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KURUŞ 

Fransa, Suriyeye 
istiklil Vermekten· 

r Bulgar Başvekili Yakında ... 

~azgeçiy 
Evvelce Hazırlanan· Muahede Halk 

' . 

Cephesinin Zaaf Eseri Addediliyor 

Yeni bir ittifak i ltalyanın Hücumu 
Tatbik 1 

Tuaaı Hll.re,.U. CaJaW YALÇIN -.---
Japonya ile Almanya ve ıtalyal Fransa Evvelce Tunusda 

arasında askeri bir ittifak akdedil-,' E . ., . °11.A dl ~ . d .d S . • d 
lllek tuavvuru gazete sütunlarına ttıgı nrıeto arı ..,ım ı e urıye e 
tlüştii. Zaten bu üç devlet arasında . • • • 
komünizme karşı müşterek bir mu- T atbık Etmek Istıyormuş 
c~dele esasının mevcut old~ğu ı_na-

1
· 

luındu. Şirrrlı bunu ma.ulıkı ııelice- Paris, 17 (A.A.) - . Nasyonali~l 
•ine götürmek ve askeri bir anla;· Fransız matbuatında Franııa - Su
ına ile tam bir ittifak "ekline sok- riye muahedesinin tasdiki aleyhin
lllak istiyorlar. deki cereyan inkl~af etmektedir. Bu 

Ankaraya Geliyor 
Bu vesileden istifade edilerek Türkiye - Bulgaristan 

bitaraflık ve hakem anlaşmasının da beş sene 
müddetle temdid edilmesi bekleniyor 

Sofya, 17 (A.A.) - Havas Ajan~ 
sı bildiriyor: 

İyi bir kaynaktan verilea malfı· 
mata göre, Baııvekil B. Köseivaııof 
Ankaraya gitmek niyetindedir. Se
yahat KAnunuevvel sonunda ve ya 
hut yeni yıl başlarında. vukubula.
caktır. Seyahat, her şeyden öncıı 

bir nezaket ziyareti mahiyetini h<ı· 
iz olacaktır. Zira geçen yıl Tlirkiye 
'aşvekili B. Celal Bayar Belgrattan 
ınerken Sofyaya gelmijtir. 
B. Köseivanofun Ankaradaki ika• 

meti esnasında, 1929 tarihli olup 
1933 te yenilenmiş ve önümüzdeki 
Mart ayında da . müddeti bitecek 
bultınan bitaraflık ve hakem paktı 
nın beş yıl için tecdidi mümkün bu 
Junmaktadır. 

Keza bu ziyaret, Bulgaristanuı 

kendisite hiçbir politik ihtilafı bu -
Junmıyan bir memleket daha ziya· 
de yaklasmak arzusunu da ,,ı::östere 
bilecektir. · 

Dünya vaziyetine ı,öyle uzaktan matbuat, Fransanın Suriye üzerin
bir bakılacak olursa ortada en çır- deki hakimiyetini teyit etmesi la
Pınan ve gürültü yapan, dünyanrı zımgeldiğini ileri sürmektedir. !d -
rahatını kaçıran devletlerin hiçb;r dia edildiğine göre, Suriye devleti
tendide maruz bulunmıyan memle - nin istiklalini temin eden muahede, 
l<etıer olduğ:r hayretle göze ~a'.l'ar. j halk cephesi hiikumetinin bir zaaf 
İttifakları, daha ziyad~. kendılerı- eseri olarak yaptığı demagojik bir 
nı tehlikede hisseden hükumetle• muahcdenin neticesidir. 
ararlar. Şimdi bunun aksine şahitı Jour gazetesi, bu muahedenin 

polonya Çek , 
1 Hükumetine Bir 

·: Memorandum verdi oluyoruz. Fransız parlamentosu tarafmdan 
Zahiri bahaneye bakılaco k olur- tasdik cdilmiye<'eğini kaydettikten 

ııa Bertin - Roma mihvPrini Uzak ı- sonra bunun hakiki sebeplerini şöy
Şarka kadar uT.amıya ve orada.kcn- le anlatmaktadır: 
disine bir faali yel için istinat nok· ı "ARııfonlanbt" i Ruriy~'<.le teessüs 
~ ara.mı ya scVltcdm sclıep komiı- etmi< olan niıl ıısuınuzu idame et 
ltizmin meş'um sirnyctirıe meydan mek btediğımiz için ve bu memle _ ransız Hariciye Nazırı Bont 
\-ermcmektir. Bunu Japonların al:- kel kimsmin bizi kovamıyacağı şar ı 
ı:ından pek beliğ bir surette din1i ki Akıknizıle F' 'llnsız nüfusunun bir 
Yoruz. Meğer bütün bıtarafhr biz 1 istinat ıwklasıııı t~~kil ettiği için 
llekadar hata cdivcırmu~uz ! Jap,llı. Ruri~·l•yi mıılw faY.u <'lmek istiyoruz. 
Yanın Çine karşı ·yaptığı istila hı .. ·-1 I<ıım:ıııilt• g:ıu·tesi, bilakis Hari
lıinı emperyalist emellere atfeden•;. ciye Nawı Bonnct'yi Fransız - Su
Çok çirkin bir hırs \'e tecav!i• tcliık· riye mııaJı,.,Jı.siııi tasdik <'tlirmek is 
ki etmekte nekad .r haksız İII!isiz' temcrnf'kl" itham etmekte ve bunun 
Jal>onlar dört yüz milyon nüfuslu Suriye ar:ızlsinin bir kısmını ltaly.ı 
Çini istila kabil olmadığını bilırler- için bir mübadele akçesi addeden 
llliş. Maksatları sadece Çini fena ingiltc rcr.in pLlnlnrmı kolaylaştır • 
lesirlerden temizlemek imi~. Şirn - ıouk rua: .. -:ıi!ilr yaptı~ını ilave eyle
l!iye kadar haı plerin iktisadiyat", ' m~l.tcôir. · 

fütuhat hırslarına, maddi menfa · 1 ltalyan ıı;uetell'rinin yazıları 
atıere, din mülah:ızalarına istinat Roma, ı 7 (A.A.) - Stefani Ajan 
edenleri görüldü. Fakat sırf insani-

sınııı diplomatik muharriri yazıyor: 
Yetııerverane bir mülii.haza ile ze- Fransız matbuatının Tunus me -
lıitli gazlara çoluk çocuğun boğdu-
1'ılmasına, bombalarla kadın ve ih- selesi hakkında ltalyaya yaptığı gü 
tiyarıann parçalanmasına şahit ol- rültülü hücumlar Suriyede hazırla
llııuıuştik. İşte Japonyahlar şimdi nan vahim hadiseleri beynelmilel 

nazarlardan kısmen saklamak malc 
sadile yapılmaktadır. r 

Fransa, bu memlekette evvelce 
Tunusta yaptığı gibi haksız yere a;0 
keri hakimiyetini tesis etmek iste
mektedir. Hatırlarda olduğu veçhi!! 
1881 de imza ettiği ikinci bir mua
hede ile Fransa, mahalli idare ni . 
zam ve asayişi temin edecek hale 
gelir gelmez, Tunustan çekil.t.:ği te
ahhüt etmekte idi. Fakat Fransa, 
bu teahhüdünü bozarak yeni askeri' 

işgal hareketlerile hakimiyetini ge-ı 
nişletmek yolunu tutmuştur. Bir 

müddet sonra Bizert'i tahkim etm-e: 
meyi de teahhüt etmiş fakat bu sö 
zünü de yerine getirmemiştir. Frruı 
sa, kendi mandas altında bulunan 

(Sonu 7 nci sayfada) 

Prağ, 17 (Husus!) - Bugün Le· 
histanın Prağ elçisi Çek Hariciye 
Nazırını ziyaret ederek bir Memo
randum tevdi etınıştir. 

Bu :Memorandum'da Çekoslovak 
ilti.t ve menfi propagandalar pro

yada Polonya aleyhinde yapılan tah 
teı.to edilmekte Ye bu hareketlere 
son verilmesi istenmektedir. 

Gazetelerin ne~riyatı 
V'arşova, 17 (A.A.) - Matbuatın 

gece nüshaları yeni Çekoslovak dev 
Jetinin siyaseti hakkında ilham edli 
diği hissini veren bir makale neşret 
mektedirler: 

Pragm, bazı siyasi mahfelleri ih
tiraslarını imkanlarla telif edeme
dilçleri için Benes'in taşıdığı zihni
yeti takiBe devam etmek zaruretin 
de kalmışlardır. Bu mahfeller hala 
Çekoslovakyanın Avrupada büyük 
bir rol oynıyacağını zannetmekte 
ve daha dün büyük bir ecnebi dev· 
Jeti menfaatlarına ve propaganda • 
sına alet olurken şimdi bunun tama 
mile zıddı olan menfaati ara hizmet 
ederek Ukranyanın temayüllerini 
himayeye kalkışmaktadırlar. 

İngiliz askerleri Filistinde araplarla çarpışırlarken 

F·ilistinde Hadiseler ---• 
lngiliz Kuvvetleri Tayyarelerin de 

Y ardımile Harekat Yapıyor 
Kudüs, 17 (A.A.) - ingiliz kı

taları, tayyare kuvvetlerinin de yar 
dımile Samaira mıntakasında mü· 
him harekatta bulunmuşla.rd.ır. Beş 
köy muhasara eı:lilmiş ve birçok 

şüpheli adamlar tevkif olıııııııu~tur. 
Nablus civarında bir askeri kam 

yonun altında vukubulan bir infililı< 
tan dolayı bir tngiliz askeri ölmüş, 
diğer dört asker de yaralann;ı.ıştı·. 

İstanbul Barosu Umumi 
Hey' etinin T oplan~İ.s•-----
Yeni avukatlık kanunundan sonra vuku bulan . 

bu ilk toplantı çok hararetli geçti dünyaya bu kadar yüksek bir illi'--------------------------.... --.... !!"!'!/ 
deniyet ve insaniyet dersı veriyor· \ , 1

•••••••,•••••••••••••••••••' 

lar~er Ailmanya ve ltalya.ile Ja-l = YENJ TEFRJKAMJZ = ,.,.t-.... E .... {_S_A_..B_A_H__..........,.__ 
llonya arasındaki ittifak sulha ve 
lıı1ıdeniyete ufak bir hizmet ifa ede- ' 
lıiıseydi bunu memnuniyPtle karşı
ltr ve alkışlnrdık. Ha.lbukl üç otori
ter rejimin anl~maaı dünyadaki 
lı;u.p tehlikelerine miithiş bir yelli 
tehlike Jaba ilave edecektir. Bir si· 
1iıı. . Ol)u taşıyan kimseye mutlak't 
~laıunak ihtiyacını telkin eder. 
~ • Alman - İtalyan ittifakı, a· 
deta otomatik s!llltte, faaliyet za
l'lıi'etlrii duy~cak ve itirafı kabil ol- I 
llııy&n birtakım hırsıeabları tat -
llıitı için etrafı kan ve ateşe vermi

• 

re kalkacaktır. 
lıi Uzak Aııyada Japonya eskisi gi-1 

emperyalist devletlerin taha.k
ltiiıııu altında değildir. Uzak Şarkta. 
~ yüksek çıkarmak hakkına sa
lıip oh:ııuş, Çini istila ederek koca 

~ kıtaıara şimdiden yerleşmiş -
J~. Sovyet Rusyanın Uzak Şarkta 
~~Ponyayı tehdit etmesi sözünü hiç 
"""1Se ciddiye alamaz. Onun için, 
~cııt hudutları ile iktifa ederek, 
"il.de ele geçirdiği yerleri im.ara 

HU...Tin Cahid YALÇIN 
· (Soeu 3 W.cü ıayfada) 

Kara Ahmet. 
Nasıl Dünya:· 
Şampiyonu Oldu? 
Yalnız sporcuların değil, aynı zamanda her 

kesin büyük bir zevk ve merakla okuyacağı 
bu fevkalade tefrikaya 

YARIN BAŞLIYORUZ 
Avrupada «TÜRK GiBi KUVVETLi »darbı 
meselini yerleştirmiş olanlardan birisi de Kara Ahmet 
Pehlivandır. Bundan 38 sene evvel (1~00) yılında bütün 
rakiplerini yenerek cihaıı pehlivanlığını kazanını~ olan 
bu babayiğit Türk pehlivanının muvaffakiyetli güreşle
rini bütüıı heyec:anile sütunlanmızda takip edeceks:niz. 

-._llllll'ıl.,... ....................... mıtll 

iyi komşuluk 
Eskiden dedelerimiz bir ev klra

lıya.ca.ldarı veya bir semtte yeni bir 
mesken edinecekleri zaman binayı 
olduğu kadar o bina~ komşu olan 
1naanlan da tetkik ederlemıiş. Yi
ne onların: 

- insan ev almaz, komşu alır •• 
Demeleri de Türkün cemiyet ve mu
aşeret hır.ya.tında komşuya ne bil -
yük bir ehemmiyet verdiğini lsbat 
eder. 

Ferdin yaşayışında iyi veya kö
tü komşunun nekadar büyük bir 
kıymet \'e mahzuru varsa devletle -
rin biribirlerile olan münasebetle • 
rinde de bu i~i komşuluk hislerinin 
büyük bir rol oynadığı muhakkak
tır. Bunun en canlı misalini Türki· 
ye • Suriye komşuluk münasebet
lerinin son tezahürlerinde görüyo -
ruz. Gün geçmiyor ki, Suriye men
baından çıkma yüzde dokaan beda
hane ve yüzde yüz yalan bir şayia 
ile kal"!ılaşmıyalım. 

A. C. 

toplantıcıa 

Yeni avukatlık kanununun m .. 
riyet mevkiine girmesinden son
ra ilk defa olarak baro heyeti u
ınumiyesi dün adliye dairesinde 
ağır ceza mahkemesi salonunda 
bir toplantı yapmıştır. 

Bu toplantıya baroda kayıtlı 

olan ve İstanbulda bulunaa bütün 
avukatlar gelmiştir. 

Toplantı tam saat 15 te avu
kat Hasan Hayri Tanın reisliği al
tında açıldı. Zabıt katipleri inti-

hap edildi. Ve reis ayağa kalka
rak yeni kanun mucibince ilk yük 
sek umumf heyet lçtimaını aç
maktan mesut olduğunu ;ıöyledl 
ve: 

- Yeni kanunumuzun meri
yete girdiği gün, avukatlığın bir 
dönüm noktası teliikki edilmeli
dir. 

Demiş ve kanunun birçok nıa.. 

zi~·etl~r; olduğunu söylemi~tir. 

, Sonu 7 nci aayf-da) 



Saytiı.: 2 YENlSABAH /' 18 KANUNUEVVEL 1938 

Sevgilisini öldürmek 
isteyen gene kızın 
Muhakemesi 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası: 17 

Karadeniz Koyun 
Seferleri iyi 
Neticeler Verdi 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ; 

Trabzon Turistik 
Otellerinin 
inşaatı 

• Geçen hafta salı günu ~ d· 
zeri Sultanhamamında Hacı R,eCC" 
bin muhallebici dükkanında bir bidl 
se olmuş, Müveddet isminde bir Jı:1'ı 
dört senedir sevi§tiği Sadık isnıill" 
de bir kırtasiyeciye tabanca ~eıı 
ve tehdit etmek suçlarından nıaz ' 
ntmen muhakeme altın& alınJDlŞtl• 

Enver Paşanın Buhara 
da Karşılaşdığı Vaziyet 

Deniz bankın haftada bir de
faya mahsu~ olmak üzere ihdaa 
ettiği Karadeniz koyun postalan 
şarkta bulunan birçok koyun tile 
carlannı ve bu meyanda Kara
denize seyahat eden yolcuları da 
fevkallde memnun etmiştir. Ko
yun postalarını yapan vapurlar 
doğruca Trabzona giderek her 
ıefıırinde 3000 e yakın bilyllk ve 
küçük bıçak hayvanı nakletmek
tedir. Buna rağmen bu seferler 
ihtiyacı karşıhyamaclığıııdan De
niz bank bu seferlerin haftada iki 
defa olarak yapmayı dü~ünmek
tedir. 

-Kırklareli Valisinin 
bir tavzihi 

Deniz bankın Trabzon Te Ri
zede yaptıracağı turistik oteller 
için ilk tahsisat olarak Trabzona 

Gazetenizin 10-12-938 tarih 180 bin lira gönderilmiş olduğun
ve 217 sayısının ikinci sayfasında dan, ilk olarak Trabzondaki ote-
çıkan (Kırklareli öğretmenlerini lin derhal in~aatma başlan:ıcak • !Cılveddetin muhakemesine dilll 

akşam asliye ilçüncü ceza nıabke ' 
mesinde devam edilmiştir. EvVtl" 
siliıhı muayene eden Yenicami cad· 
desinde si!Mıçı Hüseyinin yemiııli fi' 
]arak mUtaleasına müracaat edil ' 
miştir. Hüseyin muayene ettiği b: 
sifllıuı, raporda da zikrettiği gibi 
uzun zamandanberi bozuk otduğıl' 
nu, irca yayının vazifesini yapııı& t• 

Bu sebeple kendisine yalnız ınil· ı 
liyetini noktası noktasına takip 
bakıyorlar ve Müslüman olduğu için 
Türklerin arasında yaşamağı ter • 
cih etmiş bir insan göziyle siyasi 
va:ı:iyetini teşrih ediyorlardı. 

Filvaki iç taraftan gizli gizli faa· 
liyeti noktası nokt:ısına takip takip 
ediyorlardı. Nitekim Enver paşa 
Buharaya geldiği günden itibaren 
peşine takılını~ olan casuslar ken
disini kimlerin ziyaret ettiğini, pa
lj8.IUJ1 bunlarla münasebetini öğre • 
nip drehal junıııllan yağdırıyor • 
!ardı. 

Buharalı milliyetperverler ise 
Enver paşa hakkında başka tür
lü düşünüyorlardı. 

Onlar da paşayı Ruslar tara
fından gönderilmiş bir casus tc-ı 
telakki ediyorlardı. 

Her ne kadar umumi harpte 1 
turanizm prensibini ta kibedP.n lıir 

baş kumandan vekili ise de şimdi 
mağlup ve münhezim bir ku
mandan ve nihayet mülteci bir •i· 
yasi şahsiyet olarak kabul edi
yorlar ve: 

- Böyle olmasa Rusl:ır ona 
ehemmiyet vermezler .. Bolşevik • 
!erin adamı olmaııa derhal meml~ 
ketten atarlar diye konuşuyorlar· 
dı. 

- ı, işten geçmiştir. Yapıla 
cak hiç bir şey yoktur. Çok geç 
kaldık. 

Şanlı, şerefli kumandan oraya var 
dığımız zaman hakikati görecek • 
siniz.,. 

Bu sözler Enver paşa hazretle 
rini heyecanlandırmıştı. Çünkü 
memleketten aynldığı, boğazın 
berrak sularına veda. ettiği gün
denberi bu kabil sözleri unutmuş
tıı. Yıllarca kulağı dibinde akse 
den bu kabil sözlere milsehas•ir
di. Birden gözleri parladı. Ken
disinde 20 yaşındaki bir genç kuv 
veti buldu ve birdenbire ayağa 

kalktı. 

Onu gören diğer dinleyiciler 
de ayağa kalktı. Enver paşa her 
zaman yaptığı gibi elini kaldırdı 

ve: 
- Allahın izniyle bu işe ba~

lıyacağız. Üzerime düşen vazife 
de muvaffak olmak Allah111 elin· 

Bu koyun postaları ayrıca 

Trobzona gelmekte olan İran 
traMit eşya•ını da nakletmeji;e 
ba~Jıyarak yolcu seferlerinin da
ha kolay ye daha seri bir ~ekildo 

yapılması mümkün olacaktır. 

Deniz bankın Avrupnda ya
pılmakta olan yapur ve şilepleri 

tamamen geldikten sonra bu hat 
ta yolcu, hayvan ve eşya nakli
yatı tamamen ayrılmış olacaktır. 

b
. ""-VV"VV"VVVV"VVVVVVVVVVVV-. VVV'Cf 

dedir. Biz nihayet ır vaıııtayız. 

