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lstanbullular; dilediğinizi dai
llla yapmağa ve din lemeğe 
l~ . hazır ~la~ağım ·". . 
ıı: kkırdar, lslanbulun larıhi va cografi ehemmıyelıle mülenasıp 
~a Jüzelleşmesi ve iyi idare edilmesi için Cumhurreisinden 

r.e Başveki~en her türlü yardıl!J _Vadi ald,ığını söyleyor 
)'\ . 

r ' 'l \'an Lütfi Konlar Köpriiae '.m&lhuat crkinlyle bir a,..aa , .• llaydarpaşaaa csld va U llo berab.,.. ;; 

~ili ve eski valilerin beyanatları 
~tii~ .. kırdar diyor ki : ı Üstündağ diyor ki : 

i u \'c çok ileri İstanbl!l halkının ve Çok asil, haluk ve zeki olan İstanbul halkı-
t ltı~tbuatınm büyük yardımlarını göre- ! nın, yeni valinin mesaisile yeni yeni umranlara 
ll'ıınirn. 11 mazhar olmasını dilerim. ..... ,. . 

~~ :ı_;·~-~,,'\;.....-ti;;,~;.......;.ı-...A 
l' lla:rclarpaşa polis lia.rakolanaa •upur beklerken tstnnbul ga--M nl 

