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Telefon: 23872 
1LAN 1ŞLER1: Tel 20335 

1111 1111 

Saat on sekizi altı ge~e mevcut 413 azanın 
ittilakile ikinci defa olarak 

Reisicumhur intihap edildi 
Yeni kabineyi tekrar Dr. 

Refik Saydam kurdu 
Ali Çetinkaya Münakale ve tyluhabere, Cez.mi Erçin 

Ticaret, General Ah Fuad Cebecı 
Nafıa Vekaletlerine getirildiler 

Bundan evve :Ki kabinedeki 
iğer Ve~killer 

Mevkilerini muhafaza ediyo lar 
Ankara, 3 (Telefonla) - 1 set intihabı yapddı ve reyler isten ı re .. mirlikleri için tasnifi araya: Cahit Yalçın (Çankırı), Faik Soy
Altmcı Büyük Millet Meclisi di. Tasnif neticesinl:ie riyasete dört Samih Erkmen (Tunceli), Ce. lu (Niğde), Sami Kara Osman. 

bugün saat 14 de toplandı. Bütün yüz küsur reyle Abdülhalik Ren- mal Akçın (Afyonkarahisar), A - (Manisa), Llıtfi Gürün (Bolu). 
mebuslar saat 12 den itibaren top· danın intihap olunduğu bildirildi. bidin Falcı (Çanakkale), katiplik- Tasnife saat altıya beş kala baş 
lanmağa baş!adıkları için saat 14 Abdülhalik Renda alkışlar ara- ler için tasnifi araya: lanmıştır. 
den cvel Meclis azası hazır bulu- sında kürsüye geldi ve: Münir Hüsrev (Erzurum), Aziz Cumhurreisliğine İkinci defa 0 -

nuyordu. Aziz arkadaşlarım. Akyürek (Erzurum), Nakiye (Er larak Ankara mebusu İsmet İnönü 
Samiin yerlcrı de tamamiyle iş· "Göstermek llıtfunda bulundu- zurum), memur edildiler. saat altıyı altı geçe 413 reyle ve 

gal edilmi§ti. ğunuz yüksek iltifattan dolayı Reylerin tasnifine başlandı. Ne- ittifakla seçilmiştir. Seçim netice. 
Büyük Millet Meclisi, en yaşlı herbirinize ayrı ayrı teşekkür e - ticeyi reis Abdülhalik Renda teb· si Reis Abdülhalik Renda tarafm-

azası olan Nigde mebusu Hazım lderim.,, liğ etti. dan tebliğ olunmuş ve dakikalarca 
Tepeyar(\ll'm reisliği altında tam Diyerek ruznameye devam cdi- Reis vekilliklerine: Adın rnebu. alkışlar ve tezahüratla karşılan • 
taat 14 de açıldı. Niğde mebusu leceğini bildir.eli. Reis vekillikleri su Doktor Mazhar Germen, Bursa mıştır. Milli Şef lsmct lnönü 

H. Tepeyaran: , ve idare amirlikleri intihabına ge- mebusu Refet Can tez ve Sivas me- Reis Abdülhalik Renda bu tcb- Tezkelerden birisi Büyük Adliye Vekili: Konya mebusu 
''Altıncı Tiirkiye Büyük Millet çildi. busu Şemseddin Günaltay 399 liği müteakip şunu söylemiştir: ı Millet Meclisinin .,enıc'~n intiha • Tevfik Fikret Sılay, 

J"eclisini en ihtiyar azası olmak Reis, intihap münasebetiyle rey reyle. . "Kendileri~i yemine davete gi~ bı dolayısile istifa. eden kabinenin Milli :Müdafaa Vekili: Bursa 
itibaril'! açmak bahtiyaı:i•ğına eriş- toplama muamelesinin bittiğini idare amirlikl~rine: Doktor Sa- dıyorum. Gelınceye kaelar celseyı istifasının kabulün: ve yeni.den mebusu General Naci Tınaz, 
tim. Bugu:ı beni:n =ç:.1 er. mes'ut söyledi. im Özel (Manisa), Halit Bayrak tatil ediyorum,,. . kabineyi teşkile İstanbul mebusu Dahiliye Vekili: Tekirdağ me. 
gündür, deı.:n t· n ~' ~r.ı r.mvaffa- Reis vekillikleri için muvafaka- (Ağn), İrfan Ferit Al paya (Mar- Reisicumhur ismet İnönü gelir-'. Doktor Refik Saydamın memure- busu Faik öztrak, 
ltıyet ve caade: .dıleye:ck: "Sözü ti ara ile Sadettin Oral (İstanbul) din), 393 reyle, . k~n ~rkestr~ ~elam marşını ifa et- ı dildiğine ait hdunuycrdu. 1 Hariciye Vekili: 1zmir mebusu 
kısa k~si> orum. Şi:nöi yr-mir.. e::le- Mazhar Germen (Aydın), Doktor 
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Katipliklere.: Vedit brg~zden mıştır. Reısıcumhur tam saat 1 İkinci tezkr;re de Büyi!k Millet Şükrü Saraçoğlu, 
ceğiz,, demiş ve mebusların t~h- Abdülkadir Kemal (M~raş), ida· (Kütahya), Zıya Gevher Enlı (Ça 18,30 da Bi.lyük Millet Meclisine 1 Meclisinin yeniden inti!ıulı dolayı lktısat Vekili: Samsun mebu-
lifine geçilmiştir. • nakkale), Cavit Ural (Niğde), alkışlar arasınJa gelmişlerdir. 1 sile istifası kabul eıJiltn heyeti ve su Hüsnü Çakır, 

Bunun üzerine alfabe sıra:;ile 1 Doktor Sadi Konuk (Bursa), Kc· ismet inöniı şoyle yemin etti - kile yerine Başvekil Doktor Re • Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve 
mebuslar her dairei intihabiye s.- mal ?nal (Is~arta), Bekir Kal~li le~; . . • . 1 fik Saydam tarafıntlan teklif edi kili: Aydın mebusu Hulfısi A. 
rasile toplu olarak davet olunup (Gazıantep) ın 388 reyle seçıl. - Reısıcıın-.hur fiııatıyle Cum· len Vekiller Heyetinin kabul:.:nc Jataş, 
teker teker tahlif edilmişlerdir. dikleri anlaşıldı. Reis Al:idülhalik huriyetin kanunlarına ve hakimi .1 miitedairdi. Gümrlik ve lnhisarlar Vekili: 

önce Afyonkarahisar mebusu Renda, Reisicumhur intihabına 1 
yeti milliye esaslarına riayet ve 1 Buna ekli olarak sunulan lis • İstanbul mebusu Ali Rana Tar. 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya tahlif başlanacağını biLdirdi v.e rey ku -ı bunları müdafaa, Turk milletinin tede yeni heyeti ,·ckilede iki ye- han, 
edi)Ji. tularına atmalarını rıca etti ve saadetine hazıl:ane ve bütün ku•ı- ni vekfüetin ihdas olunduğu gö. Ziraat Vekili: ı{ütahya mcbu. 

''Vatan ve milletin saadet ve se- "Rey verdi~tcn s~nra sa~ondan çı-/ ~etimle s_arfı ~esai, Türk devle ·' rülmüştür: su .Muhlis Erkmen, 
lametine ve milletin bila kayıt ve kılmasını rıca ettı. Tasnıf salonda 1 tıne tcvcıh edılecck her tehlikeyi 1 Bunlardan biri (Muhabere ve .Maliye Vekili: Elazığ n•ı.".'busu 
ş:ırt hakimiyetine mugayir bir ga- olacaktır. Bunun için dokuz ar- kemali şiddetle nıcn, Türkiyenin m:·,nakr,, Vc'taleti) diğeri de Fuat Ağralı, 
ye takip etmiyeceğime ve Cum • ka:laş seçilecektir.,, dedi. şan ve şerefini vikaye ve fil<lya (Ticaret Vekaleti) a;r. Maarif Vekili: lzmir mebusu 
huri yet esaslarına sadakattan ay· Reisicumhur int~habına ait rey 
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.deruhte cttigim vazifenin icabatı - J(abinedc yalnız Afyonkarahi- Hasan Ali Yücel, 

rılmryacağıma namusun üzerine toplama muamelesı saat altıya on na hasrı nefs etmekten ayrılmrya- sar mebusu ve Nafia Vekili Ali • ·afia Vekili: Konya mebusu 
söz veririm.,, .diyerek alkışlanal) 'kala ik~al edilmiş ve tasnif baş.-\ c~~·ma namusum üzerine söz ve - Çctinkayanm vekflleti değişmiş General Ali Fuat, 
Ali Çctinl:ayadan sonra Beşe lamak uzere dokuz mebusun scçı. rırım... ve kabineye Cezmi Erçin ile. Gc. Ticaret Vekili: Antal~a mebu. 
Türker tahlif olundu. Ve böylece mi yapılmıştır. Reis Abdülhalik Renda: ncral Ali Fuat (Konya) yeniden su Cezmi Erçi'1, 
uzun müddet talif devam etti. Bu dokuz mebus şunlardır: Dok Bir çeyrek sonra toplanmak ü. girmişlerdir. Muhabere ve münakale Vekili: 

Büyük Millet Meclisine iltihak tor Fatma (Edirne), Ali Rıza E· zere celseyi tatil etti. l'eııi Ileyeti l'cl.ile §öylece tc. Afyonkarahisar rnt"b~,:ı >.li Çe-
eden yeni mebuslar, tahlifi mute· sen (Siirt), Nafiz Aksem (Amas-ı Abdülhalik Renla ikinci celse· şek1..il.l etmiştir: t!nkn~, 
n cip alkışalndılar. Mc,.1i9 rrla?t!lfne namzet göstc. ya), İbrahim AJaettin (İstanbul), yi küşat ettikten sonra riyasete!. Baş\'ekil: İstanbul mebusu Dr. Meclis pazartesi günü saat 15 

Tahlif işinden sonra Meclis riya 1 ilen Abdülhalik Rc11da General Naci (Seyhan), Hüseyin gelen iki tezkere okundu. llefik Saydam, te toplanmak ilicre tatil olundu. 



2 

n ·· şündüQiim qiSi ............................. 

Demokras·ıeri mi tenkit 
ediyorlar, demokrasiyi mi ? 

Yazan : SUAD DERViŞ 

8 AZI İstanbul gazeteleri var. Belki bilgisizlikten, belki mu. 
ayyen bir kastla bir iki senedenbcri harict ııiyaseti mevzuu 

bahsettikleri vakit sistematik bir surette totaliter !devletlerin 
(muvaffakryetlerinin) sebebini rejimlerinde, demokrasilerin ıon 

muvaf!akryetsizliklçrini de gene ayni şekilde rejimlerinde gösteriyor
lar. 

N!SAN-1~9 

Yani demokrasi ile idare edilen memleketler rejimlerinin kö.. 
tWilğU yüzünden inhitata uğramağa, felakete dü§meğe mahkum
durlar. Totaliter devletler ise bu kadar iyi bir şeki18e idare edil
dikleri için onlara istikbalde en büyük muzafferiyetler ve en bil. 
yiik saadetler mevuttur. 

lstatıbıtl yavaş yavaş bahar günlerine kavıışuyor. Dünka pazar gıinil 
de haM serinct olmasına ralmcn, gene günlük gıineşlikti. Şehrin ya· 

kınındaki kırlara gidenler "tfjey roTıtu. Bu ara"ila Talilm f1t ?lvamU!a 
da dolaşanlar büyük bir yektin lt8kil tlnıekteydi. 

. 
Hatt!, bu nevi yazılan mütemadiyen yazan ve totaliter devlet. 

ler[n muvaffakıyetlerini izah edebilmek için tarihi mad:leciliği 

inkAr ederek bu rejimlerin mistik kudretlerini ileri ıüren, maddeye 
de~, rtiha dayandığı i~in muvaffak olduklarını iddia (.'l:ien ve 
kendini mütefekkir addeden bir muharririmiz bile son bir yazısın. 

da demokrasilerin mağlup ola~ağmı ileri sürerken bunca senelik 
lddlalariyle tam tezat te:,ı dl eden bir neticeye varıyor. Bunun ta· 
iiht bir zaruret oldugunu k~bul ediyor. Yani demokrasi ile idare 
dnen devletlerin inhitata mahkum olduğunu soylemek için hendi 
ptensif>lerini inkar etmeğe karlar ileri varıyor ve maddeci gözüy
ıe '.kAinat _hadiselerini tahlil etmege bile lrnlkışıyor. Eğer bu yazılar 
sade btr iki tane olsaydı ve sadece bu muharririn fantazi&t kalemin. 
dc.n çıkan satırları ihtiva etseydi, bunun üurinde tevakkuf bile 
etmezdik. Fakat bu yazılar senelcrdcnberi muntazam bir şekilde in. 
ti~r etmektc:ı:lir. Muntazam surette Türk okuyucusuna §U fikri 
aıılamak emelindedir: 

Sokaklar yazın 
yıkanal i'ecek mi 
Belediye bu işin tetkikile 

uğraşıyor 

lstanbulda yeni bir 179 Kilo kaçak 
ipekli kumaş 

3Stahane yapılacak Suriyeden gelen bir 

Yeni Belediye bütçesinde bu iş adamın ~şyası arasmda . . h . bulundu 
IÇln de ta · sısat ayrıldı Evvelki gün Daçya vapurile Su· 

ri}•cden şehrimize gelen bir kaçakçı 
taM!utla 

yakalanmı~tır. Ahmet isminde olan 
lstanbul umum! mecll.151 bugün bütçesinden ayrılacak 

· • ''Demokratik idare kötü bir §eydir. Fekalete mahkQmdur, an
cık totaliter rejimle idare edilen milletler refaha, ıercfe ulaprlar.,. 

.Fakat biz şuna bütün kalbimizle iman etmek mecburiyetinde
yıs kf, · Türk milletin baır böyle Jdötü a ıları tutmaz .. 

Belediye esa51ı bir şekilde meş
gul olduğu şehrin temizliği işleri 

üzerinde yaptığı tetkikler sırasın. 
da hiç olmazsa yaz aylarında şeh
rin ana caddelerinin yıkanması işi. 
ni ide tetkik etmiştir. Bu tetkikat
ta, bilhassa arzözlerle ve serpinti 
halinde şehir ıokaklarrnrn sulan
ması değil, sabaha karşı ve öğle. 
den sonra olmak üzere hiç değilse 
günde iki defa bol su ile yıkanması 
göz önünde tutulmuştur. Bunun 
için şehrin bazı büyük caddele. 
rinde tecrübeler de yapılmıştır. 

nisan devresinin ilk toplnntmmı bir hastane tnııuıma bııetıuıması da 

ynpneaktır. kararlaşmıştır. Bu hasta.ne sarl ol
bu adamın Suriye ile §ehrimiz ara· 
!;mda mütemadiyen gelip gitti~· 

mıyan hastalıklara mwus olacak. ı:Ophe uyandırmış ve dün eşyaları 
belediye bUtçesJnln hazırlanması • 

:Mccliste müzakere edllccek olan 

tır. H~enln yeri henQz tc~blt arasında yapılan bır aramada yor-
bitmiııtir. edilmemiştir. gan ve yastıklar içinde 74 kilo ipek!• 

Bu sene inşa edilecek yeni mek- d k 1 tı 1 · (6ımhuriyetinin riyasetine, İsmet İnönü gibi demokrat, halkçı 

-::;./ vatanperveri seçmek dirayetini:le bulunan; hürriyetine, istikll. 
lme ipk hu milleti, ~ayandıkları esaslar.o, bozuk bir ta1om fikirlere 
hamtiurnağa cabalamak beyhude bir gayrettir. 

Bunlardan b~ka 'rilAyet dahl- kumaş mey ana çı an mıs r. "'" 
tcpler için 200 bln, yollar iç.in de d kt ğm - k ak li d ki t fidanlıkl _,ft mey ana çı ı ı go~ aç ç1 
500 bin lira tahnlsat vardır. Bun.. n e movcu ann ge~- kaçmak istemi,se de muvaffak oJa-
dan başka. bu sene içinde vllAyct lcWmw de kararla§Dlıatir. mamı~tır. Ahmedin üzerinde yapı 

Böyle yanlıı yollara belki de bilgialzlikleri ylizlinden aapmı§ 

~ıanlara ıunu söylemek isteriz ki T\irk okuyucusunda artık kafa 
oehmmlll etmiştir. 

Fakat bu esncıJ:ia belediyenin 
karşısına bir takım miniler çık
mıştır. Bunların başında sokaktan 
bol &u ile yıkamak için Terkos mus 
luklarmda bol su bulunması mcse. 

Şişli kazasında 
karar 

Askeri 
mütekaitlerin 
kongresinde 

lan aramada da beline. kollarına -. ,. 
bacaklarına ~nlt beş kilo ipeMi 
kuma' daha yakalanmıştır. 

O, okuduğunu anlamak, tahlil etmek, milli §UUrunun mihengi
" vurmak ıeviycaine ulqmııtır. Bu mihenk tapnda bozuk ses 
... eren kalp fikirleri onlara sUrmcği Umlt etmek hayalperverlikten 

hapa bir ıgey defildir • 
TUrk okuyucuıunu çocuk ;Z,annetmek birıaflettir. lthamlannı 

TO.rk vatanının hudutlan 8tesindcn alanlara memleketin içine bak.. 
maft, TUrk milletinin neyi mukzkldes bildilini, neye taptığını ve 
ne cfbl mefhumlara ölUnciye kadar bağlı kaldıfıru anlamalarını, 
bu glbl yaı:ılarla bu memle'kettc antipatik olmamalarını tavsiye e-

teıi gelmektedir. Otobüs şoförü hapse, 
Terkos tesisatında yapılmakta mahkOm oldu '(eJli bir .. Jdar.B ey~ i 

Dün gece Ahmedin evinde de b · r 
' arama yapılmı~. orada da külliyet
li miktarda kaçak Jpek\i kuma~lar 
~e eçt.ı ıııi~Liı. T.il'ihı .... ~ ;ı~,.1 • 

etmek-tedir. olan takviye ameliyesiyle Terkos Dün nöbetçi olan asliye birinci 
ıuyu ancak şelırlinin ihtiyacına ceza mahkemesi bundan üç ay ka-
yetecek bir miktara vasıl olacak· "Umum mü {IDdini askeriye 
tır. dar evvel ŞiŞ!ide bir adamın ö mesi· cemiyeti,, dün Veznecilerdeki mer-

0 zaman gündüzleri olmasa le biten bir o~o~üs kazası hakkın- kezinde senelik kongresini yapmış-

se imi a ıidı 

dtris • Suat DERViŞ dahi sabaha karıı caddeleri sula. da karar vennıştir. tır. T plantıya cemiyet reisi emekli 
ma'k mümkün olacaktır. Fakat Hadis_: kurbanı Si~ideJ(ü ah albay Ali reislik etmiş ve ilk olarak 

Hava seferleri 
başladı 

Denizyollan 
kooperatifi 

De~·ollan kooperatifinin De

nisbank kooperatifi hııllnl almak L 
~ yaptığı içt.Unada mevcudun ik. 

tuat vekA.letinee kl\fi görlllmediği
et, martın 29 unda yapılan içtima

da da memleketin en bUyUk ve en 
tek ort8klı kooperatifinde gene ek.. 

Hriyet Um.in edilemediğinden içti
ma kabil olmndığnu yazm~tık. 

XooperaUf idare mccllsl senelik 

tctJmam 19 nisanda tekrar yapıL 
maırma karnr vermiştir. Bu ikinci 

Scttmad& nis3bı ekseriyet nranmıya 

e.it için mevcut ne olurs:ı. olsun 

~ yapılacaktır. Halbuki ilk lç. 

tJm"&d.a 300 klgl kadar toplnndığı 
halde iı;tlmn ynpılıım~tı. Bu iç
tima ile Denlzyollan kooperatiflnln 

WlA:nçosu teUdk ve yeni idare 

mec&l seçilecektir. Fakat koopc -

ratit yine Denlzyollan koopemtlfi 

olarak kalacaktır. Bu ıılrkctin De. 

übank kooperatifi haline gelmesi 
i;tn yeniden ortaklar !cvkaltıde bir 
toplanbyn çnğnlneaklardır. Bu içti 

mada da eemlycUcr kanununun cm 

retUği sUIUsanı ekseriyet temin c. 
dilemezse o znmıuı ortaklar yeni. 

den içtlmaa çai:'l1lac:ı.k ve )ine ek
eerlyct olmazsa davet tekrar edi

larek sillilsanı ekseriyet bulunun • 
caya kadar bu hal devnm edecek. 

tir. Çllnkll cemiyetler kanunu ni • 
zamnnmenin başkn şekilde tadiline 

cevaz vermemckted{r. Halbuki De
n!ıyollan kooperııtiflntn b!itun or 
takları çalışan insanlar olduğu gıbi 
mOhim bir kıemı da denhdc bu -

unmaktadır. Bu vaziyette nnsıl ha. 
rekct edileceği lifr mesele olmak. 
adır •• 

H k 
' 

buna göre tesisat yapmak ve sey- e kagrna 9 numarada oturan Ebedi Şef Atatürkiln hatJ 02 hQr 
a r p Q U U İÇİ n yar su hortumları almak ikinci me Deniz bank memurlarından Mah- metle ç d - stık9t edilmiştir. 

sele olarak gclmcıttcdir. UçtıncU mut Çeviktir. Bir sabah evinden Bundan sonra senelik raporlar, 
Sivil liselerden de meselel:le temizlik iılcri kadrosu. işine gitmek üzere çıkan Mahmut okunarak cemiyetin yaptığı yardım· 
mezunlar ah nacak nun takviyesi olarak meydana çık- Şişliden gelen tramvaya yctsmek i· !ar hal<:tnda malfunat \'P.rİlmİştir. 

