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Singnpur, 2 (A.A.) - MuhteliC kuv 

\'etlerin kombine edilmiş olan mane\'· 
r:ıları bugiin başlnmıştır. Bu oy içinde 
küşat resmi yapılacak olnn üssü bah
rinin açılması mfinasebelilc burnya sc· 
lecek olan üç Amerikan kruvazörü lıü · 
kCımet mnknmlon ve hnlk tarafından 
nldka ile beklenilmektedir. 

ı.ondra, 2 (A.A.) - 9000 lonilntolııJ; 
Birmlngham ndındnkl lnglllz kruvaıö· 
n1 Uznkşarkn gitmek üzere hnreket el· 
miştir. Bu kruvnıör Uznkşark sulannd:ı 
t;i trııtiJh:.rııo~ın:ı lllihak rı!N•clitlr. ......... .._ ... .......,_ .... ______ ....,... __ __ 

Geçen pazar gilıtll Pm-iste, Japon -
Fransız klübünde, bir Japon güreşi 
müsameresi tertip cdilmi§tir. 
Japonyanuı Paris elçisi Sugimura

nın riyasetindeki bu m-iisamcre esna
sında, Japon güreş muallimi Kavai§'i
nin yeti§tirdiği Fransız oo Japon gü
reşçileri muhtelif miisabakalar yap
mt§lardır. 

Bunu mütookip Japon elçisi de so
yunarak meydana çıkmış ve Kava~ 
ile [Jiireşmiştir. 

Gençliğinde, mensup 1nılunduğu ü
nivcrsiteııüı giircş şampiyonu. olan 
elçi, ya?mz iyi bir diplomat değil, M.
Zd yaman bir giireşçi olduğunu da is
pat etmiş ve giireş muallimini yen
mi§tir. 

Resmimi::, e.7çinin Kavai.Jiyi yere 
vurmak iizere bulunduğu bir sırada a
lınmıştır. 

Japonya 
ÇDın<dleını 'ta~mn
na'\t Ds'leeyecelk 

41 Japon tayyaresi hir 
demiryolunu bombardıman etti ~ -._, l/er!:uaan :emi süvarisi 

l'ııı.ı11tlltr. iki Ue karıaı Laura daha 
İlltıı ;r~. 'lf at de Cebelüttankta doğ-

'"'cç ..... "'u' bu fela'ket neticesinde 
••• §ahid' • 

ının adı da Charles 

i dirdiğine göre, yedi filo halinde uçan O Smanll Londra 2 (Haber) - Röyterin bil-

j Donanması 41 japon bombardıman tayyaresi Kan· 
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Suların bastığı mmtakaaan bir gôri1nU., \ 

lzmirde kısa süren şiddetli 
bir yağmur 

E<g®cdl® 
~~yDAP> 

Tehlikesi yoktur 
OvaDarı lkosmen basan sular 

çekDlmDş blYIDlUJınUy@r 
İzmir valisi söylüyor: Hadise şayanıehemmiyet 
değildir; hiç bir tahribat ve nüfus zayiatı tesbit 

edilmemiştir " 
Evvelki gün İzmir ve civarına yağan • la görüştüğümüz İzmir valisi bay Faz-

şiddetli yağmurlar Gediz, Mendires 1ı Güleç, hadisenin korkulacak hi9bir 

nehirlerini ve Ba'k;rçayı taşırmış Ma- tarafı olmadığını söylemiş ve şu beya· 
niııa ve Menemen oval&n kısmen sular natta bulunmuştur: 

altında kalmıştır • ''- Şiddetli yağan fakat kısa gÜren 
Diğer taraftan Irlamaz çayını taşı- yağmur Gediz ve Mcndiresin ıulannı 

ran seller, Kasaba - Çobanisa arasında 
yükscltmiı, bazı çaylan taıınnııbr. Şu 

ki demiryolu köprüsünü bozmu§tur. 
Bir akşam gazetesinin, Ege mınta-

saate kadar, hiçbir tahribat ve nüfus 

kasının büyük bir seylap tehlikesi için 
de bulunduğu yolundaki haberi, hadise 
yi izam eder mahiyettedir. Yağmur 

zayiatı teshil edilmemiıtir. Esasen ha· 
dise tayanı ehemmiyet değildir; ve, 

ovaları basan ıular çekilmiı bulunu-

dinmi~tir. Bu sabah saat 11 de telefon- yor.,, 

Belediye 
talimatnamesinde 
mühim maddeler 
veınnıecek ve Dçnoecelk. şeyDeır 

nasaD saıtoDaıcak ve naı$aB 
mulfilaifaza edDD~cel!< 

Fırınlar hakkında yeni takyidat 
konuluyor 

~ Ya.zw s tıncn~ , 
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n aylık karneler P. 
ii Devlet dcmiryolları idaresinin hoJ. ft 
P. ka tıe kadar kolaylık gösterdiği ma- •: 
:i Zum .•• Bir kaç ay evvel de Pendik Ü 
~~ banliyö iz.attı yolcıiları için yeni bir fi 

-------------- ij kolaylık gösterdi; aylık fotoğraflı ff 
q"i c. si karne aıan!ara biiyük tenzilat yapı- if 
.l,Jf,Ş JıtjCtSQ, ~: liyor. Halk bu suretle gUnü gününe İ! 
m::1:ıııı::m:::ır.-=mı____ il bilet almalctan ve bu yüzden bazan fi 

~ S) ~ ~ n ya ifil e tdJ e IMl n treni kaçırmak endi§esindcn kurtuı.. 
&::::. ıR.. 11 O ~ U duktan ba§kıa paraca da kar ediyor. ff 
u u <al r lW' u ~ IT1l !i Bu usulün halk lehine bcı§ka bir i- H 
e~m D ve ır ? il yiliği daha t:ar. Karne alan bir yolcu si 

Ç lNlN beklenmedik muka,·emeti kar
şısında Japon asnlıiyelinin gittikçe 

artmakta olduğu görfilmektedir. Japon
yanın Çini parçalamaktan ziyade uysal
laştırmak ve kendisine tdbi kılmak için 
giriştiği bu mücadele Japonların Onıll et· 
tiklerinden uzun sürmüştür. Ve hala da 
sonu görünmüyor. 

Japonya, bir iki n~ır yumrukla hedefine 
varacağını sanmıştı. Şimali Çin tamnmlle 
işgal edildi. Şanghay alındı. Nankin elle
rine geçli. Fakat Çan Kay Şekin muknvc· 
meli kırılmadı, Japonya bunun üzerine, 
Almanya vosıtasile Çan kay Şcke sulh tek 
lifi yaptı, Çan Kay Şek bu teklıri reddet
tikten sonra Japonlar ne yapacaklarını 

şaşırmışlardır. Japonya bugüne kadar Cin
deki hareklıt için yüz kırk milyon lngilfz 
lirası sarfelmiştlr. l\losrof bugilnkü hu· 
dudun içinde kaldığı takdirde 1939 senesi 
martına kadar dört yüz milyon ingiliz 
lirası sar!etmek mecburiyetindedir. Hal· 
bukl yarım milyar İngiliz lirası sarrettik
ten sonra do Görilla harbi mahiyetindeki 
harekfit dernm edebilir. İşle Joponyanın 
asahiyell bundan ileri geliyor. Japonya 
bu )Üzden iki devleti mesut addediyor: 
Önce So,•yet Rusyayı, sonra do lngillere
Y}··· Du iki de,•let hakkında hissedilen 
jğbirar, birknc gün e~ vel, dış bakanı Hiro 
tanın meclisle söylediği çok acı sözlerle 
ifade edilmiştir. Başkumandan l\latsui de 
İngiltereyi tehdit eder bir vaziyet almıştır. 
Japonyanın lngillcre ve Sovyct Rusya

Clan şikdyeti, her iki de\'lelln de Çine yar
dımda bulunmalarıdır. Ve bu yardım do 
vakidir. 

So,·yet Rus)•n koradan, lngillcre de 
Hons Kong ve Kanton yoluyla denizden 
Çine mühimmı'lt göndermektedirler. Bun· 
dan başka Sovyet Rusya tayyare yolluyor. 
Fakat bunun devleUer hukukuna muga
yir bir ciheti yoktur. Çin, İngiltere ve 
Sovyct Rusya ile iyi münasebette bulunan 
bir devlettir. Ortada illin edilmiş bir harp 
da mevcut olmadı~ına göre, her devlet 
Çine silah ve harp malzemesi satıp, bunla· 
rı denizlerin serbesfüinden istifade ede
rek Çine teslim edebilir. 

Ancak Japonya harp illin ederse, vazi
yet değişir. Gerci gene Çine siliih ve harp 
mnlzemesi satılabilir. Fakat harp ililn edi
lir edilmez, Japonya Cin s:ıhillerini ahlu· 
ka allına nl:ıbilece~inden sill\hlnr teslim 
edilemez. O halde Çine siltıh ve hnrp 
malzemesi idhnlinin önüne geçmek için 
Japonya neden harp füin etmiyor? Filha
Jdkıı son hartn1ıır içinde bu harp iliinı 
keyfiyeti, Japon devlet adamlarını hayli 
meşgul etmektedir. Başbakan Kanoe, Ja
ponynnın harp iliin etmek mecburiyetinde 
kal:ıbilecc~ini birkaç defa söylemiştir. 

Hakikat şudur ki h:ırp i1Cın1 meselesi, 
Japonya için bir hesap meselesidir. nu 
iJiin Japonya için faydalı mı, ınrarlı mı 
olur? Japonya her iki tarafı da öıçüp tart
tıktan sonra huna karar verecektir. 

fierçi harp ilanı, Japonyaya Cinin 
sahillerini abluka altına almak saltıhiye
tini verecektir. Bu suretle lngillere ve A· 
me:-ikanın deniz yoluyla Cine silah gön
öermelerinin önüne geçilebilecektir. Fa
kat .Taponyn tein hnrp llfinının faydıı~ı 

bunrlnn ihareltir. Bu faydaya karşı birçok 
mahzurlar vardır: 

1 - Önce binlerle kilometre uzıınluılun· 
'da deniz sahillerinin ablukası, külfetli ve 
masrarıı bir iştir. 

2 - İkincisi, abluka, So\·yet Rusyanın 
kam yoluyla yardım yapmasına mani tcş· 
kil edemez. Halbuki Çine yapılan yardı
mın daha büyüğü hu kanaldan geliyor. 

3 - Üçüncü olarak, ablukanın tatbiki
ni Japonyanın dostu olan Almanya do pek 
istemiyor. Almonyanın Çin ile ehemmi
yetli ticareti oldu~'Unu unulmomnk l:'lzım
dır. Jnpon) anın girişti~! teşehbiis yüzün
den bu ticaret hayli ballalanmıştır. Alman 
ya abluka dolayısile bu ticnretln bOsbü· 
tün mnh,·olfnasını istemez. 

4 - Fakat Japonyanın bu noktadaki 

ii hat üzerinde günde bir kaç defa gi- ij 
:! ılip ge'!e"tnlir. E! 
!f Yalnız, her halde ba§lanğıçta dü- I! 
i! §'llniilmemiş olduğu için, ııfak bir iİ 
p nolanın oor ki, bir kı$ım yolcuların H 
:1 bu kardan fmıdalanmalanna bazan ii 
!İ engel teşkil ediyor. O da şu: Aylık i~ 
:5 karneleri her aym muhakkak birinde :: ·: .. 
i-: almağa mecbursunuz. O gilnü geçir- i: 
:: d. . . 1~ 1 • 1.;/; k u :: ınız mı n;urne a nıamza tnıwn yo ·- H 
ii tıır. Aylığm1zı geç a'ldınızsa veya a- r
i! yın birinci günü hasta iseniz, velha- ii 
Ji sil her hangi bir sebeb1e ayın ilk gii- !j 
il niı bilet gi§eshıc uğrayama~ınızsa ii 
İ! tenzilat kapısı sizin için 1;,apanm1§- :; 
ıl tır. H 
ii Bu mahzurun izalesi ko1ay1ı7;1a ka- U 
1: bildir: Karnelerin müddetlerini me- :ç 
~~ ,'iP.ki her aym üçiine 1.adar ıızatmak, H 
is Şııbattn ii.çiinde ba§lıyan karnenin 1: 
:: Martm üçiinc kadar devam edeceg"i- :: •• ·ı 

U ni bildirmek 1iiiyük bir zahmete mü- !: 
:: ... . ii 
:: tevakk"t/ deµildır. :: 
~i Pemlik hattı ahalisi Devlet De- il 
•• '!J 
:: mir yollarıttd-an btt kiiÇ'ilk hizmeti :: 
:: . t. ı: :: ıs ıyor. :: .. .. 
::ca:a:::-.-·? :11:::::::::=: :m:::u.ı.:ur.:: 

DUn 
Belediye cezasına çarrılanlar 

Dün Eminönü mıntakasında 28 kişi· 

den para cezası alınmış, ikişer kilo ay· 
va ve kuru••n üzüm, üç kilo hunna, Uç 
kilo inçir, 'J. kilo yoğurt ibma edilmiş

tir. 
Beyğolu mıntakasında 66 J9şi hak

kında ceza zabtı yapılmış, 48 gıda nü
munesi alınmış, 471 kilo noksan ekmek 
müsadere edilmiştir. 

Fatihte de sekiz kişi cezalandırılmış, 
50 kilo ekmek müsadere olunmuştur. 

cul olup olmaı.lı~ının takdirini cumhurre· 
isine lcrketmiştir. Hm:vell de uzak şark 

hnrbine karşı göıJerini )'UmntWf \'e bu Sa• 

lülıiyctıen istifade ederek harp vaziyeti 
mevcut olduAunu iltin ctmcıni)tir. 

Fakat eğer Japonya resmen harp eder· 
se, arlık harbin mevcut olup olınndığını 

takdir saUıhlyetl cumhurreisinin elinden 
de alınıyor ve tarafsızlık kanunları oto
matik şekilde meri)•ete giriyor. İşte Ja· 
ponya bundıın çekiniyor. Japonlar hesap 
etmişlerdir ki bu tarafsızlık kanunlarının 
meriyctc geçmesine sebeb olncak bir ha
reket, Çini mutazarrır ederse, Japonynyı 
da mutazarrır eder. Bu schebledir ki hu· 
güne kadar harp ilanından çekinmişler
dir. 
Şu noktnya da işaret etmek gerektir ki 

Japonyanın Can Kny Seke knrşı takın
dı8ı son tavır, böyle lıir hnrp illinına 

O)Tı bir mani teşkil etmektedir: Japonya 
birkaç hartadanberi, Çan Kay Sek hiikü
metlni Cinin meşru hükömeti olarak lonı
mnmakladır. Halli\ Çan Kıı:r Şek! yok for· 
zediyor, Halbuki harp ilfını için ilk şart, 
kıırşı t:ırahn tanınmış lıir hükümel olması 
flır. Bu sun] bazı m<'lıııslar tnr:ı!ından ıııcc 
liste Japon başvekiline te\'cilı C'dilmi~ ve 
Konoe, kaçamaklı ce,·ap \'ermiştir. 

Hakikat şudur ki Japonya, Çnn Kny Şek 
ile milc:ıdclcye nihayet vermek istiyor. 
Fnkat keneli sulh şarll:ırının kabulünde de 
ısrar etmek mecburiyetindedir. Aksi tıık· 
dirde muvaffokiyetsizliğin re:ıkslyonıı Jo
ponyada müthiş snrsıntılorn sclıeb olnbi
llr. nu neticeyi elde etmek için harp ilü· 
nı, Çnn K:ıy Seki trınımış nyn l:ınıııma
mış birer polilikn rnnncvr:ısıntlaıı, birer 
hesap işinden ilı:ırl'llir. Hesap nclireo;in
cle herh:ıngi hareket, Joponyııyı da hecle· 
fc yaklaşlırırsn ona le,·essiil etmekte le· 

kararı üzerine fımil olacak en ehemmiyet· 
11 düşiince, şüphesl7., Amerikıının vaziyeti 
dir. Mnlömdıır ki Amerika konRresi, hir 
takım tarafsızlık kanunları yapmıştır. Bu 
kanonl:ıra göre, harp çıktığı zaman, Ame· 
rika, rnuhnrin ılevlcllere sıllih, harp mal· 
zemesi, ve harp itin kullanılacak madde
leri s:ıtmı:rncak, p:ıra ikraz elmiyecek. 
Amerika bankaları kredi açmıyııcaklar, 

Amerika vatandaşları muharip devletlerin 
semllerinde seyahat etrtıi;recekler. Hunlar, 
devletler hukukuna dayanan kaideler <le· 
ğil, Amerikanın hususi kanunlarıdır. Uzak 
ş:ırkln ıı~çen yazdan heri harp dt'vnm edi· 
yorsa d:ı hu lı:ırp rcsmetı ilan edilmemiş
tir. Bu halde kanun, harp vaziyeti mev- j 

reddül etmiycccklir. (l'lııs'lan) 

A. Ş. ES:\II:R 

Hatırıılarını anlnt:ın 

CEYMS NOBODİ 
TEFRiKA 

Entelllcens Servisin en meşhur <·nsuslnrından NO: 23 
Yazınız iyi ve Almancaoız da kuvvetli •• 

Razı olursanız sizi katipliğlme 
almak isterim 

Benim için yapacak şey, Almanların 
Mis Kavel ve arkadaşı aleyhinde ne 
gibi itham vesikaları elde etm:ş olduk
larını öğrenmekten ibaretti. Ask:-ri po
lisin yalc,aladığı betbahtları pek te öyle 
ince eleyip sık dokumağa liızum görme
den idam mangası karşısına çıkarttıkları 
halde Mis Kavel hakkında böyle tdav· 
ranamıyacakları kanaatinde idim. Böyle 
bir hareketin dünya efkarı umumiyesini 
büsbütün aleyhlerine çevireceği muhak
kaktı. 

Böyle ıdüşünlirken, masasının üstü
ne bir sürü dosya yayan Pinkofu da 
gözden kaçırmıyordum. Birden bana 

sordu: 
- Ne o? Bugün Sen Jile gitmiyor 

musunuz? 
- Deminki hadise olmasaydı çoktan 

gitm:ş olacaktım. Heyecanım hala geç
medi. 

- Hakikaten hadise çok mühimdi. 
Öyle zannediyorum ki eğer rovelveri 
yanında olsaydı .• 

- Ateş eder mi .idi? 
- Bilmiyorum. Böyle bir adamdan 

her şey umulur? 
Hayretle ona bakıyordum. Omuzla

rını silkti: 
- Şimdi mesele orada değil .. Asıl iş, 

buraya nasıl girebilldiklerini öğrenmek 

tir .. 
- Evet. Bu mesele bizim için çoy 

tehlikeli. 
- Tabii .. Buraya 1'endi evleri i.ıniı 

gibi girip çıkabilmeleri hiçbir şeyi giz
li tutamayacağımızı gösterir ki bunun 
ne kadar feci bir vaziyet olduğunu iza· 
ha lüzum yok. 

Bural:la yalnız kendi dosyalarımız de· 
ğil, Moböj ve Şarlrua merkezlerine ait 
dosyalar da saklı bulunuyor. Bunlar 
çalınırsa mahvoldulı; demelftir. 

- Peki ne yapa.caksuuz? 
- İlk tedbir olarak bu akşanı<3.an 

itibaren her odaya bir nöbetçi dikece
ğim. Vere:eğim emir de şu: Geceleyin 

içeri kim girmek isterse ateş 1 
- Yok canım! Tehlikeli bir emir, 

böylece arkadaşların da vurulması teh· 
tikesi yok mu? 

- Arkal:iaşların gece burada işleri 

ne? Gelmcs:nlerl Bergamdan azar işit· 
me~ten artık bıktım usandım. 

- Haklısınız. 

Ayağa kalktım. Portmantodan kas
ketimi alarak çıkmağa hazırlandım. 

- Sen Jile gidip oradaki işlerimi 

yoluna koyduktan sonra tekrar gele
ceğim. MalUm ya şu fotoğraf mesele
sile meşgulüm. 

Pin kof cevap verdi: 

-
- "Sarı tclılikc,, ye artık ben de 

inc:.nıyorıcm. 

- 'tı.'cdenP 
- Sarılığa yakalandım ıln ! 

- Fransız karikatürü -

ır@n 'lte ifil ffe\ m ca 
ık lYI ma ırba{ğ 

- Mükemmel.. Yalnız ben sizin ye
rinizde olsam koltuğuma ily karpuz bir 
den sıkıştırmağa çalışmazdım. Sen ze· 
kfüda ve sadakatte bir adam burada ken 
d:sine mükemmel bir mevki temin ede
bilir. Hem şefin sana tevc<:cühü de 
var. 

Bu teklif, artık, benim de işime geli· 
yordu. Brükseldeki vaziyctm, ilk geli
§im zamanına nazaran çok değişmişti. 

O zaman, işimi görebilme~ için Sen 
Jil hapishanesi kantinini işleten kadı· 
nın yardınuna muhtaçtım. Şimdi ise 
vaziyet lehime olmak üzere, çok farklı 
idi. 

Arkadaşlarım Bob Parker ile Con 
Kollins'in Sen Jillde bulunduklarını öğ
renmeğe muvaffak olmuştum ve onla· 
rı kurtarmak için içeriden değil dışa
rıdan hazırlık yapma'k; lazım geldiği 

kanaatine varmıştım. "Kara Şeytan,. 

ın maiyetine girıneğe muvaffak olduk· 
tan sonra i§ görme vasıta ve imkanla
rım lda iki misli olmuı bulunuyordu. 
Mallımat almak için uzun boylu ve teh 
likeli maceralara ihtiyacım yoktu. Ca· 
susluk merkezinin bütün dosyaları 

emrime amade idi, o dosyalar ki o gün 
den itibaren iizerine bir süril Alman 
nöbetçisi gözcü olacaktı. 

Bu düşüncelerle Pinkofa cevap 
verdim: 

- Nasihatinizi dinliyeceğim. Ben 
ide, burada daha faydalı olacağım kana 
atindeyim. 

- Zaten ;yazınız iyi ve Almancanı.z 
da ~uvvetli .. Eğer razı olursanız ıizi 

kendime katip almak da isterim. Ust 
katta oda mı yokı birisinde de aiz ya
tarsınız. 

itiraf edeyim ki böyle bir teklifi hiç 
beklemiyordum. Sevincimden nerede 
İ$e adamın. boynuna sarılacaktım. Be

nim için bundan daha mükemmel bir 
vaziyet olamazdı, çünkü Kara Şeyta-
mın maiyetine girdiğim zaman Almanlar 
lehlne hiçbir iş görmemcğe katı suret· 
te karar vermiştim. Verilen işleri uzun 
müddet yapamazsam ya beceriksizli
ğimden dolayı kovulacak veya üzerime 
şüpheyi davet edecektim. Her iki ih
timalde de tehlikeli bir mevkie düşo-o 

ccktim. Katiplik vazifesi ise böyle me· 
suliyctli ve tehlikeli bir it olmaktan 
uzaktı. 

Bu izahattan sonra derhal ve 6evinç
le kabul ettiğimi söylemeğe lüzum yok. 
sanırım. Maamafih ilave ettim: 

- Mobilye namına hiçbir §eyim yok. 
Yukarıda vereceğinizi söylediğiniz oda 
yı ne ile? 

Yerinden kalktı, katıla katıla güler
ken omuzuma dostça vurdu: 

- Çok şakacısın 1 Müsadere mahsu
lü mobilyeler ne güne duruyor? Haydi, 
hemen git de istifanı ver. Çabuk gel de 
bana yardım et. Bugün öğleden sonra 
işler çok olacak sanırım. 
Doğru Sen Jile gittim ve ıipari§ lis· 

tesini alarak mahpusların yemeklerini 
hazırlamağa başladım. Bir gün evvelki 

·mektubumda mevkuf arkada§larıma 
ertesi günkü yemek siparişlerinde so
sis ve bir kutu tuzlu et konservesi is· 
temelerini yazmıştım. Listede bu sipa
rişlerin mevcut olduğunu gorunce 
hususi surette bazırlanmııı olduğum bu 
iki siparişi sepete koydum. Sosislerin 
iç:nde küçük birer eğe, et konservesi 
kutusu içinde de parça parça ayrılmış 
mafsallı bir demir desteresi vardı. So· 
sisleri ve konserve kutusunu sepete 
koymadan önce bir kağıtla paket yap
mış, paket kağıdına da bermutat şifreli 
bir mektup yazmıştım. Mektupta şöyle 

diyordum. (Devamı var) 
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Uicrl: 1356 - Zilhicce: 1 

OUn~tn doCuııı <lttnqln batı, 

7,12 17,25' 
Hamisin iptidası 

Valılt Sabab nt... ikindi Akşam Tetın tın ... 
5,48 12,28 15,09 l7,25 18,59 5,30 
LD:cumıu Telef'onıar 

ren~ın: 
hıt.nbaJ tcın: 2'222, Rqofla ıctnı usu, 11a4ı1ıllt 

tein: 80020, l'•ktldJr.r ıcını 606~. 
Yeıllktı,-, 01\kırldl,., n.kk, Trnbra, na:r111<drre. Pr 
b~. Kaııtlllll, E~nkll7, Knrtaı. ıı~. Jltt• 

bc-11, Borcar. Kınalı ıcın : Telefon mub&bcro memıırul• 
ne >nnı:ın demek kdtldll'. 
Ranıt ıtfnl)tol: 22711 
llrııtı ,. .. 3& .. 20 ._,_..1 DPyl\ud 1aııcın lnılesl: 2191UI. Oııtata J1Ulrlft .,.,.,-

4DOCO. ııuıJ-
ıhbl tmdadı 449118. Mll44rlamumlllkı :!2290. ı: 

pt nıU411rl11tllı 24382. 
ı:ı•klrlk ~ır~rll ı 
llProtta : f4S01 • htanbal: 24378. 
lialıar ld.uul: 
ftqo!:lo: 0783. 8'tlkta~ı 40938. Cllıallı :'%0222. ?(il" 

roo&nmnl)~ : 21708. CıkHar • &a0ıkll7 ı 60713. 
na~aı;aıl: 
ı.ıanbnl: 24378. Knı!ıkll7: 80700. lleynlla: Hll4ı. 