Eğer Türkistan için bir iş yapalıi

lir ve muvaffak olabilirsek evve
li\ bir islfım yurdunu kurtarmış ol 
mak ve Mnra da büyük ecdadımı
zın yurdunu yabancıların çizme
sinden haliıs etmek benim için en 
büyük z~vk olur. Burada benim ı 
yaptığım, yapacağım i~ nihayet 
elimden gelen bir yardımı esirge
memı•kten ibarettir. Bizim bura 
daki hedefimiz evvela yabancıla
rı yuı·ttan temizlemek, müslüman 
lar arasında tam bir birlik yap
mak ve Türkistanda bir mü•lü-

.;."ı BELEDİY.EDE :. . . -

Valimizin tetkikleri 
Vali Liıtfi Kırdar dün vilayete 

uğramadan doğruca belediyeye gi
derek ııehir işlerile meşgul olmuo, 
ve 11,30 dan sonra belediye daire 
şeflerinden mürekkep bir komis -
yona riyaı;et etmiştir. 

T mir izinleri için bir tamim 

haklı bir şilci\yetj) başlıklı yaz tır.. · 
nın aşağıdaki ,ekilde tavzihin Haber aldığımıza göre bu ote 
dilerim: lin önllmilzdeki yazın ortalarına 

Kırklareli öğretmenlerinin 932 doğru bitirileceği anlaşılmıııtır. 
senesinden matlubu olan mesken Bu otellerin inşaatı bitirildikten 
bedellerini viliıyetimiz her vili\- sonra üçüne.il umumi müfettişlik 

yetteıı önce vermek suretiyle öde doğunun bütOn tabii ve tariht kıy 
miştir. metlerini havi muhtelif lisanlarda 

Bugün hiçbir öğretmenin bu broşürler tabettirerek geniş mik
istihkattan matlubu kalmamı~trr. yaı<ta turi•tik propogandalar ya. 

Esasen; muallimlerin me;ken ~~k,.._tı,...r.""'""'~,..,....~""-""'""'""'""' 
bedelleri vilayet bütçesinin bir 
kararı ile 1938 yılına kadar te 
cil eclilmişti. Vilayet bütçelerinin 
miktarı mühim yekün tutan bu 
tah•bata tahammül edebilecek iıı
ki~afa henüz mazhar olmamaları 
yiizlinden yalnız vilayetimizde 
değil lıütiin vilayetlerde meskeıı 
bedellerini kalıul etmek imkiını 
ha8ıl olmamı~ ve mesele de vilayet 
işleri mcvzuundan çılc:ırak dev
let ve parti me.;ele"i halini al
mı.tır. 

::5alahiyettar Ye alakadar ytik
>ek makamlar mesken bedelleri 
işi iızerinde önemle me~gul olmak 
tadırlar. 

. , ... PO~İSTE <;.._ 

Dolmabahçe hadisesi 
tahkikati 

Dolmabah~cdcki ezilme hadisesi 
ni inceliyen heyet dün de vaka es
nasında orada faal rol aymyan ikı 
polisi dinlemi~tir. 

Benzin yüzünden kavga 
Dün gece Nişantaşında Meşruti· 

yet mahallesinde 46 numarada otn 
ran Enver arkadaşları Tahir, Ali, 
ldris. Tevfik, Hü•eyin. şoför Ahnıe 
din ula resindeki 177 4 numaralı oto-
mobil ile Sarıyerden gelmekte ikerı 
benzinleri bitmiş ve Sarıyer sakin·· 
!erinden benzinci tsmailden benzin 
almak yiizünden aralarında müna
zaa cıkarak biribirlerini yaralaılık· 
lıınndan cümlesi yakalanmıştır. 

Deniz kazası 

dı - .. 1 . ",hın Müvedde gını soy emış, sııa , 

tarafmdan, bozuk olduğu bi!iJıdiği 
halde, belki, Sadığı korkutmak ~~ 
ya tehdit için kullandığını sözleri • 
ne ilave etmiştir. 

Bundan sonra, Sadığın mabke ' 
meye verdiği bir istida okunmuş ' 
tur. Sadık, bu istida ile, sililuJt )'fi' 

niden ve mütehassıs bir heyet tıı ' 
rafından muayenesini, hadiseııin 
katle teşebblis mahiyetinde olduğıl 
için davanın saliilıiyct harici olar;'~ 
ağr ceza mahkemesine veri!ınesıw 

istemektedir. Sadığın bu taıeplefİ• 
mfüldeiuınumi Fehminin talebi "~· 
hile-, mahkemece reddedilmiştir. 

Bundan sonra, Müveddetin ve/" 
eliği bir istida okunmuştur. Müved· 

det bu istidada, Sadığın izdivacı ~: 
....;nı 

dile, on altı yaşındayken 1ıe .... ~ 

Son toplantıda Enver paşa bu mıın devleti ihya etmektir. 

Belediye reisliği ba:ı:ı dairelerin 
verdikleri tamir tezkereleri hakkın 
da bütün subclere bir tamim gönder 
miştir. Bu tamimde şöyle denilmek 
tı:dir. 

V:ıziyet böyle iken gazeteni
zin bir mektubun verdiği ilhamla 
ve hiç tetkike lüzum görmeden 
keyfiyeti idaresizlikle tavsif et
mesi mucibi tee'8ürdür. Vilayeti
miz; öğretmenlerin eshabı istira 
batini temin yolunda ilni dene
cek ılerecede "arfı mesai etmekle 
dir. Şimdiye kadar vilayetimi
zin 12 köyünde yapılan öğret
men evleri bunun en bariz deliJ;. 
clir. 

Arap<-ıımi iskelesine bağlı 3243 
nu

0

maralı saııılakı Mustafa oğlu Kı 
dir halden sanılalına aldığı müşte! ı 
ler ile Klirkçü kapısına geçmekte 
iken ayni iskeleden hareket eden Sa 
!im oğlu Arifin idaresindeki motö
rün ııademeHine maruz kalıp sand<.l 
ic;inde bulunan Ahmet oğlu Ali, Ya
sef, Manol ve Mehmet denize düş • 
müşler i:e de hadiseye te•adüf ede,ı 
!er tarnfında.'t kurtanlmı•lardır. 

izale ettiğini, uzun müddet mi!Jl3S'·" 

bette bulunduktan sonra, kendi ~: 
ronunun kızını alacağını beyanla 1 

divaçtan va:ı:geçtiğini, buna nıuk3' 
bil kendisine bir miktar para ve b.cr 
ay otuz lira vermeyi taahhüt etti • 

ğini söylemektedir. Diğer taraftıııl• 
istidada, bir müddet evvel, FraJll!U' 
va isminde bir delikanlı ile ıanıştı· 
ğı, bunun da, ken~ne ait olan bi.r 
malı ambardan almak üzere kendiS1

' 

nin' 450 lirasile bir fotoğraf malO' 
ne8ini aldığı, menfaatleri aşağı yıı· 

kan müııterek olan bu iki dclikaııiJ 
nın birle~rek bu tabanca oyunuııu 
oynadıkları acıklı bir lisanla aoııı· 
tılmaktaydı. 

sözleri söyliyerek susmuştu. Bunu 
dinliycn kendi fikrinde olan Bu • 
haralı gençler sustular. Enver 
pa a halı üzerindeı bağdaş kur
muştu. Heyecaııa kapıldı.ıj'ı için 
çoktıınberi bağda~ kuı·arak otur
duğundan ayaklan uyuşmuştu. A

Böyle yapmağa mecburuz. Çün 
kil cmperynlistler ve diğer düş
manlar bu ülkeleri yutmak için 

1 
uğra~ıvorlıır Vazifemiz onlara 
bu loknııınııı ne kac!ar zor olduğu 
nu gfü,\ermeklir. 

(Dev mı var) 

Hürmetlerimin kabulünli rira 
ederim. 

yaklnnnı uzattı. Biraz. ovdu. Sen - ---::::::::======-==== 

"- Bazı dairelerin verdikleri ta
mir tezkerelerine (adiyen \'e müte
ferrik surette tamirat icrası) yazıl 
mak surctile tamirata izin vreilmc
t<' olduğu görülmüştür. Bu sureti•' 
esasen kanuna mügayir vaziyetlerı 

olan binaların tamir tadil ve tahlct
mi suretile kanunsuzluğun idamesi 
ne ve halli müşkül meselelerin ih· 
d'1.sına mahal verilmiş olmaktadır. 

YENİ SABAH - Biz şikayet 
çi öğretmenin mektubunu aynen 
ııc~reclerken ~u ve.\·a bu nıak:ıııı.:ı 
bir idaresizlik isnadında lıuluıı
madık; lıiz işin heyeti umumiyP
•incle lıir ııi•betsizlik mevcudiyeti 

ni işaret etmek istedik. Salahiyet 
tar makamların, öğretmenlerin 

me<ken bedelleri işi üzerinde me* 
gul olduklarını ve Kırklareli vila
yetinin hocaların esbabı istirahat-

ra: 
- Gayet tabii olarak Ruslar 

benim arkamdan casuslar gönder 
m!şlerdir, Yapacajbmız hareket
leri adım adım takip ederler. Bun 
dan başka Ru~Iıır benim burada 
fazla kalmaklıgımı da arzu et
mezler. 

Bu çok doğruydu. Sovyet 
rüesası Enver paşa Moskovadan 1 
çıkarken: 

- Zannederiz Buharadaki ika 
metiniz çok uzun sürmiyecektir. 
değil mi paşam ... demişlerdi. Bu-
nun üade ettiği mana aşikiirdı. 
Yani (çok oturmayınız) demek 
istiyorlardı. Enver paşa bu söz
leri tekrar ettikten sonra bir ke
re daha bacaklarını ovdu. 

Bu esnl)da odada bulunan ve 
kendisi gibi bağdaş kurarak otu
ranlara ayn ayn baktı. 

- İşte azizim ... dedi. Bizim 
Buharada fazla kalmaklığımız iyi 
bir hareket olamıyacak. 

Oturanlardan esmer bir zat 
derhal cevap verdi: 

- O halde .. Jazım gelen porg 
ramı yapalım ve bunu tatbik için 
harekete geçelim. 

- İyi ama ... Arkadaşlardan ba 
zaıları Efganistana giderek işe 
baş!amakhğımız icap ettiği fikri 
ni ileriye silrilyorlar. Halbuki şar
ki Buhara da var? Acaba burada 
bir şey yapamaz mıyız 1 

Bu esnada hoca Sami söze ka
rıştı: 

- Size kaç defa tekrar ettim 
Enver paşa ... Şarki Buharada en 
ufak bir organizasyon dahi mev
cut değildir. Sonra orada çok uğ 
raşmak mecburiyetindeyiz. Hal
buki ben 1910 yılındanberi yedi 
su mıntakasında mücadele ediyo
rum. Oraları karış karış bilirim. 
İnsanlarını teker teker tanınm. 
Değil sizin gibi şöhreti, şanı, şe
refi bütün afakı sarmış bir ku
mandan, lalettayin bir adam git

j_.R_A_O_Y_O_._j 
PAZAR • 18, 12, 938 

12.30 Müzik (küçük orkestra) Hatta bu meyanda ve bu suretle 
1 · Freude . Volksfest • Kar- tamir tezkeresi verilmiş olması yli-

nnval (Gü,tav Lidner). zilnden beş katlı ahşap bir apartı-
2 • Ave )faria (Şarl Gunod). man vUcude getirilmiş olduğu esef 
3 • Dans hpanyol No. 6 (Enrik le görülmüştür. Badema izin veri-

Granados). lecek her nevi tamirat için yapıla-
4 - !lfoonlight in Venis (Joze cak işlerin tamir tezkerelerine sa . 

Armandola). rabaten ve madde yazılmasını ehem 
13.- Saat ayarı ve haberler. ınlyetle bildiririm.,, 

13.10 M!lzik (kllçük orkestranın wvvvvvvvvvvvvvvvvvv""'"""""'"" 

devam). 
5 • Andantino in modo di can. 

!erini temin yolunda •arfı me8ai 
ettiğini öğrenmek bizi memnun 
etti. Ancak öğretmenin mevzuu 
bahis şikayet mektubunda mesken 

bedellerinin !l38 haziranından iti
baren yurdun birçok yerlerinde 
tediyesine başlandığı halde kendi
leri mesken bedeli almadıkların-zona (Çaykovski). 

6 • Vir Vandern um Die Welt Kanınpa~· 1 h.rın müracaatı dan şiklyet edi~or ··• 932 yılından 
(Niko Dosta!). Birkaç seneden beri yapılma- alacağını alamadığından hiç bah-

7 • Ein A bend in St. Peters- sına devam edilmekte olan Har- solunmuyordu.Sonra da öğretmen 
burg (Helmund). biye - Kasımpaşa yolunun inşası !erin mesken bedellerinin tediyesi 

l3.4S l{onuşma (ev kadını sa- bir müddettenberi durduğu için işinin bir devlet ve parti meselesi 
ati), 14. _ 14.30 Türk müziği son yağmurlardan sonra bu yo- I halini almasına şaştık. Bizim öğ
(Tanbur, kemençe). lun bilhassa Yenişehirle Kasım • renmek istediğimiz cihet şudur: 

paşa arasındaki kısmı tamarnen 938 haziranından sonra Kırklar-17.30 Müzik (dans saati), 18. · ı· ·ı 
bir bataklık haline gelmiştı'r. E- e ı ı e muallimleri mesken bedelle 30 saat ayarı ve haberler. · · · ı 
sasen buradaki kanalizasvon ı·eıe- rını a ıyorlar mı? Şayet almıyor-18.40 TUrk milziği ( ince saz - ·' 

faslı), 19.35 Konuşma (Dokuzun-I ri de ikmal edilmemiş oldui{~n- !arsa, başka vilayetlerde aldıkları 
cu arttırıııa hafta dolayısiyle Şa- dan Kurtuluş ve karşı tar:ıftaki v~ _kanun dabunu emrettiği halde, 
kir Kesebir. iktisat vekili), 19.55 mahallelerden gelen lağımlar cad nıçın almıyorlar? Cevap buna 
Türk milzigi (Zeybek Uirküleri), 1 delere akmakta ve bu semtte otu- ..!!'hasir olmalı idi! 
20.25 Müzik (oda milzigi • Cumh. ran halk birçok bakımdan bizar 
Başk. Bandosundan • Obua , Ali olmaktadır. 

Bostancı Klarnet • Rauf Öktem. Ö~rendiğimize göre bu ma-
Fagot • Mustafa Sesar. hallelerde oturmakta olan esnaf 
Korno • Necmi Öğün. ve ahali aralarında bir mazbata 
Piyano • Cemal Reşit. yaparak yeni validen buradaki in 

El Dokuma Tezgahlan 
Kongresine H zırlık 

Önümüzdeki hafta içinde An-
1 . Sonat • Fa majör (Benedot

şaata başlanarak bir an evvel ik- karada toplanacak olan e ı doku-
to Marsello) · mal edilmesi hakkındaki bir ri- ma tezgfthlan kongresinde bu-

2 · Sonat - Fa diyez minör (Ji- cada bulunacaklardır. 
orjio Antoniotti), Viyolonsel • Me- !tınmak üzere şehrimizden seçi

len heyet birkaç güne kadar An-sut Cemil, Piyano - Cemal Reşit. Yapılın t hıiller 
21.25 Saat ayarı ve Para kamfi'r Gümrük kimya li\boratuvarın- karaya gidecektir. !ktısat vckale 
ve toprak mahsulleri borsası, 21. da son bir ay zarfında 2241 tah-
85 Müzik (varyete), 21.55 Konuş- lll yapılmıştır. 
ma (at yarışları neticeleri), 22.05 Zireat lı onğresi 

tinin bu münasebetle her nevi 

dokumadan nümunelik olarak is
tediği birer metrelik dokumalar Müzik (Rumbalar. pi), 22.80 Mil-' ' Memleket ziraatinin program 

zik {operet parçalan)' 22.45.28. lı bir surette inkişaf ederek kal- hafta içeriılinde An karaya gön-
Son haberler ve yarınki program. kınması temin maksadiyle Anka- derilmiştir. 

miş olsa yıllarca düşmanla müca-ı,.....--------------, 
dele eder ve Kırgızistanı zapte
der. Fakat sizin gibi bir kuman
dan, bir kahraman başımızda ol
dukça bütün Tilrkistanı hürriyete 
kavuşturmak işten bile 1&yılmaz. 

rada toplanacak olan' büyük zira Vekalet dokumacılığın inkişa

at kongresi için bütün hazırlıklar fını temin etmek üzere hazırlıya

nihayetlenmiş olduğundan kong - cağı büyük projeden evvel 1stan

re bu ayın 27 sinde toplanacak o- bul dokumacılannın hazırladığı 
lan büyük parti kurultayından raporu tetkik edecek proje için 

Bol bol reçel yiyen çocuk kuv
vet ilicına muhtaç olmaz. 

Ulusal Ekonomi ve Ar~· 
tırma Kurumu 

sonra ayni gün açılacaktır. bazı esaslar tesbit edecektir, 

Yere düştü 
Dün saat 9,45 te Karagünırük 

Sultan mah _llesinde oturan Ka.sta
monulu 315 doğumlu Mustafa oğlu 
Hacı Karahan Eyüp imarethanesi
nin kurşunlarını tamir ederken mü 

va:ı:enesini kaybederek yere düşmü ı 

ağzından burnundan kan geldip 
halde ifadeye gayri müktedir bir 
halde Cerrah paşa hastahanesine y .ı 
tınlmıştır. 

Ev kirası yüzünden kavga 
Fındıklıda Karabaş yokuşunda 

4 numaralı evde oturan Zeki ile ay
ni yerde oturan Recep Sankaya ta-

rafından ev kirası yüzünden kendi

Mü veddetin istidası okunduJı:tıın 
sonra müddeiumumi Fehmi iddiaB1' 
nı serdetmiş, silahın esas ititıatil8 

bozuk olmasınd:ı.n dolayı kanundııJ.1 
silib tarllıne uymıyacağı noJcW!lll' 
esas tutarak Müveddetin ııeraetinı 
istemiştir. 

Heyeti hakime mii%akereye çe~· 
dikten sonra, Müveddetin ha~etı· 
nin ceza kanununun 466 mcı ıııa.d· 
desinin birinci fıkrasına uyduğuıı0' 
bu fıkra mncibince 3 giln baP6'1 

m~ tıkfnn edildiğini, bu mabkiı!JIİ>"1 
tinin de tecil olunduğunu tehlii .ı· 

sine hakaret edildiğini iddia etınifj- miştir. 

tir. Suçlu yakalanmıştır. -·--= 
Sarhoşluk Bir Adliyt<cimiz vefat etti 

Kasımpaı;ıada 21 numarada otu • ~.11· Bir müddettenberi kalp ha.B':"".' 
ran ve Decizyolları Çankaya vapu- ğından rahatsız olan adliye[l).i.ıil> 
runda makinist lbrahim oğlu Nu · değerli adamı olan ikinci 50rgu ııA; 
reddin sarhoş olarak rezalet çıkar- kimi Mahir ı:· .:. Eabah evinde a.Jl 

dığından yakalanmıştır. olarak vefat etmiştir. 
Sarhoşluğu, sonu Mahir gerek fımirleri ve gere~ 

F .,~ 
atihte Sangüzel caddesinde 12 arkadaşları tarafından çok sev" , 

sayıda oturan Tahtakaledc şekerci ve adliye hayatında 30 seneye y• 
lik yapan Rilşen dün gece saat 1 de kın muhtelif hizmetlerde buluıııııııf' 
sarhoşlukla sokakta yere düşüp tur. 

burnundan hafifçe yaralandığından Merhumun cena:ı:esi bugün Sııftl~ 
tedavisi yapılmıştır. yadaki evinden kaldınlarak )ler ·r 

Sektei kalp efendi mezarlığına defnedilrııİltı 
. t 'fl 

Galata Serçe sokağında 18 nunvı Bu kayıptan dolayı adliyemı.ı JI"~ 
merhumun ailesile arkada.şlar ralı evde oturan 1281 doğumlu Ta-
tazıyetler dileriz. ~ 

bir oğlu Neşet odasında ölü olarak - _ 

bulunmuş belediye doktoru tara - ıı••••••••••""', 
fından yapılan muayenesinde sek • T A K y İ M 
tei kalpten öldüğü anlaşılarak def
nine ruhsat verilmiştir. 