Sivil liselerde tahsillerini ikmal maktadır. çin caddenin öbür tarafına doğru Yeni sene bütçesi de kabul olunduk 
eden gençlerimizin de askerliğe Çünkü yapılan tetkikler, temiz. kcşnuş, fakat bu sırada Taksim ta· tan sonra, Mi!U Şef Ism:t !n~nü~
intisaplannı temin ve Harp Oku. lik işleri kadroıunun ihtiyacı kar· rafından boş olarak gelen §Oför den imzalı bir fotoğrafı rıca edıl
lunun kadrosunu takviye maksa • ııılama'ktan uzak olduğunu rneyda. Habibin idaresindeki Şiı:1i-Fatih o· mesine ve reisicumhur ile Büyü~ 

k t • ~ M·ıı l\ırecl· • M - 1 Fevzı diyle bu sene de Harp okuluna na oymuı ur • tobüsünün altında kalarak ölmüş- • 1 .et l ısıne, areşu 
askert liseler haricinden lise me. Bütlin bu manilere rağmen, Va- tür. O zaman yapılan muhakemede Çakmağa ve org~eral .Asmı .Gün· 
zunlan alınmasına karar verilmiş- li ve Belediye Reisi LQtfi Kırdar kesif raporuna ve ~hitleritı ifade- düze tlegraflar çekılmesıne daır tak 

k t 1 • b 1 · " • ir alkı~arla kabul olunmuştur. 
ve ayı muame esıne aş anmıg. şehrin ana caddelennin yıkanma. terine göre §Oför Habıb beraat et· Son olarak veni idare heyeti se-
trr. sını temin etmek azmindd~ir. Bu mi~ti. Fakat sonradan davacı tarafı . . ılmı • rgeneral Cemal 

Harp okuluna, sivil liseden me- mesele üzerinde israrla me§gul ol- bu karan temyiz etmiş ye dava ~~~f atb!~ Y~suf Ali Yarbay 
.zun olup olgunluk imtihanım hiç maktadır. Temyizde. n~zolurun~şt~. Dava- Azmi, ~iz, Mehmet, iıos:ın. Şera· 
'bir ili§iği olmamak şartiyle veren. ---o-- olar 10 bın lıra zarar ıstı:orlardr. feddin, binba~ Rüştll, LQtfı, Vehbi, 
ler alınaca'ktır. Yalnız bu gençle. Avcılar cemiyeti kongresi Son celsede suçlu mudafaasmı yüzbaşı LQtfi ve Cemal intihap edil 
rin vücutlarının tamüssıhha olup toplandı yapmış ve mahkeme milazkereye miıderdir. 
olmadığı, tam kadrolu bir askeri çekilerek kararını vermiştir. Buna ~ 
hastahanede yapılacak muayene İstanbul Avcılar cemiyeti dün 
ile tesbit edilecektir ~ Alayk~künde senelik toplantrsmı göre, şoförr!-Iabib bu defa 8 ay 

hapse 500 lira da manevi zarara 
Diğer şartlar şehrimizdeki as. yapmıştır. Senelik toplantının mart mahkilm olmuştur. Maddi zarar i-

kerlik cubelerine bildirilmiı ve bu ta yapılmayıp nisanda yapılması ukuk mahk 
:ır çin de davacıların h e· 

§ekildc askerlik gibi 9ercm bir hakında nizamname<le olacak deği- mesine müracaat etmeleri kararla 
vatan hizmetine girecek olan li- ~iklik kabul edilmemiş ve bu mad· mı~tır. Hüküm kabili temyizdir. 
se mezunu gençlerin müracaatları- de aynen kalmıştır. Bundan sonra 
nın kabulüne başlanması bildiri!. bir senelik faaliyet raporları okun
ı:niştir. muş ve yeni idare heyeti seçimi ya· 

Her genç bulunduğu yerin as. pılnrak toplantıya nihayet verilmiş· 
kertik ıubesine müracaat ctlecek. tir. 
tir. Ankarada bulunan gençler ise 
ır.üracnatlarım doğrudan doğruya 

Harp okuluna yapacaklardır. 

---o-

Evkaf memurları 
arasmda tayinler 

Mahrukat kanununa dair 
bir tamim 

sanat 
• 

evı 

Selanik fuarmda birinci 
mükafatı aldı 

Selftnik beynelmilel f uan sergi 
komiserliği, jüri heyeti tarafından 
verilen bir takdirnameyi Kızılay u
mumi merkezine göndermiştir. 
Bunda Kızılay sanatevi islerinin 
çok beğenildiği ve birinci milkl\fatı 
kazandığı bildirilmektedir. 

Bu sabah Yeşilköyden 
bir tayyare Ankaraya 

gitti 
Bu sabahtan itibaren İstanbul -

.Ankarn - 1mıir ve Adıma nehirle. 
ri arasmdaki bava nakliyatı eefer-

lerlne başlanılınıetır. 
Bu l'!abah en.at 8 de ilk t&yyare 

eehrlmizden .Ankarny& uçmu3tur. 
Bu seferler imdilik tecrübe mnhi
yetinde olup yalnız posta ve gazete 
nakliyatı yapılacaktır. lsta.nbuldan 
Anka.raya pazardan b~ka her &Un 
saat 8 de .Ankaradan lst&Dbula 
15,40 d& ve hmire de 10,15 de bl. 
rer tayyare uc;acaktir • 

---0-

Gülhane hasta· 
hanesi yıkılacak 
Şehrimizde bunun yerine 

başka bir hastahane 
açılacak 

Yeni imar pl~nına göre, Ahırka · 
pıdan Çatladıkapıya kadar olan sa· 
ha hafriyata aynla~an bura· 
lardaki bostanlar ve 'e klübeler 
kaldınlacaktır. Yıkılacak binalar a· 
rasında Gillhane hastanesi de var
dır. Milli Müdafaa vckfileti yeni bri 
hastane inşa etmek üzere bütçesine 
bir milyon lira tahsisat koymu~tur. 
Yalnız binanın nerede in:a edile· 
ceği henüz kararla~amı~tır. 

-0-

Müracaatların nihayet 15 tem· 
muza kadar kabulüne devam edil· 
mesi tekarrUr etmi~tir. Bu suretle 
ağustos başında kabul edilen lise 
mezunu gençler harbiyede bulu. 
nzcaklardır. 

-o-

Kalaysız bakırdan 
zehirlendi 

İstanbul vakıflar basmüdilrlü· 
~ünde kısun funiri Ihsan Saydoğan 
ojlu terfian Bursa vakıflar müdür 
lüi:rüne, mümeyyiz Ekrem Sezen 
lhsancl:ın bo~alan yere, Kadıköy va 
k11lar müdürlüğü muhasebecisi Ni
yazi Ekrem Sezenin yerine, Be}•oğ
lu v~kıflar muhasebe tetkik memu· 
ru HüsnU de terfian Niyaziden bo· 
şalım yere tayin edilmi~erdir. Bur
fa vakıfülr rnüdOrtı Hulusi de 
Sıvas mildürlüğüne nakledilmi~. 
Sıvıu vakıflar müdilril Mithat da 
ttkaOde sevkolunmu~ur. 

lktisat vek5leti yeni mahrukat 
kanunu mucibince alô.kadarlara bir 
tebliğde bulunmuştur. Buna göre, 
resmi binalarla, fabrika ve müesse
selerde taş kömürü, linyit, kok, pet
rol yakılacaktır. Mahrukat kanunu 
na tabi müesseselerin senelik mahru 
kat ihtiyaçlarını biray zarfında lkti 
:at vekfiletine bildirmeleri lazımdır. 

Kadın kavgası 

Kızılay sanatevi, Ne..-york sergi· 
sine de iştirak etmektedir. Ev, 1913 
senesi 25 temmuzunda kurulmuş· 

l<irkor KömUrciyan ihtira 
beratı istedi 

Ankara radyosunda Ticaret mektebinin eski muallim" 

tur. 

"Tuna gecesi,, !erinden Kir~or Kömürcnyan viJ~· 

Cibalide oturan yirmi ya~larında 
Mehmet krzı Rabia kalaysıı tence· 
rede pişirdiği yemekten zehirlene· 
rck baygın bir halde Haseki hasta
nesine kaldmlmŞır. 

Yeşilköyde hamam tokağmda 16 
numarada oturan lbrahim kızı 
Makbule komşusu bir kadın ile kav 
ga ederken karnına yediği bir tek
me ile ameliyat diki~lcri sökülmüş 
ve Haseki hastanesine kaldınlmış· 

tır. 

Ankara radyosunda bu ak§3111 bir yete müracaat ederek uzun Fıeneler 
"Tuna gecesi,, tertip edilmistir. çalı,arak vncu:ia getirdiği bankal~ 
Mesut Cemilin idaresindeki koro takvimi iı;in ihtira beratı istemişti:· 
muh~eli f Rumeli ve Tuna tnrküleri Ç.Ok yaş!anan bu emektar hoca 'ı· 
çalacaktır. Neşriyat programı ~ok ıayete ı;:ocuklannm koUanna girmi: 
zengin hazırlanmı~. ldu~ halde gelebilm.Istir. 
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Kongre 
münasebeti le 

. • 

N ESRlYAT kongresinde, e~kl 
oairlerlmııden hınıllerlnin 

serinin '-'e ld eldi -1 n eıı basılması Jlıım 
J) Rlnden tutun da en kOçQk kasa· 
~ köylere hile kitabı götürme· 
!.~ ~erine kadar, irfqn hayatı· 
WI1 bOtnn mOhlm meseleleri ko· 
~cak. Bunlar Oıerindc öteden· 
eri dO~Qnfilen, fakat devası bir tOr
bulunamıynn dertlerdir; bunun 
dlr k1 o kongrenin, programına 
~ııilu her meseleyi kati bir suret· 
llledeee#fnl Omlt etmek fazla 
Fakat tok hayırlı knrarl:ır veri· 
lnden ~İniniz; o kongre hiç ol· 