T ksl otomoblll ıaternek ıçlr9 
Be>cll• ntırııı t90S•. lkbel• etbctı: 36 • ıoı. ıta&' 

kll7 dhrtı: 64}1'7. 
Deniz voı ıarı 

Telefoaı 

lqlanbal attııtPUttı Z2740. Karn.ltllJ'I 423e2. .... ~ıat 
ladanyarı-ı PaZ&r, Salı, Persembe, Cuma 5..-

ıut 8.30 da Tophaııe nbtımıııdan ltC.11tar. '1'0P" 
narablır&J"l\I Salı ve Cuma ı;tııılert aaat 111 da tlı• 

hanı nhwnm<lıın kalkar ve Trl;.lr4nt, !llllreftt, ı:rd 
~arktıy tsl<rlel rlM ullrtl arak :KamblımY1l •'&Tll'· lkll 

ı\kdcni: postası: Yarın saat 10 da Juı 
rak vapur; Çıınakkalc, İzmir, KuşııdttSlı 
Boclrum, Rados, Dalyan, Fethiye, Knlka11

• 

Kaş, Finike, Antalya, AHiiyc, Mersin, D~ 
yol ve Pnyasn u/ıraynrak İskenderun• t»" 

decektir. 
Kradenl% postası: Saat 16 da kalkacak· 

tır. U~rnyaca~ı iskeleler: İnebolu, Slno~ı 
S:ımsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Trabzon, il · 
ze ve Hopa. 

MOnaka il Onları 
• Muhammen bedeli 8500 lira olan gııl• 

vanize ı;ıaı ho;usu ve teferrnntı sıonC'b 
Ambm·ntnnh dökme boru dirsek ,·esalrtl 
3-2·938 perşembe silnü llaydarpıışnda ıs· 
tasyon hinasınd:ıki komisyon tarafınd811 

kap:ılt zarf usulile satın alınacaktır. ~ 
• Muhammen beledi (29000) lira mıı"ıı f 

kat teminatı da (2242) lira olan mubtel1
5 demlryolu levazımı 4-2-938 RÜnQ snat 1 

de Ankarada Devlet Demiryollarındn ı.a• 
palı zarf usulile satın alınacaktır. 

Kongreler 
• Lokantacılar cemiyeti senelik toplaıs• 

lı '> ı yarın saat 1 de Eminönü Halkevl 64' 
lonunda yapılacaktır. 1' 

• Milsklr:ıt Amilleri cemlyell scnel~ 
kongre~! de yarın saat 2 de Emln6nil bil 
evinde olncaktır. 

• Garsonlar cemiyeti toplantısı yarın !1;: 
ııt 10 da Beyonıa fstlklftl caddesfnde " 

ı;ı pı• 
ya l'\uri sokıı~ındıı C.H.P. salonunda ~'il 
lacaktır. 

MOzeıer ..ı' 
A7U0'7a. Roma • 81Ulıı.. l'anaıı eııerlO'I Ti'_. <",ı:,. 

Rlıık. Adt•rt uar.e ve nrnıtıar. rırattt ~ 5ılJl9•· 
~. l!•hlıJ mllrtıı r>• 

(Bu mllzclcr lıar g!lıı aaat ıo dan 11 ,. udar • 
tır.) .J• 

Tllrtı: .... t.ı~m uerlttt nıDıteııl Panrtes1411l 1~·,,s lıu ı;tlıı ııaat ıo dan 18 ,. 1'ndar ... cuıııa g11D 
den 1T re Jtadar açıktır. .JI>' 

Tnplıaın Mllzc ı her ctııı ıaat ıa deıı 111 J"& 
açıklJr ,ı 

M e m leket dışıdenlz aef•r1~ııı· 
lloonan111 npıırlan: CUnıartrst g11nlerl 13 de JC 1 

ee1e: S&lı ctınıerı 18 de Pire. Berut bketld•rt~>" 'f'fl" 
ltalyan nJtnrl:ırı: cumn ı;tıntm ı:ıat ıo 

Brendld, Veııcdlk, Trtyeatera. 
Avrupa hattı ı 
Slrkf'd hta•7on ~llldl1rll1!0: Telcfoıı 230711 "' ~ 
Memı·lon rk•Pn!•I her ı:tıo 61rkıecldeıı uat ~11, fil 

ka• ve Avnıpad&n plcnl au.t 7.~ le Elrk 
vaaaı..t eder. ur. Jıt• 

fi.nıwaıı•l>nMI 20,30 da kalkar. 10,2:'% de 'f:et .. 
Edlme rn.ta11 hu ı:nıı •aııt 8 ,50 de ııare 

111.:s:ı dı r;cllr. 
ANADOLU HA1"l'I: tJ1 
Rtr ırtın hftttkd rdMı tlmrn41frrlrrı plf81tı'JI' 
saa s de Konra. il da Ankara,111,15 d• ~ ' 

n &amııuıı, ı11.:ıo tla Ea1t11eııtr. ıo,ıo d& " ~-o'· 
prul, 20 de AdapazıLn. ,AD!l•,. (f 

Bu trenle•d•ıı aut il da tmreket edftl rt ıı-1'1> 
tellU JllLZllrteııı, cacpmba TO cuma günle 
ll11aııla l<ad&r ıetrr etmektedir. 

Tiyatroıar 

T'E r .. DAl3 I n C.11 l\1 IUSlll 
Ba&t 20,30 da 

SPHTOK 
3 perde t 1c5ıırl 
Yazan: Mnhınu 

OPERET JU!l-ül 

sozüN J{JSA5:dl!I 
komedi " pe tııııtı 
Yazan: Schon fof'Jl>' 
Türkçesi: s. ?t 

-os" o' nırr.Cnuı. S'T'lı 'l'&K Ttt'•bv ınıı.sı 

Bu "ere: {Üsküdar • Hale) sıne 
da OTE!.1.0, 4 perde 1 tablo ~,,, 1>' 

6'EllZAO&rıAŞI TURAN Ti\ATJ\Of:::; Jf:ı1>,e 
Sıınatkdr N:ışit ,.e ar-ka~"ş seJlll?ı11 d~ 

Ruşen birlikte okuyucu kOçıık dl s pcr 
Mişcl varyetesi, Şaklaban karne ... ~ 

·•1'ıt0" coi 
rat:U:lA llF:BAŞI • • t.. I\"' e0 S' ıi-ll ~ 

Prof•sllr 7.A T! SUNOUR'ua S :.~.. ,.sP 
ıo 7eııt ııııızı,.on n TU~ye<le tııc ,-.pıı11l"" 
numara: lllr )un1urtadan bir ıocan 

Sovyet Rusys~~ııô111' 
Bir konsoloslubrumuz b:uıoıt>ııl~ 

Ankara, ı (~ A.) - eti~iı:tft' 
diplomatik müzaker.:ıer ;;)'etıet!~ ~ 
Türkiye ve Sovyet cüJIÜ1 daJl eP" 
tihadı htikumetleri tarafın ~ 
daki karar almmı§tır~ dctl ıtib 1} 

Bu sene mart otuz biri~1,rııP ~1-et 
Türkiyenin Odesa, Bakfı, . 

6 
So ~ 

ninalan'daki konsolosııı:11 ittillııd ~
sosyalist cumhurıiyetıerı 1~ıııP ti' 
İzmir ve Karstn.ki konso1~Jl oiPı~· 
patılacak ve her 'bir devl::.Cr ıto#':;o\" 
raf memalikinde ya~rz b t~ .;c ı?' 
luğu yani Türkiycnın J3D. ıosı:ıt1 
yetl~rin !stanbuldaki konso 
ka edilecektir. 
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3{,awata daic ....................... 
franco'nun 
bombaları 

G AZETELERDE hemen her 
cı , gün Franco'cularm Valen
b.ıa Ya. Barcelona•ya, daha başka şe
ta~lere bombalar yağdırdıklarını, o
ııa arda birçok evler yıkıp birçok ln
'ttrtnlar öldUrdUklertnl okuyoruz. HU
Yo llıetçııer de böyle şeyler yapmı
la ~ nıu? ..• Yapıyorlarsa da bunun
lıoı ~Unnıu:rorlar. Malraux'nun Iı'Es
lr l' 1nda bir sahne var: bir delikan
l~r kumandan Garcia'yı yolda yaka
taı '"6 hasım orduda bilmem ue has
bırı~ını salgın hale getirmek için 
bflyıcare bulduğunu söyler. Garcia 
lllı e Şeylere hiç bir zaman razı ol
ba:acağrnı bildirerek o delikanlıyı 
lto~ndan defodlyor. Demek ki hU
lt etcller bazı vahşice işlere kal-
ışsaı 

8rnr ar bile bunların gizli kalma.-
l;Ost bir kahramanlık hareketi gibi 
lard ernıek istemiyorlar. Frnnco'cu
boın a bu hicap yok: açık şehirleri 
litıebardıman ettiklerini kendi teb-

li' rinde itiraf ediyorlar. 
Uıııı~fnco'nun harbi kazanmaktan 
l'llchı Yok mudur? nedir?... Yoksa 
lışı httın. çarpışıyor, ilerlemeğo ça.. 
ltc:d~r? Varsa memleketi llnlkmı 
kı btı ~e dUşman etmek istemekte
le Ce 

1 
srarı nedir? Çünkü nihayet e

<lfsı !: rrnek istediği memleket, ken. 
<let~o ~abancı bir milletin toprağı 
\ı Co. alensıa·dakt, Barcelona'da
lle tı;ukıar, kadınlar, işi ile, gücü 
lethıd raşan adamlar da kendi mil
(ıllları en, kendi kardeşleri. Belki 
~ı:n 11 arasında da kendi zaferini 
da ~:nı eden insanlar var. Onların 
6t1111rJ1na ateş yağdırıyor, o,nları da 

1 Yor. 
tq 11.t:ıan 

il Co)t Ya harbi dahili hnrb olmak. 
Ilı~ lto tan çıktı. Artık Franco yal
~"sın0 ~rnunıstıere karşı.halk cep _ 
1 lıarb arşı. yalnız hükumete kar. 

Ilı~ lt ettiğini söyl!yemez. Çünkü yal-
tıı,.df~rşısına çıkan nskerlerı •• sey. 
~e~ 1 fikirlerin sahihlerini ycn-
~t1111 ~~nıfyor, bUtUn milleti eziyor. 
~\'ar, lieu yıldırmak istiyor. 

• Va~ kazandığım. yani Madrid'i 
~ ~""~ncıa•yı da, Barcelona'yı da 

t r lt tdiğlnl. lcarşısmda hasım 
ıJ\\ ht almadığını farzedln. Ne ola-

qtfı e~nıleketl bir mUstevll gibi mi 
cı ''ltl\ <'ek? lspnnya onun için bir 
ltıe~IJ; beke mı olncak? ... lddlnsı bu 
ltı:ş· 1t lr miııt hlikümet kuracak. 
tı 1 1eu:~bettiğl, ezdiği, yıldırdığı 
aı"e~h aşına mı mtlli hükumet ge
ııetıııa.ttı'a Mun,nın böylesi tasavvur 
trı • liıtı ı. Mussollnt İtalyan milleti 
a,.~jl: 0 r Alman milJetl ile harbe~ 
>a·~llrı~~ar tnilli hUkümctten bahse. 
tll 111 ba.~ FranM edemez. lspan. 
'ı (ılarl\]{ ına bir Roma lmperato
~,~arı<la~ bir müstemleke valisi. 
~~ l:geıebıııolarak, bir ;rnhnncı ola
tıııı1;tıranı r; fakat milli bir kıral
~ bir d:ı: tnllli bir hükumetin. 
~a~lıu1 ... 1 Vletın reisi olamaz. Hat-
~"I .. ı·c hl ~ ttrıcak r diktatör olamaz. 
•tan ll\IJl nıu,·akkat, yıkılması 
:~arı tehı~t tarafından istenilen. 
\'>1ı{tı tehd~ede '\"O bunun fçin de 
~ t?ııııne~ e. ezmeğe, yani ni

at:a trı ~ mahkiım hlr ldnre 
t ec ur olur. 

·~ı Nunıllah ATAÇ 

taönu 
~llttı 0 Un !{enlşle-

ş,'llrı· esı ne dog"' ru 
•den 

~. icf eldeki para ile 
\t~tı." are olunacak \ ~~tı.: ~eYda.r..(Şndaki binaların 

ait hazırı 
\~ d~ latltn ıklar pek yakın-
Sllııliy ış olacaktır. Belediye -

\: 11 ~~ ~~ka!etinden ıstediği, 

~ ~.ı tnı~e namına istimlak 
~a is • A IJ 

~ t(:ljr Rel~ıa~ olunacak bina
~ ~~eli 4 ~z ıee başinnacaktır. 
ı'I\ ~1tnıtti mılyon lira olarak he-

~~ 1\tıu·tt~al~uki ~ide mevcut 
tı."'ltt~lan 1 .nl\ay şırketinden a-

~· ~iınd~~Yon 700 bin liradan 
'ol~ 1 cliı~ii-·~ bu para ile idare 
~ ~ ... ,ulırı ktcd 

ı kısınıı e • · .ır. Arıcak ev· 
~ dahiJiy arın ıstımiakine baş-

~ ' 
0 ''ekiı.J"tinden sorul-

~ bt -.._ 
tttıeo 

l\~ C:&ı Parasını 
\lııa:~ k· 

1Yordu 
t:ı".1ta.tı. ·ıteç ku 
. "il~~· ~Uı-d Yuda oturan sabı· 

\ 
1~ ~tı.de, lb ).{~?met. dUn İstik • 
\o~~ iııden ;,a ıırı lsıninde bir sa
ltı,~~·,_CUrnı.u arasını çalarken ya
~'<ll'Q ılir· llleşhud mahkemesi • 

' ~~ lb.et Uç a 
tın ıe,,,kif Y ~apse mahkiım 

ed..i hniştir. 

Belediye 
talimatnamesinde 
mühhn maddeler 
Vennıece~ ve DçDOecek şeyDeır 

nasoo satoDacal!< ~e nasoD 
m lYl harlfa~a ecdl n Deccel!< 

Fırınlar hakkında yeni takyidat 
konuluyor 

Belediye, yenilecek ve içilecek şey
ler yapıp satanlar hakkında yeni be
lediye talimatnamesine mühim mad -
deler koymuştur. Şehir meclisinin şu
bat de\Tesi toplantılarında ~Uza.kere 
edilip kat'iyet kespedecek bu maddele
rin derhal tatbikma geçilecektir. 

Konan yeni hükümtere göre, yenilen 
ve içilen her türlü maddeleri yapmak 
ve satm:ık, ynhut depo etmek için a
çılacak yerler, belediyece sıhhi, fen
ni ve idari tetkikattan sonra verilecek 
müsaadeye tabidir. 

İçinde kirli işler çalışılan veyahut 
gıda maddelerini kirletec.:ek veya bo -
zabileock mahzurları bu1unduğu sabit 
olan müesseseler veyahut bunların 
bulunduğu hanlar içinde gıda madde· 
leri yapılmasına mahsus yerlerin açıl
masına müsaade edilerr.ez. Çalışılan 

Camllerln tamirine 
devam edilecek 

İstanbul ve Beyoğlu Evkaf müdür
lükleri, umum müdürlükten aldıkları 

emir üzerine mıntakalarında mevcut 

camilerin vaziyetlerini tetkik ve tesbit 
etmel\tedir. Bu tetkikat sırasında cami
lerin tarihi ve mimari kıymetleri, semt 
leri, cemaat vaziyetleri de göz önünde 
tutulmaktadır. 

Tarihi ve mimari kıymeti olan cami
lerle ıslah ve tamir işleri için bu sene 
de Evkafça icap eden tahsisat verile· 

cektir. Tamir edilecek camilerin bil
hassa dahili kısımlarında tadilat yapı
lacaktır. Buniarın gardiropları olacak, 
secde edilece~ yerleri tamamen muşam 
hadan yapılacaktır. Ayrıca bu camile
rin avluları da yeniden tanzim oluna
rak küçük birer park haline konulacak 
tır. Evkaf idaresi saha müsait değilse 
bu camilerin civarlarında mevcut tah· 
sisata ve ihtiyaca göre istimlakler ya
pacaktır. 

Diğer taraftan htanbulda mevcut 
birçok küçük camilerin metruk bir hal 
de bulunduğu ve uzun zamandanberi 
tamir edilmedi'k,lcri cihetle tehlikeli va
ziyete girdikleri görülmüştür. Esasen 
cemaatleri olmayan ve tamirleri de 
uzun masraflara mütevakkıf bulunan 
bu camiler yıkılacaktır. 

Bunların arsaları, ~ehir ptanma göre 
bcledile}'e !.azımsa doğrudan doğruya 

belediye arsalarile mübadele edilecek. 
değilse. açık arttırma ile satışa çıkarı
lacaktır. 
~--... _____ ........ ______________ __ 

1ÇERDE: 
• t~JltSı\Hr.AH YD~lr.1 ,\il H:ın:ı T:ırlı:ın, 
diin Ankar:ıya flönnıii\'IÜr. 

• {'l'\l''EHSITJfııln ı;ömt'slr talili 5 şu· 
b:ıt cıırnarlesi günii ı-ona erecrklir. 

• G( 7.EJ. Sı\~.\ Ti.\ H ntnı.ti.I ıncnsup 
lnrı rfiin Ala~ köşkilnılt' kongrelerini ~ op· 
mışlurdır. Torıl ııılıılıı vcrik•ıı knr:ırl:ırn ı;ıö 

re bu sene nk:ıradn.lstnnlııılıla.hmirdc \'P 

A,•rııpnıln !ıirrr srrf(i oçılıwnklır. 
• n.n. t'MDI ;\lt'Pf'n(' ,\li lhza l~rcn 

şclırimiw gf'lntiş '«' dııJ,uztınC'ıı i~lclıııc 

miitliirlüğiiııılc letkikll•rr lıaşl:ııııı~tıı'. 

• CZ\'lYfü'\SITE rcktürliı~ i, fakır t:ı· 
lchcyl' yarılım l'dilııır.sini lı•ıııin içiıı ıırn
ruf müessese ,.e şahıslara miirocaal rılil

me~ini karıırln~tımıı~tır. Bu :rordıınıl:ı bu 
lunacaklnrın isimini şerd dcfh'rine 
yazılacaktır. 

• A YAXCIK kaymakamı Kcm:ıl J:Örülcn 
llizum üzerine vckAlel emrine alınmıştır . 

n.D. YOLLA Hl v:ıriflnlı seneden SClll'YC 

nrlınaktadır. nunrla tcrtiıı rdilcn lcnzil:ıılr 

hilrl ~ı·r\'islf'rinlıı hüyük rolü \'nrdır. 
"' IH"LC'iAR Hl'Kl':\IETI tnnınıııı~ ~:ı· 

'lclccilcrden lıeor~e Motoru ı\nkarad:ıki 
Bulgar ekiliğiııin ınnllıunt nlaşeliğinc t:ı· 

;rin etmiştir. 
• Holanrla ,·eliahrti prenses Juliaıı:ının 

dünyaya bir kız çocuk getirmesi şerefine 

yerin her tnraf ında yapıcıların ve sa
tıcıların üstlerinde başlarında, elle -
rinde yapılan ve satılan şeylerde, 

bunlara mahsus kaplarda, hasılı her 
yerde ve her şeyde temizlik ve alışv& 
rişin lıer kısmında doğruluk şarttır. 

Gıda maddelerinin hazırlandığı veya 
istihsal edildiği her yerde on işçiye 
kadar bir lavabo ile her beş işçi için de 
bir apteshane yapılacaktır. 

Kasap, tavukçuğ bakkal, balıkçı 

gibi satıcıların dükkaruarmda da la
vabo bulunması mecburidir. Bu gibi 
ve sair yağlı, kirli, kokulu §eylere te
mas eden esnafm bulaşık ellerile para 
alıp vermeleri yasaktır. 

Gıda maddeleri yapan, satanların 

dükkanlarında ve mties.5e5elerindo §e
hir suyu kullanılacaktır. Sarnıç ve ku
yu suyu kullanmak ya~.ıktır. Diikkan 
ve miiesseselerde bulunan kuyu ve 
sarnıçlar da kapatılacaktır. Gıda mad-

df>lerinin yapılıp muhafaza E'dildiği 

yerlerde adam yatamaz. 
Pişirilmeden veya kabukları soyul • 

madan yeı.ecek maddelerin açıkta sa
tı5ları memnudur. Satılan ve teııhir e
dilen her türlü gıda maddesinin üze -
rinc cins. nev~ \'e mahiyeti ile 'ceraber 
fialı ıı bildirir madeni ~y11ı birer e
tiket konması mecburidir. 

Talimatnamede fırınlar ha.Kkında 

da birçok kayıtlar vardır. Fırınların 
her tarafının zemini her vakit kolay
ca yıkanabilecek veçhile su v.eçmez 
bir maddeden kfırgir olarak yapıla ~ 
cak V<' buralarda mecraya bağlı ıska· 
ra ve sifonlu delikler bulunacnktır. 

Fırınların her tarafını bol gün ışı· 
ğı ile aydınlatacak vcchile kflfi mik
tarda pencereler olacak. bunların dııı· 
ları ince tc>l ile örtülecektir. Fırının 

her tarafı senede bir dPfa harlana e
dilecektir. Hamur yoğunılan yerlerin 
du,·arl!ın 1.eminden bir buçuk metro 
yiiksekliğine kadar fayans olncaktır. 

Fırınların kinde yahp kalkmak. 
oturmak. büyiik küçük her cinsten 
!:ayvan bulundurulması yasaktır. Fı -
rıntardnki yatın kalkma yerh•ri. hay
van ahırları. odun depbları fırından 
tamamen ayrı bir yerde olaeaktır. 

Sinek, haınamböccği. fare ve sair 
böceklerin bulunmamasına çok dikkat 
edilecek. icab ederse hususi füellcr, ka 
ğıtlar. ilaçlar kullnnılacaktrr. 

'Me,·cut fırmlarda bu tesisat tali • 
matnamc mcriyet mevkiine girdikten 
altı ay sonra yapılmış olacaktır. 

k~~ı 
şı·lıriınızdeki Jlol:ındn kolonisi hııyrnın 
yı:ıpınış \'C knn•rıloshancde bir k:ıhul res· 
mi ıerlip rılilmişlir. 

• Alli .. ,,, 0•1 ı.:·s'.t,1TtSt; ıntidürii 

ıloktor ~T:ırlin Sl'lıcılı• Alınan hiikiııııclı 
l:ır:ırınıl:ı n Bcrlin rlck i A rkroloji rn<;litihü 
ııınıl'ıı nıiıtliirliilünc l:ıvin <'dilmiştir. 

l>cı 1,lor ~dwdl' 311 ır.rncıkııhcri ml'ıııfokrli· 
ıııizde hııhınu,·ordu. 

• BEY<IGl.U il \Ll\f.Yf tarııfıııclnn ter
tip edilmiş olan ses ve ı;az müc;:ılıaka-;ıııın 
elrmP'i rurın yııpıl:ırnktır. 

• R\T.K.\;'\ Antantı ekonomi konseyi 
nisnnın ~·edl~inde htıınbuld:ı loplnnıırak-
tır. 

• ı\ltın olıın ,.c satımı ile meşgul olnn
hr yrni konu nıııcibinrc k:ıınlıi~o milra· 
k:ıhc h~·etine nıiirocaaıc• lı:ışlamışlarılır. 

• iTFAiYE mensuplarının man~ları bu
~enc rırllırılnc:ıklır. ,\yrırn hu ınücssesecie 
bir de koruma s:ındı~ı teşkil edilmiştir. 

• TH :\1'"ı\ Y şirketinin şehrin muhtelif 
)·erleri rıtle ihrtns etti~i ft11.la rlnrnk yerleri 
ortadan kaldırılrıcaklır. 

• Cfu'\"AZEl,ERIN sınınara nyrıltlığı ma 

Şeker sarfiyatı 
artıyor 

DHrt fabrika kafi 
gelmiyor 

Hükumetin, Türkiye şeker fabrika
ları şirketi tarafından kurulan teşek
küle vermi.s olduğu 50.000 tonluk şe
kerin ithaline başlanmıştır. 

Geçen sene, bunun yüzde kırkı nis
petinde ithalat yapılmıştı. Şeker fab
rikalarının adedi arttığı, istihsaliit 
çoğaldığı halde yapılan bu ithalat sa
dece mevcut istih53lfi.tm bugünkü is
tihlak seviyesine yetişememesinden i
leri gelmektedir. Memleketimizde şe
ker istihlaki süratle artmaktadır. Bu 
artış 1935 senesinde şeker fiatlarmda 
yapılan tenezzülden sonra başlamış -
tır. Bunun içindir ki, beşinci şeker 

fabrikasının da Erzincanda yapılma
sına karar verilmiştir. 

1934 sensinde Turhal fabrikası fa· 
aliyete geçtiği zaman bu fabrikanın 

istihsalatile şekerlerimizin ih'tiyaçtan 
fazla olduğu ileri sürülmekteydi. Üç 
sene sonra yeni bir fabrika yapılma -
sına ihtiyaç hasıl olmuş ve hariçten 
şeker ithal edilmiştir. 

Bugün şeker fabrikalarımız için 
270.000 çiftçi çalışmakta ve 700.000 
tondan fazla pancar istihsal edilmek
tedir. Bu suretle çütçiye 9-10 milyon 
lira verilmektedir. 

Bir taraftan memleketimizde şeker 
istihlaki artar ve istihsalatm arttı -
nlmasma çalışılırken, diğer taraftan 
dünya şeker istihlak ve istihsaliitı da 
artmaktadır. 

937 - 938 kampanyasında Almanya 
fazla istihsalfıtiyle şeker müstahsili 
Avrupa memleketlerinin en başında 

gelmektedir. Buradaki şeker pancarı 
ziraatinin mesahai sathiyesi bu sene 
460,000 hektara baliğ olmuştur. Bu
na göre 2,150,000 ton1uk şelrer istih
saline intizar edilmektedir. 

Almanyadan sonrn 930.000 brilt 
tonla Çekoslovakya.. 560.000 brüt ton
la Polonya ve 450.000 brüt tonla ln
giltere gelmektedir. 

Türkiye de dahil olduğu halde 
- Sovyet Rusya hariç - Avrupanm şe
ker pancan istihsalatr geçen senenin 
6,790.52i tonuna mukabil bu sene 7 
milyon ) 11,000 ton olacaktır. 

Cumhurriyuseti için 
v~ır 

Sa tın alınıyor 
Cumlıurriynseti için Almanyada bu

lunan büyük ve yeni bir yat satma
lınması mevzubahstı. Almanyadar1 ge
len haberlere göre, bu husustaki mü
zakereler müspet netice vermiştir. 

Hamburgda yatm ü1.erindc bazı tadi
lat yapılacaktır. Bu t:ıdilat işiyle 

Almn.nyada bulunan deniz in~aiye mü
hendislerimiz meşgul olacaklardır. 

Bir müddettenberi Almanyada bu -
lunan deniz işleri müsteşarı Sadullah 
Güney, yata ait müzakereleri ıte Kiel
de yapılmakL-ı olan posta vapurlarımı
zın inşaatım tetkik işini bitirdiğinden 
bu hafta içinde Eehrimize dönecektir. 

