ~ pıyı açıp ıçen gı . 

bi ~ası..rn: 
~~~tt .. ı. d~ baskın var 
ı.'illt '"" U§t" .... 
~: l'' u bayıldı. Yerden kaldı-

(; SU 6erptik. Kendine gelin 

~~.~~urtutdurn ... 
·:ııı: ınet kü ... 

}) ÇUk odadan bağırarak 
h Olis 
ı:.vtt lllüdUrü 
\~•hep i 

1 
nun otomobilleri mi? 

~"ıtıı. ... <olu ... l Iatta bir de oto-

St ~Pıuan b lıı..ı. t\ıı\ ·1 • a ını uzattı · 
~ıı ~- çın k · 

· :ıo~ .. orku Yok. Cit .. 
lı aga çı•a ~· : gar ... 

ım. Kırnseyı göreme
'-\L' faıa 
\~l't n l°Okt . k 
'. ' &elince u. Bıraz yürüdüm. 

' 

li.........,010rnobilleri Ye otobü. 
~ \ ...... d. 'eli 
, ~ ' ·- --=~ u 1 

• Polisler biri 
"t fj la \i ~;-- otc.rı,•:•"~ı,.rnı. Bi· 

Ilı ntı ve k Rtidi. Ya ıfarrnda Jı:e· 
· Vaı,-arı:~ı~ı terlikli genç bir 

gıbı bir sesle: 

- Muayyen saat ne? .. 
- Kı~ın yediden gece yarısına kadar. 

Yazın sekizden on ikiye kadar ... 
- Bu dört veya beş saat içinde ser

bestçe çalışıyor musunuz?? 
_ .. re kalın kafalısın ... Bu <ıatten son 

ra sokakta dola~anlarr tutarlar, depoya 
götürürler, bir gece alakoyar!ar, ertesi 
günü muayene etlikten sonra bırakırlar. 

- Sen hiç yakalandın mı? .Kinet. 
- Her hafta cuma günleri... Ben mu-

ayene günü mü intihap ettim. Saat on 
birde giderim, geceyi orada geçiririm. 
Ertesi gün çıkarım bir hafta serbest ge· 
zerim. Bugün günümdü. Fakat, gideme· 
dim. 

Sonra yine FranSU\'azdan bahsetti:. 
- Zavallıya bir battaniye götürece

ğim. Saat birde depoda bulurıun. Zaten 
benim de muayene günilm. 

Parmaklarında bir çok sahte yüzükler 
bulunan bir kız söze karıştı: 

- Benden paso, dedi. Arkadaşlanma 
acıdım. üç battaniyem kayboldu. Biç hi · 
risi geri gelmedi. Halbuki btn on b<>5 
gün kaldım. Ara)1p soran bile olmadı. 
$oğuldan döndüm... e 

_ Fransuvaz hastalıklı bir kızdır. 

Her halde bir battaniye .götürmek la
zım. Ben lıazırlanmiya gidiy,xurn. 

Ninet kalktı, gitti. Biraz sonra geldi. 
Elindeki küçük çantayı göstererek: 

_ İçcrsine, dedi.· E ki bir manto, 
terlik ve iki battaniye koydum. Biri be
nim, biri de Fransu\'az için ... 

Saate baktı ve ilave etti: 
_ Daha bir çeyTek saa~im var. 
_ llk ewcl nereye gidecekşin? .. 
_ Pruver mevkiinc. Mahalle kızlan 

Bo~• dt' .Suvar,-/l'r pu. 
3Uy4 d~$fÜl,r~,OrA 
larmdan Aro,,,,·s. Mu5kö. 

'"" . VIJ Bt:a.z ~,,, •• vara la n 

"'" 

J 
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-~\~-- B .AV R M 
,, 

iddin Beki H • 1 u 
l\lamuıatını teşhir ettiği A'\Tllpıı ve Amerika sergilerinde daima birinciliğı · kaznıımış tır. Güzel l5lanbulu ger.me~ c selen 

seyyahlar nefaseti cihanın dört köşesine nam salan 

n ır ok ke rr ı 1 r 
Bir buçuk asırdan fazla bir tarihi olan bu meıhur Türk ticarethanesi lokum ve şekerlerı kadar nefi• karc-

mela imalin~ baıladr. Hacı Bekir karemclaaı gayet lüks ambalajlı ve kilosu perakende fiııtı 80 kuruıtur. 

--~ADEM i i K Ti 
ve B lE L 

HO .. 
1 Ji- fabletıerı Her eczanade arayınız. ' Po•ta ı<utusu 125.5 Hormobln J 

il!ll ı .un IDH~ ı 

1 PATl
1 

~ mem. iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traş yaraları, ergenlik· -
• ler, koltuk altı çıbanları, ANTlVlRüS ile 

bİ Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. 