n!lınevverlerimiıl muayyen 
setiıer Oıeriııde elblrİıgı ile ca· 

l la ıevkedec:cktlr. 
isllsoruı'I Bunu söylemek mem 

~~~e irfan bayatını gcnl~letmek, 
't'~a ihtiyacını arttırmak ve bu 
~yncı ka~ılıyacak kitapları mey· 
~a seUrmek_ lstediğimlıl ıöyle
~ "'kolay ama gayeyi temin edecek 
~.Ubulmak öyle kolay de#ll. Bu ga· 
~e llıerJnde hepimiz: dilşilnü)·oruı; 
r .. at o kadar ayn neticelere nnyo
ruı ki llnla~mamııa elbirJll'l lle ça· 
' ' e 
~~tnamııa imkln kalmı)·or. 

l)ir memleketle evvell okumanın 
llliumu, faydası mı anlaşılır? Yoksa 
~vveltı okunması ınıumlu faydalı 
l'ltıı.ı>lıır mı yaz:ılı.r? Yanı: daha kna 
l)~ tabirle: Muharrir mi eneldlr? 
ltarl ml'I ... Muharrir, kendisinden e
ser istlyen bir kiltlc bulunmadılı 
icln yaımndıSını ıı>yl!iyor; klltle ı~ 
o~ya~k kitap bulamndılın~~e_~~: 
edemediği c:evnbını veriyor. Hangisi 
haklıdır? Muharrire ve)'n karle hak 
TerdiAinlıe göre iş bQsbütQn değişir. 

Baıılar • ben de onlardanım - ka· 
rie hak veriyorlar; 1·nnf memlekette 
okuma ihtiyacının, Adetinin kuvvet· 
lenrneme~lnin sebebini büyük, geniş 
bir edeblyutımız olmamasında bulu· 
:vorıar. 'önce karı yetlşnıeı, eserini 
okuyacak belki hiç bir kimse bula· 
nııyan muharrir yetl~ir. lrfan pnıa· 
nnda arı, talepten öncedir. Fakat 
mUharrir n:ısıl yctlştlrmtll 'I-. 

Dilde, bQyfik bir yekön tutamıya· 
c~k olan gazeteci muharrirler mil!ı· 
tesnı.4 ınuhnrrlrlerJmldn hepsi pro· 
tcı(: ontl deAil, amaftıır'dilr. Her bl· 
~ın muallimlik, memurluk, hattA 
llc~orlık, bıınkacılık gibi başka JDCS" 

ekleri vardır; osıl işlerinden arttı· 
ilblldiklerl vakti edebiyata hasre· 
erler. Edebiyat hıı)-ntımııı ev"eıa 
u hiılden, yanı sadece bir amal.tur' 
er ülke)l olmaktan kurtarmalıdır. 
·uıı? Muharriri geçindirebilecek 

tllr kari kütlesi yetişmesini bekllye· 
rcJuniJ Muharririn knrldcn eVTel 
~.d~unu sZ>ylcmekle bunıı lmkAn ol· 
ndığı kanaatini beslcdilUml s5yle· 

mlş oldum. O halde, bence, bir tek 
tnre knlıyor: muhnrrlrlcrc, kendile· 
rlne başka bir meslek edinmeden ae· 
tincbllmck imkanını bnlışederck. 

Memlekette geniş bir kari kütlesi 
:reti~incİ) e kndar devlet muharriri, 
ıa~ce himayeye dean, sctlndirmeAe 
mecburdur. Onlnro muhakkaJs mnaş 
'ersin, onlar itin bir ncd imaret 
tsın demiyorum. (Mnamafl bu da 

ııckiılA müdafaa edilebilir.) De,·let 
lılrtok mecmualar çıkarsın, çok ki· 
tapl:ır bassın; ııonro bu mecmual:ırı. 
J ıtnpları, !!iterse gayet ucuz fi:r:ıtlnr· 
la, isterse büshütiln p:ırasız etrafa 
iI•Aıtsın. 

Bizde devlet, mulıarrirlerl teşvik 
itin, bazı kitapları satın aldı; ınec· 

unlar çıkarıp tahrir ücreti olarak, 
hiçbir saıete \'eyn hiçbir mecmu:ının 
Yeremi.rcccAi kadnr ;rilksck ücretler 
'erdi. Fakat hunlardan hemen hiç· 
bi.r netice hasıl olmndığını gördil. 
Hıç bir netice hasıl olmadı; çünkü 
l'~Pıl:ın şey kAfi dc#ildl. Ulr rnuhar· 
rırden beş, ııltı yilz Jirn mukabilinde 
bir kitap satın almak Ycy:ı onun bir 
maknleslne on beş, l irmi lira vermek 
n?cak onu himaye etmektir, ı;oçin
<lırmck dcj:iil, O pnr:ı, muharrir için, 
belki umulmadık Jıir kazançtır, ikin· 

I, ikiincn derecede hir flıti;>acının 
l:ılnıirı edilme ine yarıynhilir; foknt 
~!mel: nnrn~ı <lrğilıllr. Onu nlnn mu· 
h:ırrir: "B:ık, Jıcn l'a7.ılnrımln ede· 
lıi) at unla scciııiyoruın !,, dh:cmeıı 
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nUyoruz • 
HU!terln Cahid Yal~ın diyor kl: 
"İnkılaba ,.c BU~Uk inkılabcı Şefe bağlılık mutlnkn e\imlzl, 

barkımızı atarcasına bir fcdnkiırhk ile büyük bir heykel dikmek 
suretinde izhar edilmek lizımı;elmez. nır kasaba kendi ruhunda 

ı böyle bir lınnıle his ediyorsa bunu küı;ük bir bUst eklinde bir 
hatırayla <la irade c-debllir.,, 

Abide 'eya heykel, bir §Cfe bağlılık manasını ifade etmez. 
Abide, bir cemiyetin ma eri inanış 'e varı~mm tarihin on uzlu. 
ğmıa intikali demek olan tem ili bir tcznhlirüdUr. AtaturkUn 
heykelinde, onun ma' 1 gözlii ,·e.ra aıtm renkli saçı değil, cumhu- • 
rlyetln banisi olm:ık gibi bir ,·ansın, bir \'ardınşm tem il n te. 
mcssül edilmesi hakikati y~ar. 

Yllayetlcrln Cumhurl) et meydanlnnnda dlldlmlş mUte\'ını 

heykelinde, onun ıruni gözU ,·cya altın renkli ~ı değtl, cumhu
riyeti, lnkıliblanmrzı görürUı.. O alelade yontulmuş, ucu 11kTi 
bir mermer pıırtası değtldlr. 

Ncteklnı kırmm fon üzerinde bir ay yıldızdan ibaret bulu
nan bir bez \'eya 5al par~tı<iı !~inde biz bütün \'arlı!,"l111ızr giirU

rUz. 1 Milletimiz, yunlumoz, mllllyctlmlr., cumlıurlyctimlz, bUyUk. 
! lerlmlz \C her §Cyimlz bu bayrak elediğimiz remz içlnclo mUndc· 

1 
mlçtlr. Bir tek askerimizde bütün kahranıaıılıklanmm, ordumu. 
:nı, muzaflerlyeUerlmlzJ, sehldlerlmlzl gördüi:-UmUz gibi ... 

O halde hAcll<ıcnln en reel tarafı, milletin ,·arlıb'l ,.e nıhu. 

i
l dnr. Jli.dbclerfn onula lbldeleıı:mesl YC heykellc5mesı, en munıl. 

fak netleo olur. 
j Biz demiştik ki, Türkiye Cumhuriyetinin 117Jz' tarfhl içinde 
i en uzak kö,elerine kndar mUf.e\•azı da olsa yn ıynn YC değil nı• 

1 humuzda yer alıp ltbldel~şen, tarihe \'e ebediyete intikal edebi. 

l leck \'&ıııfl&rla mUtm.:Utlr Abidelerle, eserlerle doludur. 
BugUn herhangi bir köyde ,·eya nahiyede ı;:ördUğtimUz iblr 

llkmcktebln nrhğmda biz ytnc kendimizi, benllğlmbJ, lnklliıpln· 
nnım, Atamn:ı, .!Hllli Şefimizi, nn5lanmızı, cnmhurlyetimlıl bu. 
luruz. 

Mekteble At&tUrktin heykeli srasmda, trenle :ımm Şefin bUs. 

tti araamda lblılele§mek noldasmdan ne fnrk dUşUnUlcbillr? 
.Yalnız bir fark bizce; 
!J'tlrklye MllDhurlyeU, ')'ılnlmı O 

lçinıJ bUttl lf l'manlr tmparatorlui:'ll cnkan 
e n dünyanm hayretıerl \'O hayranlıklan kn 

yeni bir de\'let \'O yarıJ kurda ,.e ku kta ~ mda. yep
, .• hattl tak\'l"'e ed k d rma Dk azmini muhafaza 

-1 ere. C\'attl etmekte ..• 
Şchirlerlnc1en köylerine kadar mUh 1 hrrak 

&7Jz Türk yurdu itinde ttttm bir fabrikam~! ılmı güzel \'C 

1 
nihayet cumhnrfyct lnk11iplarma \ann ' la r tren, bir mekteb \C 

bir fnônll heykeli Hl abide i değil mfdJ:f o.p~ lr J\fatilrlc, 

ı, ·e bize ~m!llli hc3'.kellerden, llbldclerden tok, içinde mUtc· 
mndlycn yurda lıa bUyük vıırlıklarmıızdan birer partn. gibi yctl 
LllP Türkiyeyi daha yeni enerjilerle ı tlkbı:ı.le YO kemale ula tı • 

1 
bir mekteb \'e Tilrkiyenl bl . - rnn . n r ucundan dıgcr ucunn hayat, birlik, 
irtibat, rnilnue~t. ttı:ard \'e refah götiircn bir tren n nlha t 

1 
memlekete ilen-et, refah \'C milli nrlık yayan bir lnbrlk yl~-
zmıdır. n 

11 

Evnlce de aöylemı,uk \"C ılemlstfk ki, hiçbir heykel ''c 
hlcblr Abide b nim kadar 5enln kadar onun ı·--• ' , uwar, melrteh Juı .. 
dar, ~nJollhımn:m yaratuğı eserler kadar ne AtattirldUr, ne İnö. 
ntt. ?ite cumbnrlyetttr, ne 1'ilrklye. 

il Kı' me\' lmlerfndc nahiye ,-e köylerle irtibatını kal hcd 
\'lJAyet merkeı.lnde ,·eıc,·kl bir milyonluk bir iıblde ta.sı:ı.n ur ol::: 

1 
aa, bu memleket l~ln feylzll ol&n bu mudnr, yok a bu lrtih~h tc
als edecek olan yol mudur? Bizce yol, bu abideden bUyUk ublde. 
dlr. Abide israf, yol lüzumdur. 

Türkiye hızını bulup Umnın \'C lnkl,alma tam \ilsulUnclen 
sonra heykele do peki, abldl.'yc do peki •.• 

Aksi takdirde bir bilst de 1 rnftır ı·uz büst hl ı ~ b • • , r me •ıe ya-
par. lUz tq heykel yerine yUz bin canlı yunl c\'lildı doğnr. 

, F.ğer nıhumuzd:ı bUyUk lnkıliibımızm bU:rüklcrfne b -., ı -1 .. te • ng ı ıgı .. 

1 
mm gos rmck gibi bir hamle hl58edlyorsnk, bunlar bilstlerle • 

1 
h~ykelltrlc, abidelerle dcl;ll, Tlirk cumhuriyetinin beklediği hız; 

1 l;<>!ltcrmckle, rahşmakla, memlcJ.ııtl yurdu sn ete ı e rf h 
; 1 b ik · 1 •• 

1 
• • • a a, İ o r ll' a,, yn n, umrana k:nıı tnrmnkla. olur. 

İ Hürriyet ibldesl dikilmiş blr memlekette dJktat-Orlük oldul•· 
1 tan sonra bu iblde.nln bir 1'urumuş resmeden farkı nedir? 

Ata'nm, İnönli'nün he~ kelleri , e cumhuri' et , arı,Jarının uhi· 
dtlerf yanmda yolsuz, mektcb 11.,. en·etsiz bir ehrln ı ı k , > r n.<:n-
1'anm tarlıum:, C\ siz, pnznrsız bir köyün, okumamı~ bir milletin 
\'arhğı acı bir tczad olur. 

Abide Ye heykel bugünkü lhtl~·atlnrmm: ynnında. lsrnftır. 
Buna tUphe yoktur. iletti\ büst dahi, ynı:;ıynn Mr eserden clnha 
az umlnıidlr. 

D:ıl. ···---··-······················· .. ············---·······-········-·······-·· .. -......... 

~ 'Oq ~ <;j1 O:ıllıı. 
~ ! ;i'; iffl!t:.l;'f?J (;};'im 

Bir kariimiz, çocuğuna süt, yoğurt, yağ 

ve yumurta bulamadığını söyliyor 
Belediyenin, pastörize sut ilan eden ve gün 

satan müesseseleri ve tarih koyarak mal 
şiddetle kontrol etmesi icap eder 

İstanbulun bitmez tükenmez 1 istiyorum, nereden, nasıl bir mü. 
dertlerinden biri hiç şüphesiz süt, eyyede ile bulabilirim?. Ben ara. 
yağ meselesidir . :hm ve mümkün olmadığım gör-

Bunca yıldanberidir üzerinde düm. Halbuki memleketimiz böy· 
!durulan ve uğraşılan bu mesele le pastörize edilmiş süte muhtaç. 
hala halledilmiş değildir ve bu gi. tır. Herkesin evinde konfor yok· 
.dişle de halteditemiycccğe benze:. tur. Vesaiti olmıyan ve çocuğuna 
mektedir. Süt meselesinin bir kaç ancak .dışarıda hazırlanmış süt ve 
safhası vardır: önce sokakta satı. yoğurt ve saire verebilmek vazi. 
lan sütlerin saf olup olmadıkları yetinde bulunan bir adam, veya 
sütçülerin güğümlerine yazdıkları bir kadın ne yapabilir?. 
(halis süt) kaydından başka bir Belediyenin, pastörize süt ilfrn 
şeyler teyit olunmaz. Bu sütler eden müesseselerin gün ve tarih 
alındığından bir iki saat sonra ve koydukları sütlerini, yumurtaları. 
ya kaynatılırken kesilme'l<tc'jir. nı, yağlarını kontrol ederek böy· 
Bazıları kaynadıktan sonra üzeri- hujha ve desiselere kalkışanları 

ne bir yağ sızmakta ve bu, bozuk şiddetle tecziye etmesi tazım de· 
işkembe gibi kokmaktadır. Belli ki ğil mi.dir?. 
hala sütçülerin bazıları hile yap· Artık kapı sütünden fayda ola. 
makta devam etmektedirler. mıyacağına ben de kanaat getir

dim. Asıl fiyatından fazla verdi. 
Bu sefer de okuyucularımızdan 

biri daha mühim bir meseleden ğ;:n halde gene hileli süt aldım .. 
Kapn3an çocuğa vermek üzere al. 

bahsederek dik'kat nazarımızı cel
betti. Diyor ki: 

''Müessese ismi vermiyorum . 

dı6ım kbe yoğurtlarından da müş 
tekivim. Bunlar da hiç bir zaman 
fenni usullere ve kontrollara bağlı 
olamadn yapılıyor . 

Pel:i, a:na, ne yapalım? Süt fab· 

rikasının inşasına kadar çocukları. 
mız bekleyemezler ki .. 

İtıtanbul1.1n hemen her semtinde 
böyle siit, yoğurt, peynir, sando
viç, yumurta ve saire satan mües.. 
sese var. Bunlar da fiyatlar o ka. 
\:Iar mütehavvildir ki, zaten insana 
bu fiyat tahavvülü evvel beevvel 
emr.iyet vermiyor. Rica cldcrim, 
alllkadarların dikakt nazarını ce!
bedin' .':.,. 

NOT: 
Kariimiz yerden göğe kadar 

haklıdır. Bu vadide biz de, bütün 
gaceteler de, sıralı sırasız, hafif, 
şiddetli ldaima neşriyatta buluna. 
rak bu işin hallini istedik. 

Fakat nihayet iş çocuklarımızın 
hayatına taallftk ettiği zaman, ge· 
ne bu işe yer tahsis etmekten geri 
durmuyoruz. 

Belediyenin, bu meseleye lazım 
gelen dikkat ve ihtimamı esirge. 
meycceğine emniyetimiz vardır. 
Yalnız böyle bir hile görüldüğü za 
man merhametsiz olup çok şid.. 
detle tecziye etmelidir ki başkaları 
na da lı:orku ve ibret versin. 

Çünkü bu müessesenin muvaffak 
olmasını, memleket adına temen. 
ni ediyorum. Belki diyorum, bir 
yanlışlıktır oldu, tashih ederler. 

Ben çocuğuma pastörize süt 
içlririm. MalUm olduğu ilzere bu 
südü biraz ısıttıktan sonra çocu. 
ğa vermek mümkündür. Tekrar 

kaynatıp mikroplarından tecri.d et. 
meğe lüzum yoktur. 

Şehir Tiyatrosu memleket 
turnesinde Hataya da gidecek 

Halbuki kaç 'kere dikkat ettim. 
Bu sütlerin pastörize olmasına im· 
kfin yoktur. A1eHide su ile karış

mış kapı südü kadar kötü bir hale 
gelen bu sütlerin, şi~elere konup 
kapatıldığını sanıyorum. Uzcrine 
tarih konanlar da vardır. Bu tarih-
lere asla itibar etmemek Hızım gel. 
diğini bir yumurta ile anlnldım. 

Gene buradan bir yumurta al. 

dım. Uzerinde gün yazı ıy.dı ve 
bpyük tabelada da günlük yazılı 

idi. Hangi günlük. Haftalık bile 
değil .. 

Gerek pastörize sütleri ve ge. 
rckse böyle günlük tereyağ, yu· 
murta ve saireyi biz hastalarımıza 
çocuklarımıza yediriybruz. 

Bir çok yerlerde üzerinde (gün· 
lilk) kaydı olan tereyağları satı
yorlar. Halbuki bunlar aleUi:de ye. 
mek yağlarından daha kötü bir 
haldedir. Peki ama, bir yağcı bu. 
nun üzerine nasıl günlük diye ya. 
zabilir ?. Bu mcs'uliyeti mucip de· 
ğil midir?. 

Bir yağcıdan • gene mile sc:se 
ismi vc:rmiyorum - Akşam kapar. 
ken bir paket günlük yağ aldım. 
Ve yerini gözlerimi~ tcsbit ettim. 
Ertesi gün geldim ve asıldıktan 
biraz sonra aldım, gene o yağdan 
ver1Ji. Peki ama işte oldu iki gün. 
lük.. Ve akşam da ondan alanlar 
günlük diye aldılar, ertesi gün de 
öyle ve belki bir hafta sonra da 

• öyle. 
Yalan söylcmeğe ne lüzum var. 

dır. Mevzuu bahsolan hnstaları

mız ve çocuklarımızdır. İcap eder· 
se fazla fiyat verelim, fakat, böy. 
le münasebetsizliklere şahit olmı
y.ılım. 

Şimdi çocuğuma pastörize süt 

Şehir Tiyatrosu her .sene olduğu 
gibi bu sene de memleket turnesi. 
ne çıkacaktır. Turne yarın sabah 
Mşlıyacak, seyahat ı ı huiran "ka
dar sürecektir • 

Seyahat için hazırlanan pro
gram şudur: 

4 nisan salı sabahı 10 trcniyc 
Konyaya hareket, S nisan çarşam· 
ba (Bir muhasip aranıyor), 6 ni. 
san perşembe (Oğlumuz), 7 ni. 
san cuma (Satılık, kiralık), 8 ni· 
san cumartesi (Korkunç gece), 9 
nisan pazar (Talebe ve halk terbi· 
ycsi eseri olarak matine) (Zehir
li kuca'k), süvare (Sürtük). 

10 nisan pazartesi Adanaya ha· 
rekct (istirahat), 11 nisan salı 

(Muhasip aranıyor) 12 nisan çar. 
şamba (Oğlumuz), 13 nisan per. 
şembe (Korkunç gece), 14 nisan 
cuma (Dama çıkmış güzel) 1 S ni· 
san cumartesi (Satılık, kiralık) , 
16 nisan pazar •'Talebe ve halk ma 
tinesi.. (Zehirli kucak) süvarc 
(Sözün kısası). 

1 7 nisan pazartesi Mersinde 
(Tosun), 18 nisan salı (Zehirli ku
cak), 16 nisan çarşamba Satılık ki· 
ralık), 20 nisan perşembe (Oğlu. 
muz), 21 nisan cuma ''vapurla ıs. 
kenderuna,, (Tosun), 22 nisan 
cumartesi (Büyük hala), 23 nisan 
pa~ar "Talebe ve halk matinesi,, 
(Zehirli kuca'l<)süvare (Sattılık ki· 
ralık) 24 nisan pazartesi Antakya 
ya hareket (istirahat) 25 nisan sah 
(Muhasip aranıyor), 26 nisan çar· 
şamba (Oğlumuz), 27 nisan per
şembe (Korkunç gece), 28 nisan 
cuma (Sürtük), 29 nisan cumarte· 
si (Sözün kısası), 30 nisan pazar 
''Talebe vc halk,, (Zehirli kucak) 
süvarc (Satıl.k kiralık). 

1 Mayıs pazartesi Gaziantebe 
hareket (istirahat), 2 mayıs salı 

(Tosun) 3 mayıs çarşamba (Satı. 
lık kiralı), 4 mayıs perşembe (Ze .. 
hirli kucak), 5 mayıs cuma Mar· 
dine hareket. (latirahat), 6 mayıs 
cumartesi (Tosun). 7 mayıs pazar 
(Zehirli kucak), 8 mayıs pazartesi 
(Satılık kiralık), 9 mayıs salı.Di
yarıbakıra hareket (istirahat), 10 
mayıs çarşamba (Muhasip aranı· 
yor), 11 mayıs per§embc (Söziln 
kısası) 12 mayıs cuma (Tosun), 
13 mayıs cumartesi (Korkunç ge. 
-:e), 14 mayıs pazar "Talebe ve 
hal1c,, matine (Zehirli kucak) sil. 
vare (Satılık kiralık), 15 mayıs 

pazartesi Eli'izığa hareket (To· 
sun), 16 mayıs salı (Zehirli ku· 
cak), 17 mayıs çarşamba (Satılık 
kiralık) 18 may.ıs perşembe Ma· 
latyaya hareket (istirahat), 19 
mayıs cuma (Tosun), 20 mayıs 

cumartesi (Zehirli kucak) 21 ma. 
yıs pazar (Satılık kiralık), 22 ma
yıs pazartesi Akşehire hareket 
ket (istirahat). 23 mayıs salı (T~ 
sun), 24 mayıs çar§2mba (Zehirli 
kucak), 25 mayıs perşembe Afyo. 
na hareket (Istirahat), 26 may.ıs 
cuma (Muhasip aranıyor), 27 
mayıs cumartesi (Zehirli kucak), 
28 mayıs pazar (Sattlık kiralık), 
29 mayıs pazartesi 1spartaya ha· 
reket (Tosun), 30 mayıs salı (Ze. 
hirli kucak), 31 mayıs çarıamba 
(Satılık kiralık, 1 haziran per§em
bc Burdura hareket (Tosun), 2 
haziran cuma (Satılık kiralik) , 3 
haziran cumartesi (Zehirli kucak). 
4 haziran pazar Antalyaya hare· 
ket (istirahat), S haziran pazartesi 
(Muhasip aranıyor), 6 haziran sa 
lı (Tosun), 7 haziran çarşamba 
(Sürtük), 9 haziran cuma (Oğlu· 
muz), 10 haziran cumartrsi (satı. 
hk kiralık), 11 haziran pazar An. 
karaya hareket .. 

gene kendine ba$ka bir meslek ara
mağa ve asıl ona bağlanma#n mcc· 
burdur. De\'lctin, muharrirlere ede· 
ceği yardımı ekmek parası lı:ıline 
getirmesi lazımdır; )oks:ı onun itin 
hütnn ~·ııpncn!!ı bir süslen, bir lüks· 
ten ilınrct k:ılır. 

'(..ı • • , • , ...... """ .... ~·" • '.,. • .._ • 
-.- • • • ' • ·., \ ,.-• " r 

--.. ' .. t' .,· , . " . . 

Ümit ederim ki nc~riyat kongre· 
sinde bu mesele ıle es:ısh bir .suretle 
konuşulur, cdclıh·ııt l\lcınimizi lılr 
amaltm"lcr diyıırı olm:ıktıın kurl:ır· 
monın ç:ırcleri diişfüıtilür. 

Nurullah ATAÇ 

Vakit refikimizin şarkı 
müsabakası 

V AKIT reflklmlzln arkı mlis:ıbn· 
knsı netice 1 anlnşılllı. 

''San lnırdcliı." en ~ok rey nlaıı nrln 
imi-. nu BBrlmla "Ucn esmeri fmdılt ile , 
ben f'smcrl iizümle, ben Psnıerl 5f•kerlo 
br.slerim,, glbl mısralar olıJu[,'llntı hatırlı. 

yoruz. 

O halde r<'y 'er<.'nlerdc el, erlyct kıı.. 
7.nn:uılnrı lılz öyllyellm: 

l\uru l <>mi çllcr. 

Bir i~bljğin son cümlesi 

A A. tçbliğ cdi)or: 
• "DUn ı;cco sant 23,15 do na yoıuıll t 