-·-
Tramvay şirketinde toplantı 

Tramvay şirketinin nafıa ve
kiıletince satın alınması hakkında 

ki müzakerelerin yarım kalması 

üzerine Belçikadan gelen murah
haslar memleketlerine dönmüş

lerdi. Yarın şirketin Beyoğlun

..... ,,.. .................... ,"""""" 
18 llk Kinun 1938 PAZAR 

Hicri: 26 Şevval t3.S7 
Rumi: 5 İlk Kiının 1354 

Kasım : 41 

Dotu aaati : 7,18 

daki merkezinde bir toplantı ya • 1 Ôtle ı 12,10 - ikindi : ı4,ı9 
ıs.:ıı pılacaktır. Bu toplantıda şirke-' Akşam: 16,42 - Yauı : 

tin son bir senelik pliınçoları tet-1 lmıak : 5,34 

kik edilecektir. " !'••••••••••-" 
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Ziraat Kongresi için 
Vekaletin Bir Tebliği 

Büyük Kongre . bu Ayın 27 sinde 
Ankarada Ictima Edecek • .. 

---.....•ili~·.....,___. 

Yeni Bir ittifak 
(Bqwafı 1 inci ea,fada) 

çalışarak rahat yapmak ve kuv -
vetlenmek lstiyecek bir Japonya 
için Avnıpanın iki totaliter devleti 
için ittifak etmlye makul hiçbir ııe
bep tasavvur olunamaz. Akla gele

cek miltalea Japonyaruıı yeni itti
faka istinaden birleşik devletlert ye 

tnglltereyt Uzak Şarktan bUtttn bO

tün ve kat'! surette uzaklaştırmak, 
Uzak Şark hakimiyetini mutlak llU• 

rette ele geçirmek siyasetini takip 
etmeyi dilşilnmesidir. Amerika ile 

Ankara, 17 (A.A.) _ Zira.:!.t Ve·ı illeti bütün valilere, kongreye iş- tnf,'ilterenln böyle bir istiskale so • 
lclletindcn tebliğ edilmiştir: 1 tirak edecek A.za hakkında aşağıda ğukkanWıkla tahammlll ederek U-

1 _ Birinci köy ve 1i.ra.at kal - ki telgrafı yollamı~tır: zalt Şarktan geri çekilmelerini pek 
kınına kongresi içinde bulunduğu - 1 - Birinci köy ve ziraat kalkın aklımız almaz. Bundan dolayıdır ki, 
ınuz BirincikAnuıı ayının 27 inci sa ma kongre talimatnamesi bugün bugUıı Avrupa eteklerinde beliren 
h gllnü saat ıı de Ankarada ac;ıla- adresinize postaya verilmiştir. fırtına şimşekleri birdenbire ta u
caktır. 2 - Vaktin darlığı hasebiyle aşa zak şarka kadar yayılmıştır deni· 

2 _ Bu kongreye BliyUk Millet ğıdaki maliımat arzolunur. lebilir. 
Meclisi azası, Cumhuriyet Halk Par 3 - Kongre parti fevkalade kurul Almanya ile ttalya eğer Avnıpa-
tisi umı.mi idare heyeti, vekaletler tayını müteakip yani 27 Birincil<&- da bir hekelonya elinde değilseler 
ve müstakil umum müdürlUkler miı nun 1038 de saat 11 de Ankarada Japonya ile ittifaktan ne fayda 
l!lessillcri, üniversite ve diğer yük toplanacaktır. bekliyebilirler? Çünkü komllnimıln 
Gek mektepler mümessilleri, matbu 4 - Bu baptaki ynzı!arllllın ve sirayet ve tecavUzüııe karşı müda
at ve Anadolu Ajanm mümessille,.,. Bsşvekiiletin 3-4-938 tarihli telgraf faa endişesile böyle bir tertip yap -
· il! · ı •- la vaki emri esaslan dahilinde ala-'Vilayetler mümess en resm .... ~ mıya kalkmış olmalan sözlerini cid-

Olarak davetlidir. kalılar arasından seçilmiş kinısele- dl telB.kki edememek ıstırarındayız. 
3 - Bundan başka ziraat ve zi- rin kongre günil Ankarada bulun- Temin fütuhat politikası, Komin 

raat maddeleri üzerinde çalışan k<l dunılmalanııın teminini ve hare - fil 
ket tarihleriyle isimlerinin,obildiril Trotsky'ııln cihan inkılabı h" yası 

on..ratifler ve müesseselerin, bu i- kt beri d rgun bir safhaya gı'r 
'"" meslni rica ederim. ço an u -lln tarihinden itibaıcn 26 Birinci- b' k il · ta 

5 - Bugünkü tarihli Anadolu A- miştir. Herhangi ır om nızm -
kanun ıı.kşamına kadar gönderecek 'ht' tl b 1 k 

J·ansı ile resmi davetliler haricinde arnızuna karşı ı ıya ı u unma lerini Ankarada kongre umumi kfı-
her- ar::u edenin ve biliımum zira - lilzıımu korkulan tehlikeyi bütiln bü· tipliğine bildire-ekleri mümessiller. 
atla alfı.knlı teşekkiiller ve m!iesee- tün tahrik edecek "provocation., lave keza ayni tarihe kadar şahsen 
selerin 26 Kanunuevvel 1938 akşa ra kalkmayı haklı gösteremez. Veya firnıası namına iştirak edece-

ğini bildirer,.kler, baya mahsus mma kadar umumi katipliğe milra Şüphe yok ki, Avrupada bir harp 
bilumum hukuk ve ıın!i.hiyetlerile caat zartiyle il.ıa sıfat ve hukuku zuhur eder de, pek korkulduğu ü-
işti•ak cdebileceklerdiı'. ile iştirak edebilecekleri ilan edil • zere, umumi bir mahiyet alırsa U-

h la miştir. Bu cihetin de mlinasip vası zak Şarktaki bir Japon ku,-veti <l - Kongl't' üyeleri için azır n "- w 
raf talarla mıntakanızda al""'a ann Rusyanın Avrupadaki hareket ser-rtı.ış olan neşriyat, balar ta ııı - maliımatına isali lazımdır. 

dan umumi katipliğe müracaatl1 bestisini ihlfil edebilir. Bu itibar ilcl 
alınacaktır. 6 - Her vilayet için bir kişiyi ge.; Japon ittifakı Berlin - Roma mih-

5 - Kongre dört giln devam ede memek üzere bizzat çiftçi köy!Uler verinin işine yarar. Fakat dediği • 
ııektir. Yılbaşı gecesi kongre V.ası arasından seçilmiş olanların gid;p miz gibi bütün bu faydalar ancak 

gelme yol paralan ve Ankarada ika 
!lerefine bir resep8iyon vardır ve nıet masrafları vekaletçe takdlr ,.11 Almanya ile 1lalyanın ve Japonya-
tllıiııe kaydı yoktur. retiyle verilecektir. Vaktin darlığı ııın taarruzi bir siyaset takip etme-

6 - Vaktin darlığı hasebiyle ala bu paraların avans olarak irsallnt'! teri takdirinde elde edilebilecektir. 
kadarlarııı hu tebliği davet yerine mani olduğundan iptidaen mahalle Onların tedafüi bir vaziyete düş -
kabııJ etmeleri rica olunur. rinde temin buyrulması rica olunur. meleri ihtimali yakın zamanlar için 

Valilere yapılan tamim 7 - Tnmimen vilayetlere tebli~ akla bile gelemez. Şımdiye kadar 
Ankara, 17 (A.A.) - Ziraat Ve- edilmi,,"<tir. 

1 

hiçbir devlet ne Alman topraklan 

-------- • üzerinde bir hak dava etmiştir, ne 

B. k Çı"n _ 'apon ttalyan arazisini ilhak emelini bes-
lT aç ay sonra Jı ıemiştir. 

A J l..J ıuarbı" Yenı" Jen Bizi umum dünyanın sükıln ve 
L"1.Vrıtpaua narp -ıj uı huzuru ııii.mına endişeye düşüren 

Ç k k Cz"d' -'etlendı" şey bu yeni ittifak tahakkuk eder-
l aca mış ..,, aı se, kuvvetli muvazenesini temin 
Rooseveltin kehaneti Çiıılıler ilerliyor için, karşısında ba.şka bir ittifakın 

Va.şington, 17 (A.A.) - Roosc- Hongkong, 17 (A.A.) _ Çin A· fiile çıkması ve umumi harpten ev-
Velt, gu .. nün büvük bir kısmını h:ı- b'ldi · velki feci ve devamsız vaziyetin he-, jaruıı ı rıyor: 

l'İcl i~lere tahsi.<ı etmiştir. men hemen aynen tekerrür etmesi· 
Reisicümhur-. Avrupa ve Asya - Dü~man demiryolu üzerindeki dir. Bu kadar felfı.ketten, buhran -

ııın son hqlıcıJerini getiren harict· Kao-Yao ve Kvangsen'e yaptığı ta- dan, ıztıraptan uslanmıyan beşe -
Ye mfısteşarı Wells'i kabul ettikten arruz muvRffakıyetle püskürtül - riyeti yapacağı çılgrnlıklardaıı do-
llonra Amcrikaıun Londra elçisi .. u B 1 ı.. be J nl 
lrenncdh ile ttztm· bir mülakat yap- mu~'t r. ununa .,.,ra r apo ar layı bekliyen ceza çok milthiştir. 

taarruz vazivetini muhafaza etmek, H'' · c h'd YALÇIN llııştır. Elçı. A vrupımııı vaziyeti ' u ... yın a ı 
hakkında buyuk bir bcdbınlik gös- tedirler. Tsunghua'mn şimalind" ============== 1 

ternıiş ve vnzi,ctte ist..krar olma - Çin merkez kıtaatı bazı muvaffakıl Dr Caht'ın Lon• 
dıı,"ını, glln geçtikçe velıam~t kes- yetlcr elde etıni~lerdir. 0 "r' 
lıettiğini ııôylP.diktcn sonra birka~ d a "T"emaslurı Japonlar Tai-Pig-Çang ci\·arında T 1. 1 ay sonra bir harp çıkması ihtimaıi 
lıuıunduğunu ilave enni~tfr. bazı müdafaa tertibatı almışlardır. 

R.oosevelt, bundan sonra Ameri- Çiıı sol cenahı Kuangkiu demiryolu 
itanın Paria elcisi Bullitti kabul et- nun doğu istikametinde süratle iler 

llliştir, !emekte olduğundan, Japonlar Çang 
Romadıı yakında Mu.ssolini ile mo-Teau'ya kadar çekilmişlerdir. 

l'haınberlaiıı arasın lg. yapılacak 
l!°Örüşmelerin neticesi ;sabırsızlıkla Takviye kıtaatı alan Çinliler Uaiçov 
lıeklenmektedır. ve Pokle şehirlerine 9 tarihinde ü-

~ski f spanya Kralı fs- çüncü defa olarak hücum etmişler-
k dir ve- 48 saat süren kanlı muhare-

panyaya ğireb:}ece belerden sonra Uaiçov şehrini ta· 
Patis, 17 (A.A.l - Kont Roma

lloneıı Havas Ajan81Illll Saint • Se· mamen istirdat etmişlerdir. Çinli-
blatiyendeki husuel muhabirbe ııu !er şimdi Pokleye hücum etmekte -
beyanatta bıılunmuştur: dirler. 
"- Burgos hükOmetinin, sabık 