t.~ \'e tetkik ediyor 1 • 
t~~~ h belediye reisimiz doktor vapurunda 13ehrlmizin birçok tanınmı§ si
~~~ il Sabah Ankara eksprsilc malan, bagta eski vali Muhiddin Üstlin-

"atı~ı ?darrıa§aya geldi. dağ, eski emniyet direktörU Salih Kılıç, 
'ila1lıaş arııııanıak ilzere, köprll- eski belediye reis muavini Ekrem Scven-

l ~hk~diİe;
5 

Berİi~d~ü.rudeJ 
~ ~aactesiz olarak sokak-

1 
~~a dolaşamıyacaklar 

~ile ıl kullanmaları 
Yasak edildi •···· Yarın ····• 

~Aşktai 
~Fedakftrlıkl 
: Nakleden : Haldun S. Kip ı 
• te iiıyül!< hnkaye • 
t "Subayın Kaçırdığı Kız,, romanını t 
• beğenen HABER okuyucuları, ayni • 
t muhan-ir tarafından nakledilen lbu t 
t kısa eseri yanndan itibaren zevkle t 

S s • okuyacaklardır. • 
· "'· Ş<'fi ilimler t l 

Yazısı S incide 
....................... , 

Reisicumhur 
\ 

ls r .et 
lnönü 

Seyahatını Kastamonu 
civarında yapacak 

Ankara, 4 (Hususi) - Reisicum
hurumuzun Kastamonu ile havalisi
ne yapacakları tetkik seyahati yarın 
başlayacaktır. 

. Seyahatin lbir hafta kadar sUrcceği 
t ahmin olunuy.cr. Ismet İnönü bu 
seyahati ile çok eskiden Kastamonu
lulara verilmiş bir ziyaret vaadini de 
yerine getirmek liltufkarlığmda bu
lunmuş bulunuyorlar. 

* • • 
Ankara, 3 (A.A.) - İstanbulda 

intişar eden bazı gazetderJe Reisi
cumhur İsmet tnönünün uzun birse
yahate hazırlandığı ve bu meyanda 
İstanbul ve Trakyayı da şereflendire
ceği yazılmaktadır. 

öğrendiğimize göre, Reisicumhu
rumuz ancak Kastamonu vilayrti da
hilinde nisbeten küçük bir sey:ıh<\te 
çıkacaklardır. 

Fransada 
işçiler 

r , "' 

15laışvekDDftm D~ön gazetecnie~ue 
mühim b Dr h asbnhaon 

Haklı tenkit 
Matbuahn memleket 

vazifesidir 
Celal Bayar diyor ki: 
" Ben gazetecileri çok severim, onlar 

benim fahri müfeffişlerimdir,, 
Bugün Basın Kurumu 
Merkezinde Başvekil 
şerefine bir çay 
ziyafeti veriliyor 

_. l'azısı 3 üncüde::; 

• • • 
lıtanbul 3 (A.A.)' - Başvekil Celal 

Bayar, bugün Pcrapalas otelinde sabık 
İstanbul valisi Muhiddin 'Ostündağı 

kabul etmiş kendisiyel uzun müddet 
görüşmüştür. 

1 

ı 

Ukraynalılar 
Muhtariyet 

-istiyorlar 
Polonya meclisindeki Ukraynah mebuslar 

bunu açıkca bildirdiler 
Yarşovadan bugün gelen haberler, Lehistandaki Ukraynalıların muhtariyet ta· 

lebile harekete geçtiklerini bildiriyor. Çekoslovakya meselesinde milletlerin kendi 
mukadderatlarına kendilerinin hakim olması prcnsipini müdafaa eden Leh hüku· 
meti şimdi çok mü~kül bir vaziyete düşmü~ bulunmaktadır. 

Tunusu istemekte 
ltalya ısrar ediyor 

lngiltere Roınada bir teşebbüs yaparak 
böyle hareketlerin tehlikesini işaret etti 
Paris, 4 - Italyan gazetelerinin Fran

sanın Tunus ve Korsikayı ltdyaya ver
mesi Hlzımgeldiği yolundaki ne~riyatımn 
devam ettiği gelen haberlerden anla~ılı
yor. Kont Cianonun, Fransa sefirinin yap 
tığı teşebbüse verdiği kaçamaklı cevaba 
rağmen bu neşriyatın devamı Paristc ma
nidar görülmektedir. 

İtalyan mebus;ı,n meclisindı:ki teza
hürler hakkında İngilterer.in Romada 
teşebbüs yapacağı haberleri, b'.ırada bü 
yük memnuniyetle karşılannuştır. 

Paris, İngiliz kabinesinin Fransız hü 
kumetinin noktai nazarına tamamiyle 
iştirak ettiğine ve Fransız hükumetinin 

~ Devamı S incidı 

işlerinden çıkarılan 
polisle çarpışıyor 

___ _....... _____ _ 
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-::~r-~~~~=~·~i~fffmr~ lngiltereye 11 ticaret 
··s Tra vay· ve otobU 

yolcuları artıyor.,1 
Tramvay Şirketinin, yolcuları azaldıg 
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_______ Bu yeni gemilerimizin bedeli 18.00.000 

:Hadisetu,fif:iclee 
Dünya matbuatı 

ve buradaki 
1münıessille1i 

Yazan : izıımeddio 'azif 
Milli matemimiz etrafında yabancı 

ne§riyattan bazılarındaki hataları layık 
olduğu titizlikle tashihe çalışmış bir ka
lemin, boy gösterdiği sütuna layık ola· 
bilmesi için, yabancı memleketlerde 
neşriyat yapmış kalemler arasında zeki 
ve dürüst olmak saa.detine ulaşmış bu
lunanları da ha'k kazandıktan takdir
den mahrum etmemesi lazımdır. Aksi 
takdirde güzel bir hakikati görmek is. 
temediğini ihsas etmiş olur ki böyle bir 
hareket, öyle bir irşat ve müdafaaya 
kallaşanda bulunması icap eden tart
lardan o kalemin mahrum bulun.duğu· 
na deıatet edebilir. Civaruncrd sayıl-

mamak felaketine katlanmadan, yaban
a matbuatın şehrimizdeki mümessille
rinden bir çıcğu tarafından, memleket
lerindeki muhtelif cfkanumumiycleri 
tenvir etmek için gösterilmiş dikkatli 
ve dürlist faaliyet üzerinde durmamak 
mümkün olamaz:. Bunlar arasında Roy
ter başta geliyor. Atatürk sabah saat 
dokum beş geçe fani dünyaya veda etti. 
İstanbul bu yası ona doğru öğrendi. 
TcJgraflarımızla bizim Bitlisteki vatan
daşımızı milli felaketten haberdar ede
bilmemizden önce bu ajna!!"" acıyı telsiz_ 
le bütün lngilii' imparatorluğuna yaydı 
ve elim hAdiseden tam bir saat yirmi 
beş Cfakika &onrl Londra radyosu ciha
na UlutUrkün şehnamesini okudu. Bü· 
yük bir kısmı Royterin şehrimizdeki 
muhabirinin mesleki dikkatine bağlı o
lan bu faaliyetin bizi mütehassis etme. 
mcsine imkan yoktur. 

Taymis, Observer, Deyli Meyil, Dcy
Ji Herald, Deyli Ekspres gibi mühim 
İngiliz gazetelerinin, Paris • Soir gibi 
Avrupanın en çok sUrümlU gazetesinin 
ve bütün Çekoslovakya gazetelerini, 
üstad bir maestro gibi i.dare ederek, eş
siz bir matem marşı yaratan Milli Çek 
Ajansının, Atina, Avala,, Pars, Tas ve 
Havas ajanslarının bunlan ve bütün di. 
ğer yabancı gazete ve ajans mUmessille· 
rinin gösterdiği dikkat, dürüstlük ve 
faaliyetin de hayranı olmuş bulunduğu
muzu burada söylemeliyiz. 

Büyük sinema müesseselerini de ih· 
mal etmemeliyiz. Faraza, john Dored 
gibi beynelmilel bir şöhretin Şangb.ay· 
dan uçakla Ankaraya ulaştınlnuş oldu. 
ğunu unutmamalıyız .. Bütün bu yaban
cı meslektaşlar ve san'at adamları dün
ya matbuat ve ne~riyat fıleminin ilk 
def' olarak, tam akordlu aletler halin
de gilzel bir gazetecilik Ja-;nseri verebil
mesini mUmkün kılrruş1ardır. 

Gazetecilik, evvela dürüst olmak de
mektir. Bu meslektaşların hepsi ayrı 
ayrı ve mÜ§tereken dürüst olmuşlardır. 

Gazetecilik dikkatli, çevik .ıekfilı ve 
feragaUi olmak demektir. l3u arkadaş
ların her biri biribirinden güzel dikkat, 
zeki. ve feragat nUmuneleri vermiper
dir. 

Bu büyük dünya hadisesinde oldufu 
kadar herhangi bir diğer dilnya hidise
ainde matbuatın ayni gfu:el ahengi gös.. 
tcrebilmesi, ne yazıktır ki milmkün ola
maı .. Zira insanlara ferd veya yığın 

menfaatleri dışında kalmak gibi yüksek 
bir insani dereceye ulaşmak her zaman 
müyesser olamaz:. 

Matbuatın bu güzel tesanUdünde, 
mevruun asaleti, şüphesiz, en bilyilk ro-
111 oynamı~tır. Fakat ne de olsa, cihanın 
bugllnkü seyrinde nice nice müessir 
sahneler kaCfıstnda ayni tehassüse ula§
tmlamıyan münevverlerin hem mem.. 
leketlmiz içinde, hem memleketimiz dı
tmdüi bu ittihadı bir hari'kadır ve ıu 
haklbtl de tebarüz ettirir: 

Cihan ef'kArıumumiy~indc geçer ma· 

lngiliz lirası tutmaktadır 
Dcnübank için Avrupaya ısmarla• 

nacak 1 l vapura ait sipariş mukavelele
ri diln imzalanmıgtır. Yeni vapurlar tn
gilterenin "Svan Huntcr And Vikbam 
Rkhardson., firmasına yapnnlacaktır. 

Irmalanan mukavele fktısat Vekile· 
tinin tasdiki için Ankaraya gönderil -
miştir. 

Sipariş edilen l 1 gemiden dört tanesi 
V - III, yedi tanesi de V - IIII sınıfı 

gemilerdir. V - IU sınıfın.da olanlar kü• 
çük farklarla Mersin hattında işliycn 

Etrilske bcnziycc:eklerdir. Tonları 1800 
olcak ve normal olarak 13 mil yapabile. 
ceklerdir. 

V - IIII sınıfında olanlar da 1200 ton• 
luk ve gene normal olarak 13 mil ıür'a.. 
tinde olacaklardır. Her iki tip vapurla· 

rrn sür·atlcrlnde biraz fazlalık olmasına 
da çalı§Jlacaktır . 

11 vapur 1.800.000 İngiliz lirasına 

sipariş edilmiştir. Bu para ingiltcreden 
aldığımız kredinin Denizbanka verilen 
2,5 milycn Ingiliz liralık kısmından ay
rılacaktır. 

Denizbank V - I tipinde 5.200 tonluk 
bir vapur dah<ı sipariş etme-k üzere ec
nebi finnalariyle temaslar yapmakta
dır. 

Denizbankın emrine verilen 2,5 mil. 
yon liralık tahsisattan bu suretle 700 
bin lirası artmaktadır. Bu parada Ku -
ruçeşme kömür depolarında yapılacak 
tesisat ile Galata rıhtımlarının ıslahı 

için aarfedileccktir. 

iddiası doğru çıkmadı . 1c iyİ" b3;~ 
Tramvay Şirketinin satın alınması gelen bir ot!>biıse bı~erclc ınU'' c 

için muzakerelere başlanmak üzere bu· yüzlerce kişi hücurn e e ft' 

lunuşu dolayısiylc, §irketin tramvay etmçktedir. elki atcta.J11 a.11' 
yolcularının sene!erdenberi muntaza- Hatta bu yÜZ~C~ eV:·tıe yU1'1elc ~c-
~ Jn azaldığı hakkında iddiaları ileri ner nahiye müdiıru Sa 

1 arasında ıçl 
sürmesi iızcrıne şc:hrimizdc bir tetkik &il talebesinden iki genÇlınU§• şil<i> ~:i' 

· hadise 0 hl(I 
yapılmış ve bu iddianın yerinde olmadı· restecılerde bır ··zeri"' .. ac:aatı u 
ğı, bilakis tramvay yclc:ularının sene. olan gençlerin mur ·ı:t:r. ıtr 

. "kal et.mı~ o 
lerdcnbcri artmakta oLjuğu görulmüş- adli safhaya ıntı . tıarıoın ııt 

tuJ'1 fıya ıJC 
tür. Bu arada, bir flakikat te meydana Haliç vapurlar. k"de ı1ab8 •" 

· · ıncv ı ~ıı !i'kmıştır. büse nazaran ikıncı faıla olıJ 1 O' 
birinci mcv'kide ise daha ube no~ ~., 

Son yı1lcırdan şehrimizde tramvay 
yolcuları artarken, bir taraftan da oto· 
busler çoğalmış ve otobüs yolcuları da 
şayanı hayret bir siır'atJe artmıştır. 

• k •• udcn gy . 11111 
bır vapurun ·opr ·unesınc: uıı'' 
larak 40 -50 dakikada g~kilta da gı ıcıc· 
bil otobüslerin ıs_- 17 !a şev1'etıne ~ı 
si halkı otobüslerı tere ·stcrileıt .. rı 

d. atta go uf" 
Bazı otobüs hatları mesela, Yıldız. - dir. Maamafih te ıy }iatiÇ -v~P cW'' 

A~aray otobüs hattı müşteri bulamıya- kolaylıklardan dolayı beledİYeJ\1ıı 
rak ilga edilmekle beraber, diğer hat.. yolculan da, vapurlar 

1 
ur. aıo • 

Da r P h a n e Ve h a 1 k 
larda çalışan ctobilsler fazla yoku kar- geçtı1cten sonra çoğalın ş en ~rtı ti 
şısmda ihtiyaca yetişememektedirler. Eyilp hattından ,on: 13ey-'1~,, 

Bilet satışı üzerin.den yaP.ılan 'kont- bUa battı olarak :Maç tl r; gı>rtUı" blif 

d O 1 a n d 1 r 1 C 111 g
V a a 1 et rola mızaran en çok yolcusu olan hat, Kurtulut • Beyazıt ha;_ Şifli otD 

Keresteciler - Eyüp hattıdır .. Bu hattın l dir. Bundan sonra Fatı ıF' 
arabalanndan bir ÇOKU belediyece sefer- Jeri gelmektedir. . JdLl,uf ~ 

k b 1 ' 
den menedilerek arabalann adedi çok Topkapr - SirkeC:S, ~')ceci Jıl dl~ ve u r a n ya p 1 1 y o r. azaltılmış olduğundan bu otobüslerle se - Sirkcc~, Bakı~~!;d~r bU ııab~:e~ 
yahat eden Halicin bu sahil halla bil- yolcu mıktan ba~... J3U oto ~ 

Altın rnasnuatın Darphane tarafıtıdan Jann grup halinde ve kimyevi tahlil ile yük sıkıntılar çekmektedir. Bilhassa ya. çok geride kalmaktadır. aptıklılf1 e 
ayarlanarak damgalanması hakkındaki ayar vasati i alınınca vasati 18 ayar bu· ğışlı havalarda akşamlcı.n halk uzun bir kaç yolcu ile sefer y 
karar mucibinoo Druphane kendisine ge· lunnıakta ve hepsine ayni damga vurul· müddet otobüs beklemekte, Eyüpten riya vaki olmaktadır. 
tirilen altından yapılmı§ her nevi eşya- maktadır. ------------=--=--..:....-=-------
yı avarlıyarak damgalamaktadır. Fakat · · · 1 k • d • • n 1 a r 1 
bu damganın her parçanın ayn ayna·. Bu suretle 14 ayar bılez~kle:11~ ayar ç 1 u ş m a 
yarlanması suretile değil de bilkimya o~~ damgal?~mı~ olan bılezıklenn sa- . • r 
gruplardan alınan küçük parçalann tah· hibı bunların ıçmdcn 22 ay_:ırl~an a}?" 1 h . t k . t 1 t ı 1 e 
lili ile elde edilen vasati ayar derce.esine rarak Darp~an~ d:ın1gasını ~nden sıl· ~ ~ sa r 1 ~ .~ 1 e • es'ıfli 
göre \ı.ırulmasından dolayı piyasada bazı melde ve ikma bır ~rup tertı~ ederek d 1 11 
fırsat düşkünlerinin bundan istifadeye tekrar D~rp~~yc gonde~tedır. lçkı yerıne Uzümlerımızın reklAm e ı 111 
başladıklan ve büyük bir dalaverenin Bu halın önune geçmek. ıçın ayann te· (1 

çevrilmekte olduğu ala.kadar makamlara ker ~~ her ~a tize .nde yapılması • ı • ı ,ı 
haber \'erilmi~tir. t~!:ıl~ekt~ırd . . 1 erı sürüyor ar ~ ıoııb~ç~ 

Verilen habere göre grup usulü tahlil· e u no ta an ıncclenmektedır. Yeşilay Kurumunun senelik kongre- rimizi propaganda e ~de 
den istifade ederek bazı kuyumcular mese si dün Eminönü Halkevinde yapılmJ§· hem manen ve ben1 de ,lif 
ıa onu 22 ayar, diğer onu da 14 ayar bi· D 1 b h d k tır. Toplantıda bilhassa inhisarlar tda· karlı olur.,, demi§tir. ·n ,igarı1:,, ~ 
lezikleri Darphaneye vennektedirler. Bun 0 m a a çe e İ resinin içkiler için yaptığı reklamlar, Toplantıda, gcnç~~1er al~ 'Def"!. 
Ankara Polis EnstitusUnde tenkld edilmiş ve bu arada profesör mamaıarr içi~de ;:n sonr• id•'e,elfli~ 

f 
müessif hadisenin Fahreddin Kerim şikayetlerde bulun· rarlaşmış ve un t tihaptll• t]~ 

kon eranS muıtur. En son söz alan profesör Maz- intihabı yapılınıştır. : r t}ı~' ,dt" 
bar Uzman da ••biz, her bakımdan insa· doktor profesör _Maı :fesör f::,e~ Ankarn, 4 - Ankara polis cruıUtUsUn

de her cumartesi gUnU konferan:.ılar ve
rilmesi kararJa§mtştır. DUn ilk konferan
sı hukuku csasLye profesörü Vasfi Ra§id 
vennl§Ur. Vasfi Rqid bu konferansmda 
Kemalizmden bahsetml§ ve A taillrk'Qn 

vUcuda getirdiği eserleri anlatnuetır. 

tah artık yalnız Tilrke ald hakikatlerdir. 
TürkUn mevcut hakikatlere uymu bir 
ıekilde ak&ettirilmesi hiç bir menfaate 
uygun gelmemektedir. Hadise, memle
ketimizdeki yabancı neşriyat mümCHil
lerinin, efk!numumiyelerlndeki bu ar
zuyu iyice anlamı! bulunduklamu izah 
etmiştir. Yabancı meslektaşlann bu gU
zel ahengi bundan böyle de .asla bomu· 
yacaklanna da inandığımızı söylemek. 
ten hususi bir zevk duyuyoruz. 

Nizameddiın NAZiF 

fa h ki kah nın malıvine yürUyen içkiler için bu 'ka- mi k5.tipliğe dok.tO~ğ~r 5afifC 'f~ 
dar propağanda yapacağıını.z:a üzümle- Kerim, ikinci reısh darlıg• .d~il~ 

ikmal edilerek evrak alAka
darlara gönderildi Tramvay Şirketi 

Dolmabahçe sarayı önüde ondan fazla i 1 e m Ü za kere 1 er 
vatandB.§ımımı 81UmUylo neticelenen feci • • • • 
hMisenin mUddelumumillkçc yapılan tah- Beledıye mümessıllerı Ankara-
ldkat bitlrilmlştir. Milddeiumumillk talı· 

Jdkat evraknıı alakadar ytlkBek makama 

göndennl§Ur. HAdisenin t.cııbiti içlıı yüz. 

den fazla §ahldln dinlenmesine lllzum gö

rlllmUştilr. Memurların mes'uliyet derece

si sllA.h1ye• tar idari makamlarca 'tayin C-' 

,dllecektir. Bu husl1Staki karardnn sonra 
hAdl!enfn adlf cepheden tahldkntma girl· 
efllp girlşllrniyeceği anlaşılacaktır. 

dan döndüler 
Aııknrnda na.fia vnkflletlyle tramvay 

§irkeU arasında cereyan etmekte olan sa.
tmalme. mtlı:akerelerfne belediye namına 

l§tirak eden imar mfl§&viıi mUhcnı!ls 

Hulki ilo mnkine §Ubesl mUdllrU Nusret 
diln f]Chrimize dönmüşlerdir. İki bclcdlye. 
cl yeni vali Lut.fi Kırda.rdan talimat al
dıktruı sonra tekrar Anknra) a gidecekler-

dir. 

doktor Zati, ve vez:~~ tçıd ~ 
Hamdi seçilmişler ır. "cşilıı.Y 

··ıunUn .~ · ,. 
gençlik teşekkU 1 ediJıni§t1r· ·te !> 
ile birleımesi kabU 13aş~elcltcr~te1' 

R · · ··mbururnuz:a, el se ~t!P1 
eısıcu ·ı· ve parti gerı teU:l'll'ı11J' 

biliye Vekı ı . ·ne uııiın a f!Y. 
ne, Sıhhiye Vekıh rak toptantı1 
çekilmesi kararla§3 

yet verilmiştir · ljf 
1 rııol d• 

HaHçle b r bt1ll~_11Jıı' 
b. andalı ssııv~ 

1 r s . öniJJ1de ııııııf~ 
Dün atcşarn E~ ıcaıa1ı ~ tılot 11 

açıklarında bir den isift1li öel1 ··rt yel' 
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~Cltcıcf~ "Gazeteciler fahri müfettişlerimdir!,, 
~,.ip bir katil B k · ı · l 
~" .. t·d•okumuosunuzdur· Yeoıı ü V can ü aş ve 1 10 gaze e-
~0§~~!;=.~~::.~::; g <® o <dl n Baı\'~!l!~~d~n~ara~amBıt:.a\~e"~. -~a!t~=~ni!t!ka~ıla· 

; tserı/.ctı ıçın gösterdiği sebebe şehrimize geldiğini ve merasimle karşı· " 
'geıı tinden birine bir yılan koy- W"" Baştara/ı 1 ıncidt vardır. Çok ast!, halfık ve zeki olan İstan- !andığım haber vermiştik. "- Siz beni Basın kurumuna daıııt · 
:"aradığı ~ıınu~; bu hayvanın kafa- can, İstanbul Basın Kurumu Ba§kanı bul halkının bu yeni mesaiden dolayı yeni Celal Bayar, Suvat vapurile Haydar- ettiniz. Ben de bıına bir mukabele ol-
Mlldeıı 

0 
k zın Yilzilne benzetmek is- Hakkı Tank Uıı, muhafaza ba§mUdürü yeni urnranlara mazhar olmasını temenni paşadan köprüye gelirken, gerek üniver- mak üzere sizi Er ganiye davet ediyo-

çlbtiu ızı ÖldUnneği mUnasib gör- Hasan, vali muavini Hüdai, C. H. P. ida- ederim.,, site rektôrü Cemil Bilse! ile, gerekse ga· rum. Beraberce gider, orada bakır ve 
tcatnı <iUnyada hiçbir §eyin kay- re heyeti azalarmdan bir kısmı, belediye Sisten dolayı kalkamıyan ve 'karşı- zetecilerlc muhtelif mevzular etrafında krom madenlerimizi tetkik ederiz. Dö-
el.iııtıı ~ Ve kızı öldürünce, onun ve vilayet erklnı, ticaret odası reisi Mit- layıcıları vaktinde götüremiyen va· ehemmiyetli hasbihallerde bulunmu~tur.. mişte de Malatya ipek konıbitıasmm 
oıııı d cndisine geçeceğine ve bu hat Nemli olmak ilzcre toplanmı§lardı. purdaki arkadaıımız ise, karşılama- Ba~vekil, üniversite rektörile konuşur- açılışmda b11lımurnz.,, 
, Şıı:a .i>i tasvir edebileceğine Fakat, dün gecedenberl §ehri kaplıy:ı.n nın diğer safhasını şöyle anlatmak- ken, vatanperver Şair Namık Kemal için Demiş, Karabilkte kurulmakta olan t~ 

~da 
11 

CSız nklı pek yerinde de- kesif sis yilzünden vapur bir türlU hare- tadır: üniversitede yapılan ihtifaldc bulunama· sisat hakkında şunları söylemiştir: 
ı..}·da~ ,~,an: olü olmasa insanın: ket edemiyordu. ''-Sisten dolayı vapurun hareket sa- dığma esef ettiğini söylemiş, ihtifal hak· "- Kara bükü, martta ateşliyeceğiz. 

't "<il deıJt · dıyeceği geliyor. Fakat Diğer taraftan, trenden inen yenl vali· atinin gecikmesi, yeni Vali Lutfi Kır kında izahat istemiştir. Yaza çahşmağa başlıroruz. Kaı;abüke 
~k h en bir kimseye, deli de ol- :ıniz Kadıköyünde oturdukları için garda darı karşılamıya gidenleri Haydarpaşa- Cemil Bilse!, gen~Iiğin tezahüratını an· son seyahatimde, bana hayatımın en kıy-
o~a ~~zor bir iş. bulunmak imkanını elde eden, kolordu ya ancak 10.20 de götürebildi. Ba§ta es- latırken, konferans salonunun küçük- metli hediyelerinden birisini verdiler. Bu, 
oııııacı.~ chassıs doktorlar onun namına tUmgeneral Osman Tufan, merkez ki Vali Muhid.din Üstündağ ıelmak üze- Jüğünü ve kifayetsizliğini de tebarüz et- Divriğiden getirilmiş bir demir cevheri 
~ otıız'6rnı söylerler; mahkemede kumandanı Albay Cemal, doktor profesör re kaşılayıcılar gara girdiler. Vali Liıt- tirmiş, Başvekildcn, bu ihtiyacın imkan külçesidir. Bilseniz, ne kadar memnun ol-
hastan~~=Uz sene hapse mahkum Fahreddin Kerim, vali muavini namına fi Kırdar polis karakolu önünde bulu· dahilinde temin olunacağı vaadini almış· dum. Fabrikayı kurarken,, i~liyeceğimiz 

'diıllıiıı &onderirdi. Mademki Kadıköy kaymakamr, nUmunc hastanesi nuyordu. Dostlarının birer birer elle- tır. ham maddeyi nereden temin edeceğimizi 
~ec~ltaı 8: demek aklı yerindcy- başhekimi doktor Kazım ile daha birçok :rini sıkan Liltfi Kırdara sabık vali Mu Celfıl Bayar, gene bu klsa yolculuk sı· düşünüyorduk. Şimdi Divriği demiri, hep· 
~ ~ nız. Ben 0 kanaatte deği· doktorlar ve dostları tarafından kal"§I- hiddin Ustündağ belediye ve vilayet er- rasmda, kendisini Haydarpasada karşıla- sinden evvel fabrikamıza getirilmis bulu· 
l.lrarta dcU diye cezadan kurtul- lanmı~tır. kanını tanıttı ve İstanbula dönmek üze mış olan gazetecilerin muhtelif sorgula· nuyor. Artık kendi fabrikamızda kendi 
ğı d r değilim ama doktorların Doktor Lutri Kırcları, 30 kl§ilik bir de re karşılayıcılarla Vali LC'itfi Kırdar nna cevap vermiş, kendilerine iltifatta demirimizi isliyeceğiz.,, 

alına kco:fedcbı0ldiklcrın· i polis müfrezesi kareılıyacaktı. Fakat İs- ı'skeleye geldı·ıer. bulunarak dernic;.tir ki: 
' " •• B t ·ı · ok evcr'•ıı Celal Bayar, gene gazetecilerin bir sor-~ it .... _ tanbuldan gelme.si beklenen zevatın ge- Sis hala .devam ediyordu. Kadıköy_ - en gaze ccı en ç s ı •. 

b1_-."tın ,... cikmes· bUtU tm ld w Tabiatler: ve meslekleri icabı ara<tır- gusu üzerine, Parti Kurultayı etraf mda 
l) ır ,,._,.,."0sterdlği scbeb, deli ol- 1 n programı &a§ır 1§ o ugun- den gelen vapur Haydarpaşaya yanaşaca • " · h t · t' 
'O,j ,...., dan polis milf e · H d d magva ve tenkide tnC")'aldirlcr. Ama §U ıza a 1 verrnıs ır: ta,,_ i'er,ı. ~ aklına gelemez. Hele , ~ rez sı ay arpa§a garın a ğı sırada Vali Ustündağın, Lutfi Kırda- .; ., l:I lk. .. k 1 b 
·~lııı."si ha .. klınleri kandırabllecc- hazır oldugu halde ka111lamaya çıkarıla· ra arzu ettiği takdirde motörler de dön bı' da bir memleket vazifesi olduğıı i- l - fa kal~adrtıbsı. uru talyının u top-
le 'a ~ busbUtUn garibdir. Malı· maml§tı. meleri ka'bil olduğu yolunda bir teklifi- çin bence çok kıymellidir.' onlar benim antısı ev. a e ır top antıdır. Parti, 
"lltııı :na, delice bir sebeb göster- Yeni valim.iz trenden indikten soruıı, ne, Lut!i Kırdar vapuru tercih ettiğini fahri müfettişlcrimdir. ller işi göriir umwni liderini seçecek, bu intihap hak-

t 1·ı. ltendıa• · d 1 • 11 ~. • hem lstanbuldan gelecek ka-ılayıcılan, b·ııdı.rdı', ve takip ederler. Ancak, ııesriyatlarının kındaki maddeyi tadil edecektir. Kurul· 
't ~ ~1.1:diğı ..,~nın e ı gıne ın:ı.n- • ., • 

ııı ecı de lioylenebilir. Bunu da hem de !stanbula dönecek vesaiti bekle- Gene burada, Giresun mebusu ve Ba- doğru ve lzakikale makruu oldıığıma tayın yalnız bunu konuşacağını, diğer 
it lııaa:llılYor.um, çünkU aklı ha- mek Uzcre Haydarpa§a polis karakoluna sın Kurumu Reisi Hakkı Tarık Ua bu kana'at getirmelidirler.,, mevzuların daha sonraki Kurultayda gö· 

~k:ıııeaı ın kendini deli dlye tanıt- girerek epey mUddet orada oturmağa gün Başvekil CelaI Bayarın Basın Ku- Başvekil, etrnfındaki gazetecilerden, rüşüleceğini zannediyorum.,, 
... .,, 1,1 .. 'Ptek nadır· dir,· bem akıllıla- mecbur kaldı. fi d' v• • k d' . . Basın Kurumunun vaziyeti hakkında ma· Baş\•ekil, bugün saat 15 ile 17 arasında 
·~"'" . rumunu şcre en ırecegını, en ısının 

~eı:l.kı~rl delilikler hiçbir za- "Sıs yüzUnde.n vapurların i5lemediğini de bu toplantıda bulunmasından matbu- IUınat istemiş, gazeteciler sa}'ın CeH11 Ba- Basın kurumu merkezine gidecek, gaze-
' ro Ucruı sözlerine benzemez. gor~n m.uhamr arknda§ImIZ, her türlü at erkanının büyük bir sevinç duyacak- yara lazımgelen izaj1atı verdikten sonra, tecilerin kendisine ''ereceği çay ziyafetini 

llıanı tehlıkeyı göze alarak, yeni valimizle her- 1 •. 1 d' kendisini, Basın Kurumu binasında §erer şereflendirecektir. 
~ t\le..ı_ arda, hikayelerde, ti • annı soy e ı. C "'l B b ak rnk' k sl A 

'<ııd kesten evvel konu§up iıtisaslarmı tesbit Lr.tfı' Kırdar Hakkı Tarık Usun bu lerine verilecek çay ziyafetine davet et· ehı ayar, u §a ·ı e spre e n· 

~ ~i\ı,, . e deliler vardır; bunla- u 
•ti etmek için bir motöre atlamı§, Haydar- miclerdir. karaya dönecektir. 

~~le..ı- .8açmaıar, hakiki delile- .davetini büyük bir nezaketle kabul etti. " 
~ •<ııln ''anında pek so"nük pa§aya geçmiş ve Doktor Liltfi Kırdarm V t L"k 1 d , " apur yanaşmış ı. u s sa on a yer 

•Ut~~ri anlatayım? akıl, mu- a§ab'1daki bcynnallyle, sayfalarımızda gör aldılar. Haydarpaşadan Kadıköy iskelc-
•-ctnd düğünüz reıılmleri alarak geri dönmüııtür. 

ıı.huı en geçmiş deliliklerdir, Arkada§ımız iııin alt tarafını şöyle an· sine yanaşıncıya kadar muhtelif mevzu-

lngiliz Nazırlarının Romanyada 

~~ lllaııtıklan vardır; bizi latıyor: lar üzerinde konuştular. 
~~ ~ı:r· ınütcessjr ederler, ''Yeni valimizi, kendisini karı;;ılıyanlar- Yeni valimiz Lutfi Kırdarın şehrimi-
! 'kit UşUrmezlcr. Bana öyle la beraber, istasyonun polis karakolunda ze ani geldiği anlaıılıyordu. Ailes11ıe

d.tı l'aı ba§ında bir adam, hakiki oturuyor buldum. Deni çok sevimli bir nüz Manisadadır. Manisada bulundu-

Roma ziyareti üç suikastçı 
Sonkan~nun 11 inde yapılarak Kaçmaga teşebbüs ederlerken 

~.. .ı~ •
1112 i§lemektcn degı··ı, ta- gwu sıra.da Anka a da et d'l 'c e ..: .. ac· . yüzle ve daiına mcthini duyduğumuz ne- r ya v c ı mı:ır v 

t -·ıııa1aın izdir. Amerikalı heykel- zaketiyle karşıladı. oradan da buraya gelmiştir. 

'( ~~ r acı ası" ise ııek hakikiye Bu sırada kendisine f'l'eürilen İstanbul Gazetelerimizin kendisini iki yaş bü-
~bij·'ll•i~·et· arnı öldUrdüğU zaman o gazetelerine göz gezdiri~ken Manisalıların yük göstermeleri bir hayli güzel nükte

\ '-ıtı:ıru~.0 inin kendisine ı;:eçmesini İsmet lnönU'nc çektikleri telgraf ve lerin sarfına vesile clmuş, bu arada Ba
\."' le bQ. r. Bir romancı, bir hika- Cumhurreislmizin cevabmr dikkatle oku- sın Kurumu Hakkı Tarık Us: 
~'.'ı ~ lab .<leli bunu bu kadarla hı- du, Manis:ı.lılarnı hakkında gösterdikleri - Gazetemizin hatası bu ise isabetli 

h.ı~~ 'ıııa~1Yet fnUkalinin mekaniz- kadirşinaslıktan çok mütehassis olduğunu bir hata ... Büyüklüğünüzü yaşınızdan 
~~t lt lllağa kalkardı: keşfetti· söyledi. göstermekle başlamışlar demektir .. de-

\ 
1 ~~il ıa:Vısındakileri de ikna et- Bu sıradıı kendisinden (Haber) için bir miJtir • 
~'toateriroi. Yani deliliğini mUlakat rica ettim, aynen şunları söuledi: Filhakika gazetelerimiz Vali Liıtfi 

e~1 ' bir hlkll.ye gibi tevsi et- .; 
i\ ~~!~ du:yıtrdı. Lutfi Kırdann Habere beyanatı Kırdarın elli yaşında bulunduğunu 

, ~ tııı. cin "-Büyük Şef lsmet Inönünün ve Bas· yazmışlardı. Onların bu hatasını pek 
~ a.tıhı 'h nyeti bana Pierre bak c ır.ı B '" te yanlış telakki etmemek liizımdır. 

t.ı ~ b'- oaydar tarafından ter- an e d ayarın yüksek itimat ve 
-"t b <r l." tc"eccühlcrine ı 1 k b LQtfi Kırdar Tıbbiyeye girmek için '\! ı. it :ı-.....~llltnyesini hatırlattı. o • maz ıar o ara uraya 
~l'arızı;;·qarn vardır; böyrü bir geldim. Gerek devlet reisimiz, gerek cum· gençliğinde tashihi sin yaptırmış ve bu 
~ ~l'aıı. OY1Jl:ı.n • Prometevs'in huriyet hükC'imetimiz, lstanbulun tarihi, yüz.den nüfusu, ha1dki yaşından büyük 

• ~ ~\(l~e etmek için bir esire, öl- coğrafi güzelliği nisbctinde güzelleşmesine yazılmıştır. 
t haı~lll öed.er. Bu gaddarlığa is- ve hüsnü idaresine çok ehemmiyet ver- Valimiz, bundan evvelki gelişlerinde 
' t~ fltcs!ni yatıştırmak için mcktedirler. Bunun için her türlü yardı· ekseriyetle Parkotelde oturdJkları için 
~t' l't"08terir. o harikulade ese- mı vaad buyurmuşlardır. gene oraya gitmek istedikleri için, va-

ql't:ı it- e:'tıır alkışlamağa başlarlar Kültürlü \'C çok ileri İstanbul halkının pur köprüye yanaştıktan sonra dışarı-
! ' tad: VUcuda getirmek için ve kıymetli matbuatının büyük yardım· ya çıkılmış ve iki sıra polisin selamları 
~e"le arlığa da hakkı olduğu- Iarını göreceğimden eminim. İyi şerait i· arasında Karaküye kadar gelinmiştir. 

~ ııı~· .A.ınerika'daki hakim· tinde muvaffak olacağıma, İstanbula iyi Burada Vali Lfıtfi Kırdar kendisini 
~~~ he~ıc::ahayı yersiz bulmuıı- hizmetler edebileceğime tam kanaatim 
~tııı· tııa1ı.ıcu raşı yüz otuz dokuz vardır. Işc başlarken İstanbul halkını hür 

leı- S rn Nmişlcr. Bence çok metle selamladığımı lutfen yazınız. Hal-
1~lbı ka anatkarın gadre hakkı kın her türlü dileklerini arzularını, bilhas 
~rıı.a ı:ı dökebilecek delilerin sa parti teskilatırnız vasıtasile dinlemeğe 

111 
da makul bir ııey de- ve yapınağa her zaman amadeyim.,, 

Vali Lutfi Ktrdar, İstanbul vilayeti me· 

\ ~unıllah ATAÇ murlan arasında bir değişiklik olacağı 
~~,.. k rivaretinden bahseden muharririmize: 
~ 1 - Bunlar hep §ayiadan ibarettir, de· 

a c um hu r miştir . .Memurların hukuku, cumhuriyet 
L kanunlarile tanzim edilmiştir. Bilhassa 
~~et teisi vali muavini arkadaşım Hüdai Karataba· 
~~ lnön .. .. mn değişeceğine dair olan haberin kati-

~c,,;a. 3 (~nu tebrik etti yen aslı yoktur.,, 

liıı ~t~ti r~~·.> - Amerika Bir- Muhiddin Üstündağın veda 
/ t ~ lılllhur ~1 Ruzvelt, ismet mülakatı 
~ '~· rcısr ~ · . . 
·ıı i~ ılcri ıgıne ıntıhabı do- Diğer taraftan muharrimiz, vazifesini 
' l'tlu"af;e samimi tebrikleri- LQtfi Kırdara devretmiş olan eski vali 

~lttıltlcltıur •'kıyet temennilerini ve belediye reisi Muhiddin Cstündağdan 
'ı· tr· etti~· ' 1)1t 1llirı A. gı Amerika Birle- bir veda mülakatı istemiş, Ye eski vali 
'\ iı hilcı· tıkara b ·u· .. k 1 · · t t ırltl· yu ıc çısı şu beyanatta bulunmuştur.: 

l t!eı.ı_ .. 1~ Ve Ruzvelte ayn-ı " c:· d' 'be d ..,. · b' k · ır "'ıtur v . . - ':ılım 1 no t egıştıren ır as ·erım. 
c ıyı temenniler Vazifemi başka bir nöbetçiye terkedcrek 

istirahate ~ekiliyorum. Hiç şüphesiz ki 
her yeni kuvvetin vereceği, yeni bir feyiz 

karşılamak zahmetinde bulunanlara te

§ekkür etmiş ve Muhiddin Ustündağa: 
- Sizin otomobilinize binmek iste

rim .. Beni Parkotelde bırakırsınız, de
miştir. 