umumi karargiihı 1 ponya dahlli hıırbi 

hnkl•mda n nğıdakl tebliği ne~rctmt~tlr: 

"Ordulnnmı7.., kıııl orduyu esir ede. 
rcl• silahtan tccrid ebnlj 'c bu ureUe son 
n.c;kcri hedeflere 'armı. tır. Jlnrb bıtml • 
tfr.

1
, 

nu tebliğde son elinde~ teblli,rin hUd· 
J'cUDl daha D\'\'CUCIUDek iİlılN fip .. 
blOnll: 

Halk bitmiştir. Mlm. 
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Alman istila emellerine karşı 
Y...,n. s (A.A.) - ingifu • 

beyannamesinin Poionyaıun bir 
Alman geniıleme hareketine mu· 
kavemet .zihniyeti dairesinde si· 
lAblamn•sma m1n1 oUmyacağı 

hl.i'.k!imet mahfellerinde söylen. 

,, Epok gazet.esl diyor ki: 
lsm.ine sulh kongresi denecek 

olan bu seneki Nürcnberg kon
gresinden çok korkulmak I~ 
gelir. Filhakika bu. yeni bır dar
be için bWert uyutmayı istihdaf 
etmektedir. Emniyetin orgnnizaa 
yonu i§i yolunda gitmektedJr. Bu 
sulh seven mtnetlerl kurt:ıraca.k 

Gort, refalmtinckki zevat ile ~Jrlit 
te. Fransa ziyaretinden bu&(1h Uf 
yare ile Londraya dö~-

Hitler Heligoland milr 
tahkem mevlöini pzdi 

Bertin, 3 (A.A.) - "Robert lef 
gemi i ile seyahat etmekte olan Hır 
lcr, şimal denizinde !eyahatini td 
dide karar vermiştir. ~ 
salı ı:ünil Hambtırıa dönecStt:r. 

mektedir. 
Ecnebi müph.itlerin tahmin et. 

tiline göre Danuig atatilsünün 
bir taraflı olarak tadili i~in yapı
lacak herhangi bir te§ebbila derhal 
Polonya ilo Almanya arasında ai
llhh bir ihtllifa sebep olacaktır. 

Pragın i§gali esnawıda alınan 

ve Memelin ilhakı esnasu~ila takvi 
ye edilen ukeri tedbirler. kaldml
m&ml§tn'. 

Hatta. Vistül nehrinin munsap 
cihetinde ldlin Hel yarımadasında_ 
kl kalelerin garnizonlarının takvi.. 
yo edildiği haber verilmektedir. 

Lodzda bir nutuk ııöylyen Po
lonya nasyonal - demokrat partisi 
J"eisi Kovalski ldemiıtir ki : 
"- Herıey, yeni bir Avrupa 

harbi arifesinde bulunduğumuzu 
c&teriyor. Bu yeni harp de bun
d&A eveiki harb gibi hiç kimsenin 
durduramıyacağı Almanyarun he. 
ıcmon.ya tesisi teıebbUslerinin 
neticesi olacaktır. 

Polonyarun vazifesi Alman nü.. 

fu.unwı artmasına mfuıi olmaktır. 

:Almanya gittiii yanlıı yoldan da· 
ha dönebilir. Fakat ileriya dofru 
blr adım daha atacak olursa onu 
kılıçla !durdurmak lhımdır. 

Yaklapn harpta Polonyayı kar
pemda göreceğini Almanyanın öğ 
renmeıl lizım gelmittir. Polonya 
m1lletl yalım menfaatlerinin ha
lcldu olinamıa dCğil, Alman niL 
f u.ıuııun artmasına da m!ni olacak 

tır" 
Alaa,ayı muhasara etıneli 

mevsuubabis değildir. Mevzuu 
bahaolan ıey, Polonya milletinin 
h92t !!ıalkıdır.,. 

Londrada neler m6zakere 
edilecek? 

Danzig meselesinin halll it;;in Ber. 
lin ila Varuova araamda mUza.ke. 
reler yapılması inıkAnmnı teşkil et.. 
mi3 olduğuna dair olan bUtnn şayia 
\'e haberleri tekzib etnıektedir. 

Sir Noel Charles'In cuma gfi'nU 
kont Çlano ile yapmış olduğu ild 
g6rll~men1n mevıuunu mUnhıısıran 

lngiltercnin Polonyııya rapmış ol -
duğu vatd teekil etmıvtlr. 

Blrlncl görll1'tne Çemberla;'Dm a
vam kamarasnıdakl beyanatım ltaL 
ıoa htıkiUnet:lnin ıttılaına ıırzebnc. 
ğe, fkJnci görüşme de bu beyanatın 
manen §ÜmulilnU izah eylcmeğe 

mafufttı. 

Alman bahriyelileri Memelde 

yegane yoldur. 
Ordre gazetesi diyor ki: 
Almanya bugün biliyor ki, ye. 

ni bir kuvvet ve şiddet darbesi 
derhal bir harbe milncer olacak 
ve bu harpte Almanya. :fuik vazi
yette kalınıyacaktrr. 

Bitler f çfn iki tarzı h&l vardır: 
1 - Fransanm ve bilhassa 1n. 

gilterenin sillihlanmasmm bitme 
sinden evvel bir harp çıkarmak 
için ileri atılmak, 

"Robert I ..e}', e ilci muharip refS" 
kat etmektedir. 

Dün ö~ledt·~ !IOt1r:l Hitler, HeligD 
landa Çikarnk adanm tesisatını gef' 
mi~tir. 

ŞimalJ lrlanda 
meselesi 

2 - 'Kaybolan vaziyeti )'eni
den devamlı bir faaliyetle elde lngiltere ile irfanda 
etmek ÜU're vakit kazanmaya bu hususta anlaştılal 
çalrşmak. 

Bitlerin dilııkü nutku, kendi • Londra, 3 (A.A.) - l;yi malBo 
sinin bu ikinci §Ikkı ihtiyar etti- mat almallta olan mUafile _.. 
ğin.i göatermektedfr. Çcmberta,D ile de Va!ena .V!İaqllt

crs de geçenlerde yapılan &.ödlt 
ltalyan gazetelerine aöre ·- --ut& Kendisi ista yonda !ngıliz sefiri kaJkmasr ve Aimanyanm genl§Teme • meler esnasında .ulanda. baıv~ 

Sir Kennard ile Po1orryalı birçok sine saik olan bunlara benzer te - Roma, 2 (A.A.) - İtalyan ga· iki 1rlandaıun birleatiıilmni 1İlali" 
zevat tarafından uğutlamnı§tır. scbbil.llerde bulunmaaı lm.kinı:m zetelcri, B. !i;tlerin nutku hakkın- kındaki mütalebatmdan ..uı°"' 

Bclc, bu ak§am saat 21 de Berlinc veren metod'a.rm nutkunda olduğu- daki yazılar..nda 1'ilhassa İtalya - miııtir. Çemberlaymn bu mu~ 
geçecektir.11umaileyh, yamı sabah nu beyan etmektedirler. Ayni ınah Almanya do tluiunun aelabetini batı yeniden tedkiki vaadetmiı ot. 

tebarüz etirmclrtedir. B. Hitlcr:in d • •· t kt eli üstende de vapura binecek ve saat fellcr, bilhassa. "a.te3ten kestaneyi ugu soy enme e r. 
16,:?0 de Londrada olacaktn. çıkarmak,, cfımlesile Polonyaya bu nutu'lı:Ia tne-iltcrenin ilci yüzlil İyi bir membadan bildfril-';:..:.. .. 

B r d k yapılan ihtara clıeınmiyet ıJennek. metodlarını urih liU"ette açığa vur -..~ 
er ın en geçer en duğunu kay-leyltmcktedir. güre de V&Ieranın mayn bidaye -

B 1. 3 ( 11. A) Lo d te ve bu sözlerle Po!onyanm Fran. "-2 A -....:•-er ın. .~. · - n raya Yarı resmi Voce D'ltalia, Al- tiuue ~iAcıyı ziy,aı-cti ~ 
· ek 1 B k. B · sa ve lngiltercnin idareai altında gıtm ·te o an e erimden geç- man milletinin ,.cnber irine konul- betiyle birsok merasim tertip edlL. 
· · J' d" • · d h · · kurulacak nazi aleyhtarı bloka lltir- ~ r-mıştı r. "\.Cn ısı ıstasyon a ancıre masma müsaade ctmiyecefini ya- mi§tir. 

nezareti erkarunıdan bir zat ile Po- hak etmesina m!ni olmak pyellf 7:ruor. Mumaileyh, riyneti cumbur..,. 
gildUldUğünU söylemektedirler. -J 

Ionya efareti erkfuunın kftffesi ta· Popolo Di Roma, B. Bitlerin bu raymı ziyaret edecek ve 20 mayıs. 
rafından selamJanmıştrr. Mumai- Ayan azasmdan PittJna~ bey.a - nutkunda, zen~n milletlere arp ta ~go belediyesi tanfmdan 
leyh. Frankfurt S .... Od- trenı-ne natta bulunarak demilt:m ki: kabul ıun-kt ... "'' sari!I. bir ilıtar görüyoı:. Bu ı:azete, resmen o....... ır. 
binerek Berline kadar kendisine rf:" "- Çcmberlaynm nutku Alınan. aynı zamanda, Almanyamn sulh Beynelmilel irlanda SOftCTelİ;. 

Almanya ya karşı müttehit fakat etmi~ olan Polonyamn Berlin ya ilo Polonya arasında mevcut ih- azmini tebarüz ettirdifi pbi orta 21 mayısta yapılacak Ye aeten Ir· 
cephe sefiri Lipski ile görüşmüştür. tiliflarm makul '\"e muslihane bir Avrupa.da ve §atkt Avrupada, ıul- landah ta!triben 25.000 kip bu 

şekilde yatıştirılmur için &!:lk! bir hu müdafaa niyetini c1e kayldeyle- konçeda 1aaur in•"ınecaktır .. 
Londra, 2 (A.A.) - Swlday Ti· Hitlerin küçük devletleri kapı bırakmıştır.,, ~---ı me edir. --
m~ gazetesinin öğrendiğine göre. tehd~ıdı" Mumaileyh, İngiltere tan.tmdan . k B 
Bekin burada yapaca:w gö,.;;.,...,eler Popolo D'itali&. bu ııut wı. . D.alna• meclisi tatil 

~ '"'?" Parla 2 (A.A.) - Hitlerin Wil- Polonyaya verilen tcm.inatm Avru - Çembeclaynın beyanatına fiddetli ~ 
esnasında Polonya ile İngiltere ara- t helmshaven'dc söyledig·i nutuk pa.. aulhtlne kapıyı açt4uu 81Sy!e - bir mukabele teıkil ettiii mtitale- yap 1 

Va.rwcwa. 3 (A. A.) - Bek'ia sında bir "mütekabil müdafaa pak· · f k b y 

bura!da, Alman siyasetinin bundan nuş, a at eyanatmda dognıdan asmda.dır. Balganstm mebusan meclıa 
Lendra Myahatinia beyııelmilel hL tr,,mn imzası mevzuubahs olacak 

evvelki direktiflerini ve bilhassa doğruya Hitlcrin nutkundan bah - Corriere Ddla Sera !diyor ki: hük\lmetle hemfikir o~ :i:npat. 
cUMleriıı 1eymde belld kat'! bir ve Polonyanın milli müdafaasına f dan • 

Roma - Berlin mıltvcrinin müıte- sctmemlftlr. Pitt:man, .Amerika lıtl- Bu nutuk, çenber altına alma nezareti tara ~ ~ ~ 
merhale t81kll edeceği diplomatik tahsis edilmek üzere lngilterenin rek bir tehdide ka:O-;tt tedafü ktimetblln ta anız lan • siyasetine taraftar olanlar için ea fevkalftda kredt hakkındaki ~~ 
m&Wel!..-rde IÖylenmektedir. Polonyaya 20 milyon İngiliz lirası ı d reddettikten sonra paskalya talilislıs Çek uhraıımdaD sanüdünü oldukça ihtiyatlı bir li- am yar nn etmek için harb miliı- rih ve enerjik bir ihtardır-.B- Hlt· başlamJştII'. Mecli nid 12 ·• 

Ba :alyaret, aon b P ikraz et:Il'iesi imkanı derpi edile- sanla tekrat" eden bir intizar nut- tesna olmak Ozere her tllrlll meeru lcrin bu nutkunun ehemmiyeti, _..a.. Lo+;W:aıanna\!!..~ .... • 
9"Yel kararlqtınlnuıU. Fn.kat o. cektir~ l b JA l .;;t :.auu• l)r~ ~,-ı..u., 

ka mah:yctidde te!akki edilmekte çare ere aşvurma.sı mnge di.,. evvelce tahm~n edildi~inden çok 
lonyaya lagWs • i'ranaız garantisi- Yahudi muhacereti ve D:ınzig me k ~ '-'- _. Ur 

VC bu !lhtkun sarahctten mahrum anaauu~ .ı=uır euu.1f ' l".O'k büyük olmU!l ve bu nutuk, 
Dl temin eden Çcınberlaynın beya. selelerinin de müzakere edile .. ~; F ) H ~,- 11 

• f · t l kkUllan" b Lcmdrada Bek 11 lord ...... olduğil söy!enmektedir. ramız ara göre iuerin aon cünlerin karşıklıiun aydınlat- aşıs eşe 
utı u;llD 

8 
muhakkafdJr. Siyas-ı "L"ransıı: mahfcllen· bilbas nutku I" '" f pla Baltfüa anamdt. bqlıyacak otan Bu -..t .. bundan maada Alman s:o mı§tır. mec lSI O DlJGr 

~ .... - n __ .__, _ _,_ h--•- t k ~- sa su13 taraftan !>hn devletlerin Patis, 2 (A.A.) - Jour gazc. ..:,.~ ... : ltal'"-da facist +-'-~ -
uaM.LLt :m~~1 11.n:a.e no - tecavüılerine karşı koymak azmin· lngilterenin· Polonya huıunu..-ı. ,,... 'Ji" ~O&>~~ ... 
tamı teeJdl edecektir. de bulunan devletlerden yani Sov- birleşmesi karıısın.da Hitlerin ıul tesi, Bitlerin nutku bakkmdaBer garantilerinden bahseden yarı resmi korporasyonlar mecllsi alelMt top-

f:ngDterenJn yardım vaadi, eıın • eti bi ı·~ Pol y sla ha bağhlığmından ve geni§leme- lin muhabirinden aldığı aşağıda.- o_;_ .. Fascista .;\yle diyor: lantı için, 15 nisanda ittimaa çal-
cltye kadu bir tataflJdır Fakat !n. Y: er r lıs•, • onya, ugo vya nin iktısacll cephesinden bahset- ki ha.beri neşrediyor: .1.,.;ısu•... sv ntmı,ttr:. 

• Türkiye, Yunanıstan ve Balkan dev .. ---!!..!- dd k clirl ~~, rin ulh divi hakk "Almanya· 1':>1onya dostlUk pak -----------sflla. iTaDam }'RZ'd.ımmm harekete !etlerinden mürekkep müttehit bir mesını ~r a etme ·te er. .n.u.ı.e , e sev g m. tı, ÇemberL'lynin beyanaundan ~ 
pçm.MI mtınhalıraıı Varaovanm ve . . . Bu mahfiller bu tarzı hareketi daki cümlelerle bUyUk Almanya- daha eV\'Cl sarih -.e samimi ifadele
ncell karara bağlıdır lyi haber cephe teşkil edılmesı rnevmubahs 01 Mu.ssolininin son nutuklarında.. nm enternasyonal i~ birliği ar
a1aa mahfellcrde ~yl~diiine gö - ~u ~~dı:. . ki sözlerle karşılaştirm.a.kta ve zusu hakkmdald teyitler, pek ta. ri tihteYi idi. Polonyalılar, diğer 
:n bu yardmı.tn tatbik tarzı ile buna Sunday. TmıtS, ~~til~f hal~nde. ~ Bitler.in 1ngilterenin ~bbüa et. bil olarak daha ziya.de büyük dev ımlletltt itin ~mdi)e kadar hiçbir 
:mulcabll Polonyanm vermcği taaJı.. kt Akdenızde lngılız . bahn~esının tiği beynelmilel ha.re.ketin inld. Jetlere hitap etmektedir. Fakat, zaman mücadele etmemiş fakat bi
htıd edeceği garantiler ve teminat o~ rol dol~yısı!e bılhassa şafın,ı beklemek istediğini :wı - baştan nihayete tetkik edildiği lfilcis her zaman kendisi içjn diğer 

Tr...ı ı..~-ı"•tınden bahset .. ..ık•- , bl "h t milletleri muharebeve sevke muvaf-ilk mtızüerelerin mevzuunu tegkll uuoyenın eıııı;ııuu ~-- netmektedirler. zaman Cl.03• ~ oıan r cı e var. ,. 
-4ecektir. Bqlıyacak mUznkerelcr mektedir. Ayni mahfiller, küçük devlet - sa. o da, bu nutkun bizi bUyük fak olmu~ buh.man bir milletin 
tmıa1m4a bUtlln diğer meselelerin Diğer cihetten Obcerv~r. gazetesi lere yapılan ihtarları tehlikeli teyakkuza sevkebne:!i lazımgel- vaid erinden ziyade Hıtlere i· 
tetJdkine de fmkln hasıl olacaktır. cli~'Or ki: addetmektedirler. Diğer cihetten diğidir. Eğer Almanya kendisinin nanırlarsa çok hi edeceklerdiT.,, 

Bu meseleler 1W1lardır: "}Jmanya, Polonyanın hakim.iye dünkü nutukta tekrar Avrupayı söylediği gibi bir ikinci 21 ma. • " Sulh ittifakı ,, 
Polonya • Sovyet~ Polonya • Ro. tini ihlal veya tadile t~bbüs ettiği hakiki bir Alınan müstemlekesi yıs karşısında kalmış ise, bizim Londra, 3 (A.A.) Beynelmi· 

KOçükpazarda bir 
yaralama hadisesi 

Bugün oıneye doğru Kilçükpr 
zarda bir yaralama hldisesi ohnur 
tur. 

Sebze halinde çalışan Ziya oilu 
Hu~yin, Mahmutpaşıda bir ~ 
fabrıkasınm memurlanndan elan 
Hüse);ni bıçakla yaraTam.,ur. Ya· 
rası sol kolunda olan yaralı cankur 
t:1:-an otomobilile Cerrahpap has
t:ınesioe kaldınlmıştır. men, Polonya _ Litvanya, müna _ takdirde Polonya hükOmetinin si- şekli.ne getirmek istediği ve bu de ~nu batırlatmaınrz lazımdır Jel ~ulh i~in toplanma birli~inin 

1ebetlert. fpfidat maddeler m~elc. tabla mukavemet etmeğe karar ver- mmtakalarda ne lngilterenin, ne ki, geçen sene Almanya bu 21 tngiliz komitesi emniyet siyasetine 
8f, mtılıaceret, !ngilterenln Polon. c!ığini her serden ewel kaydedelim. de Fransanm ne de diğer devlet. mayısa yalnız bir nutukla muka- avdet edilmesi lehimle gcnis mik· 
yaya yapaca~ Jkrazat ve ilk me. Danzıg §ehrinin ayn bir statüsü terin mUdahaleye haklan olma. bel ede bulunmamıştır. rasta harekete geçmeğe karar ver Hakiki aşka m 
eete fie mkt at!kalart olan diğer vardır ve Polonyanm hakimiyeti al· dığt mana.smı tazammun ettiği. Petit Parisien diyor ki: mi~tir. 
meseleler. tında de~ildir. Fakat koridor Po- ni kaydcylemektedirler. Alman· Polonyayı tehdit eden cümle • Dün yapılan içtim~a .birkaç ~-üı f ga zefeSİ 

Polonya matbuatı, PolonJannı lon1,.anın hWmiyeti a1dmdadrr. ya lngiltereye meydan okuma - ter vaziyete uygun değildir. Zira, murahhas ic:tirak etmıştır. Komıte. 
ı.tfkl!llnbi ve myasetlnin iht!l edil- Binaenaleyh Danzigin şarkt Prusya makta.dır. Fakat bu iki devlet L Polonyaya yaroım etmeye hazır 16 nisand~ ~Hayrparkta büyü bir GJnUn en son haberlerini 
mealne m!n.l olmağıı her zamandan ya ilhakı bir tecavüz mahiyetinde ot rasmdaki muhalefet bariz bir ~ olduklarını söyliyenlcr bizzat bil- nümayiş tertip ederek İngiltere d" 
tazı. aztmklr bnlundtıtunu :tay - rnamakla beraber Almanyanın ~ kilde görünmektedir. yük devletlerdir. Hltler, Almanya. Fransa, Sovyetler birliği, Polon}~. veren ır 
detmekte Te Potonyanm daha Uç ki Prusya ile Almanyayı birleştir- nın bir çember altına sokma sI· Rom:ınya vesair arzu eden memlc· 1stanbu1 da 
hafta evvel m11tecavtı bir devlete meğe tesebbüs etmesi Fransız - ln· Amerikalılara göre Hit1e- yasetini kabul etmiyeceğini söy. ketleri~ girebileceği bir "sulh itti!a· 
:t&r11 Sovyetler blrllğl ile nıUşte - giliz taahhildfinün tatbikini icap rin nutku lüyor. Filhakika, kendisi çember kı.. vücuda getirilmesini istemeğe 
rek beyanname bma edllmell bat. ettirir. şu kadar var ki Polonya Vaşington, 2 (A. A.) - Siyası altına almamakta fakat. istedik. karar vermiştir . 

Hu vaziyette ola 
tek gazete kmdaki İngiliz teklifini rcddetmlg Almanyaya silahla mukavemet et· mahfcller, Bitlerin Vilhclmsha!cn. teri yerlere doğrudan doğruya 

oldufunu hatırlatmn.Jttadrr. Polon. tiği takdirde bu taahhüdün ahkfum de söylediği nutku lngiltereyo kar- girmektedir. Şurası muhakkak • 
ya, Almanyayı ınuhuara edecek o. kabili tatbiktir. ar meydan okuma mahiyetinde te- tır ki, HiUer hiç 'bir zaman bu 
kn tdeolojflc bir bloka girmekten ı.ikki etmekle beraber Almanyanm derece karışık ve bu derece şaş-
de fmtbia etml8tL Leh Hariciye Nazın bu 1935 tnrlhll deniz mua.hedes.inl fes. kın bir nutuk söylememişti. 

d hetmek hususundaki tehdidini hay. 

İngiliz Genelkurmay 
başkanı 

Londra, 2 (A.A.) - imparator HABER'di 
luk genelkurmay basJcanı, general -.-.ı111ı1.-ı ... 11'1-.~.-ıM111W 

Iogiltere, Italyanın tavas- gün Loodra a retle karşılamaktadırlar. 
aatunu istememiJ V~va. 2 (A.A.) - Bek. saat Bu mahfeller, Hitlerln mualihane 
ı ' 4 ı (A. A,) _ ıteımıt ma- 13,23 de trenle hareket etmiştir. mllzakerelcr sisteminden vazgeçmi§ 

_ Mumaileyhe hariciye nezareti garp gibi görllndUğUnU ve biltUn Umidi 

r .. -ST_A_D -il-AH-L-AR-1 -G-~--:ıa,-~lan-çlik lany-Şabe-:rer-i S-a-k-ar_y_a·· 
Son günlerden istir.ele ediniz. SiNEMASINDA 
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H A B E R - Akıam Postesr 

sk'sinin yanmda yepyeni bir 
Diyarbakır şehri kurulmaktadır 
Bütün kazalarda yeni hükumet 

konaklan ve yollar yapılıyor 
lspanv.~~a arbin 

iriliyor 
Frankonun son . t~bliği l:[~~] 

bitti - . Diyarbalor, (Hususi) _ Son st' mrt konağı tamir edilecektir. V c 
n~lerde bütün doğud:ı oldu~ gi- tcriner bınası tamir edilmektedir. 
bı Dlyarbakırdn. da büyük bir in- Yol çalışmalnn da hararetle de. 
ea Çalışması vardır. Diyarbakır - vnm etmektedir. Surun içine mi.i -----------
dald ln(?a faaliyeti b:lhassa eski vazi olnrnk yapılan l 6 metre ge
ı;:ehrin surları dışında kurulan nişliğindcki lzzet paşa - Urfok:ı· 
Plarut ve programlı Diyarbnkırda pı yolu iı;ı;nsı ilerlemiştir. Bu yol 
toplanmaktadır. Yeni sehir Doğu da 6000 metre murabbaı parke 
nun en konforlu ve rahat bir döşenmiştir. 