lt:raı Alfons hakkında lttiha.ıı etti
fi ltarardan sonra Kralın Franklst 
lııpanya arazisine glnnesine hiçbir 
llıiııı kalmaınl§tır. Fakat unutma
llıalıc1ır ki, karar vermek hususun
de.Yegiııe sal!hi.yet sahibi olan Ge
~~~ Frankoya itaati& mükellef o
'"'<118nn ba4ı:ıda sabık Kral da var· 
ılır . ., 

Yunan komilnistler!nin 
müracaab 

Grup Birincilikleri 
Ankara, 16 (Hususi) - Bu

gün Samsunda yapılan' Türkiye 

grup birincıliklerinde Tokat Gi

resuna 6-0, Trabzon Rizeye 6-2 

galip gelmiştir. İzmlttekl müsa 

bakalarda Kocaeli Afyonu 1-0 

yenmiş, Edirne gelmediğinden Es 

kişehir hükmen galip sayılmıştır. 1._>.tina, 17 (A.A.) -- Eskiden par 
""lllento komilnist grubu reisi olan 
11

lttavo da dahil olduğu halde el - ....----------.,~-----..., ı 
ltoıııünist mebus hükilınete bir be- Yurtdaş: 

daima 'ev vs ~evın hapishanede bulunan üç eski Yerli malını 
~naıne göndererek komünistlik- kullan. 

Vaz geçtiklerini ve şimdiki reji- Uluaal Ekonomi ve attırma ::e hizmet etrııek istediklerini bil- kurumiı 
1

1'ıııiıılerdir. L------------~ı 

Londra, 17 (A.A.) - Press· 
A•"ociationun diplomatik muhar
ririne göre, B. Şahtın Londrada 
yaptıgı müzakı>rderin büyük bir 

kısmı yahudi meselesine hasretli! 

mi•tir. B. Şaht, Evian konferan
sından sonrn ibda• edilmiş olan 
hükumet komitesinin başkanı 

Lord Winerton ve bu teşkilatın 

Amerikan direktörü B. Georgs 
Ru blee ile görilşmilştur. 

Bununla beraber, R. Şahtın 

Amerika h!ikOmetinin Almanya

daıı rahudi muhacereti finanse 
etmesini istediği yalanlanmakta 
ve kendisinin yahudiler& 

küçük bir para nakli için salahi

\'et \'erilme<inden doğan m!işkü-1 

İat meselesini tetkik ettiği tas-rih 1 

edilmektedir. 
Diğer taraftan B. Şaht, Lond

radaki görüsmeleri esna<ında Al 

nıanyanın lngilterere yaptığı it

halatın arttırılmasını temine ça
lıştığı lıildil'ilmekledir. Londranını 

yun resmi mahfilleri B. Şaht ta-j 
rafından sarih bir teklif yapılma-ı 

dığıııı ve fakat iki memleket için,, 
müştel'ek Lir menfaat arzeden e- ı 

konomik ıııe~eleleı· hakkında u-1' 
mumi müzakel'e cereyan ettiğin' 

bildiriyol'lar. 

Ankara - Erzincan 
Çember/ayn 
Romaya 
Gitmiyor mu ? 

Sivas Kongresinin Toplandığı 
Binada. Atatürkün Yattığıyatak 

YAZAN ı MURAD SERTOOLU 
-2-

Londra, 17 (A.A.) - Tlmes 
gazetesi Roma glSrUşmeleri prog
ramının henUz teabit edilmediiini 
ve buırilnkil teklinde ziyaretin 
mııhtelit meeelelere temutan ba~ 
ka bir ca7eyi i.ltihdaf etmedltıni 
talll"ih ediyor. 

Mnnclı:ester Guardian yanyoz. 
Roma hiç bir ,eyi terk niye

tinde deitlldir ve ba.,.e ki lln R•.)
mayı ziyareti ise İtalya için adecQ 
bazı şeyler koparmak ve8ilesi
dlr. Ancak İtalyanın •on defa 
ortaya sardUğil biltiln istekler 
Fransaya taalluk etmektedir. Jl. 
Chamberlain ise bu kabil istek
leri tatmin edecek ~alahiyeti ha
iz olmadığı gibi Fran•ızlar da 
"Hayır., demek için Çekler gıl" 

değil oldukça kuvvetlidirler. 

Nafia Ye Milli müdafaa Yekilleri Sıvat Cer 
Maketini tetkik ediyorlar 

A talyesi.ııin 

Gazete şu neticeye varıyor; 
GörO~meler neticesiz ka!dı~ı 

takdirde, akim kalmış olacak, bir 
netice hasıl olduğu takdirde ı~ ... 
bundan İtalya kazanacak, İngil
tere ise kaybedecektir. Buna bi
naen, bir kı~mı B. Chamberlainin 
yabancı politikadaki umumi gö· 

- Biraz istirahat etmez misi-ı 
•• nız. 

Ali Çetinkaya kendisine yapıla'l 
hu teklifi reddetti: 

- Hayır istemem, dolaşalım .. 
Bana biraz daha izahat verin! 

Gelecek sene yılbaşında tamam· 
!anacağı vakit, Türkiyenin en muaz 
zam eserlerinden biri olacak olan 
Sıvas cer atelyesinde inııaat müheıı 
disi Bay Suat, kendisini dikkati~ 
dinliyen Nafıa Vekili Ali Ç.ctinka
ya ile milli müdafaa vekili K:i.zı· .ı 

Özalp, fabrika binasının üst katııı 
da maketler üzerinde malumat v '· 
nyor: 

- Atelyemiz tamamlandığı v ... 
kil yılda 700 vagonu imal ve 1800 
v:ıgnu da tamir imkanına malik 
olacağız. Aynca ayda 12 de loko
motifi tamir edebileceğiz. Altı bu -
çuk ıailyon liraya mal olacak ola ı 
fabrikamız, en modern teknik usul
lere göre in~ edilmektedir. Muhar· 
rik kuvet olarak fabrika clalıilinde 
sadece elektnı;ı kaouJ ettik. Tam, 
re mwıtaç vagonlar rabrıkaya ş.ı 
yoldan dahil olaeak. Burada ta -
mir edildikten sonra şurada boya
nacak ve harap bir vaziyette girdi
ği binadan yepyeni bir halde şu yol
dan çıkacak. Bu gördüğünüz bina 
lokomotifler dairesidir. Şu bina d » 
vagonlardaki çarşaf, peçete gibi 
be~ eşyaların yıkanma dairesidir. 

Birdenbire maKt..a.1 ......... yumu~, o·>
caman bir bina olmuş gibi bir taraf 
tan tamire muhtaç vagon ve loko
motifler arka arkaya giriyorlar. 
diğer taraftan yepyeni olarak bir 
inci dizısi halinde çıkıyorlar. Evet, 
bütün ounlar bir sene sonra haki· 
kat olacak. Ve uzunlukları dev a
dımlariyle artan dcmiryollarımızla 

birlikte, ayni nisbette tezayüt eden 
vagon ve lokomotif ihtiyacı yurd 
içinde yP 'e yüz tatmin edilmiş o
lacak. 

Şimdi tabrikayı geziyoruz. 6J 
ton kaldıran vinçlerle hS\·aya kal
dırılmış koca bir lokomotifin sal· 
!andığı büyük salonun önünden a
melenin yıkanacağı büyük dairey:. 
daha sonra da maraııgozhaııeyı 

geçtik. İşçiler vekillerin gelmesin<' 
rağmen muntazaman çalışmakta. d<:-· 
vam ediyorlar. Bu, ilerlemek yolun
da bir saniye blle kaybetmeyi ls
teıniyen yeni TUrk zihniyetinin biı' 

aemlıollldUr. 

Nafıa vekili atel~en çılrukaıı 

- Gördüklerimden çok mem
nun oldum, diyor. 

Sıvası dolaşıyoruz. :tstıuıyo ı 

caddesinden şehre girer girmez sol 
tarafta bulunan büyUk lise binası, 
Türkiyenlıı en mukaddes varlıkla -
rı.ndan birini taşımakladır. Zir~ 

Türk istiklill savaşının ilk nüvele -
rinden birini teşldl eden Sıvas kon
gresi bu binada toplaııınıştır. Zira 
Türk inkılabının babası bUyllk A
tatürk, o heyecanlı ve mübarek 
günlerde bu binada ikamet etmi§ • 
tir. 

Onların toplandıkları, şimdi bir 
müze haline getirilen salondayız. Ka 
ba tahtalardan yapılmış karşılıklı 

1 
be.1 on sıra. üzeri halılarla örtillmliıı 
bir kürsü, sağda küçük blr yazı ma
sası, basit bir hokka ve iki tane adf 
yazı kalemi. Salonun arka yerine 
de bir masa konmuş. Masada o za
manki muhaberatı idare etmiş o -
lan telgraf cihazı duruyor. 

İşte Tllrkiyeniıı mukadderatı, 

bıı kadar basit bir dekor içinde mü
nakaşa ve tayin edilmiştir. Kafa -
larımızda binlerce, on binlerce dU · 
şünce var. Hissedilir şeyler o ka • 
dar engin, o kadar bUyllk ve ma
nalı ki.. 

Şimdi de Atatürk yatıılc odasın
dayız. Demir karyolası bombo§ du
ruyor. Odada basit bir masa, bir du
var aynası ve küçük bir dolaptan 
başka bir şey yok, Dolapta da Ata- : 
türk yemek yediği çatal kaşık ve ı 
su içtiği ııurahi ile bardak var. 1 

ç._bcrlay 

O zamanlan ona en yakın ola- \ 
rak orada yıuıamış olıtn ~imdi mek· I 
tebin dahiliye müdürlüğünü yapan 
Derviş Devirmiş, gö~leri dolu dolu 
ona ait hatıı alan arka ıtrkaya an
latıyor. 

ril~melerine iştirak eden buı İn
giliz müşahitleri kendisinln Roma 
ya ı!tmiyeceğini ümit <)tm•kte
dirl ~r. 

- O, bu kürsüde: "Türkler bo· 
yunduruk altına giremez., diye bay 
kırdığı zaman yerler ssrsııffiıştı. 
Artık ona kimııe itiraz edemiyor . 
du. 

Bir glin aç ka~tı. Yiyecek bir 
şey kalmamıştı. Bana gülerek: "Yi 
yecek bir ııey bulanw: muıuı T" diye 
sordu. Bende de bir ~y yoktu ki .. 
Birdenbire aklıma aşağıda dolap -
ta bir kavun vardı: "Paşaın I _ de -
dlm. Afaitda bir ka'f11n -rar. Eğer 
lstenıeniz! .... "Hah, hay!" Dedi. Ka 
vunu kestik. Al1ahm !uttu, kavun 
o kadar tatlı, o k&dar tAtlı çıktı kl .. 

Başlarımız eğik, gtlxlerbn!T. :raıılı, 
i.;;mJ~ dolu llııeden ~:vonız. 

MURAD SERT<>CLU 

Amerikanın 
Silahlanması 

Roma, 17 (A.A.) - Mesngero 
gazetesi, Amerikanın muazzam hı.
va sil!h!arı prograııııııdan bahsede 
rek bu program mucibince 1940 ııe 
nesine kadar 12,000 tayyare yapı
lacağuıı ve bunların 8.000 inin d .. 
nis ordwruna ve 9.000 hı.hı de kara 
ordu.una tahımı edlleceğlııl yazmak 
ta ve fll!llan ntve eylemektedir: 

"Hlçblr meınlt'Jıetin Amerikayı 

t.ehd!t etmectıttne göre bu 91Wı!an

JJl&Dlll ittin Amerika Cumhuriyet· 
teri taratından takip edilen .ıyaset 

' U-lnde tazyik icra etmellten baş-
ka p~I olmadıiJ. muhakkaktır.,, 

Bu guete, Amerikanın demolı.ra
silerle tet1&11Ud!i dolayıelle ell!hlaa
dığına da fbt1ıııal v.ırmelrtedlr. 

Siliblanma aleyhinde bir itiraz 
Nevyork, 17 (A.A.) - Nevyork 

ticaret mecllslnde bir nutuk söyli
yen General George Maaeley, siya
si masraflarla Ameı-ikııyı vasi m.lk 
yasta bir silfıhlanma programı tat 
bile etmlye Re\·keden tahrikltçılara 
§lddeUe hücum et.mi~ v~ bu suretle 
slllhlanına için ortada ~filli MUd.ı. 
faa ile alakadar hiçbir sebep olm1<, 
dığ1ııı DJ.ve eyleır.!ştir. 

~ıvas cer atölyeııtnla içf 
' 

Nutuk, hazır bulunanlar tarafın • 
dan aiddetle alkışlanımsbr. 
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fl.Z~~ı<A 
Otobüslerden 
Şikayet · 

·Gençler Turnovası 
Son günlerde Fatih ve Beyazıtla 

Beyoğlu arasında işliyen otobüslere 
bindiniz.,e dikkat etmi!ı olacaksınız. 
.Arabaların me§hur kırılmaz cam
larının hemen hemen hepsi çatla • 
ınıştır. Hem de çatlaklar öyle ufak 
tefek değil_ Camlar boydan boy.ı 
c;atıamııı. Ve yahut 'ınerkeıden iti -
baren dört bir tarafa doğru ince 
hatlar halinde uzamış. 

Kadın· Berberlerinin Sırrı Galatasaray Gençleri Beykoz 
Gene/erini 4 - 2 Mağlup Etti • 

Otobüa sahipleri, bittabi dağıl -
madığı için bu yol yol çatlamış cam 
lan değiştirmeyi hatır ve hayalleri
ne bile getirmiyorlar. Ve kendileri· 
ni masraftan kurtardıgı için bu da
ğılma• camlan yaza yaza nihayet o
tobii.81ere taktıran gazetecilere bc>I 
bol dua ediyorlar. • 

Maalesef bizde bazı esnaf, bu ne
vi teferrüata asla ehemmiyet ver
mez. Eminim ki, ıabıtai belediye 
m.:omurhn olmasa pislikten birçok 
dükkanlara girmek bile mümkün ol· 
maz. Halbuki tenüzlik, in~ her' 
şeyden evvel mi•<jteriyi celbeden en 
büyük amillerden biridir. Ayni oe· 
kilde camları çatlak, kanapelerinl•ı 
yayları bozuk, pis otobüslerde mü~ 
terileri kaçınr. Fakat bunu kendi
lerine anlatmak o kadar zor, hatta 
imkansız bir şey ki, yine zabıtai be· 
lediye memurlarından imdat iste • 
mekten bruıka ~ıue yok. 

TllXI 

für -Yugoslav afyon anlaşma•ı 
Türk ·- Yugoslav afyon anlaş 

masını yenilemek üzere birkaç 
günd enberı ~~hrimizde bulunan 
Yugoslav heyeti ile dün müLake 
r elere devam ediimiştir. Dünkü 
toplantı sabahleyin ticaret oda'! 
meclis ~alonunda yapılmıştır. Mü 
zakereler 15 gün müddetle de
vam edecektir. 

Mesleklere Kazanclarile • 
Apartman Yaptıran 

Doktorluktan Sonra Kadın Berberliği de Katıldı 
B. b b ta bü tik ................ , •••••••••••••••••• .,, 

ır er er nınm, y .• •. 

dııkkanının bir tarafından bugün- ! Yazan , ·A p O \ 
kü ticaret hayatının en kllrh mes- ~. ı · • ı ı .: 
J - • 1 "k d b b ı··. ·ı •• . •• egı ~ an a ın er er ıgı.. ı e •••••••-••••••••-••••••••••••••••• 
mcşırul olurken diğer tarafında 

da erkekler için tesisat yaparak a 
partman kurmayı becermi~, bir 
hayat adamıdır. Gazetelerimiz es 
kidenbcri apartman yükseltebile • 
cek yegane meslek olarak doktor
luğu gösterirler. Bugiın memnu
niyetle bu kudretli meslekler ara
sına berberliği de ilave etmek la
zım g~liyor. 

Dün bu, mesleğinde pir tanı • 
nin arkadaşıma şöyle bir uğnya
yım dedim. 

Dükkanı arı kovanı gibiydi. 
Maafamih o kalabalığın arasında 
beni seçecek kadar açık gözltiltik 
gösterdi. ve öntindeki müşterisini 

kalfalarından birine teslim ederek 
yeni boşalan bir koltuğu geriye 
çekti ve: 

- Buyurun, dedi. Nerelerde 
siniz, sakalınızı almak için balta 
lazım gelecek 1 

Soğukluğuna zoraki bir te

bi olmuş kimselerdir. Gençler 
buna lilzum görmüyorlar. Çünkü 
onların taze ciltleri, parlak ve 
canlı saçlara suni gtizelliklere ka
tiyen lüzum ve ibtiyaı; bırakmaz. 

Fakat zavallı ihtiyarlıyan vücut -
!ar, saçlar, genç görünmek için ne 
!er çekerler bilir misiniz? Biri biri 
arkasından ve sık sık yapılan on
dilleler zavallı saçları öldürüyor. 

Bu gtizellik ibtilası onunla da. 
kalmıyor. Bugünkü kadınlamı

zın sinir buhranları içerisinde 
tahammül fersa mah!Uklar oluşla 
rında bile bu iptila bence rol oy 
nuyor. 

Traşım bitmişti. Fakat arkada
şımın anlattıkları tecessüs ve me
rak hislerimi bütün kuvvetiyle 
kamçılamıştı. Bir kadın berberi
nin içytizünü görmek istedim. Ar
kadaşım bunu memnuniyetle ka
bul etti ve beni kadınlar kısmına 
kendi tabiriyle "hareme,. götilr -

bessümle mukabele ettim. O der- dü. Aynaların, beyaz lavaboların 
hal farkına vardı: karşılarındaki koltuklara bayan -

Arkadaşım, kulağıma eğildi: 

- Şu, dedi, ortadaki koltukta 
oturan, benim en eski ve devamlı 
müşterimdir. Kendine bakarsan 
yaşı heniüz 42 dir. Fakat tahmi
nime nazaran top giM 65 vardır. 

Bu kadıncağız ilç defa evlenmiş 

ve üç kocası kısada bir müdet evli 1 

Jik hayatından sonra ölmtiştilr. 

Şimdi bir dördüncü ile evlenmek ı 
üzeredir. Biltün bu itina ve dik
katler onun için zavallı nişanlıya 
~imdiden acıyorum. O da üç sele
finin akıbetine uğrıyacak diye. 

Arkadaşımın gösterdiği tara
fa baktım. Ufak tefek bir kadın
dı. Yüzü yeni evlenecek bir genç 
kız kadar mahcuptu. Manikür- 1 

cü genç kıza heyecanla bir şeyler
den bahsediyordu. Hiç şüphesiz 
yeni evleneceği kocasından. Ar
kadaşım : 

- Biz berberler, bilhassa ka
dın berberler kadınların en iyi de
dikodu arkadaşlarıyız, dedi. Çtin 
kü müşterilerimize uzun süren ça 
hşma saatlerimizde ancak bu va
sıta ile memnun edebiliriz. 

Birdenbire arkadaşımın mes
lek sırrı diyerek sakladığı hazine
yi keşfeder gibi oldum. ve: 

Gen~ futbolcUlar arasında ter -
tip edilen maçhıı'a T~ stadyo • 
munda devam edildi. Bugün yapı -
lan karşılaŞma, Galatasaray ve Bey 
koz genç takımları arasında oyna
nıyordu. Oldukça çamurlu bir hal
de bulunan futbol sahasının etra -
fında 500 kadar tahmin edilebilen 
bir seyirci kalabalığı vardı. 

Galatasarlılarla Beykozlular bir 
arada ve alkışlar arasında sahaya 
çıkWar. Hepsi genç sporculardan 
mürekkepti. Galatasaray, birinci 
devreyi, rüzgarı arkasına alarak oy 
nadı. San - kırmızı futbolcuların 

bu devrede gösterdikleri kabiliye~, 
cidden mükemmel idi. Ahenkli, e • 
nerjik, anlaşmıya müstenit bir o
yun çıkarıyorlardı. Beykozlulanıı 

bu devrede yarattıkları mukavemet. 
çok canlı oldu. Buna rağmen Gala
tasaray mühacimleri, bu müdafaa· 
yı üç defa mağliıp etmiye muvaf · 
fak oldular. Beykoz mühacimleri, 
buna bir tek sayı ile mukabele ede-
bildiler. ? 

tkinci devrede rüzgar Beykozun 
lehine idi. 

Beykozlular bu avantajdan istifa 
de etmek için oyuna çok canlı baş
ladılar. tık dakikalarda, top Galat,ı 
saray yan sahasında dolaşıyordı:. 

Fakat Galatasaray müdafaası, Bey
kozun hücumlarını semeresiz bırak 
mıya muvaffak oldu. Ve hakimiye
ti Galatasaraylılar yeniden tesise 
muvafak oldular. - Senin sırnnı, meslek sırnnı 

keşfettim , dedim. 

- Affedersiniz, dedi. Bugün !ar oturmuşlar ve başlarını berber 
soğukluk yapıyorum. Demin sinir ]ere teslim etmişlerdi. Zavallı ka 
li bir bayana ondüle yaptım. Beni dın başları, uçlarında saçları kı • Bu devre daha çetin bir mücade-
çok yordu. Lilf söylesen dudak vırmağa mahsus tesisatlarla, elek - Nedir diye heyecanla sor le şeklinde geçti. Galatasaraylıların 
btiküyor, söylemesen bir şey an- trik kordonlariyle bir ağ içerisine du. üstünıuı; u hissedııir derecede kuv • 
lat diyor. Şaşırdım kaldım. Azi alınmıştı. Yüzleri bembeyaz bir Paltomu giyerken göz kırp- vetli fakat birinci devrede olduğu 
zim günde yüz erkek traş etmeğ& pomatla sıvalanmıştı ve tırnakla- tım ve: nisbette müessir değildi. Netekim 
hazırım . Fakat bir tek kadın sa_çı n manikürcülerin usta ellerine - Meslek sırrıdır? Söylemem ikinci haftayımda tarafeyn ancak 
na elsürmek istemem. Fakat gel- tevdi edilmişti. dedim. birer gol yaptılar. ve maç, 4-2 Ga-

d 
gelelim kazanç onların ondüleleri _____ _;, _________ _:;....;......:..;. ___________ I ıh. b"tti 

Ç eklerle Macarlar arasın a lata.sarayın c ıne ı · 
ne bağlı. R A k d G Yakınla~ma omanya n ara a Maçın umumi şekline nazaran a ~ - Kuzum, dedim. Ben daha 

Prağ, 16 (A.A.) - Macar Hari- birçok berber tanırım . Hepsi de Büyük Elçilik ihdasetti Jatasarayın daha düzgün, daha mü 
··ı·ye Nazın Kont Csaky Prag" hUkiı essir bir oyun çıkardığını kabul et· 
- hallerinden kazançlarından şika- B'"kr 17 (AA) K ı K ı 
metine diplomatik yoldan yaptıgı" Karadenı·zde fırtına u eş, · · - ra aro ., mek lazımdır. Sarı · kırmızı takım, yetçi. Bu meslektaşlarının tazal-
tcb'ii'.~tta, Macar hükiımetinin d.! lilmlerine iştirak etmiyen bir sen Ankara rasat istasyonundan Balkan Antantının son toplantısırı- rakibine nazaran futbolcu daha iyi 
Çekoslovakya ile iyi münaseba.t ida varsın. Bu nasıl oluyor? bildirildiğine göre dünden itiba- da aza devletler arasında karşılıklı anlıyarak oynuyordu. Bilhassa sağ 
mesi arzusunda bulunduğunu bildir o sobunlama işine fasıla ver- ren Karadenizde kuvvetli şimal olarak elçiliklerin büyük elçiliğe müdafi, orta muavin ve üç orta te-
mi.ııtir. Bu maksatla, matbuat ve meden kesik kesik güldü. rüzgarları, esmeğe başlıyacaktır. tahvili hakkında alınan karar mu- mayüz etmek imkanını buldular. 
radyoda Çekoslovakya alPyhindeki _ Bu bı"r meslek sırrıdır, dedı·. .b. R Ank Ati Beykozlular, daha ziyade enerjik 

Bunun için deniz ticaret müdürlü cı ınce, omanyanın ara, • 
kampanyaya nihayet ver9Cek ted- Onu k•tı·yen 80··yıı·yemem. Mesele oynuyorlardı. Aralarında bir anlaş 

~ ğti ·karadenizde fırtına olmak ıh- na ve Belgrad elçiliklerinin 1-1-939 
birler ve ezcümle bir matbuat anlaş kadınların zayıf taraflarını bul- ma temin etmiye çalıştıkları göze 

kdi d .. ·· ülmektedir timali mevcut olduğundan müte- dan itibaren büyu""k elçilig"e tahvili f b kt d ı · ması a uşun • maktır. Bunu bulmak ise bir ih- çarpıyor akat u no a a seyya ı 
Yakkız bulunmaları ıçın büttin emirnamesini imza1 tı Jd ed · Kont Ciano Peşteye gidiyor tisas daha doğrusu bir yaradılış aınış r. yet ve muvaffakıyet e e emı · 

Buda peşte, 17 (A.A.) - Kont işidir. Bakarsınız dükkanın içine vapur acentelerine bir tamim gön yorlardL Bilhassa oyuncular, saha 
Ciano hususi bir ziyaret için pazar 60 yaşını çoktan aşmış bir kadın dermiştir. Ankarada bir konferans da muayyen yerlerde oynamakta 
tesi günü buraya gelecektir. B. cı. gelir. Nazeninim her cihetten sıfı l Geçenki fırtınaya rağmen ha( Ankara, 17 (A.A.) - Ziraat Ve- ısrar ediyorlar ve deplasman yap;ı 