-.------------------------~ 
Jiımdıır. llcş grnpn ayrılmış olan üliilerin 
son srupu bundan sonrn otomobille deAll. 
aralı:ı ile k:ılılırılncaktır. 

• YAPI VE YOLLAR KAl\"UNU'undn lm· 
zı tadiliit y:ıpıl:ıcnktır. Bu iş için Ank:ır:ı
ya silmiş olan lst:ınbul lıelediyc hukuk iş
leri, imar ve harita ınfidürlcri cuınn sii
nü ovılct etlcceklcrdir. 

• Oç YEKi OHTA OKUi. dalın ncılmnsı 
kararlnştırılınıştır. Bunlar Üsküdnr, Kı
sıklı ve lleylerheyincc olacaktır. 

• HIYO DO JANEYRO'da maslahatgü
zarlık işlerini görmek üzere Yaşington 
büyük clçili~inıiz haş~ıtibi Tahsin Brezil 
yaya ı.ıönderilmiştir. 

• GÖÇ:\TC;-o; lŞLEHl'ni ı.ıörü:;mr.k fiı:erc 
dün Anknradn, tsklın umum mfidürlfiğün· 
de veklıletlcr mümessillerinin iştirakile 
bir topl:ıntı yapılmıştır. Yerilen karar 
Sıhhat YekAleline lıildlrilmlştir. 

• KIZ S \NAT 01\ULT,AJU sergisi 19 
mnyıstn Anl:arndn oçılaeaktır. 

• 1ZMIH telefon şirketi dün, lıükt'.\mct 
tarnfındnn tayin edilen memurlarile işe 
ba$1aınış Ye bilfiil lıükümct idaresine ı;cç
mişlir. 

• TÜHK JIA \'A KUHUMU tarafından 
tertip edilmiş olan Tayyare kupası maçla
rının Kuruma 3936 lira gelir temin eltisi 
anlnşılmışlır. 

KURUN 'da 

Dostluk 
CE.\"EVllEDE llatay meselesi konum

lurken Fransız deleocsin/11 7'c11fil• 
Rıişlü Arasa 1'iirk - Frarm: dostluğımdan 
bahsedişir..! menımıniyctlc ııol ettlktcrı

sonra, llasan Krımçayı şö11lc diyor: 

.,Bir tnrarton Cenevre konuşmaları -ara
sında Fr:ınsn: delegesinin suzcl sözleri
ni dinlerken diltcr tar:ırtnn da il-lisntçıl:ır 
ağzınd:ın şu hikayeyi dinledik: 
Frnnsnnın senelik kömür s:ırfiyotı 7fi 

milyon tondur. Fransızl:ır kendi könıiir 
islihsnliitlnrı ancak 45 milyon ton olduğu 
için her sene hariçten 31 milyon ton kö
mür alıyorlar. Hunu duşünerek 

hükOmet Fransn:lnrn senede 200.000 ton 
kadnr kömür satmak istemiştir. Fransızlar 
45 milyon tonluk kömür ith:ıltitlnrı orasına 
hu iki ) iiz hin tonu bir türlü sıkıştırama
mışl:ırl Bunun fizerlne Frnnsadan kliring 
usulü ile mat salın olmak istenmiş.Bu dcfn 
da: 

- l'lfal ile mal mübadele edemeyiz. Sat
tığımız mala mukabil döviz isteriz.,, 

Demişler! Du işe ne dersiniz? GnJibn 
doslluk kantar ile alış veriş miskal ile 
sözünü hnbalnrımız Fransız dostlnrımız 
Jınkkında söylemiş ... Öyle değil mi? " 

CUMHURiYET' de 

Turizm 
A IJIDIN DAl'ER, ilk önce, Fransızca 

llluslralion mecmuasından şu stalis
tiği iktibas ediyor: 

1935-1936 yıllarına ait Tits:ıti rnk:ımlnra 
söre, İngiltereyc Ameri~n selen 83,451 
seyyah, lnı;lllcrrde 19,0 ı;ün oturmuşlı:ır 
,.c 18,154,765 dolar hırııkmışlor. Fransa
y:ı 72,351 seyyah selmiş, bunlar Frnıısadn 
11,5 gOn oturmuşlar ve 0,550,523 dolar snr 
felrnişlcr. Almanyayı 47,262 scyynlı ziya
ret etmi~, bunlar Almany:ıda 20,4 gün 

...kalarak 11,039,460 dolar h:ırc:ımıslnr. ltı:ıl 
yııy:ı selen scyyahl:ırın sayısı 32,297 dir; 
bun ır ı 5,8 gün kalmışlar ''e 5,842,855 do· 
Iar bırakmışlar. lsvlçreye 29,827 en h 
u§rnmış, 7,5 gün oturmuş ve 2,5G1,390 do
lar sıırCelmiştir .• 

l'e sonra, diyor 1..-i: 
"nizim mcmlck,cte ~len Amcrilrnlı sey

y:ıhlonn, lstanbulda nekndnr k:ıldıklnn 
ma!Clmdur. Vnpur, hcrh:ıngi hir Sl'beble 
geç kalmışsa birkaç saat, zamonınd:ı gel
mişse 24 snat. Azamı iki gün. Bıraktıl,lan 
par:ı ise, vapurlarında knlchkl::ınnn sore, 
fazla bir şey olmnsa gerek. 

Bu şekilde lstanhulıı, daha do#nısu, 
lstnnbul limanına selmelcrile gitmeleri bir 
olnn Amerikalı seyyalılnrın, gittikçe sayı· 
sı da nzalmnl.::tadır. Mesela Alm:ınların 

meşhur Hnp:ıgı tarafınd:ın bu sene için 
tahrik edilen seyynh vapurlarından ts
tnnbuln u~rıyanı pek :ızdır. 30 kadar sc)n· 
hat içinde, yalnız 4 tnnesincle İstanbul 
vardır. Gerçi, turist getiren diğer seyri
sefrıin kumpanyaları da v:ırs:ı dn, herhal
de Lizim Amerikn scyy:ıhlnrındon ve umu
miyetle turizmden istifademiz Fransız sn· 
zetesinden aldığımız rrıknml:ırla kıyas hi· 
le edilemez. 

Du vnziyet knrşısındn 1stanbulun imarı 
-ve Marmarn hnvz:ısının bir turizm merke· 
zi haline getirilmesi için ynpılon teşch· 
büslerln, yurdumuz için nckaı.lar f:ıydah 
olneağını tekrar lüzum görmüyoruz. Tu· 
rimı artık, her memleket için, mühim bir 
variı.lat kaynağı olmuştur.,, 

AKŞAM' da 

Okkayla satılan 
eski eserler 

DiKKATi.ER sütu11rında lıugün şıı va::.ı· 
yı gör.dük: 

"Son günlerde Nişantnşı, Mnçkn, Pnn· 
gnltı, sokaklarından geçen c: kicilcr, 
ucuz, pahalı, kopntmak istedikleri 
eşyalar için bir nnkorat tutturmagn h:ışln
dılnr: 

- Eski gazeteler, mecmualar, kil.:ıplnr, 
her nevi ynğh ,.c sulu boyalı tablolar nlı
yonız I 

Bu satışın fec:ıatini deşme~e haccı ) ok
tur. Düşününüz: Artık son ],alan l utüp· 
hanelerimiz, kolJcksi) onl:ınmız ve sonat 
eserlerimiz beş on parny:ı karşı elden ı:ı· 

kıyor. Babadan, ecdaddnn kalmış bir kıy
metli kütüphane içinde belki cıu :ıli nadır 
bulunan, belki bir eşine :ırtık tes:ıdiıf edil· 
miyecek olan kitaplar, kiınbilir hangi sı:ı
natkrırın biricik tablosu okk:ıyn gldıyorl 
Kiilliirümüzüc lıu kndnr feci bir şekilde 
suikast yapan bu tahrip kür zihni) ete ,.e 
harekete yalnız neımakln mı iktifa edecc
ğir., 

Bnri şu kadarını lınber '\"erelim: 
Ailelerimiz eski kıymettar halılarım 

vaktlle bilmeden yok babasına dden rı· 
kannışlnr, sonrn csenenmişlerdl. lllrcok 
eski kUoplnnn eski halılordıın <taba ço'k 
lnymet bulacnkl:ırı bir devir olacaktır. 
Kitap da znmnn geçtikçe değer kesbedcr. 
Satmn):ınız. saklayınız l 



Kömür ·yatları nasıl 
uc a ı!acak' 

Zonguldak h vzasın a kömür 

- Bu hafta SAKARYA sinem 
Bir babanm oğlu için yapabileceği fedaL-arlıklar nereye kak!ar varabilir! 

İjte bu mevzu 
dahilinde HARRY 
VATAN 

BAUR 

HA 
en müessir, en cana .doku.nan ruhunuzu 

derinlerinden titretecek olan 

• 
istihsala ı üç milyon 

tona çıkarılacak 

namındal)i POUCHKİNE'in şaheserinde görecek il.i saat heyecan içinde yaşayacakstnu. 
Sahne arkada~lan: JEANINNE KRISPJN ve GEORGE R1GAUD 

ilaveten: 1937 Paris sergisinin bütün güzelliklerini göster~n film 

~ ,; . • ' . \(• • •• - -~.;.~ • ....... IC'•::Oı~- • ... J.. .. ,,,; .. ~. Hükfunetin hayatı ucuzlatmak için sene geçilmektedir. Alınan tedbirler p•-.. •m:ı------•llli•ı ~ 
fiatlannr halka en uygun bir seviyeye sayesinde 1938 senesi sonunda. bugUn- Daima müşterilerini 1 
indirmek üzere ele aldw maddelerin kil istilısaliu yüzde 55, 1939 da yüz~ memnun etmek gayesini gös- ı BU AKŞAM Sinemanın 3 bUyUk yddııı 
başında kömürün bulundu.,üunu yaz - de 75, 940 1. • yüzde 110 ''c 941 de yüz- teren ve hiçbir fedakihlıktan M E l E LO RE1 7 A ~OD NG 
ınıştık. Ormanlarımızın korunması i - de 120 artmJŞ olacağı hesap edilmiş. kaçmıyan K ADOLPH "'1ENJOU ve 
ı:in odun ve odun kömürü yeri.De ma - tir. Bu suretle 1941 oolıesi sonunda A L K A z A R 1 
den.kömürilnü ve ondan elde edilendi- havzada yıllık kömür istihsaJS.tnnız . SiNEMASf 1 YRONE PuW ER'i 
ğer köınllr çe§itlcrini ikame etmekte 2,700,000 ton olacaktır. Fakat hükU- sineması BUGON matinele- JACQUES DEVAL'in meşhur komedisi: 
olan hUkfımet, fintlnn indirmeyi bu de met yalmz büyük iımillere değil, 1-U- den itibaren mevsimin gene 
ğişme hareketi için de lüzumlu gör- çük funillere de vazifeler tahmil ede- en güzel 1nedi filimlcrinden M etr 
mektedir. rek istihs.alatı üç milyon tona çıkart-

Elde ettiğimiz mali.i.mata göre hU - mnk kararuıdadır. 11 O'" r u·· n m ı· y e n 
kfı.met, yapılan tetkiklerle kömür fi- Bugünkü dahili piynsa vaziyeti ba- U 
atlarında ilk lıamlede tenzilat yapıl - ki !kalırsa bu istihsal artıamdan me.m-
masmı istihdaf etmekle beraber is - lekele 1941 senesi oonunda. ihracat - o Ü f m ~ n 1 !I r 
tihsa1i arttırarak ve rasyonel bir §C- tan mütevellit 5,500,000 ~iralık fazla tJ U U 
kilde sa,lı§ılmasım temin ederek sene- döviz girecektir. Bu dövizin 2,5 mil· 
<ıen seneye fiatları düşürmek için de yon liralık kısmının bu sene sonunda 
bir progrnm hazırlamıştır. Bu pr:o- temin edileceği muhakkak görülmek
gramm es.asları öyle hulasa edilmek- tcdir. ÇilnkU kömür .istihsaltımız ne 
tedir: 

Ereğli kömür havza.sının ta.s kömü
rü istihsalatr, geçen on beş yıl için
ce 418,000 tondan başlıyarak 1, mil
yon 700,000 ton yıkruı:m~ kömüre 
kadar yükselmi:;tir. Fakat hükfirnet 
iptidai bir halde kalmLS olan kömür 
istihsal teçhizatımızı yenilemek ve de
vamlı istihsal imkanlanm korumak 
ve bu suretle maliyet fiatlarmı düşür
mek kararındadır. 

Pn>gramm tatbıKatma: liemen 1:5u 

:kadar çok olursa hnriçtc <> kadar fnz. 
la rn.ğbet '-ardır. 
Ucuzluğun mukadde..ınesini harice 

satılacak fazla kömUrün getireceği 
fazla döviz temin edecektir. 

Bu arada hal~ Ereğli kömürllııü 
kullanacak sobaların genis bir imalat 
ve teşkilatla dağılması ve bu suretle 
dahili istihlakin arttınlmasiyle fazla 
sürümün doğuracağı fint sukutun.daıı 
istifade edilmesi de gözönünde tutul
maktadır. 

Et ı·yatlarını 
kontrol komisyonu 
Ayın onunda Belediyede ilk 

iç i a nı y ıyor 
Be!ediye ikt:Isat müdürlüğü et fi -

atıarmı kontrol edecek olan komls -
yonda. mUmessllleri bulunacak kasap

lar QeUllyetine, celeplere ve diğer a
lakadarlara komisyonun ilk toplantı. 

smı kurban bayramı arifesine rastlı
yan peI'§embe gilnü yapacağını bildir

miştir. Komisyona belediye iktısat 

mUdürU. Asını Süreyya riyaset edecek

tir. nk toplantıda, Ankarada b~·ckil 
Celal Baya.rm reisliği nltmdn. yapılan 
içtimalarda lmrnr verilen tenzilat 
miktarı üzerinde tatbikat şekli ka • 
rarlaştırılacak ve her kısmın kontro
l una. memur edilecekler tcsbit oluna
caktır. 

Leylekler, 
insanlara mı taklit 

ediyorlar? ... 
Geconlerde, (Maten) gazetesinde 

çıkan bir fıkra, leyleği sevenleri he
hecana dUşürmUştUr. Du fıkrada, ley 
1ek ırkının, bizzat kendllerlnin bata
sı yilzUnden inlurnza uğramaya mah 
kQm olduğu yazılıydı. 

Şarkt Prusyada, Rosslten hayva
nat cnstltüsU müdUrU leyleklerin git· 
tikçe azaldığını söylüyor. 

Sonra, Saks'da bu Dene gecen se-
neki leyleklerden yüzde kırkının 
gelmediği görUlmUştUr. 

Leylekler yuvalarına karı lrnca 
bernber gelmezler. önce bunlardan 
birisi ı;ellr. ne dört gün sonra. da. öte
ki... 

1937 de, bunların nltı yedi hafta 
sonra geldikleri, bu milddet zarfın
da. yuvaların boş knldısı görUlmUş
tUr. Hayvanat mUtehassısları, geçen 
sonbaharda. sıcak memleketlere hic
ret esnasında leylekler A.lcmtndc bir 
çok (talAkl) ,·akt olduğunu söylü
yorlar. Acaba, erkeğini bırakıp ka
çan dişi midir? Yoksa erkek mi ka
rrsrnı bırnkıyor? 

Du sonbaharda, sıcak memlekot
Jere dönen leyleklerin bUtün erkek
leri yollarım değiştirmişler, Knrpat-
1 arn dof;ru gitmişlerdir. Orada, l<Jy
JeltlcrJo kartallar nrnsında l>UyUk 
bir harp olmuş, ve tamam b1r lıa.fta 
surmnşw. 

Diğer taraftan mezbaha., .resim al
ma tarzında yapılacak tadilatın esas
ları dn. knrarlafitırıinu.s ve tatbikatı • 
na ait tedbirler alnunıştır. Bu esasa. 

göre şimdiye kadar mezbahaya gelen 
hayvanlardan baş hesabıyla resim a-

lınırken 1 mart tarihinden itibaren 

gerek hayvan borsası, gerekse mezba

ha kilo ilierindcn resim alacaktır. Bu 
ücret kiloda 2,5 kuru.s olarak tesbit 
olunmuştur:. Halen devam etmekte o
lan fekille rneZbabada Jruzu ve oğlak
lardan l lira, kıvırcık ve keçiden 2 li

ra, karaman ve dağlıçtaıı 230 kunış, 

dana ve malaklnrdan 480 kuruş, .sı
ğırdan 1010 kuruş ve mandadan da 
13 lira nlmmaktndır:. 

Etten alman meZbaha resminin ki
lo üzerinden alınması ötedenberi ar -

zu edilmekteydi. Fakat belediye buna 

bir türlü muvafakat etmiyordu. Sırf 

bu ~ üzerinden resim alınması yU
zünden memleket hayvancılığı mühim 
zararlar görmUşttır. 

Araba altındn kaldı 
' Kadıköyde, Ycldeğirmen sokağında o-

turan hamal I:Insan, dUn Haydar.paşa

da Rıhtım caddesinden geçerken ö -

ktizlerl Urken bir arabanın altında kal· 

mış ve vücudunun muhtelif yerlerin
den ağır surette yaral:ı.runı~tır. 

Tekerlek fırladı 
ko1 kırıldı 

Ortaköy nakliyat §İrketi şoförle -
rindcn Veli, dUn ak am Cemilin gara
jında biı· kamyonet lastiği şişirirken 

tekerlek yerinden fırlamı~. Velinin 

sol kolunu iki yerinden kırrnr!}ttr. 
Veli hastaneye ko.ldmlmıştır. 

Bas rllerde: JOSEPH CALLE- I 
lA - ROBERT YOUNG - FLO
RENCE RICE LEWIS STO?\'E 

Bütün Amerika polisini peşine ta
kan Bankaları hatta şehirleri tehdid 

eden büyük gangster filmi. 

M 

Şehir meclisi 
DUn şubat 

toplantısına başladı 
VHayet bütçesi bülçc 

encümenine havale edildi 
Şehir meclisi, dün öğleden sonra 

§Ubat devresi içtimama başlamıştır. 
nk olarak vali Muhiddin Üstündağ 

söz almış, bu devrede g-örüşülmesi i

ca.b eden bUtçe mose: inin, hilkfune
tin aldığı ibazı tedbirlerle gelir ve 

masrafın deği~ ve bu itibarla 
bütçenin tavazzuh etmediğini söylire· 

rck, şimdilik yalnız vilftyct bütçesi

nin müzakere edilmesini ve belediye 

bütçesinin biru gecikeceğini bildir • 
mis tir. 

1938 vilayet biitçcsinin varidatı 

4.474.853 liradır. Bunun 344503 lirası 

bina ve 100 bin lirası arazi vergile -
rlndendir. 358500 lirnst ferağ ve inti· 
kal harçlarından, 361,200 lirası ispir

tolu içkiler vllfıyet bürosundan 740000 
lirası yol vergisinden ve mUtebakisi 

de müteferrik maddelerden temin e -
dilmektcdir. 

Bu bütçe, geçen senekinden 115887 

lira bir fazlalık göstermektedir. 

Bütçenin masraf kısmı eu şekilde 

tertip edilmiştir: 

79252 lira. nafia işlerine, 1,919,167 
lira marifc, 92838 lira ziraate, 34502 
lira bayt.arlığa, 131203 lira. sıhhiyeye, 

411939 lira m~errik masraflara ve 
177251 lira da muhtelif teşekkül ve 

mtiesscselere yardım için aynlmıf}tır. 
Ii'evknlade bütçe 90270 liradır. Bu

nun 405500 lirası yol işlerine, 160 bin 
lirası maarife, 14281 lirası ziraatc, 9 
bin lirası baytara, 50 bin lirası Flor
yaya, 25 bin Urası hava tehlikesin -
den korunma tedbirlerine, 150 bin li· 
ra da seçim işlerine ayrılmıştır. 

Vilayet blitsesi bütçe encümenine 
fk! !Mine evel, Jstnnbul leylekleri 

de sfir'll ile tznlğc gitmişler ,.e orada 
kartalların harbetmlşlerdi. Üç gUn 
silren bu muhnrebe nihn;ret leylekle-
rin galebesi ile neticclcnmlştl. l 

havale edilmifi ve bundan sonra nız
nameye gecilmi!ff,ir. 

Francala ve ekmek nümuncslle be· _____________ _. rabcr, unlardan da nUmune alınması 

/sfanbulun en çok satzlan hakiki 
akşam gazetesidir. ilanlarını 

HABER'e verenler kar ederler. 

Fransızca sözlü filminde takdim edecektir. Bu filminde, Parisin zevk ve 
safa mahallerinde ~len bu dünyanın şık maceraperPstledn bütıin 

entirlkalan ve bütün sefahat mahalleri gözlerinizin önünde canlanacaktlr· . 
PARAMOU!\~ JURNAL de: MISIR KIRALI FARUK'un ~vlen.me merasi!Ill 

Yarın 
akşam SARAY e ası 

Berlin Wintergarden yıldın, me~hur ve dilber danspz 

LA J AN A'yı 
Büyiik varyeteler muhitinde cereyan eden kışkanclık ve kuvvetli aşli 

ve ihtiras dramı olan 

filminde takdim edecektir. bu filmdeki (UÇAN CANBAZLAR) ve ' 
,(OL'ONI ATLAYIŞI) sahneleri cidden §ayanı ha}'Tettir. - -

FOX JURNAL'de: MISIR KIRALJNIN evlenme 
merasimi bütün tafsilatile 

il ·Tramvaylarda, otobüs1erde, evlerde, apartımanlarda,, gazinolarda velh11
• 

sıl her yerde ~·egane konuşulan günün en büyük mr..selesi 

FERAH o, ı·nemada s gündenbcri binlerce k.iıiniıı. 
'11 heyecan ve helecanla seyrettiği 

B;.>yük Türk z 
sanatlclin Prf. 

• 
1 r'u11 

3 üncü büyük programı ve: 
1 YU\!URT ADAN 1 iNSAN NASIL ÇIKARZ,. 

Şimdiye kadar eşine tesadüf olunmamış 

muammalar ve esrarlar. illüzyonu. 

Yanılıyorsunuz ZA Ti SUNGUR bir 
\\ da b 0 

• - 1 -'-yumurta n ır ınsan ç~rmıyor 

1 YUMURTADAN 4 iNSAN ÇIKARIYOR ve SEYRBDENLERlN 
AKILLARINI ZIVANADAN ÇIKARlYOR 

büyük prog~ 
Yalnız Bu Gece ve Yarın Gece son g~ 

Cuma günii Gene akılları dun:luracak, seyrıcde~~ 
heyecanlandıracak. y cpyeni bir wuır 

akşamı daha: ~· 

1 
Bir kızın vücudu blliop mcrmisile Mit· 

BU l"' U k G al a : necelc ve seyircilere göstcnıcccP-
Ayrıca: Zati Sungur'un dördüncü programı (Bu program~ 

iillm• .. ••••Zati Sungurun en kuv etli programıdır) ~ 

Otobüs dedikodusu 
Oün davalardan birine daha 

bakıldı 
Dün, Sahur Sami tarafından Ah

met Emin Yalman aleyhine açılan neş
ren hakaret davasına devam edilmi.~ 
tir. 

Davacı vekili müekkilinin ta.l:ıkir e
dildiğini iddia ederek müsebbiblcrinin 
ceza kanununun 480 ve 481 inci mad

deleri mucibince cezalandrrı!malarmı 

istemiş ve mahkemece tayin olunacak 

zarar ve ziyruını da. Hil5.liahmerc te
bem.i ooileceğini bildirmiştir. 

Bundan sonra reis davacıya bazı 

sualler sormue ve suçlu avukatının la
yihayı tetkik etmek husussundaki is

teği üzerine dava talik edilrni~ir. 

ve bozuk ekmek veya francala.ya ras
land!ğı zaman ekmekçi, kırmacı, un~ 

cu ve değirmencilerin de miiteselsl • 
len cezalandırılması hak~mdald tek • 
lif, nümunelerin tahlil müddeti için 
konulan 24 sa.o.tc itiraz edildiği ve bu
nun 48 saate çıkanlması isteğiyle ma
kama iade cdilml5tir. 

Meclis diğer bazı meseleleri de ait 

oldukları cnctlmenlerc havnle ederek 
cuma günü tekrar toplanrnal~ 
dağılmıştır. 

ÜZ'lrC 

1-----------: . ..,ııi 
lstanbu Levazım aoıı ıı 
Satmalma lrnmsyonuııdtt 

il' 
!stanbulda Maltepe askeri JiS~ 

Maitepc piyade atış oı.uıu '\1~~ 
lisesi için üç adet çamaşır 1~-ıl'lşti' 
makinesi eksiltmesine talip çr 

4 
sO ~: 

ğmdan 8·2-938 sau glınU sıı.o.t :ı.;,.ı~ 
! r · sn. _.ıiıVsta n bul levaznn fi.mir ıgı l!CP"" ti 
komisyonunda yapılaca~· t&11Jl# 
tahmin b: deli 9000 ur:ı- 11:J11j5)-01ııt' 
675 liradır. Şartnamesı k u;ıı.f ~, 
görülebilir. tstckl ·1e...-in taJl ıto!l'~) 
Jeliyle beraber belli santtc (6> 
na. gelıneleıi. (40S) 



~AT-1938 HABER - Akşnm pn=s~ile=s=='====~--===-=======~:====~===========9== 

lstanbul konuşugor 

Fatihlilerin büyük dertleri var 
r~aıı· Belediyenin 

· licnnn Çinili - l\lclckzad Çtnlll (Turamı uı lktlba& hakkı mahfu:dur) v 

C C F.IUiEI\ - HIZ ) -Numara 59 - aşagıdaki satır-
~<dJC!Ji g~rr«Jınmek ıstnycırum aıma.. 1 d h r A 

0 ~'I hb I v ar a u.asa en~rı ı a a ap ıgımız edilen şikByet-
gitfi kçe ilerliyor ıeri derhal 

Elana bir gün "Sızlnle konuşmak nazarı itibara 
istiyorum; yanlış fikirler 

~· edindiğinizi anlayorum,, dedi almasını 
'ıııı ır.Pazar günüydü. öğleden sonra - Peki siz bana açıkça söylemediniz b '

1
1 • 

'ıt cs.ı, o, ve ben birlikte çıktık. Evveli ki .. Ben ne bileyim.. diye cevap verdim. e 1\ 1y0 f UZ 
ııı~rı _ınUzeyi dolaştık. Sıra Topkapı Fakat büyük bir fırsat kaçırmış olmam-
dııt CSUıe gelmişti. Annesi çok yorul- dan dola~ . kızmıştım. Kaşlarım ça-
~~u söyliyerek blzden ayrıldı. Bili tılmıştı, Benan 1.anım sıkıldığımı anla-
tıı~ b:tıe. parkının ~napelerinde otu- lll§ olacaktı: 
~1 .. klıyecelı; ve bu arada biz de Top - Bu akşam üstü, dedi .. Galatasaray 
~ llluzcsini gezecektik. Saraya girdik. daki Y erlimallar sergisini gezmeğe gi-
b~ •aatten fazla içeride ka~:iık. Dolaş· deceğim .• 
~·;rıra gelip annesini bulduk. Yalnız Artık budalamıydım .. Randevu veri-
btıı, 1 ltnız bu uzun zaman zarfında ne yordu, işte: 
~ll "e ne de o, aramızda geçen şeyleri - Saat kaçt~ diye sordum .. 