~hri olmuştur. Ela~ğ yolu üzerinde yenişehir 

Yugoslav 
Başvekili 

Zagrepte Hırvat liderile 
görüştü 

dün neşredıldı lÇERDE: 

le birlesen yol 17 metre genişli. 
1tesmt binalardan başka hal • ğinde yapılmaktadır. Burada 3257 
~ yaptırdığı binalar, bilhassa metre murabbaı parke döşen -
ın6ası bitmek üzer~ olan dört miştir. Belgrad, 2 (A.A.) - Avala ajan· 

Yalnız Madridde 
riyet taraftarı 

iki bin cumhu

fevkif edildi 

• Karadenizde Türk denizçiliğin
de buyük şohretleri bulunan B~ 
ler aılesinın kabirlerinin Şile ci•;a
rında bul~duğunun haber alındı· 
ğını \ e miızece mahallinde tetkikat 
yaptırıldığını ; azını,. tık. Bu tetki
kat netıces.inde mlisbet netice alına
mamıştır. 

katlı otel §ehlin çehresini değiş- sının bildirdiğine göre ba~vekil 
tirmibtir. Tsevtkoviç. Zagrebe varır varmaz, 

Diyarbakırda. başmüşavir evi f" I" t" d • t derhal Hırvat lideri doktor Maçeki 
Yapılmaktadır. 1000 metre uzun- 1 fS fn e vazıye ziyaret ederek J,endi ile üç çeyrek 

Burgos, 2 {A.A.r - Dün gece sa I zanın adedinin iki bin oldu~runu tah 
al 23.15 de nac:) onalist umumi ka· min etm ktedir. 

• Belediye, bir kı.mı ağaçlandml
mıs olan Uskudar ile Haydarpa~ 
ara ındaki sırtların tamamen ağaç· 
landmlmasına karar \ermiştir. Bu· 
nun içın hazırlıklara ba.lanmı~tır. 

luğundili bahçe duv'.lrlan ve ga- saat göriişmü~tür. Bil~hare doktor 
raj bftmi§tir. Birinci umumi mü. Hayfa, 3 {A.A.) - Buradaki ger :\1açek. Ts\ etkO\ içe ziyaretini iade 
fettişlik binala.nnn. tezyini elek- ginlik vehametini muhafaza et· eylemiştir. Her iki görü,.menin de 
trik tesisatı yapılmıştır. mektedir. Şeyh Ahmet el Sakhimi çok dostane bir hava içinde cere· 

rargahmda 1 pan~ a dahili harbi Pari , 3 (AA.) -- Muhtelif Frnn 
hakkında n.atrıdaki son teblıği ntş· ız limanlarında bulunan 67 1 pan 
redilmi~tir: yol ticaret gemi i,) akında Burgo5-a 

te lim edilecektir. Bordo makamları 

10 adet jandarma numune ka- pazar meydanında öldürlmüstür. yan ettiği kaytlolunmaktadır. 
rakollanndan 8 zi tamamiyte bit Tedhiş hareketinin de\amı, Yahu--------+----

"Ordularımız, kızıl ordu) u esir ile lı:pan;ol konc;olo u :ıra ında ge· 
ederek silfihtan tecrit etmic:ı ve bu milerin te !im şartl3rı üzerinde gö
suretle ron askeri hedeflere 'armı~- rOşnıelere ba~arunı~tır. 

• A\cılar cemıyeti se.nelık içtiına
ını dun Al:ıyko.ktinde ; aprnı~ \'e 
; eni idare he; eti seç ilmi~, senelik 
faalı;et raporu okwunu~tur. 

nıi§ diğerleri çatıya gelmiştir. dilerin, yuvarlak masa konferansı 
Bismil hUkO.met konağının çatı- mukarreratma muka\emet etmele· 
sı bitmiş, Meteoroloji binası bit. ri yüzünden Arab!ann duymakta ol 
Jlli3, İpek böcekçilik mektebinin dukları memnunivetsizlikle izah e
yalmz dahili iııleri kalmıştır. Ye- dilmektedir Arapİar ı:.imdi taha~-
nlşehlrdeki Lise pavyonu inşaatı .. · · • ' ·, n h 

iki fren kazası 
oldu 

Bir gazete müvezzi ve 
bir çocuk öldüler 

tır. Harp bitmi,tir.,, Bizerte bulunan lspanyol harp fi· 

"Burgos 1 nisan 1939.,, 
lmza: Franko,, 

(oc;u, lı:panyaya dönmek üzere Bi
ıerte.tcn ayrılmı~tır. Bu filo, ''l\1i
guel de Cef\fantcs,,ta dahil olmak 
üzere iki kruvazör, ll torpido, 1 
tahtelbahir, 2 nakliye ve 1 gaz gc
miı:inden milrekkeptir. 

• lş \e i;.çi sigortalan hakkında 
tetkikatta bulunmak üzere iktisat 
vek!Ueti tarafından davet cdilmi= 
olan Milletler cemiyeti içtimai mu
avenet miıdüru Ştayn dün akşam 
şehrimizden hareket etmi~tir. 

ilerle ektcdi Ew.1 ç h" ı:;ut kamplarındakı me\ ku arın ap m r. gı ve ınnr u- ~ 
kfıınet k kl 'h 1 ed·ı · se atılmalarını ve muhacerete der· 

Madritte sira i mahfiller sabık 
l panyol cumhuriyetçi teşekki.ılleri 
ne mensup olarak te\ kif edilen a-

• Devlet matbaalarının birl~tiril· 
mesi hakındaki kanunun tatbıkatı· 
na geçilerek Ankarada bir matbaa 
yapılmasına karar verilmitir. Bina 
talı isatı için bir kanun projesi ha
zırlanacalttır. 

ona an ı a e ı mış, . .
1 

. • . k 
resınt binaların elektrik tesisatı hal nıhayct \en mesını ısteme ·te· 
YenUeştirilmiştir. Çörmik hükO- dirler. Ayaın, 2 (A.A.) - Seyyar ga. 

zete müvezzilerindcn Süleyman Belçikada Parlamentonun 
feshine sebep olan adam 

iş Bankası 
Umum müdürü 

Bu sabah Ankaradan 
şehrimize geldi 

rul& Bankasmı_n_y~i umum müdü· 
~anaaaın ~ ou sabah Arufa· 

radan §ehrimize gelmiş ve Haydar· 
J>a~da banka erkanı tarafından kar 
ı::ıtanmıştJr. Yeni umum müdür doğ 
ru l.s bankası İstanbul ~ube ine git
ll\i ve müdürlük odasında bir müd 

det meşgul olarak banka müdü· 
rü Nejattan ve diğer alakadarlar
dan bazı: izahat almı~tır. Salfilıad
di~ Çam bu C\,rada ziyaretine gelen 
Mılli Reassürans müdürü Refi Ba
Yan da kabul etmiş ve bir müddet 
kendisile görü~ü~tür. Bu göru~· 
menin Refi Bayarın tekaütlüğü et
rafında olduğu tahmin edilmekte· 
dir. 

Salahaddin Cam bugünlerde An
karaya donecek ve bir hafta ronra 
tekrar §ehrimize gelecektir. 

Arjantinde 
nazi faaliyeti 

iki Alman tevkif edildi 
Buenos • Ayres, 2 {A.A.) - Nazi 

Partisi şefi Müller Patagonyada, 
nazi propagandasına müteallik dos
ya meselesinden dolayı tevkif edil
miştir. 

Alman binba~ısı Victor von Schu· 
bert de tevkif cdilmi~ de bir müd
det sonra serbe t bırakılmı~tır. 

Arjantinin hakimiyeti altında bu
lunan topraklara karşı Almanyanın 
taarruz emelleri bec:Jediğine dair do
laşan haberleri Alman sefareti saç· 
.rna olarak tavsif etmektedir. 

Hakiki aşkam 
gazetesi 

G°.inUn en son haberlerini 
verendir 

lstanbulda 
Hu vaziyette olan 

tek gazete 

---------------- Tez gider Selçuk istasyonunda ha-

Jiletle 
l ~ d • . reket halinde bulunan posta tre
K en 1 S I ne nine atlarken muvazenesini kay

ameliyat yapan 
bir adam 

Varallnarak Cerrahpaşa 
hastahanesine kaldırıldı 

bederek tc1cerleklerin altına düş • 
müş ve ağır surette yaralanmııtır. 
İlk tedavisi yapılarak ayni trenle 
Aydına getirilen Süleyman yatırıl. 
dığı memleket hastahanesinde bir 
ka!S saat sonra ölmüştür. 

Kraliyet tıp akademisinden nihayet 

istif aya mecbur kaldı · 

• Sıhhat ve içtimai muavenet ve· 
kaleti sıtma mticadelesine bu ne 
daha geniş bir sahada devam ede
cek \ e To::ıya, Kargi, Çivril 'e Geli
boluda da birer mücadele şubesi 
açılacaktır. 

• lnhisarlar umum müdürliWi bu 
sene daha geniş bir şarap ihracatı 
) apmaya hazırlanmaktadır. Bu yıl 
ihracatın iki yüz elli bin litreyi bu
lacağı tahmin ediliyor. 

Brüksel, 2 (A.A.)' - Dr. Marte- ·-.1c parlamento feshecfümi~tir. • Di§\i ve eczacı mektepleri mü-
=un ............ ı:ı.ınun 6 ...... -....,~ Cebecideki kaza ns'in Flaman kraliyet tıp akademi- Mebus seçimi dürü merhum Server Hilmi için dfin 

olmuş ve mUslUman olmak irin • .. si d · t•r tt.ğ' b.Jd' .1 . ? A B ik· d bir ihtifal yapılnu_s ve merhumun 
kendi '.kendini sünnet d b. ~ Ankara, 3 - Evvelkı gun Ce. n en ıs ı a c ı ı reı:men ı ın. B~sel, - (A. .) . ~ elç a a Merkezefendideld kabrinde topla· 
meni Ccrrahp 

1 
e en .

0
: ka~- becide bir tren kazası olmuş, 771 mektcdir. bugun mebusan seçunı yapılrnı~tır. nan üniversite profesör ve talebeleri 

dırılmıştır. • numaralı Kayseri ·Ankara mar- Bu ~}ede Flamanlarla Yalanlar Ak~ gazeteleri, müttefikan Bel- doktorun hatrrasmı anmışlardır. 
and' k t c b · · ·k · d. k d b ··nk- · • Nahi'-•e müdürlerinin te1kikle-

K k d t K . k w Ş ız a an e ecı ıstasyonuna arasın~akı· J.htı·la"fın vat1~ ......... 1·htı'· rı anın ı::ım ıve ·a ar ugu u gı- " d um apı n o uran ır orun og- • • . . " ::"""'"" ır • " rinde ktillandıkları atlar için ay a 
lu Dlran bir mUddettenberl _11_ 1_, ~.rer.ken Dem.ırlıbahçe. cıvarında, mali ku\'vetlidir. bi sakin geçen seçim gönnediğini 1 ~ ...... 6 lira yem bedeli verilmesi karar aş· 
değiştirmek vo mUslOman olmak aııryollan ışletmesı memurla- kaydetmektedir. tırılmı~trr. 
istemektodir. )}iranm bu fildrlcrl • nndan liırının car yaıt.-... .. cı .. ıu ]\farten~·ın mçzkur akademinin Alınan mu\"akkat neticelere göre, • Universite kimya enstitüsü ta· 

oğlu Turguda rarparak lt J azalığına tifvinine Valonların \e 
ne ailesi k 11ı koymaktayaa da bir " a ma a · " katolik partisi mühim kazançlar te· Jebesi evvelki gece Maksim salon· 
til ıu kı b t mı~ ve :zavallı yavrucuğu öldür • ed<i muhariplerin (bu adam umumi lannda bir gece tertip etmis]erdir •• 

r çocu annı u asavvurun - .. .. M'.dd . na t f\lm Ji' min etmi5tir. Neticeleri belli olan 
1 

b 
d i ckt d. 1 N.h muştur. u eıumumi muavinle- rp e an ara ızmet ettiği ,.e d. 1 k l'kl .. d 5 .111 Eğlencede bütün enstitü ta e esı an vazgeç remem e ır er. ı a. . . ye ı eya ette ·ato ı er yuz e ı u bul t 

t .. ıu 1 k i . ilk d rınden Hasan Aksoy tahkıkata el Belçika tarafından 0 zaman mah· 1- d f 1 1 t A ve birçok davetliler un:n~ ur. 
ye mus man oma çın a ı. k k o ara ın an aza rey a mış ır. Y- • Yunanistana ihraç edilen hay· 
mı atmağa knrnr veren Diran, dUn oymuştur. Cim edilen biri olduğu için) §iddet ni eyaletlerde sosyalistler yüzde 3 vanların karantinaya tabi tutulma• 
eline geçirdiği bir jiletle kendi k~n le füraz etme i üzerine Spaak kabi· le kaybetmişlerdir. sı lüzumu alftkadarlara bildiıilmi~ • 
elini sünnet etmcğe kalkmııı, fakat Van da a "gaç bayrarrı ne~lnin dü~tüğü hatırlardadır. Liberallerin de ufak kazançları tir. 
bu işi beccrcmiycrek yaralıınmıgtır. Pierlot kabine ı' de l\1artens me· d · • Çiftçiliğe zararlı hayvanlarla \ar ır. Şimdiye kadar alınan netıce- mücadeleye devam edilmek~r. 
Hndlııeyi öğrenen nllesinin milraca. Van, 2 (A. A.) - Vilayetin her sele::ıinin h,ıc;ule getirdiği buhranı i· Jerde Flaman nasronalistleri de u- Geçen bir ay zarfında Jstanbul vila· 
nti üzerine Diran Cerrahpaşa has- tarn.fındn 20 gündenbcrl başlıyan zaleyc muvaffak o!amanu:;; \e neti· fak kazançlar temin etmişlerdir. veti kazalannda 67 domuz, 1600 
tnncsine kaldınlmıa ve ledavl altI- ağaç dikme faaliyeti diln yapılan Çam tırtılı öldüriilmü~ür. 
na nhnmı tır. bayramla bir kat daha hızlandml • • Orman muhafaza teşkilatını ~ 

mıştır. Bayrama vali ve komutan \'İye için Beşiktaş, ToJ)kapt, Edır-
------------ baştan olmak Uzcre asker, :mcmu- Ad · d b nekapı, Ahırkapı gibi odını.. sa~ış 

b• rin ve halk iştirak etmiştir. Yeni apaza rı n a üyü [{ yerlerinde birer muhafaza nobet'1Sl 
Kadıköyünde ır yapılan ve sekiz kilometre tuıun. bu:u;_~~~::~nin ih~)'al' he· 

k d k de olan Van iskele §osc inin her b • ı · dah.l ı caklan \"lft.vetle-
a 1n1 UY Uya ı d 

yet enne ı o a • , 
iki tarafı ağaçlandınlmıştır. 1 r yangın o. u re bildirilmiştir. . . 

• Hava haberalma postalan ıçın 
atmışlar muntazam kuleler temini dahı11~ 

Bene~in bir Bakırcılar çar~ısında on dört vekrııetindenviuıyetltteteblifed11· 
Zabıtaya böyle bir ~ ~ mi,.ttr. . 

d k k d 
• Veremle mücadele cemiyetı a}-

cinayet ihbar edildi nutku Ü an yan 1 lık toplantısını çarşamba günü ya· 
Bundan onbec: gün kadar evvel Ad pacaktır. 

.. apazan, - Çıkan bir yangın 12.i Ayşe, Yazmacı Esma, "'amıacı J ·ı· b d l "L.tti •apu· Kadıköt ünde Kurbahdere civann· " • ngı ız an ıra 1 ı a,. " 
J 0.-- Ba~taraf' 1 incidı Bakırcılar ~arşısında 14 dükkan Bedriyedir. ru ile Izmire Pireden 350 seyyah 

da bir bo tan kuyu unda gebe bir ile noterlik binasını kUI clmlştir. lt- Ynnnn dükkanlar içinde bir tane- gelmiş, Bergama ve Efesi gezmi~-
kadın; ce<;edi bulurunus ,·e } apılan Clevland, 3 (A.A.) - Eski faiyenln gayreti ile tehlikenin dnhn si de bo~tur. Yazmacı Bedrlyenin lerdir. 
tahkikatta da bakkal Ahmedin ka· Çekoslovak reisicumhuru Benes • Boenos Ayreste reisicumhur 

çok bUyUmesinln önUne ge,.ilm!atir. çekmecesinde bulunan 700 lirn.sr O . d.. t l posta b'r-
ısı Emine oldurru ötN-enilen bu ka· ile, Nevyork beledı·ye reı·sı· Lagu- " "' rttiz un en emasyona ı 

o• D"kk. da yanmıştır. Yanan dilkkina bi- l'ğ' · b' · · k · · hakQ 
dının kazaen kuvuya düşerek öl· erdia bir nutuk söyliyerek Çekos u unları yananlar, terzi Hn. ı ının on ınncı ongresını • 

J Uştk bulunan Türk ticaret ve zirn. met azasının ve kor diplomatiiin 
düğü zannı hasıl olmu5tu. lovakyanın istiklalini istirdat ede. 8811

' Bakırcı Muzaffer, bakırcı lb. at b:ınknları §ubeleri de bUyUk teh huzurile açını tır. Kongre, bu mu-
F:\kat e\"velki gün 'Csküdar müd ceği kanaatini izhar etmişlerdir. rahim, terzi Mehmet, Bozö,Uk tuhn ilke ntlatını~lardır. nasebetle bütün dünya memleket-

deiumumiliğinc yapılan bir ihbar Benes, zafer gününün geleceği. fiye mağazasının nrdiyes!, bakırcı Znrar 30 bin lira kadar tahmin }erinin bayraklarile süslenmiş olan 
hadisenin mahit·etini birdenbire ni söyledikten sonra harı·ciye mu··s- su mebu an meclisinin içtima salonun-

J • rcyyn, yazmacı Zehra, manita • cdlliyOl'. Yangının sebebi hakkın -
deg~ic:tinni~tir. Bu ihbarda, kadının teşarı Summer VeJlesin Çekoslo- l M da toplanmaktadır. Bu kongre, en-.. 

1 
uracı ehmet, yazmacı Ayı.ıe, ter. dn tnhkiknt ~ apılmaktadır. tema yonal posta birliğinin cenu~i 

öldürüldükten sonra kuyuya atı · vakya hakkırd~ ge~c.n1erde yap. Amerikada toplanan ilk kongrw· 
dığı ileri sürülmüş, bunun üıerıne mış oldllğu beyanattan mütevellid yetimizin ortadan kalkacağını an. mayınca çocuğu öldüren çocuk hır dir. 
ceset mezardan çıkarılarak morga memnuniyetini izhar etmiştir. lamağa başlamıştır.,, sızı tarzında idarci lisan etmiş o. • titvinof ile Moskovadaki Japon 
kaldırılmıştır. Tahkikat morgun \C· Mumaileyh netice obnJ.: ıdemiş Nevyorlc belediye reisi ise, dip- luyor.,, elçisi Togo, dört buçuk ay süren 
receği rapora göre genisletilecektir. tir ki: lomatik tabirlerle beyanatta bulun Hatip, cinayetin hürmetle mu- muzakerelerden sonra balık a\•lama 

''- Haşin kuvvete, gene ha-.in maktan imtina ederek Çekoslovak. h l k ğ mmtakalnnna dair bir itillf imt:ı. 
:r at o ara ya~ıyamıyaca ını söy- etmislerdir. 

kuvvetle muka~ele etmek lazım yanın zapte:lilmemi , cumhuriye. lemiştir. • Slo\-ak hükfuneti mebus Stefan 

Atatu•• rk albu" mu" olduğunu telkin.etmiyorum. Fa. tinin imha edilmemiş, yalnız ka- Mumaileyh, Amerika mileltinin Pol~aki hariciye nezaretine getir" 
kat dünya, Avrupanm bazı mem • çmlnuş olduğunu söylemiştir. mütecavizi meydana çıkaracağını miş ve mwnaileyhe ayni ıamand~ 
lcketlerinde kendini göstermeğe '

1
- Onu kaçırmış olan himaye- ve !demokrat devletlere yardım e- ort~ ~lçilik payesi vermi§tir •. Em 

Resimli Hnftanm nesrettlği bu nl- başlanuş olan manevi ve içtimai den bahsettiğimiz zaman, fidyei deceğini blitün dünyaya ilan et. ha.ncıye. n:ı~rı Dufcb.n~ • 
bUm üç ılefa ha ılmı~. binlerce nüs- inhilale bir nihayet vermek Jazım j necat alıncıya kadar kaçırdıgı ço. mek suretiyle harbin öniıne geçi- .r<?tılh\ak~yt1dma n, ~d.eğ~}, mn ka-

ld y k · , _ _.. d d · w h' _.1 b f.d . . y mesımn ın a \er ı ı l(iam 
~~f'llll-MllllMl"111 .... .-ı~-- bG satılmıl}t1r. o ugunu, a 111 taKUır e me enı- cugu ımaye ıı;.uen u ı yeyı al- lebılccegi mUtaleasındadır rann t · tm' ti · · ı emyız c ış r. 
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Ensegi açık mı 
kapatmalı 

bırakmalı, 
mı? 

Saçları yukarıya kaldırıp ense
yi açık bırakmalı mı, yoksa güzel 
bukleler halinde enseyi kapatmalı 
mı?. İşte bugünün ~ık ve zarif 
kadınını en fazla düşündüren mü
him ınesele budur. Bu mesele yal
nız kadın b•:rberlerini alaka.dar et. 
mekle kalmıyor. Şapkacılaı:ida bu
nun halli ile uğraşıp duruyorlar ... 

Çünkü bu senenin son modası 
aayılan ince, kilçük şapkalar, an
cak yukarıy.ı doğru taranmış ve 
ensesi açık bıra<ılmış saçlarla ya
kıJıyor. Halbuki ciğer biçimlerde 
yapılan ve modası muhafaza edil. 
mek istenen şapkalar da enseyi 
örten yarı uzun saçlarla iyi gidi
yor. 

Okuyuculanmızı bu meselede 
tereddütten kurtarmak için altı 

aaç biçimi gösteren resmi keyuyo
ruz .. Bu modelleri birer birer tec. 
rübe ederken şüphe yoktur ki ken
ldilerine en fazla yakışan örneği 

bulacaklardır. 

Soldan itibaren birinci model, 
henüz saçlarını fırçalama tarzın ı 

değiştirmemiş olanlara çok uygur. 
gelecek bir modeldir. Bu biçim 
aaçlar hem modaya uygundur, 
hem de klasik saç moddellerin
den pek farklı değildir. 

. Saçlanru bu tarzda yaptıran bir 
bayan kenldini yavaş yavaş yeni 
modaya alıştırıyor demektir. Yan 
dan bir çizgi ile ayrılmış olan saç
lar alın üzerinde düz<iürler. En. 
aede gi!zel bir üstuvane şeklinde 

toplanırlar. Fakat her şakak üze
rinde güzelce kıvrılmış ve yukarı
dan firkete ile tutturuJmuş birer 
bukle vardır. Bu gençlere yakışan 
ve bayanları bir kat .etaba gençleş
tiren güzel bir saç tuvacltidir. 

İkinci model en son modadır .. 
Burada alın hizasına rastgelen saç. 
lar çok kısa kesilmiştir. 

Saçların kalan kısmı bir 'bukle 
teşkil ederek yukarıya taranmıştır. 
Ön taraftaki saçların iki yanların
da bulunan saç yığınları ise düz o
larak fırçalanmış ve tepede üç ve 
ya dört tane küçük tarak ile tut
turulmuştur. Bu şekilde taranacak 
saçların tepede çok yer tutmama. 
sı için gayet ince bir tarzda bukle 
yapılmış olması şarttır. 

Üçüncü modelde saçlar yan.dan 
ayrılmıştır. Bu suretle ayrılan saç
lar biribirine verev olarak firkete
lerle tutturulmuş üç bukle teşkil 
eder. Arka'ltlaki saçlar da yukarıya 
doğru taranmış, fakat gevşek bıra
kılmıştır. 

Dördüncü model klasik bir bak 
tuvaletidir. Ortadan bir çizgi saç. 