ano B. Horti tarafından davet edil- rı tüketmiştir. Yüz buruşmuş, saç ta içinde hiç bir kaza olmadığı kfileti tarafından celbedilmiş olan mıyorlardı. Aralarında sol açık ile 

3 - Bu haftW maçlar aşağıda)! 
klllplct' arasındr yapılacııktır. .

11 Birinci maç - Bomonti Çeli 
klüp - Pangaltı lisesi saat 14 de 

!kinci maç - Sen Mi.gel (B) • seıı 
Jozef CA) . 

tl"çüncll maç - italyan I.JııeSI 
Beyoğlu spor klllbU (B) 

Turkiye grup birincilikleri 
b~ladı • 

Milli lrlin!e haricinde kalan killi" 
ler arasında yapılan Türkiye ~f 
birinciliği müsabakalarına dün bil' 
tiin bölgelerde hep birden baf;lall • 
mıştır. tzmit bölgesinl evvelce bir· 
leşmiş olan tzmitgücü taıo:J1Jlllll 
temsil etmesi kararlaştırılmış oldıl 
ğu halde, bu yeni teşekkülün heııil' 
resmi olmadığı nazari itibare a.llll~ 
rak :t.zmit bölgesini eski idınan yut" 
dunun temsil etmesi ka.rarıastırıl· 
ınıştır. 

Beden terbiyesi genel direktör~ 
ğü tarafından birinciliklerin ynplt' 

dığı bölgelere birer murahhas göfl' 
derilmiştir. 

Fiyatlan yüks~ltme dav - sı 
Beden terbiyesi İstanbul tıöJgeSI 

bundan bir müddet evvel yapıJaO 
Fener - Beşiktaş maçında fiatl:ıl'~ 
yükseltme işile al§.kadar olmıya b8~ 
Jamış ve bu işle alakadar olan j()Ull> 

Iere birer tebliğ yollamıştır. 

Sporculara suall~r .. 1~ Beden terbiyesi genel direJ<tor 
ğü tarafından spor işlerile alaka · 
dar olanlara bazı sualler sorm~: 
ve bunun cevaplannı en yakın bı 
zamanda gönderilmesini istemiştır 

Jimnastik öğretmenle-
rine çay 

Beyoğlu halkevi spor kolu diin 
şehrimizde bulunan jimnastik öl 
retmenleri şerefi ne evin salon 
Jarında bir çay ziyafeti vermiş~if· 
Ziyafet çok samimi bir hava içır.· 

. b .. ebeııe de cere:van etmış u muııas 
kültür, 

0

fizik davamız etrafıııd~ 
hasbihalli münaka~alar yapılm•~ · 
tır. 

Tonny Earr t •kr.ır ye:ıildi 
d" on Nevyork, 17 (A.A.) - Ma ıı; t 

Gardende Kaliforniya ağır bi!<IC 
şampiyonu Amerika tebaa.sın~~ 
ltalyalı Lou Nova, İngilir şanıpıY '1 

nu Tonny Farr'a 15 ravu!ta sa) 
hesabilc galip gelmiştir. ~ 

Lou Nova, dünya şampiyonu V> 
is ile karşılaşacaktır. _.-:;; 

miştir. !ar beyazlaşmış, dişler dökülmüş blltün can kurtaran istasyonla • Belçikalı ziraat profesöıii B. Van sol müdafi ve kaleci en iyileri idi. Maraşd:ı umumi mec is 
Yeni bir balon fakat o hala kendinin bu kusurla ! rından Deniz banka bildirilmiş- der Vaeren bugün Halkevinde Bel- Barutgücü sahasında intihabatı 

8 Nevyork, 17 (A.A.) - "K - 2,, rının daha doğrusu ihtiyarlık ala tir. çika ziraati hakkındaki projeksiyon Bugün Barutgücü sahasında ya- Maraş, (Hususi) _ 1 .1z.9:ı·i 
ipretli yeni kabillsevk balon içinde metlerinin bizim elimizde kaybo- Amasra limtnının temizlenmesi lu konferansını tekrar etmiştir. Bu pılacak futbol maçlan: gilnil yapılan umumi meclis il!e;. 
12 ki§i olduğu halde dün muvaffa- lacağına inanmaktadır. Gtizellik Amasra limanının temizlenme 1 - Harbiye Yılmaz • Barutgüc1 seçiminde :Maraştan Bayan ;;ııı_ .• , 

be Ü il · · d k d h günkü konferansın dinleyicileri a • tak 1 13 d ,, " kıyetli kıııa bir tecril uçuşu yap- ve g ze eşme ışın e 0 a ar as 1 si için bir müddetten beri devam B un arı saat e ret Erıründüz, Bay Hami ;.,., • 
mıştır. aastır ki bize çektirmediki kalmaz rasında Başvekilimiz Celal Bayarl:ı 2 - Harbiye Yılnıaz • Barutgüdı d Jl~" 

en ufak bir hata onun nazarında etmekte olan tarama faaliyeti vekillerimiz de bulunmakta idi. A takımları saat 15 de Bay Lütfi Köker, Bay Ab u · 
Balta ile idam mevsimin şidetlenmesi yüzünden Bayazıt, Bay Muharrem Kocab3~' affedilmez bir cinayettir. Onu san y 1 b b k 1 ı 

Nuremberg, 17 
(A.A.) - Methur atinizle deki!, a.ncak yapacağı _ fimdilik durmuştur. Limanda r,a- 0 ey ol müsa a a arı Elbistandan Bay Hasan Ba~ar;~ 

ht,ydut ve otomobil hırsw, :U ya- nız telkinlerle memnun edebilir- lışan dalgıçlar fazla deniz olma- Bulg'lristanda Tifüs Beyoğlu Halkevinden: Bay Ahmet Arıkan, Bay A:ıf ıı, 
::::ı:Ui!~ =w!e:.:n: ainlz. sı ytizilnden ıahatça çalışamadık yü:~a;:s ı::~ığı ~::~:~:i; fı:dan ~;iz:il:~~3ş:~~~;:~; kan, Bay Ali Rıza Sezal Gok5;~1 
.. .,_,.,.1 ,..,_.,_ rtağı 1 1 lnıOıır mısınız, buraya, bize ge !arından faaliyete önümilzdeki al voleybol •ampiyonasına 1_8_12_938 dan Bay Haydar Bayazıt, ıı-
..........;,.. r. "un .... 

0 0 up, ayn ı ı · k · · lht• ı • ü · ık b h · · d t k b tir. Şimdiye kadar 60 musap var • ~ Durdu Kale Andrendan BaY ,., en erın e serısı ıyar ıga y z I ı a ar mevsımın e e rar a~- k ,.. 
zamanda idama mahkllm edl1.ıniıı o- ]anacaktır. dır pazar günü ba§lanaca tır. ya Kayıran parti namzedi o 

dalrl tutmuş çocuk ekseriya torun sabi- · 3 k t ri ü · 
lan genç kwıı, bu ces&111, son ·• 2 - Maçlar a ego zerıne rak seçilmişlerdir. __,/ 

· lıada. Hltlerin emrile müebbet ha- ~--•••••••••••••••••••••••••••••••••••-=• devam edecektir. 
pi.ee tahvil edilmiotir. ,. Gülmek, Katıla katıla gülmek ve eğlenmek isteyenler 1 v J. l A J R ı · Al akt 

lakenderiyede yangın n.aaın ar rasınaa ug ı ır1.er 
ke~:e~;:ri~<~ı!epo1:!1d!8 BUGON SARAY ve İPEK Slnemalannda Türkçe Sözlü 
büyük bir yangın çıkmıttır. 8 lılşı o 
==e~r~::~:;~: Ç AHBAB ÇAVUŞLAR 
smdan zuhur etmiştir. HAYDUTLAR ARASINDA 

Çkalof'un cenaze tiSreni 

Moskova, 17 (A.A.) - Sovyet Şaheserler taheıerini görmelidirler. Bugün nat 11 Ye 1 de 
k&!ıramanı tayareci Çkalovun cena Çok ucuz fiatlarla TALEBE ve HALK matineleri vardır, 

ze töreni bu pazar günü saat 15 te ~~~~~5~~5~~~~:=~~~~~~~~~~55~55~~5~~~~~~~~~ Kızıl meydanda yapılacaktır. İİ 

B .. s AKAR YA s· d Senenin en büyük ve en güzel Yurddaş! 

Bankalarda biriken paralar 
memlekette iş yaratır. Küçük art
tırma hesapları bir araya ırelince 
Ulusal ekonomimiz için btiyük bir 
kredi kaynakı olur. 

Uluıal Ekonomi ve arttırma 
Kurumu 

ugun ınemasın a ve dayanılmaz derecede komik 

Lorel - Hardı· ısvı·çrede ~~:k~~; K~~:?. n• 
• son zamaalarda kadınlaı, ıporların eıı ağırı olarak bilinen Rııi 1.bi 

Ayrıca renkli MiKEY MAUSE ve yeni P ARAMUNT JURNAL de merak etmişlerdir. Şimdi yukarıdaki resimde gördüğünüı ~ıt 
Seanslar 11ve1 (Teuilitlı) 2,30 - 4.30 - 6,,0 SuYare 9 da ••••••lkadıııRuıılitakımlarıarasmdaherecanlımüsabakalaryapılınakta 

. 
!!!!! 
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Fransanın Bahri Usleri ı-EL FARELE I· 
İspanya ve ltalya ... S;hiiie;i·F;~~~~-~~-Cezayir Arasında. Bu Kurnaz ve T eh ikeli Hır ızlar 

Nasıl Soyarlar ? . · ·Muvasala Hatları için Ağızları Açık Bir · ~ ()telleri 
Kıskaç Vaziyetindedir .. 

FransuJ.r-• 26,500 tonluk moc!ern ye seri Dunkuk zırhlı kruya:ı:orU 

Bordo muahedesi, 1881 de, Tu
nus üzerinde l•'ransız himayesini 
tesis ettiği zaman, deniz işleriyle u~ 
raşan kimseler Bizertin coğrafi v-ı
ziyetinJen sevkülceyşi bir mevki v ~ 
bir üs yapmak hususunda istifade 
etmek istediler. 

Tunusun şimali şarki ucund:ı, 

Sicily:ıdan 120 mil genişliğinde bir 
(kanal) ile ayrılan Bizert. Cebelüt 
tarık • Sıivcyş muvasala yollarını 
emredecek mükemmel bir mevki o 
!arak görünüyordu. Ve bunun ıh. 

ehemmiyeti vardı, zira 19 uncu asır 
nihayetinde harp ihtimallerinin e · 
sası, Faşo(lanın neticesiz bir mu • 
knddemesi olan oır Fransız - İngili~ 

ihlilaıı teşkil ediyordu. 
Mılli coğrafi \•aziyPt de müsait 

görünüyordu. Az derin olan Bize~t 
gölü, gemileri, iyi muhafaza edilmi~, 
ve açık denizden, müdafaası kolay 
ve cjar bir boğazla ayrılmış bir li -
mnn arzcdivordu. 

Fakat her şey yeniden vücude 
~etirilecckti. Eski Bizert limanı 

ancak kü~uk gemileri alabiliyordu 
1900 den itibaıe:n gölü denize rabte· 
den ge~it diizeltilmege ve aynn 
Fervil tersanesi yapılmağa başla • • 
nıyordu. 

1914 harbinde, Bizert büyük bir 
faaliyete sahne oldu. üs, Şimali A~
tikada.ki (Aınirallığm) merkezi ma
hiyetini :ı.lclı, ve müttefik gemileri 
lamir ve tc~hizat icin buraya geli
yorlardı. 

Harpten ı;tınra Mazut devri, balı 
tiye makaınfaruu, Fransanın top -
tak!arında hulunmıyan adeta. suai 
J\Ctrol ma<lcnleri vücude getirme • 
ğe mecbur kıldı; iki yüz bin tonluk 
depolar inşa edildi. 

Bizert limanı, ancak asker! fa
aliyet i>e yaşıyabilir. 

Burada iru;aat ve teçhizat çok 
Jıahalıya mal uldu. 300 beygirlik bir 
l'Qmorkör bit' milyon, mazutla işli · 
Yen motörlii bir su sarnıcı yedi mil
Yon gibi bır mıısraf istilzam etti. 

Sahil müdafaası denizden gelen 
gemilere müstahkem mevkilerle te
min edildi. Göl her ne kadar bari· 
c" karşı doğrudan doğruya açık de-

ğil idiyse de, aşırtma endahtlara ma eında Şimali cenubi muvasala hat
ruz kalabilirdi. lan için ağızları açık bir kıskaç va.

Harpten ::ıonra biri teknik, di • ziyetinde bulundu~u gömmek ka 
ğeri sevkülceyşi iki unımr, bahri si- bil değildir. Bu kıska.çın merkezi 
ya.setin tahavvülatını tenvir etti. Balear adalarındadır. Ve bu kıskaç 

Muhasaqıat esnıı..sında hava si- ağızlarının giinün birinde şiddetle 
lfilıı meydana çıktı. ve Sicilya kana- kapanacağını düşünen bir tabi) e -
lının hava kuvvetleri siiratle büyük cinin duyacağı endişenin nasıl olaca. 
bir ehemmiyet kesbetti. ğı anlaşılabilir. 

O vakit Karuba ha.va üssü vücu- Bizertin Sicilya denizinden gele-
de getirilerek hala inkişafına çalı- bilecek hava taarruzlarına fazlaca 
şılm:ıkta.dır. maruz olmasına rağmen, Oran, u· 

Ayni wmanda, üssün, pasif mü- zaklığı dolayısiyle bu tehlikeye doğ
"ofnasiyle de nıc')gul olmıı.k lazımdı. rudan dof;ı·uya düşecek vaziyette d~ 
Zira siyaset sahasında mühim bir ğildir. Bu sebepledir ki bahriye ma
tahavvül vukua gelmiçti. 1900 e kaınatı, atclyelcr, ve depolarla mü • 
doğru, Britıı.nya filolarınn karşı €• cehhez tali ehemmiyette bir deniz 
min bir t:ılı:ıffuz va!:ıtası olarak vü- üsü vücude getirmek üzeredir. Fa
cude getirilen Bizcrt, Umumi Har!> kat Oran limanının vazıyeti dolayı. 
sırasında Fraıısanın müttefiki olan siyle, bu in~aat ancak garba doğru 
İngilizlerin filolarını saklamıştı. Mersi! kebir denilen henüz küçük 

Şimdi ve; birkaç seııedcnben, :. liman istikametinde olabilecek

daha geniş mikyasta bir Akdenu· ~-------------
ihtilUı ve ıtalyaya karşı muhtem 1 
hareket zarur<'li derpiş edilmekte· 
dir. Bu ılefa Bizertin vaziyeti, o ka· 
dar mükemmel görünmeyip hava 
hücumlarına. fazlaca maruz olacak 
gibi bir hal gösteriyor. Pantellarya 
adası, Sicilya kanalı ortasında kor· 
kunç bir müstahkem mevkidir. 

üssün hava taarruzlarına karşı 
müdafasaı esaslı surette takviye l'· 

dilmiştir. Çünkü Fransanın Suriye
de yerleşmesinden ve Irak petrol 
madenlerinden aıdığı hisseler dolayı 
sile Bizertin sevkülceyşi mevkii da· 
ha aliika verici olmuştur. 

Cezayirin ucunda Oranda, bu -
harlı seyrüseferin başlangıcından 
itibaren ehemmiyeti fazlalaşan coğ
rafi bir mevkidir. 

Coğrafya, Fransayı Akdeniz v~ 
Atlantil< gibi iki muhtelif deniz ti· 
zerinde harekete mecbu• ettiğin · 
den, Fransanın içinden bir kanal 
açılıncıya kadar, bahri lruvvetlerirı 
temerküzü meselesinin hal sureti 
ancak Cebelüttank geçididir. Ve 0- 1 

ran da, Akdenizi Okyanusa bağlı -
yan tarik üzerindedir. 

Bir Akdeniz haritası gözden ge
çirildiği takdirde, İspanya ve ltalya ı 
sahillerinin Fransa ile Cezair ara· 

1 

Yeni Manisa Valisi 
Maraştan ayrılırken Ma

raşlılar bu ayrılıktan 
teessür duyuyorlar 

Manisa Valiliğine tayin edilea 
Maraş Valisi Osman Şahinhat 

i/rı.:;.:.ı'I. ltalui IWerindcn 11A'ı'r limanı 

Mariş, (Hususi ıauhabirimizden 

- !!bayımız Osman Şahinbaşın 
Manisa İlbaylığına tayini Maraş
ta bilyük bir tesir uyandırdı. Mu

nis, kibar, güler yüzlü !bayımız 

çok kısa bir zamanda herkesi 
kendisine samimi bağlarla bağla

mıştı. Onu kadın, erkek, genç, 
ihtiyar herkes severdi. Köylü onun 

o köylilnün en yakın dostu idi. Ya
kında yeni vazifesine hareket ede
cek olan İlbay Osman Şahinbaş 
şerefine hergün öğretmenler, parti, 
belediye tarafından resmi ve husu
si olarak ziyafetler ve toplantı

lar tertip edilmekte ve İlbaylarının 
kendi aralarında görmekten her • 

kes bir zevk duymaktadır. Ayrıla
cağı gün onu bütün Mara9 halkı 
uğurlıyacaktır. 

Zabıta adliye muhitinde otel 
1areleri denilen hın-zlar, isimleriy. 

le müsemma olaı:4k tı~kı bu hay
vanlar gJbi ,evik, kurnaz, sivri di• 
li, tehlikeli kimselerdir. Harici 
bakımdan şık, kibar bir şahıs gibi 
görünerek büyük otellere girer ve 
kazançlı işler de yapabilirler. 

Büyük bir terzinin elinden 
~ıkmış zarif bir pardesü veya krük 
yakalı kalın bir paltonun altında 
otel faresi hususi bir kostüm giyer, 
elbisesi tamamiyle seyahtır. Müm 
kün mertebe çamaşırlarının görün 
memesini ister. Ellerine daima si 
yah eldiven takar. Oteldeki oda 
sına gelince, otel faresi ayağında 
ki ayakkabılarını çıkararak yeri
ne altı çuhad= şıson giyer ki bu 
da geceleyin, koridorlarda sessiz
ce sıyrılıp gitmesine yarar. Bu a -
damların giyinmenin tarzları ha
zan çok daha romantiktir. Gri ve 
ya siyah ipekten bir mayyo giyer 
vsı yüzilne de maske takar. 

"'Fareler,, o derece ihtiyat ve 
meharetle hareket ederler ki bun 
!arı yakalamak gayet müşkül olur 
Mesela Fransız zabıtası Manola 
isminde olan ve hariçte kendisini 
Kontes de Montey diye tanıtaı 

meşhur bir "otel faresinin,, faali
yette olduğunu bildiği halde tam 
on yedi sene bu kadını yakalamak 
için çırpınmıştı. 

İşte otel fareleri umumiyetle, 
kadın veya erkek olsun muhakkak 
meşhur bir kimse gibi görünmek 

1 
istiyorlar. Ünvan taşımak iste-
dikleri vakit ya zengin bir fabri- 1 

katör, _ya bir tüccar ve yahut es
Jıabı emlakten bir zat gibi görünür 
!er. 

Otel farelerinin kullandıkları 

usuller, bu adamların şahsiyetle 
rine göre çok değişir. Bu adam, 
otele umumiyetle zengin ve tanın 
mış kimselerin indikleri en güzel 
odasınm kilidiııin balmumundan 
bir eşini alarak bekler ve hizmet-
lerin yemekte oldukları ve odala
rın hemen hemen boş olduğu bir 

·saatte, elindeki anahtarla girer. 
yakalandığı takdirde "'odamın ka

. pısını şaşırmışım,, der ve herkesi 
de bunu .tabii bulur. Zira bu ·a
dam, kibar ve ciddi bir kimsenin 
bütiln taVlrlarına maliktir. 

Bunların hakiki sistemleri ça
buk hareket etmektir. Sürat, o
tel fareleri nezdinde, emniyetin 
vücudil demek Bir müşteri vali
zini yere bırakır, sigarasını ya.kar, 
ve valizini almak için ekilince, o
nun ortadan kaybolduğunu görür. 

Bazan da karyolanın altına gi 
rerek bekler, kurbanı olacak kim 
se yatıp oyununca kalkar, klor
forumlu bir meydille uyuyan ada 
mı tamamiyle uyutur. Ve artık 

rahatça istediği eşyayı alarak ka-
çar,gider. Zavallı kurban ancak 

ertesi gün baş ağrıları içinde kal
kar. 

Bir odaya girmek oldukça teh 
likelidir. Buraddeye gelmeden o
tel faresi daha kolay çarelere baş 
vurur. Onun daha ziyade istedi
ği tarz, bir aralık boş bulunan bir 
odaya süratle girerek, eline düşen 
kıymetli eşyaları, mesela tuvalet 
çantaları, küçük mücevherler, sa 
atler, bazan da şantaj yapacakla 
rı mektupları gibi şeyleri alarak 
kaçmak tarzıdır. Ekseriya kadın 
veya erkek bu müşteriler zabıta
ya, otel müdüriyetine şikayet te 
etmezler. Simokin gömleğindeki 
inci düğmelerin, elmasla miizey
yen bir tarağın kaybolması vazi 
yete göre derhal görünemez. Ara
dan günler geçebilir. Sonra geçiri 
len hayat o derece şaşaalı. dağı-

Bir otel faresi 

den olarak, İngilterıı adal~t dha
nında da bazı değişikliklere de te
sadüf edilmektedir. Bug<tnlerd• 
ava.m kama.rasına tevdi edilecek 
bir. kanun projesinde cismani c~za 
!ara _taallük eden bazı ı:naneler 
kaldırılacak.tır. Yalnız isyan e
den veya ceza evleri memur ve 
müstahdemini üzerinde fili hare
kette bulunıın mahpuslar üzerinde 
cismani cezaların tatbiki devam e
decektir. Fakat moral. ve rbbt 
mülihazal;ır dolayısiyle "doku:ıı 

kuyruklu kedi,, ismi verilen dckuz 

iş başında 

gibirli durur, hazan da hakarete parçadan nıürekkep kamçının isu 
kadar varan tavırlar takınır. malinin kaldırılması Sir Samuel 

Hu şekilde, yüksek zengin mu 
hitlerde yaşıyan "fareler,, olduğu 
gibi de aşağı tabakalarda yaşıyan 
"fareler,, de vardır. Ve bunlar ek
seriya katildirler. Bu adamların 
bu fiillerini yapacak aletleri de 
çok basittir. Şık bir prkföy içeri 
sine maymuncuklar, kapıları aça 
cak küçük anahtarlar, kiiçük bir 1 
çekiç elektrik feneri, küçük bir 
bıçak kafidir. 

Bu adamların faaliyetlerine 
karşı otellerde birçok manii ted 
birler alınmıştır. Ziller, hususi · 
hafiyeler bu tedbirler meyanında 
dır. Fakat yine çok dikkat etmek 
lazımdır. Otel fareleri için her 
şey iyidir. Bu adamlar bir şemsi
yeyi aldıkları gibi binlerce liralık 
mücevherleri de çalarlar. Zabıta 

şuunlarında kaç taııe tanınmış ar- 1 

tistlerin gerdanlıkları, bilezikleri, 
kilpe ve yüzükleri çalınmıştır? ve 
hiç birisi de bulunmamışlır. Zira 
derhal bunlar kırılmış, ezilm!~, ve 
bu işle geçinen husu si kimselere 

satılmıştır. Sonra otel faresi da 
ima yalnız çalışır. Binaenaleyh 
payından memnun olmıyarak ica
bında meseelyi hal;er vtrecek bir 
şerik de yoktur. 

İşin en acıklı noktası, aşağı o
tellerde yapılan hırsızlıklardır ki 
burada otel fareleri, aylarca, hır
sızlıklardır ki burada otel fareleri, 
aylarca, senelerce alınteri döke-

rek, emeklerinin semeresi olarak 
elde ettikleri ufak meblllğları, ve 1 

ya eşyaları aşırırlar. Ve zavallı a
damlar da çok kereler poli•e mü
racaat edemezler. Zira son me
teliğine kadar soyulan bu kimse
ler zabıtaya şikayet ettikleri tak
dirde derhal ole! eahibi tarafın
dan dışarı atılırlar ki. bu sefer a
çık havada uyumaktan bııska bir 
çareleri· kalmaz. · 

İşte Avrupa otellerindeki hır
sızlıkların nevileriııdeıı bir tanesi! 
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Hor tarafından karar altına alın 

mıştır. Bu suretle nazır cismani 
cezanın tatbik edilmesi tarafdarla 
rına karşı cesaı·elle mevki almış 

bulunmaktadır. Bu hurnstaki pren 
sip kararının parlamento tarafın
dan kolaylıkla kabul edileceği 

şüphesiz telakki edilmektedir. 
Bu ayni kanun projesi içinde, 

mesela çocuk ceza evlerinin yeni
den tanzimi, kürek mahkumluğu 

gibi bazı husu~lara taaJIQk edilen 
esaslı tedbirler de vardır. Bu va
dide nazarı dikkate alınacak biı 

nokta daha vardır. O da geçen
lerde bir parlamento. azasının lek
liki üzerine, avam kamarasıııda, 

beş sene müddetle tecrübe mahiy!) 
tinde olarak ölilm cezasının kaldı 
rılması hususunda münakaşalar 

olmuştur. 