0
11!tnadık. - Altı, altı buçukta ... 

'lıt~· llluhakkw;ik ki buna cesaret ede- - Müsaade ederseniz o ısaatte ben 
~ t:iti, Ben de kendimi ciddi ve onur· de orada bulunayım. 
'ldııt0'terınck istemiştim. Annesini de - Peki ... 
-0111 tazı sonra onlcm Sarayburnu gazi- - Allaha ısmarladık .. 
~t, ci &ötürdüm. Orada epeyce otur- - Güle güle .. 
~· cç vakit dönmek üzere kalktık. Ben oradan ayrılarak yazıbanenrn yo-
til)otd ırı tahammülü kalmadığını gö- unu tuttum. Akşam üstü saat altıya 
~ lirn. Benimle görüşmek istediğini doğru sergiye gelerek onu beklemeğe 
di)ı:ıt:r, fakat oralı olmamayı tercih e- başladım .. DaÇkatar, hatti saatler ge· 
~ ~, litrı, Nihayet gen~ kız, tramvay- çiyor, gelmiyordu. Ye'di buçuğa ka· 

lilca. dar bekledim. Gelmediğini gorunce 
~~ ~c~n Bey, dedi. Sizinle bir gün büyük bir h~ddetle evin yolunu tuttum. 
~ltr "0nuşmak istiyorum. Yanlış fi. O gün ve gece kendisini hiç görme-

' lic~İll'diğinizi anlıyorum. dim. Ertesi günü yanında annesi bulun-
' ş· "r, hay ne zaman emrederseniz.. ıc:luğu halde karşıla§tım. Tabii bir şey 
l~11lttıdi size gün tayin edemem. Bi· söyleyemedim. Sadece yüzüne kinli 
~Qı lltıı ki ben annemsiz sokağa çık· kinli baktım. O bunun manasını anla -
~L ~bir gün fırsatını bulmağa ça- mış olacaktı ki dudağını istihfafla bil-
~ t ve bulur bulmaz da sizi he- kerek ba§ını çevirdi. Aradan gene iki 

\dtcceğim. gün geçti. Bir tesadüf bizi caddede kar-
~ Biliyorsunuz: ki, ben her gün şılaştıl'dt •. 
~llıaıı deyim .. Müzeye giderken size Küskün bir tavır takındım. Bana gü-
~tlc ilJc Cıtıi göstermiştim. Elinize geçe- lerek &Ordu: 
'q • fı: 

•ıtıi~ 'atta derhal yazıhaneye ge- - Kenan Bey, bana dargın dargın 
\> ~-,~ torüc:u"ruz" . 

"< '&a :ı bakıyorsunuz. 
~~ ?tye davetim her nedense, 
1 Sı;ı,, t•trnemişti.. Şöyle bir durala
._ ·•ta h' 
·oq1h ıç cevap vermedi. Anladım 

~laıbıı~~tye gelmek istemiyordu. 
• ~ "'c ı dışarı'da herhangi bir gazi· 

"t1ııı ~a Pastahanede vey:ı sinemada 
l~~nuşnıaktan bence yazıhanede 

daha münasip ve daUl temiz-

~· (, 'ttj'tıi . vt zın kapısına geline~ ayrıl -
b·t~ &ünden sonra da ahbaplığı
~ ~ daha ilerledi. Ben yalnızca 

\ l:~~lili§rnasını büyük bir sabırsız-
~ Yordum. 

1 1 ~ .. 
tcııtd~ler Öğle zamanları yemeğe 

•rn 
"Ytı • .. • 

l bır &iind'' y w• • d' 
r;tn k•· u.. emegımı ye ım . 
't~ 0

Jede Benana rastladım. Gü 
l-:tr 'll Verdi. Sonra: 

eye •. 

~lıtad 
gıdıyorsunuz? Diye sor-

\ lltl'e a. ayakkabılarımı boyatrp 
\rııı~? &ıdeceğim. Siz nereden ge

tr~· 1tlen 
t~ .. Allaha ısmarladık, de-'t\ \ Uzaklaşırken tuhaf bir hali 

~~bir 
'ıı ~ hafta sonra idi. Bir gün 
1tıı Pısında ~ tl'cı· duruyordum. O da 
~ ,. 1' konuşuyorduk. 

ı~e d 
~ arğınım Benan hanım 

~ tılerı d 
't e_llillth arg~~sınız? . 
~· l?~ka~o~üşme~ istc'diğinizi 

~ ~ ~la Ya hır ay oluyor, bu va
'iıı~di b·· Ptrıadınız. Zaten kırgın
ı.. tı11 uııbUtün d d' 
''tı bir .. e ım. 

'h rııı5 tavırla. 
~.'\ 'llayı b • · 
·~o...· faltat 

6
• en sıze geçenlerde 

~"'l. ltit'd ız orah olmadınız. Ben 
l~ dl:tı. aha söylemedim .. 

'1 t ~ • 

.._fıı·':n 

.,t 1 ~e cnan hanım? dedim. 
tlıı· Scnıerd 

~t!ı 1l'orıu e şu köşede ... Size 
t~~ ~tıeye nuz? diye sordum .. Siz 
' "~ 11.,,'1'. dediniz .. İşte o gUn 

"t - l o f'k" "ardı ı ırle sormuştum .. 
· l{onuşabilirdik .. 

- Dargınım da onun için, dedim. 
İkimizde de çocuk hali vardı. Hatta 

biraz garipsedim, Maamafih işi cereya
nına bıraktım • 

- Niçin, ne sebeple darıldınız? 
- ''Geleceğim,, dediniz .. Beni bek-

lettiniz •. Sonra da gelmediniz.. Nasıl 
darılmam .. 

- Amma ben geldim, siz gelmediniz. 
- Ne münasebet, ben tam söyledi -

ğiniz saatte oradaydım. 

- Ben de beşte geldim .. Beş buçuğa 
kadar serginin bahçesinde dolaşarak 

sizi bekledim. Ark.ama adamlar düştü .. 

"Nafile beklemeyiniz, beklediğiniz gel
miyecek !,, diye laf atmıya başladılar. 

Ben de sinirlendim .. BeJ buçukta dö· 
nüp eve geldim. 

- Peki siz bana altı, altı buçukta de
memiş miydiniz? Niçin beşte geldiniz? 
Kabahat bende mi sizde mi?. 

Sustu. Kabahatini itiraf etmek ken
disine güç geliyordu. Yalnız omuzları· 
nı hafifçe silkerek güldü, sonra: 

- Bilmem, diye cevap verdi. 

- Şimdi nereye gidiyorsunuz? Eğer 
vaktiniz varsa oturup ~onu§ahm.. . 

Kolundaki saate baktı. 
- Peki, dedi. Fakat açık bir yerde 

oturalım .. Bir gaz:noya gidelim. 
- Pekala.. Sizi şurcida yakınımızda

ki Aile bahçesine götüreyim, olur mu? 

- Hay, hay ... 

Yürüdük .. Fakat biç bir şey konuş

muyorduk. ikimiz de söylediğim gibi 
birer çocuk, yeni kur yapmağa başla

mış toy gençler halindeydlk. Biribiri
mizden utanıyorduk. 

Ben, lüzumsuz ve yersiz şeylerden 
bahscı;lerek bu hali gidermiye çalıştım. 
BöyleJl:cle gazinoya kadar geldik. içe
riye girdik, denize kar§ı bir yere otur· 
duk .. 

ilk konuşan gene ben oldum: 
- Benimle konuşacağınrzdan bah

setmi§t:niz. Sizi dinliyorum. 
(Devamı var) 

Fatihte itfaiye Garajı ve Kaymakam 

Birkaç gün evvel aşağıda okuyaca
ğınız mektubu aldım. Muhteviyatı cid
den enteresan olduğu için tarzı tahriri
ne bile dokunmadan aynen yazıyorum: 

Sayın HABER'ci, 
''istanbulun bir çok yerlerini gezerek 

buradaki halkla temas edip semtlerinin 
ihtiyaçlarını görüyor ve bunları fotoğ
rafla tesbit ediyorsunuz. Yazılarınız 

ekseriya makanu aidince de nazarı dik· 
kate alınarak ~ok iyi neticeler veriyor. 
İstanbul halkı bu hizmetini.iden çok 
memnun ve müteşekkirdirler. Herkes 
kendi oturduğu semt ve mahallenin 
noksan ve kusurlarını gördüğü için 
ben de oturduğumuz mahallenin ihti
yaçlarından bahis ve şikayet edeceğim. 

Biz Fatihte İtfaiye caddesinde oturu
yoruz. Burası büyük yangurdan sonra 
tanzim edilmiş, genlş cadde ve sokak
lar açılmıştı. Son zamanlarda yeni ya
pılan binalarla da bir kat daha güzel -
leşmiştir. O halde methettiğim bu semt 
hakkında hiç bir şikayetimiz olmaması 
15.zımdır. Yazacağım cihetleri mahallin
de görecek olursanız siz de bizi haklı 
bulursunuz. Bunları madde sırasiyle 

yazıyorwn: 

1 - İtfaiye caddesi tam ortasından 
tarihi kıymeti olduğu iddia edilen bir 
sürü taş yığınından ibaret bir duvarla 
ayrılmıştır. Bu caddenin tramvay cad
desi tarafında İtfaiye Müdürlüğü var
dır. Burası tamamiyle ayrı bir mua· 
mele görür. Cactde ortasındaki ağaçlar 
her sene budanır, cadtde her gün bir 
kaç defa süpürülür Yazın sabahtan ak
§ama kadar mütemadiyen yıkanır, kal
dırımlar tamir edilir, caddenin ortasın
daki boşluğa -nevsim çiçekleri dikilir, 
buradan yük arabalarının geçmesi 
de memnudur. Sokakların birinden 
kazara bir araba çıksa derbl girisi, 
geriye döndürülür. 

H ülasa caddenin bu kısmı çok bakım· 
lı ve talilidir. Şimdi tarihi denilen bu 
taş kemerin beri tarafındaki caddeye 
geçelim. Burası tamamiyle aksinedir. 

Cadde ortasındaki ağaçlar tam be~ 

senedenberi budanmamıştır. Ca<ide bir 
orman haline gelmiştir. Ağaçların irti
faları binaların iki mislini geçti. İri, iri 
yapraklnr yazın hem havayı, hem de 
güneşi kesiyor. Kışın da kuru dallara 
bakmaktan sinirlerimiz bozuluyor. 

Şehrin her tarafın'daki ağaçlar bir 
proğram dahilinde muntazamen budan· 
dığı halde buradaki otuz ağacı buda 
mak her ncıdense ihmal ediliyor. 

21 - 1 - 935 tarihinde Fatih kay -
makamlrğına istida ile müracaat ettik. 
Bir d'!rkenarla aynen şu cevabı verdi
ler: 

"Budama mevsimine daha "·akit var· 

\ 

lı1c civarından iki manzara 

dır. Zamanında düşünürüz. Bu cihetin 
müstediye tefhimi polis memurluğuna,, 
Istidanın kaymakamlıktaki kayıt nwna· 
rası da (685) dir. Bu müracaattan son
ra aradan tam iki uzun sene geçiyor. Bu 
dama mevsiminin halli gelmediğini gö- l 
rüyoruz. Ağaçlar uzun müddet budan
madıkça 1ı;uvvetini de kaybedeceğinden 
kurumak ihtimali de mevcuttur. 

Uzun senelerin yetiştiı1diği bu ağa__ç· 
lan ihmal yüzünden kurutmak ta ya-
zıktır. 

On beş gün evvel üç tanzifat amelesi 
taş kemerin yanındaki ağaçları gayri 
fenni bir surette balta ile kesmeğe baş
ladılar. Ağaçlar budanıyor diye biz de 
sevindik O gün dört ağacı budadılar, 

gittiler ve ondan sonra da bir daha ge
len olmadı. Bizim de sevincimiz içimiz
de kaldı. Tanzifat amclesine tiğaç bu
dattmldığı hiç Lir tarafta görü..mem:ş 
bir şeydir. Bahçeler Müdürlüğünün 

emrinde dolgun bir bahçıvan ka!arosu 
vardır. Bunlardan bir kaçını gönderip 
bir, iki gün içinde bu ağaçların fenni 
bir surette budatması pek mümkündür. 

Acaba! Ağaçlar şehre ait değil de, 
Orman veya Evkaf idarelerine mi ait
tir? Yapılan muamele bunları hatıra 

getirtiyor. Bir müddet &onra ağaçlar 

tornucuklanacak, budanması gene geri 
kalacak.. Caddenin bu kısmında oturan 
ların en büyük şikayeti budur. 

Bakımsızlık cihetine gelince: Bir 
tanzifat amelesi günün bir kaç saatine 
münhasır olmak üzere caddeyi müm
kün mertebe temizlenmeğe gayret eder. 
Lağım, su ve havagazı için açılan çu
kurlarda da ç~~üntüler husule geldi
ğinden yağmur yağdığı vakit buralar
'Cia da ufa~ gölcükler olur. 

Arabalann bozduğu kaldırımların ba
zı kısımları da muhtacı tamir bir halde· 
dir • 

2 - İtfaiye caddesi Saraçhanebaşı 

tramvay durağını:tan Zeyreğin başında
ki Çinili hamama katlar otuz metre ge
nişliğindedir. 

Ondan sonra cadde Zeyrek camisine 
kadar -daralmaktadır. Bu dar kısımda 

bir kaç bina vardır. Bunların az bir pa· 
ra ile istimlaki mümkündür. İstimlak 

edilirse burada fena bir şekil olan dar
lık ta kalkar. Bilhassa Zeyrek yokuşu 
pek dardır. Ve hem burası tehlikeli 
bir vaziyctteldir. 

Belediyenin lokomotif büyüklüğün
deki çöp kamyonları bu yokuştan günde 
yüzlerce sefer yaparlar. Kamyonlar 
geçerken tesadüfen oradan geçenler 
hakiki bir tehlike ve korku geçirirler. 
Bu dnr yokuşta hemen her gün ufak, te 
fek kazlar da olur. Bu kazlar kam 

yon ve arabaların tekerleklerine temas 

etmekle hafif bir surette geçi1tirilir. İs· 
tnnbulun piyasa merkezleriyle Fatih ve 
civarının biricik yolu Zeyrek yokuşu· 

dur. 
Buranın gcni§lcttiıilimsci hem vesaiti 

nakliyenin serbest~e gelip, gitmesini 
temin eder. Hem de darlı~ yüzünden 
vukuu her an melhuz olan kazalann ö-
nüne de gesilmiş olur • 

3 - itfaiye caddesinde bir (Ferhat .. 
ağa) sokağı vardır. Buranın kaldırım· 

lan Arnavut kal'dırımı .. Hem de nasıl? 
Belki elli senedenberi tamir yüzü gör • 
memiştir. Fatih semtinin bir çok yer• 
leri imar ve tamir edildiği halde bu za .. 
vatlı sokak, bunların hepsinden malı • 
rum kalmış .. Hem de büyük bir &0kak 

değıl, 15 metre boyunda. Buradaki heı:: 
solyık parke ta§larla döşendiği halldc 
burası göze görünmemiş.. Bu sokakta 
tek bir elektrik labması da yok. Gece 
buradan geçmek büyüle bir talihsizliktir. 
Zifiri karanlıkta bo%uk ve oyulmuş kal· 
dmmlar Ustünde yürümeği bir tasavvuı: 
edin. Fatih bcledıyesi ufak bir himmetle 
bu so'lc;ağa parke kaldırım yaptmr ve iki 
tane de lfimba koydurursa on be~, yirmi 
evlik olan Ferhatağa soknğın'da oturun 
halkın minnetini kazanmış olur. 

4 - Bir ucu Fatihte, diğer ucu Vez
necilerde olan ve bir sürü taı yığınnı • 
dan ibaret bulunan duvar herkesin ma• 
l\unu olduğu üzere suların tevzi ve 
taksimi için yapılmıştı. Kıymeti tarihi
yesi olduğunu iddia edenler de vardır. 
Operatör Bay Emin, Şehremini iken 
şehrin ortasındaki bu duvarın lüzum
suzluğunu görmUş ve uzun, uzadıya 

tetkik ettirdikten sonra laymet ve lüzu 
mu olmadığı anlaşılmış ve yıktırılması· 
na 'karar verlimtiş. Bay Emin emanet
ten ~ekldikten sonra bu da unutulup git 

miştir. 
Hiç bir kıymeti tarihiyesi olmıyan 

bu duvarın iki taıafında oturanlara o

lan zararlarını size birer birer arzede-

yim: 
HABERCl 

Devamı 11 incide 

~=1 
ıstanbul radyosu 

2 SUUAT - 1!l38 ÇARŞAMBA 

lH,30 ııtükla dnns usikhl, 19 çocuk 
esirgeme kurumu nnmınn konfernns, dok· 
tor thrahim Znti (Çocukl:ırda kızamuk 
hnstnlıf;ı), 19,30 Eminiinil hnlkevi göstc• 
rit kolu tnrufınd:ın bir temsil, Hl,55 borsa 
hnbcrleri, 20 Mustnfn ve nrknd:ışlnrı tnrn· 
fmd:ın Türk musikisi ve h:ılk şnrkılnrı. 
20,30 hnva rnporu, 20,33 Ömer Rmı tara· 
fınılıııı nrnııca söylev, 20,45 ::-lezilıc \'C nr· 
kndnşlım tarnfındnn Türk musikisi ve 
lınlk şarkılnrı, (snnt nynn), 21,15 Bimen 
Sen ve nrkndnşl:ırı tnrafınclnn Türk musi· 
kisi ve hnlk ş:ırkılnrı 21,!iO orkestra, 22,15 
njnns hnberlcri, 23 plftkln sololar oper:ı ve 
operet parçal:ırı, 23,20 son h:ıbcrler ve 
erte ı ~ilnlln progrnmı. 

Bl'IWBŞ: 
18, Julc:ı orkestrası, 20 piyano konseri, 

20,35 şarkılar, 21,30 \•iyolonsel konseri, 
22, 15 Rumen havaları, 
BUDı1.PBŞTE: 

18,25 radyo orkestrası, 10,45 sigıın or
kestrası, 20,45 temsil nakli, 22,30 Budnpc• 
tc kon~er orkestrası, 24,10 cnzbnnt. 
BERT.iN: 

10 küçük orkesstra, 20,10 hnrif müzik, 
21 orkeslrn tarafından marşlar, 22 radyo 
orkestrası, 23,30 hnrır mü:zlk ve cnzbnnt, 
ROMA: 

20,40 rndro orkestrn ı, 21,30 operadan 
temsil n:ıkli, 
l'ARSOVA: 

19, caz plill.li:ırı, 20.30 şarkılı konser, 
~1 caz pli'ıklnrı, 22 Şopcıı resitnli, 23 caz• 

b:ınL 
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Çocu~ suçrarr, 

Ruhi bozukluklar 
· Ve lb>tYJ 17ilcd!ali"'il {dl(Q)iaın 

Suçlar 
Akıl hekimleri o- Kaşif Stanleyin o-

tuz sene önce ve an .---------------• tobiyoğrafisinden 
cak ileri derecedeki Yazan: çıkardığım ve bil-

ruh bozukluldarı i- Dr. Rasim ADASAL hassa erkek çocuk 
le meşğul olmağa hakkında söyledi-
b~adılar. Erken ği §eyler çok yerin 
bunama, mıı.ni, isteri gibi maraz ak- j dedir: ''Erl-e1: çocuk acaip bir varlık
süllamelleri bluğa erme çağından ev- ı tır. Bir ma'lek gibi masum, bir prens 
vel nadiren görlildüğü telakkisi hli,.

1

1 gibi a:;ametıi,, bir hindi gibi iddialı, bir 
kimdi ve ruh ta.babetinin çocuklarla 1..ahraman gibi cesur, bfr eşek gibi dik 
teması ancak (akıl hastalıkları) nm 1:afalı ve genç bir kı:: gibi hırçındır. 
çok aşikar şekillerine inhisar ediyor- j iyi mu.amele ile çuk şeyler elde edile· 
du. Erkek ve kız çocuklarının mizaç ı bilir; b"ildkis şiddet biiylik zararlar ve
ve karakterlerine göre ehemmiyet ve- 1 rir •.. " Bu satırlardan hem çocuk ka
rilmez; devamlı çocuk ağlamaları, rakterini \•e her an değişen vasıflarım, 
durğunluklan, şmıarıklıklan ve dal- hem de modern terbiyenin iki kelime 
ğmlık, dikkatsizlik gibi tezahürler ile esasını çıl.arıyoruz. H:ıkıkaten ço
tebabet haricinde kalan mevzular ad- cuk kii.hillere nazaren çok uaha kom
dedllerek tedavilerine lüzum bile g~ pleks bir varlıktır. İç diiny:ısının rüz
rtUmezcU. garlara bcnziyen hisleri ve sevki tabi-

Çocuklarm muhtelif çağlardaki ru- ileri, çok kere ya ifrat derecede muha
hl ve cinai inkipflan ve terbiyeleri fazakar ve yahud büsbütün ihmalcı 
mrf ebeveyninin, beceriksiz terbiyeci- olan bir aile muhiti, karakter terbiy&
!ertu; papaalann ve hatta polislerine- sini bir tarafa bırakarak daha ziyade 
Unde idi. Halbuki yirminci aaır, hak- bilgiler istifini hüner sayan mektep 
kiyle (çocuk asn) ismini almıştır. U- ve ba.'.'} döndürücü bir sür<ltle daima de 
am ml\ddıet marazi nıht tezahür'er ğişen maddi ve manevi hayat kanun
ancak dimağ patolojisiyle izah edi- lan gibi bin bir tcsiıin ortasında bir 
len uzvt beyin hastalıkları telakki &- (fırıldak) dır. 
aildiği cihetle, insan şahsiyetinin do- Tabiati ikti::ası olarak her ay dört 
iumJyle başllJ an mlihim inkişafı çok beş gün kan kaybeden yani 8.det gören 
Wl sayılıyordu. Fakat (Psikoloji), her kadın nasıl ki, o günler zarfında 
((PaikOIOSyoloji) (Seksoloji) gibi mo- biraz hnsta ise, ruhi ve tenasüli mü
fdenı ilim §iibelerinin yep yeni keştfl&- vazenesini buluncaya kadar uzviyeti
rl ve mücadeleleri ea.yesinde çocuk nin bütün nesiclerinde her gün istiha
ruhu şa.hsiyeti)nin mUtaleaaı büyük leler geçiren çocuk da hasta sayılabi
blr hız aldı ve bu sureUe ister kihil lir. Çünkü sıhhat, vUcudumuzu teşkil 
ister çocuk olının normal veya anor- eden biltün höcreler arasmd&ki müva
mal her insan en ehemmiyetsiz bir 7.eneden başka bir şey değildir. Halbu
karakter bozukluğu karşısında bile ki çocukta ve en başta ruh ve sinir 
aari tebabeü n.kli~ t.et.kik ve teda- koc!alliş -'• Plll'-.uddeleri ~ hereşy 
vi mevzuu oldu. ne Y1J nüma halindedir. Çocuk doğu-

Nasıl ki, bir dahiliyeci çocuk beki- şunda sinirleri (Miyelin) dediğimiz en 
mi nevzadm veya mektep çocuğunun milhim maddesinden mahrumdur. Li
soğuk algınlığı veya bağıma.k nezle- san vetiresi yani konusma merkezi da
sini mUtalea ediyorsa. bir ruh müte- hi, ancs.k fonksiyonunun ve basari ve 
hassısı ua. ayni çocuğun ruhi vitre!&- sem'i terbiyenin inkişafı nisbetinde te 
rini mlltalea etmek sal9.lıiyetini e- şekkül eder. 
hemmiyetıe kazamnıştll'. BugUn bir çok marazi vetirelerin kay 

1930 senesinde elliden fazla hükfı- nak yerlerini te~kil eden (da ili üraz 
metin mü.mesilleri, Vaşıngtonda top- guddclc..."i) ismini verdiğimiz mühim 
lanan birinci beynelmilel (akıl hıfzıs- merkezler çocuk uzviyetinde çok daha 
sıhhası) kongresine iştirak ettiler. B•ı mühim bir rol oynarlar. Erkeklik ve 
kongrenin belli başlı g:ıyesi hastaha- kadınlık arasın.daki farik aıametler, 
ne tecrübe ve tedavilerine, cezalan- karakterimizin bütün ruıatı, bütün he-

yecanlarımız, bütün teesstiri hayatı
dırma. gibi çarelere lilzum kalma.dan 
çok önce çocuklarda karakter bozuk- mız bunların ayn ayn ve bir orkestra 

ahengi ile birlikte çalışmasına bağlı
luklarmı ve istidadlarını meydana çı-
karmak ve bu suretle esaslı bir sıhhat dır. HusyeRi neşvü nüma etmiyen ve-

ya küçUk kalan erkek bir çocukta re
proğramı ile yürümekti. 'l'abi!tiyle bu cüli bir karakter, kahramanlık ve a-
hedefe varış, bütün çocukluk safhala.- ile hislerini, kuvvetli bir irade görmek 
rımızın ve bu safhaların içinde geçti- kabil midir? Bunlara bir de doğuş
ği aile, cemiyet, mPktep gibi muhit- ta olan bir çok marazi hamuleleri kat 
lerle mün.ı.sebetlerinin ince ruhi tah- mak lizımdır. Bütün şeceresiyle ve 
lillerine bağlıdır. Zaten bu gayenin te- her aile ayni derecede bir (din&.mizm) 
mini yolunda son z'.l.IIlanlarda medeni ile muttasıf değildir. Bir çok aileler 
memleketlerin her köşcs!nde zengin uzvi veya ruhi bazı kumırları çocukla
klinikler, dispanserler, laboratuvar- rına veya torunlnnna nakletmek gibi 
lar açılmıştır. Her çocuk hastahanesi- bir betbahtlık yani marazi irsiyet ile 
nln yanında bir (asabt-a.kli) muayene yüklüdürler. Binaenaleyh bazı bat
merkezi mevcuddur. Esasen (suçlu ço- baht çocukların r~imi intisaçları ve 
cuklarm korunması ve tedavisi) ma- mekanizmaları esasından bozuktur. 
kalemde bu noktalan tafsiliı.tiyle in- bunlar ya asikar maddi kusurlar ve 
celemek niyetindeyim. Şimdi anormal yahud da bünyevi noksanlıklarla doğar 
veyahud anormal olmak istidadını lar. Gerçi en modern m:ırazi ruhiyat 
gösteren çocuklarda. sık sık gördü- mektebi yani psikanaliz mezhebi cons
ğUmüz ruhi bozuklukların ve bur.dun titution dediğimiz (bUnye) vetiresini 
mUtcvellid olan tiirlü türlü suçların, kabul etmez; fakat bu mübalfı.gadır. 
ruhi, içtimai sebebleri sahasına gire- Binaenaleyh çocuklarımızın bir ço

biliriz. ğnnda. yeknazarda. anlasılamiyan, fa-
Her şeyden evvel çocukların muha

keme mahlukları olmaktan 1.iyade (tak 
lid ve itiyad) varlıkları olduğunu ka
bul etmeliyiz. Çocuk ruhunda mantık 

ve aklı selim büyük bir rol oynamaz ve 
zaten (sin..'"li rlişd)e eımek ve şahsi ha
talarla suçlardan mesut olmak keyfi
yeti de ancak (muhnkeme) ile ölçü
lür. 