ları ikiye ayırır. Ve saçlar geniş 
dalgalar teşkil edecek tarzda tara· 
nır. Yan bukleler kulakların yalnız 
yarısını örtecek tarzda taranma
lıdır. 

Beşinci mo<lel zarif, fakat muha-

!azası güç 'bir tuvalet tarzıdır. Bu 
t.rzın bozulmaması için saçlan u
zun zaman fırçalamamak ve iyice 
biryantinlemek icap eder. Tepede
ki bukleler yuvarlaktır, fakat öte
ki 'bukleler ldiizdür. Saçlar ar'ka
dan da yukarıya doğru taranmış 

olup taraklarla tuttürulmuştur. 

Son model çok ince ve çok gü. 
zeldir. Açık renkli saçlara çok ya
kışır .. Bozulmaması için briyantin 
sürmiye ihtiyaç yoktur. Güzelce 
taramak kafidir. Saçlar yandan 
ayrılırlar. Ön saçlar yukarıya doğ
ru taranırken biribiri üzerine dö· 
külen güzel bukleler yapar. Ense 
.de saçlar yukarıya kaldınlır, fakat 
ense açılmaz. 

tık üç model saç tuvaleti biraz 
yuvarlak yüzlü bayanlara çok ya. 
kışır. Yapılması ve muhafazası 

kolay modelerdir. Son üç mcl::lel 
ise uzun yüzlü bayanlara tavsiye 
edilir. 

Farnsa da Alp dağlarında büyük bir çiğ yuvarlanmış ve 50 iş
çinin bulunduğu barakaları karlakapamıştır. Karlar arasından kur
tulabilen üç kişi en yakın, köye gi..derek hadiseyi haber vermişler, 
bunun üzerine vak'a mahalline gelen kuvvetler çığın altında kalan
ları kurtarmıya başlamışlardır. Fakat karların altından 27 kişi ölü 
olarak çıkarılmış, diğerleri kurtarılabilmiştir. 

....... 
Kahire chımtııla bir Fransı:ı k llmt tarafmda11 yapılan kaırda esk t Mmr F'trnn1P..rmilan Şlşak'ın mc

ıarmm bulunduğu Jıalıe verUnıl~tl. İlk defa olarak neşretlllen bu rel!ll ntltmlı profeıföt )l.orıtc buldujiu al. 
tm sanduka ile güm il~ tabut n tnb .ottaki mUcc\'lıerler önUndo görülü yor, 

•• 

iiaıhklr 
Kasap, bir müşteri ile konuşur

ken bir kadın telaşla içeri girdi: 
- Çabuk bana kedi için on ku

ruşlu1c et veriniz. 
Sonra, dükkana kendisinklen 

evvel gelmiş olan müşteriye dön
dü: 

- Affeıdersiniz. Sizden evvel 
istedim, ama ... 

Muhatabı gülümsedi: 
- Zarar yok efendim, madem. 

ki çok acıkmışsınız 1: 

Posta gfi\·crclnlcrlnln rUytL~ı. 

- Yahu senin kaynanan öl
müş .. 

- Evet öldil .. üç gün oluyor .. 
- Neden arkadaşlarına haber 

vermedin?. 
- Arkadaşların hepsinin ahla

kım bilmiyorum ki; aralarında kıs. 
kanacaklar da bulunabilir, diye 
düşündüm. 

lk 

- llcy! DönUp nyaklarmm sl lln bakayım! / 

Sebep 
Yolun taşlan sökülmüş ve küme 
halinde yığtlmıştı. üstünde de, bir 
fener duruyordu. Geçerlerken ar
kadaşına sordu: 

- Bu feneri niçin koymuşlar?. 
- Otomobiller taşlara çarpma-

sınlar diye .. 

- Peki bu taşları yolun ortası
na ne diye koymuşlar? • 

- Fener, daha uzaktan görüne. 
bilsin diye her halde ... 

- Artık ellcrlnl oradruı çekeblJlr· 
sin. 

- l:ahu, borada blle bcda~• j 
zete okuyuculımndan rahat yo1'• 

- ltalyan knrikntllrtl ...,. 

- Tamirci mJ geldi~ • - Ben dilşUndüğümü söyleri 
- llayır. Mutfakta yanı;m çıktı. gizlemem .•• 

- Tuhaf şey 1 •• 
- Neden tuhaf?. 
- Sen konuşursun •. Böyle ol~ 

cıı :hic lconuıımaman Hi:rtm ec}İ 

çenenk 
- Kasa.da on lira açık var. 

yapalım?. 

- Onu ben değil kasadar d~ 
şünsün.. Kasaya on lira kor ve r 
çığı kapar. 

- Fakat haberiniz yok mu f 

zin, kasaı.:lar dün gece öldü. 

- Diln knı; bıldrrrm 8' lamıstın ız cfı:nıllm? 

- O halde? •. Buldum ! Deft 

re "kasadarın cenazesi için 

lira çelenk masrafı,, diye yazarf 

nız ve çelenk göndermezsiniz. - On ikl... ~eden sordun'.' 
- Satıcı kapıda. on be diye ld dia ediyor da, .• 

Dce@Dşelrll 
~oDDeır 

Zil mütemadiyen çalıyoı:i:Ju. Ba
yan hizmetçiye seslendi: 

-Ayşe .. Nedir 'bu zil? Kim ça• 
lıyor?. 

Hizmetçi cevap verdi: 
- Benim bayan .. Bir şey sora. 

caktım da aşağıya gelmeniz Hizım. 

~alf 
Çocuğu olmuyordu. Derd yandı. 

Yeni tanıştığı adam sordu: 
- Sakın bu hal irsi olmasın?. 

Babanızın çocuğu olmu' mu?, 

· rr ı ~l~-~ı il /;"\ r -- •;' 

- Korkma dostum. Borç i tiye nlcre gözdağı olsun diye bu usul 
buldum! 

• 

Gen~ re sanıl:ırdan bazı ruünekkld lcrlrnlz böl·fo eserler lstlyorlaı'! 
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... ! Üçüncü Fransız cumhuriyetinde gelip geçen cumhur reisleri 

'
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cu·rnhur eisi g -eçti 
ikinci defa cumhur reisi seçilen 

ni_şan satması yüzünden 

Jül Grevi, damadının parayla 
istifaya mecbur kalmışh 

Oumhurrtisi Pol De 
şantl, hıtstl.Si treni. 
le styahat ederken 
lavabonun kapısı 
zannilc dl.§ kapıyı 

açm~ ve dil§mil§tür. 
Bu kaza neticesinde 
dimall bir arızaya 
ulramı§ ve cumhur 
reislilinden rekil -
mişti. 

-nisanda Fransız ~yan ve rnebu-
meclisleri Versay sarayında 

1Ii meclis halinde toplanarak yeni 
nsız cwnhurreisini seçeceklerdir. 
3 denberi devam eden uçuncu 
ansız cumhuriyetinin on beşinci 
siCUrnhunınu... 66 senede Fran-
CUnıhurrcisliği sandalyesine on 

rt kişi oturdu. Bunlardan yalnız 
tanesi reislik müddetini tam o. 
k bitirebildi: Emil Lube, Ar-

n Faliger, Puankare, Güstav Du
ve Albcr Löbrun, 

ört tanec:i siyasi sebebler yü
den istifa etti: Ti yer, Mak Ma. 

n, Kazmir Pcrire, Aleksandr 
ilran. 

ki tanesi suikaste kurban gitti: 
di I<amoyu 24 haziran 1894 de 

eriyo isminde bir ltalyan anar
ti Liyonda hançerledi. Pot Du
r 6 mayıs 1932 de Gorgulof is
ndc bir Husun kursunlarile can 
di. 

ir tanesi sıhht sebcblcr yilzün. 
cumhurreisliğinden istifa etti: 

1 Deşanel. 
;-cliks For cumhurreisi iken ani 

ölümle öldü .. 
fü tanesi, Jül Greir, iki defa 

urreisi seçildi. Fakat ikinci 
ilişinden iki sene sonra, siyasi se· 
ler yüzünden istifaya mecbur 
dı. 

;-ski Fransız cumhurreislerinden 
nız bir tanesi Milran bugün ha
ttadır. 

~u on dört cumhurreisi arasında 
çok mevkiini muhafaza eden Jül 
irdir. (9 sene). Cwnhurreisliği 
kamında en az kalan ise Kazi-
Periycdir. (altı ay). 

· ransada cumhurreisliği \'azifcsi 
8 kanunu esasisiyle ihdas edil. 

.. tir. Fakat Fransızların ikinci 
huriyet ismini verdikleri bu 
urreisliği, intihabı ve salihi-

leri bakımından bugünkü cum-
ci Jerine hiç benzemez. Bu 

urreisi, bütün milletin birer 
er rey vermesi suretile seçilirdi. 

urreisi olabilmek için iki mil· 
dan fazla rey alma ı H\zımdı. 
u suretle intihap edilen ilk ve 

Sağda ve i1stte: Fransız cumlzurrtislı

ritıdcn Tiyer, altta Milran. Ortada: 
Cumlmrrcisi Sadi Karnomm bir gcziuti 
sırasında hançerletıişini gösteren temsili 

· resim. Solda: Puankare 

son cumhurrcisi Lui ı rapolyondur. oğludur. Ce.zairde geçen ilk askerlik 
18-18 senesinde 5,431,226 reyle bu hayatı çok muvaffakiyetlidir. Kı
makama seçilmiştir. Fakat üç sene rım harbine iştirak etmiş. Sı\'asto
sonra Lui Napolyon kendisini üçün. pol muharebesinde bulunmuştur. 
CÜ Napolyon ünvanile imparator Marcşalın muayyen siyasi fikirle. 
ilfin etmiştir. ri yoktu. Yalnız ananeleri seviyor, 

Üçüncü cumhuriyet 1873 tarihin- bun!:ırdan ayrılmak istemiyordu. 
de Fransız mücssesan meclisi tara-1 Fransız te~kilatı esasiye kanunu 
fından ilan edilmiştir. 1875 yılın- ı mareşalın zamanında meclisten gcç
d:ı Fransız cumhuriyetinin tc~]dlfıtı ti ve mareşal :-.lak 1\lahon bu ka-

' esasiye kanunu yapılmıştır. B u ka. ' nunla cumhurreisi ünvanmı aldı. 
nunun, Fransız idare sisteminin Fal\~! her intihabta teceddüt taraf. 
cumhuriyet oldu6runu tesbit eden tan mebuslar mütemadiyen artıyor. 
maddl!Sİ reye konulduğu vakit aley du. Meclisle cumhurrcisi arasında 
hinde rey verenlerle kabulü için rey müteaddit defalar ihtilaf çıktı. l:Iat
,·erenler arasında tek bir rey farkı ta bir defasında Mak Mahon mecli
vaı dı. Yani altmış senelik Fransız si fcshettirerek yeniden intihap yap 
cumhuriyeti, bir reyin bu fikri ka- tırdı. Fakat bütün bu arzularına 
bulü üzerine ilan edilmiş oluyor. rağmen fikirlerinin memlekette yü-

1873 de Tiyer Fransız hükfuneti- rümediğini görünce 1879 da istifa 
nin başına getirilirken cumhurrei i etti. Yerine Jül Grevi seçildi. 
ismile değil "icra komite.i reisi., is
mile getırilmişti. O vakit altmıs üç 
yaşındaydı. 

Tiyer, Marsilyah 

amelenin oğluydu 

bir 

Tiyer Marsilyalı bir amelenin 
oğludur. Fransızlarla Almanlar a. 
rac:ındaki 1871 harbinden C\'Yel bir 
çok nazırlıklarda bulunmuştur. 

Harpte Fransanın mağlubiyeti üze
rine Bismarkın sulh teklifleri hak
kında karar vermek için toplanan 
müessesan meclisine 28 vilayetten 
intihap edildi. Meclisin toplanma
sından dört gün sonra da "icra ko. 
mitesi reisi,, ismile iktidar me,·kiine 

geçirildi. 
Tiyer Almanlarla sulhu imzalad.ı. 

Memlekette sükQn ve inııbatı tesıs 
etti. Yalnız, Fransanm takip cde
ce ri dahili siyaset hakkındaki fikir
le~ muhafazakrlar tarafından beğe
nılmccli. .Müessesan meclisinde e. 
kalliyette kaldı ve istifa etti. 

Tiycrin yerine mareşal Mak Ma-

hon getirildi. 

Mareşal Mak Mahon 

Mareşal Mak Mahon lrlandadan 
Fransaya hicret eden bir markinin 

Jül Grevi 

Jül Grevi yedi senelik cumhurre· 
isliği müddetini tamamladı ; 1885 
de bir defa daha cumhurreisliğine 
intihap edildi. Fakat bu intihaptan 
kısa bir zaman sonra damadı Dani
yel Vilson yÜzünden istif aya mec
bur oldu. Cumhurrci inin damadı, 
nisan almağı çok seven Fransız hal
kı~m bu arzusunu yerine getirmek 
için para ile nişan satıyordu . .Mcse. 
le büyük bir rezalet halinde matbu
ata aksetti. Bu suretle Jül Gre\'i da· 
madının kurbanı oldu. 

Müstemleke imparatorlu

ğunun müessisi 

Jill Grevinin yerine ufak bir ek· 
seriyet farkile Sadi Karno geçti. 
Sadi Kamonun babası bir hakim. 
di.. Farisi lisanını çok iyi bi!İ)'Or, 
bilhassa gülistan şairi Sadiyi çok 
seviyordu. Bu çok SC\•diği şairin is
mini oğluna verme) te tereddüt et
medi. Sadi Karno Fransada çok se
\'İlen bir adamdı. Fransız müstcm. 
lekelerinin esasını kuran ve bugün
kü Fransız müstemleke imparator· 
luğunu te is eden bu zattır. Eyfel 
kulesi Sadi, K arnonun reisliği za-

Sağda rıe ıistte: Kazinıir, solda: Du mcrg. Ortada: ]ı"il Grevi. "Aşağıda 
ve solda: Lui Napolyon. Sadi Kar 110 

F ransanın çok 

b ir adam 

sevdiği 

Emil Lubenin yerine iki namzet 
vardı. Arman Falliyer. Pol Daner. 
Arman Falliyer rakibinin aldığı 371 
reye karşılık 4 49 rey alarak 17 ikin
cikanun 1906 da cumhurrcisi oldu. 

Fransamn çok se\'diği bir adam 
olan mösyö Arman Falliyer yedi se
nelik devresini sükQnetle geçirdi. 
1913 de müddeti bitti. Ve Lupiyon. 
daki bağlarında üzüm yeti~tirmeğe 
gitti. 

Puan kara 33 yaşında 

nazır olmuştu 
Yerine Fransanın yetiştirdiği en 

bi.iyük adamlardan birisi olan Ra~·
.1on Puankare seçildi. Puankare 
"Tieşhur bir avukat, çok kudretli bir 

du. Yürüye yürüye ilk demiryolu 
bekçisinin kulübesine kadar gitti. 
Kapıyı çaldı, kapıcı bunu bayağı 
bir şaka, yahut bir delilik veya sar
hoşluk eseri sandı. Neden sonra 
kapı mı açmağa razı oldu .. Cwnhur 
reisi yol bekçisinin kulübesinde o. 
tururken tren yoluna devam edi
yordu. Ancak iki saat sonra cum
hurreisinin trende olmadığı anla~ıl. 

dı. 

Vücutça büyük bir arızaya uğra
mamış gibi görünen Pol Deşanel ta 
mamile i}•ileşemccli.. Dimağında 

bir bo~luk, hafızasında bir eksiklik 
kalmıştı. Binaenaleyh seçilmesinden 
yedi ay sonra istifa etmeğe mecbur 
kaldı. 

Aleksnndr Milr--

hatipti. 27 ya~ında mebus seçilmiş, Pol De~neJdcn sonra Aleksandr 
33 ya~mda nazır o1muştu. Milran riyaseticumhur sarayına 

manında • ~ · ''111~. 1889 
de bizzat a,nu:;tır. 

Cihan harbi Puankarenin cumhur girdi. Milran sağa doğru, muhafa. 
serljisini reisliği zamanına rastgclir. Harbin zakar fikirlere sapan bir adamdı. 

netice inden iki sene sonra Puanl<a· Papa ile anlaşmak istiyordu. 1924 
-enin cumhurrei lıği müddeti bitti.. intiHabmda radikal sosyalistlerin 
Fakat Puankare kendinden C\'\ elkı .rnzanması üzerine meclis ekseriyeti 
cumhurrci !eri gibi si) aset hayatın le cumhurreisi arasında çıkan ihti
:fan çekilmedi. Cumhurrei liğindcn lafı büyudü .Cumhurreisi, ih."tidar 
ayrıldıktan c:onra da birisi 1921 de me\ kiine getirecek baş' ekil bulamı
birisi 1926 da olmak üzere iki defa yordu. Radikal sosyalistler kendi. 
?aş,·ekil oldu. llk baş\ekilliği zama· ile beraber çalışmak istemiyorlar, 
mnca Huhr havza mı ic:gal etti. 1. Jığ•r hrkalara mensup baş\ekiller 

2 ı h::ıziraa 18!.H de Liyonda açık 
bir araba ile gezerken, Kazerijo is. 
minde bir l talyan anarşisti tarafın
dan hançerlenerek öldürulen Sadi 
Karno için Fransızlar milli bir ce 
naze alayı yapmışlar \'e kendisini 
Panteona gömmüşlerdir • 

Milyoner bir cumhur reisi kinci defa mda da kı) metini kay- Jc mecli ten itimat alamıyordu.Bu 
Sadi Karnocfan sonra Fransız betmiş olnn franmn ,·aziyctini sağ- rnzı)ct karşıc;ında Mılran son çare-

'arnlac;tırdı. Ve Fran anın mali if- ~ ak · cumhurreisliğine Kazinir Pori)·e re baı;vurmak, meclisi dagıtm ıs-
seçildi. Bu zat çok zengin bir adam- 'asının önüne ge;ti. tedi. Fal,at intıhabından üç harta 

Puankare d~ cumhurrc: 3 ğinden k hl k 1. dı. Serveti bugünkü par~sile 300 ..onra bir rntcli i dağıtma· te ı ·c ı 
•·ekildi;;i 'a\it cumhurrci li~in!' iki · h · ıo milyon frangı (bizim paramızla " >ir i. ti. Onun içın cum urrc1'-ı 

15 milyon Türk lirası) geçiyordu ,amzct \ardı: !lazir.m 19~1 de 1~tHa etti. O gün-
Sosyalistler Pcriyeyi hiç se\mezler. Gari? b i r tren kansına Jen bugune kadar ayan meclisinde 
di. lntihabından sonra aleyhinde uğrıyan c u m hur reısı ııadır. 
şiddetli bir mücadele açtılar. Esasen !\lilıanın yerine, nazik \C kibar 
zayıf iradeli ve kendi ine itimadı ı : Ha p •ncleri:1de Fran anıt uh m eme ile F.anc;ada pek m~-
olmıran bir devlet adamı olan Pe- ,•ahdetıni t mın e :.'.'n, bu suretle ~ur olan Ga ton Dumcrg cumhurrc
riye mücadele etmekten ise istifa ızim ve ira1P ile harbin kazanılma ı seçılcli. Fransamn SO\ yet Ru-.) a 
etmeği tercih etti Ye bunu 15 ikin- .,:mda mühim bir m(!vkiı o'.an \e 7c- le dıp:omatik müna eb~tlcrc gıriş
ciktinun 18895 tarihli istifanamcsi· yaşında olma ına ra~.n.:n dıpdır ne i tc~ bbu !eri bu sırada b::ıJadı. 
ne açıkça yazdı : \'e t:ımu ,ıhha bu ur!an KlamaıN )a'.Ja ile anla m:ı geri kaldı. Ga ton 

k. J' d ı 1· r l·ap'an namılt )u'm .bın rcı lı'l, müdJetı 1931 ) ı-"Kudretsizliğim karşı<ımda üzeri ( ·ı · ran a :ı 11 ı) a ' ' . 
me çöken mesuliyet yükünü taham-1 :n~rurtur.) ,. . . e ı ma) ı Jnda bitti. 
mm edilmez derece:!e a~ır buluro 2: .'.\1e?u an m~tı' re· ı Pol D 'ı ·rınc samimi bir \atanpener 

.enci. ılan Pol Dumcr B:-iyan ile çetin bir nızn... ' ak 
lntıhap ha !arken herkec; Klamaı ,1u ... -ade eden sonra ekseri) eti alar 

Bu da bir marangozun 'ıOnun c:eçilcc -inden cm•n li. Fak~ ntihap edıldi. Bu suretle 1906 da 
"lCtice üm"'iin hilafın1a çıktı. lntt \rman Falliyere karşı maJ"Op ol. 
haha i tirat\ C"len 8SS ki~:clen 75 • nu olan Pol Dumcr bu sefer cum· 

oğlu ... 

Penyenin ic:tifa~mdan kırk seki1 1 re) l~rıni Pol D~.en.!le \ermi~ler ıu;ei i seçilmi. bulunuyordu. 
aat sonra cumhurreic;Jiğine Fcliks li. Fakat yeni cumhurreisi, Elize 

for c:cçilmi5 bulunuyordu. Yeni cum Pol ne r~ 1 n.,z=1• ... e,;f"'ı; l:ultiı ara} ında ancak bir sene oturabil-
hurreisi bir marangozun oğluydu. .ahihi bır ~!on n 1 amı' lı. F :a.,.;ı lı. 1932 yıh:ıın altı rn:lyı ında mu-
Geııçliğinde amele olarak bir tabak 1kartemi ine aıa C'

11rak da ıti mi t ıarip muharrirler sergi ini açarken 
hanede çalı5mış, daha sonra bir Hıc ~amimi bir , <1ta•1p0 n er o1'luğ•ınd ;orguluf i minde bir Rusun lnırşun 
car yanında katiplik yapmıştı. Çok ia kim;;cnin c:üp11e i yol ... tu. arilc oldu. 

yakışıklı, fevkalade zeki ve çok mağ Fakat cunı'1ıırreic:i olrl ·~•ınun ~ Dumerin yerine şimdiki cumhur. 
rur bir adamdı. Muvaffakiyetini hı· ·iincii ::ıyı"l~ .... r,:ı .. ip hir krt"'1\'a ug ei i Löbrun seçildi. 
üç meziyetine .nedyundur. adı. llu u i tren'e h"r re mi :iic:a• Löbnınün cumhurrei !iği önumüz 

Feliksfor cumhurreic:liğinin dör· ap..ınak ÜZ"re c:.eyahat erii,·ordu. Gt :leki 10 mayı ta bitiyor. Onun için 
düncü senesinde Elize sarayında öl ~ uykusundan uvan<:lı. '..a\ abonur ,i~n bc5te Fran ız milli mecli i ye
dü. · ır-ı ın ı nı;1yo,•m zanııile \a"onur "li cumh~rrci ini seçecektir. Eski 

Yerine ayan reisi Emil Lube in ti- Jıc;: kapı ı""a nçt1 \ c anr ar"Tl:ız Yl'· cis Löbrün, ba-şvekil Daladye \'e 

hap edildi. Bu zat o vakit 61 yaşın- e düı;tü. Tren o c:ırada çok ya\'a<: mebu an meclis reisi Heriyo nam· 
da idi. Yedi seneİik ı:niiddetini ik. ~idiy~rdu. Cumhurrei i avakl:ırı zetliklerini koymadıklanna göre a· 
mal etti. 1900 yılında rnaUMnı: ine ;ıplak. O:zerinde pi;ama olduğu ha\ ğwh en çok dol:ışan isimler ıirlllt 
çekildi ve 91 ya~ına kadar mesut de ap"::ı bıktı. l lil;~iryetinde ya nazırı Koy, e ki mebusan reisi 
bir hayat ya~adıktan sonra öldü. • r::ısı yoktu, bir ı trıab da duymuyor I,3üssondur. 
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ÇINO • HJıtt, ilke bir bia' -Bell, Qn lltlhbarat ....W tef· 
loladekl kufttulmut b.wn ıertnc!a miralay ~'Jia. 

Celdrdeldertai JD11111rbı.e UDttı. A· SU pnrl..,_.a IJlr ıllJlll tloean• 
merlkalr, bu bateltetl SOrmeme.ıtll- llDIZ, Kr. OoclfHJ, J>llaa P* ,.,_ 
ten ptenls '1aratmJ bbbtlttln utı. landa llaıweJonda1dla& Merede 

- Btlkl clpn fgmmntıT harb olVla, 1111 onda 1M11m1ak 
Geno addı artık tahammlU ede- D11lmk8ndlr. ltm41 4• Qla - Japon 