Eski ve yeni valiler, birlikte Perarfalasa 
uğrryarak başvekil Celal Bayan ziyaret 
etmi~lerdir. Başvekil gerek Muhiddin Üs-

tiindağı, gerekse Doktor Lulfi Kırdarı sa
at bir buçukta Perapalasta yemeğe ça
ğırmışllr. 

İstanbul vali muavinliği 
Ankara, 4 (Hususi) - İstanbul vali 

mua,·ini Hüdainin ba§ka bir vazifeye alı· 
nacağı hakkındaki yazılar asılsızdır. Vail 
muavinli~inde bir değişiklik için hiçbir ta
savvur yoktur. 

lstanbul Belediyesinde 
Anka:-a, 4 (Hususi) - İstanbul beledi

yesi reis muavinlerinden Ekrem Seven
canrn bir kaymakamlığa ta) ini hakkındaki 
haber tceyyüd etmektedir. 

Bodrum kaymakamlığına tayin edilmlıı· 
tir. Belediyenin ikinci reis muavini Rau
fun da vilayet idare heyetlerinden birine 

dört gün sürecek öldürüldü 
Londra, 3 (A. A.) - Bu akşam resmen 

bildirildiğine göre İngiliz başvekili Çem
bcrlayn ve hariciye nazırı lord Halüaks, 

11 kanunusanide Romaya varacak ve 14 
kfı.nunusaniye kndar orada kalacaklardır. 

tayini ta-ınvvurundan bahsolunuyor. 

Salih Kılıç 
Çorum valiliğine tayin olunan Salih Kı

lıç, perşembe akşamı Ankaraya gidecek, 
orada iki üç gün içinde vekaletle icab e
den temaslardcı bulunduktan sonra Çoru
ma gidecektir. 

Yeni emniyet mUdUrU Sadri Aka
nın perşembe günü gelmesi beklenmek
tedir. 

Manisalıların Reisicumhurumuza 
telgrafları 
Ankara, 3 (A.A.) - İstanbul valiliğine 

tayin edilmiş olan doktor Lutfi Kırdar 
hakkında l\lanisa belediye reisi \ekili ve 
arkadaşları tarafından Reisicumhur ls
met Inönüye aşağıdaki telgraf çekilmiş
tir: 

Manisa,'3 (A.A.) 1-12-938 
Reisicumhur / smct luönü 

-ANKARA-
Vilayetimizi yiıksck teveccühlerinizle 

müter.asip umran escrlerile süslemekte o· 
:an kıymetli valimiz Dr. Lutfi Kırdann 
Ltanbul valiliğine naklinden duyduğu· 
muz sonsuz tee sür, henüz başarılmıyan 
,.e onsuz başanlamıyacak eserlerin, met 
n1k kaldı~rı müddetçe daimi ve ebedi o
lacağını arz ile ibkası hususunun tensibi 
aliye iktıranını istirham eyleriz. 

Rclccliye reis Yckili ~luhtnr Özrııeıı, Ço 
ruk esirgeme K. birinci noter, zir:ı:ıt odnsı 
Nn. mct'li!li unuıınt. ü~ esi JiuH'ı~i Cnn U. 
Akman, Salı'ıh:ıddln, ticaret od:m Borsa 
lı:ışk. Snadel, B:ıhoy, lm:ılııy haşk. Jlüsc~ in 
1'ziimcü, lı:ığı>ılar lıir. Dç. Ccınıl, koopcrn 
tiCler Reşat Poıııaklı, iıış:ıat cc. ıın. F::ıruk, 
1\. mühendisi Nuri Çil, h:ılkcYi Jı:ışkıını Az 
mi Hmı On:ıkın, Rmı l\ııldnş, C. 11. P. n::ı. 
Dağcılar b::ınk. Mel. il. Çnp::ı Ahınet, Ay:ık· 
knbıcıl:ır cern. Rom:ızon, Şorürlcr bir. lkin 
ci rei i l\eın:ıl • 

Reisicumhurun cevabı 
Reisicumhur lsmet lnönü, bu telgrafa 

aşağıdaki cevapla mukabele buyurmuş· 

lardır: 

Belediye reis vekili Bay lıf uhtar (}z-

Bükrc~. 3 {A.A.) - Emniyet umum 
müdürlüğü aşağıdaki tebliği neşret • 
mi§tir: 

Kuluy'da Üniversite rektörüne kar. 
şı suikaztte bulunmuş 013.11 Fagadaro 

ile Anania ve Pctre adındaki şahıslar. 
muhafaza altında sevk edilirlerken 
kaçmağa teşebbüş ettiklerinden öldil • 
rülmüşlcrdir. 

c 

Geceden başlıyan ı:ok hrslf bir ıls bu sa
bah bütün llm:rnı knıı!::ımıstır. Bu yüzden 

,·apurlar bir müıldet 1 llycmemJıtir 

men uc arkadaşları 
l\1AN1SA 

• 

"Vali Dr. Lutfi Kırdar hakkında sayın 
Manisa halkının kadirşinaslığını bildiren 
telgrafınızı memnuniyetle aldım. Mani· 
salıların bu kırmetbilirliği oraya gelecek 
hükumet amirlerinin vazifelerini kolay
la~tırarak daha verimli kılacaktır. Mani· 
sanın imarının daima gözönündc tutu
lacağından emin olabilirsiniz. Bu müna
sebetle size 'e arkada~ larımza te:,c:.tkkür 
eder 'c sayın halka refah ve saadet dile· 

rim.,, 
tsmet Inönü 
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Dev anası J 
Dünyanın en uzun boylu 

l~adını F ransadadır 

Dft!~nrn en uwn boylu adamından 
veya adamlarından ,..-çok bahsedilmi~ 

tir. Bugünkü halde en uzun boylu 
adam bir Mısırlıdır ve 2,36 boyunda 
olduğu halde hala da uzamaktadır. 

Fakat, dünyanın en uzun boylu kadı
nı nerede?. 

Bu şampiyonu Fransa yet~tirmiştir. 
Eliza Hilde ismindeki bu kadın 2,30 
boyundadır ve 30 yaşındadır. Buradaki 
resimde onu orta boylu bir şişman ka 
dınla yanyana görüyorsunuz. Bu su
reUe, hem boyu, hem şişmanlığı hakkın 
da daha iyi bir fikir edinebilirsiniz. 

Elisa Hilda belki b?yunun bu kadar 
uzun olmasın.dan bir çok cihetlerden 1i
kayetçidir. Fakat, kendisini memnun e
den bir şey daha vardır ki, o da bütün 
elbiselerini, ayakkabılarını bedava te
min etmesidir. Çünkü, kuma§Çllar ona 
rekl!m olsun diye bedava elbiselik ku
maş veriyorlar Terziler, onu canlı bir 
manken olarak kullanmayı müvafık bu
luyorlar Çünkü, böyle iri yan ve biçim~ 
siz bir kadına elbise yapabilen terzi her 
halde. çok mahir bir kimse olacalrtır 

Kunduracılar (la onun ayağına göre 
yaptıkları koca iskarpinlerin sağlam
lığını isbat etmeğe çalışıy.orlar. Çünkü 
137 kilo ağrrlığındaki bu kadını çeke
bilen bir ayakkabının sağlamlığını her
kes teslim eder. 

1pek çorapçılar da ondan ayni şekilde 
.istifade ediyorlar. Daha doğrusu, ma
dam Elisa Hilda boyu sayesinde onlar
dan istifade ediyor. 

~ık·~UJ 
" c a t>v c, v 
Pl t:) N SA 'tE 
.S ı t.a t)f ... ~~ 
i li. ; ~Q LI P(.q 

o.o 
P,,ı:( S • ~•Nl: "Q ,.,. ı."""'"' s 
'1f s . Mıu t: 
Y('ı,.~ 11,..Ml)l I v 

..-...._. 

apo O von,~o - kite s@lfil raı cdl a , 
~l r a dla ha Oken aı nyDUUk e©'llyor 
il NG!LTEREDE lngiltere hükOmeti tarafından üzerinde Napolyonun 
1 rdmi olan bir pul bastmlıyor .. Malumdur ki Napolyon İngilizler tara

fından Vaterloda mağlQp edildikten sonra lngilizlcrc teslim olmus, Sentelcn a
dasına nef yedilmiş ve orada ölmüştü .. Bu ada ancak dört bin ki~inin barına
bildiği kayalık bir yerdir; sanat namına hiçbir şey yoktur. Ahali en çok kene· 
vir eker ve bunun satışilc geçinir .. Fakat son senelerde artık kenc\•ir eskisi ka
dar para etmez olmuştur. O vakit adadaki lngiliz memuru Napolyonun hatı
nısmdan istifade istemiş, üzerinde Napolyonun resmi bulunan bir posta pulu· 
nun bastırılmasına müsaade edilmesi için Ingiltere hükumetine başvurmuştur. 
llükOmet bu talebi kabul ctmi~ olduğundan yakında yalnız Scntelen adası 
postanesinde kullanılmak üzere pullar satışa çıkarılacaktır. Po~ta pulu me
raklılarının bu pullan yağma edercesine kapışacaklan ve bu yüzden ada hal
klnın sefaletten kurtµlacağı muhakkak sayılıyor. 

ile sabahf öğle ve akşam 
Her yemekten sonra mutazaman dişlcrinizı lırçala)'tmz. 

k }>l L1tI1 b"• p . ,.1 

• Bazı ycrler<k "yeni blf moda çıkmı§t r: ~alonlarda : rı~ eıı? ~ 
mek.. Şüphesiz ki kaplumb~ğa, ev içinde bcı;Jcnccck hayvana .ut'laılıi' re~· 

. • . d • • ,..;.: ek yar .ı iJfC 
en sessızıdır. On a ne hır kedi lurçınlı ğr, ne bır ıwP a tııı& J 

ı .. n a1un 6C" 
~e pençe atar, ne de havlar, lsınr... Yalnız, kabugunu ıti~ ~J 

tat )! 
vaş yavaş dolaşır.. n'i g\>"' ~r 

Fakat, güzel değil, diyeceksiniz .. U°kin, bu tuvalet ve s:ıil')(ie ~· .J 
rinde kaplumbağanın çirkinliğinin sözümü olur! :Kadınların ~ 
ğalar da öyle güzel birer mahlôlC haline geliyor ki 1 ·ıer 'le ."'I. 

Salonlarda beslenilecek kaplumbağaiar için hususi terz'··rtU biçıP 
1 dan o ·tıer 

vardır. Bunlari hayvanların kabuklarına güzel kunıa§ ar ın d1
1:1 

lar, üzerine yapıştırıyorlar, kordela bağlıyorlar. Ayrıca, hayvan dC/, 
yerleri de boyanıyor, süsleniyor. . ., bir yuıcarı 

Ondan s~nra, bu süslü şeyi bırakın, salonda bır aşagt 

.• --- .. ŞEHiR TİYATROSU 
Tepebaşı Dram kıs
mı 

~!!9•••••••••!!111•••• 10 biolerce halkın talebi Üzerine 

Aç•k teşekhftr 
Eşim Mehmedi muhakkak bir ölümden 

kurtaran Etfal hastanesi Dahili~·e mütc
hassı!:t doktor Ahmet Rasime alenen tc· 
§ekkürlerimi beyan ederim. 

Fatma 

Yeni nesri:vat 

ilk Türkler 
Medeniyetleri, dinleri ve bunlann Çin, 

Hint, Yahudilik, Hıristiyanhk üzerinde 
tesiri ... 
Rıza Ç'.avdarhnm bu mühim eseri çıktı . 

10 birincikanundan 
itibaren Vindsorun 
şen kadınlan 

1 tiktal caddesinde 1 
komccli kısmı 

IUlft ~~ birincikanundan 
ıtıbarcn 

/)ama çıkmış bir güzel ... • 

Enl'UGHUL SADl 

TEK 'l'l\'ATROSU 1 
J'.ıl..!ıimdc: (Bu gece 
ı..ınl 1G da mnUnc) 

GECE sanı 21 de 
( KA \'~ANAM ) 
\"udvH 3 perde 

\'AZAN: M. Yesari Biliruniyen şeyleri öğreten bu eser her ki· 
tapçıda bulunur. --------------

ZAYl - 1904 senesinde Zografyan 
Rum lisesinden almış olduğum tasdikna-

1 HALK OPERETi mcmi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
ilk temsil: 7 -12 - 38 hükmü yoktur. 
l":ı~amhn snnl 9 d a 

ı ç ı ç E Ko11slantin lomıidi 
Beji: 1'n$İl lhza •. 

~lu~~:Yc:ni,n~.L~snl, rrM~E~ LEN 1( .. ı 
Ynz:ın: Yusuf Suriri . 

n t o n amcaı 
ah avDlyor 

Is anb - lznıit ve 
yapılan törenlerin tamamr, yerinde sesli olarak alınan kısımları gösteren 

hiç bir yerde gösterilmemiş bir hitabesi 
Bugün saat 11 de, yann sabah 9,30 da, paz:artcsi, salı, çaqamba, perıembe 

iP K sinemasında 

DOROTHY 
.LA MOUR 

•• o 

"'illl -rA"fOR~ 
yegane film ve /\ 

30 d• 
. saat 12. 

ve cuma günlerı t. r 
~errle~e 1 
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le is an - Sovyet 
R ya anaşm sı 

Lehistan, Rusyaya, Sovyet aleyhtarı 
0 ~içbir iffif aka girmeyeceğini vadetti 

Lehistandaki u~ray- Almanyada Yahudiler 
nahlar n1uhtarıyet k I 

istiyorlar hakkında arar ar 
Var§ova, 4 (A.A.) _Lehistan me· Paris, 4 Alma!'lyada Yahudılcr aley·ı bUyUk caddeler do bu nııntnka i~ln\" 

busan meclisinde fırtınalı bir celse ol- hinde reniden birçok şiddetli kararlar girecektir. Bcrllnln merkeı ve şlmn-
muştur. \'eıilmiştir. Berlin polis müdürü 6 ilkkfi· linde Yahudilerin OYYcldenberi f:ız~ 

ıır den· 
?-.1 • 
th~ova ile Lehistan arasındaki çok 
ll':ut~~tli anlasmaya dair \"arşovadan 
tuz. ını malumat almı~ bulunuyo· 

t.,.,.c:a 
~ııııek 

1
,. ~ nokta) a ehemmiyetle işaret 

r. ee· azrnıdrr: Le.'ıi.,ta:ım • bır iti!Afla 
~ ~Clldığ ni memnuniyetle gordüğü· 
~ teşebbu<:u Leh hükumeti idare a· 
lit, rı İçin çok yeni olan bir düşünce· 
~·ı \t'~bir. hi ten doğuyor. Bu düşünce·! 
l:'ran hı i doğuran amıl Lehic:tanm 
k1 ~dartuzak olma ı ve bir kıskncın ı·ı 
~ 1 ara ında bulunmuş olmasıdır. 

bır ~rdenberi Fransız diplomatlarının 
lt:1 h .' lehi tan devlet adamlarının, 
'•zıl llkfunetini bilahnrc çok müşkul bir 
~ dü.ürecck. garip bir harıcl sıra· 

~ • ~I P ettiklerim ha) retle görmiışler· 1 
'l'lda ~afıh L<>h de\'let adanılan ara· 
~ 'l(! ·ertdılcrine SO) lenilen sıyasi ,.e 5· 
a:dır ta~ıyeleri hü. nukabul edenler de 
'~işte bu tavsiyeler. ve Leh dip· 
~1 de rının \'aziyetini daha derin bır 
~!~°'< &0.nnus olmalarının iri neticesi. 

~ura ile \'arşo,·a tarafından ne~redı· 
~terek tebliğde görünüyor. 

~Ütı'b 
ltk 

1 l~n sonra anlaşmalan 
14~ rar göz Jen geçırmek 

1ıtıdır. 

~· ar~adan dıd1ğımız habetleıe göre. 
~ . arJ::ı.ma ;mı mtiteal,ip mareşal 

~l f.'raı:&lı, I..ehistanm Rusya, Alman· 
o(.'ıılırı • ~·e Romanya ile olan anlaşma· 
~t:il\d ~enıden tetkiki icap ettiğini çok 
Ola:ı ill} Olarak takdir etmiş \ e Rusya ile ı 
l:ıdtn ~tlnanm pek müstacel olarak ye· 

lciı:n\lzaker~i ıazımgeldiğini dü~ün· 
~Ylısetini de göstermi$lir. Münih 
\'e ~n sonra bir taraf tan siyasi 
~"a~ ~diseler devam ederken, diğer 
~ tnaresal Moskova ile vakit kay· 
vqi~~ tnüzakerelcre başlaınıstır. 
·~et bu safhada iken Rütenya badi· 
~ ,1r: etmistir. Bu hadisenin safha· 
~en 1nda yabancı diyarlarda oturan 
L. d ~tr leh devlet adanılan Londrada· 
~n n· ~·Jet merkezlerinde Lehistana 
hiJrl a~~ilen ha&nane hislerin günden 
h:ı~:'"IClkta olduğunu hük\tmetlerine 
~~1~erdır. Bu hale derhal bir çare 
~~ St ıcap edi) ordu. Fransız Alman an· 
~a i~ın tnevzuubahs olması Lehlilerin. 