Çocuklar daha ziyade haricı alem
deki hadiseleri müşahede cdPrler ve ı 

duyğulariyle hareket ederler. Umu
miyetle hUlyapcresttirlcr. İptidai in-
an gibi cocuk da kararsız, heyecanlı, 

k, bili telkin, dalgacı ve çok hodbindir. 

kat yarın öbür gün tamaıniyle aşi

kar ruhi bir hastalığa sebeb teşkil e
clen mara?.i bünye nüveleri mev1...11d
dur. Sekiz ya.smda ileri derecede ego
ist olan bir çocuk, günün birinde bir 

büyüklük hezeyanı, bir megalomani 
gösterir. 
Maksadım gazete slitunlannı klasik 

bir tıp kıt.ahına döndürmek olmadığı 
için tefsilata girmeyi ve meseleyi ka
nştrrmayı lüzumsuz görüyorum. Etüd 
lerime devam edeceğim. 

Dr. Rasim ADASAL 

(•) Bu mevzua cZair birinci yazı 

dün çıkmı§tır. 

HABER - 'AlisRm ooetan 

Bu hatta yapılacak 

Futbol maçları 
5-~·1938 Cımı.artesi giüıü yapılacak 

maç/,cu·: 
Beşiktaş stadı: Saba komiseri Tah

sin Önsöz. Karagümrük - Davutpaşa 
B takımları. Saat 13,30 hakem Tah
sin Özsöz. Vefa - Topkapı B takımla
rı, saat 15,15: Hakem Halit Özbaykal. 

6-SZ-938 pazıar gilnii. yapılaook maç
lar: 

Beşiktaş stndı, saha komiseri Nuri 
Bosut. 

Beylerbeyi - Galatagençler Lik (A) 
saat 9,30 hakem Samim Talu. Fener
yılmaz - Al mordu Lik (A) saat 11,15 
hakem Nuri Bosut. Kasımpaşa - Bey
lerbiy Lik (A) saat 13, hakem Halit 
Ezgü. Hilıll - Boğaziçi Lik ( A) saat 
14 45, hakem Bürhnn Atak. 

Fener bahçe stadı: Saha komiseri 
Feridun Kılıç. Anadolu - Ortaköy şild, 
saat 12 hakem Tank öze.ren. Fener -
bahçe - Anadoluhisarı şild saat 15,15 
Peridun Kılıç. 

Antrenör kursu 
açılıyor 

T. S. K. lstanbııZ Bölgesi Futbol 
Ajanlığından: 

Evvelce ta.minı olunduğu veçhile 
Türk iyede fut bolü sistemli bir şekle 
sokmak ve bütün bölgelerimizde bu 
sistemli futbolü tamim etmek maksa
dile Anka.ri.da 1-3-1938 de bir yerli 
antrenörler yetiştirme kursu açılacak
tır. Bu kursa iştirak etmek istiyenle
rin 15-2-1938 günü akşamına kadar 
Cağaloğlunda C. H. P. binasındaki 
Bölge merkezine müracaat ederek §e

raiti öğrenmeleri ve icab eden vesi -
katarı ha.zı:rlamalan tebliğ olunur. 

••• 
T. S. K. lswnbul Bölgesi Futbol a

jankğından: 
İstanbul bölgesinde lisa.nsiye ha -

kemlerle hakem olmak istiyen namzet 
ler için bir hakem kuJ'8U açılmıştır. 
tık ders 4-2-1938 cuma gilnU saat 18 
de T. S. K. htanbul bölgesinde baş
lıyacaktır. Teb!iğ olunur. 

Beynelmilel temaslar 

Aostrla klObD 
Marsllyada 

berabere kaldı 
1'"'ransada bir turne yapmakta o

lan Viyananın Austria futbol takımt, 
Mnrsllynnın Olymplk Harsema klU
blle yaptığı maçta berabere kalmış 
lardır. 

Fransız 
B takımı 

LUksemborgu 
mağlOp etti 

LUksenburg, 31 (A.A.) - LUksen 
burg milli futbol takımı tle Fransa 
n. mtııl takımı arasındaki maç 4-0 
Fransızların lehlnf'l bilmiştir. 

Frankocu 
ispanya 

Portekizlilere yenildi 
Lizbon, 31 (A.A.) - Bundan bir 

kaç hafta evvel Vigoda Frankocu 
İspanya milli takımı ile Portekiz mil 
ıt takımı arasında yapılmış olan ma
çın rcvanşı pazar gilnü burada yapıl 
mış ve Portekiz takımı 1-0 galip gel 
mlştlr. 

lzmir muhteliti 
Atloa karışığı maçına 

hazırlanıyor 
İzmir, 31 (A.A.) - Atına muhte

lit! ile yapılaca!< temam mUsabaka
va. hazırlanmak Uzcre İzmir muhte
i1t1 ile Oçok arasında bir egzersiz 
maçı yapılmıştır. Eksik bir kadro ile 
oynıyan muhtelit takım 4-3 galip 
gelmiştir. Dundan evvel lik maçla
rında ya~mur yüzünden tehir eı'lllen 
Alsancak - Demtrspor karşılaşma
sı Demlrsporun nizami oyuncu çı
karmaması sebchlle yapılamamış 
ve Alsancak takımı seremoni yapa
rak maçı bUkmen kazanmıştır. 

Şmeling -
Maçı Alman 

galebesile 
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boksörünün 
neticele~di 

~.., 

Maks Şmeli.ng seyahatlerinden birinde uğurla.nırken " 
ttt' 

Ford uzun sağını hedefine btr 1~ I:Iamburg, 31 (A.A.) - Büyük 
bir alfika ile beklenen karşılaşması 
için 8 7,5 kilo ağırlığındaki boksör 
Şmeling ve arkasından 93,3 kilo a
ğırlığında Den Ford ringe çıktığı 
vakit, heyecan son haddini bulmuş
tu. Nihayet bUtUn hazırlıklar bitmiş 
ve Berllnlt ring hakemi Max Pip 
pov son talimatını vermesini müte-
akip, 12 ravuntluk billlük maçın ilk 
gongu çalmıştır. Ben Ford, solu lle 
ilk ravundu açmıştır. Bu ravuntta 
Şmeling ihtiyatla hareket ederek 
puvanları rakibine bırakmıştır. 

İkinci ravunt: 
Hızla köşesinden çıkan Alman, 

cenubi Amerikalıya hücum etmiş ve 
kısa kroşelerle kafa ve vücuduna 
hamleler yapmış ve rakibini rlgin 
köşesine tıkarak ilk defa, satı;ını ısa 
betll bir surette kullanmıştır. Ra
vunt Şmellngln lehine bitmiştir. 

t!çUncU ravunt: 
Şmellng bUyUk bir canlılıkla ha

rekete geçmiş ve sol kroşeler saldı
rarak Ben Fordu harekete geçirmek 
istemiştir. Ancak, tetik davranması 
na rağmen, Ben Ford ravuntu kay
betmiştir. 

DördUncU ravunt: 
Bu ravuntta Ben Ford hucuma geç 

miş ve çok sUratH olan sol kroşeleri
ni kullanmaya. başlamıştır. Bu ra
vunt her iki tarafın sıkı hilcumlnrı 
içinde geçmiş ve beraberlilcle bit
miştir. 

Beşinci ravunt: 
Alman solunu muvaffaklyetıe ve 

şuurlu bir surette kullanmış, Ben 

Avrupada 
/ut bol 

Şamp1yonluk maçları 
Avrupanın muhtelif şehirlerinde 

yapılan şampiyonluk müsabakaları
nın bu haftaki karşılaşmaları ne
teccsl şunlardır: 

1NG1LTEREDE: 
Charlton Athletlc - Blrmingham 2-0 

Chelsea - Mlddlesbourg 1-0 
Derbiy County-Mançester city 7-1 
Evertôn - Belton - Vanderes 4-1 
Grlmsby Tovn - Llverpool 0-0 
Huddcrsfield Tovn - Leeds Ontted 

3-0 
Leichester City - Blackpool 1-0 
Portsmouth - Stoke Clty 2-0 
Preston Northend - Vestbromvich 

Sunderland - Arsenal 
Volverhampton - Brentford 
MACARİSTANDA: 
t!ypeşt - Ferencvaros 
Hungarla - Terekvcs 
Nemzetl - Etoraab 
Kispet - Ofner Alf 
Elektromos - Boçkay 
Budafok - Suorkctak'.\:I 
Szeged - Phocbus 
YUNAN1STANDA: 

1-1 
1-1 
2-1 

4-2 
4-2 
1-1 
3-1 
G-G 
2-0 
2-0 

Aek. ekibi Atına takımını 8-0, 
Seln.nik muhtollU Pire takımını 3-2 
yenmiştir. Atına şampiyonasının i
kinci turuna devam edilmektedir. 
ısvtÇREDE: 
Young Fello\•s - Fc. Lugano 2-0 
Young Doys - F<:. Beil yarıda, 1-1 
Fc. Luzern - Lausanne sport 4-2 
lTALYADA: 
Fc. Torino - Fc. Mll!no 
Fc. Napoll - As. Roma 
IA\zlo Roma - Fc. Lucca 
Arobrosina - Fc. Trlyeste 
ı,tguria - J~tv.orno 
Atlanta - Fc. Dologna 

0-0 
2-2 
3-0 
2-1 
1-1 
2-1 

eriştirmiye imkO.n hulanıatJlııd-' 
Cenubi Amerikalı harcadığı b;J' 
çok daha fazlasını yemek ınee -.1 
yetinde kaldığı için bu ravuntıı 
betmiş tir. 

Altıncı ravunt: ~ 
Ford, Alman boksarunnn • ı~ 

adam akıllı yedl~lnden burıııı şf 
maya başlamıştır. Bu ravunt ti 
lingin lehine bitmiştir. 

Yedinci rnvunt: 
111 

ti. 
Bu ravunt esnasında ŞII'lell blf

klblni hırpalamıştır. Ve barlı 
tünlük göstermiştir. .ır 

Sekizinci ravunt: fV.. 
Cenubi Amerikalı şaşkıntı1' bo'ıi 

de yeniden hücuma geçerelt 
11

111 
çevikliği ile tekrar solunu 1' 4'/ 
mak istemiştir. Ln.kin onda~ JI 
sliratll olan Şmelfng, ravunt 
dl lehine bitirmiştir. 

Dokuzuncu rnvunt: '.ô 
Artık tamnmlle hırpalanı:JJ'tı. 

lan cenubi Amerikalı mac• ııll 
başlıyormuş gibi bUyük bir ca"ıı' 
la harekete geçmiştir. Bu r• ıJ•;J 
Şmeling müdafaada. kalaralt )fJJI' 
defa olmak Uzere puvanıarı r• 
terkctmişllr. 

Onuncu rnvunt: ,tfll'~ 
Maç en heyecnnlr safhaya ııı• ~ 

tir. Ben Ford yeniden hüctl rt 4 
mlş, faknt Şmellng daha se r'~ 
isabetli vuruşlar yaptığındafl 
tu lehine bitirmiştir. ı'. 

Onblrincl rnvunt: cJJI' 
Şmeling- hiç nefes aldırın• , 111 

kibinl sıkıştırmış, Ford şa~ıJJ~ 
müdafandn bulunmuştur. ;ıt1JY 
alkış tufanı içinde rnvuntu 
tir. -~ 

On ikinci rnvunt: 
11 

,ol. 
Cenubi Amerikalı ycntde off 'I 

kullanmak istemiş, fakat ~~bı•' 
sine haşlayan Şmellng ra t.ıı>''' 
fes aldırmamıştır. Buna ratıı>ıf' 
nubi Amerikalıyı nakavt e 
vaffak olamamıştır. 4 
Ping - PO.""' 
Dünya şarnP~Y 

nası maçıa~,ı~ 
Londra, 31 (A.A.) - l3:9sf f. 

masa tenis fedcrnsyonn şııııı91 ~f 
sinde Mısırda bir dUnYa raf <tf 
ğu tertip edilmesine kıt 
tir. 

ls ve_ç __ -,,-o~, ,,,, 
• ııat• ""' 

Boks müsabakıt rt01.,., 
ç .. 6' tıı 

Oslo, 31 (lı\ .A. - ts'f~ıır' 111• 
boks ekipleri arasında. ftf~ 
pılan karşılaşma G-2 JJ'lıştlf· 
galibiyeti ile> l' "Hrelell /tfl/I 
Avusluı aıga 11 ~ 

şampiyof18 rre•1ı~ 
Adelaide, 31 (A.A·>ş;aı•:,~ııf~t· 

Ier arasmdnld karşıla ~,· 1ıSl)1 d' 
linde aniorm oıın;~ ıt-ı 1e~,tıl 
Bromvich G-4, G--· e ;. 
Bunun üzerine BudG lı( 
şampiyonu olıtıustUt· ot' 

GalatusaraY ~.-~ 
be heyeti iÇ•"' ı 

ubU ' Galata.saray kl il fi 
başka:nhğındnn: si gtı~,. 

5 Şubnt cuınnrtctl ıçtl 
de murakabe ııcye tJlıJ ı' 
ğinden sayın azanınune 
ve saatte klUP ıoıta. 
rica olunur. 
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Skontland Yardın yardırncılan 

Polis rnuhb. leri 
--- - ---

lngiltere 15 bin polis 
memuruna ni~in yol verdi? 

Bir baskında ortaya çıkan hakikat: 
lallYıylYı il< ©'leo>Da nı <dlo ıra<ea şelb>ekesı n n ın ırensnern, 

~a[Çj)o~anuını eın aoeırn geDeırD şefDeıra nmnş ı 
Zabitanın da muhbire ihti

yacı vardır. 

Muhbirlerin, cıı mll§kil ve mı 
~in i§lerde zabıtaya olan hiz
metlerini her kes bilir. Bıı giz
li bir §ey değildir. 

Z.'akat muhbir var, muhbir
cil: var. 

Ba::ı mcmJckctlerde en adi 
otcı garsonları bile (polis muh
biri) tıa!!ifesini görürler. 

lngiltcrode, poli3 muhbirli
ğini 7;erniinc sanat ittihaz eden
ler, bununla geçinenler pek 
Ço1•tıır. Bir fmnsız gazetecisi-
7ıin bu röportajı size bunları ta-

.l tııtıyor. 

't?td~ Tate Night klübUnün taraça
)\ılt~ ot~uş, barın. etrafında aşağı 
~andı g~zınen polıs memuru Bill 
~ erı tarassut ediyordum. İngil
\1'e hı hayat kanunlarla müemmendir. 
)etı115 bir kanun bir kimsenin hürri-
a.uı. 1 tahdı"d d d. W• ·b· h" b" o:.ı "'Utn e eme ıgı gı ı, ıç ır 

bfı. lloı~t rnenıuru şu barın sahibini, 
'ut ıs rnernurunun dükkanım ta
~eğe ic~ltına almasına müsaade ver
ltan.. . ar edemez. Fakat yine hiç bir 
ıı ... n hır · 
'<llİforzrı Polıs memurunun sırtındaki 
'ille \'e hayı çıkanp bir.smokin giyme. 
ta,, er hsı~ b. kl""be b. 1 k .ra gir· --o• ır u , ır o an- , 

~İll ~ 0turmasına mani olamaz. 
~lal'ıtn andleri tarassut ederken na
~Ura11 l>ol?a.?J!J edilen yerde sı~ayıp 

ller ik·ı~ rrtuhbiri Mullingana ilişti. 
~aıltın. ~ ı ı.c bura müdavimlerince 
'lar 0kaın, morfin gibi şeyler sa
llı •. ""'• on beş .. 
~du al günde.nberi zabıtarun ta 
""l'lar, iht~ında bulunduklarmr bili-

~il· ıyatıı bulunuyorlar. 
~ ın şldd tıı 
\ 'l'et e bir çınlaması dansa 
..... ~ baıct"~I. .Mulling, duvardaki sa-
~ \ı ı. 11 ı 20 . 
~~ ~esi b" geçıyordu. O g~e-

h çıktr 1bnişti. Paltosunu aldı, 
~ Or1cestra ~. 
~ '~ .ır tango çalıyor. Projek-

~etliden d~~~ar saçıyor ... Dans ye-

~ ~nbıre cıı· 
~' ~l andeler bir çocuk ta
-~ ltoştu :rona çağınldı. Kabineye 

' andıer1 glınu gördüm. 
, 1 hır Old n kabineye girmesiyle çık 

tidın""u. Ve hana iş:ıret etti. Ya' ).. ..... sorcıu-. 
"'- .,.C O? tr· . ~• .. e. l'.:""et ühım bır şey mi var? 
l>a~ ' <.:ok ınUh· ~ a kald ırn ... Gerar soka-