miyertk ha)'kırdı: harbi dolayalle buıa,:va seldJniz. 
- Hem ctbl#l4en clpralan çalı- Para h111111tm4a •c!lte etmeyin. 

yor belll buraya hapHCUJommuz, ı.t.nenll çek yaanaı,, ft)'a naldd 
hem de ikram etmeye bllayorını _ para vereyim. 

nus. ~Chnız nedir? Açıkça ~y- - Buna mukabD ne fatlyonu • 
leyin. ll'ldyel necat mı? nus! 

Cinc·Hel baemı ıallıyarak cebin
den bir Qlkm çıkardı. Actı ve bir 
saat, bit tomar klirt para, ikl 
mektup, bir lllmUt çakmak .,. bir 
avuc kadar bosuk parayı kal'lımı
dald ecnebiye uuttı. 

- Her ıeylnls tamam, delll ml? 
ltte cfsaralarom da bunlar ... sı.ı 
yakalıyanlarla beraber ollumu da 
g&ıdermlft.im, bir .. yinüı kaybol. 
masm, ııize fena muamele etmesin
ler diye. Yaranız filh yok deill 
mi? Adamlarıma, als at.., etaenis 
bile mukabele etmemeleri lQJı emir 

ftl'llllftim. Çt1nkO. bana mta ~mı -
ntls delD, dfıfım lkım. Simle l'~
rlpıet ldn ~yle bir yol taJdb et-

- On ldşl.yl öldllrmeye klf1 Po 
leeek kadar zehirli k.rlatal. .. 

- Kullanılmumı bJlmuabaJs. 
- Eler kıiatallerl ftl'lll9'1e b•• 

raber, kullanılmamu da IJfretır... 
nlz, tabD tıcretln.bl )'11beltlrts. AL 
laftıfmusa a«Sre eeyatanmm npv. 
da11 cıtanp (Aator) otelinde bir 
oda Jdralanut1, ftna oımu. 

- Sbtnlı nuıı tmu e4taellm ! 
CIDr·Hel, pnç QııU ıım ımtır 
- Bu ktlçtlk h&DDB, ~ dom 

buçukta otelin l&lommda ll&lale 
Jrahn f~efe gelecektir. Sonra • 
daıı. bir ellence yerine lft,menbl 
t.ek1tf edene, reddetmımenJs mi • 
naslb olur. '. 

mefe mecbur oldum. ÇUnkt1 8aü. _j 
hayda yalnız bir gece kalacağmm GODJ'RI:!', npurdaa Olbrdı. 
bOiyordum. Hiç 1Uphea1s bu bir tek il ftlllltrlnl aGaı1Ut m .. 
&'eceyi bana hasretmek fatem.tye - mW'Wtı\lll llalade ...,.._ "-•• 
ceJrtlnls. Halbuki llııi muhakkak valbdıl dll:ıfnc!t, Unrlac!ı "banyo rlr. Sizin gaı bir 
s&rmem lbımdl Mr. Godfrey. tozlan" i9hnll etlketıır bulunu i· amanda öld~? 

- t.mfmı nereda bDlyonunus? kl tam lmba buldL - Derhal bayıltır, fakat pek ça
~ • Rel SOltımsedl: - Banyonma toku nreett t.Clll· buk 8ldtlrmet1. Ba:rnklan yakıyor. 
- Twmfnhf Ti mesleltnbl bilme. lan h beraW taf17omınu pil - _ YannnırAa 'ft!' mı bu pıt ~-

... mi boraya ptlrmek sahm.et1- ba, dedi. raıa ltttltallerden? 
ne btıanm11Ann Bizim yerli vfaJd.. Godfrey de rtllllmledl: _ Odamda, teneke kutularda 
mhıc!en l~es mı.tnls, pirinçten ya- - Çln4e pek iyileri bulunmuyor saklıyonmı. 

pıhr. Buyurun. Ama bir tane ol - da- 8tlplltlenl10naıuz açayım da _ Nuıl kullanılır? 

mu. Bee altı tane 1lst tıste l~e- koklayın. - lllanmıdan tetir etmeı. Rll -
U. Kac!ehlerfmJs ynkstlkten az ka- Teneke kutulan ~ krlıtal.. tubetll yerde laklamak tehlikelidir. 
bacadrr. 

ıert memurun burnuna dofru uzat- - YanlDllda nurl muhafua •-
Samul denila Çin qJdlhıl fç .. tı. diyorsunuz; mesel& az bir miktar 

tikten 10nra )'&Ilı Çinli, )'UUDdald Kemur, tızerlerlnde yudı oldufu ıtStllrllrken ! 
aonsu da vurdu ft derhal bpmm gibi blrl 11.ftllta ç•lf. blrl kır çl• - I.alanmamak ıartll• herhansi 
perdeat aralanarak, sene bir Çinli çel1 kokan krtatal banyo tosl&rmı bir kapalı kab içinde tqmır. Keıe
km içeri sfrdL On aek1z yqmda kokladı w tenekeleri tebettrle çl- il bir tU.tUn tabakumda. 
bclardı. llaTI ipek Dserlne iflemell zerek bqb eeyalara reçtl - Şimdi bana biraz nllmune 
bir elblae ıtymJfti. KuJaklannda ı&stereblllr mlalnla? 

Godfrey, ftllzlerlnl Aıtor ote -
dmrlld ktlpeler, boynunda zOmrlld- ltndeld odasına tqıtıp ldlltledlk -
ltl bir l'erdanlık vardı. ten. eonra, gece, l&lona indi. 

ÇIDg - Bel ecnebi ile ~ km Biraz aonra, Son-Şa geldi. Açık 
blrRJlrlerfne tanıttı. 

Godfrey, odaama çıkaralc llatlk 
bir tlltb tabakalnıı lelllrll gaa 
a911'1den krlltallerle doldurdu ve 
renç kmn yanma d&ndtl. 

I ..... 8o a. ..__ eflltun ipekten bir Çin elhileli 
- - n • -· UUDtum pıleraJ l'f:.,U kız • ...__._,,_ '"-dı Dı....... gtym.ift1. Siyah aaçlarmm aruında .,...U&U tabakayı açarak lı:okla 

_......, ...... .MAi r. -....,; aGn ev. Jdl ... tn .. bir _. .... _ '"·"'·'...... dl: 
'!ftl .A.\'l'Upadan idi. ,..... yuemen U&U WMUU.J'U&o 

P ZOmrlld taJmnlan yine tızerlndey- - Ne gllzel llvanta çlçefl koku-
tJ'Qtı beraber oturup, birer lldfer dl. Çok gtbeldi, hele elleri, fildi .. yor! 

Weh Samui daha içtikten aonra, §inden oyulmut gibi, doru san w Genç adam, gümrilkten geclrmek 
oa. - Bet asıl meeeleye g1rdl: inceydi. 

_ Bbııe bir. _ _._ .. _ bul•· .. -·m- Godf ha·--'.&-· •&'-l .... için bulduju çareyi anlattı, kokulu 
.,.,_....._... .......... rey "'IU&ü6'"" -.& &m...u: banyo toaıan diye memuru nasıl 

• Jatedlifmlz için alzl buraya getır- - Avrupalı kadmlar ı:lbl l1yln. aldattığını artıvledi, 
& medlfinlze çok isabet e4lyorınmu. Genç kız dikkatle dinledi, bir 

- Nlcbl semiye plmedlnlz? Ka.. - Bu çeldk g~zlerlmle, rtıltınç mllddet gözleri, mllhlm bir 9ey dii-
.-.ıd adımı blUyomınu, hangi olurum o kıyafette... ..n .. 0 .•• n • .ı bir kta daL 
---'• -'-· ... ..._, p &...'t pu ,..,.. YonDUI 6AU• DO ya 
~- ... .,., ..... t e~-. ...... de bfilr. - eki, :m141 ne yapacaau.· .._ dl. Sonra birden kalkarak: 

tılıdl. nmız nedir· - Bara gidecek miyiz? dedi. 
- 2nt., Ve Çtnde bulnnmanmn - Biraz danaetmek ılzl aıkmu - _ Gidelim. Fakat kristalleri ba· 

•'beblnl de blllyormT sa, (Nllllfetll havuz) barına sfdeee-
Oodfrey l&r&l'dJ. tiz. Hep zabitler orada toplam -
- Nedir! yorlar. Orada sizt bir dostuma tak• 
- Zehtrll ps otmalt! dlm edecefhn. Buraya it için gelclL 

na verin. 
Kız, tabakayı çant111ına yerleş -

tirdi. 
- Ben dikkat ederim, merak et-

- Kime? ğinizi, •irketlnlzin mllmeuUlerlnl meyin. 

- Hanli taraf daha çok para ve- gönnek Ozere yakmda Kantona ıt· _ Öyleyse, siz benden iıted1ğinl-
*9e ona. deceğinizi ~ylenlnlz. Orada har • at aldınız demektir. Ben de hakkı_ 
~rey glllmefe çabftı. bin şiddetli olup olmadığını aorar• mı isterim. 
- Yolcu vapurunda zehlrll ga
nuıl ptlrdlm acaba? Garib ıteY

8IDIZ. 

- o bilir mi? 

~ God!rey, cesur oTmakia oeta'l:ier, 
ürpermekten kendini alamadı: 

- Oınm !htlmall ııe ııJapette ! 
- Bu ateam hana ftrdlllnJz fl. 

kirden sonra pek u. 
Godfrey balmı lSnllne efdi: 
- Bu, adeti. cfııayet. 
- Kantonu bombalımalr nedir? 

Cinayet delU mı? 
- Oıdtırmek istedillnlz Japon -

lar kJmler? 
- y alılia bir Jdll. 
- On kiflYi OldUrmefe kltl gaz 

iıtemiıtıım benden. 
- Ölilmilıı kat•t olmumı t=ın 

içindi. 

- Kim bu adam! 
- Şimdi anbyaeafan. Siz blru 

burada durun, 

Genç kız, döndUftl zaman, gtllU
Yordu. 

- Bu pce ben oteldeyim. Bir 
oda tuttum. 

- Babanız bir ıey demez mi? 
- Demek ılz asri Çinli kızlarmı 

tanımıyorsunuz? Ne ilterlerte, ya
parlar. Belki, bir otelde tek başla
rına kalmaları dofnı gtSrlllmez L 

ma, ıebeb mllhJm olul'lll., batta! 

Ş ANGHA Y'm meıhur barı, 
Nllllf~rll havuz, çok ka1a

balıktt. MUıterllerfn arasmda Afrl
kall ve Japondan maada her mil
letten adam vardı. 

Biraz oturduktan aonra, gtSzU 
hep kaptda otan Çinll kız: 

- Size bahı~ttiftm tabft g~ll -
yor, dedi. Bent gördU, masamıza dof 
ru yUrUyor, davet edin. 

Maeal&nna y"lclatan sabit, Çin. 
il generalin k~ı hararetle ıelam
ladı: 

- Bu gece 8W burada aönneji 
umuyordum. Yine her zamanki ıi· 
bi müthiş kaolabalık. 

Genç kız, iki P.rtE-11 tanııtırdı: 
IOylOyorsunuz. 

- Bil kolayım bulmupunuz. GW. 
biltal halinde tatıyorsunuz, bir 
•11 mve ederek kullanılıyor. Biz 

- Bilir. İngiliz kumandanla Ja-
'lonlann araamda irtibat zabitidir. 
-. Dostunuz, .Japon mu? 

SON-ŞA, el çantaamdan bir - Yil&bqı Piter Miater God· 
çek çıkararak uzattı. Çek, rey. 

erlıı de Olllm vasıtalan bul -
h111uıuncla ıöhreUmiz vardır 

• llslerla )'&llmda bfz amatör 
evkltne dUıUyonız. 
- Sbı aereden öğrendiniz bunla. 
t 

- Benim Japon doatum yoktur 
Bu adam, Japonların Kantonu ne 
.,.aman hftmbardıman edecekt"rini 
l)illr. Ja-. flava kuvvetleri ku • 
""11\ndnnrnftt t-ileum rll'nlak-ı etinde 

- Size ıtsstermez mi onu? 
- H r. ama belki ılze &ste-

Gocifrey'in namına Hong • Kongda Yı':;t;~ı mas~~n.a oturunca, 
bankaya yazılmı•b, yirmi bin dolar Son-';a sözilne ~evam etti: 
ltktı, fakat pualanm&mlftı. - Mir.ter Godr'rey ticari bir iş L 

- B rama:r.. imza yok. qin Cinde bulunuyor. Yakında Kan-
- Y . İşimiz blttJ- tona lrlt'Cek. SU.in kendisin~ yardım 

tf saman... 11id bu işte 81Um teh- edebilLc.ığİnizl "~Y'tdfm. 
Ukeıi var. Sizi &ldUrP.nler imzalı J - Ne ıaman ti:' diyorsunuz? 
bir çekten istifade edebilirler. Godfre cevab verdi: 

r _!'&!'!il 1iare&! l!ıfiilel ~,-;;. 1aM ,.._ ......... 8t .., 
tleyfm. .,_ ...... 1U"18-. PlaN'hwfnfs 

- t)'f. ancak cuma lbl ._,. a..e ._ ..,.._ 9lllmı bqNt 
'ibı1 oJunımmr.. BCDberdlmaa 1ı1t,. IQbldll. 111"' ak I•• •~ .......,.,. 

o ur . .tnporuar ~ b1rb.ç ha- inerken: 
va bticumu yapacakJar. Genaal - Vaplll'U1NI lıııltta b.lkQvT d1 
Peko kararlqtırmıt. ye 80l"4a.. 

- B.lm. ba ..-aı Pelııot - TU'lll ..w alt1ı!a,, 
- J'apmı er~ ftllL Bu - ,..._ 1111 _, w!llteılntıııl 1. 

sabalı lanlb&Ja pldt. lın. Ben ete ~ flılaJanm. 
Son.Şa, ~ıe kar11tıı OteUa l&lonuııa slrdller. Scıe.fa 
- O da btıfm. otAlde bl!Jor. çekl' tm•ladt tt Oodfrey'ı 1mttl. 

Ke· dime oda aYııJ:ırkell, U.We HUDfllJar ftUllert otmndblle 18ttL 
iMnlnl gördua. rtırken, ıeno kmn geklk aesıert 

Yllzbqı, birden ıenç Jma 4~- dalrDı ft lfadtllaH. BtlyQlk bir QlJl 
dU.: ntanperteıt fabl_ ,..ak. 1ııtr sb 

- 811 de mi Aator otelillde Jr.alı· I01lJ'a IJleoet. Oodhey bu dUtbct 
yora\lnus? Ue, gekl kıla ua&tt.I: 

- Evet. - Alın oekln1zt. •• Bana btltalla. 

Oodfrey, dtllllnceye c!alc!ıfı ldn ri verin.. 
zabitin kızı kendilinden Jmkanm11 
glbl ıuratmı QtJimı farketme41. 
Hiçbir ,eyin farkına varacak halde 
deftıdl. Gaz kriltallertnı lltemele • 
rlndeld mabat herhalde pnen.l 
Pekoyu zehirlemektl. Kantonu bom 
bardıman emrlnl veren erklnıh~ 
biye reli!! Çin ııoktai nuarmdan 
mllkemmel bir intikam. Fakat bL 
ytlk bir otelde, bir pneraU .. hlrlt 
gazle öldUrUp sağ ıalim kurtul • 
mak lmklnı pek azdı. Keıkl gazi 
kendim kullanmalı nadetmeıe)'

dim, diye dllellncll1. Muhalr.k&k ya. 
kalanacak ve asılacaktı. Derhal bu 
itten 81)'nlma c;t.relerinl arattı!' • 
mala bqladl. Fakat k&flP Son-8L 
yı ele vene bile, Clnı·Htl'ln pen~ 
çetinden yüaımı kurtaraml)'aca. 
itını da 'biliyordu. 

Son-Sa cevab Termedl Bqmı 

•alladı. 

- Fakat burada reııeral Peko
yu ııyl• Hhlrlenall, )'llwmı 

kurtarunaaDUL Hem hllınmap 
da lyi bilmJYm8\UlU. Befbwle Ola. 
blllr. 

- Ollu bu aut• seblrıemııec.. 
lim-

GODl'IUIY aııcalr., npvc!U 
crtıp ıueteıere ~ı ıeidtrdl 

li zaman, genç lmm aon *1mdekl 
manayı anlıyabUdL Gazeteler Japon 
erklnıharblye ~fil ıeneraı Peko
nuıı Aator otellııde banyoınmda &. 
111 olarak b11lundutwıu )'Ul10tlar. 
dı. Ölllmtln 11bebl, henUI anlqdı. 
mıyu bir ıım. banak rıeblıtenme
/ymlf ft banyonun yuımda bcıt bir 
file banyo tozundan bqka ıllpheyl 

O TOMOB!LDE kma bert.bet' callb bir ıey bulunınıam•. Cenert.· 
otete dönerlerken, çanı.yı Uıı. emirberi, )'ablartnda hluı~ya 

almü ıated.lği zaman bir tabanca kolı:u verecek bir §eY getirmfftkle
naınluıu eakağriıa dofru wıanaı. rl lçtn, otel ldil'ell tarafmdan ft. 

- Tabi §oförU bilim adantım11A rilen koku lı:rlltaU~ banyo 111· 

dır. 

- Klınl ve ne~ &ldtlrecettnW 
anladml. Ben bu ilten v&qeçlyo • 
I'Um. Çılgınlık bu. ikimiz 41 alıl&• 

cafu. 
- Verin ç61dııizl blıla ede11m. 
- Ben çeki iltemlyotw6. TUtlm 

tabakasını \'frln bana. 

- Yarın aabalı. 
- Yann sabah, sfz de, ben de 

mahkemede olacağız. 

Otelin <snUnt gelıntılerdl. Go4 -

katmam, 

yunda erlttlltlerhıi aöytemıı. Ja ~ 
ponlaraı, llv~ta koblu tayla yı
kanmak ment.Jtlart metııur olduiu 
lçln, bu kahat aa~t tabi! gfSl'Dl -
ınettıYllllf, 

Godtrey bu havadisi okuyunca, 
genç kwn kolayca kurtulmum -
dan dolayı derin bir memnuniyet 
ve Çlnll zeklamnı buldufu incelik. 
ler, Jı:urnulıklar lwtımnda da bU
yUk bir hayret duymaktan kendini 
ınenedemedl. Meselenin I~ ytlıUnU 

Ciıt Lttlhbarat aervısne kendl111nden 
baıka hlo klmSe, belld ula &lre • 
D 
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ava hücumlarına karşı 
son sistem sığınaklar 

1938 eylfilil içersinde cereyan e
d~ .hadiselerin sinirlere verdiği ger. 
gınlık henüı zail olmadan bu mart 
3:1 içer-sindeki birçok ehemmiyetli 
sıyası \"a.kalann biribirini kovala • 
rna~ her millete mensup insanların 
UZertnde çok derin bir tesir bıraktı. 

imdiye kadar yalnız resmt makam 
lann ve mütthassıs muhitlerin isti· 
~ sahcsı. içersinde telakki edilen 

hı:çok m~reJelcri bir halk meselesi 
olarak crtaya koydu. 

Hava h0cu.'tllarına karşı korun -
:rna meselesi bu meselelerin en ba· 
§ında gelir. Her millet bugün bu 

eseıe ile mt:ı;guldür. Dünyanın 
hicbir taraf mda bugün hava hü -
CUrnlanna kartı korunma sadece 
ir devlet işi o!arak tetkik edilme. 
ektedir. nu korunmayı yalnız bil. 

1 
Gmetten be!diyen hiçbir kimse kal· 

:nan:ı;ltıı. Her yerde devlet \ 'e m!.
'et bu işte biribirine yardım ede -
rek hava hücumlarına karşı Jl.cil 

orunma tedbirleri almağa çalı, -
maktadır. 

işe yarayıp yamml'>·acağı meselesi 
hala munaka~ edilmekte olan bir 
meseledir. 

Bu umumt sığınakların ancak şc 
bir halkını kısmen koruyacak bır 
vasıta olduğunu kabul etmek icap 
eder. Çünkü şehrin bir ucunda otu 
ran bir Yatandaş farzcdiniz. Umu
mi sığınaklardan birisi bu vatan -
daşm evinden bir kilometre kadar 
uzakta olsun. Bu vatandaş gökten 
dökülen cehennem ateşi altında u • 
mumi sığınağa kadar nasıl gidecek 
tir? Şehrin her soka~rında ayn ay •• 
rı sığınaklar yapmağa ise hiçbir 
devletin mali kudreti kifayet et -
mez. 

O halde taryareden korunma bir 
halk terbiyesi meselesi olmalı \ıe 
kanuni mücyyedelerle takyit edil -
melidir. Her vatandas, kendisinin 
ve ailesinin canını korumak işinin 
bir vatan borcu olduğunu bilmelı 

ve evinde muhakkak bir sığmak 
yaptmnalıdır. 

Hava hücumlarına karşı tedbir 
:Yer YilzünUn gergin manzarası almağa büyük bir faaliyetle çalışan 

kazıısında bir harbin ne vakıt zu • milletlerden birisi de Belçikalılar -
hur edece~ni kestirmek mümkün 
d r.• dır. Belçika hükOmeti bütün ev e~ildir. Si,·ast hadise!er biribirini • 

J sahiplerini evlerine sığmak yaptır-
o kadar garip Ye beklenmez bir su- mağa mecbur tutmuş ve bunun 
r~tte takip ediyor ki insan her da- için halka birtakım kolaylıklar gös. 
kika bir harple karsılasacağını dil-
ilnnı li .. __,.. termi~tir. Bu SibrınakJarın ucuza 

~ ek mecbnfr,:etinde kalıyor.. led"·ı b"I · · · b" k ··t Bu...r.- J • h ma ı e ı mesı ıçın ırço mu e -
~\Uı patlayıverecek bır mu are- Yukardan aşafıyo dolru: 1 - hassıs heyetler çalıı:rnıs ve en az 

benın dünyanın hangi sahasında o- Belçika sistemi bir sığınak: Unmmi maı:raflı en fazla rn~a,·im sığmak 
la~nı. hangi milletleri beraber Makta. 2 - Aynı sılınalıtı t11lc1111 modelle;i tesbit edilmiştir. 
sOrükli::rece~ıri talunin gayet mü:,. maktaı. 3 - Soluk vcrmız kapılar. 
kOI bi:- işlh. Onun için blitiin c.1un.. 4 - Y mi apartmanlarm temeli atı. 
ya ınilleUerl harbe hanr bulunmak lırkcn yapılması mtcburı olan Bel-
rntcburiyetindedirler. çika $~tına1e modeli. 

Bumt..nn harbi ya kuvvetli hava m '.ıl:>~" =» •!hmhnun -cucu"ievt • • "---' o annın, ya u-ı moförnr .... eş. • ~.-· 

talarmm taamızile başlıyacak gibi şan etmek için hOcumlannı asker
görQnQyor. lerden ve askeri mmtakalardan zi _ 

yade açık ı:ehirler üzerine ve sivil 
v Askerlerle diplomatların uyuştu- halk arasına tevcih edecektir. Eski 
gu bir nokta var: Yarının harbi, Alman erkfuuharbiye reisi Luden _ 
füin edilmeden ve fuli olacaktır. dorf "toptan harp,, ismini verdiği 

Bu mücadelede hiç şüphe yok ki bu çeşit harbin nazariyelerini mü • 
bombarrirman tayyareleri mühim teaddit kitaplarla iıah etmiştir. 
bir rol oymyacaktzr. Ç,Ok kuvvetli 
tahrip vasıtaları ile mücehhez olan Ispanya ve Cin harpleri ise harp 
bu tayYareier hilcum edilen millet tayyareciliğinin tahrip kuvveti hak 

' kında maddi ve kat'i misaller ver-
miştir. 

*** Diyanna Durben Müstakbel birharptebilyükşehir 
terde yapılan umumt Sığınakların 

lira 

Resimlerimiz bu mütehassıs he) et 
lerin yapılmasını tavsiye ettikleri 
sığınakların §ekillerini gösteriyor. 
Heyet bu sığmaklann harici du • 
arl~-3x>mbalara knrsı :!azla 

mukavim olmasını ve bombanın 

ka}ınasıru temin maksadiyle beyzi 
şekilde yapılmasını uygun görmüş
tür. Bu binalara muhni.k gazlerin 
girmemesini temin için de "soluk 
sızdırmaz kapı,, ismini verdikleri 
ve 3 numaralı krokide görülen ka
pılan tavsiye etmektedir. 

Belçika hükfuneti sırf sığmak 

maksadile bankalardan borç para 
alanlara, müUdinün muayyen bir 
hissesini terı:ıinat olarak gösteren -
)ere faizsiz bir kredi açılması hu. 
susunda da bir kanun hazırlamak -
tadır. 

VA ZA N: L. Husc lı 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyah; 

Moresby er 
endişe 

1 

emı 

ve 
seferde olduğu müddetçe 

heyecan ile beklerler 

llolatıda ycni Ginesinc1e ölen erkeğin Tıatırasını taziz cam rna~ukaları 

Garibi nerede: ~lelfinezyahlar a- _ S3~ _ 1 \'e avdet düğümleri vurulmaya ba~-
rasmda (ihracat bayramı) dahi lanır. 

rnr! Melanezyalıların nehir ağızla- ra} ığın demiri de bir ağaç içine Görülüyor ki yüı gün, yani üç bu 