Neticede, takrir, 89 reye karşı 
114 reyle kabul edilmiştir. Fakat 
kati olarak kabul edilmesi için, 
bu kararın bir kanun projesi halin 
de miinaJCaşası ve bütiln parlamcn 
to tarafından kabulü lazımdır. 

Yukarıda bahsi geçen 9 kollu 
kamçının 18timaJi İngilterenin Salı: 
ıunlar ve normandlar tarafından 

istilası zamanına kadar çıkaF. :B11 
ceza mtiessesesi, yirminci asır !mti 
dadında, orta zamanların son ba
kıyelerindenberi olarak tellkki e
dilmekteydi. Zaten ııon umanlar 
da bu müthiş kamçının iatimali do 
nanmada ilga edilmişti. Ve ıre
çen te~riniıvvelde, kamçının kolla 
rı ucunda bulunan demir parçala
rı kaldırılmıştı. 

ııık,_ g~rültülüdür_ ki bir hırsızlığa İngiliz 
da ıhtımal verılemez. Bundan 

adalet cihazında 
değişiklik 

Bu kamçının aon defa kullanıl 
nıası, geçen senenin bidayetinde 
vaki olmu~tur. Londra kibar ile
ınine mensup dört ıreııt bir müc&' 
her komisyoncusuna hücum ile 
soymuşlardı. Bu dört l'encin mah 
keıİıe~i Londrada btlyük bir me
?"ıık uyandırmış, mahkemenin ka
rarı büyilk bir sabırsızlıkla beklen 
mışti. Hakimler, bu &"ençlerin me• 
sup oldukları içtimai mevkii naza 
ra alarak imtisali bir ceza tertip 
etmişti. Bunlardan blr tanesi ha
pis cezasiyle beraber ;rlrmi keN 
bu müthiş kamçı ile dövülmek, dı.. 
feri de yine hapil ceza.siyle bera
ber 15 kere dövillmek cezuı!Ul 

başka; yanınızdaki odada oturan 
şık, zarif, mütekebbir ve güzel 
komşunuzdan şüphe edebilir mi
niz? Çünkü otel faresi kolaylık 
la herkesle konuşmaz. tanışmaz,• 

lngilterenin uzun zamandanbe 
ri riayet edilen bazı anane ve a
detleri de zamanın seyrine tAbi 
olarak değİıjm&ktedir. Bu cümle- çarpılm .. lardı. 
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Nişanlı Kızın Yirmi yaşı 
Kazım, mağazaya sabah saat 

onda girmiş ve o zamandanberl 
etrafını kan,tırmaklan, sual sor
ma.ldan, kutuları açtırmaktan, dan 
telleri, kuma.şlan tezgahın üzeri- j 
ne serdinnekten bir an geri kal
mamL~tı. Fakat, önüne getirilen 
hiç bir malı kendiııini tatmin ede
miyordu. 

Satıcı kıza: 

- Bakınız, size belki elli defa 
söyledimı diyordu. Nişanlım kum
ral, sizden bir parça daha iri, ve 
lki saate hay ır, on sa.ata kadar da 
yirmi yaşına basıyor? anlıyor mu
sunuz~ Yirmi yaşına ... 

- Evet efenılim, öyleyse ke
narı işlemeli güzel bir ipekli 
mendil .. 

-Aanıaıı bir mendil mi? .. Vaz 
geçin, size söyledim: Yirmi ya

şında ve kumral .... 
Genç satıcı kız, kendisine ay

kırı bir söz ~öylenmiş gibi kızar· 
dı: 

- Öyleyse, belki, size ilk 
gösterdiğim gömlek.. Hani şu a-ı 
jorlusu? .. İstemiyor musunuz? .. 
Peki!. , 

Genç kız şaşkınlıktan, bu ka
a.rııız müşteriyi nasıl memnun ede- 1 
ceğini bilmemezlikten nerede ise 
ağlıyacak bir raddeye gelmişti. 

tlir saattenberi gösterdiği şey
leri beğenmiyen, mendilleri, göm
lekleri buruşturan bu zorlu müşte
ri de nereden çıkmıştı?. Ne arı

yordu?. İstediği ne idi!. 

Bu suallerin cevabı çok ba~it
ti. Klzım kararsız doğmuştu. 

İki ay anneilinin enerjik bir hare
keti, altı aydanberi Kazımın için
de yüzdüğil kararsızlığa nihayet 
vermiş, Melahatı oğluna nişanlı' 
olarak seçiş yapmıştı, Yoksa, Me
lıi.hatın yerinde şimdi ni~nlı~ı ola. 
rak ya esmer, ateşli nazarlı Şiik- 1 

l'&n ve yahııt da sessiz ve mahcııp ı 
Fatma bulııııacaktı. t~te herhangi I 
bir vaziyette Kiznn daima tered
düt içinde bıılıınur. Ve bir şeye 
karar veremezdi. Şimdi de l\fe
Jahatın yirmi yaşına basma.•ı do
layısiyle bir hediye almak istemiş
ti. Fakat bir türlü işin içinden 
çıkamıyordıı. 

Ne ise .. Satıcı kızın sinirini ya
~tırmaktan ziyade, can sıkan bu 
mü~terideıı kurtulmak istiren ma
ğaza sahibi ı ,. karışmış gene kı- ı 
za: 

- Şüknye, neredey,-e öğle ol
lacak, ~iz yemeğe gidin. Ben ne 
i.•tediklerine bakarım, demi~ti. , 

Şükriye dışarıya çıkmak üze
re hazırlanırken, ınü~terinin: 

- Bann on iki tane mendil, 
hani şu garı renkte köylü mendil
lerinden verıniz. dediğini işitti. 

Demek bu budala adam, bu
nun için kendisini iki saat müd
detle çırpındırıp durmu1tu. Al.şe 

bu defa artık göz yaşlannı tuta
mamış ve mağaza sahibine göster
memek için yan yan dtlnmüştü. J 

Klzım karar3ız !lir adamdı. Fakat 

-- .Mademki lakırdıyı bu vadiy" 
getirdiniz, konuşalım öyle iııe. Ge -
çen gece bana karşı oynadığın.z o· 
yun kWjbaşı mı? .. 

Den bunları hiddet duymam•ş 

gibi söylüyordu. GözlOklerini çıka -
rarak cebine soktu 

- Ba§k& ne yapabilirdim. Sizin 
eline düııen her geyden istifade et
mek istlyen bir kimse olduğunuz-..ı 
anlaıruftım da ondan. Hem sizden 
dUn gece küçük bir hizmet yapma
ruzı rica ettim, diye, hıısusl hayatı· 
ma burnunuzu eolmıağa irim müsa
ade etti! Ben teyzem gibi değilim. 
Kimlnle konuştuğumu, dost oldu • 
fumu bilmek isterim. Tabii iri dos
tunuz M.. Tornleyl tanıyorum. Fa· 
kat Londradan gelen 1.1. Deaeon ve
ya M. Den ldmdir? Neyin nesidir! 
Sizi tJımm•ğlL mecburiyetim yok. 

- Hakkınız vur. Fena hareket 
ettim. Fakat benden boyuna kaçı· 

, yordunus. Halbuld Bizi yalnız gör • 

mek için her tilr!U careye boııvur. 
mam lazımdı. 

- Ne için T Size söyliyecelı: bir 
, Nim yok ki! Tekrar edlyol'Ulll sbı 

kalbi yumuşak idi. Mendiller! ba~
lattıktan sonra kızdan af talsp 
etmeden gitmenin doğru olmadı
ğını hissediyordu. Fakat ne de
meliydi?. "Çok mahcubum, yaP
mamalıydım ... , veya "bilirsiniz ki 
bir ni~nlı .. değil mi! .. yahut da, 
"bir erkek, ne biçim tabiatlı bir 
mahhlktur.,, diyebilir miydi? 

Dışarı çıktığı halde, hennz bir 
karar verememiş, ve içeriye tekrar 
girmeğe de tereddüt ediyordu. 
Scnra bıı meııdillerle !}imdi ne ya
racaktı? Melahat, yek nazarda, 
şık veya kaba olan bir şeyi aytrt 
edecek tabiatta genç bir kızdı. 
Sarı renkli kalın mendiller! bu he
diyeye ne demezdi?. 

Bu şekilde düşünürken, Şilk
rıyenin mağazadan koşarak çıktı
ğını gördü. Ne yapacalctı1 Satıcı 

kız, yanından geçerken, bu zorlu 
mil.1teriye gOlerek kin tutmadığını 
gösteren bir şekilde baktı. 

Tamam 1 bu bakış kendisine ka. 
rannı verdi. Derhal genç kızın ar
kasından koşarak, sabnnı tilket
tirdiğinden dolayı duyduğu Uzün
tilyil, ,.e göz yaşlannın kendisin
de uyandırdığı heyecanı sade ve 
içten gelir bir şekilde anlattı. 

Genç kız: 
- Üzülmeyin, ben al~ığım, her 

vakit bo.~ duracak değiliz ya, ha
zan sizin gibi müşterilere de epey 
rastlarız. 

Ve •oııı·a gülerek ili ve etti; 
- Acele işiniz var mı? 
- Hayır, fakat, bir buçukta .. 

- Evet biliyorum .. Kumral ııi-
şanlıııın )'irmi yaşı... Madem ki 
beni memnun etmek istiyorsunuz, 
şuradaki pastacıda birleşelim ... 

Bir saat müddetle güldüler, 
yüzmekte-o, kürek çekmekten, im. 
yattan bah,ettiler. Ve birdenbire· 
Kiızım genç kızdan sordu: 

- Fakat şimdi bu mendillerle 
ne yapncağ1m?. 

- Si ?.iıı yerinizde olsam, bun
laıı birihirine diktirir bir masa ör
tilıü yaptırırım. Bu seııe bu şekil· 
de örtüler moda .. Bir yerde gör
düm, çok ~1ktı. 

Kiizıın, genç kızdan ayrıldığı 

zaman eraı.ıa enerji ile dolu bir 
adam \•a:.:iyetiııdeydi. Bakınız he. 
le! Gizli ağlıyan, sabahtan ak.:ıama 
kadar çalışarak iki pasta ile kamı 
nı doyuran ve lıuna rağmen gülen, 

her şeyden eğlenmek imle.anını bu -
lan \'e ha)-atından hiç endişe duy
ml)·an bu kız keııdi;;ine ne güzel 
bir tlcr~ vermi~li. Herkes Kazımın 
na'll bir rrkek olduğunu görecekti. 
şimdi. 

Ve i\Ielahıı.t nişıı.nlı,ııım hediye
oiııiıı çok orijinal ve o nisbette 
sevimli ve ~ade oluşunun yirmi ya 
'!lllll kadar ne~e ve eğlence ile 
geçmesiııiıı \'e gee geç vakte kadar 
Kazımut herkese iradesini kabul 
ettirmesinin sebebini bir türlü an
lıyamadı. 

Hik.i.yeci 

kimsiniz! Ve benden ne bekliyorsu· 
nuz! 

Den, genç kıza sabit na.zarlarla 
bakarak: 

- O gece, Hı-rman Rontz ile na 
gibi bir işiniz olduğunu anlamak is
tiyorum. 

Genç kızın yüzüne kan hücun 
etmiş, kıpkırmw kesilmişti. 

- Size cevap vermeğe mecbur 
değilim. 

- Negantic nhbmma yanaştı
ğı vakit, Rontzu görmek için mi o
raya gitmiştiniz? 

Genç kız bir elini göğsüne gö • 
tUrdü, bir ölüm sanlığı alnını ~ 
yanaklarını sarmı~tı. Boğuk bir ses
le: 

- Orada mı idi, diye, sordu. 
Fakat n.-n bu suale cevap ver • 

medi . 
- Onu görmek için mi vapur'\ 

çıkmış idiniz! 
Nansi gözlerini korku.dan büyü

müş bir halde baŞ1Uı salladı. 
- hır arkadaşınım annesi Av • 

rupadan geliyordu. Onunla bera~ 
karşılaınağa gitmi~ s~ berıl <>-: 
rada mı c<!NUnll&. 

.·1' & "ı ı A a .A a 

• • 
Vali esi Bayan Seza Türkkanın ve Astl 
Arkadaşlarının Yoksul Yavruları Koru

mak lcin Takdir değer callşmaları 

Bayan Se:za Türkkan ye arkadqlan ıuurlu ça!ışmalarile giydirip 
kuşatarak seviııdirdikleri yoksul yavrular arasında 

Rize (Hugusl muhabirimi'ı:den) 

- Rize çocuk e~irgeme kurumu 

her vesileden L~tifade ederek yok· 
.sul yavruların yüzünü güldürür. 
Kurumun başkanlığını iki üç ay- l 
danberi üzerine almış olan Vali 
Eı;i Bayan Seza Türkkau ile Sulh 

hakimi Bayan İffet Erginer, Öğret
men Bayan Vehibe Tuna)• ve idare 
heyetinin sekreteri ve tanzim me· 
saisi büyük semerelerini vermeğe 

başlamL,, kı•a bir zamanda ha

miyetli ve vatansever halkın bü
yük bir tehaliiklc yaptığı yardım 

neticesi olmak üzere ik\ yüzden 

fazla fakir çocuğu elbisesiz ve 
çıplak ayak gezmekten kurtar
mış ve halkııı kuruma kar.ıı ftev
gi ve bağlılığını tam bir surette 
pekleştlrmi~tir. Ilallnn bu hiStıi

yatını gören kurum başkanı Ba
yan Seza Türkkan İkinciteşriııin 

yirmi altısında Halkeviııde bir top 1 
Jantı yapmış ve bu toplantıya 

(60) dan fazla hal ve vakti yerin

de hamiyetli evlat anaları mem

nuniyet ve büyük bir arzu ile i~- 1 
tirak etmiş ve bu toplantıda Ba,. 

kan B~yan Seza Türkkan ile üye
den Bayan Vehbiye Tunayı.ı ver -
dikleri izahatı derin bir alaka ile 

kar.ıılanarak yapılan teklifleri it
tifakla kabul etnıi~lerdir. Bu tek
lifler meyanında fakir çocuklara 

bakımın matlüp ~ekilde devam ve 
temadisiyle lıeraber kundaktaki 

çocuklarla, bunların yoksul ana
larında yurdım )"apılma;;ı için da
ha şumullü düşünce ile her anne

nin kendinden ye çocuğundan art
tırabileceği herhangi bir eşyayı bir 
paket halinde ve kime ait oldu
ğu gösterilmemek suretiyle her ay 
içinde kuruma te,!imi kararlaştı

rılmL,tır. 

Ayni .zamanda bir eşya ııiyaı:gosu 

tertibini te'min için kendi eleme

ği veya tedarik edeceği örtü, yas

tık, çay ve •O'fra takımları gibi 

e~yanın da ayrıca teberrü edil
m~•i ve her ayın yirmi altıncı gü

nünü toplantı günü olarak kabul 

olunnıa"ı gihl büyük randnıan ve
ı·eceği şüphesiz görülen güzel ve 

habetli kararlar da alınnıı~tır. 

ıııı ıııı 00 

Şehir işleri 
Rize (Hususi muhabirimizden) 

- Şehirde yapılmağa başlanan 

güzel işlerden biri de Üçüncü U
mumi ~Wfelti*lik Ba>ı Müşaviri 

ile bir geziye çıkan şehir milte
ha"-"'ı Lamberl'iıı Rizeden geçer
ken birkaç •aat tevakkufundan 
l,tifade edilerek Cumhuriyet mey-

danının tanzimi için talep olunan 
projeyi göndermi~ olmasına bina

en derhal tatbikine geçilmi~ ve 

parkın önüııdeki ana caddenin 
parke döşenme.•i proje mucibince 
t~madi ettiri!meği ve a~falt kı•mı 
ile ileride bir Atalürk anıdı ya
ııılmak iizere nıeyclanlığın tarh 
ve tanzimine başlanmıştır. 

Rizede cinsi itibariyle parke 
ımiıline çok müsait olan bir ta~la 
tefriş edilmekte olan meydan ha

kikaten çok gü7.el bir manzara ar

zetnıekledir. Buradan çıkarılan 

eski adi kaldırımın ta~ları ile de 
spor sahasının tahdidi için duı•ar

larının yapılma« kararlaştırıl

mı~tır. 

Zira~t işleri 
Rizedc Çay yeti~tirilme~inin 

inkişafı için Yükgek Ziraat Vekil· 

lelinin istimlıi.kini emrettiği arazi 

ve bu husu~ta "arfedilen mesai 
hakkında mah1mat verilecektir. 

KATIL ARANIYOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YENi SABAHIN POL/S ROMANI • 

40 Çevire11: R. SAGA Y' 

- Evet, neden etraftan birden
bire kayboldunuz. 

- Arkadaşım, annesini bul • 
muştu. Vapurda kalıp da ne yapa
caktım. 

- Vapurda, size korku veren 
birıaine raaUayıp derhal kaçtığını
zı neye söylP.miyorsunuz? Genç 
kız: 

- Hayr! Hayır, böyle bir ııeY. 

yok, diye bağırdı. 
Deıı: 

- Aradığınız Rontzun kendisi 
idi; değil mi! diye israrda devam 
ediyorılu. 

Nansi ellerini yalvarırcasına u
aatarak: 

- Allı.h 11zası icın bu evden gi-

diniz dedi. Beni yalnız bırakın. De· 
minden zihnimi altüst ettiniz, Si -
ze söylemekliğim lazımgelen şeyle· 
ri ağzımdan kaçırdım. Fakat deli 
gibiyim. Bütün gece kirpikli gözle· 
rimi kapamadım. Boyuna otomobil 
içindeki cesedi görüyordum. Ve .. 

Nansi durdu. Sonra hafif bir te 
bessüm ile: 

- Dün bana, faydalı olmak İS· 

tediğinizden bahsetmiçliniz. Bana 
faydalı olmak için tek bir şey var: 
O da, buradan gitmek, beni dima
ğınızdan silmektir. 

- Daha iyi bir ııey yapabilirim. 
Hakikaten müşkil bir vaziyet içeri
sinde bulunuyoraanz size yardım e
debilirim. Fakat bunun için de her 
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t<ALl!ti 

Nakleden: R. Gülseven No. : 21 

Ufet de memnun olmll!I görüne
rek : 

- Geçmiş olıiu.n, dedi. 

Bir aralık, - · rkesin konugtuğ 1 

bir sırada kalkarak kapıya doğrJ 
gittim . • 

Ayşe: 

- Yukan mı cıkıyomunuz• 

nuz? diye sordu. 

- Evet, bir dakika kadar çıkıp 
mendil alacagım. Şimdi gelirim. 

- Çabuk geliniz. Yağmur din-
di. Yemekten evvel bahçede bir 
parça dolaşacağız. Odama çıktmı. 
içeri girerken tffet de arkamdan 
yetişti. 

- İşte anahtarınız, dedi. Ve si
ze bir nasihat vermek isterim: Bn.ş 
ka bir defa anahtarınızı bavulun 
üstuııde unutmayınız! 

- Hiddetten aşırı işler yapı

yorsunuz. işin künhüne vakıf olma
dan, beni gülünç mevkie sokuyorsu· 
nuz. 

- Sizin olduğunuzu söyleme -
dim ki. 

- öyle mi? Peki hizmetçiler bu 
nu sakhyacaklar mı dersiniz? .. Sizin 
gibi hareket etmek için ne olm~h 
bilmem ki? .. 

- Eğer beni bu kadar fena bir 
hareket yapacak tabiatte ümit edi
yot'Sl\nız ~ok haksızlık etmiş olursu
nuz. 

Bunları söylerken 1ffet hafifçe 
titriyordu. Sonra yavaş adımlarla 
uzakla.5tı .. 

Odama girdim. Gözlel'im derhal 
yatağımı aradı. Bozulmamıştı. Ba
vuluma koşarak açtım. Bebek eski 
yerinde duruyordu. Ferahlıyarak 

derin bir nefes aldım. İffet yapma
dığı biı şeyi yapmış gibi görün· 
müştti. Ve birden, kendisine karşı 
kaba davrandığımı farkettim' Ken
dimi toplamıştım. Sakin adımlar· 

la, bahçede yağmurun ıslattığı ve 
güzel gül kokularına karışan topra'< 
iL ıcuları içinde kumlu yollardan 
geçerek arkadıışlanma yet.iştim. 

lffet aralaruıda yoktu. Takın -
dığım tavırdan canı sıkılmıştı. Ak -
şam yemeğinde, ta.biati hiliifme 
cidi durdu adeta ağzını açmadı gi 
bi. Yemeğin sonuna kadar. panltı.>ı 
sönmüş gibi duran ~iyah gözleritıı 

rasUamak i~in münasip bir fırsat 

aradım. Fakat bir türlü mm·affak 
olamadım. 

Belki de, bunun ıçindir ki. o ak-

p.mkt yemek bana çok ne..,esis ge<J· 
ti gibi geldi. 

x . 
O gece, köııkte ıııiııafirler vard.1-

0nun lçin erken yemek_ yemiştik 
Kuzinleı im odalarma giyinmeğe çık 
mL~lar, bir müddet sonra rengarenlt 
kelebekler gibi inerek, misafirlerh 
anumıa karışmışlardı. 

Emine bir aralık yanımdan g~· 
çerken: 

- iffeti gördünüz mü diye sor
du. 

- Hayu·! .. Ben de onu araınızıh 
görmedim. 

- Acaba nereye gitti? Halbuki 
bizden evvel hazırlaıı.mışb. 

- tstenıenlıı: !fÖyle etrafta bir 
arayın. 

- Eğer zahmet olmazsa ... Bu • 
!unca hemen bana yollayın. 

Salonda ve odalarda, tffete rast· 
lamam ihtimali olan yerlerde ara -
dun. Bulamadım. Emineye habet 
vermek üzere dönerken, iffetin, ke· 
narda büyük bir saksının sakladı~ 
koltukta oturdugunu gördüm. Y 1.· 

nında mürebbiyesi vardı. 
tffete: 
- Ablanız sizi arıyor, dedim.· 

Ayağa kalkarak: 
- Teşekkür ederim. Şinıdi gi 1 

diyorum, diye cevap verdi. 
- Sizinle beraber geleyim ıni? 
Tereddüt etti ve: 
- Nafile yere sizi zahmete sok· 

mıyayım, dedi. Bunu söyledikte-ı 
sonra dıı. mürebbiyesinin koluna a· 
sılarak uzakl~tı. 

Hava o kadar sıcaktı iti, içeride 
kalabalığın arasına 1<anşmakts1' 
iııe, bir balkon& çıkmağı terc1lı et -
tim. Ve bir sigara yakWn. 

Gece çok güzeldi, bahçenin et : 
rafındaki koruluğun hayat veric• 
kokularını getiren hafif bir rüsglı' 
yüzümü ckş:ıyordu. Semada yıtdıs· 
tar pın\dtlyor. mehlap etraftal« 
manzarayı gümıi rengiyle boyayor· 
du. ıçend(;ll gelen radyonun ça!dt· 

ğı müziğin tesiriyle daha ayakta ıı· 
yuyor gibi kendimden ge.:miştint. 

Birden titredim. 
Ateş gibi küçük biı· elin oınu -

zuma dayandığını hi~'ettim. v~ uıt· 
lı bir s~sin: 

Kuzenim bana lıılla kırgın 
mısınız! diye mınldanrlı~ını i itlil!l· 

(Devamı -rar) 
--:::::: 

. . - ... , . ,,;;,. ' . .. :~ ~ 

İle SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinin fırçalayınız. 

' - . 1 • _ .. ,,_ : 

şeyi doğru olarak bana anlatmak 
lazımdır. Size karşı olan büyük sem 
patim ... 

Gen~ kız başını çevirdi: 
- Eğer size bir şey söylemez -

sem bile yardım edecek misiniz? 
- Evet. 
Den, bunu söylemişti ki bir be • 

yaz gölge bir şimşek sUratiyle yan 
!arma geldi. Rut nefesnefese: 

- Sizi her tarafta aradım, di -
yordu. Nansi telefondan çağnyor • 
lar. 

- Kimmiş o! 
- Ted Stayton. 
- Ted Stayton mu? 
Geri döndü. Gözleri Denden sual 

soruyor gibi idi. Yine bu gri göz
ler korkudan büyümüş idi. Bir !lCY. 
söylemeden Nansi eve doğru fırla· 
dı. 

Bu e.~ııada Rut kan kırmızısı 

renginde bir gülü koklayordu' Son -
ra, Dene dönerek: 

- Arkadaşınız ne garip \'e en
teresan bir adam. Bu kL5 aslan av· 

lamak için bir yere gideceğini söy-
led

. . • • . 
ı. , 

- Amerikaya mı ? 
- Evel ! Onunla beraber gitoıe-

yi ne kadar arzu ederdim. . 
- Bille iyi anlaşmış gibi göı:il• 

nüyorsunuz? · . 
- öyle, benim ile de biı'isiıUJJ 

meşgul olması llzım. Nansi evıeıılP 
gidince ben daha serbest o!ac~'111'· 
Robotam ile evleneceğini biliyor • 
dunuz değil mi? 

- Filhakika böyle bir ıteY i~t. • 
miştim. 

- Nansiyi çok anyacağıın·· 86~ 
onun yansı kadar olamam. :Eı nB 
nasıl buldunuz ? . 

- Zeki bir adama benziyor gibi· 
- Ben onunla evlenecek oısaıD-

bir hatta geçmeden ya tiJnB.rba.11 ~ 
ve gı' der veya ilk rastgeldiı'.;'im 11 
ı .. -uıı-
damıa kaçanın. Nansinin ne duŞ 
düğünü bir türlü anlıyaınıyoruın· il 

- Müstakbel eniştenizle J:ıl' 
ge<;ineceğe benzemiyorsunuz? ıi 

- Evet, fakat Ernest, Nail 
yi çok seviyor .. Hem zengin de .. s;: 
ra parasını da saklar. Nansiye ıs 
diği kadar verecek. Fakat ne tıraf" 
çı, ne !&kırdı değirmeni biJ.senıZ· 

(Devamı .,.ar) 