~ltnuşı;ın:ınd~ Mullingin cese-
' )"'· Qld{~ Ralbıne bir bıçak sap
~ lltnı1trı Uşıer •. 
~~~\'\tş a~acak şey! .. Halbuki si
~ .~~e bı aha dün akşam bana 

llııı ~kta~akla adanı öldürmek a-
''1t1Higa kal~ığmı söylemişti. 

'l'eU nı kım öldilrdU? 
YaPan kb:ı:ı.? Zabıta muh 

lnglllz zabıtası yakın 
vaklllere kadar pek 
berbat bir haldeydi. 
HUkOmel her sene Po
llslerin dörHe b:rlnj 
deı;ı,tırlr, fakat suils
tımalln önUnU bir tUrlU 
alamazdı. Polls, canl
lerln ellnl saklayan 
bir t:.ldlven gibiydi. 

birlerini öldllrmek ba5ka memleketler
de daima görülen §eylerdendir. Fakat 
burada, ingilterede vukuu yo}t gibi
dir. 

Bütün şüpheler, Artur, Bayn, To
mas, Dik ve Mufin gibi meşhur kaçak
çıların üzerinde. Bunlar birer birer ya
kalandı ve hlkimin huzuruna çıkanl-

- Bu Uç şahsın bir hafta tevkifini 
talep ediyoruz. Bu müddet zarfında, 
Mulliganı niçin öldürdüklerini veya 
öldürttüklcrini ispat edecek delilleri 
bulacağız, mahkemeye arzedeceğiz. Za 
bıta Mulliganın bunlar tarafından öldü 
rüldilğüne kanidir. 

Hakikaten bir hafta sonra, Artur 
ve arkadaşlarmm bir numaralı polis 
muhbiri Mulliganı öldürdiiklerine da
ir bir çok şahid bulundu. Ve kendileri 
de cürllmlerini itirafa mecbur oldu. 

Muhbirlerin çoğu eski mahkümlar
dandır. 

dı. Hepsi de protesto ettiler ve o saat
te ba.~ka yerde bulunduklarını söyle-

diler. Ve Mullingam bir hovarda ola
rak tanıdıklarını ilave ettiler. Ne maz 

nunlar, ne de polisler muhbir kelime
sini ağızlarına alıyorlardı. Vazife uğ 

Hapisten çıkmca işsiz ve aç kalan 
Mulligan gibi açık gözler zabıta biz.. 

metine girerler. Hem serbest yaşar

lar hem de iyi lbir aylık alırlar. Mü
him işlerde kendilerine az ve çok mü
kifat da verilir. Fakat hayatları dai
ma tehlikededir. 

Bir dolandırıcı çetesinin 
ele başılan 

İngiliz zabıtası yakın vakitlere ka
dar pek berbad bir halde idi. Azası en 
bilyüğünden en küçüğüne kadar mü-

tlstfc gördilğünüz a00m, boğucu Field aaiy1e tatttnmt§ 1ror7iunç bir canldir. Ya
nında dumn kadın, boğarak öldürdiığü 1ı."1trbanlarından biridir. Ortadaki resim 
Bkotlaııd Yardın bir bilrosü>ıU. göstcriyo r. Boynunda yafta tCl§tyan klfr, zabıta 
hizmetilldeki mııhbirlerdendir. Sabıkal ıkır, hırsızlar, caniler, Londra sokakla~ 
rmda rastladıl:ları bUtün körlerden ~üphel<mir ve korkarlar. 

runda ölen Mullingan zabıtaca sanki 
maliım değildi. Hiç tanılmıyordu. Za-

bıta; kalın bir örtüye sarılmış cesedi 
hikime işaretle: 

tereddi, ahlaksız kimselerden mürek
kepti, kemiklerine kadar kangren ol
muştu. Sivili de, resmisi de böyle idi. 

ven gibi idi. f tiğimiz, mahremiyetimize soktuğu. 

Su destisi daima kırılma tehUkesine muz (muhbirler) yaktı, ele verdi. 
maruzdur, derler. Bu doğrudur. Lond- Diye bu fımirler(I) <;ilrümlerini iti-
ra halkını bizar eden bir brrsız ve do- raf ettiler, tabii cezalarını da gördüler 

- Kal"§mızdaki cesed, sabık banka 
memuru 36 yaşlarında Mulligandır. 

Night klilp müdavimlerinden ... 

Hırsızlarla münasebette bulunurlar, 
bir çok kir1i işlere karışırlar. bunlar
dan pay alırlardı. Hükumet her sene 

landmcı çetesinin izini takip eden na-
Fakat, rezalet ayyuka çıktı. Halk muslu polislerden bir kaçı bunların 

toplandıkları yeri b~stılar. Ne görse- ve gazeteler ''artık ill8.ll8.h" diye bnr 
Hakim soruyor: 'polislerin dörtte birini değiştirir, fa

kat suiistimalin önünü almağa bir tür 

lü muvvaf ak olamazdı. Polis, ekseri

yetle canilerin elini saklıyan bir eldi-

ler beğenirsiniz? tçtimaa riyaset eden bar bağırmağa başladılar. Nihayet, 
- Artur ve arkadaşları:ru maznun 

farz ederken deliliniz nedir? 

Polis memuru cevap veriyor: 

ler, zabıtanın en ileri gelen şeflerinden hükilmet on beş bin polis birden terhis 
üçü değil mi? etmiye mecbur oldu. Ve bunları:n yeri-

- Bizi, kendilerine çok itimad et- _.- Devamı 1 ı fnrlde 
.................................... ~----

Haberin deni:: ııe r.:accra romanı: 13 

Xazan: Ali Rıza Seyıı 

vermişti. LO.kln ilk görüştüğümüzdenberl Knptnn 
Blnk Uzerlnde yaptığım o çok şaşılacak ınanya

tJzmn, böyle bir saatte bile tekrar tesirini gös
termiş, onu tereddilde dilşilrmUştil. Gnyn rilynda 
imiş gibi çok dalgın bir halde arkamdnn yürüdü. 
Matarorasına giderek orada asılı olan küçücük 
fllkayr denize indirdik. Kaptan, ondan sonra a
şağı indi, benim de yardımımla yarım sandala 
iki kUçilk damacana su ile biraz peksimet koyduk 
Gene kendisinin ısrnrı lizerlne bir sandık şam
panya ela. iHl.ve ettik. Du hazırlığı yaptıktan son-
ra ben makine dairesine indim. Karlı yukarı 
çağırdım. Alman makine dairesi ınerdivenlnlıı 
Ust basamağına kadar geldi. Lft.kln oradan öteye 
bir adım llerlPtemedik. Ne yalV'armamız, ne zor
lamamız onu gemiyi bırakmağa ikna. edebillyor
du. F.ln sonra Binle bana acı acı bakarak: 

- Karı gemiyi bırakamıyacak, maklnestıe 
beraher mecek .. Kfmbl11r, belki de o benden akıl 
Jı davranıyor! 

Dedi Te elini l{nrla uzattı. İki bUyUk adam 
uzun, candan bir el sıkıştılar ve sonra ayrıldılar .. 

Mini mini sandalın içinde Blak ile ben ar-

tık ölilmc mahküm olan gemiden ayrıldığımız 
\'akit uzaktaki lngilfz nrhlılarrnın llerlde bulu
nnnı adsız gemiye bir gUlle daha attı. Fakat bu 
glille pek geç kalm1ştı. ÇünkU Karı slllndlrlere 
hidrojeni bırakmıştr. Korkunç bir patlama ve 
bilyük bir nleV' kümesi ne altın gemi son nefesini 
verdi. Bir ateş çağlayanı denizi birçok mil uzak
lara doğru aydınlattığı sırada bu fen dehası ka
lesi başüstn sulara dalıp gitti. 

Bu korkunç, rilyanın sonu idi! 
Ben bu andan denizler üzerinde g~rdUğ"Um 

haşkn bir ateş ' e başk:ı. bir yangını düşündüm. 
Dostum Martin Hallln yandığı ateşi ve onun sol
gun yüzünü! 

YUreğ-imdcn: " O vnzlfesinl ynptı!,. dedim. 
Gemi alevler içinde kaybolun<'a kaptan 

Blalt yıldırımla vurulmuş gibi olmuştu. lki elle-
riyle küçük teknPnin :tenarmı tutarak en mer
hametsiz, en öce susa.smış demir yUr<ıkleri bile 
parçalayacak kadar acı blr çığlıkla haykırdı: 

- Gemim, gemim! Allnhım gemim! 
Bu sırada gece ortalığı kaplamış. f ngili?. 

harp gemileri uzakta bulunmuş olduklarından 
bizim kUçUk teknemizin gemiden ayrıldığını gö
rememişlerdi. Bir müddet sonra biz de onları 
gözdC'n knvbetmiş bulunuyorduk. 

Şimdi Blnk <ıskl itidalini tekrar ele almıştı. 
Jlir söz söylemeden sandalın içinde oturuyor, 
şampanya şişesinden uzun hamlelerle içiyordu. 
RUzgAr kesilmişti. Şimşek, koyu kara bulutlar 
nrnsından korkunç korkunç parlıyor, ur.saz bu
caksız atlantlği aydınlatıyordu. Her ıimşekte 1-

kimiz birlblrlmizln yorgun, meyus yilzünU gör
mekte lelik .. Hele kaptan Blakm Uç gUndür göz
lerini kapamamış olduğunu dUşündUkçe uylrnsuz 
Juğa, bu kadar acı ve heyecana nasıl dayandığı
na şaşıyordum . Pek nz sonra gökten dökillen yağ 
murla denizden atlayan dalga serpintileri bizi 
rslatmağa bnslad1. 

El ve ayaklarımız uyuşuyordu. O halde k\ de
risi tuz tabakası bağ'lamış eııertmizle. kanımızı 
1Sıtnn Rampnnya Rişeslnl dudaklarımıza götür
mekte güçlük çE>klyorduk. Blak hfiH't söz söylemi
yor, yalnız vakit V'nkit, altın geminin bnthfi;ı an
da olduğu gibi göğsünden htçkırıklt bir inilti çı
kıyordu. 

Anr.nk güneş uzun ntlantlk dalgalarını ışıl
<lattığı zaman bir ild snnt uylrnya rtnlnblldlk. 
Uvkudan, kendimizi biraz toplamış olarak kalk
tık ve gözlerimizle denizler üzerinde bir vapur, 
hlr gemi nr:ınınğn başladık .. 

Kaptan pek snkhıdl, ara sıra bana baktığı 
V'akit yUzUnde, buz Ulkesinde beni haydutların 
elinden kurtardığı geceki 11adey1 görüyordum. 

- Çocuk, dedi, güneşe doya doya bak; belki 
bir daha göremeyiz! 

- Bakıyorum, dedim, o bana can veriyor .• 
Derin bir düşünce içinde göründüğü baldo 

tekrar bann baktı: 
- Çocuk: sen gençsin, benden kuvvetlisin. 

Ben soğuk ve açlıktan ölllr de sen sağ kalırsan 
şu beHmdekl kemeri al beline bağla .. Zengin ol
duğunu bBlyoruın .. .l< aknt bu en zenginlerin blle 

,(D~v.amı ;varı 



8 

Atatürk 
Gemlikteki Sunğipek fabrikası dün 

saat on beşte, Büyük Önderin huzur· 
lariyle açılmıştır. 

Atatürk, yanında Başbakan Celal 
Bayar, dahiliye vekili Şükrü Kaya, 
Nafia vekili Ali Çctinkaya iktısat v~ 
km Şakir Kesebir ve bazı mebuslar 
olduğu halde saat 13,30 da Yalovadan 
ayrılmış ve saat on beşte Gemliğe mu· 
vpsalat etmiştir. 

Büyük Önder, Gemlik sokaklarını 
dolduran binlerce halkın candan te
zahüratı arasında doğruca sahil bo • 
yundaki Sunğipelr. fabrikasına gitmi§· 
tir. 

Atatürk fabrikayı gezmiş, çok mU
tehassis olmuş, fabrika. defterinin ilk 
sayfasına şunlan yazmıştır: 

"Sllmerbank Sunğipek fabrikasını 

ziyaretten duyduğum bahtiyarlık bil
yüktUr. Bu değerli kurumun millet t.. 
çin kııtlu olmasını dilerim. Atatürk.,, 
Bursnda coşkun tezahürat 

Bundan sonra AtntUrk, refakatin
aeki zevatla birlikte Bursaya mUte
veccihen hareket etmiştir. Bursa hu
öudunda Bursa valisi ile Kolordu ku
mando.nı, cumhurrelsini istikbal ede
rek Bursalıların tazimlerini bildirmlg
lerdir. 

Relslcilmhur snat 16,15 de Bursaya 
muvasalat etmiştir. Bursada bUtUn 
öükkfuılar kapanmıştır. On binlerce 
insan Bursa sokaklarını doldurup taş
mış, BUyük Önderi kucaklarına basan 
Bursalılar, sevinç gözya.5lan dökmUş
Icrdir. Atatürk, Bursahlarm göster
öikleri tezahtırattan çok mUtehassis ol 
mu§, otomobilinden inerek hayli mUd
aet yilrilmüş, Bursa valisi va.srtasile 
halka. şöyle demiştir: 

"- Bursalılar bana, ilk kurtuluş 
günlerinin heyecanını yaşattılar.,, 

Ate.tUrk Çelikpalas oteline inmiş, 
Bursa valisi Şefik Soyer'in Bursalılar 
namına olan ricasını kabul ederek 
Bursada Uç gUn kalmayı kabul bu
yurmuştur. 

Gece feneralayları yapılmış, sabah· 

Bursa da 
tanberi sokakta olan halk, ellerinde 
fenerlerle Çclikpalasın önünden geç
mişlerdir. Atatürk otel önünde top -
lanan halkı selamlamak U7.ere Uç de
fa otelin balkonuna çıkmıştır. 

Nihayet Başyaver Celal Öner, Ata
tilrk namına §U hitabede bulundu: 
"- Ben Atatürk-Un başyaveriyim. 

Atatürk gösterdiğiniz sevgi ve saygı· 
dan çok memnun oldttüır. Memnuni -
yet ve teşekkürlerini size ib1ağcı beni 
memur ettiler. Ayni zamanda rahat· 
sız olmamanızı arzu ettiklerini Bize 
söylememi de bana tevdi ettiler. LUt
fen istirahat bıtyttrunuz.,, 
B~yaverin bu tebligatı halk tara • 

fından yeni bir tezahilre yesile oldu. 
On binlerce halk: 
"- Hayır Atatılrküm, biz raluıtsız 

olmayız, sen varol..,, 
Diyerek bağırdılar. Bu hasret pa • 

yansıroı. 

AlatUrknn izahtan 
"Kurun" refikimizin Başmuharriri 

Asım Us Bursada. Çelikpalas otelinin 
yemek salonunda. Büyük Önderle ~ 
raber bulunurken, Atatürkün tahas
süslerini anlamak istemiş, RcisicUm
hur §U sözleri söylemiştir: 

.,_ Bugün Bursa ve ha.valisinin 
yaptığı gösteriler, ilk gördüğümden 
çok yilksek oldu. Bunun sebebini ken
di kendime şöyle izah ediyorum: 

İlk gelişimdeki gösteriler kendileri
ni ecnebi istilQsmda.n kurtarış içindi, 
ıimdiki gösterileri onların ekonomik 
ha.yatta yilkselişine ve refahına yarı
yan endüstri fabril~alarımızm kurul
muş olmasından ileri geliyor.,, 

Halkevinde 
Bursa, 1 (A. A.) - Başbakan Ce

lal Bayar., refakatinde dahiliye vckı 

ve C. H. Partisi genel sekreteri Şük
rü Kaya, Nafia vekili Ali Çetinkaya 
olduğu halde C. H. Partisini ve Hal
kevini ziyaret etmişler, burada parti
liler ve Bursa. milnevverlerile memle
keti alakadar eden esaslı meseleler ct
raf ında göıilşmUşlerdir. 

Meçhul tahtelbahir 
mı- B&§taratı ı tncfcıı gazetelere göre Fransız ve İtalyan se-

Larssondur. Mürettebattan ancak dört firleri, Akdenizdeki korsanlığa karşı 
kişi kurtarılmı§tır. mücadele meselesini mUzakere etmek 

İngiliz hUk\ameti vaziyetin çok va· üzere bugün öğleden sonra Edeni zi. 
him olduğu kanaatindedir. Salahiyettar ya.ret edeceklerdir. 
mahfeller, Nyon anlaşmasının akdin· 
denberi vukubulan ilk taarruz mevzu
bahs olduğunu kayd.:diyorlar. Hüku
met bazı tedbirler ittihazını düşünmek 
tedir. 

Şimdiki halde Kartejen açıklarının 

)so.ntrolilne memur dört ingiliz torpito 
muhribi meçhul !denizaltı gemisinin 
taharrisine koyulmuşlardır. 

Cumhuriyetçi ispanya gazetelerinde, 
ibu meçhul tahtelbahinn bir ltalyan de· 
nizaltısı olduğu yazılmıştır. Roma ma
hafili, bu haberi şiddetle tekzip etmek· 
~e, son günlerde hiçbir İtalyan deniz
altısının İtalyan kara sularından barice 
çıkmadığını söylemektedirler. 
Bu mahafil bu arada, İtalyanın general 
Franko emrine dört torpito ile iki de
nizaltı gemisi verdiği yolundaki haber
leri de tekzip etme~tedir. 

!si tayyareleri sivilleri 
6ldUrüyor 

ispanyada harp vaziyeti tayyare hü· 
cumlarına inhisar etmiş bir ha)dedir. 
Pazar günü asi tayyareleri Barselonayı 
bombardıman etmişlerdir. Bombardı

man neticesi içinde 12 kişi bulunan 
bir sığınak çökmüş ve ankaz altından 
çıkarılan ölüler arasında 85 sıocuk ce· 
eedine tesadüf edilmiştir. 

Asi tayyarelerinin sivil halka zarar· 
lar vermesi devletler arasında artık bu 

1 
na bir nihayet vermenin zamanı geldi· 
ği kanaatini !doğurmuştur. 

Fransız Başvekili: "Bu hava sefer· 
leri yalnız askeri hedeflere müteveccih 
'bulunmuyor. müdafaa vasıtalarından 

mahrum bulunan sivil İspanyol halkını 
da istihdaf ediyor. Fransa hükumeti bu 
gibi mezalime nihayet verecek bir iti· 
ıaf vücuda getirilmesi için elinkien ge
leni yapmayı vazife sayar,, demi§tir. 

Ingilterede bir de marş yapmak ta· 
uvvurundadır. General Franko dUn 
Japon maslahatgüzarı ile İngiltere, Yu
goslavya ve Portekiz hükumetletinin 
ajanlarını kabul etmiştir. 

Korsanlığa nihayet vermek için 
Londra, 2 ,(A. A. ), - Bu sabahki 

DIŞARDA: 
• RmIADA Faşist milis 1cşkilatının 15 

inci yıldönünı(l münasehetile bir askeri 
merasim yapılmış ve Musolini nutuk söy
lemiştir. 

• FRA;-,:STZ MEBUST.ARl'na ,•erilmekte 
olnn tahsisat, meclisin bir knrnrile 60 hin 
farnktan 81 bin frnnga çıkarılmıştır. 

• AI.MAZ\\'A~I~ Pnris büyük elçisi, 
Parisle nnsyonal sosyalist aleyhinde açı
lan sergi münasehelilc Fransız hükumeti 
nezdinde protestoda bulunmuştur. 

• \'UGOSr.A V krnl nailıi prens Pol, Bel· 
grndda Rumen hariciye nazırı l\liceskoyu 
kabul ederek görüşmüştiır. l\lülakatıa Sto
yadinoyiç de hazır hulunmuştur. 

• Şl:.\IAL KlJTBU~Do\ bulunan Sovyet 
heyeti tarafından gönderilen bir habere 
göre heyet depolnrdıın ayrılarak yarılan 

ve 200 metre eninde, 300 metre boyundıı 
bir but kütlesi üzerinde kalmıştır. 

• L17.BON lnglllı ve Alman harp gemi
leri tnrnfındım ıi:raret edilmiştir. 

• !XGlr.TEREDE lln\'illnrd tayyare fab· 
T'lkalarının 500 nmelesl gre\· ilan etmiştir. 
Askeri tayyareler imal eden bu fabrikalar· 
da grevin büyümesinden korkulmakta
dır. 

• AI.MAX\' A:SI~ İngiliz müstemleke· 
!erile Yakrnşnrkln yapmakta oldu~u pro
paganda lngillero siyası mnh:ı filindc asa· 
biyel uyandırnıaktndır. 

• VARŞOVADA T.idn r.nnhkemesl, ile 
komünisti iki S<'ncden allı seneye kadar 
ağır hapse mahkum etmiştir. 

• POI.O!'\YA'nın motorize edilmesini is· 
tlhdaf eden bir konferans birkaç güne 
kadar Vnrşo\'ada toplnnacaktır. Bu mem
leketle bir ınotör fohrikası kunıtncakhr. 

• AT.i\IA,' HATIICl\'E ~AZIRI Fon Noy
rntın 65 inci yıldönüınfi kullulanınış ve 
bu münasebetle hariciye nazırından sita
yişle bnhsedrn bir not neşredilmiştir. 

• A\'USTUR\'A. YUGOSLAVYA arasın
daki iktisadi müzakereler 4 şuhntto \'i)a
nada hnşl:ıyacnktır. 

• IlmtA1\YA hariciyesindeki del!işiklik 
ler yalnız l\foskm·a elçisinin geri çağrıl
masına inhisar ctmiyccektir. Brüksel, 
Bertin, \'arşonı ve Sory:ı elçileri de deııiş
tirlleceklir. Ynhudi olan bütün ticaret ata-

2 ŞlTBAT - 1938 

Milletler cemiyeti 
Nasıl ·ıslah edilebilir? 

Murahhası muz Necmeddin Sadak 
görüşümüzü anlattı 

Cenevre, 1 (Husust) - Milletler bağlılığını, her saha.da göstermek su- ğünü, Jurnal, bitaraflığın en liararef... 
Cemiyetinin ıslahı için tesis olunan 28 retile, sulh idealine en uygun yoldan li taraf tarı olanların en evvel zecri 
ler komitesi dündenberi mesaisine ayrılmamıştır. tedbirleri istemediklerini, yazmakta 
başlamıştır. Diğer taraftan Başvekil Celal Ba- ve övr ise, Cene\Te için kara bir gün 

Tilrkiyenin de dahil bulunduğu ko- yar da şunlan söylemişti: tabiri kullanmakta, ümanite ise, ~6 
mit.enin dünkü toplantısında. söz alan "Milletler cemiyetine bağlılık bari· ncı maddenin kurtulduğunu, fakat bit 
murahhasrmız Nccnıeddin Sadak, ez- cl siyasetimizin ayni zamanda mes - kaç ay sonra ayni meselenin tekrar 
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cUmle şu beyanatta bulunmuştur: nedlerinden ve tabii icaplarından bi- ortaya çıkacağım yazmaktadır. 

.,_ Şefimiz Atatürk, kamutayın bu rini teşkil eder. Bu arsıulusal bUyUk 
devresini açarken §Öyle demi§ti: müessesenin kendinden beklenen gaye-

Milletler cemiyetinin geçirmekte ol- leri temin edebilmesi, zamana intıbak 
duğu çetin safhalarda, Cümhurlyet hU etmesi geçirilen tecrübelerden lhımge · 
kflmeti, bu arsıulusal kuruma olan len pratik neticeleri çıkarmasile mUm

Çin - Japon 
harbi 
~ Baştaratı 1 incide 

tunu bombardıman ve telefon, telgraf 
hatlarını tahrip etmiştir. 

Çin kaynakları, Tsining üzerine yü
rüyen Çin kollarının şehre vardıklarını 
ve japonların Tsiningi tahliyeye baıla
klıklarmı bildirmektedir. 

Hankovda söylenildiğine göre, ja~on 
kıtaları bir haf ta süren §iddetli bir bom 
bardımandan sonra Çin hatlarını yar· 
mağa muvaffak olmuşlardır 

Japonya Çinden tazminat 
isliyecek 

Mümessiller meclisinde muhtelif 
suallere cevap veren Japon hariciye 
nazın Hirotn, demiştir ki: / 

"Japon hükumeti, bütün Çin ile ik· 
tısacll bir itilaf akdctmeyi düşünmek
te ve Çini haddinden fazla yUksek o
lan gümrük rüsumunu indirmeğe, mü
tekabiliyet esasına milstenid gümrilk 
rüsumunu kabul etmeğe sevkeylemek 
arzusunda buluİımaktadır. 

Japon hükfuneti şimdiki tecssUfe şa 
yan hadisenin tekerrUrüne mani ol -
mak için Çinden tazminat da istemek 
tasavvurundadır.,, 

Diğer taraf tan Hirota Japon hUkt
metinin muhtelif itilfillar ahkamına 
riayet ettirmek için Çinde ibka. et -
mek mecburiyetinde kalacağı Japon 
kıtaatının idaresi masarif ini yeni Çin 
rejimine tahmil etmek tasaVVW'unda 
bulunduğunu beyan etmiştir. 

Eden alent beyanatta 

bulunamıyor 
Avam kamaro.sında·uzak şark mese

lesi konuşulduğu sırada, Çine yardım 
edilmesi lehinde Milletler cemiyeti ta
rafından kabul edilmiş olan karar su
retinin tatbikı maksadiyle İngiltere • 
nin faaliyete geçip geçemiyeceği su -
retinde Sınclair taraf mdan sorulan su
ale Eden §U cevabı vermiştir: 

••- Şimdiki ahval ve şerait dahi· 
linde bu hususta aleni beyanatta bu • 
lunmanın muvafık olmıyacağı mUta
leasmdayım.,, 

Şanghaydaki lngiliz ve Amerl· 
~an taburları 

Geçen ağustosta Hongkongdan 
çağrılan !nglllz taburu Sudana git
mek Uzere beynelmilel imtiyaz mın 
takasından ayrılmıştır. 

Dtğer taraftan San - Digo'dan tak 
vlye ·kıtası olarak Şanghaya giden 
1500 Amerikalı mahrlyo sil~hendazı 
da Honoluluyn naklcdllecektlr. 

Şangbayda gizli bir Çin leşkiU\ h 
Şanghay: ı (A.A.) - Japonlar, giz 

11 bir Çin teşkiltıtmın Şanghaydaki 
Jnpon konsolosuna bir tehdit mek
tubu göndererek konı:ıoloSJ.ln parça 
parça edileceğini ve diğer bazı mU
hlm Japon şahsiyetlerinin de öldilr\l-
1eccklerin1 bildirmiştir. 

şcrekri de ~eri çnRrılmıştır. 
• FRANSADA ihtim çıkarmak lstiyen 

C.S.A.R. teş!dllitı hakkındn yapılan tahkl
k:ıt netice:;inde mühendis ,.e ihtiyat nskerl 
knynıaknmlnrdnn Hnnri Benna ile ihtiyat 
knyınnkam Jorj J\asie ve iki ihtiyat mira
Inv tevkif edilmişlerdir. 

.• A'IERlKADA otomobil işcilerl birliği 
Ruzvclte mılr:ıcaat eclerek işsiz otomobil 
işçilerine iş bulmak için clerh:ıl lıil mll
ynr 30 milyon dolarlık bir tnhsisnt konul
masını istcrnlşlertlir. 

kiln olabilir. Hük\ımetimiz bu yolda 
sarfcdilecek mesaiyi elinden geldiği 
kadar teshil etmeye çalışacaktır. 

Bu iki beyanat, Tiirkiyenin Mille~ 
ler cemiyetine olan bağlılığını ve ısla
hat fikirlerine muanz bulunmadığını 
göstermektedir. Fakat, hUk\ımetimin 

mütaleasına göre sakatlık ahvale uy
durulması icab eden cihet, usuller ve 
tatbik tarzlarındadır. 

Müzakerelerimizin en esaslı mev
zuu olan 16 mcı maddenin tatbikma 
ait kararlı:ı.nn bizzat asamble tarafın
dan alınması lüzmunu anlarız. Keza., 
ibu hususta. izhar olunan endişeleri de 
anlıyoruz. Fakat anlamakta müşkU • 
ıat çektiğimiz nokta, kollektif taah· 
hUtlerin bir cüzünü teşkil eden ve bi· 
·naenaleyh btzza.t o kollektif camianın 
bir hareketile tadil edilebilecek olan 
taahhütlerden bir taraflı beyanat ile 
bir kimsenin kurtulabileceğidir. 

Biz ıslah imkftnlannı ve tarzlarını 
müştereken mUnakaşa. ve tetkike ta • 

raftanz. Bununla beraber böyle bir 
tetkikin bugünkü §artlar altında ya-

pılmasının ve zamanın hakikaten mU
nasip olup olmadığını teemmill etmek
ten kendimizi alamıyoruz. Bizim önü-

müzde daha müstacel bir iş var ki, o 

da Milletler Cemiyeti dahil ve hari

cindeki devletler arasınd& tam bir an
Ia.srna ve hiç değilse ahenkli bir teş
riki mesai imkanlarını araştırmaktır.,, 

Komite dlin, 16 mcı m3.ddenln mUza
keresini bitirmiş ve bu hususta asam
bleye hiç bir teklifte bulunulmaması 
hususundaki İngiliz murahhasmm 
teklifini kabul etmiştir. 
Zecrt tedbirler meselesi 

Cenevre, 1 (Hususi) - Milletler. 
Cemiyeti mukavelenamesinin tadili 
hakkında yapılan müzakereler esna. .. 

smda söz alan Sovyet hariciye nazın 
Litvlıııof, demiştir ki: 

- Paktın 16 mcı maddesi cemiye
tin başlıca icraat vasıtasıdır. Mecbu
ri taahhütlerin ilgası cemiyete aza o
lanlarla olmıyanlar arasında bir fark 
bırakmıyacaktır. 16 mcı madde ipka 
olunmalıdır. 

İran murahhası da, mukavelename
nin zaafa dü§ürülmesini değil, takvi-
yesi lazımgeldiğini söylemiş ve zecri 
tedbirlerin mecburi mahiyetini kay • 
betmcmcsi l!zmıgeldiğini ileri sUr -
müştür. 

Şili murahhası, bu toplantıda zecri 
tedbirlerin ihtiyari olmasını istemek· 
te yalnız kalmıştır. 
Fransız gazeteleri ne diyor ? 

Paris 1 (Hususi) - Cenevrede ev-• 
velki gün yapılan toplantılar hakkın· 
da mütalealar serdeden Epok gazete
si, zecri tedbirlerin mezara gömUldU-

Amerikan 
donanması 
zayıf mı? 

• IIOLA:\'DA Vcliahdi pren5es Juliana
nın yeni do~an kızına Beatris Vilhelmina ı 
Arm~ard adı verilmiştir. 

• HlTI.ER dün Japon mrbusların<lan 
Japon •• \iman cemiyeti reisi Sciso Na
kaoyu ziyaret etmiştir. 

Vaşington, 22 (A.A.) - Kongrenn 
bahriye encUmenlnde tekrar sllAh
lanma. projesini mUdafaa. eden ami
ral Leaty, Japonya muahedelerlo ta
yin edilmiş olan tonaj haddini teca
vüz ettiği takdirde Amerikanın da 
35.000 tonluk haddi tecavüz etmeğe 
hazır bulunduğunu beyan etmiştir. 

Amiral Amerikan donanmasının 
zayıf olduğunu söylemiş ve bu do
nanmanın Atlantik ve Okyanus filo
ları t.~şkil edilmek Uzerc lkiyo ayrıl
masına. itiraz etmiştir. 

KudUsde çarpışma 
lki İngiliz askeri öldü 

Kudüs ı (A.A.) - Bugün Djenine 
mıntakasında Araplarla vukua gelen 
bir mfüademe esnasında iki ingiliz as· 
keri ölmü§ ev ikisi de yaralanmıştır. 

Mısırın bUtün partilerine mensup 
elliden fazla parlamento azası İngiltere 
büyük elçisine bir muhtıra vermişler· 
dir. 

Muhtırada, Aaraplarm Filistindeki 
haklarına riayet edilmesi istenme'lste ,.e 
alınan şiddet tedbirleri protesto olun· 
maktaldrr. 

Orkney adasında 
garib bir adet 
İspanyada. olduğu gibi OrkneY a"' 

dasında da riayet olunan eski bir A" 
det vardır: Delikanlılar, genç kızlll~ 
la evlenmeden evvel, gecele 
beraber kalırlar .. 

Son günlerde bu yüzden bir hft.dlS8 

~ıkmış, iş mahkemeye dUşmüştUt• 
Fakat, htUdm Lord Mnkay, ne karar 
vereceğini şaşırmıştır. 

Davacı, :Malt Adl adlı genç ve gtl; 
zel bir kızdır. Davld York adlı bl 
delikanlıdan gebe kaldığını iddia et .. 
mektedir. 

!Hl.kim kendisine sormuştur: 1 - Siz, dcltknnhlnrı evinize knbU 
eder misiniz? .. 

Genç kız, yUzU kızarmndan ce"ııP 
vermiştir: 

- Evet, bu bizim memlekette ~-1 
dettir .. 

- Nasıl?.. <r 
- Orkncyde, eskidonberl rln.yet r 

lunan l>lr Lldct iktizası dolikanlll~ .. 
hoşlnndrklnrı, sevdikleri kızları g 
celerl ziyaret ederler. ı1l 

- Fakat, nhll\k sahibi bir ktı il' 
delikanlılara karşı kapısını knpnıJl 
sı lflzım gelmez mi? , 

- O zaman bacadan r;lrerıer··· 1, 
- York, size çok defalar geldi Ol • 
- Eııtrlcn fazla.. ıcııt 
- Cidden tuhaf bir tldet.. Fn dU' 

Yorkun çocuğunuzun babası ol~ıı 
ğunu fsbat edecel{ bir delil yok· ğil• 
kil sızı ziyarete gelen yalnız o d~ı;t1' 
Sonra, madem ki bu memlck0 dll1l 
eski btr Adetidir. AhH\k baklınııı :tıl" 
da su-u icap ettirmez, mahkeoıe 
tam buldu!.. ,_.,/ 

1938 
Matbuat 
Almana01 

ÇIK1 // ·dôt· 
Kütüphanenizin en güzel esel'J rtıfl' 
1937 yılının tari.'ti, en nıcfbıır ~ 

b · l . kal l . Gii" .ıa 
arrır erın ma e en - .t-'"'" 

haftalık, aylık gazete ve rnecJlld ~it" 
isimlerini gördüğünüz bütÜ1' rtıılf•f""' 
terin resimleri, istatistikler, -

bilgiler. t"" Fiyat:ı 50 Kur&JP 

Jfllııf'~ 
Bütlln kitapç tarda 8 s.4sı 
Toptan satı~ yeri: Jatanbııl 

KURU'1U - Taksim. 
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Perihan ve malUmath arkadaşı 
~rtYan Şazimend,sabah çayını hazır· - Konserde, ahbaplarına rasladrn 
Ilı . n, lçzı Perihan sırtında sarı pije- mı? • diye sordu. • 
d asıyJc odaya girdi. Annesini kucakla- Per:han, biraz kızarır gibi oldu. l\taa-
ıı:s:e Çay fincanın önüne oturdu. An - m.-fih cevap vumekte kusur etmedi. 

kızına muhabbetle bakarak. - Epeyce ahpaba ı astladım anne ... 
eli - Dün geceki konser nasıl . geçti? Eskilerden maada orada bir de yeni ar-
~ sordu.. kadaş buldum. Yanımdaki koltukta o· 

tiıı Ctihan, gece dinlediği güzel konse- turuyorclu. Elinde bir program vardı. 
lıj dtcıiri altındaydı. Tereyağlı ekme~~- Ben ise elimdckinı kaybetmiştim. 

algın dalgın ısırarak: Bu yüı<l-:n onunla konuşmaga · aş adık 
de- Ah, anne. dedi. · Garp musikisin- Annesi saffetlt': 
bıı~ anlamadığın halde, senin de orada - O kızc:ıt;ız da mı yalnızdı ? • diye 