tac:iı e olan müzakerelerini bir kat da· 
~'.l'tUcri e:ınelerine ve bu husustaki fa· 
"lll, nı arttınnalarına sebeb olmus· 

~~~ 
~ aıll§e ~aıaran Lehistan, Rusyaya. 

;.ıı ~İtb· ~?ıne teşekkül edecek ittifakla· 
~ ~~ıne girmiyeceğini kati yelle 

!!it ."trcı·~? ~unuyor. Resmt Pat ajansı 
~ ı bu 1 1 ı.zahata göre Lehistan hükQ· 
~~t tenı antamıaya çok mühim bir 

lliJ~ au t :. 
~ ıı.~ e rnekte ve bu anlaşmayı diğer 
r n tak· ed ... · · 1 kt · ıp ecegını gız ememe • e· 

~~tt 1 rll.fl,: c Yakında müzakereye 
~\il( k 1Yor 
~~r~ı~sa ~ir zaman içerisinde Lehistan 
~ >'a ltıern~erelere başlıyacaktır. Rü· 
trt-.... hı \eSelesı ortaya çıkalıd~nberi Ro· 
~.'llq e~t~~istan arasındaki dostane 
~ıı leh:rın bir parça azalmı~ olma· 

'iŞ !C 
1 
•• tan hükUmeti çok endişcrc 

f;' Orünrncktedir. 
~ .. llıa 

l ile müzakere 

~!aıı 
~ lan li' e olacak muzakerelere germce: 
~ ~'t Rİti ran~ ile anla~mak içın rnüza· 
L \'~ ~eğı rec:men teklif etmeğe ka· 
-~()-~ Stır p . . 

t oval\ · ransa ve 1 ngıltere yenı 
''l~CSıni ~"~etinin hudutlarını garan· 
'l-a ttıı.ııak hı tandan isteyince Lehis· 
~~tır. 

13 
ere teklifini resmen tekrar

'~ ~·en ı: u 'Vaziyet karşısında Fransa 
tlh~ C(ljp <ırtıar ~ahilinde Lehistam mü· 

- :~ '' etmı)•eceği açıJ;:;a taahhüt 
t Yar.._ \e mecburiretini duyacak· 
ı tt -w\ada 
r~~tsaı deveran eden ri\'ayetlere 
~~ -leh hariciye nazırı albay Beke 
, e baı11e tna. anıa~maı;ınm Lehi~tamn 

1 
du.utrni ~h ve tehlikeli bir ,razi. 

Yecek surette yeniden tanzi· 

mi için en mu~ait bir zamanda bulunduk 
Jarım söylemiş bulunuyor. 

Berlin, Leh • Rus anlaşmasından gayri 
memnun bir vaziyette görünüyor. Bu an· 
!aşma Almany:ının t..'krayna hakkındaki 
tasa\'vurlanna karşı bir ~uikast sayılı· 

yor. Eğer Almanyamn mü takil bir t:k· 
ra~'Jla vücuda getirmek hakkındaki ta· 
savvurları tahakkuk edecek olursa Le· 
histan kendi tebeasmdan 7·8 milyon t 'k 
raynahyı feda etmek mecburiyetinde ka· 
lacak \'e Rusya aleyhindeki Alman harici 
siyasetinin inkişafı Lehiştanın harici sı· 

yaseti için diğer sahalarda bir çok müş· 
külatm çıkmasına c:ebeb olacaktır. 

Neticeyi elde eden albay Be!t 
değil mareşaldır 

Hüla.sa: Lehistanın siyasetinde görünen 
,.e devam edecek gibi olan bu değışmenin 
hariciye nazırı albay Bekin eseri olmayıp 
bizzat mareşal Ritz Semiglinin eseri ol· 
duğu anlaşılıyor. Fakat Polonyamn Ru:>· 
ya ile anlaŞmasmm vaziyeti bır haylı 
değıştırmiş olmasına rağmen. Lehistan • 
Almanya dostluğunun henüz haleldcn 
ma.,un olduğu da muhakkaktır ... \'arso· 
vadan aldı~ımız malumat hu noktayı 

teyit etmektedır. 

Ukrany.ı\1 ai.c<'lliyet meb.ıslarından nunda tatbi~ ~ilmek üzere bır knrama- , ln miktarda ve toplu olnrak oturduk. 
ve meclis reio;ı Hk:Ilerinderı Nudrey me neşretmı~tır. Jnrı bir takım soknklar Yalıudilere-
şiddetli bir nut.ık irad ederek Ukran. Bu kararname mucibince, bazı u- mcneılllmeyecck ve bunlar ekserly11. 
yanm arazi bakımından muhtariyetini muml mahallerde. sokaklarda, umu- ti itibariyle Ynhudfler tal'afından 
istemiş ve Ukranyalı mebusların bu mi bahçelerde yaya ,·cyahut arnba ı. meskfln mıntakalnr halinde kala<'~•·· 
bapta bir kanun lfiyi!:ıası tevdi edece'k- le sezmek ,.c bazı binalara g-lrmelt. tır. 
]erini söyle.niştir. A 1 mnn tebnnsı '\'ahu dflel'le tn lıllyet- Yahudiler otomobil kuJlana· 

Hatip, Polonya hududunun öbür ta- siz Yahudiler ıcın dniml surette meoı mıyacaldar 
rafında bir Ukranya devletinin te§ek- nudur. Berlln, 3 (A.A.) - S. S. •• etı '"' 
kül etmiş olmasından dolayı bahtiyar Ynhudilere memnu olan yerler Alman polisi yüksek Amiri Hlmmlel' 

ld ~ be · ı şunlardıı·: I bundan b><"·le ''ahudllcrln otomo\· ·ıı o ugunu yan etmek suretıy e söz- v,, ı • 

Jcrine nihayet vermiştir. J3UtUn tiyatrolar, sinemalar, kon- kullnnamıyncakları hakkında bir 
Bu nutuk, P.olonyalı mebuslar tara. 6 Cr fialonlan, müzeler. d6yçlanhalle , muvnl•kat emil'ııame neşretmiştir. 

fından şiddetli protestc.larla karşılan- Sportpala<;t, Olimpiyat <:tadyomu,.. Bu emlrnnmcde ezrünıle deniliyor 
mıştır. bUtUu spor yerleri. umumi \'C hususi ki: 

Hükumet taraftarı birlik fırkası me- hUtlln banyo ''C plAj yerleri, Vllbem- Yahudi Grynspnnıh hUtün Alman 

b'uslarından Ostrovski, şiddetli bir nu· 
tukla mukabele ederek Ukranyalı me
busların hattı hareketini teessüfle kar-
şılamış ve Polonya milletinin bin sene
den beri Polonyaya aid olan cenubu 
şarki arizisini kanının son damlasına 
kadar müdafaa edeceğini söylcmi§tir. 

Ayni fırkanın reisi general Skvarc
zynski de mühim bir nutuk söylemi§tir. 

Genral bilhassa Polonyanın Macaris 
tan ile müşterek bir hudu bulunması lü· 
zumundan bahsetmiş ve bu lüzumun 
menafii icabatmdan olduğunu söylemi~ 
tir. 

strncse caddesi, ve harp ölüleri anı. milleti tarafıııdan takbihle karşıla.
tının bulunduğu meydan da dahil nan alcak cinayeti, Yahudilerin o
olmak üzere Unter den Llnden cad- tomobll sahibi olmaya , 6 otoır_,.,bll 
desine kadar IJelpzigestrasse cadde- kullanmaya snlih olmadıklarını ıs. 
si.. bat etmiştir. Bu emirnamede yapıla. 

Yahudileri muhtelif umumi mahaller- bilecek tadlllı.t hakkı mahfuz l\nl-
de bulunmaktan meneden kararname mu· 
cibince. aleyhinde hareket edenlerden a· 
zami 150 mark nakdi ceza alınacak ve 
kendilerini altı haftaya kadar hapis ceza· 
sı verilecektir. 

Polis direktörünün be) ana tına göre 
Yahudilere yakında sırf yahudi lokanta· 
lardan başka lokantalara gitmek de mem· 
nu olacaktır. Generale göre Pol::myanın harici siya

seti. Macaristanın Karpatlaraltı Rus. 
yası hak'kındaki amaline müzaheret et· 
mek icap eder. 

Bugüne kadar, Lelıbtan Almanyaya General netice olarak. Polonya için 
karşı taarruzi bir maksat be !iyen hiçbir 

Yahudilere memnu ıuıntakalar dn
hlllnde oturan Yahudiler. buralarda 
ı;ezebilmck için polisten husust mü
saade ,·cslkası alacnltlardır. 

mak üzere, Almnn tebaasından olan 
\'c Almnnyada oturan lıUtUn Yahudi
lerln otomobil kullanmnlnrrna mii
snndc edilmeyecektir. Bunların oto
mobil kullanma ruhsatnameleri ıeri 
alınacaktır. Alman tebaasından olan 
ve Almanyada oturan Yahudilerin o· 
tomobll veyahut motosiklet sahibi 
olmaları da yasaktır. Kamyonlnr 
hakkında ayrıcn bir emirname neş
rolunacaktır. Alman tebaasındnn o
lan -ve Almanyada oturan Yahudiler. 
aznmt 31 kAnu•ıuenel 1938 tarihine 
kadar 1Ju husustaki her tUrJU ruhsat· 
ıınmelcrlni snrnhlycttnr de'Ç'Jet ma
kamlarına geri vermeye mecburdur
lar. 

en mühim meselenin yahudi meselesi 
bloka intisap edemezdi. Lchi.,tan • Al· 

olup Polonya milletinin yahudilerin 
manya ara5mdaki ademi tecavüz o suret· 

nüfuzundan tahsil edilmesi lazım gel. 
le lanzım edilmıştir ki, Fransa müste na mckte olduğunu söylemiştir. 
olmak- uıcre, Almanya herlıangı bir hü· 

Mebuslardan Ponkieniez de Polonya· 
kCunete teca\.'ÜZ edecek olursa Lehistan 

nın müstemlekeler elde etmesi muktezi 
o devlete rardım edemez. Rusya \'e Al· 

ve lıu emeli tahakkuk edinciyc kadar 
manranın imza ettikleri ademi teca\·üz 
misaklan arasındaki derin fark bu ·nok· mücadele etmesi lazım olduğunu söyle· 

miştir. tadadrr. Bugüne kadar Lehistan Husya· __________ ..__...:_ ___ _ 

nın tecavüzü ihtimaline karşı hazırlanan 
anlaı;.malardan herhangi birisine girmek 
hakkını haizdi. Mosko\'a ile \"arşO\·a ara· 
sındaki ademi tecavüz muahedesinin ye· 
ni metnilc bu nokta tama.mile değişmis· 
tir. 

Bundan ba~ka, bugün için, Lehistan Al· 
manyaya fazla mütemayil bir sıyaset ta· 
kip edemez. Danzigin ameli c:ahada Al· 
manyaya terkedilmi§ olm:ısı bugün bir 
vakiadır. Diğer taraftan Almanya, kral 
Karol ile uyuşarak, Rütenya hakkındaki 
Leh taleplerine muhalefet etmeğe karar 
vcrmi~tir. Gene Almanya Lehistanda bu· 
lunan Alman ekalliyeti hakkında. Lehis· 
tan hayli müşkül bir vaziyette bırakacak 
olan bir dahiU siyaset takip edilmesi hu· 
susunda ısrar etmektedir. Vakia Diyet ve 
fıyan meclisleri intihaplannda Polon)'a· 
daki Alman ekalliyetleri., dürüstlüklerini 
Le.histana kal]r isbat etmek maksadile. 
ayn namzet listeleri çlkarrnamı,,lar. hüku· 
met namzetlerine rey vermişlerdir. Fakat 
bu Lehistandaki Almanlann, Lehlilerin 
millki tamamiyete aykırı bilgili bir siya· 
set takip etmelerine mani olmaz. 

Lehistando da bir Henlayn 
var mı ? 

Lehistandaki bu Alman ekalliyeti, !ı· 
yan aza mdan Visner tarafından idare e· 
dilmektedir. Alman gençlik teşekkülleri
nin reisi olan bu zat "Lehli Hanlayn,. 
Jakabile anılır. Visner, Leh devleti çerçe· 
vesi içerisinde Almanlar için, açıkça bir 
sjyasi muhtariyet istemektedir. 

lkintiteşrin ayının birinci günü, Al· 
manca nesredilen bir Leh gazetesi Brom· 
berg ve Pozanda Visner tara(mda'.n irat 
edilen nutukların metnini yamıı~trr. Vic:· 
ner bu nutuklannda: "Artık ferdin hür-

Hau, 4 (A.A.) lJmumi t.tansatlan· 
tik kumpanyasının si\'il .müstahdemini 
grev ilan ctmi~ olduklanncAn dolayı mut· 
fak, kamara ilah .. gibi sen·i:sleri rnüstah 
demininden mahrum kalan Normandi 
transatlantiği dün akşam saat 14 de hare· 
ket edememiştir. Bu c:ebebten dolayı 
~ 'ormandinin hareket saatine tekabül et· 
mek üzere Paristen tahriki icabeden tren· 
!er tahrik edilmemiştir. 

Grev yüzünden "Havr,. limanında kal· 
rnış olan Normandi tranc:atlantiğinin rol· 
culan "Aguitania,. adındaki Amerikan 
vapunma bınmişlerdir. 

Paris, 4 30 Sonte,,rinde greve işti· 

rak eden i~ilere hükumetin kararile yol 
\·erilmesi Fransada i~iler arac;mda büyük 
bir heyecan uyandırmıştır. Muhtelif mın· 
takalarda polisle ic:çiler arasında çarpı~· 
malar olmaktadır. 

Valansiyende Poli:ı birçok tevkifat yap· 
mıştır. Tuluzda da kanlı hadiseler olmuş· 
tur. Bir tanare fabrikasının işlerine ni· 
hayct \'erilen amelesi zorla fabrikaya gi· 
<ferek işe başlamak ic:temişler. IX''is mani 
olmuştur. Vukubulan çarpışmada birçok 
amel:! ,.e polis yarnlanmı~tır. Te\•kifler 
vardır. 

Pariste grev üzerine hükumetçe ah· 
nan cezai tedbirleri protesto etmek 
üzere sosyalist partisi tarafından dün 
akşam kış velodromunda tertip edilen 
nümayiş esnasında bir nutuk söyliyen 
T..eon Blum, Başvekil Da' ·~·~nin hat. 
tı hareketini ~iddetlc tenkit etmiştir. 
Toplantıdan sonrn halk: "Knhrolsun 
Daladye, Blum iktidar mevkiine geç • 
meli,. diye bağırarak bir alay tc~kiline 
teşebbüs etmişse de polis nllmayj!jçilc. 
re hücum ederek dağıf.uıışttr. 
--~--------~~~~--~~ 

riyeti değil, mim grupun hürriyeti mev· Yunan 
zuubahstir.,, diyor. Bu grup Alman siya· 
setine ayak uyduruyor ve "dünya saha~ın 
da kendisinin de mensup bulundu&'ll bu· 
yük bir milletin iradesile kati bir yol çiz· 
mi§ olan kuvvetler tarafından te bit edi· 
len .. programı tatbik etmek istiyor. (Ma· 
lOm oldu~ üzere Lehistandaki Alman e· 
kalliretinin miktarı 750.000 kişidir). 

Başvekili 
G1nol Kurmay Başkanlarına 

ziyafet verdi 

Herhalde Leh • Rus anlasması Londra· 
da derin bir tesir husule getirmiş olacak· 
tır. Bu anla~rnanın ~ark ,taziyetinde çok 
mühim bir sal!h eseri 'ücuda getireceği 
ümit edilebilir. 

Alina, 3 (A. A.) - Bn6vckll Mctaksas. 
bugün B.-ılknn Antantı devletleri ~enci 

kurmay başkanları şerefine bir öğle ziya
feti vermiş ve bu ziyafelt~ genel kurmay 
başknnlnrından ba§kn, czclimlc Elen har
biye, bahriye ve hava müstcıı;arları ve 
Balkan Antantı devletleri Atine C'lç!leri 
de hazır bulunmuıllardır. 

Yahudilere memnu olnıı caddeler 
bilflhara daha ziyade teşmil edilecek, 
Kurfur~tendan. Fredrichastrassc. Un· 
ter den J,lnden Ye dahn diğer mUhim 

Tunus ve -it al ya 
_.. Ba~larcıJı 1 ıncidı lcmektedir.,. 

Romada'lci hareketini kayıtsız ve şartsız: Tunustaki ltalyanlarm "Giomale di ı · 

müzaheret eylediğine dair teminat al - cıha .. gazetesine ta~·yare ile gönderdiklc 
mıştır. ri bir mektubu bütiin gazeteler iktiba~ et· 
Kont Çiyanonun cevabı mektedir. 
Roma, Fransız sefiri 3 (A.A.} Fran· Bu mektuba göre, bira ırdan beri yorul 

çois • Poncet'nin te~bbüsüne karşı kont mak bilmez gayretlerile Tunusu zenginleş 
Ciano, mebuslann tezahürlerinden do· tirmiş olan Italranlar Fransız makamatı 
layı ltalyan hükumetinin mesuliyet ka· tarafından tazyik \'C zulüm görmektedir. 
bul edemiyeceğini bildirmi5 \'e mebusan 1 Tunusda bulunan 120 bin ltalyan m!lli· 
meclisindeki nutkunda Fransız hükümeti yellerini kaybetmek istemediklerinden 
ni ku5kulandıracak hiçbir ~ey bulunma· kendilerine ait olan hakkın \'erilmesini i ... 
dığmı ilave eylemiştir. tiyorlar. 

Versay'da haklarından mahrum cdi· 
İngilterenin teşebbüsü len ve ihanet görerek Akdenize hapse. 
Londra, 3 (A.A.} - lyi haber alan dilen İtalya, eğer başka kıtalarda yasa

mahfillerin teyit ettiğine göre, Fransamn yan ve bugüne kadar tezlil edici muame 
Londra buyük elçisi C.orbin, cuma ak§a· lelere uğrayan milyonlarca evladını dü
mı hariciye müste,.arı Sadogan ile görüş· §Ünmezse işte asıl o zaman garip bir va 
mü§ ve bu görü~edc ltalynn mebusan ziyet hadis olur. İtalya hariçte yaşayan 
meclisindeki Fransız aleyhtarı tezahurler evlltlarını düşünmek mecburiyetinde
mevzuubahs edilmi~tir. 

l 1 k. <lir. 
Haber \'erildiğine göre. ngiltere ıi.ı ·u· "Tunuslular Fransaya sadık ,, 

meli Romadaki büyük elçi i Lord Perthe 
Tunus, 3 (A.A.) - Fransız genel vabir telgra( çekerek kont Cianonyu görme· 

sini \'C kendisinden iıahat i:;temcsini talep liğinin bir tebliğine göre, büyük 'kon e· 
· · h vin butün azası namına söz söylemeve etmiştir. Jngiltere hükCımetı. bu ıza at ta· J " 

lehinde, son lngiliz. İtalyan anlaşma-:ma ve bütün Tunus halkının h:ssiyatına 
istinat edecektir. Filhakika bu anla~m::ıda tercüman olmıya salahiyettar bir heyet 
iki devletin garbi Akdenizde hiçbir deği· genel valiliğe giderek Tunusun Fransa
§iklik mc\'Zuubah' etmh eceklerini amir ya sarsılmaz bağlılığını ve mutlak sada-
bir kayıt vardır. katini bildirmiştir. 

Romıı, 3 {A.A.) - Kont Ciano, bu. Korsikalılarm protestosu 
gUn öğle nzeri lngiltcre bliyük elç.m Ajaccio, 3 (A.A.) - Ajaccio telcili· 
Lcm:l Pertbi kabul etmiştir. ye reisi, Başvekil Daladye aşağıdaki 

· telgriifı çekmiştir: 
Italyan gazetelerinin neşriyatı 

"Vatanseverliğini her türliı diişUnce. 
Roma, 3 (A.A.) - 1-la\'ilS bildiriyor: lcrin fevkinde tutan Ajacco hall:ı, müt. 
"ltalyanın tabii \ 'C me~ru emelleri .. pa· tefik ~)arak. size, bazı söz tczah:' rleri· 

rolaı;ı bütün Ital~oan gazetelerinde h:ikim ,_a t kb'hl · · b'ld' · F ne .. rşı a · ı ennı . ırmeyı ve r.ın 

olmaktadır. sız olmadan evvel Korsikalı olan Kor-
Me sagero gazete:ıi, İtalya tarafından sikanın Austerlitz, Marne, V crdunda 

geçenlerde meriyete konulan lngiliı · dalgalanmış bayraktan ayrı bir bayrak 
Italyan anlaşma mm e~a ... ını teşkil eyli· ı tanımadıklarını teyid eyle.neyi kendisi 
yen Akdeniz statüko u h::ıkkında ~oyl~ ne bir vazife telakki etmektedir. 

yazıyor 1 Halk, size hiç lir uzlaşma ve hiyanet 
"Bugünkü statükonun ılelcbet muh::ıfa· ı bilmıyen hissiyatını at utmrkle şeref 

zasının hayat ,.e tarih znnıretlerine kn· duyar. 

tiyc:ı aykırı olduğunu ~Ö) lr.'llcy;e lüzum Digcr taraftan öjrenildiğ:ne göre, 
bile yoktur. Eğer hakikaten ulh tanzim yarın bütün Korsika \'e ezci:mle Ajacco 
edilmek i teniyorc:a bu yolda şaşmak,ızın ve Bastia da.ltalyanın emelleri karşısın 
\'C aksamaksızın ) ürümek lazımdır. :-Olil· da halkın duyduğu nefre~ ifade için 
!etlerin nıe,,ru emellerini tatmin etmek büyük tczahürl•r yapılacnktır.,. 
suretile bütün A \·rupa mu,·::ızene i me e· ---------------
lesini ortaya koymak ~arttır... Korent kanah kapandı 

Tribune gazete:;i, Tunus mcsele·ine tah· Atin • S (A. A.) - Şiddetli yn&'D1urlar 
sis ettiği bir yazıda diyor ki: net\ceslnı:!C' Rorcnt b-Oğazında baıı mUhtm 

''Tunuc;un a~eri mahiyeti malumdur hasnrlar olmu'!I ,.e \'apurların g<-'çici mu
' w. burac:ı Jtalya için bir tehdit te~kil <-'~ • vakkatcn tatil edilmioııtfr. 
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__ ......________ · Çocuk ishallerınde 
Güneşte kasırga! elma kürü ~~"· 

G • • • • 1 . i eticeıcr ,.e rııı' .. şte g o r u en Ok 1 BUtUn anneler çocuk ishallerinin önU-ı talıklarında gayet·~ n talıklJ un e yan US arı aşan ne geçmenlıı nekadar zor olduğunu bilir- Almon Ub 011°'.l"i ';;;•,::~ , . .,u,:;; 
ka b 1Q1 ar Ier. En vahim çocuk ishallerinde bile bir- da alman bu netıceler rz:da tcd3 , 

Ç l· ı ı er faz 1a1aşt1 kiyiaçngUnetlce!:v:rd~!:~ ~ıı::n~:~~~l ~~~ ::;:::~r~~=!~e.:ıia:ekf!a~kaa~t kf=~·!:ı~~~i~ Denl·z altma kablo döşemek 0 .. u ı tııı.; 
tUn tıb fıleminde yapılan tecrübeler göster- ler elde cdememış er, ııissc 

Güne§teki lekelerden sık sık bahse- başh bas, ma bir ihtisas İS, idir mt,,tir. ğunu kabul etmek lüzumunu ,1, 
dilir ve dünyadaki bir çok hadiselerin, ~... 

1 
d. ·ınlesl"' 

k Bu söylediklerimi yanlı" anlamamalıdır. er ır. . d·ıkkat celi d rt hatta insanların tabiatındaki değişi lik DUnyanın en fazla. denizaşırı telgraf '" 
1 

kUrUnde 
11 Sut emen ve lıenliz ..ı: .. leri çıkmıyan yav- Yalnız e ma kt 'li·ardır. t~ç ,·c)' tııbli amili olarak bunlar gösterilir. kablo tesisatı olan memleket İngilteredir. ~ bl a -...ıı. 

ruların eline bUliln bir elma veriniz, de- zımgceln r no" il ·aptıktan soı .... -., )'•· Britanyanın denizaşırı kablolarının mecmu glin t.nm cima kur :>' • w• zarrın" ..ıe 
Kczmoğrafyacıların haber verdiğine 

göre, güne§in çehresindeki çiller bu· 
günlerde gene fazlalaşmıştır. Bu leke
ler aslında nedir? Alimler bunların gü-
neşin soğumasından ileri geldiğini söy
lüyorlar. Erimiş ateş halinde bir külçe 
olan güne§ te belki bir.gün soğuyup top 
rak olarak.. 

Güne§İn Va§İngton rasat 
hanesinden alınan resmi.. 

Fakat, güneşin yüzünü basan son 
;iller orada büyük bir kasırgaya se
bebiyet vermiştir. Yalnız soğuk ve sı • 

cak dalgalarının çarpışması demek olan kasırga, güne§te olunca şüphesiz ki 
yeryüzilru:leki kasırgaların hiç birine benzemez. Nitekim, güneşteki bu·kasır 

ga o kadar şiddetle olmuştur ki, onun yanında yeryüzündeki bütün kasırgalar 
hafif bir meltem rüzgarı gibi kalır. . . . 

Güneşteki kasırga üç hafta sürmüş ve teşrınıevvelın son iki haf tasr ile 

te§rinisaninin ilk haftasında devam etmiştir. . . 

Kasırgayı dünyadan, teleslroplarla seyre.den alimler bunun sebebı~et ver?ı· 
ği lekeleri - yani güneşte kabukpeydahlanmasını • da fotoğrafla tesbıt etmış

lerdir. 

Güneşteki bu yeni lekeler oldukça büyüktür ve 170 bin kilometre uzunlu-

ğunda, 80 bin kilometre geni~liğinde bir saha kaplamakta~ı~. .. 
Güneş lekelerinin yeryüzü ve insanlar üzerindeki tesırı, bu munasebetle, 

bir kere daha teyid edilmiş oluyor. 

Güneşteki bu halin yeryüzünde husule getirdiği ha~ise, ilmi tabiri i~~ m~ğ
netik fırtınalar ~imal fecirleridir. Mağnetik dalgaların ınsanlann r~u uz:~ru:e 

' :ıı •• kted r Çunku tesirleri bilyüktür. Telsiz ve radyo da bundan çok zarar gorme ı • • 
havada bir takım elektrik dalgaları çarpışmaktadır. 

Amerikada tam otuz 
milyon otomobil var 