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er in e usi i. 
Aletleri Müzesi · 

3700 Masiki aletini İhtiva Eden 
Bu Müzede Bir Dolaşma .............. . . 

YENlSABAH 

Beynelmilel~ 
Sinema Kongresi 

Berlin, {Hususi) - Almanya. 
ya, bir musiki memleketidir deni
lirse katiyen mübalAga edihniş ol
ıııaz. Payitahtın merkezinde, muh 
teşim 'ehramaneti binası yakının 
da ve sakin bir sokakta, 89 Klos
terstrasse numarada, "Zllm ırrau
en Kloster,. lisesi karşısında bil -
yük fridrih devrinden yaşamış 

nazırlardan "Treutz., un, cephesi 
Pek sade olup gelip geçenlerin na 
zarı dikatini celbetmiyen bir sara
yı vardır. 

den f.azıa musiki aletini ıılnesln?e En 
toplamıştır. Musikiden pek az Çok Hangi Filmleri Beğener:ek 

,Derece Verdiler 

Tam ve halis barok üslfibun
daki salonlarında, geçen sene, ma 
zide ve halihazırda Alınan mu
sikisi merkezi olan "musiki tet
kikatı Alman müessesesi,. namiy
le bir müesese tesis edilmişti. Bu 
ınilessesenin ehemmiyetli bir kıs-1 
ını "mu~iki aletleri milli müzesi., 
dir. 

nasibi olanlar bile, bu "Harp,. le-
ri, bu eski mı811' udlanm, ve ekse
riyetle pek zengin bir aurette süs-
lü olan eski zaman rebabları ve 
bazan pek ırarip ,ckillerde olan 
bu aletleri görerek büyük bir 
zevk duyarlar. Fakat "Bach,, ın 
bUyüklüğüne hayran olanlar, 

"Weber,. i sevenler, onlann elle
rinin konduklarş ve dokundukları 
bu klevyelerl hürmetle takdir et
mekten kendilerini alamazlar. 
"Pehdam,. da büyük kralın vasi 
dehasım alkışlıY'anlar, bu biricik 
dehaı.ını alkışlıyııınlar, bu biricik 
adamın her şeyi ihata edebilmek 
iktidarını, çaldığı fil diş.inden 
klavtasını, muharebelere birlikle 
götürdüğü seyahat klavtasıııı 
görmekle onu daha iyi anlamış o
lurlar. 

Hindistanın efı1anevl Alemiyle, 
"Samaurai., !erin şövalyelikleriyle 
Çinin, Cavanın eski mrdeniyetle
riyle, eski Mısır esrariyle hayal
leri yoranlar, uğraştıranlar, ora
da, onlann dini ve gayri dint mu~i 
kilerini, aletlerini verdikleri ~ekil 
ler itibariyle bu kadim kültilr,mü-

Yalnız müteharuııslar değil, hat 
ta musiki ile pek az alakası o
lanlar bile, orada, bu tarzda bi
ricik bir kolleksiyon bulurlar. Bu 
nun yeganeliği, teşhir edilen eşya 
nın kemiyetinde değil, orada hiç 
bir musiki aletinin noksan olma
lna'1dır. Teşhir edilen musiki a
letlerinin adedi, ve aletlerin çıkar 
dık!an muhtelif ahenkleri unut-

messillerinin sanate müteallik his 
nıak mümkün değildir. Filvaki 

!erini takdir etmekten geri kal
nıazinin bu şahitleri dilsiz değil-

mazlar. 
!erdir. Otuz sene sarbi devrinden H h 

. .. , er angi bir devre ait olµrsa o\ 
kalma bır orgun) mustamel klev sun, ve herhangi bir kıtaya men- . 
Yeleri üzerinde süriiııerek geçen . sup olursa olsun musiki ile mesgul 
bir el ve yahut "Michel Ange,. olmuş milletlerin bütün m~siki 
"Mişel anj,. zamanının bir yadiga aletleri burada birleşmişlerdir de
rı olan küçük bir ltalyan Klavse- nilebilir. nerlin merkezinde ve on 

ııi. muasırını teşhir ettikleri na
zik •adalarını bu gün de işittire

bilecek bir vaziyet ve kabiliy.ılte
dir. Eski bir lavta üzerinde dola

•an parmaklar, her se,'ten fazla 
IAvta üzerinde dolaşan parmakla 
ta sesini seven "Shakesfeare,. i 
ağlatacak kadar tehyiç eden bu 
dili ona sôyletirl~r ... 

Bu biricik kollek•iyon 3700 

salondan mürekkep olan bu müz~ 
de teşhir edilen bu aletler her gün 
tarihçilere açıktır. 

Bu sakin salonlar, büyük şehir 
gürültü ve patırdılarmdan tama- · 
miyle azadedir. Arasıra, kirişli, 
telH Razlar da h:ıfifi bir makes 
bulan hivar kilisenin derinden ge 
len çan sadası bu huzura fasıla 
vermektedir. 

z. B. 

Geçenlerde Pariste Beynelmilel 
bir sinema konuesi toplanmıştır. 
Bu kongrede iki Amerikalı, Bir İn
giliz , dört Fransız, İki İtalyan, 
Üç Alman, bir Rus, bir Çekoslovak 
murahhası bulunmuştur. Kong
renin içtimaından maksad Beynel
milel film prodüksyonuncla en iyi 
dokümanter filmleri tesbit eyle
mek, en gUzel dokümanter film
leri yapan memleketleri tanımak
tır. 

En çok beğenilen filmler şun
lar olmuştur: 

1 - Nebatatın Ömrü. 
2 - Nebatat dehşetli kuvvete 

maliktir. 
3 - Bir damla suyun mace-

ra!'\ı. 

4 - Yağmur nasıl yağar. 

5 - Balıkların hayatı (renkli) 
6 - Arının çalışma tarzı. 

7 - Tuz nedir? Tuzun deh
şet verici zararları. 

Tasnifte birinciliği Almanya, 
İkinciliği İngiltere, Üçüncülüğü 
Fransa, Dördüncüliiğü Amerika 
almıştır. 

Sinema "Maraton,,u 
Amerikada "Beynelmilel sine

ma Almanak" mı çıkaran tanınmış 
Amerikan gazetecilerinden Terry 
Ransaye sinema hakkında tetkik
lere girişmiştir. 

1937 - 1938 sinema mevsımı 
esna•ında Amerikan sinemalannda 
509 film gösterildiğini te~bit eyle
dikten sonra bu filmlerin he_p.sinin 
projeksiyon müddetinill( • 

37.476 dakika. 

Yani: 624 saat 35 dakika' 
Yani: 26 gün. 
Sürdtiğilnü tesbit eylemiştir. 
Bu tilmleri görebilmek için bir 

sinema müd lirflne 8 saatlik 78 gün 
yani iki buçuk aylık bir mUddet 
lllzımgelmekteymiş !. 

Yine mösyö Ronsayer'in tetki. 
katına göre 1937 - 38 sinema mev· 
siminin en pahalı Amerikan fil
minin bir dakikalık projekstyonu
nun bir dakikalık bedeli: 23.200 
dolara mal oluyormuş! 

Sinemaya dair müthiş 
rakamlar ... 

Y .. pılan istatistiklere nazaran 
bir hafta içinde bütün dünyada si
nemalara giden insanların "ayı.ı 
220.000.000 imiş!. 

Bu miktarın: 86.000.000 Ame
rika.da; 19.000.000 İngiltere, 4.000 

Fransacla imiş! • 
Amerikan Birleşik Cumhur! -

yetinde 17.550 •inema var imiş. Bu 
sinemalanlaki yerlerin sayısı 11. 
000.000 milyon imiş. 

İngilteredekilerin sayısı 5,200 
imiş! 

Filmleri en fazla men
faat temin eden artistler 

kimlerdir ? 
1 

Filmleri ~n fazla "menfaat" te'
nıin eden artistleri tesbit eylemek 
üzere Amerikan sinema müdürleri 
arasında yapılan . bir anketten alı
nan netice şudur: 

1 - Ginger Rocers, Fred A~ta
iı-e . 

2 - Klerk Gelıl, Shirley Temp
le ayni derecede . 

S - Robert Taylor. 
4 - Myrna Loy, William Po

well . 
William Powcll ile Myrna Loy 

çifti günden güne fazla rağbet ka
zanmaktadır. 

Amerikada bu sanatklirları:ı 
dereceleri hergün daha fazla yiik 
selmektedir. 

Nazarı dikkate alınacak nokta: 
Küçük Shirltıy Temple'in artık gö~
den düşmek üzere bulunmasıdır. 

İstanbul Barosu Umumi F ransaSuriyeyelstiklil 
Heyetinin Toplantısı Vermekten vaz geçiyor 

(Bat tarafı 1 inci .,.,,f~ dal 
Bundan sonra Atatürkiln ha

arasını taziz için beş dakika sü
kut edilmiş, sükuttan sonra Ha
•an Hayri Tan sözüne şöyle de
\>am etmiştir: 

- Adalet cihazını tekemmü
le sevkeden bu kanundıın mesle
ğimizi tahsil ve ilim adamlarına 
Ve Türklere hasretmek suretiyle 
tesadüfi avukatlığa nihayet ver
miştir. Türk avukllthğının bu 
Yüksek kanuna !Ayik olduğuna 

benim tam kanaatim vardır. 
Aziz arkadaşlar, 
Büyük kanın mucibince teşek

kül eden birinci umumi heyetimi
zi, cümlenizi sevgi ve saygı ile se
lamlıyarak celseyi açıyorum. 

Reisin bu sözleri çok alkışlan
dı. Ve sonra idare heyetinin rapo
:u okundu. Ve ibra heyeti ibra 
edildi. .. ı 

Bu arada bazı avukatlar soz 
alarak salonun dar olduğunu ve 
Celsenin başka bir güne bıra
lcılınasını istediler. Bu teklif red
dedildi, devamına karar verildi. 

kadar sürdü. Tasııif neticesinde 
eski reis Hasan Hayri Tan tekrar 
reisliğe ~eçildi. Bunun üzerine 
Hasan Hayri alkışlar arasında 
kürsüye gelerek şu nutku söyle
di: 

" Üçüncü defadır ki bana 
yüksev teveccüh ve itimadınızı 
gösterdiniz. Benim için en bü
yük şeref sizin bu itimadınızdır. 
Buna bütün mevcudiyetimle layik 
olmağa çalışacağım. Hepinize 
teşekkür ederim.,. 

Bundan sonra meclisi idare 
heyeti seçildi. Neticede Mekki 
Hikmet, Muhterem Naili, Rifat 
Ahmet Abdülkadir, İsmail Ih.an, 
Ali Galip, Suat Hayrinin seçildi
ği anlaşıldı. 

Avukat Ali Haydar ile Cela -
lin aldıkları reyler müsavi oldu
ğundan içlerinden birinin seçil
mesi için gelecek hafta cumartesi 
günü toplanmağa karar verilerek 
içtimaa nihayet verildi. 

Polonyada müthiş soğuklar 
Varşova, 17 (A.A.) - Polonyada 

büyük bir soğuk dalgası hüküm sü~· 
mektedir. Vilııo mıntakasında hara 
ret derecesi, bugün sıfırın altında 

28 olarak kaydedilmiştir. 

Avukat Celil yeni idare mec
lisi azaları arasında bir de kadın 
'huJunmasını ileri sflrdü. Bu tek

lif münakaşalara yol açtı. ı 
Rei~ sükllnu temin ettikten r=============, 

~ıı:a idare meclfsi azalarının isim-
1eti okundu. İsimleri avukat Ce
li okuyordu. Bunlann arasında 
.icadın aza bulunduğu görülünce 1 

!~!üşmelere vesile oldu. Bu aza 
ıı!faoğJu Ahmedin kızı Bayan 

Yurtdaş; 

Türk köylüsü yurdumuzun 
eşsiz mahsullerini senin için ye
tiştiriyor. 

Onlan bol bol ye ki, köy
rünün yüzü gOlsün. 

llteyYa idi ı 
B · . Ulusal Ekonomi ve arii.ırm 

d 
undan sonra ı•tihabat yapıl- a 

ı. Reylerin tasnifi •eç ~ kurumu 

{BAftarafı 1 İnci aa1famızda) 
Suriyede de ayni şekilde hareket e
diyor. 14 Sonteşrin 1938 de Fran
sa yeni Suriye Başvekili ile bun -
dan evvelki muahedeyi iptal eden ye 
ni bir askeri itilil.f imza etmiştir. 

Fakat anlaşıldığına göre bu itilafa 
da muteber nazarile bakılmıyacak
tır. Filhakika Paris hükllmeti bu 
vesikayı Parlamentoya tevdi etmi
yeceğini ilan etmiştir. Bu hale na
zaran Fransa hükumetinin evvelce 
Tunusta takip ettiği metotları §im 
di de Suriyede tatbik etmek istedi
ğine hükmedilebilir. 

Bigaro"lun bir Y"Z'SI 
Paris, 17 (A.A.) - Biltün Fran

sız matbuatı Tunus hakkındaki i . 
talyaJ?- taleplerini reddetmektedir 
Figaro gazetesi bu hususta yazdığı 
tipik makalenin bir parçası aşağıd'\ 
dır: 

"Faşist matbuatının hücumları 

ne kadar şiddetlenirse Fransız birli 
ği o kadar kuvvetlenecek ve Fransa 
ltalya taleplerini o nisbette büyük 
bir itirazla karşılıyacaktır. Fran -
suı milleti, kolay kolay kızmaz, fa. 

kat kızdığı zaman adam akıllı kı -

zar.,, 

İtalyan gazeteleri ve Tunus 
meselesi 

Roma, 17 (A.A.) - Giorııale d't
talia, başmakalesinl Tunus mesele
sine tahsis etmektedir. Bu gazete, 
Fransanııı Tunustaki ltalyaıı hak· 
Janna karşı açık veya kapalı ola
rak yaptığı tecavüzleri mufassal 
bir tarihçesiııiçizmekte ve bu maıu 
mata beş sütundan fazla bir yer a
yırmaktadır, 

Gazete, bilhassa Tuııustaki 1tal· 
yanların büyük bir kısmının milliye~ 
lerini kaybetmeleri için her vasıta 
ya müracaat edilerek yapılan mü • 
cadeleden bahsetmekte ve şöyle de
mektedir: 

"Fransa ile İtalya arasındaki mİı 
nasebetlere taalluk eden me. .... Jelcr 
den en mühimmi ltalyanııı Tunu;;a 
hicret etmiş olan vatandaşlarını l:a 
nını ve zihniyetini müdafaa et.ııPk 
hakkıdır. Fransa, Tunusu işğal etti 
ği zaman ltalyanın Fransız hima -
yesini tanuna.sı mukabilinde o da 1- ı 
talyanın bu hakkını tanımıştır . .,., -
nustaki hususi haklarını istemek 1-ı 
talya için bir hak ve bir vazifedir. 
Bu hareket bilhassa şimali Afrika
da medeniyetin terakkisini temin 
etmek için IAzımdır. 

Tunus ta hila A vrupalılnrın ça
Jışmasile semere vere bilecek olan iş 
letilmiye müsaade pek geniş ve ser 
best topraklar mevcuttur. Bu top· 
raklar, oralarda kifi miktarda Frar. 
sız olmadığı için ve Fransız ma -
kam.lan ltalyaıı işçilerinin Tunus" 
girmelerine müsaade etmedikleri i
çin metruk bir halde bulunmakta -
dır. 

Tunusun 12milyon hektarlık ara 
zisinden 9 milyonu işletmiye müsa
ittir. Halbuki bu arazinin ancak 4 
milyon hektan işletilme!<te ve 5 mil 
yonu bakımsız bir halde bırakılmak 
tadır. Afrike.ııın semereli bir m2-
deııiyetin ihtiyaçlan şu hale naza
ran !talyanııı tabii demoğrafik ge-
11İ3lemesinin ve çalışma kabiliyeti· 
nin ihtiyaçlarına tekabül etnieırt~-
dir. -

.5a1laı 7 

Dünya Sulh siyasetinde 
Türkiyenin Mühim rolü 

• 
Meşhur lngiliz Muharriri Vins-

ton Churchillin Bir Makalesi 
Meşhur İngiliz :ıiyast adamla- süren telakkiler, Türkiyen'u lehi· 

rından Winston Churchill bir ne mesut bir şekilde tekzip edll 
Fransız gazete~inde Avrupanın miştir. Türkiye mutlak bir milli 
şarkındaki siyast vaziyet hakkın- ekonomi vncude getirmek busu
da şayanı dikakt bir makale yaz- sunda kendisine dilşen vazifenjn 
mıştır. Muharirr bu makalesinde ehemmiyetile mütenasip olarak 
son Mflnih anlaşmalarından sonra ehliyetini lsbat etmiştir. 
Avrupanm bu kısmında bulunan Yunanlıların da yapmış o!
devletler gözden geçiriyor ve Po- olduklan ~eyler aşağı kalmaz. 
lonya ile Romanyayı eline aldık- Münbit ve zengin olmıyan mem
tan sonra yazısıııa aşağıdaki şekil lekctlerinde, Tilrkiye, İngiltereye 
de devam ediyor: kar~ı çok dostane hislerle bağlı-

"Bu iki memleketin ötesinde,. dırlar. Akdenizin başlıca bahri 
Rusyanın muazzam arazisi ve da- f devletiyle, adalar denizinin bu 
ha cenupta da kuvvetli askeri ı iki muhafızı arasında en ufak 
Türkiye cumhuriyeti vardır. A- bir noktai nazar ihtilafı yoktur. 
sırlarca biribirine hasım olan Türkiyenin ve Yunaıüstaııın refa
Rusya ile Türkiye ~_imdi mükem-ı lı rnı, kradisini ve ticaretini teshil 
mel kom~uilurlar. ikisi birlikt" ve teşvik etmek İngiltere için çok 
Avrupada adeta mukabil bir kuY I ehemmiyetlidir. Bu sene başlan
vet te~kil ediyorlar ve bu vaziyet i zıcında M. Chemlıerlain tar~fın
takdir edilemiyece k kadar mli- dan çok ihtiyatla muvafakat edi
hirn hizmetler ifa edebilir. Rusya, len 15 milyonluk ikraza, Türk 
kimsenin halledemiyeceği bir sır- hiikOmetinin hararetle taııım1ş ol 
dır. Uzak şarkta Rusyanın oyna- duğu esaslı bir avantaj teşkil et
dığı rolü Büyük Brit:ınya kadar miştir. 
Birleşik Amerika da takdirle kar Yunan ticaretini kolaylaştıra
şılar. Hiç kimse, Rusyanın, ara - cak ve İngiltere ilt> uzun zamaıı
zisi istila edildiği takdirde, Avııu-j lar o kadar dostane münasebet 
pada ne yapabileceği ve yahut, idame ettiren ve başlarında tn
yapacağı hakkıııda bir ~ey söyliyeı gilterede senelerce oturmuş ma
mez. Fakat bu faaliyetin de e- himatlı bir kralın bulundujl:u bir 
hemmiyet verilcmi~·ecek bir dere- millete yardım etmek imkanları 
cede olduğunu bildirmek doğru l bulunacağı ümidini izhar etmek 
değildir. lazımdır. 

Fakat Türkiye , daha küçük Yunanistan, Türkiye ve Ro-
mikya•ta, yalnız çok daha müa-ı manya birlikte, Bulgarbtan üzeri 
bet ve muayyen bir va;ıf göstere- ne çok miisait bir te•ir icra edebi
rek ba~ka bir kuvvPt :ırzeder.. lirler. Selanik konferansında Bul 
Türkiyenin harp csna'1nda kur.' garistanın, nihai olarak Roman 
tarıcısı ve harpten soııra ela reh-1 yaya bağlandığı gün Balkanlarda 
beri ve kurucusu olan Mustafa ki siyaset gözle gilrünür bir terak 
Kemalin ölümü, .ııerek Tilrk mil- ki arzetm' ti. Bütün bu dev!et
leti \'e gerehe Avrupıı için hem !er, müştereken hareket ettikleri 
acıklı ve hem de vakitsiz bir gaip ve iyi Aelilmlanmış sağlam bir 
olmuştur. Cemiyetin her sınıfı- sulhcu devlP.tler bloku vilcuda 
na mensup kadın ve erkeğin tabu getirdikleri takdirde emniyette 
tu üzerinde döktüğU göz yaşları, bulunacaklardır.,. 
modern Türkiyenin kahramanı, F d k r • 
şampiyonu ve atası olan bu ada- ransa a ı ıon grevde ame.enın 
mm eserine gösterilen bir minnet yaptıklan 
hissidir. Paris, 17 (A.A.) - 1ş Nazın Po-

Uzun iktidarı esnasında, tari
hin ilk defa olarak Yunanistan ile 
Türkiye arasında çok dostane mil 
nasebetlerin teeRsüsiine muvaffak 
olan müdebbir ve iradeli bir si
yaset takip etti. Umumi harp
ten sonra her iki milletin yekdi
ğerine açtığı müthiş yaralar za. 
man ve aklı ilelinı sayesinde sHin-ı 
miştir. 

O zamana kadar yekdiğerine 
kuvetlice karışmış muhtelif hal -
kın ayrılması, misline tesadüf edi 
lemiyen realist bir siyasetin neti
cesi olmuştur. Türkiyenin, şehir 
!erde bir miktar Yunanlı doktor, 
eczacı, banger ve mütehassıs işçi 
olmadan yaşıyamıyacağını i!er! 

maret, Parlfımentomın iş enciime • 
ıüne son umum! grev esnasında 

Renault fabrikalarının fen memur
larile mürakiplerine amele tarafın 
dan yapılan fena muameleler hak· 
kında bir dosya tevdi etmiştir. 

Bu fabrikaların bnzı kısımların
da şefler kazıklara bağlanmış ve 
amele küfür ederek ve üzerine tllkil 
rerek bunlann önünden geçmiştir. 

Fen memurları, bu eziyetleri yapan 
amele tekrar işe alındıkların takdir 
ae istifa edeceklerini bildirmi§)er • 
dir. 

Hava encümeni ayni zamanda 
tayare fabrikalarında greve iştirak 
etmiyeıı ameleye, grevciler tarafın 
dan yapılan tazyikleri kaydeden ~ 
takrir kabul etmiştir. 

1939 Yılbaşı 
Hava kurumu büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70,000 

60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle 

(400,000 ve 100.000) Liralık iki adet 
mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler ( 2,5 ), ( S) ve ( 10) liralıktır, 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız 
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KeQcilne b .. yhude yere 
eziyet ed!y•,,ıua 

• 
N EV-R 
Varken ısbrab çekilir 
mi? Baş, diş ağrıları 

ve ÜfÜlmekten miltevellid bü 
tlla a(rı, 11:ııı, sancılarla nezle 

ye, roınatiımaya karşı 

- Z 
KAŞElERİNİ ALiNİZ 

icabında günde 3 kaş 
alınabilir 

iSMİNE DİKKAT 
Tak!idlerden !akınını?:. 

Ve Nevro~i" JtrİD<" batka bir 
marka verlrle; •• tiddetle 

reddf'dlnlı 

TUıtıt~·" Cttnıhuriy .. ti istanbui 
l'lliiddehımumı 1ii;1mlcıı · 

· · İmtihanla mübaşir 
' eh nacak 
lstıuıbul mahkemeleri ve dairek-

YENISAıAH . 

T. ·İŞ BANKASl'nın 
939 KUMBARA İKRAMİYE PLANI 

- --

32 000 LiRA MÜKAFAT ' . -ı----

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 
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İş Bankasına para yahrmakla, yalniz para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 

En az yüz mily(JD insanın ömründe hiç olmaı!lll 

bir kere tatdığı cihanşümul 

Hediye HACI BEKİR şekf"r ve sekerlemeleridi 

1 

ı • 

den: 

ŞUYUUN İZALESİ 
için Clbalide vaki 

KORPİ DEGIRMENİ 
ve mü,.temilıi.Lı her türlü tesisa
tı ile ~atılmaktadır. İhale tari
hi 21 kanunuevvel 988 çarşam-

Merkczi: Beyoğlu, Şubelerı: Beyoğlu karaköy, Kadıköy , ba günü saat 14-16 Müracaat 

'::::::::::::::~~=:ı:~;-::~::~::ıı yeri İstanbul Divanyolunda Sul 
; Fatih ımlh 3 üncü Hukuk Hildnı tanahmet ~ulh mahkeme•i b~

Zülırevi ve cilt hastalıkları liğinden: katipliği. 
rinde açık bı.:luna.ıı mübaşirlik!ere Satış Hanı: ı 9 _ ıı _ 938 ta-
nıemurin kanununun ( 4 ı eti madd·~ Gıyap kararı rihli Tan ve Son Telgraf gaz&-

sinde yazılı şartları haiz tAllpleı· a- Or 1 Hayri Ömer Nazmiyenın kocası Ali ilkbah~r tclerinde intişar etmi~tir. 
rasmdoı. fnıtihan;a müna.ciplcı i ah aleyhine açtığı nafaka davasının 