tınrnan · d" • d lirı ı ıster ım. Benımle gelmedi- sor u · 
öyıc Çok teessüf ettim. Koca adamı. Pe. ıirnn lıirJ z sık.larak: 
~ ~Çalıyor ki, insan gözlerini kapayın - 1 la yır, anne :ıu anlattıgım insan, 
't u !eslerin yeryüzünden l!eğil de. kız d~gı ı, :.;enç lıır ... rkck . • eledi. • Fa-
Ö~d1n geldigine inanacağı geliyor. kat tei;:;ş etme, şimdiye kadar restgele 

c lllelek" •· ı "l"h" b" · ş· · k ki l k d b" · · H ~tıı· ane, oy e • a 1 ır ~.uış... U· e. ·: · er ;: ·onu~ma ıg .mı ı.ırs.n. u 
"v 1; "Blla :ııarını,, "No!, ti,irnlt'rini,, adam gayet c:ddi ve teı biyeli. Progıa-
cı : slarını .. sahiplerinden sonra hiç biı mı baııa verdi. Sonra, iki kısım arasın • 
tırı 'U kadar kuvvetli bir ifade ile tek- daki kı a :- ıl Jda da biraz konuştuk. İs· 
Aaınamıştır. mı İhsar.mış . Çok mallımatlı ve, musi· 

ta
11 
~nesi, elinde çay ibriği, hay:-ar. hay- kiye çok meraklı. Çaylilrda gördüğüm 

ııcıe ızına lnkıyordu. Erkeğ.ni çok se- } ılışık gençlere hiç brnzem.yor. 
t c1rv 1 k · . B Ş . . . k d ltıcııd, e • aybetmış olan Bayan Şazi- ayan azımcnt sesını çı arma ı . 

~hi . kızı ıle yapyalnız kalınca, kendi Kızının, kendisini idare edec~k. bilgisi 

HABER - /\kşam postası 

............................................................ . : 
1 Va~an: : . . l • 
: Leman Karamansğlu 1 ............................................................... 

idi. Kendi kendine .. aman, ne kuvvetli 
hafızası var.,, dedi. Çünkü, Perihan "Şü
pen., derken, ihsan onun Polonyalı ol
duğunu, hangi tarihte doğduğunu, 

hastalığını, ölümünü söylüyor; Bah'tan 
bahsedild i ği zaman, dahinin nasıl kör 
olduğunu, yana yakıla anlatıyor, diğer 
bütün bestekarların doğum ve, ölüm 
tarihlerini imtihan veren bir çocuk cer
bezesiyle sıralıyordu. Perihan şa~ırmak 
ta pek haklıydı. 

Bugünü takip eden günlerde sabah 
gezintilerini beraber yapmağa başladı
lar. fhsan her hangi bir yerde klasik bir 
muzik işittiği ;:aman adımlarını yavaş
latıyor. caz sesi işitti mi kulaklarını 

trkıyorclu. 

Halbuki Perihan, iyi bu müzisyen ol
ma:.ına rağmen, balolarda pekaJfi, caz
bandın ritmine ayak uyduruyordu. İh· 

sanın bu taassubu, onu biraz şa!iırtmak
la Jıcralıcr hoşuna da gitti. "Ne ciddi 
erkek,. demek cazhand olan yerlere 
gitıneğe bile tahammül edemiyecek., 
diyıc düşündü. Perihan bu musiki ve e
debiyat meraklısı gençle fazlaca alaka
dar olmağa başlamıştı. 

tı ve h"l k • d tr~clc ~ ~ e evladını "hem '9z, hem ve muha ·emesı ol uğuna emindi. Yap-
'lctiıı·" gıbı yetiştirmek için, ufak ser- tığı şeylere hiç müdahale etmezdi. 
'

1 
•eve seve kızının tahsili.-:e sarf- Perihan, çayını içtikten sonra yukarı-

ırir gün ihsana nerede oturduğunu 

sordu. Bu suali genç adamı biraz sıktı. 
Zoılanmış bir tebessümle: 

- Ben mütevazi gelirli bir adamım, 
Perihan .. • dedi. - Şişlide y3§lı bir Er
meni kadının evinde bir a1tlam var .. Bü
tün eşyam kitaplarımdan ibaret oldu
ğu için her yere 1'olayca çıkabiliyorum. 

tuttu. Sokağı bulmakta güçlülı; çekme- } 
<li. Evin kapısını, saçları karma karışık f 

sından geliyordu ve, İhsanın sesi idi. 
Bu esnada piyano duıidu. Ayaklarının 

ucuna basarak yürüyen genç kız kapı

nın önüne geldi. içeride İhsanla ko
nuşan birisi daha vardı. Perihan jstemi
yerck, fena bir şey yaptığını bilerek, 
~ulağını kapıya dayadı ve, dinlemeğ 

başladı. Tanımadığı ses: 

lltııl§~nu mü'icemmel bir şekilde yetiş- ya çıktı. Giyindi ve, küçüklüğündenbc-
llctih ri adet edinmiş olduğu sabah yürüyüşü-

di •. an herhangi bir mevzu hakkın- ne çıktı. 

bir ermeni kadını açtı. Perihan biraz 
utanarak: 

·~nu w 

''eti . §tugu zamanlar. anneı.i kendi Şişliye doğru gidiyordu. Karşıdan 
~tltrnı ıeyrejen bir mühendis, bir hey- gelen uzun boylu bir adam, hürmetle 
ı. aı g'b' '<lt i . 1 ı, hayran hayran kızına da- şapkasını çıkardı. Konserde tanıştığı 
ı._ ' Çınden "b k b · · d" i d l · d G vq be . u ızı en ıetıştır ım, hsan ı. kısi birden dur ular. enç 
~ ilim eserimdir.,, diye iftihar eder- adam gayet memnun görünüyordu. Yü-

tı llu, bUt.. rüyüşe çıkmış olduğunu öğrenince, re-

O günden sonra, Perihan, küçük oda
sında kitaplarına gömülmüş. okuyan 
İhsanı düşünmeğe başladı. Kendisini 
tetebbiie ve musikiye hasretmiş bekar 
bir arlamın odası her halde görülecek 
bir yerdi. 

- İhsan burada mı oturuyor? • diye 
sordu- • 

Bıyıklı madam, Perihanın zarif en· 
damını yukarrdan aşağıya süzerek: 

- Evet, hanımım, - dedi. - Odasında. 

dır. Nah, merdiven başındaki oda •. 

Perihan biraz çe~nerek merdivene 
doğru yürudü. Yukarıda, bozuk akort-

- Ihsan; - ~iyordu. - Ben sana her 
vakit, çizmeyi geçme sonra pişman o· 
lursun demez miydim? Fakat beyimizi 
bir türlü yola getiremedik. Merakı, ki
bar okumuş kızlan baştan çıkartmaktır. 
Bunun için de, bir ild musikir.inasın 

doğum. ölühı tarihlerini hayatlarında 

yakalandıklan hastalı'lYarr öğrenmeği, 

ıııtı~ un aşklarını, emellerini ro. fakatine müsaade etmesini rica etti. 1 ..... w ll 

'rirı ~ baglamıı olan şefkatli anne - Ve ikisi beraber Hürriyetiebediye te-
~hıı tnf" haklı bir gururudur. Kızınlll pesine doğru yürümeğe başladılar. Ko-
1\L 

1 •ne • ~'ıtıı .. ·. ~nınıa koyduktan sonra o da ı nuşmaları hep musiki etrafında cereyan 

İhsana bir sürpriz yapmak, bir gün, 
odasına girivermek arzusu gittikçe bü
yüyordu. 

Nihayet, bir sabah evden erkence 
çıktı. fhsanın tarif ettiği evin yolunu 

lu bir piyanoö. acemi bir el berbat bir 
tango çalıyor, çatla]c bir ses te ona re
fakat ediyordu. 

~sın, masanın önüne çekti. 1 'ediyordu. Perihan biraz şaJırmış gibi 
;;:,,,.._~---

~ KAHRAMAN 
.>-a - -- ............ 

'llıt •. • • d S la uzerınız e şe an.et dolaşıyor .. 
bir .en - Priyak, söz söyleme~ üzere 
nu ~St yaptı. Fakat kardinal onun sözü-

tserek :" 

tt~ ~urun, deo:ii. Sizin için ne yaptı
llıiıl' sızc her halde Lonjumoda söyle
ll'ııı:rdi.r. Düğününüz iyice hazırlan
llıl · Sıze hükumette iyi bir mevki te-

n td k tc.a 
1 

ece mektup ta hazırdı. Yalnız 
L ol C •• 
'll ben.' guvey yoktu .. İtiraf edin ki, 
iç;rı ~ın kabahatim değil, artık sizin 

s' aha ne yapabilirim?. 

tıatı~ - Priyak, ~ardinalın kendisine 
~açıtdil~ı! ~lduğu bu parlak istikbali 
ların ıgı ıçın, ümitsizlik içinde parmak 

l'aı1:r;s~~~Y~rdu. Gözlerinde yakıcı göz 
"'_ okulrneğe başladı. 
·~rd· 

l\c. ınaı da, endişeyle, kendi kendi-
• . 
.......,~co., A 
bcd· ••· caba vaz mı geçecek?. 

ı ve .. k k ......., ö yu se sesle ilave etti: 

tc!Cbb~~ zannediyorum ki. yeni bir 
lıt. l,t . n hiç bir faydası olmayacak • 
hL ilJestel · · "'at erının yapacakları bir se-
barıu1::na.sı~da t>na refakat edeceğim .. 
~ ıc:ızın1~ ~ekrar görüşürüz. O 

Scrı dar ıstırahat edin .. 
......, 'lJ,t- Priyak başını eğdi ve: 

-h-L onscnyör d d" G"" .. k " 
'h·."11: ın • e ı. oruyorum ı. 
Qıt h tfunuzu .. . .. t !yan . . gostermıyeceksınız .. 
~lttıi§tin· euını Ve bir de hezimeti mi af
t Plıaın ız. Artık sizin yükse~ alice-
ııtiiı ltdan f 1 • • 

lahltıc az a hır şey rıca etmem 
~a olur Bu · · 

•larcıc · nun ıçın yalnız başı· 
~ard et edeceğim!.. 

"'ıı. ına1 l~k 1 •illcttck a ayd bir tavırla omuzla-
'~ &Ordu: 

e Yap 
l.'' ~u acaksınız, sanki' 

•le nu b"l · · · 
'la at bir 1 rnıyorum, monsenyör .. 
·•ı.at... 1Ydan a b" . . 

lt···~cl d"· z ır zaman ıçınde 
~. trdinal 

0 
Lespar elimde olacaktır. 

• • hep · .. 
aynı ıstıfhamla sor-

~~ alıntı nas 
cı. lt.tda Ot ı1. ~apacaksınız? Kurto 

°il ilci 1:· ~ kl§ıydiniz. Flöri yolun-
11:ı11yd· . 

ınız. Hem de bir tek 

__________________ _.. ____ _____ 

kızı ya1ı:alamak için! Elli kiş olsanız 

bile ..• 
Sen - Priyak vahşi bir feveranla ba

ğırdı: 

- Bu clefa yalnız olacağım, monsen· 
yör .. 

Yalnız mı? Bu kadar idamla be
raber yapamadığınız işi yalnız başınıza 
mı yapacağ:nızı zannediyorsunuz?. ~ 

- Evet, monsenyör. Çünkü bu ana 
kadar, Trankavele hücum etmekle ha
ta etmişim .• 

- Tran!<avel mi? Mevzuu bahsolan 
Matmazel dö Lespardır. 

- Trankaveldir, monsenyör! Tran
kavel ! Onu vurmak lazım. O ortadan 
kalktı~tan sonra her şey halledilir. Bu
nun için Annaisi değil, Trankaveli ara-

Sen - Priyak kard:nalin yanına yak
laııtı v~ alçak sesle ilave etti: 

- Monsenyör. tıpki bir haydut gibi 
bir haydut gibi hareket cdecezim .. 

J 

Trankavcli , karanlıl\ta bir tuzağa dü-
şürecek ve kamamı sırtına saplayaca -
ğım. Sizin gözünüzden düşeceğimi bil
sem !.)le, işte böyle hareket edeceğim. 

Rişliyö, bu adamı iyice çileden çıka· 
rıp, ayni zamanda onu temin etmek la
zım geldiğini anladı. Bunun için bir 
kahkaha atarak şu cevabı verdi: 

- Canım, Anjuda bunc. benzer bir 
hayli işler yapmıştmız 1 

Sen - r:yak dehşet içinde titredi ve 
darağacını şimJiden görmüş gibi etra
rafına baktı. Fakat, hemen ayni zaman· 
daı bu sözlerin korkunç manevi mana
nı anladt: Ve bir an içinde, yol kesen, 
küstah. tedbirsiz, düşüncesiz bir Sen
Priyak haline ge1di. Yani asıl Sen -
Priyak haline .•. 
Soğuk bir tavırla: 
- Monsenyör, dedi, Trankaveli malı 

klım ettiniz ve bu katle beni tayin et· 
meği münasip gördünüz. Teşekkür ede
rim. moınenyör. tlerhal faaliyete geçi
yorum. 

Sen - Priyak, bu sözlerle beraber 

Perihan irkildi. Bu ses İhsanın oda- ( LUtf en sayfayı çeviriniz) 

KAHRAMAN 

:Cmek mecburiyetindeyiz Korinyan'ın 
htiraslarının esiri olduğunu bir kaç de

fa ima etmiştik. Korinyan yalancıydı. 

Kendisini miitema':iiyen methederdi. 
Ayyaştı. Pisboğazdı. Tufeyliydi. 

Korinyan iki üç defa Brigitlc karşı· 
laşmış, ve bu kadının, icabında, bütün 
tembelliğini, pisboğazlığını ve diğer 
ihtiyaçlarını tatmin edebileceği için onu 
gözüne kestirmişti. • 

Brigit Jarony hatun, mütemadiyen: 
"Ben namuslu bir kadınım!.,, diyen dul 
k~dınlardan biriydi. Korinyan bu na
muslu ve zayıf kadını kendi hizmetleri 
ne alet etmeğe karar verdi. Bunun i~in 
gayet iyi ve münasip vasıtalar kullandı. 
Kadının daha ilk garip sualinde, iki 
yumruğunu havaya kaldırdı ve bütlin 
kuvvetiyle onun kafasına indirdi: Bu, 
cevaptı. Brigit hatun bayılmış tavrı ta
kındığından· Korinyan, Trankavelin o
ldasına çıktı ve oradan, arasıra manas· 
tırda ve bilahare Trankavelin odasında 
omuzları üzerinde hissettiği bir aleti 
hamilen geriye döndü ve bir kaç defa 
onun sırtına vurduktan sonra şöyle de
di: 

- Bu, Sen - Labr'ın aletidir. Bu· 
nunla insanın ahlakı derhal yumuşar, 

sevgili Brigitçiğim. 
Brigit hatun derhal ayıldı ve Korin

yanın kentlisine iyi prensipler aşılamak 
içın başvurduğu sert ve kaba usullerden 
s:ın derece memnun olduğunu itiraf et· 
ti. Bu hadise, Korinynnın aç ve susuz 
bir vaziyette bu hatunun evine sığrn· 
dı~ından bir saat sonra cereyan ediyor· 
du. 

Korinyan, kadının evine gelir gelmez, 
sa 1ece şöyle dedi: 

- Yeyip içmek ve uyumak için gel
dim .• 

Bundan sonra kapıyı kilitledi ve ken
di evindeymiş gibi masanın başına otur· 
du. Brigit hatunun, bu iri yarı kaba a
dama karşı bir zaafı vardı. Ona, büyük 
bir misafirpt'rverlik gösterdi. Fakat ra-

KIZ 277 

hibi isticvap etmeğe kalkınca, onu clın
de oyuncak yapnuyacağını anladı. Ko
rinyan hayatını kurtarmak istiyordu 
ve buµun için kadının hayranlığını ka
zanmağa karar verdi. Bunu elde etmek 
için, başvurduğu çareleri ise yukarıda 
anlattık. Bu korkunç dersten sonra ka
rlın kuzu gibi uslu b ir hale geldi. Ko
rinyak Sen - Labr'ın aletini bir çiviye 
astı, sonra şöyle dedi: 

- Beni dinleyin. Evvela bana artık 
rahip derneğe lüzum yok .. Çünkü bir 
insanı rahip yapan cübbesidir. Sizin 
bilmemeniz icap eden bazı devlet sırla· 
nndan dolayı artık cübbe giymiyorum. 
Beni buraya kardinal göndendi. 

Brigit hatun ürpererek bağırdı: 
- Kardinal hazretleri mi?. 
- Tabii .. Başka kim olacak? Burada 

birisini gözetlemem lazım ve bundan 
hiç kimsenin haberi olmamalıdır. Bu 
müddet zarfında iaşe ve ibatemi siz te
min edeceksiniz .• 

- Evet, evet muhterem rahip .. Yani 
Mösyö Korinyan .. Kartdinal hazretleri· 
nin emirlerine itaat etmek benını için 
en büyük bir saadettir. Burad:ı gördü • 
ğünüz her şey size aittir. 

Korinyan hep ayni müthiş tavriyle 

devam eti: 
- tyi yemek ve iyi yatak! Fakat şu

nu unutmayın •. Eğer burada kardinalın 

bir adamı bulunduğunu bir kimse öğ
renirse, derhal tevldf edileceksiniz. Bu 
tevkifin darağaciyle nihayet buföuğu

nu siz pekala bilirsiniz! •• 
Brigit dizleri üzerine yere yıkılarak 

bağırdı: 

- Merhamet ... 
Bu, Korinyanın zaferi demekti. Ko· 

rinyan iyice yeyip içtikten sonra, yata· 
ğına uzandı ve tam uyuyacağı sırada 

saçlarını diken diken eden 6esler duy
du. 

- O! Mel'un köpek l Demek bu ibli• 
bütün ömrüm müddetince benim peşim 
den ayrılmıyacaktır • 
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-383-
~a. Ribalı - Nımik 
ıiGen&s1niz. Yaşmmn 25 1~ fazla ol

nıad$na kaniim. 18 den de aşağı de
ğildir. O halde yaşınıza bu ik:ı had ara
sında bulunuyor c!emektir. Efüüzi..., ~k
lim -ve ~nizden bileğinize kadar u
zunluğunu göndermemiş veva beldir
memi,ssiniz. Kar:al-teriniz şudur: Faal, 
üşenmez. ihareketirlzin ve çalrsmanm 
en ikJsa %3manda ıve mutlaka netice \'e 

' 

B OTUN tafsilatile karakteri- ! 
:nizi; meziyet ve kusurlarmızı; 

sizi hayrete ôilşürecek kadar va.zıh 
ve sarih olarak hususiyetlerinizi; tut· 
tuğunuz veya dü§Ündügünüz işte mu
vaffak olup olıntya.Ca:z:,ömızı; nihayet 
beş farkla )"~mızı size söyliyebilirim. 
Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve
ya aklımzdan yazacağınız dört satır· 
lık ynzıyı; son aylardaki imza1armız
dan ikisini gönderiniz. 

rar müracaat ediniz ve yazdıklarım hak
kında dUşündüklerinizi de bildiriniz. 

-384-
Ankara, W. S. W. z 

Gazetede inti~ eden tahliller dola
yısile hakkımda gfüterdiğiniz itimat ve 
teveccühe te§ekkür etlerim. Tahlillerin 
krsa olması, vaki müracaatlara mümkün 
mertebe ~buk cevap vermek ve bir çok 

okuyuculann pek uzun müddet bekle
memek arzuSW1dandır. Son mektubu

nuzda imza yoktur, halbuki tahlillerde 
imzanın rolü pek büyüktür. Bugün size 
şu tavsiyelerde bulunacağım: 

semerelerıni almak ister, aile his'eri kuv- .. - -- - - - -- • 
vetli. terilclde ve ikusur sörmeğe müte-
~il. parça parça bir çok iŞler gör- (Mühim bir adam)' olmak hu emelleri-
mekt.ense ba~ladığı .şe}i mitün tetemıa- nizin umumt karakteridir. Muvaffala· 
tı1e ~yı terdh eder, zeki, muhiti- yet yolları nelerdir, bunu size ancak son 
ne :eyabfür ve etrafı üzerinde müessir bir kaç sene içindeki Y2ZI ve imzaları. 
olabilir. Maddi vaziyet!nizin sizi mern· ruzdan bir kaçını tetkik et:tişten sonra 
mm edebilecek ibir derecede olduğunu sö)liyebilirim, maalesef gönderdiğinu 

zannetmiyorum, tutmıu olmak karamu- ı mektupta tek bir imza bile yok ... Bu. 

za \'efa hissinize rağemcn tamamen böy tahlillerin deririleşmesine mfuüdir. Bu-
le de değilsiniz. Büyük emelleriniz var. gün yazdıklarım sizi tatmin etmişse tek-

.................. .._._.._ .... llllımuılli!Jllllııta.,_.ı._ı111111...,. ......... 
alaturkadan, ıncfret ederim, garp klasik 
muzlkine bayıhnm, derneği kafi bulu
yordun. Şimdiye kadar, bu sözlerin 
b~ bir malumat -olduğuna inanan 
bir çok km kandırdın . .:Fakat Perihan, 

seni yavq y&r.lf sevttıcğe başlıyor. 'Ya
nn, daha uzun hasbihııJlere, bahislere 
giıi~eğc mecbur olacakjsm. Bir gün 

belki de kendini unutarak "Geleceksin, 
bir gWı olup elbet beni scvecksin.,, tan-

Şimdiye ~adar konuştuğu.'?l kibar kız
lar, tanı tığımız gün biraz mal\imatfu
ruşluk ediyorlar, sonraki randevularda, 
benimle beraber, tangolara başlıyorlar
dı. Bu öyle değil.. "Paganini,, falan 

eseri §Öyle bir haleti ruhiye içinde yap
ıruş .• Filan sonatın anlatmak istediği 

mflna bu im;§ .. Bir kaç gün ben de ser
semledim. Deli gibi arkadaşlardan ma
llımat toplamağa başladtm. Hay o kon
seı: biletini senden almaz olaydım. 

l - Yazınızda en ufak bir ima ve 
isaret olmadığı halde ecnebi lisanlar
dan birile meşgul olduğunuzu ba~tan 

söylemeliyim. Büyük bir ihtimalle fran
fıı&a olduğunu zannettiğim (Mel'tubu
nuzda bir tek fransızca veya ecnebt ke

lime yoktur) Bu lisana tamamen sahip 
olmanız Hlzundır. 2 - ltiyadm tesirleri 
sizde büyüktür. Bu yüzden daima alt§

tığmız sekilde harekete mütema}•il bu· 
lunuyorsunuz. Hareh"Ctlerinizi konb.'01 

ederek, yaptıklarmm kusur arayan bi
risi gibi gözden geçirerek tafn?.m!anıalı
smız. 3 - Sı hatiniz evvelce wylediğim 

gibi iyidir. Fakat yaşama ~:-a~tini i 
~hhi imkanlann hududu içinde ruim 

etmeniz yerindedir. Bu husustaki v .. a
dinizdcn bilhassa memnunum. 4 - H 

gosunu mınldanmağa başlıyacaksm. 

Tenıiz, bir genç kızı böyle aldatmak doğ 
ru de~il .. Eğer onu sen de seviyorsan, 
git, bir budala olduğunu itiraf et, veya
hut alakanı kes .• 

P~rihan sapsan olmuştu. Sessizce 
merdivenleri indi, sokağa çıh"tl. Arka
sından kovalryorlarmı§ gibi koşa koşa 
eve döndü .. 

yatta en büyük muvaffakıyet atnili 
!bilmek ne de muJ...1edir olmaktır, bunla

rın en rnüsbct bir şekilde bir muhit ya
pabilmek için kullanmaktır. 5 - Hayat-

ta muvaffak olacağmıza ben tamamen 
kaniim. Sizde bu itimat ile hareket e
derken aldanmadığıruzı ve defalarla gö
receksiniz. 

thsanm sesi: 
- Ben de bu işe ba3ladığmıa bin 

O günden sonra Perihan, bir ayak 
Ustünde bilgilerini dSken wtc mal(i -

kete pişman oldum. • diye cevap veri
yordu- Yapı:i!-'.an bir kıı.ıntş vesselam .. 

mathlardan, şeytati:lan kaçat gibi kaçtı. 
Leman KARAMANOCLU 
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Raskasm, bu kapının ark~sın Ja bu

lundııgunu hiçte ciüşünmiyordu. Bunun 
için, Drigit hatunun çığlil~ları üzerine 
gidip kapıyı açmakta hiç bir mahzur 
görmedi. Bunu takip eden sahneyle, 
Raıkasın, nasd Trankavelin odasına 

yerleştiği de malumdur. 
Korinyan, Brigit hatunda şüphe tev

lid etmemek için: 
- Mevzuu bahis nezaret içindir! 

dedi .• 
Fakat Brigit, .Raskasın fena !darbe· 

sini görmüştU. Hatta bu müthiş darbe
yi takdir etmişti bile.. Bunun için bu 
zayıf kadının kafasında bir şüphe belir
sıeğe ba§lamıJ°' 

Ertesi sabah, malum olduğu ve~ilc, 
Raskasın tevkifi vukubulmuştu. Peder, 
Jozcfin casusları tarafından idare edi
len adamlar evvelli Brigitin dairesine 
giı1dller, bir ölüm dehşeti içinde kalmış 
olan Korinyan da, bir dolaba saklandı. 
Dul kadın, istenen bütün izahatı verdi 
ve biraz sonra Raskas yakalanıp götü
rüldü. Ev gene es\i sükunetine kavu -
şunca, kadın, Kcrinyanı dolaptan sı
kardı ve en tatlı tavriyle: 

- Gelin muhtert:m cübbeli, dedi, kar-
'dinahn adamları gittiler. 

Korlnyan, bağırdı: 
- Cübbelimi? Bu da ne demek? •• 
- Evet.. Darağacına göt:irillen sus: 

ortağınız, bu gece size bu isimle hitap 
etmiyor muydu?. 

Kadının hali ve sözleri Korinyanı 

endişeye düşdrdü ve rahip om~ dehşet 
içinde bırakmak için müthiş bir sesle, 
latince bir rümle bağırdı . 

Fakat ka:lın, lakayd bir tavırla omuz
larını &ilkti. Bunun üzerine Korinyan 
enerjik bir tedbir almağa karar verdi ve 
duvarda asılı duıan Sen - Labr'ın fi
letini çıkarzrak şöyle dedi: 

- Pe~a, sevgilim, görüyorum ki, 
sizi iyi,.e ikna edecek deliller göster
mek lhımdır. 
v~ K:orlnyan, bu sözlerle beraber, 

mi.ıt;nş aleti kaldırarak ka!dının ilıeri

ne yürüdü. Fakat, henüz iki adım atma
mıştı ki sırtı üzerine yere yuvar1andı ve 
elleriyle midesini tutarak dehıet ve hay 
ret içinde iıilcdi: 

- Raskas gibi l Tıpkı Raakas gibi ı 
Onun gibi bana cübbeli"<liye hitap edi· 
yor. Ustelik unun k,a.fa darbesini tdc öğ
rendi .. Mahvoldum! • 

Filhakika öyleydi l Rask:aaın kafa 
darbesini hayranlıkla gömıilı olan Bri· 
git -ayni manevrayı yapmağa teıcbbüs 
etmiş ve bunda cidden muvaffak olmuı· 
tu. , 

Fakat bununla da kalmamıt ve Ko. 
rinyamn yere düıürmüş olduğu kor
kunç aleti de 'Jr,aparak onun omuılannı 
ve sırtını kanatıncıya kadar dökmeğe 

başlamıştı. 

Korinyan sılgın bir vaziyette odada 
koşuyor ve mütemadiyen bağırıyordu: 

- Trankavel gibi! Bu kadm iblisin 
ta kendisidir ı Hem Raskas hem Tran
kaveli nefsinde ccmctmifl •• 

Brigit nihayet aleti yerine astı ve 
iki yumruğunu kasıklarına dayayarak 
garip bir tavırla: 

- Azizim, dedi, iyice anlaplun. Bu 
cüceyle ne halt i§lcdiğinizi bilmiyorum, 
bu cüce dostunuzdur .. 

Korinyan acı bir tavırla bağır.dl: 
- O 1 O mu benim dostum?. 

-: Bu beni ala'lyldar etmez. Onu ya-
kaladılar .. O saklanıyordu. Siz de sak
lanıyorsunuz. Ben iyi kalbli, namuslu 
bir kadmım .• Sizi ihbar etmiyeceğim .. 
Sizin yemeğinizi ve yatağıruzt maal
memnuniye temin ediyorum .. 

- Ah, sevgili Brigitciğiml .. 
- Fakat ben emredeceğim. siz ise 

itaat göstereceksiniz •. Aksi takdirde. 
kafa t:larbesini ve şu aleti unutmayın! 
Bunlar da kafi gelme~e. sin kardinala 
teslim edeceğim .. 

- Brigit l Sevgili Brigitciğim 1. 
- o zaman pekala bilirsiniz ki, el· 

deceğiniz yer ıclatağacıdır!. 
Korinyan istenen her şeye, hürmet 

ve itaate söz verdi. Bunun ilzerine ga
yet dfl\katli bir isticvaba tabi tutuldu. 
Korinyan bu meyanda Trankavelle An
naisin maceralarım !da anlattı. Bu hi
kaye, dul kadı,pın üzerinde, ateşin ba
rut üzerindeki tesirini icra elti ve kadın 
bu andan itibaren, rrankavelin pence
resinden, Annaisin ikametgüııru 'gözet
lemeğe batladı .. 
• Brigit, garip 1>ir sevki tab:tyle, An
naise kin btslemege başladı. Onu cür
mümeşhut halinde yakalamak için ha
yatından iıti ıeneıini maalmemnuniye 
feda ederdi. Fakat Annais birdenbire 
kaybolmu§ttı. Bu, casus ruhlu müteces
sis b.dmı adeta hasta etti. Fakat bu 
hastalıfı, onu, daha büyük bir dikkatle 
casusluğa devam etmekten alıkoymadı:. 
Bu müddet ı:arfında Korinyan mütema
diyen yeyip içiyor, ıe>bcklcndikçe gö
bekleniyoru.. . 

XLV. 
ŞALE MUK.ADDERA TINA 

GiDiYOR 
.Flöride mağlUp olan Baron Scn

Priyak, Pariıc döneceğine, dört nala 
Fontenbloya kadar gitti. Adeta çılgın 

bir hale gelınif, ne yapacatını bilmi
yordu. 
Adamları 'kfıçtıktan sonra, Annaisi 

uzaktan ta"J9p etmek, onıın aklına bile 
gelmc'di. Genç kız, Trankavdle Mo
lüs'ün yanında emniyet i~indeydi: Bila
hare yapacağı araştırmalar i!iin bu ip 

ucu ona kafi geliyordu. Onun Tranka.
vele ve bilhassa Molilsc karıı duyduğy 
nefret ve kin cidden korkunçtu. Fon

ten bolda bir lokantada, atının istirahate 
ihtiyacı oVduğu bahanesiyle iki Uç saat 
kaJdr. 

• 

Sen - Priyak'ı, hezimetinden %iya
de, Verdür'iln ant bir ~kilde meydana 
çi~nuı olma&J şaıırtmııtı. Verdür sağ
dı, sapasağlamdı 1 Bunun üzerine Sen 
- Priyak'ın içinde bir §Üphe Te cddi-

ı 1 

ı 
1 

1 
' 

ZARAR -..,oK 
O iLK DEFA VA 

>ltMA GEJ.ft1İ. 
YOi?. 

ge belirdi. Büyü k bir zafer gibi, ıcar

dinala vermiş olduğu mektubu dlişündU. 
Fakat bunlar, düşüncelerinin en geri· 
sindeydi. En bariz his ve düşüncesi 
Tranknvellc Molüsc karşı olan kiniytdL 

öğleden sonra Sen - Priyo.k, soğuk
kanlılığını biraz topladı ve tcktat yola 
koyularak alcjşam üzeri Parlse vardılC· 
tan sonra her zamanki otele inerek, va· 
ziyeti düşünmeğe ba:ıladı. Ertesi sabah. 
ltardinal &arayma gitti. Onu tüphe~ 
orada bekliyorlardı. Çlinkü daha 1t0rı· 
dora girer girmez, onu derhal kardina
lin huzuruna aldılar. 

Kardinal filhakika, Sen - Priyaktaıl 
Annaisi mağli\p etmesini ve hatti or-

fa" tadan kaldırm::smı beklemiyordu. 
~at çıkacağı sefer müddetince, onu. ~-o: 
lu üzerine çıkarmamak için kendısiDl 
ıtıeşgul etmesini ist:yordu. 

Soğuk bir tavırla ona şöyle dedi: ., ... 
- Mösyö lö baron, Loojumoda ernıil .. 

lcrimi aldıktan sonra cereyan eden b 
tlin hadiseleri anlatın ve hiç bir tefe' .. 

rüatı ihmal etmeyin.. 

Sen - Priyak, heyecan içinde ~ 
rerek, Şayi yolu üzerindeki evd.e ~ 
hadiseyi samimi bir şekilde, hı~ lJİl' 
söylemeden anlattı. Rişliyö buntarJ ğıJ 
yilk bir dikkatle dinledi. Ve duydu 

acıyı gizlemeğe çalıgtJ. el" 

- Demek bir defa daha :rnağlill' 
dunuz:, dedi. ~ 

- Trankavcl, ;Monsenyör, 't 
vcl !.. 1" 

- Ne ise, geçelim. Bu geny ıoıırı 
olduğunu biliyor musunuz?. ..pt•' 

- Bunu öğreneceğim, ınonsen .. .:ı~ 
... le bi!Y": 

Sen - Priyak bu wzlcu oy eli toc 
bir heycwın feveranı içinde söyle dl. 
kardinal, adeta rahat bir nefe:o ,J. ôtPI' 

- Bunu nasıl öğreneceksı.nıı? z;l" 
~.nu 

Hatdi onun nerede bulunduı;-iJe• g~ 
rcnı;cniı; bile, onu yakalasanıs ~ ..& 

I" ıı: Y"~ 
ne elinizde kaçtı aktrr. ~a.ı~rtll 
mösyö •• Yahut !iOk beceri~-
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lstanbu1 
konuşuyor 

1\ lla§tarııfı 5 lncldc 

lı:ıd - Duvar; bulunduğu kısmı orta
~ iki~~ ayırdığından çirkin bir 
~ b' ra gostcumekte ve tarafeyninde
t\ı ~.alarda oturanları lodos ve poy 

ruz17r.: l d 
~d ~ .. r arın an mahrum bırakmak-

ır, 

tıa ~tner delikleri ise civar halkını C:a:. 
ter ey h 

>'aı v anı avaya maruz bırakmak.ta 
~. c kış nezleden kurtulamamakta· 

l! 
~t - ?uvar çok eski olup uzun müd-
~ ~ır de görmediğinden vakit, va
~ tesinden, berisinden taşlar düş-
~ tc ve daima biı kazaya sebebiyet 

:'tııc'I.. 
!Jır, "ı tehl.kesi karşısında kalınmakta 

c 
ilr;ı~ Duvarın üstüne çocuklar çıkpı 

' uçurma uçurmakta ve oyun oy
~dir. ta ve b~nun önüne geç.lememek-

~ tlir l:aç sene evvel duvarın üstünden 
)et ~<>tuk düşmüş ve ölümüne sebcbi-
ı:ı"crıniştir. 
~b- buvarın kemerleri içinde suihal 
~ oı~ndan bir takım isanlar barınmak
'tli Uklarından civ rın emniyeti mün 
~ı! 0lınakta ve zabıtanın vazifesi güç 

tkted· 
~ ır . 

~~ :r~rı çok fayda ve kıymeti hiç olan 
~ b~varr değil muhafaza etmek, bila

·~iı.:ır an evvel yıktırılıp şehrin güzel-
' '" te-· it ... ın ve mevcut mahzurların iza-

tdiı . 
~i'ırı llıesı zamanı çoktan gelm:ştir. 
~~be Vafi ve belediye reisimizden bu 

ltıcr:,. 'v .... 
~. ilktın· . .. • . •• .. 
"'~ ızın musaıt hır gununde yaz-
~dl l'tllJı ınahallinde görmek için ar
~t :~tıız foto Bay Ali ile b:rlikte zah
~tc~ tre~ mahallemize gelirseniz. Çok 

tCkk' · ır ve minnettar ~alınz. 

~ak. - ·--..- - --
"lih1t· ,tahk 'm mevki inşa
a?s k 1tto.ıyc için 20000 kilo ben

' 
1~1 \>alt il o en iy gres yağl 4 95 kilo 