Yapılan istatistiğe göre, vasati olarak beş 
kişiye y bir otomb~b<}~ .. 1Y•d1~~~!~!. 300 bın es~-Son yapılan bir istatlstige göre, Ame· ~ 

rlkan birlcffik devletlerinde 30 milyon o- §İye 1). Pensilvanyada 1 milyon 739 bin, 
tomobil vardır. 1939 senesi için hükfrmet (6 ki.~i, 1). Rodaylandda 149 bin (beş kişi
otmoolllere yeni plilka dağıtmaya karar ye 1). Cenubi Karolinada 251 bin (7 ki· 
verdiğine göre, plaka resmi 400 milyon §iye 1). Cenubi Dakotada 156 bin (4 ki· 
dolar tutacaktır. şiye 1). Tennesidc 342 bin (8 kieiye 1). 

Kolumbiada 165 bin (4 kişiye 1). TekBirle§lk devletleri teşkil eden 48 hükfı.-
sasta ı milyon 237 bin (5 kişiye). Utah

met için biribirinden biraz farklı plakalar da 106 bin (
5 

kişiye l). Vermontta 80 
bazırlarunıştır. (7 

bin (5 kişiye 1). Vircinyada 372 bin 
Ayni istatistikte her devdet içinde oto- kişiye l). va.

5
ingtonda 451 bin (6 ki5iye 

mobil adedinin nüfusa nispeti de görUl- l). Garbi Vircinyada 246 bin (7 kişiye 
mektedir. NUfusa nispetle en fazla otomo- l). Viskonsinde 7l3 bin ( 4 kişiye 1). Vl
bil Kalüorniyadadır. Buradaki 2 milyon yomlngde 65 bin 3 kişiye 1. 
189 bin otomobil nüfusa taksim edilirse 3 
ki§iye bir otomobil düşmektedir. Bu su
retle, orada herkesin bir otomobili var 
denilebilir. 

Diğer hUkCımetlerdeki otomobil adedi 
ve nUfus:ı. nispeti §unlardır: 

GörülUyor ki Amerikanın hemen her 
memleketinde vasati olarak 5 kişiye 1 o
tomobil dUşmektedir. En fazla olan yer
lerde 3 kişiye bir, en az olan yerlerde 
de 10 klı,ıiye 1 otomobil isabet ediyor. 

Aktör muharrir 
UçUneU karısından da 

boşanm"k üzere 
Meşhur Fransız aktör ve tiyatro mu

harriri Sa.5a Gitrinin, 27 yaşındaki karı
sından boşanmak Uzere olduğu haber ve
riliyor. 

Saı,ıa Gitrinin üçilncü karısı olan bu ka
dın da artisttir ve J aklin Delübak ismiyle 
meşhurdur. 

Davayı kadın açmıştır ve kocasını uzun 
zamaııdnnberi eve uğramamakla itham 
etmektedir. Saşa Gitri ise kendisinin, eve 
gitmediği müddet zarfında Paristeki A
merikan hastanesinde kalmış olduğunu i
leri sUrüyor. 

Fransız kanununa göre hastanede bu
lunan bir adamın eve gitmemesi allcsini 
ihmal sayılamsz. Onun itin, kadının bu 
cihetten davayı kazanması pek ihtimal 

uzunluğu 165000 deniz milidir, yani bütün mek istemiyorum. B utabii faydasız, hat- tagaddi tarzına avdet edılecYı:c guıııervt 
k ti · k bl ı ının umumi tô. çok zararlı olabilir. Meşhur çocuk dok-

1 
·unadır. ede • diğer memlc e erın a o ar pılması liızımgc en 1 k devııırı ..rııı 

yckiınuna muadildir. Daha bundan seksen torl:ırı, çocuklara kür maksadiyle verile- elma kilril çok sıkı olara ocuğa i11' ı;; 
seno evveline glinceye kadar telgraf cek elmaları şu suretle hazırlıyor: gayet El k .. il b'ttiktcn sonra ç le ve 

i 1857 w ma ur '. y biraz ckıne b~ muhaberatı dUnyada malfım değild · ufak parçalara ayrılmış 20 gram yagsız sabahleyin bırnz ça , ğindc !• 
senesinde Hindistanda çıkan büyUk Hind peynir Uzerine kabukları derin olarak so- reyağı bir muz, öğlen yern<' bir r:ırÇ& :ı. 
isyanının haberleri 1ngiltereye gayet seri yulmuı,ı birkaç elma gayet ufak parçalar '-'agysız et haşlama sebze ve. debi~ " 

"' • ği içın c-e ~ yelkenliler vasıtasiyle getirilmişti. halinde doğranıyor. Bunları karıştırarak ma pUresi, ak!i:ı.m yc~f ··n de,·atıl ed c~· 
llk denizaşırı kablosu Manş denizinin sanmtrak beyaz renkte bir hamur elde ma pUresi v<'rilir. tkı gu utsd )·cıll 

altından lngiltereyle Fransa arasında dö- ediliyor. bu geçiş perhizinden sonrn :rn el• 
şenmişti. Bu ilk tecrübe iyi netice ver- Tecrübeler bu hamurun yapılır yapıl • ler yenilir. . rinde ralntı ( 

miş, ondnn sonra bUyük teşebbüslere gi- maz çocuklara yedirilmeleri faydalı oldu- Doktorlar çocuk ıshııl\10 iktifa r;,. 
rişilmişti. ğunu göstermiştir. Bir günde çocuğa bu ma kürünü tecrübe etrne ·~ıercliı'· ti· 

ı l ı .. be ctmı,, ııc Bu işle bilhassa ngiltere meşgu 0 muş, hamurdan verilecek miktar, çocuğun ya§l· mişler, muzu da tecru alına.il 
bir lngillz fen heyetinin mlitemadi arayış- dan nlmıın neticeler cıınadatl~ oırııuştut· na göre 100 - 300 gramdır. Çok basit olan aff kıye ı 
ları ve mesaisi sayesinde 1866 senesinde bu teda\·i tarzı bütün çocuk bağırsak has- celerden daha muv a ~ 
ilk olarak Atlantiğin ö~ür tarafiyle tel- =----
graf teması yapılabilmişti. Atalntikte kab 
lo fcrşi işi 1858 de denize indirilen v .. e 
1900 senesine kadnr dUnyanm en bUyük 
vapuru sayılan Greot Eostern vapuruyla 
Y{l.pılmıştı. 

BugUn denizaltımı. kablo döşemek baı,ılı
başma bir ihtisas işidir ve bilhassa bu i§ 
için yapılmış vapurlar vasıtasiylc yapılır. 
Şimdiki kablo vapurları ufaktır. Liı.kin 

sekiz bin ton ağrılığmda, 3000 mil kablo 
taşır. Kablo tamiri işi de asrın son terak
kiyatı dolayıslyle pek kolayla§mıştır . .3:.ı 

gUn, arızalı, bozuk kabloları, yUz yarda 
gibi gayet ehemmiyetsiz bir farkla bulan 
aletler vardır. 

Büyük denizaşırı şirketlerinin vapurları 
kürenin stratejik noktalarında beklerler. 
Herhangi bir kısımdaki bozukluğu derhal 
bulup tamir etmek onlar için işten bile 
değildir. 

Kabloların denize döşenmesi işi büyük 
bir ihtimam ve bilgiye bağlıdır. ÇUnkU bln 
kulaç suda kablo denizin dibini ancak va
purun beş mil gerisinde bulur. Beher mile 
isabet eden sıkleti iki ton kadardır ve 
denizin sert olduğu zamanlarda kablonun 
bir kısmı sudayken vapura binen taz~ ik 
dehşetlidir. 

Deniznltı kabloları üç cinse a~Tıhr. De· 
rin denizler kabloları harici tesirlerden en 
uzak olmaları itibariyle pek incedirler. 
Bunların kutru iki buçuk santimi geçmez. 
Pek fazla derin olmıyan denizlerde kul
lanılan kablolarsa vapurların demirlerine 
ve balık nğlanna takılp kopmamak için 
daha kalın ve ağırdırlar. 

Kabloların karaya yakın olan kısımları 
ise ayrıca ya kılıfla, yahut da ikinci bir 
kabloyla muhafaza edilir. 
Dünyanın en uzun eksiz kablosu Pasi

fik denizindedir ve Vankuverden Pasifikin 
ortasındaki Fanning adasma kadar bilfı.in
kıta uzanıp gider. Bu kablonun boyu 3457 
deniz milidir ve bazı yerlP.rdc 2800 kulaç
tan 3100 kul~ça kadar derinliğe iner. Dün· 
yanın en uzun knblolarmdan diğer biri 
do Asenslyon adnsiyle Buenos Ayres a
rasındaki kablodur. Bu kablonun boyu 
314G deniz mili, cıriştiği dE'rinlik ise ga
rib bir tesadüf olarak )ine 3146 kulaçtır. 
Dünyanın birçok ıssız köşelerinde mede

niyet merkczl<'rini birlblrine bağlryan ir
tibat telgraf istasyonları vardır. Mesela 
Sent Helena ve Osensiyon adalan cenubi 
Afrikayla olan telgraf muhaberatını te • 
min ederlc>r. Pasifik denizinin ortasındaki 
Suo\• ve Fanning gibi mercan adalan ile 
Hind denizinrlC'ki Cocos adalarındaki yega
ne beyazlarsa telsiz ve telgraf memurla
rıdır. Bu adamlar vatanlarından ve m<'
dcniyet merkezlerinden binlerrc mil uzak
ta bulunmalarına rağmen dünyada bUtUn 
olup bitenleri dakikası dakikasına takip 
cılebildiklerl için ıssız adalarında pek 
yalnızlık hissetmezler. 

tı 

( 

_ı 

:eıııı!J 
,.oıctıır· ıııtı-

··phC · bilif5 '~ ~ w•nizC şu ·aP:ı 1,' 
Sol taraftaki bu gUzel gecelik gömleği çok begencccgı ~ton d:ı ) ııil1de 

• w. • ·b· · klı· bir kurna e c düz renkli bir kuma§tan yapabılec<'gınız gı ı çıçe 
1 

:rnctr ,-ot• 
Bu gecelik gömleğin göğsU tamamiyle piliscdir. Bu gömlek hlltırlat~r0t• 

ini ıııL metre kumaştan çıkar. • ınodeller. otll bC rJJ:6 
Diğer model güzel bir rob dö §ambrdırki, 1900 senes~ bit redi11g 

1 
ııc)~ 

. . 1 Tb:ırıylo ı.1ar l<'akat çok yeni bir modelden ayrılmıştır. Gıyı! ş 1 1 J{ol lcnP:ı. 
üzerine ayni kuma§tao geçirilmlı,ı düğmelerle kapamnı~tır. 

dir. Kemer ve kravat İskoç ipeklisidlr. ~I 

.~ . 
~··!~.:-- ] I: -··-·-···::::• ... . n=-·-.--=--~=--== .... - , ........ _ ...... - k er ~ 

~ CAFER Müshil şe ·dit 1 
d . ~~ 

Albamada 257 bin otomobil; 11 kişiye 
bir tnne. Arizona da 106 bin otomobil; 
4 kisiyc bir tane. Arkansasta 174 bin (11 
kl§lye 1), Kolorndoda 282 bin (4 kişiye 
1) Kounektikatta 368 bin (5 kişiye 1), 
Delavarda 53 bin (5 kişye 1) Floridada 
348 bin 5 kişiye bir, Corciyadıı 364 bin 8 
kişiye bir, İdahoda 114 bin 4 kişiye 1, 11-
llnoisde (Merkezi Şikago olan hükumet), 
1 milyon 555 bin 5 kişiye 1, 1ndlanada 
816 bin 4 kisiye 1. lovada 658 bin 4 kiliiye 
bir, Kansasta 494 bin 4 kişiye 1, Kentaki
de 345 bin 8 kişiye 1, Lulzanada 246 bin 
8 kişiye 1. Meyndc 158 (5 kişiye 1). Me
rilandda 333 bin 5 kişiye 1. Mass:ı.cusetts· 
de 713, 6 kişiye 1. Mişiganda 1 milyon 3GO 
bin 3 kişiye 1. Minensotada 704 4 kişiye 1, 
Misslsiplde 173 bin (11 kişiye 1), Missurl 
de 702 bin (5 kişiye 1), Montanada 135 
bin 4 kişiyC' 1. Nebraskodn 351 bin (4 ki
şiye 1). Nevadadn 32 bin, 3 kişiye 1. Nu
yu Hampşavrda 09 bin (5 kişiye 1.) Niyu 
Cer.seydc 862 bin ( 5 ki iye 1). Niyu M ek
Pikodıı 9 hin (4 ki iye 1). Niyu Yorkda :.! 

milyon 234 bin (6 ki iye 1 ). Şimali Karo
llnada 450 bin (7 ki iye 1). $imali Dako· 
tada 141 bin (5 kişiye 1), Ohfoda 1 mll
yon 606 bin (4 kir:ıiyo 1). Oklahomada 449 

dahllindc görülmüyor. Fakat, Saşa Gilri- ===-=============== 
nin de boı:ıanmak arzuımnda olduğu söyle· kansı da meşhur ş:ı.ntöz lvon Prentandır. 
niyor. l!.l30 da 1von Prcnlandan boı;ıalan Saı.ıa 

·· · · .. hıl şe ~ 

1 
Tesiri kati alımı kolay en ıyı mus ~··::::== 

···~·· Bilumum eczanelerde bulunur. • ..... :::::=··· . .......... . ......... _. ..... ......... " .. •·:c::::::::::::::::::-.::::::::ı:ıKH··•••• ............ _. ______ _ 
Aktörün ilk karısı Şarlot Liz idi. İklnci Gltri 1935 de Delilbak ile evlenmi.~ti. 
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~~~~i -
Sivif-· halk niçin bombar-

dıman ediliyor 
/Jıı korkunç halin önüne geçilmesi 

~~i§tı • 
'1'1J hau:;:rtısı liderlerinden binbaşı 

'-
1~ bi honıbardnnanı hakkında 

h.~enı: llıl\kale yaı.mıştır. Aşa~'1d:\ 
"t.!llltı: en nıcrnklı kı nnlannı oku-

:u~ ••• 
1 .~de.,. rn bonıbardnnıınlarr eskisinden 
~'lda ':1 Cdiyor. Çindc olduğu gibi, 

'
~ ll:it~ a, binlerce sivil halk bomba

"'<11}'"' , hu 0 zicr altında yere seriliyor. 
b cunı -

yapılmalıdır ? 

' 

• • 
ıçın neler 

kuvvetler harekete geçecektir. Vatandau
lanmızı Çin ve lsapnyol sivil halkının fi.. 
kıbctinden muhafaza etmek istiyorsak a
cele etmeliyiz! 

Bu devamlı tahrib tehlikesi karşısın
da, demokratik veya totaliter biltUn dev
letleri mütezayit bir endişe almaktadır. 

Devlet adamları, sözlerinin telkin ettiği 

emniyete rağmen, bir umumi harbin ne
ticelerinden korkmaktadırlar ve hava 

~eilhes· ::ı. Ugrıynn köyler nisbcten 
' lle bıı ıno Yakın yerlerdir, fakat ek
•. ~ lllar Ytiz kilometre daha geri-

bombardımanlarına karşı azimli bir te-
1 §ebbüsün her tarafta akisler bulacai;'lllı 

' l'!ıı ~akahvaldc bombardıman etlilcn 
"4ır, ç01t rnında askeri hedefler mcv
biıne h defa da en vellıd muhayyelc 

lıa\'a :deflerden iz bulamaz. 
·t, llu 0tnbardrmanlarma ne lüzum 
(li:. ~:uaıı sormak faydasız olmasa 
ıııll İ':lrJ.~lann askeri bir maksadı ol
~ ~ b.ır• ıa edilecek? Bu görilş ancak 

hUe bcr içln ileri sürülebilir, bura
t t. it il 0lllbaJarın hedefe isabet et

~ı_adırdir. Fakat ekseriya bu ha-
~- '<lrtı:ıı ' ,Japon bomb:ırılıman tnn·:ırcleri Çinı1c bir , ""<llleaı • Yapanlar, sadece merkez 

.. tı \ h schrl tariimnr cdcrlerlccn "' it i ' la ud da su depolarını tah-
• s·~· 

ış olduklarım kabul cdi-
~ ı.. sahneler arasında bu da bir tescilidir. !s-
~ ~ d 
iller a seferlerinin lüzumunu te- panyollarda olduğu gibi Çinlilerde e mu-

"- a1.: d - kavemet hissi, bu hücumlar neticesinde 
"lllraıı egildir. Bunlara göre, te-
lli t arı askeri hedeften sayılabi

"ler 'd on modern harbin faydalı 

bilakis artmıştır. 
Sivil halk sarsılmak §Öyle dursun, bu 

derece barbar metodlar kullanabilen bir ti'Jıık ~ndır. Böyle bir nazariye bi
. lıa 11 ı.ibniyetimizi mahküm eder. düşmana her zamandan ziyade mukave -

ıı... t'fıte h" b" . . metc azimli görünüyor. 
"'Ilı. b ' ıç ır zaman hıç kımsc 
A~c ornbardırnanı lehine fikir İspanyol dostlarından birinin: "Harp 

~t hııccsaret edememişti. bittiği zaman ,İspanya ya bir millet, ya-
biıt ,,. hava bombardımanlarının, but da bir mezarlık olacak,, diyen sözü 

'an ~ llısani günleri" ndenberl alın- bu son hava bombardrmanlarmdanberl da
l \>U:ıı bize daha iyi ölçtüren bir ha büyük bir mana almı§tır. 
a~ du vardır: bir §chir, halkrnrn Bu son hadiseler, nekadar korkunç ol-

, ba_~abu olduğu kadar bozmak i- salar da, henüz zamnniyken harekete 
:cııal'a an ediliyor. liiç r7Üphe yok, geçmediğimiz takdirde bizi bekllyen ııey
~ Ve a·· 1 lerin ancak bir mukaddemesidir. Harp, aa~ ıger spanyol şchirleri-

c'lıl·<! ış olan tayyarccllerin ara- §imdilik, biri Avrııpada, öteki Afriknda, 
ı..: il, Yıı:..nıa 1 i h üçUncüsü de uzak §arkta bulunan üç mem--~la.tı o• r a nsanm ayatı, 

'.\
1 
da~ &'Icında Nanltinde ve son zn- lcketc inhisar etmektedir. Bir dünya har-

~t ~U Illonda fed:ı edilmiştir. Bu bi patlarsa her Avrupa ~chrinin Barsclo-
~ t:ı~l'lllar için, geridckilerin ma- nanın bugün gördüğü muamelenin aynına 

~ ~ · --~aktan başka bir izah ara- tabi olduğun ugöreccğiz. Ve hal daha müt. 
'l,_Pııı hiş olacaktır. Alman ve İtalyan hava kuv-
ırıı...~~~~ formülü esasen tamami- vellerinin İspanyada yalnız bir kısmı kul-

sanıyorum. 

Bu metodları kullanacak bir devlet.:n, 
kim olursa olsun, kanun dışı addedileceği 
teklif edilmekle işe başalansaydı, bir dün
ya harbi anlaşması aktedilebilirdi. 

Bu anlaşma tahakkuk edebilir mi? Sanı
yorum. Sivil halka karşı bu merhametsiz 
tecavüzleri durdunnanrn mümkün olduğu
na eminim. Bitaraf memleketler müteca• 
vize tayyareleri için lUzumlu benzini te

min ediyorlar. Sivil hıılka karşı bombar
dımanlar durdurulmadığı takdirde bu satr
§1 menetmek tehdidinin, kat'i bir tesiri 
olacaktır. 

Mesela: İngiltere, Fransa ve birleşik 
devletler, kendisiyle her türlil ticareti kes
tikleri takdirde, Japonyada Çin sivil hal-

kına tecavüz etmekte devam cdeII\ezdP. 

Çok geç kalınmaması için hareketö'ğeç
mcnin ancak zamanıdır . 

Resimli Hafta 
12 inci nüshasını müvez

zilerden isteyiniz 
Kıymetli yazılarla dolu ve 
Türkiyenin yegAne ucuz ve 

güzel mecmuası 

RESiMLi HAFTA 
Okuyucularının nüshadnn 
nüshaya artınasile müftehir 
bulunan hakiki bir kıymettir 

ZABITA 

~I grarnı§tır ve bunca korkunç lanılıyor, halbuki harp halinde bütün 

~il Ç9Jölge H A 8 E R ' İ N R E S İ M L İ 

Afyonda sosyal ve 
kültürel kalkınma 

1 

Bütün Afyon gençliğini içinde toplıyan Halkevı 
bütün şubelerile sosyal ve kültürel kalkınmaya 
önayak oluyor. Bilhassa köylerde alınan neti
celer çok sevinç vericidir 

' I 

Af yon halk evi konf Mans sal<Httll#• fJıiı" f~PJ-lı 

Af yon halkcvi temsil kolıı gençleri 

Afyon, (Hususi) - istiklal .savaşının 
beşiği olan güzel Afyon, sık sık yeni 
bir eserle bezenir.or. Günler geçtikçe 

şehrin ihtiyaçlarından birinin daha kar. 
şılandığını, '.Afyonun umumi manzara

sından yeryer beyaz ve yepyeni bina. 
lann yükseldiğini görüyoruz. 

Afyonda bu imar faaliyeti ile müte

nasip olarak sosyal hayat ve kültür 

çalışmaları da çok ilerlemiş ve yüksel
miştir. 

ROMAN f • 19 1 

Bu hususta en mühim rolü Afyon 
Halkevi oynamakta, bütün vilayet çev
resinde sosyal ve kültürel kalkınmıya 
önayak olmaktadır. 

Afyona bu defaki ziyaretim esnasın. 
.da bu faaliyet yuvasını baştan başa 
gezdim .. Kurulduğundan beri Halkcvi
nin reisi olan Galip Demirerden bütün 
şubelerin nasıl çalıştığı hakkında izahat 
aldım. 

Halkevinde gördüğüm faaliyet tasav
vurumun çok fevkinde oldu. Neler Gör
düm? Anlatayım: 

Girip, çıkan gençlerin arasından sö
kerek içeri giriyorum. Hakikaten Af
yon Halkevi kültür cenginin bir karar
gahı ... Sinema salonuna geçtim.. Tem· 
sil kolu gençleri sahnede bir piyesin 
provasını yapıyorlar.. Karşı tarafta 
sesli sinema makinesi konuluyor; ya
kın.da faaliyete geçecekmiş .• 
Yanındaki salonda güreş müstaidleri 

minderde ekzersiz yapıyorlar. Haftanın 
pazarı kurulan giinleri olan çarşamba, 
perşembe günleri fakir hastalar muaye
nesi var. Polikinlik kapısında inliyen 
hastalar dışarı, güler yüzle çıkıyorlar. 

Son muayenelerde dört yüz hastaya 
bakıldığını sevinçle öğreniyorum. 

Diğer bir odada müzik sesleri işidiyo. 
rum; ar şubesi müzik kolundaki genç
ler bir şefin idaresinde piyano ve ke
manlarl:t ekzersiz yapmaktalar ... Yuka
rıda, Dil, tarih, edeb:yat şubesi halk şa
irleriyle ve eski bağlama çalanlarla bir 
arada: Şarkılar, maniler, tesbit ediliyor. 
Yanında neşriyat odası: Usta yazıcı. 

lar genç yazıcılarla birlikte çalış·yorlar. 

Karşıdaki odada Halkevli öğretmenler: 
son defa açılan okuma yazma kursu
nun üç öğretmeni geceki derslerinin 
proğramını hazırlıyorlar. 

İmtihanları yapılarak üç dersanenin 
iştiyaklı müdavimlerine şahadetname 

verilecek ... Yakında kadınlar için de 
okuma yazma kursları açılacağı gibi 

lisan kursları da ihzar edilmektedir. 
Bu yıl ki köy gezilerine kimlerin i§ti· 

rak ettiklerini soruyorum: 
- Doktorlar, mühendisler, ziraat 

muallimleri, baytarlar, avukatlar öğret
menler, diyorlar .. 

Vali, mektupçu ve eczacı .. Her sınıf 
f:)IS""Devamı 10 uncuda. 
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't.,ıııud" . • 
)o\_ ur, bır dakika bekliyecek 
~tııı' A§ağıda otomobilim bek

cn i-" . 
il: c :rl?nızi bitirelim. 

' 
;Uet~arına bir göz gezdirdik

asar ve ziyaretçiye hitap 

llıııra 
~ı A taatınız kafi· ıo:imdi ic:inizi 

"lCcrıt J :r :r 
~ d'<tı arruzda bulunan genç 

~dan 'b' ·1 . ltı? ırı e mı evlenmek 

c~ ba .. 
oth~ b~ :tnudür .. Bugün Kanunu 

"" it' , Pclt ı, Yann da senebaşıdır .• 
İati dardır. Memleketime 

ı. Yoruın B . • 1\irıd • u kadar az bır 
'ır. e 'beni evlendirebilir misi-

~.lıa 

1~ ~ıt· ~atta bir defa değil, üç 
;~. lıt ndırebilirim. 
·ıı~ · lıu husustaki mahareti

'< .~ ha~~tn~k isterim. Taşrada 
'1ti ~ıye dükkanım vardır. 

} ":ıı. eglenmek için gelmiş bu. 
qııı, 

Yeni ze . • 1 b'l" . . dibe vcenızı a a ı ırsınız. 

~~l:tda n ne yapacağım?. 
~ "c d~ıa§an kadınlara bir göz 
/~ııı ıçlerinden beğendiğinizi 
'\k• z. 
~ '1da 
ı~~ bir 0 kadar kadın ve kız var 
~th, kız lisesine benziyor .. 

~1'. "nenu ~ d zde yalnız genç kızlar 
~dcıa a vardır. Başlarına kırmı
(e • lt t;fk?uş olanlar dul, öteki
S\b~Ydı ba~alım, seçiniz ... 

olunuz. Başka işlerim 

'~· tdcti 
l Ufuıtı" ın, bir dakika sabredi. 
""1~ 1 u takayım. 1ıte karşıdaki 
"4 lrııın kadın hoşuma gidi-

~'-~ıt beb,._ k {il' 1 ~ · "11ll&Iıı J....., aran ı a , aşagıya 
to~'İiıı e takdim et .. Eğer bu ka

ı. . ı d:_ takarsa, sizinle izdivaca 
.ırıı_ '"lel....• 

~"'bak "llr, k ~ • . ~ &on al aşagıya ıner ve bır 
~;ııcr.) ra telaş içinde müdilrün 

~Ud·· 
~ı?Otıt ~r, muvafakat ediyor! .. 
'<~ t:ı.trı, Pencereden gördüm .... 

~I ~~~siıni ikmal ve itmam 
V cı ıka sonra her şey hazır 
~·" 

• 1 bu, .. 
ı du~ .. urate şaşıyorum ..• 

b ~lıııda ~un ıiyafetini ısmarla
~ ~~ttıuc .ııtunur musunuz?. 

~'ıdtiın Yo'k!.' 
~~~tedarik ederiz. Davetli 