~~~~~~·~~~~ 

nacağ:ndan ve imtihan 20 Bİiı: -.· Ôtleden ıonra Beyoğlu Ağacami muhakemesinde dava olunan göste •••Dr. Ihsan Sami ••• 
ltlııun 938 ııalı günü saat onda ya- rilen gıyap kararındaki milb~k 

lcaromndH :>o' 33 Telefon 41358 Ôk - "k Ş b pılacagmdan ist.,khlcnn mezküı· meşruhatında Malatyaya gittiğin - SUrU UrU U 

madde mucibince gerekli belgelerilc 1 •11•••••••••••••1 I den bili tebliğ geri gönderildiği ve Öksürük ve nefes darlığı, 
. ıntihand:ın bir gün evveline kadal' Deniz Hastahanesi cilt ve Malatyadaki ikametgahının belli ol boğmaca ve kızamık öksü-

18 KANUNUEVVEL 1938 

- · - ' 1 " ·,, 

t 

Bir Gnpin aJmada11 evırel 

ıztıraptan ore ağrının en şid· 
detlisini en kolay ve çabuk 

ve en ucuz ıeçirmenin ça
resi bir kaşe GRİPIN almak
tır. Mideyi boıma1, böbrek
leri ve kalbi yormaz • 

5 do'<i~q S onro. ... ' · 

Aldıkta• İıet daııika -· 

·. Ucuz - Tesirli - Zararsız 

fcabında günde 3 kaşe alınahili; 
İsmine dikkat, Taklidlerinden ıakını.nız ve Gripin yerine başka 

bir marka nrirlerse •iddetle red ediniz. 

. ' - 'r : ~- • --~ .:.,. "".. . . ,. . -. :' , .,. ~ • ~ ~ · . 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
ı - Şartrısır.e~ : "" '.l cibin~e :ıooo kilo Arap ~~hunu t>ksiltıne u· 

~uli.vle satın ıılınacaUir. 

II - Muhamnıer. bedeli l'<'h•ı· l:iltı " \l 14 kıını~ h<'"a\ı1'·te 420 lira v• 
;nu,•akkal teminatı 31.50 !iraiır. 

l[J - Eksiltme 2fl - X!I - 938 t a l'ihiııt rıı"tlıya;ı ~alo günü saıı.t 1' 
de Kabataşta Lev~ı. ;ın \ c :'.ftı b ay!\al sııbli~ind~ki Alım lı.omisyonunds 
yapılacaktır. 

iV - Ş1'rtnameler pı.? - asta o ar..:k 1tr s;rün "öz ü geçen 'H..ib~den 

alınab!lfr. 

\~ -- İst~klilPriıt eksiltme içirı t!ly in tdilen gün \'C ~n.4tte ~;, 7.5. 
gilvenme p:<ralarile birlik'• ;.-uk ar da •dı geçen komir-yona gelmeler• 

ilılıı olunur. (8833) 

''Zevcinı, 
inanmak ad.J.lye encümeni ba.şkanlığına mü - zührevi hastalıklar mütehassısı maması hasebile davacı vekilinin 1 rükleri için pek tesirli iliiç-

racaat etmelen ilii.n olunur. talebile gıyap kararının ilanen teb • tır. Herks kullanabilir. J F d S h • d M İ 
DOKTOR liğine,karar verilmiş ve ehlivukuf-ı jİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmiiiiiiiiiıliiiiiiİİİİİİİİİiiiİİİiİİ şte Yansa a en şe Tlll e On re-Or Hafız Cemal tan yapılan tahkikatta davacıya onıı •1 k b d E ·ı z 1 k >J 

gözler.ine. 
istemıyor ,, 

t.... 'Lokmanhek.im ····.,·! Feyzi Ahmet Onaran lira nafaka verilmesi ihbar olunmuş GÜMRÜ:Jis~~~~[~!~l OLAN ı uı asa asın a Illl o a so agın-
olduğundan ıı-ı-939 saat ıı de da da 17 No. da Bayan W agner, böyle ı . Dahiliye Mütehassısı i Puard .. n maada her ıün 3 va olunan mahkemeye gelmediği V"! c. 8ker Yazaroğlu 

i: Dinnyolu I04 : bn •Onra haatalarını kabul müddetinde itiraz etmediği takdir- d·ı·yor ve ila·re ediyor: Mua}~ne saat!eri oazar hariç S Gümrük komısyoncusu 
s eder. de gıyabında karar verileceğine da· 

l. her gttıı 2.6 - 6 •ah, perşembe : Galata, ithalat GümrUfli G 1 . . o· -· k 
1 ve cumllrle81 ~•bahları 9 - 12 : ir işbu muameleli gıyap kararı da- karşmn-la Muradiye Han. "0, Bana Sen 10 Yaş enç eşmışsın. ıyere 
l fukaraya T. 22398 ! AdrM: Babıali Cağaloğlu yo- va olunan Aliye ilanen tebliğ olu - Telefon : 35, 95 Hayretini İzhardan Ken ini Alaınıyor .,, 
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l"ÜRK TiCARET BANKASI A.Ş~ 
MERKEZi: ANKARA 

Her • 
nevı Banka ·mUameıatı· 

Her ay faizleri ödenen : 
KUPONLU VADELİ MEVDUAT 
- . .S U B E L E R: .. 
~NKARA: 

Adapazan 
Bandırma 

Bartın 
Bolu 

Buraa 
Gemlik 
fzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

. ISTANBUL~ . 
fel~fon ı 2316 ' 

Türkiyenin 
T E 

Müdürlük: Umum 

Telefon : 24477-8-

her tarafında muhabirleri vardır. 
LGRAF ADRESi 

TÜRKBANK - Şubeler: TİCAREl, 

Sayan Waıner'in Biocelli 
Yeni c:ild unıurunu kul

lanmadan evvelki. 
fotoirafı 

"Zevcim ,Jorj, ,bu adeta bir mu.-ı 
cizedir, diyor. Filhakika iki ay ka
dar enel, alnımda, gözlerimin ve j 
ağzımın etrafında buruşukluklar 

ve çizgilerim vardı. Bugün ise bü
tün arkadaşlarım bu şayanı hay
ret tebeddüle şaşıyorlar. Onlara 
yaptığımı söyledim. Yegane cild 
unsuru olan pembe renkteki Bio -

eelli Tokalon krem ini kıı ll:ı n r1'.ıla
rını tavMiyc ettin1. J'i", ... \ıarı biz
zat tecrübe ederek şaya •" hayret 
semeresini göünciye kadar benim

i& alay ettiler. Fakat sonra bana 
hem teşekkür ettiler. hem de son 

L.ııyan W aıınerin birkaç haf:• 
zarfında kazandıiı 9ayanı hat• 
-.., ret güzellik tebeddülünll 

. · ıöıteren fotoğrafı 

derece memnun kaldılar.,. 

Her akşam yatmazdan e...vt'. 
• ·oı. 

pembe renkteki Tokalon kreııı0_ 

kullanınız. Terkibinde, Viyana"'"" 
niversitesi profesörü doktor s'I'~ 
SKAL'in ke~fi olup tıpkı insıınıP 
tabii ve hayati cild unsurunun ~yd 
ni olan ve genç hayvanların cı~ 
hüceyrelerinden İKtihgaJ edilen 13ıo 

Gilll" celi gençlik revheri vardır. , 
düz için de beyaz ı~ı:kteki To_k~ 1 !on kremini kullanınız, ciJdınıZ!ı 

·yıı. yumuşatıp beyazlatır ve sı ·l 
noktaları eritip açık meoameleı 
sıklaştırır. 

S~hibi: Ahmet Cemalettin SARAÇ O (a L U 
J'iefrİ7al müdürüı Macit ÇETiN Baıddıiı -,er: Matb"ai EbüaJ:ıt• 
-. 
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