~. ŞARK 1SPENÇIYARI L.A.BORATUARI T. A. Ş. ,-

"'1llJI mınmııııı~ı rı ırıllillı 1m~ul 

Rahatını, kesesini sevenlere tavsiye: 

Kuştüyü kullanınız 
Bir L iraya Kumaşlle KuştllyU Yasteklar 

Yorgan, şilte ve ynstıklnrd:ı mühim tenıiliıt )apıldı. Kuş tüyü kumaşlarının en iyi • 
si v• her rengi bulunur. Fiyallnr çok ucuzdur. 1 
Adres: İstanbul Çakmakçılar yokdşu Kuş tüyü fnbrjkıısı. Tel: 23027. , 
~atış yerlerimiz: Ankarada, Beyoğlunda Yerli Mallar Paınn. 

Dr. Abaraj 
Yeni muayenehanesini Beyoğlu Mis 
sokak No. 28 Marten apartımanına 
nakletmiştir. 

Her nevi kadın, erkek ve çocuk da· 
hili hastalıklarına bakar. 

Münasebetile Galatada meşhl.Jr 

EKSELSYO 
fühlse mağazasındaki mc,·cut olan c~ya GAYET UCUZ Ffl·ı\1-

I.ıARLA satılmnktadır: 

rFnırsa'ltitan Ds'ltD'fFa<dle edDınDz 
Şu ceh·cldcn bir fildr c<linohllirsinbı: 

ERKEKLERE Liradan iti barerı 
l'i\RDESl'LER Janr angle 13 
PARDESÜJıl!iR Empermeabl gabardln 18 1/2 
M UŞı\.Mll 1 l,A R Ilcr renkte 13 ııs 

TRE:\'ÇKO'l'LAR mrtncl nen J;") 

J{OSTÜ~ILER Janr angle 13 1/9 
KOSTÜMLER Birinci nevi 16 1/9 
PALTOLAR YHnlii 12 

ADINLARA 
l\IANTOI.uın YUnltt 8 
~IA.ı."\"TOLAR Birinci nerl ııs 

MUŞAMBALAR Her renkte 8 
MUŞA~IBAIAR Yllnlii ve Merserize 14 
MUŞAMBALAR İpekli birinci nevi her renkte .23 

Ç _OCUKLARA 
PARDESÜLER Gabardin '1 
MUŞA~IBALAR Her renkte 6 1/9 
KOSTVMLER Her renkte 6 1/1 
PALTOLAR YUnltt '1 

ERK.EKLERE ISmarlama KOSTtlMLERt 
en iyi Kumaşlardan iki pruva Ue . . • • • 28 t/f 

ifaksltDe dahi muamene vard1t 
Bu fırsatı ka~mnayııuz. Yalnız OX BEŞ GÜN İÇİNDİR •• • 

Galata da E K 5 E L S Y O R 
Mağazasında satılacaktır .......... , .. __________ ... ..,.,, 

•• Havalar soğudu 
Dikkat ediniz 

Ufak bir kırıklık hisseder etmez 
derhal bir kaşe 

Nezle - Grip - Diş - Baş 
Romatizma ve bütün aQrııar• 

derhal geçirir _, 
Eczanelerden 1 lik ve 12 ilk arYI" 6' 

IAjlar nı ısrarla arayınız. Taklit1 

rinden sakınınız. 

Giresun Nafia DlrektUrlUğDodeo; 
Giresun Vilayet.merkezinde yc-·:ıen inşa edilecek Hastane b~~ı~1 

karkir ve Beton arma kısımları vahid fiatlar Uzerinden kapalı zarf u&~ 
silüneye konulmuştur. Muhammen bedeli 48835 Iiradır. Tekliflerde1'~ 
hidi fiatların umumu üzerinden yapılackatır. Eksiltme 18. Şubat. ~ 
raslayan Cuma günü saat 15 de hususimuhascbe binası içinde ropl ~ 
Vilayet encümeninde yapılacaktır. Vahidi fiat cetveli şa.rtnan1e, pl~ 
müteferri diğer evrak 240 kuruş mukabilinde Giresun Nafıa dair6' .. it 
ccktir. Muvakkat teminat 3662 lira 61 kuruştur. ~ 

İsteklilerin teklif mektuplarını mahalli ticaret odasında oldu~j6, 
sika ve 1938 senesi için muteber Nafıa Vekaletinden alınmış en t ~ 
ralık yapı işleri müteahhitlik vesika.siyle yukarıda yazılı gUnUn saB 
ne kadar daimi encümen Reisliğine vermeleri IAzımdır. 

Posta da olacak gecikmeler kabul edilmez: 

1 
Ankara caddesind6 

kirahk dükkan / 
. e ,r 

Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yerı " _,.;/ 
depoları kirahktır. ıde, 

B'-Ieştirilmck suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha c: 
lir. İsteyenlerin Vakit vurdu ;aare memuruna müracaatleri. 

• 