lu Yınca iullvaç olmaz .. 
~~ }'andaki salonda bekli-

~t' tbcn 
( llıt;ı. 0nları tanımıyorum .•• 
• ' "<Jte 

qi d l'ntneı adamlardır! Ka. 
'lıcr t~ Orada bulacaksınız. E-

~;-~ saat iki ile üç ara-' "ı:er 
t llıad ,_ ırler. Kızlarının koca 
~. '"la ~ ~~in d . rını sorarlar. Ha3lr 

~- ~'}ctt aı.rna düğün elbisesini 
~%ı edırler 
~~•'ita . 
~ )'jl'rtıipıda bekliyen taksiyi 
il •ıtı.ı beş kişilik bir ziyafet 
ti}l~ll b·Cttıtediniz .. 
.~ .. ıtti ş· . . 
~ •t iıd· • ımdı yandakı salo-
~· • •vac muakenlesini im-

·~ 'ilr ı .. 
~ıı ~lltyı 

bir h açar. Noter ve davet
~ t ~· aldcd· . ~ ıtall ırler. Noter, yem 
~ . eder.) 

·•ıı· llt~\'etli;:~rada beklerken, mu-
., A.ltı ın huzurunda oku-
ıı na· 
l'lttr lıl ırnzanızı atmak lUtf-
bu · lısı.ınuz? 

~l '!ler ı · 
t~ııtlıtna .0 up bittikten sonra 

•ı:,.. et}' .i:1dilir. Masaya otur 
."'C tnı ·· ~ti...·~ iat tuvey karısının ismi-
"llı~ er.) . 
iL it\> •

1
• 

'tliıı.. tı ırn? . ,~~ ... ıısa • 
c ı:u..,e·· 

~tlar ~· a§kla biribirlerinin 
t llrıt1 ·, •• avetıilerden biri bu 

l~ "~liriin °Yleınektedir. Güvey. 
~ lar~1 de ıorar.) 

tt ah t 'baY:ırn csaba dahil mi?. 
tıı,ı.ı ı .. 

)et,_ accnı 
c t41; ;-0k anızın mükemmelli

ı )~b !.. 
~ .. ~ \'esin· ·ı.._ 

lt:ılı 1 vcklerken birden-
""ttar ' 

' 'Ve davetlilere hitap 
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l'azan: /kimim -20- liotıraları a11/oto11 ve rırsika/011 t ercu: A.l(. 
evleniş! 

Yazan: IHIBD<ayecn 0smanl• hükUmetinin, ne olup, 
1 eder.) 

- Muhterem davetlilerimi Şimdi ya
nınızdan ayrılacağım için beni mazur 
görürsünüz, değil mi? Trenim saat 9,30 
da kalkıyor .• 

bittiğine bakacak hali yoklu! 
(Davetliler, karı kocayı kapıya ka· 

dar geçirirler. Yeni evliler otomobile 
binecekleri sırada hüngür hüngür ağla. 
yan bir kadın yanaşır ve inliyerek gü
veyiye sorar.) 

- Şüphesiz onu mes'ud edeceksiniz 
değil mi? 

- Kimi?. 
- Karınızı ... 
- Fakat siz neci oluyorsunuz?. 
- Kayınvaldeniz, sevgili damadım ... 
- Müşerref oldum efendim .• 
(Damat alelacele otomobile biner .. 

Şapkasını nezaketle başından çıkararak 
kaynanasını selamlar. Ertesi gün Acen
ta müdürü dairesine gelince, taşralı 

bakkalın şu mektubunu bulur.) 
"Dün zevce sıfatiyle almış olduğum 

bayan, yatak odamızın masasına aşağı
da listesini bildirdiğim eşyayı yerleştir
miştir: Sun'i bir diş sırası, kocaman bir 

\ 
peruka, sun'i bir göz ..• ilh ... ,, 

HiKAYECi 

Almanya aleyhine 
nümayiş ! 

Bir Alman gazetesinin Amerikan 
kızlığına hücumu Amerikadaki 
Nazi aleyhtarlığını görühledi 
Almanyanın ileri gelen Nazi gazetele

rinden biri olan Beobahter gazetesinde 
geçenlerde Amerikan kızları hakkında 
çıkan bir yazı Amerikada şiddetli bir in
fial uyandırmış. halk birçok yerlerde top
lanarak nazi Almanyası aleyhine nüma
yişler yapmışlardır. Alman gazetesinin 
bugünkü Amerikan kızlığının bazı ahHi.· 
ki zaaflarına hücum edişini Amerikan ef
karı umuıniyesi garazkfu'ane ve hakikat
ten çok uzak bulmakta ve Amerikan mat
buatı bundan "alçakça bir iftira,. diye 
bahsetmektedirler. 

Almanyaya karşı bir jest olmak üzere 
Ne\•york belediye reisi La Guardia Nev· 
yorktaki Alman konsoloshanesinin muha· 
!azasını üç Musevi polis komiserine tevdi 
etmiştir. Bu üç zabita memuru binleref! 
halkın tehdidine aldırış etmiyerek havat· 
larını tehlikeye atmak suretile konsolos· 

- Niçin çalışıyoruz ya? dedi. Bütün 
bunlan hazırlamadan bir harekete geçe· 
miyeceğimiz a5ikardır. 

- Henüz dedim. Hınçaklı olanlar bile 
ne olup biteceğini bilmiyorlar. Hepsi ka· 
ranlıkta yürüyorlar. 

Avrupadaki şubelerimizin faaliyet ve 
mesailerinin derecesi hakkında hiç bir ma
lfunatımız yok. 

Bir iki gazetenin ekalliyetler hakkında
ki neşriyatından, bir de bizim naşiıi ef· 
karımız olan birkaç gazetenin hükfuncti 
seniye ve padişah aleyhindeki yazıların· 
dan ba~ka elimizde müsbet bir şey yok. 
Birkaç şaki şurada burada adi §ekavet 
hadiseleri yapmaktadır. Merzifon şubesi 
(cephane ve silah işini burada halletme· 
mizi) bildiriyor. Ne paramız, ne teşkiia· 
tımız ,·ar. Nasıl yapacağız? 

Cevahirciyan dinledi ve gülerek kolu· 
ma girdi. 

- Her vi1:1yette dedi, ufak büyük şube
ler açacağız. Ben bu noktai nazarımı bir 
hayır müessesesinin Türkiyede teessüsü 
mahiyetinde göstererek saraydan mezu· 
niyet almağa çalışacağım. Halttl hüku
metten yardım teminine uğraşacağım. Os· 
rnanlı hükumeti, dı~ siyasetile o kadar 
meşguldür ki içeride ne olup ne bittiğine 
bakacak hali )'oktur. 

ümit ederim ki önümüzdeki ay zarfın
dada ilk Ennenistan meclisi umumisini 
toplıyahm. Kayayanı bu işe memur et· 
tiğimizi biliyorsun. lngiltercden Jirarda 
bilhassa bu maksatla geldi. Yoksa protes
tanların cmıcnilik aleyhinde olmaların
dan hiçbir fena netice çıkmaz. Bitakis işin 
mahiyetini hükumetin böyle bilmesi le· 
himizedir. Kayseride protestan vaızı Ki-

haneyi tahrip edilmekten kurtarmağa mu 
vaffak olmuşlardır. 

Filadclfiyada da 3000 kisilik bir halk 
kütlesi büyük bir infial ile bağırıp çağı
rarak Bitleri temsil etmek üzere yapılan 
bir bez bebeği yakmışlardır. Bu, Amerika· 
da Hitlerin ilk yakılışı değildir 

Nazi gazetesinin Amerikan lmhğma 
hücumu, oradaki Yahudiler tarafından 
meydana getirilmiş olan nazi aleyhtarlığı ı 
cereyanını bir hayli körüklemiştir. Halk ı 
bir çok yerlqde Alman mallanna boykot 
yapmağr düşünmektedir. 
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tan bir ümit mi bekliyordu?. Yalnız Altiyeri yerinde kalmış; 
Leonoru süzüyordu. Acaba Rolan K&ııdiyano kur

tulacak ve yerine Emperya mı 
mahkum olacaktı?. 

Her halde bu adam, Emper
yanın muvafakatiyle gizlice 
tertip olunan o müthiş tuzağa 

vakıftı .• 
Demek bu yaralıya, bir ka

dın elinden çıkan hançer darbe
si yetmemişti .. Davila, şüphe 

yok ki, biraz sonra Emperyanın 
cinayeti, çevrilen entrikalan is
bat edecek ve onun mahkumi
yetine, ölümüne sebep olacaktı. 
Ancak bu ;;uretledir ki, kalbi 
rahat olarak can verecekti, 

Bir.denbire herkes, dehşetli 
bir manzara karşısında kalarak 
irkildi: 

Salonun kapısından, dört 
kuvvetli uşağın taşıdığı bir kol 
tuk sokuluyordu. Evet, doğruy· 
du .. Koltukta Jan Davila vardı. 

Yüzünü ölüm sarısı kapla
mıştı İlk bakışta, ölü.den fark
sız görünen bu adam, koltuk, 
salonun ortasına konup ta u. 
şaklar çekilice hafif bir hayat 
eseri gösterdi. Ölgün gözleri, 
Emperyaya dikilmişti. 