~~~a~ Um Yağı 150 kilo en iyi valva 
~ tE!tı~ı~OO kilo beyaz i.istüpü, ıoo 

'COo(} ~~stUpU ao kilo mai mukat
~it 110 leneke içindP mazot 10 
ı:ı tı eksıltm sine talip çıkmadı-
~ııı~~thk~a alınacaktır. Alına,.. 
~\·a ~er kımyevi ve yağlar hi -

1ıı- ; ~ liibidi:. İlk teminatı 466 
l, ~t lJıpın • , " ııas ,-rın •hale günü olan 8 
~h. Sah g" .. . 
1 .rlc ç unu saat 15 de vesı· 
illa k ;ınakkalede Msl Mevki sa· 

0rtıh: Yonunn c-elır.eleri. 
~ _ <7"~n C627) 

~ ~\ıt • 
~t. ~u~ u ewc ııı1;;n11Lı lstihkiuniye i· 
~ ~ it ı~1 60 Srn. kalınlığı 9 Sm. büz 
' ~.~demir knlıp 3 adet iç kut
~ ~ 1 irı <le aı~nhğı 11 Sr.ı. bUz yt.p • 
~ l)ıClr mır kalıp 3 adet ''Tulleri 

ı.th- e ola 
"llt 91~ caktır.,, Demir kalıp 

J ~ ~ Salı günü saat 11 de Ça
~~cl:ı t. Mevki satınalınn ko -
~''iı>t~r· Paınrlıkla satın ahnrıcak
b lt'tı 2 

1~ kat'i tcminatl?t·ı ile ve 
la ' 0 Un .. 

ttı~ b' cu maddelerindeki 
~Otı\ı.trıu Jrlı'{tC' istenilen gUndE' 

ta gelmeleri. 

.(724). ,(628). 

HABER -1'lC$em postası 
~-=-----=========-=-:-~~~-==--~ 

Skontland Vardın 
yardımcıları 

(Baş tarafı 7 incide) 
ne muhitler inde iyi tanınmıs vatan
daşları hizmete aldı. 

Bu temızlemc ameliyatı birden ya
pıldı. (Muhbirler) e, (ele verici) lere 
verilen imtiyazlar lağvedHdi. Göğsü

nü kabarta kabarta dolaşan mah-
• kümlar yeniden hapse tıkıldı .. Zabıta 
hizmetinde kullan.ılm:ık için cezala
rının bir kısmı affolunup hapisten çı
karılan serseriler, başka eehirlere sü
rüldü. Londrnda bunlı1.rdan birisi bıra
kılmadı. 

Yeniden bir çok muhbirler bulwıdu. 
li'akat, bunlar namuslu kimseler ara
sından seçildi. Eller ine birer (hUvl
yet varakası) verildi, ve: 

- Uydurma haber vermek, şuna ve 
buna iflira etmek, namuslu adamları 
takip. tarassut ve rahatsız etmek yok. 
Ufak bir hatanız görilldü mU işiniz.. 

den olursunuz .. 
Denildi. 
Yeni polislerin sabı kalı ve şüpheli 

adam nrla münasebette bulunmaları 

(muhbirler) l kendileri intihap etme
leri katiyen menolundu. (Muhbirler) 
polis müdüriyeti tarafından intihap 
ediliyor vr kerxlileri yan resmi polis 
sayılıyordu. 

İngiliz sivil polislerinin göze görü
nür bir aiti.metleri yoktur. Yalnız bi
rer (kart l !arı vardır. 

Yalancı l<örler 
Muhbirler in zabıtaya hizmeti pek 

büyüktür. Bunlardan birisi geçenlerde 
miihim bir şey haber venni~ti: Posta 

kutularını soyanların a<lresıerini, i
simlerini. h angi saatte ve nerede bu
lunduklarını bildirmişti. 

mektuplan çıkarıyorlar, içindeki pa
raları, çekleri, posta havalelerini alı
yorlardı. Mektuplan da çöp sandıkla.
rına atıyorlardı. 

Bunu ihbar edenler de, polis muh
birlerinden bir çöpçü, bir boyac~ ve 
(yalancı kör) idi. 

Serseriler, kutudan çıkardıkları 
mektuplan açarken yakayı ele verdi
ler. 

Muhbirler milkafatlannı aldılar. 
- Bu usul zabıtaya çok masraflı 

olmaz mı? 
Diye sordum. Şu cevabı aldım: • 
- J<-::vet, fakat halkın istirahatı, u

mumun menfaati için sarfolunan pa
ranın ehemiyeti yoktur. SSonra poli
sin salahiyeti vardır. 1stediği kadar 
mükfLfat verebilir. Canilerle. hırsız
larla. serserilerle b~a çıkabilmek i
çin (muhbir) kullanmnk ,.e para ver
mek zanıriuir. 

Fakat, muhbirlere körü körüne iti
mad etmek de caiz değildir. Bunu is
pat için size bir vakn anlatayım : 

Field isminde birisi, yaşlıca bir ka
dın olan Nornnın evine girmek, para
sını çalmak iı;in kendisini boğmak su
çiy!e zan altına alınmıştı. Tabii cUr
mün ü inkiır etti. Bu işin tahkikine me
mur edilen muhbir: 

- I<'ieldin kabahatı yok! .. 
Dedi. Sözüne inanıldı, ve maznun 

serbest bırakıldı. Meğer muhbir, bu
nun e.ski hapishane arkadaşı imiş .. 

Bir müddet sonra bir ba.~ka kadın 
da ayni suretle öldürüldü. 

Fakat. kadın ölrr.ezden evel, katil 
ile bir çok uğraşmış ve yüzünü tmna
lnmı§tt. Arandı, bulundu. Ve cürmü-

nü itiraf etti. Her iki kadının katili 

de Field idi. Mahkemesi görüldü. Ya
kında ipe çekilecektir. 

Zabıta muhbirleri daima resmi me-

VALDE Lokanta ve 
B irahanesi 

Cç yemekli b i r 'tabldot 

ekmeğıle 3 2,S kuruş 

Birinci yemekler : Kapama, şehriyeli güveç, tas kebabr, kadın 
budu köfte, piliç dolması, levrek tavasr. 

ikinci yemekler: Etli türlü bamya, ıspanak kavurması, bezelye ezme 
si, pilav tatar böreği. 

U~üncil yemekler: Revani, tel kadaif, elma, ayva, k,ayrsr kompostosu 
ayrıca alakart perhiz yemekleri, mevsimin taze rol klan. Al..--şam servisi 

bol ve nefis mezelerle ucuz meşrubat 
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·---- Milli mahrukat 
'l'. A. Şirketi hissedarlarına 

Şirketimiz umumi heyetinin adiyen ve fevkalade olarak 4 mart 1938 
cı.:ma günil saat on dörtte içtimaa daveti kararla§ldmlmışdrr. On veya on
dan fazla hisseyi hamil olan iloluı,taüd toplanma gününden bir hafta ev
vel hisse senedlerini bir bankaya veya şirket veznesine bırakarak duhuli
ye varakası almaları ve yazılan gün ve saatte şirketin mer~ezi olan Be -

şiktaşta Çırağan caddesinde Sinanpaı:ıa denizhamamı sokağında 82ll numa
ralı ıdepoya gelmeleri ilan olunur. 

Adiyen içtima ruznamesi. 
Medisi idare 

ı - Meclisiidare raporunun okunması. 
2 _Bilanço ve kar ve zarar hesablarınrn tetkik ve tasdikL 
3 _ Mürakib raporunun okunması ve 1938 senesi için bir Mürakib in-

tibah ve ücretinin tayini. 

1 
4 - Meclisi idarenin ibrası ve isimlerine kura isabet edecek üç azanın 

yerine yeniden intihap yapılması. 
Fev'katade içtima ruznamesi 

ı - şirketin ta,_şfiyesi veya sermayesinin tezyidi (V. P. 2173) 

• 

murların nezareti, kontrolu altında bu 
lundurur. Ufak bir yolsuzluklarını gör 
dil mu pası:.portlo.rını eline verir. 

KAYIP - Ileynzıt nlHus memurluğun
dan nlmış oldulhım nüfus cüzdanımı zayi 
eltim. Yenisini nlncnğımd:ın eskisinin hfik 
mli yoktur. 

KAYIP ÇA~TA - 30-1-938 pnznr gfinü 
sırnt on dört raddelerinde Karncnnhmet 
meznrlı~ı ynnındnn Çnmlıcndnki prev:ın· 

toryomn nrnbn ile gidilirken bir kadın 
cnntnsı düşürülmek uzere z:ı;)-i olmuştur. 

Bulan getirdiği takdirde memnun edilecek 
tir. 

Adres: lstanbııl beledi11esi arkasında 
332 doğumlu Salıak K clccioğlu 1/aııs boyacı Alımcı sokak ıı.·o. 20 1/uscyiıı ili/mi 

Ke.lccl. 

Bu serser iler, gözlerine kcstirdlkle· 
ri posta kutusuna. ucunda yapışkan 

bir madde bulunan (bildiğimiz ökse 
gibi bir eey), bir değnek sokuyorlar, 

~~~~~~~~--~~~~_..~~-=-~~~--~--------~~--------------------~~----~~~ 

• 

-
T.I BANKA~I 

1938 
Küçük Cari Hesaplar 
il{rQ.mİLJe. planı==: 

• 

4adet1000 liralık .. 4000 lira 
8 " ,500 " -4000 " 

1 () 
76 
80 

200 
384 

,, 

" 
" 
" 
,, 

250 " -4000 " 
100 " -7600 " 
50 ,, -4000 ,, 

,, -5000 " 
286UO ,, 

Aura .ar: ı rJla r ., 1 tiaz ran, 1 Evıoı, 1 
eı r:ncl ka:ıu .. tarihlerinde 

çe1'•re cek11r 

En Az 50 Lira Mevduatı 
Bulunan Hesaplar Kura

lara Dahil Edilecektir 



u 

r 

• 
1 i K Ti •-~A O EM 

HABER - J\lCoam r>ostaat 

r 
2 ŞUBAT - 1938 ~ 

• Fen ve kimyanın yeni bir -o---• 

MUCiZESi 
?udra,, allık ve krem vazifesini gören dl· 
din gençlik ve güzelliğini her çağda daiJıll 
surette koruyan, temin eden VlTA?Jl?-1· 
Ll krem G E E S kullanınız. Geceleri 
ve plajlarda, banyodan evvel ve so~ 
gece cildin gençlik ve güzelliğini teJl1i!l 
eden A. B. D. F. vitaminlerini ha\i s{lt 
ozü ve süt kayrnağile yapılrnış siit 
G E E S kremiJe cildinize süt ballfostl 
yapınız. Cildinizdeki bütün hastalıldatl 
gide:ir. Her yerde arayınız. 

Umumi deposu: ustanbul Çiçek?, 
Kanaat rtnyat deposu ve Küçükpazarda· 
Hilanet Cemil eczanesi. 

HAZIMSIZSIK 
Hayatın 2evkinden insanı mahrum eder 

PERTEV Karbonat komprtmeıerl 

1 
Çok tenıiz bi • Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müıkülif 

1 -'••••ı••• göz önünde tutularak yapıimııt.a. 
HER ECZANEDE SATILIR. •------,.. 

•-._ ....................... mm ......... _.,,,-11 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

Türk Hava 
DAR~-• 

ve !BE GEVŞEKLIGUNE KARŞI 

MOBin 
...................................... _ .. 

3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
ir t 
Buruşukluklardan kurtulmağı ve daha genç ve giiıel 
görimmeği seversiniz değıl mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız tenlne malik olmak istersiniz dPğiJ 

mi? Evet derslnız, bu basit güzellik tedbirini tec.. 
rübe ediniz. Her akı-am, yatmr.zdnn evvel pembe 
reııgindeki TOKALON kremini kullanınız. Bu kre. 
min terkibinde Vıyana Üniversite Profesörü Dr. Ste. 
jskalin cazib ke.ısfi olan ve bliyük bir itina ile inti
hap edilmiş genç hayvanlardan istihsal ve "B!O. 
CEL" tabır edlleu mUceyreleri canlandıran yeni cev. 
her. mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cıldinizi 

besler ve gençleştirir. ilk tatbikmdan itibaren erte. 
si sabah, cildlnlzın ne kadar tnzeleemiş ve gençleş. 
miş o1duğunu göreceksiniz. 
Hastanelerde 60 . 70 yaşlarındaki kadınlara yapı. 

lan tecrUbelerd~ 6 hafta nihayetinde buruşuklukla. 

rm tamamen zail olduğu görülmüştür. 
GUndüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOKALON 
kremıni kullanınız. Terkıbinde tnze krema ve tasfL 
ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
mesamata nüfttz ile derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
bir sabunun ihraç edemediği gayri saf maddeleri 
harıce atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymet. 

U unsurlar ise, açık mesamatı kapatır \'e üç gün znrfmda en çirkin ve 
en sert bir cildi beynzlatıp yumuşatır. 45 . 50 yaşlarındaki kadırılara 

bile bir genç kızın tazeliğini \'e yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. He, 
me:ı bu günden bir tüb veya bir vazo TOKALON kremı alınız ve tarif 
edildiği veçhile kullanınız. NeUcesinden son derece memnun lmlacaksmız ............................... 

SAÇ BAKiMi 
Güzelliiia • birinci f&J'bdır. 

Kepekleri ve saç köklerini tedavi eden 
tesiri mücerrep bir ilaı;ttr. 

Birincı sımt Operatör -
Ur CAFER TAVYAH 
Umumi cerrah! ve sinir, dimnA estetik 

cerrahisi mütehassısı 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Paris Tıb Fakültesi S. asistanı, erkek, 
kadın nmellyallnrı, dlmaA estetik 
"yfiz, meme, karın buruşukluğu ve 
gençlik ameliyatı". (Nnsaiye ve doğum 

Bütün giin arasız açıkbr 

-~ mütehassısı.) 

\lua~·ene sabahları M e c c ~ 0 e 0 R den 10 a kadar U 
O~leıfen sonra OcretJldir. Tel. 44086 Dakt·ııo aranıyor' 

~~~~~~~~~~~~~~~~---- .-,. 
ooKıro., 
Necaettln Ata••~~ Bcyo~lıı, Pnrmnkkapı, Rumeli han. -Am11111111t1un11a:ammu11:·.:::=:::r.:h:.-::::ı . . ~arada bü~k bir mali müessese 

:: D • D k I il ıçın ıyı tUrkçt: bılır, herhangi bir ma-i! iŞ o oru kinede yanlışsız ve seri yazar, en az li 
H CD ~ eyt t01 o çer se veya koııej mezunu bir bayan memur 

:: Yalnız CUMARTESİ GÜNLERİ aranıyor. 
U YALOVAD~ saı gilnler Kara· Tali~ ol~nlnnn evrakı mUsbiteleri i-
ii güı--:1k tramvay durağındaki mu· le (Y~nışe~~r posta kutusu 2 - Ankara) 
ii ayenehane&:nde bastalannı kabul ad.resme murncaatlan. 
i! eder. il Tercih edilenin iktidarına göre ma-
Uw::m:.-=::::uıuuam::::::::::::a:::::::::maD a,5 verilecektir. 

se~ ~.ı I'_ 
Her giln sabahları ıc•l1'" pır' 

ak~amlan ı 7 den 20 ye i~ııel ,4'!.' 
U tayyare apartmarıtafJ ıc•~ f' tJ 

17 numarada hast~Jarıtı~eıı fO ~' 
Cumartesi günlen 14 fC'tı-' 

:ıs•t:· ~ dar hastalarını par P"" "'-
ber okuyucularını da1f1.11eıe!: 
bilinde muayene eder . 