Hakimler şiddetli bir heye
can içindeydiler. Yerlerinden 
kalkarak, öijim halinde bulunan 
ve belki de hemen ölecek olan 
bu adamın üzerine eğildiler. 

Leonor, bütlin ruhiyle bu a· 
damın ne söyliy~eğini bekli
yordu. Acaba onun beyaz du
dakları bu milthiş hadiseyi tas 
dik mi edecekti?. Acaba Jan 
Davila: 

- Evet, Rolan Kandiyano 
şuhmeşrep Emperyanın işıkıy. 

dı. Beni bu yüzden öldürmek 
kastiyle yaraladı .. mı deyecek-
ti ... 

Davila bir hareket yaptı .• 
Hakimler azıcık çekildiler. De
rin bir sükClt vardı odada .. Şim
di yalnı: yaralının boğazından 
çıkan ıslıklar işidiliyordu. Bu 
sırada Foskarinin sesi işidildi: 

- Jan Davila 1 Arkada§ları
nızın huzurunda Rolan Kandi
yanoun sizi katletmek üzere 
yaraladığına dair bu kadının 

haberini tasdike mi geldiniz?. 
Leonor, Davilanm dudakları 

arasından dökülecek kelimeleri 
beklerken gözlerini kapadı, el
lerini kavuşturdu. 

Jan Davila, zayıf J.ollariyle 
koltuğun kenarlarına tutundu .. 
Güçlükle i§idilebilcn hafif bir 
sesle: 

- Şahadet ve tasdik ederim 
ki .. diye başlamıştı .• 

Fakat daha fazla söylemiye 
kuvveti kalmamıştı .• 

supi ile muhabere ettim. Bunlar da bir ta·ı lerimizin içine giriyorsunuz. Bütün 
raftan bilhassa enneni mekteplerindeki şüpheleriniz zamanla çözülecektir. Fa
talebeyi Osmanlılık aleyhine hazırlamak- kat her şeyi birdenbire öğrcnrck arzu
tadırlar. nuz da bu anda ve hatta bu anlarda 

Protestanlar da bizim kadar davamızın 
tahakkukunu isterler. Gaye itibarile ara· 
mızda muhascme yoktur. l\luhalefetler 
şahsi mahiyettedir. Bugün saraya beraber 
gideceğiz. Senin saray muhitinde tanın· 
manı isterim. Ben lstanbuldan ayni· 
dıktan sonra beni jstihlflf edecek aklı ba· 
şında birine ihtiyaç vardır. 

Senin zaptiyenin katli ithamile aran
dığını biliyorum. Fakat bittabi bu işte 
suni taksirin olmadığı da malumumuz
dur. Hükumete akseden bu işi tevkif et· 
meğe muvaffak oldum. 

Ropen Ccvahirciyanla daha açık konuş 
marun zamanı gelmişti. Aşağı yukarı e· 
peydir kolkola yürüyorduk. Dedim ki: ' 

- Mındıkyanın cebinde bir mektup 
ve bir de sizin kartınızı gördiim. Onun 
bir işini tebrik ediyorsunuz. Mındık· 
yanın da l\:ayscri valisi ile dost oldu. 
ğunu mektupta öğrendim. Orada bir 
hayli de çalışımı keyfiyeti bana mühim 
görlindü. 

Ropen Cevahirciyan öiraz sarsılmış· 
tı. Dikkatle dinledi ve almnda hakiki 
ter damlaları birikti. 

- Dedim. Siz de büyük alaka ile 
dinliyorsunuz. 

- ı!vet, dedi. Fakat bu işleri biraz 
daha geç anlamanız da kendimce bir 
mahzur görmüyorum. 

- Ama, dedim. Ben de Mındıkyruı
d:ı.n va hatta, mütecs~ir olmazsanız. 

sizden de §Üphede devam ettikçe ra
halla çalışamıyacağınıı anlıyorum. 

- Zarar yok, dedi. Biribirimizden 
§Üphc ederek çalışmamız daha iyi neti 
çeler verebilir. 

Ccvahirciyan bir türlü Mındıkyan 

münasebetiyle ileri sürdüğü §üpheli 
§eylere cevap vermek istememi§ ve 
hatta bir aralık hepimizin icabında e· 
limizde silah gibi kullandığımız tehdi
dini yapmaktan çekinmemişti. 

Komitemizin azasından her şeyden 
önce tam bir mutavaat beklemek hak
kımızdır. Bütün sırlanınızı hepimizin 
bilmesi i~in çorbaya dönmesine sebep 
olabilir. Siz yavaş yavaş en bUyük iş· 

tahakkuk edemez. 
Ve cebinden bir kağıt çıı<:-.rarak ba · 

na uzattı. Hakikaten böyle bir vesika
yı görmeğe mühtaçtım. B:.ı Merzifon 
ve Kayseri şubelerinin mUştcrek mü
hür ve imzalarını taşıyan bir şahadet
name idi. 

Hınçak hareketinin başından sonu· 
na kadar en mühim mevkii ve rolü 
muhafaza etmiş bulunan Ropcn Ceva· 
hirciyan henüz yirmi beş yaşında. güç· 
lü kuvvetli bir delikanlı idi. Merzifon 
mektebinde okumuş ve buradan me
zun olmuş Kayseride pr .:>testan mek. 
tebi hocalığı yapmış ve orada Gülbcnk 
yan Dikran ile, Adana Yaizi'nin oğlu 
Aleksandr ile tanışmış ·ıc ilk defa 
Kayseride Ermeniler arasında yaJ?ı· 

lan gizli bir topluluğa iştiraki istendi· 
ği zaman reddetmişti. Bilihara Ala
cıyan Karabetin dükkanında biçakçı 
oğlu fürkor ve Dökmeciyan Parsihle 
görUşt.ükten sonra komiteye dahil ol· 
nıağa kyar vermiş ve bir kasa defteri 
tutmağa memur edileiştir. 

Cevahirciyanın ibraz ettiği vesika 
tutmağa memur edilmiştir. 

Üzerinde kılıç ve çekiç arması var
dı. Altında ermenice hakkedilmis 
(Hınçakyan taraftaranı Kayseri mer· 
kmi idaresi) ve yanında da yine (Hın
çakyan taraftaranı Merzifon merke
zi idaresi) ibareli iki mü:ıiür, altların. 
da da (Mene), (Vahram) (1) (Agop) 
(2) imzaları vardı. 

Burada (17) numaralı Hınçakyan 
idare heyeti icra memurluğuna seçilen 
Ropen Cevahirciyanın Hınçak komi
tesini temsile mezun bulunduğu ve ge 
rek Merzifon ve gerekse l{ayscri gibi 
iki büyük idare merkezi namına nıü • 
zakereler, taahhütler yapmağa, karar. 
Iar ittihazına mezun bulunduğu bildi· 
rilmekte idi. ( Devamı var) 

(1) Vah ram Merzifon umumi katibı 
idi. 

(2) Agop, Kayseri şubesi reis veki
li bulunuyordu. idam edilen meşhur 
Cehidekyan budur. 
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Onun neye! itham edildiğini ve 
onu kimin itham ettiğini öğren
mek istiyorum. 

Emperya birdenbire bağır

dı: 

-Beni. 
Leonor deh§etinden sıç

radı. Şuh me§rep kadına hay
retle bakmaktan kendini ala. 
madı. . 

- Siz mi madam! Siz kim-
•• 1 

sınız ... 
Emperya şimdi büyük bir 

soğuk kanlılıkla söylüycrdu. 
' - Benim kim olduğumu so
yorlar. Adım Emperyadır. Bu
ra.da da Romada ve diğer yer
lerde yaptığım işle meşgulüm. 
Güzelliğimi satmaıı itiyad e
dinmiş bir kadın olduğumu ik
rar ve itiraftan çekinmem. Şim
di kim olduğumu iyice anladı. 
nız mı madam 1 Ben işvebazhğı 
sayesinde geçinen şuhmeşrep 

bir kadınım .. 
Leonor bundan bir şey an

lamamıştı.. Onca, o dakikada 
düşünülebilecek bir tek §ey 
vardı: Rolanı itha:n eden ka
dın .. 

- Ve ben Rolan Kandiyano· 
yu itham eden kadınım. 

Ve itham eden kadının, der. 
ken gülüyordu. 

Kendini güçlükle tutan ~
onor, onun bu son cümlesiyle 

heyecanlandı.. Kekeleyerek: 
- Rolanı ihbar eden sizsiniz 

değil mi? Sizsiniz .• 
- Evet, benim madam .• O, 

cumhuriyet hükumetini mah
vetmek için elinden ıelcni yaP.
maktan çe'kinmiyen, buıün 

yüksek mevkilerde bulunanla· 
rı birer birer öldürmiye karar 
vermiş biridir. 

Bu itham o kadar mUthiı ol
muştu ki, orada bulunanlar 
titrediler .• 

Lconor çıldıracak gibi idi. 
Alnının üzerinde titriyen saç 
dell)etlerini elinin asabi darbe
siyle yoluyor, bağırmak istedi
ği halde en küçük bir ses çıka
ramıyordu. Nihayet bo~azını 

yırtarcasına mırıldandı: 

- İspatınız, deliliniz.. Bu 
müthiş isnat, ortada hiç bir §ey 
yokken kabul edilemez. Al~ak
çasın"l uydurulan itham kolay
ca tasdik olunamaz. 

Birdenbire kuvvet ve meta -
netini toplayarak bağırdı: 

- Hakim efendiler .. Ne söy
lediğini işidiyor musunuz? Bu 
iğfalata kapılacak mısınız? Siz 
Rolanı tanımıyan adamlar mı· 
sınız?. 

Emperyş. isbat ve <lelil keli· 
mclcrini i~itmemi§ gibi bir ta
Tır alarak: 

- İsbat mı? Delil mi? Buna 
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Af!onda sosyal ve 
kültürel kalkınma 

Amerika jş hayatında zengin kızları 

~na tarafı 7 lnrldc 
münevverden müteşekkil bir Halkevi 
kafilesi; köylülerin dileklerini köy ih
tiyaçlarmı tesbit ve kuyular, çeşmeler, 

gübrelikler, Jfiğunların sıhhi esaslara 
göre, düzenlenmesi temin ediliyor. 

25 dolar haftahkla çahşan 
milyoner kız 

Bugünün kızları bir milyonerin bir kaç gün içerisinde beş parasız kalabileceğini 
öğrenmişlerdir; Yoksulluk karşısmda kendilerini müdafaa imkan -ve 

silAhlarmdan mahrum kalmak istemiyorlar Hastalar muayene edilerek sıhhi çan. 
tada mevcut ilaçlardan eczacı eliyle ve
riliyor; mevcut olmıyan Haçlar da yine 
Halkevi tarafından yaptırılıp köye gön
deriliyor. Bundan başka zirai, idari, 
baytari konuşmalar ve dertleşmeler ya
pılıyor. 

Köy okulları, talebeleri ve eğitmen

ler tetkik ediliyor. çocuklara Halkevi 
hediyesi defterler tevzi e{liliyor. Kafile
ye iştirak eden evin caz takımı yerli 
ve ulusal havalar çalıyor. 

Köy delikanlılan ve heyecanlanan 
köy ihtiyarları neşe ile oynuyorlar. Af
yon köyleri Halkevi ziyaret gününde 
tam bir şenlik yaparlar. 

Af yon Halkevi; yarının şairlerini, 

eahne sanatkarlarını, hatiplerini ve pıü
nevverlerini yetiştiriyor. 

Kütüphane harıl harıl.. Okulda ders 
okunur gibi yüzlerce kişi feyzalıyor, ça
lı§ıyor .• 

Halkevi en çok temsil veren bir sah
neye maliktir. 

Türkçe piyeslerden Halkevleri repe
retuvarma dahil eserlerin hemen hemen 
hepsi temsil edilmiştir. Müsamerelerde 
müzik kolu perde aralannda :seçme 
parçalar çalar. Şiirler okunur, monoloğ· 
lar söylenir .• 

Hilliisa Afyon layık olduğu mevkii 
bir an evvel işgal etmek için olanca hı. 
tıyla ve gayretile ~alışıyor .• 

~ c~1t;~ s1~;;;;1B1<a~kat 
1 111 

• Parislen mezun. 
Umumi cerrahi; dimalt, ~inir ecrrnhi

sl, \•e kadın do~m mülehassııı1, erkek 
ve kadın omeliyalları ve modern ameli
yntlnr, dimağ, sinir, yüz bunışukluitu, 
meme knnn snrkıklı~ı. ameliyatları, 
Muayene; snbahlnn 10 don 12 ye luı· 
dar, salı, perşemlıP, ,.c cumartesi ~ünleri 
10 dan 12 ye kodnr meccanen. BeyoAlu 
P:ırm:iklı:npı Jlunıeli han No. l leleforl 

44086 
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Dr. Kemal Özsao 
Karaköydeki muayenehanesini (Tü· 

nelba§ı lstikli.1 Cd. No. (380) Ohan
yan Ap. Bursa pazan üstüne) naklet· 
mİ§tir. Telefon: 41235 

Sa11i Kalrk on sekiz yaşındadır. Çok 
gUzcl olan bu kızcrgızın tatlı ve yanık bir 
sesi var. Hem a.si , hem de zengin bir ai
lenin çocuğudur. (Ablası An, geçenlerde 
Amerika cümhurreisi Ruzveltin en kUçUk 
oğluyla evlendi). Salli on senedenberi a
ile arasındaki toplantılarda veya hayır ~c 
miyetlerl menfaaUne verilen mUsamere -
lerde şarkı söylerdi. BugUn Boston civa
rında bir barda şantöz olnrnk çalışıyor ve 

haftada beş bin frank kazanıyor. (Bizim 
paramızla 2150 lira). • 

1938 de kibar Amerikan kızı boş dur
mak 1.stemlyor, fakat para vermiyen iıı

lerlc uğraşmak arzusunda değildir. 'l'Ip
kı parası olmıyan kızlar gibi ''bilgisinC!en 
ve istidatlarından istifade ederek kendi 
ekmeğini kendi kaztı.nmak emelindedir. 
Amerikanın kibar kızları, kadınlara açık 
~lan bUtiln meslelderi, tarlalarda kendi 
basına yetiıen yabani otlar gibi istill ~t
m~lerdlr. Bugün Amerikalı zengin kızlar, 
daktilodur, satıcıdır, aktristir, mankendir, 
dadıdır. Ve bu mesleklerden fakir kttla
nn aldığı gilndeliği alır. Fakat akşamları 
daireden veya mağazndan çıkacağı vakit, 
babasmm sekiz silindirli hmıusi \•e muh
tecıem otomobiliyle evine döner. 

1929 buhranı, ııüphe yolt ki bu hareke
te başlangıç olmuştur. Cihan harbi nasıl 
binlerce zengin yarat.mrasa bu buhran da 
birço'lt yeni fakir meydana çıkarmıştır. 
1929 buhranı bir daha tekerrllr edebilir. 
Bugilnün ktzlan btr milyonerin oırkaç gün 
içersinde beş parasız kalabllcceğini öğ -

renmişlerdir. Binaenaleyh yoksulluk karşı
smdıı. ihtiyatsız ve silahsız kalmak iste-
miyorlar. \ 

111te bunun içindir ki bu kızlardan bir
çoğu 13 bulmak hususunda ailelerinin mu. 
nMebetlcrinden, ahbablarmdıı.n istifade et 
meği bile ietememlılerdir. Herkes gibi 
onlar da ki.içUk ilanlara ba11vunnu3lar, ka

ranlık koridorlarda saatlerce bekelmek 
zahmetine kaUanmııılardır. 

l11e giren ı:engin kızlan, i3e daha çabuk 
alı§ıyorlar, daha çalışkan oluyorlar. ve 
~aha iyi iı görilyorlar. Nevyorktaki bil -
yük mağazalardan birisinin sahibi, zen
gin ~l kulan tercih edişinin sebeblerini 
bir gazcteçiye şöyle anlatıyor: 
"- Bu kıılann bazan akıllarına esin

ce Akdenizde bir seyahate çıktıkları, ya
hut sevgilileriyle evlenmek için işi birden
bire bıraktıkları oluyor. Fakat umumi -
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ne lürum var. Ben bir cinaye
tin en adi bir şahidi olamaz mı
yım? Hldiseyi gözümle gördü· 
ğüm gıöl kulaklarımla da i§it
tim. 

- Hem işittiniz, hem gör. 
dünUz öyle mi? Nerede?. 

- E;,imde .. 
Leonorun tıkanan boğaı:rn

dan bir hayret sesi çıktı; Em
peryamn üzerine doğru yürü
dil .. Ellerinden yakaladı. Gözle
rinin derinliklerinden okumıya 
çalııarak iri siyah gözlerini bu 
kanlı ve insai baştan çıkarabi. 
lecek gözlere dikti. Gene titrek 
ve boğuk bir sesle : 

- Evinizde mi, dediniz?! 
Rotan &izin evinizdeydi iiyle 
mi?. 

- Bunda bu kadar hayrete
dilecek ne var? O her zaman 
gece yarısından az sonra evime 
gelir .• 

Genç kız titriyordu. Gözleri
nin ıtarardığmı hisetti. Göğsü
nü meçhul bir elem yakıyor, 

nabızlan §iddetle çarpıyordu. 

Kudurmuş kaplanları bile acın
dıracak tatlı bir sesle: 

- Madam .. dedi, merhamet 
edinir .. Benim emellerimle, aş~ 
1amla oynamayınıı:.. Bana ha
ktbti e6yleyiniz .• Bana yanlıı 
anlıc!ıfrmı, yanlıı i§İttiğimi, 

Rolanın kat'iyyen evinize gel-

mediğini ıöyleyiniz .. 
Emperya soğuk bir tavırla 

cevap verdi: 
- Bilakis.. her şey evimde 

geçmiştir .• Rotan bu adil mah
keme azalarının birer birer vü
cutlanm ortadan kaldırmak işi
ne içlerinden birini öldürmek 
şuretiyle evimde harekete geç
migtir. 

Mecliste birdenbire boğuk 

bir fısıltı yayıldı .. Bütün göz
ler, meclisin içtimaındanberi 

boş duran iskemleye döndü. 
Foskari şiddetle bağırdı: 

- Davila öldürUlmüıtilr 1. 
Leonor biru geri çekildi .• 

Kendi bileğini tutuyordu. Kı

vılcımlar saçan gözlerini ıuh
meırep kadından ayıramıyor

du. 
işte nihayet müthig bir ih

barla karştla§ıyordu. 
işte, beklenilen o müthiş ih

bar çıktı .. Telafisi kabil olma
yan bu felaket Lconoru ezmiı, 

onu kalbinden merhametsizce 
yaralamıgtr .. Artık aöylenilen -
leri işi.imek istemiyordu. Fakat, 
karıı gelemediği esrarengiz bir 
kuvvet Leonoru orada mıhlı· 

yı:mlu. 

Emperya, hikimlcr heyeti 
karııaında, pervuızta, izahatı

na devam ediyordu: 
- Efendiler; timdi içinizde 

yelle işi hiçbir vakit eğlence olarak telak
ki etmiyorlar. Onların, tııten koğulmaktan 
korkmadıklannr sanmayma. VakıA maddi 
cihetten endişeleri yoktur. Fakat i~e gi
ren zengin kızında muvaffak olma1t bir 
izzetinefis meselesi oluyor. "Bccercmiye • 
ceğim de koğulac:ıjım !" diye tiril tiril 
titriyor. Sonra bunlar öteki işçilerden da
hn yüksek terbiye gönnUşlordir, kUltür
lerl daha i)idir. Binaenaleyh bu terbi
ye ve bu kllltnrle nrkada.,ıanndan daha 
geri kalmağa utanıyorlar. Çal~alarmı 

az görccc~mizden Urkilyorlar, ve tek bae
larına dört kişinin işini görüyorlar.,, 

Direktör, bu sözleri söylerken mUııterl· 
lcr nrasındn rlblsesini te5hir ederek za
rif bir edayla dolaşan siynh robJu bir man 
kenl gösteriyor: 

"- Bu kızcağıza bakmıZ, iki senedenbe
ri bizimle çalışıyor. Bundan daha iyi man
kenim yoktur. Haftalığı 25 dolardır. (Tak
riben 30 lira). Halbuki geçenlerde ölen 
babasından 3 milyon dolar miras yedi.,, 

Amcrikada paraya ihtiyacı olmıyan zen 
gin kızlarının bu suretle iıı hayatına att
ltşı birçok itirazlara sebeb olmuştur. Bu 
itirazlar bUsbUtün haksız değildir. Zen -
gin bir kızın yiyecek ekmeği olmıyan bir 
fakirin göreceği işo yerleıımcsini doğru 
görmfyenler pek çoktur. Sonra zengin 
kızlarının gUndcn gUne artan müracaat -
lan patronların tahsil ve kültUr bakmım
dan daha mUskülpesent davranmalarına 

sebcb olmuştur. İşsiz kalan birçok i§çi 
kızlar: patronlar o kadar çok nazlanıyor-

• lar ki, bizden Universite diploma:ıı ara -
mağa baeladılar., diye sızlanıyorlar. 

iş ve güzellik 

Yakın vakte kadar gtlzel kızlarm, bll
hassa bazı mesleklerde, erkeklerin gizli 
ve açık tecavüzlerine uğramadan sakin 
ve rahat çalışmaları imkansız gibiydi. 
MeselA manken kızlar bu hususta çok .sı· 

kıntı çekerlerdi. GUndUzleri yabancı mllş
terflcrin dil ve el şakalnrma tahammül et
mek, geceleri de mağazanın taşralı mUş
terileri için verdiği zi}•afetıerde hazır bu
lunmak mecburiyetinde kalırlardı. Me.s:J~
ki sıkmtıh bir hale koyan bu haller bugUn 
tamamlyle ortadan kalkııııştrr. Eskiden 
mankenlere her türlü tccavilzU cah gören 
erkekler, bugün kendilerinden dnhn yilk-

sek l!leviycdc mankenler bulunduğunu öğ
renince, onlara. daha hürmetkar bir gözle 
bakmnğa başlnmışlardır. Hor erkek önle· 
rinden siyah bir rob, bir mayo, yahut açık 
saçık bir tuvaloUe geçen on manken ara
sında hiç olmazsa ikisinin hiçbir tcca\ıilze 
tahammUi edemlyeC1:!k, kendlsinc söz a
tan bir erkeği, tokathyabilecek ve bir re
zalet çıkarmaktan korkmıyacak cinsten 
olduğunu, çUnkU işinden çıkarılmnnm ona. 
vız; geleceğini bildiği için hnreketlerinl i
dare ctmeğc uğrn11ır. 

Eski zamanların hatırasına hasrl:!t çe
ken taşralı tUccarlnr "bugUn hangi kapıya 
başvuracağımızı ısaşırıyoruz,, diye dert 
yanıyorlar. Milyoner isçiler arttıktan son
ra Amerlkada sinirli kadın müşterilerin 

l!la}'lBI da eksilmiıılir. Hiç lüzumsuz yere 
!!!atıcılarla gUrUltU çıkaran, sonra idareye 
müracaat ederek zavallı işçileri ekmeğin. 
den eden mUgtcrilcrc nrtık pek rasgellne
mez olmuııtur. 

Bir mağauda satıcı olarak çal~an bir 
genç kız, çok ıslnlrll olarak tanınan bir 
.m'Uşteriyl bu huyundan nasıl geçirdiğin! 

;öyle anlatıyor: 

"Bir gUn la bqmdaydmı. !çeriye y~lı
ea, şifm,an bir kadın girdi. Bu kadını gö
ren satıcı kızlann herbiri bir köııeye sin
di, saklandı. Ortada yalnız ben kaldan. 
Ateşten kaçar gibi bu kadından kaçan sa
tıcılardan birisl kulağıma: "Oldu sana o
lanlar,, dedi. Bu kadını mUmkUn olduğu 
kadar sinirlendlrmeıneğe çalışnıız. Allahrn 
belbı bir müşteridir. Saatlerce Mlıcryı 

işgal eder, hiçbir eey almaz. Geçen sene 
bir satıcı kadını koğdurdu.,, 
"Arkada3ımm mUbalAğa etmemi§ oldu

ğunu çok çabuk anladım. Bu mU§teri ha
kikaten pUskUllU bir bollydr. Çok amıra
ne konueuyor, binbir çeşit eşya istiyor, 
sözleri arasına hakarete benzlyen cilmle
ler karıştırıyor. Gnya uapka alacaktı Ken
disine ylrmı şapka çıkardmı. Hiçbirisini 
beğenmedi, ytrm.i birinci §llpkayı: "Bu 
kadnr manasız bir eapkayı benim gfyeblle
ccğimi sanarak önUmP. çıkarmak hayvan
lıktır., diye yere attı. Artık sayın mü~

terim kızmak üzereydi. Neredeyse patıı
yacaktı. BUtUn bu şapkaları mlişterlme 

gösterirken bakışlarmıı ondan nymınuyo
dum. Bu kadın bann hiç do yab:ıncr gel
miyordu. Biraz daha iyi baktım. .Kadını 

tnnrdnn. Bu kadın "M ... " bankasmm şu
hcleıindcıı birisinde kaS!\dar olan bir a· 
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meclisin en mühim bir azası o
lan Davilayı, Rolarun ne için 
vurduğu meselesinin izahı kal· 
dı ki pe'k basittir; buglln değil. 
.e bile yarın muhakkak ölecek 
olan zavallı Davila, Rolanın in
safsız hançeriyle toprağa seril
miıtir. 

Herkes bilir ki Rolan Kandi
yano, bütün aşıklannun içinde 
en kıskanç ve hiddetli olanı.dır. 
Jan Davilanın orada bulundu
ğunu hisseder etmez üzerine a. 
tıldı ve zavallıyı feci bir §ekildc 
yaraladı. 

Leonorun ağzından çı'kan u
zun bir inilti, bu müthi§ izahatı 
sapsarı yüzle dinliyen hakimler 
heyetini titretti. 

Bu isnatlardan Emperya da 
acı duymuyor değildi. Mosmor 
kesilen dudakları, yüzünde git
tikçe derinleşen ve şekilden şe
kile ciren çizgiler, bir buhran 
geçirmekte olduğunu anlatıyor
du. Hakikaten, bir taraftan vic
danından kopan acı tevbih, di
ğer taraftan aşkı, Emperyayı 

mahvedici bir azap içinde kıv
ran.dınyordu. 

O, işte nihayet, rakibini ez
mek için aıkını, kalbini kıs

kançlığa kurban ctmi§, tapar gi 
bi eevdiği vücudun ölümüne 
ıcbep olmuıtu. 

Leonor, karmakarışık hisler 

içinde kapıya doğru ylirüdü. 
Bir tek teselli çaresi bulur gi
bi olmuştu: Uzaklara, çok u
zaklara, gitmeliydi.. Dünyanın 
ta öbür ucuna kadar.. Başka 

muhitlerde, yabancı insanlar 
arasında hadisenin &1rrını kal· 
binde saklayarak ölmek istiyor· 
du. 

Emperya, canavarca bir se
vinçle genç kızın hareketlerini 
tetkik ediyordu.. Hikirnlerin 
gözleri de, kapının önünde du
ran Leonorun üzerinde toplan· 
mıştr .. 

Leonor, birdenbire anlatıla

maz bir scvin!(le, yıldırımla vu
rulmuş gibi birdenbire• durdu .• 
Altiycri ve Empcrya, derin bir 
azap ve endişe ile yüzleri mos· 
mor olmu§ olduğu halde dön
düler .• 

Sür'atle salona giren bir mü· 
başir, sükunetli bir sesle şu 

haberi bildirmişti: 
- Jan Davila geliyor, efen

dim .• 
- Davila mı 1 •• Naul olabi. 

lir? Bu adamı buraya getirmek
te olan bu harikulide kuvvet 
neydi? Nasıl, niçin geliyor ve 
ne istiyordu?. 

Ne iıtiyecek? ~üphesiz ki, 
Emperyayı mahvetmek istiyor

. du. Can çeki§mek üzere olan 
bu canlı iilü acaba hala hayat-
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Sessiz caniler 

Gene kızlara da 
staarruz ediyoı· ! 
~!otaant \' ard hafiyeleri at•z içlndt-••• 
\ır'nin liaUfaks ~chrinde meçhul polis mUdiri, bUtUn bunların bir ıebeke 
'1 edJ iece sokaklarda kadınlara hU. taro!mdan yapıldığı cıekllndcki iddiasına 
~~ \iaturayıa yiltlcrinl yaraladığını devam etmekte ve diğer Uç ıehlrde Je 
~ • ayni gokilde hldiııelerln cryan etmiş ol-
~ e Ytlılcrce ki§i bu meçhul "aesaiz masmı buna kuvvetli bir d~lil saymakta.· 

~e:\itnıak için seferber bir halde drr. 
S lniiltcrenin ayn ayn diğer üç 
~~daha ayru ııekilde hMl.8elere tesa· 
lllıııı Ur ... 

~erı.' liaıtfaksdakl haydudun t.narruz 
~~ekseriya orta yaşlı kadınlarken, 
~ • ldıınçcster ve Vigandn ayni t.n-

~ 12frtyanlar genı,; kı:dnrdır. 
~da b~c Ayvi Smitman isminde 14 
~llbi kız evinin clvnrmdo. bir akşam 
~~.re 1lıerlne atılan bir adamla kar-

~~ ~aranıık bir noktada bulundu-
1\·"l!ı, Ilı ~ adamı pek i;>i farkcde
~!1 ~rıı tçhul nıUteo.rrız elindeki ustu -
,ı. .«.~ )'(lzUne doğru sallamıştır. Fa
~~ \açnııe ve ustura yalnız sol ko-

,ç-~11 8'Eı_çmlııür. 
~~, 'blr :tde taarruza uğrıynn da 14 ya 
~ ~ tıdır. Margerit Mnrff imıinde-

' b~ da, bir akşam evinden çıktığı 
~Clıtna uğram1ş ve ustura ile eli· 
~et. den Yııtalannu:tır. 
~ llıeçhul bir sahsın hUcumuna 18 
~ e-.ı Vhıfred Vo§ uğramıştır. O da 

İngiliz gönUllU po~ kuvvcUericl meıı
hur 8lvU polls teşkiUitı olan SkoUand 

·Yard memurları HaUfaks, Manı;ester, Mid 
lcseks ve Vlganda fanllyete girişmiı:Ier

dir. Hnlifakst.nkl teııkUltın kadrosu 100 
kişiden 200 k~lye çıknrılmışttr. Bu Udi .. 
selcrin takibatıyla Skotland Yard'ın meş· 
hur poUs ha!lyelerfnden ~Ufcıttl~ Ce!: 
Salisburl meşgul olmnktndı. 

Hall!nksta gece gcg ''akit evlerine dö.
nrn işçi kadınlar !okaklardan tabur ha
linde geçmekle ve evlerine birer ,polis 
memurunun rclakatJndc gitmektedirler. 
Taburlann iki tarafından da yine polis 
memurlan veya gönUllü erkekler yürü· 
mektedir. 
Şehrin en ~nrn.nlık aokaklnn bHc hava· 

gnzi veya elektrikle aydınlatJlmıştrr. Ka
dınlar diğer sokaklarda ellerinde fener-1 
lerlo dolaşmakta ve llzcrlerine knlm man· 

. ' • 1 

-
Son lrnrbanlardM 18 yıı5m<la1d Mis 

Vinifrcd \"o' 

tolar giyerek, yüzlerini kapıyarak gidip 
gelmektedir. 

~ bir 110 dönerken e\in civ.ıırmdn, ta. 
' ~ k!S§ede bir gölgeyle karaılaşmıe 
~~ lısturayıe. kıza hücum etmiııUr. Türk 

BüYüK 
Hava Kurumu 

eoı kolundan nğır bJr yara alml'§• 
~, 

~ ,erı., liaUfakstaki hldiseyi duyan Pi YAN G O.SU 
İkinci kttide: 1 l /. Birincikinun / 938 dedir. >lıııt ra tnerakltsı scneriler tara!m· 

&\ '11ıt~ dığı anlaşılıyor. Kızlann, evleri 

'-~~to t.arruza uğramals.n da bunu B • • • • k • k • 4 5 Q QQ 
~ ~· Oıııa.rm oradan geçeceğini bi- uyu 1 ram 1 ye • lira ·dır. 
lr.~ ~lanrp pusu kurarak, geçer
~ ~ e atılıyor. 
~e ~'- olduğu gibi diğer üç ıehlr· 

~ l',lia eıerın failleri yakalanamamıe-
u_.lıfıe lll eli. Gtlpbe edilmfyecek kimsoıe
.'fllt fıı ~k isticvaba. çekmekte, fa.kat 
~bulamamaktadır. Hallfaks 

Bundan bqka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 
•e 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak i~tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz ôe 
piy2ngonun mcs'ud ve bahtiyarları arasma ginnit olununuı . 
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Cinsi Miktarı 

Muhammen B. 
Beheri Tutarı 
L.KS. T...K.S. 

" 7,5 
teminatı 

Lira J{. 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Elbise ve Kasket l9S Takım 21.- 4095.- 307.13 Açık H.-
Palto 69 Adet 15.- 1035.- 77.72 Açık H.30 
lskarpin 213 Çüt 4.10 873.30 65.50 Pazarlık 15.-

ı - İdaremiz müstahdemini için yultarda cins ve miktarı yazılı 3 kalem ef
ya nümwuı ve prtnameleri mucibince hiznları::ıda gösterilen usullerle ısatın a· 
lınacaktır. 

II - Muhammen bedellcrile mU\·akknt tcminatl:arı hizalarında gösterilmiı. 
tir. 

U1 - Eksiltme 15-12-938 tarihine rastbyan perşembe günü hizalarmda 
ya.zıh saatlerde Kabataııta levazrm ve mubaynat şubesindeki ahm komisyonun 
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabile -
ceği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - lsteklileri:l eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7.5 gü. 
venme paralarile birlikte yukarda adı ge~cn komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(3662) 
• • • 

1 - ldaremiz.in kutu fabrikası:ıda halen mevcut olanlarla birlikte ma.yı:ıı 
939 gayesine kadar birikeceği tahmin edilen 20.000 kilo düz kapak tahtası açık 
arttırma usulile satılacaktır. 

11 - Muho.mmen bedeli beher kilo"u 3.66 kuruş hesabile 732 lira ve yüzde 
15 teminatı 110.80 liradır. 

III - Arttırma 15-12-938 tarihine rastlıyan peraembe günü ııaa.t 1& 
da Ka.ba~ta levazım ve mubayaat şubesinde müteşekkil satış komisyonunda 
yapılacaktır. 

lV - Nümuneler Cibalidc kutu fabrikasında görülebilir. 
V - isteklilerin arttırma için tayf :ı edilen gün ve saatte yüzde J5 t:emı. 

natlarile birlikte yukarda adr geçen komisyona gelmeleri U~n olunur. (88M) 
• • • 

l - Şartnamesi mucibince 3000 kilo arap sabunu eksiltme uısuli)•le sa.tın 
alınacaktır. 

Il - Muhammen bMeli beher kilosu 90 kuruş hesabiyle 2700 lira ve ınu. 
vakkat teminatı 202.50 liradır. 

nı - Eksiltme 20-XII-938 tarihine rasthyan salı günü saat H de Kaba. 
ta5tn Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım l~omisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden almabilir. 
V - tsteklilerln eksiltme için tay!n edilen gUn ve saatte yüdc 7 ,5 güvenme 

paralariylc birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8833) 
• • • 

I - ldaremizcc temin edilen kamyon, araba muşambalaıile tor~a mupm. 
balarının dikim iai pazarlık ·.ısuliyle eks:'tmeye konmuştur. 

U - Pazarlık 20-XIl-938 tarihine rastlıyan salı gUnü saat H.30 da Ka 
bat.aşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden nlınabileccği gibi dikte . 
neği ve dikiş vaziyeti de görillebilir. 

W -İsteklilerin pazarlık i~in tayin edilen gUn ve saatte yüzBe 7,5 teminııf 
Jariyle b irlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. ($k34) 

• • • 
1 - İdaremizin YaV§a.n ve Çamaltı Tuzlalan için memur, ame~e ve ıuıu. 

munda hafif yük naklinde kullanılmak lizere satın alınacağı ve 26-X-9:.:
de ihale edileceği ilan edilen 2 adet kamyonetin muhammen bedeli tezyit edile. 
rek yeniden ve pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Her ikisinin muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı 450 
liradır. 

m - Eksiltme 19-XII-~38 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat H .30 
da Kabata§ta J~vaıım ve Mubayaat Şubcs\ndcki Alım Komisyonunda yapıla • 
caktır. • 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözii geçen Şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye ietirnk etmek istiycnlerin kataloklaryilc karo~ri 3ekli ve 

dahili taksimatını gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını gösterir fenni teklif. 
Jerini ihale gününden 5 gün evveline kadnr İnhisarlar Tuz Fen Şuoesine \'il, 
meleri Iizımdır. 

VI - istekliler pazarlık için ta:yin edilen gün ve saatte yüzde 7.5 güvenınt 
paralariyle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8835) 
• • • 

Muhammen B. 9' 7.s Eksiltmenit 
Cinsi Miktarı Beheri Tutarı teminatı Saati 

Lira K. J .. ira K. I..ira K. 
Mühür kuruunu 1500 Kilo -.32 480.- 36.- 14.-
Araginal 400 Litre 1.50 600.- 4 5.- H.~ 

I - Nümuneai evsafında 1500 kilo mühür kuruunu ile şartnamesi mucibin. 
ce 400 litre ara.nginal açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

n - Muhammen bed~llerile mu,·a.kkat teminatları hizalarında gösterilmit-
tir. · 

ın - Eksiltme 14- 12-938 tarihine rasthyan çar§a.mba günü hizal .. nn· 
da yazılı gaatlerde Kabataıta levazım ve mubayaat şubesindeki ahm komlsyo. 
nunda yapılacaktır. 

JV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabilece. 
ği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - l steklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 rü· 
ven me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8634) 

1939 YILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük piyangosu 

Büyük ikramiyesi 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, 20;000, 15.000 
li ralık ikramlY,elerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet nıüklfat vardır

Keşide yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler (2,5), (5) ve (1 0) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen bilet;nizi alınıı. 



Baş - Diş - Nezle - Grip 
Ve bütün ağrıları derhal geçirir 

Mideyi, kalbi eYOrmaz. icabında gllode 
3 kaşe ahoablllr. 

Taklitlerinden sakınınız 
Her ecza hanede t - 12 ilk ambalajlarını 

arayınız 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs yolla· 

1 
rile geçen haatahklardan korur, erip ve 

boğaz rahatsızlıklarında, seı kısıklığında 

pek faydalıdır. 

Eczanesi 1 lngiliz Kanzuk 
Peyoğlu - Ista~bul ·--

T. C . Z i R A A T B A N K A S 1 
Kuruluş tarlhl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 

~ube ve ajans adedi: 262 

Zlraf ,.e tkan h~r "'" ı haıık11 ııııııuıır.lelert 

1 

• 

Paıa biriktirenlere28,800lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

•o az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa cekllecek kur'a ile aşağıdak i 

plAı. a göre ikramiye dağıtılacaktır: 

t Adet, 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 •• 600 .. 2.000 .. 
4 •• 250 •• 1.000 .. 

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 •• 50 •• 6.000 .. 
120 ,, 40 n 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DIHKAT: Hesaplanndakl paralar bir !lene lı;:ln'1e ~o liradan aşa. 
ğı dUşmJyenlcre ikramiye çıktığı ta~rlirde % 20 raz.laslyle verlle. 
r.:ektlr. 

Kur'alar ıenede 4 defa, 1 EylUI, ı BlrlnclkAnun, 1 Mart Te ı Ha 
1lr1111 t ;ırl h!f:~ r l nrt e Cf' kllPrektlr 

~OlANT 

..... , . . 
~.:. . . . . . 

Günün 24 Saatinde 
HASTA 

GRiPiN 
K.atelerini kulJanmrz 

GRtPtN: Biitün ain, 11Z1 •e saa
cdan keser. 

GRtPtN: En fiddetli Mı •e dit 
ajnlamu aüratle dür 

dirir. 
GRIPJN: Nale, pip •• romr.

timla11a kartı çolS 1 

·t'ı icabında günde 3 kaşe alınabt 't 
jisim ve markaya dikk8 

TAKLİTLERİNDEN SAKiNiN iZ 