rındaki köylerde yapılan bu ba} ram bağlanmış büyücek bir ta~tır ki bu çuk ay süren bu seyahat mühimdir 
ları hem çok güzel, hem çok heye- da mukaddestir. Denize salındığı 'e yerliler için hiç şüphesiz büyük 
canlıdır. zaman ba5ında üç erkeğin nobct bir hadisedir • 

Mesela !\loresby körfezindeki köy bckleme:::ıi mecburidir!.. Onun için Moresbyler gemi sefer 
!erden yerliler her sonbaharda ha. Gemi bu suretle tamamlandıktan de olduğu müddetçe endi~ \e h<' 
zırladıklarr bil} ük yelkenli ka} ıkla- sonra bir prova seferi yapılır. Bun- yecan içinde beklerler. Köyde 1 
ra çömlek gibi toprak mamulatı da genç kızlar geminin guvertesine lanlann, geminin akibeti hakkın 
doldurup Papua körfezinin büyük dolarlar ve bermutat dansederler!. (falı hayır) addettikleri şeyler 
nehir ağızlarındaki köylere götürür, Kayık yüklenip de mubadele se- derece dikkate şayandır. Gemini .. ı-
orada Papioka ile mübadele eder- ~ ahatine çıktı mı, geminin kaptan kibetini uğurlu ve uğursuz işar«:: 
l \'C tavfalannın karılan evlerinde le kPC:fe çal~ırlar. er.. J "'il 

Moresby yerlileri bu heyecanlı oruç tutmaya mecburdurlar. Ta MeseHl köyde birisi \-Ucudur u 
seyahat için (Lakatoi) dctlikleri üç kay.rk avdet cdinciye kadar bu oruç sağ tarafındaki uzuvlarında bir se
köse iki yelkenli,. bizim kotralara de,am cttıği giöı bu müddet zarfın. ğirtme görürse bunu uğurlu sayar. 
benziycn kayıklar inşa ederler. ln- da yabancı bir e-.-e giremezler. Ken- lar. Sol taraftaki seğirtmcler ise u
~aata daha ilkbahardan başlarlar. di .evlerinden de dı~rıya at~ vere- ğursuzdurt 

Sonbahara kadar bitirirler. mezlirl.. Görülüyor ki göz seğirtmesi gibi 
Hakikaten bu kayık dört tane Gemi seyahate çıktığı günden iti- itikatlar Melanezyalılardan kalma 

küçük Melfuıeı:ya kayığın yerleşti. baren köyün her kulübesine uzun yüz binlerce senelik batıl itikatlar
rilmesinen ibarettir. Kayığın inşa- bir ip asılır \'C kadınlar bu ipe her. dan başka bir şey değildir! Sonra 
SI tamamlandıktan sonra sihirbaz gün bir duğüm vururlar. Bu suretle MeHinezyalılar rüyalarla da veka)ii 
ortaya çıkar, gemi.} i bir çok yabani gunlcrin hesabı tutulur. keşfe çalışırlar. Onlarda da rüyalar 
köklerin dumanile baştan ba~ tüt- Her on günde bir de bu dQğüm- tabir olunur!.. Mesela birisi rüya
süler. Bu suretle kayığın yelken Jer bir ağ ile sanhr ve gemideki ta}'· sında bir ot tutu~tuğunu görecek 
kuvveti çok ve yapacağı seyahat u- falan akrabası biribirine ziyafet ,e. olursa bu hayra alamettir. Yahut 
ğurlu olur!.. kerter. bir köpeğin bir kuş yakaladığı veya 

Bu tütsü merasiminden sonra yer. Bu düğümler tam elliye çıktıktan, hut da ağzında bir muz dalı taşıdı. 
lilerin kendilerinin dokudukları ku-ı yani :;o gün geçtikten sonra g~~· ğını görecek olursa bu f.cnaya aıa
maştan üç köşe yelkenler takılır. nin tekrar geri dönüsü hesap edılır met addedilir. 

Veya bir adam rüyasında büyük 

Ayda Uç bin 
kaz~nıyor 1 11<.ızıl Gölge HABER' iN RESiMLi ZABITA RO AN 1 · 133 1 

bir taş ,.C)'3 kaya görürse, yahut da 
mesel!\ kendini su üzerinde yüren 
bir tahta parça~ma binip suya bat
tığını görecek olursa o \'akit seya
hatteki geminin başına bir f el&ket 
geldiğine hükmedebilir!_ 

f' ~vimll kUçUk yıldız Diyanna 
Du '~n'in muı;affakıycti giln geç. 
t;kç::ı nrtmış ve bugün bwm para. 
mr::la aydn 3000 lirn knzannn bir 

· l olmuştur Halbuki daha ge
"11 ııcne ayd~ iooo lira ancak ka
.nr.} ordu. 

Oll/V'ı4>J 
l(~>JIJNll. 

l'llUW 
YEliULE

RE
lıll~ ETr, 

Gi 
/:l-!Vlf ~ı/ 
H"IYOıJ'f'. 

l.4RIN 
St~NAK 

YERi 
j()ı'... 

................ ._ ............ -.;; 

Gemi sağ salinl döndüğü zaman 
ise yerliler Gemiyi daha 20.30 mil 
uzaktan görürler. O yakit köyde 
müthiş bir sevinç ba~lar. Gemideki 
kaptan ve tayfaların kanları he
men denizde yıkanırlar ve küçük 
ka}'ıklara atlıyarak gemi uzaktan 
karşılanır. Geminin her seferde dö
nü~ü köy için büyük bir bayram o
lur. Kadınlar bu bayramlarda de. 
nizde gıcır gıcır yıkanırlar, sonra 
da yüzlerine gözlerine tebeşirle be
yaz beyaz çizgilerle süsler yaparlar 
ki bu ilk pudranın iptidai bir şekH 
olsa gerektir! .. 

Santa - Kruz adalanmr,ı yerlileri 
Bö>•le uzak deniz seferleri için da
ha iptidai kayıklar yapabiliyorbr. 
Bunların ka} ıkları, bizim bildi~i. 
miz basit b!r sandaldan ve bu san· 
dalın arka tarafında bir kulübeden 
ibarettir. Fakat llermit adalarının 
yerlileri denizcilikte hayli ilerkmiş
Jerdir. Bunlar büyük gondollar §ek
linde, kaburgaları beyaz siyah ~iz. 
gilerle i~lcnerck boyanmı~. iki uçla
n gondol gibi kt\Tik, arkaya do~'TU 
dört köşe, biraz mail takılmış çift 
yelkenli ve birkaç çi'te kü."'Ckli .za. 
rif ka~·ıklar in~ etmektedirler. 

(Davamı car) 
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Ertuğrulun Şöhreti günden güne 
gagılmış, hudut komşularını 

telô.şa düşürmüştü 
Bir tek ca.nlı komayıp ltlU ey- Selçuk hükQmet.t de &iindeıı güne aıılapbyor. :Ealdfelılr ve tn&ıtl de rek: 

liyesin, bunca zamandır mUlldl - btly1bıor w Blleclie kadar ilerle- bu memleketlerden mahdad ı.uıa. - Şevketlft.m, ddl. Alfer kim -
mUztl iz'aç, halkımızı nebb ve ga mil oluyordu. uayordu. dlr? 
ret eden bu çapulcuların kUstah- Bilecik Tekfıını cirazıb&ha he _ Harbin aeticeslnde ae mcmle- ~h1sar.t Sahfö clvanndald 
lıklan ~nüne silahınla geçesin! cliyelerle s~i elçislle Ertuğ ketıerlnlıı hududu Karacablsar vo Germeyan beylerinden blıt 

Ertufrul Gazi, ~racahlsan ruldan JUitak fatemlt ve keyfi~et Bilecik )'allIDA kadar ~mdid edil. Karacahisara kaç ıt.rer et.mı, ve 
~uhasara etmiş ve §ıddetle taz • Sultan .Al&eddhıe ar.zolwıarak bu mJ:1tJr. CamlUddUvel, Ertuğrulun kaç zııvallmm hayatını tarumar 
yıka başlamıştı. 'Muhasara eden ' _ 
ıa.t değil, korkunç bir bahadır, Tekfurluğua. ela bir ibaraaQzar ol- beyliğini daha onc.-e olanll gö&te- elmi§, kaç alle}i perişan eylemle, 
tüyler Uıperten bir kahraman ı:ı:wı kabul edllın1et1. rir. kaç ırza tasaUQt etml1' bir ha'bü!tlr. 
ve zaferden bqka bir teY bilmez Moıollar da. ınılt&tım taze vem& Blr gece, sultan AU.eddln bir nö ! eninden aman evliidım. 
bir yeğittJ. Bunun kale kapıla- DC\iyatı yUksek ordulan önllnde bet geçir:nıiş ve snyıklal'ken Ertuğ.. Ertuğrul Gail birdenbire benllz 
rına dayanması, muhafızlan is- yth ~eri ettiler. AlAeddiı:ı, b6yle rulun ad.mı söylcınl3, bir de (Al- yıman kömllr tenefflls etmiş bfrl 
tlmana sevkett.4 ama, kendisine aaşaalı bir tarih Ye saltanata scbeb §C?l') kelimesini tekrarl~tı. Ya - gibi mosmor oldu. Dudakl:ı.n aişti 
eultan Al!eddiniıı tenbihi vardı. olan Ertuğrulu, kendi haya.tından nmdakilcr hUdiscyi derhal Ertuğnı. ve gözleri bUyüdU. Al!cddln bu ytl 

Bu gırada sultan Alleddinden da çok :seviyordu. la arzettiler. Ertuğrul bey, gece zü çok iyi tanrrdr. Böyle lıallcrinde 
gelen bir haberci, Ertuğrul Ga· Bir tezkere yazarak ordunun hu. b::.basmdan çok sevdiği AlAcddlııi 1 Ertuğl'ulu, tnrlhlcr deviren, s:ılta _ 
zıyo ırultanm ken::lislni hemen hu zurunda Ertuğrula yeni bir tevcih ziyarete giderek'; td kendlne gelin- nallar yıkan, dağlar eriten, izah o
zurUDa davet ettlğinJ bildirmlı,J, ya~tı. ceye kadnr b:ı51 ucunda bulundu ve lunmaz bir kahraman oluverlrdJ. Yi 
Gaziyi hayrete dUgürmU~U. Sul. Bu tezkereyi bizzat kcndisJ 0 _ onun her iniltisinde kalbine bir ne bir kuan vardı mutlak. 
tan aca~a ne istiyordu? kuyan sultan Aldedd.in J{eykubndı hançer .ruıpla.nıyormurs gibi nzııblo.n.. Ncteklm Ertuğrul. sultanın elini 

Ertugrul kumandanların.dan evvel bllhassa • dı, için için ağladı. öptU, konnğmn ko~u vo S:ı.lttkalpı 
~:=~:::::ederek sut - ~hram~ Ertuğrulu fıyan ve Henüz tanycd ağarıyor. Sultan çağırarak: ' 

Alieddinl sakallarını sıvazlar- havassı bcndı?gllnım mertebe.sine AlAedd!n solgun yUzUndc yalnız - Ne dunırsıız böyle kanlar gL 
ken buldu. Belli ki koca sultan terfi ile mazharı tckrlın ederken canlı ol:ırak .kalan gözlerini açtı bt. Alşer, sultan b:ısma bir ger ol-
bUylik bir endi§e ve te!Aa lı:fnde duyduğum haz sonsuzdur. \•e Er"'!ğrula baknrn.k: muş da haberimiz \•e haberiniz yok. 
zebundu. Ertuğrul elini öper- Dcm13 vo bir ~cuk gibi hrçJunı- - Burada mısın cvUldmı. Dedi. Haydi bahndırlamnı topla ve bu 
ken sultnn Türk hakanını omuz. rak ağ~, Ertuğrul gazinin boy Çok mes'udum, mahzu.zum. AJinh m<'l'un üzerine sefer eyle. lnsnf 
laruıdan. kaldırarak; nı.:na sarılarak blltUn seyirci ordu. senin yolunu ebediyete kadar açık yok. Kellesini iste rim. 

- Haberin var mı Ertuğnı1. yu vo halkı da ağlatmıştı. Bu mu- et.sin. ı CDe'\·amı '-ar) 
Dedi Mogpllar Selçuk nrazisine azzam halk küUeııin!n yekpare bir Ertuğrul, sultnnın ellerini öpe - (l) Tarihi Osmanl cnclimenl • 
girmişler. avaz hallııdckl: 

Bu haber hakikaten mUhimdi. - Barek!ll:ı.h! Çapraz 8Qf00C0 : 
Mogollar lat. dinlemez, geçtikleri szszn. ~ tA en uıa.k köııeltrL -
yerde ot bitirmez; yalnız talaıila ne kadar akisler yapm~t.L , 2 ~ ı.· S Gı 7 C 9 tO 

iktlfa. etmez, yakıp yıkan bir sel- Siıltan AlA.~AAı ... ~rtu~·ı M bir Afetti. Ertuğnıl: w \NUJ.n r.- b• u un o -
gwlarıııa da j'etıf "ln~muriyetler 

- Sultanım. Cedi. İzin ver. :tmı bafliuniştı. 
huda ile 

0

luı.klarmdan rc.ı1lrl1.z. .. !şte tıu suretle krt'ai mczbu -
- Bayır, ErtuinıL Sen muha - rede blr (uc) ihdas edildi ve bey_ 

sarayı ~cama yetnr. Ben gide. liğf Ertuğnııa tevcih olundu (1),, 

rlm. Sultan Aldeddln Kcykubadı cv-
Ôpll§t.Uler ve Ertufrula hil'at vel ihtiyarlıyordu. YUzUnU istilft 

:lksa olundur. Ertuğrıılun oöhretl eden kanı s:ın renk, onun haya_ 
günden gtlne Selçuk memleketlo - tmrn ponlarmda olduğunu g&terf
rlııde yııytlmq, hudud kornıulan.. yordu. Ertuğrul b:ıbasmı da ancak 
m hav!• ve telABa dll§Urmlla. Ru~ Alaeddln kadar sevmJ~ti. Onun SOLDk"' SACA: 
munu, Tatnrmr. lznik hUldlmdaı:ı- son umnnlardnkl bu hnli Ertuğnı
Jığnu tirltüttn~tü. Nereye adım a.. lu muztarfb ediyordu. 
ta~a; s:ı.nki kayadan bir parça, de Her gQn sultana yeni bir znfcr 
mlrden bir d.ıığ gibi bir tek nefer haberJ, yenl bir gnnlmct haberi 
blle esir vermeden ve belki birkaç verebilmek için geceli gilndUzlU 
ıelrld bile vermeden zafer mUyes- clhad eden Ertuğrul bir taar!ian 
.er oluyordu. bDyQdilkço bilyUyor, diğer tara! _ 

Ertuğnıl kaleyi muhuarad& eld tan sultanı sonsuz lıaz ve lezzete 
det göstermıa ve nihayet zabt ve kavuşturuyordu. 
teahlr etmıatL Osmanlı tatlhL 

Ertuğrul ordular.t durmalılar. Selı:olmamcyo nar.aran Sclı:uk 
Sl!ğUde akm edip Rumlan tardet. mcmlekctlerlDln ı;arb ı;imalfmlc 
tiler. Fetnııcr, zaferler, muvaffa- 'ıı.Jllcr t:ıarfmdan ldaro olunan 
ktyetler blribirlııi tevnll ettikçe , SeferlJıJsardan öt~lnln, uc oltluğu 

HABER'in Edebi Romanı esmeri başını kaldırdı ve sordu: 
- Telefon gene onlardan mı? 
- Evet! .. 
- Aman ne de el alıcı meltln ~Y-
• 1 

mış ... 

Belini doğrulttu. Bel kemi!:rini düz 
tutmak kadar basit bir hareket ona 
pek zahmetli geliyordu. Oiçüsüz iş 
saatleri onun omuzlarını sanki bir 
killçe gibi bastınyardu. Beli tutul. 
muiilU. Doynu omuıb:ııilan, pek sız.. 
lırordu. 

Altı aylık kıvırcığı bir ay evvel 
rapılmıii saçları omuz başlarına ka. 
dar gelıyordu. Yorgunluk-tan, ur
kusuzl•ıkt:ı-ı kurumuş dudaklarının 
çatlakları ar:ısında kullanc:Qğı ucuz 
boyalar kalmı~t1. Şakaklarında 
müthiş bir ağrı vardı: 

- 12 - - O clbiseY.i giyip bu akşam fevk 
edecek. Biz e'e gider gitmez kalıp 

Bu dOrt genç ba, ve sekiz kol şu gibi yatağa düşeceğiz. 

Zaten l stanbulun bütün terziha. 
neleri bu düğünün hazırlığilc hnfta
lardanberi çılgın bir faaliyet için. 
deydiler. Bu kibar diiğünde Arikar.ı 
nın \ 'C l stanbulun bütün zarif lfa
dmları fidcta bir zarafet rnilsaba. 
k~ına çıkacaklanmş gibi hazırlan
mışlardı. 

Bu terzihanede sabahtanberi bir 
çok tuvaletler te lim etmişti. Kcv. 
ser Atlısoyun ilk elbisesi de günü gü 
nüne Yerilmişti. Fakat bu ıkinci 
\'e terzihanenin programına tama. 
mile ekstra gelen tu,·aletin siparişi 
isi altüst etmişti. 
lğne batırdığı parmağını eme. e

me konu~n şişman Agavni: 

nü kesti: 
- Bir de gelini görmeli, dedi. 

Hani şebek vardır. Tıpkı onun gibi 
öyle çirkin, öyle çirkin bir kız ki! 
O kadar çirkin kız nasıl koca buldu, 
şaşılacak şeyL. 

Rebcka, lmıl saçlı çilli yüzlü bir 
kuçük kızdı. Yuk:ırn·a. doğru çekik 
gözlerini Eleninin yüzüne kaldırdı, 
içini ç~ti ve: 

- O kadar Drahomayı sen do 
\·er, ben de vereyim, o zaman !:en 
de koca bulursun, ben ele! 

Genç kızların en e .. rneri illan Ni
met Mla kendi belini, kendi oğuş.. 

Uıruyordu. Dudaklannı büzerek: 
- Türklerde drahoma !ldeti yok

tur, dedi. Damada on para drahoma 
vermemişlerdir. 

Rcbcka ince kaşlarını kaldıran 

şeytan bir gülüşle: 

- Ya baba5ınm milyonlara! ele. 
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Is ve~, 
fazla 

elindeki 
• w • 

aı·senıgı 
w ne yapaeagını 

bilmiyor! 
Toprağa gömdüler, mezruat kurudu; 

denize dök tul er, botun balıklar öldu 
Brezilya ful& kahvo istihsal 

ettiği saman. bunu deııfso ldaldl· 
yor, Baıb mcmlcietlcr de gene 
böyle lilzumundan. fazla istDısalat 

etmoinltr, 4iyeccbinis. ~&idi' 
o zaman difer madenleri ~ 
etmemclı: 1lzım gelecektir" Çtıııkl 
Bolindu madenlerinde arMni). 

olduğu .zaman yakıyorlar. balar, demir, kUkf1rt bir arada -.f 
Fakat isvcçin öyle bir fazla ma Jcanıık olarak bulumnaktadır. ıı.. 

h var 'ki, bunu ne eenize dökmek kır, demir ve kUkUrt çıbnlırkcn, 

mUmkUndür, ne de yakmak. arıenik de çıkanhyor ve bu uhrl 
Bu gCS~ çıkaran fazla mal, mUt- ayırmadan o madenleri elde etme-

hit bir zehir: Arseniktir.. nin imk!n yoktur. 

tsve~n fimalinde, bundan on 
dokuz sene evvel ke§Cedilen ma· 
den Avrupanın en zengin maden 
membaı olarak meşhurdur ve o
rada yapılan tesisat da dünyanın 
en çok istibsal yapan maden fab. 
rikalandır. 

Bolindcn madcnlet'indcn yüzde 
yedi nisbctin.Ce arsenik çılanakta
dır. Bugün bu fabrikahırda istih 
sal edilen arsenik ıene de 300 bin 
tonu buluyor. Halbuki dilnyarun 
arsenik ihtiyacı bundan çok az. 
ôır. Bunun için, bveç madC"ncile. 
rinin ellerinde senclerdenberl A

tılmayıp kalan bu zehir büyük bir 
miktar teıkil ctmi§tir ve koyacak 
yer bulamıyorlar. 

Maden firketi bu korkunç. :zr 
hlrleri .dünyaya utmak için yeni 
çareler aramaktadır. Arsenlkted 
ba,ka ne yapılabilir? Ba "IDCleleyi 
tetkik etmek U:ıere, §irket tarafın• 
dan istt>kholmdc bir kimya mtıcs. 
acsesi lwrulmuı, burada topland 
blr çok ilimler arseniiin bqiift" 
kü istimalinden 'ba§ka da .,. 
gibi şeylerde kullanılabilecccini a· 
~nrmı§lardır. Fakat ıcnelerden 
beri çalıştıkları halde bir netice
ye varmamı§lar, Bolindcn maden. 
lerlritlcn s:.ıkanlan arseniği utma• 
nm çaresini bulaınamıJl:ırdır. 

Buı:ün arsenilrten ec~ılıkta 

siair ve uyku nacı cibi mUstahsc· 
r:atta istifa.de edilmekte, bu "ehir
den bağlarda, bahçelerde bkekJ.e.. 
re kar§ı kullanılan ilaçlar yapıl

maktadır. 

Diğer taraftan, her mcmlekttto 
harp sanayii f aaliyctinin artmaaı 

üzerine dünyanın demir i1ıttyaa 
razl~>Japnrştır. 

Bunun için lsveç madencileri 

bir yanl.:fan seviniyorlar, bir yaıt· 

dnn endişe ediyorlar. Seviniyorlar., 
çUnkU, fazla duyuyorlar, çün1cU 
fazla miktarda demir çı&aniıkça 
arsenik dağlan da o nisbette yilk 
sclecek .• 

Hülasa, isve~.tcki bu !ula ze
hir istihsalitI memleket içia bal 
li kabil olauyan bir muele halini 

almrıtır • 

nünde durup perdelerin arasından bc3 ay içinde evleııeoelderdi. 
sokağı seyreden LeyH'l, Nimetin sö- Bunu ümit edi)•ordu. Fakat yamı 
zünü kesti: ayrılacaklarını z:ı.nncttikçe kalbi ü. 

- Nimet abla, elfilcmi ne müda- ı zünlil ile dolu)'Ordu. Ve omm niçin 
fna ediyorsun, sen gelini gördün ı1 burada oldlığunu anlamak için Dl· 
mü? bi endi§C ve ümitle dolu olduiu L-
Göıünün ucuyla hep ka11:1 kaldı- çin, bir:ın e\'vel Amile görii§P1e9İne 

rıma bakıyordu. Hiç şüphesiz k .. r. mani olan bu düğüne pek kmyor
~ı kaldırmıdaki Avniydi. Sanki de- du. Gcline karşı. kalbi stbebsiz bir 
min ona birisi "kalk şu pencereden kinle doluydu. 
!:)ak.., demişti. O da yerinde dura- Bunun için Rebekanm tarafına 

mıyar.ık kalk"lp pencerenin önüne geçmiş, gelinin aleyhinde: k01IU§11. 
'"'elmiı:ti. Ye onu karşr kaldmmda yordu. 
görmüştü • .Hemen, hemen yamn - sen gelini gördün mii? 
saattenbcri Leyla fırsat bulup da Diye Nimete tl'krar sordu. 
pencerenin önüne yaklaşınca onu _ Ha}•ır nereden göreyim? 
orada görüyordu. - Aına ben gördüm gelini .. P~ 

Calıştıb'l ~·ere kadar gelmek Avni- antika bir şey. Omı bir kere ıörıntn 
nin hiç de !ldeti değildi. Bu aı~şam 19.zım ! 
buraya gelip onu böyle ısrarın ara. Eleni de tasdik etti: 
ması için muhakkak çak mühim bir 
şey ohnalrydt. 

- Korkunç bir ~y! 
bir yığın y~il tülle didişiyorlardı. Diye ho..'llurdandı. Bir gece evvel 
o tüle gözün istediği ~li vermek bu elbisenin ü tuno konulan Ştras. 
için çabalaşryorlardı. lan işlemek için Elcni ile sabaha 

Atölye hafifçe sıcaktı. Sabahtan. kadar atölyede kalmışlardı .. Ancak 
beri mütemadiyen yapılan ütüler saat beşte atölyede birer k:ınape Ü· 
den bu."'3ya hafif bir yanık kumaş zerinde biraz urumu~lardı. Sabahın 
kokusu ~nmiştf. saat yedİ5inde gelen kızlann wCSiJC 

- Bu düğün pek kıyak olacak! 
diyordu. Tütün kralının kansı öyle 
söylüyordu. Müthiş para harcedili. 
yormuş. Patron prova yaparken ben 
ii:'Tlc \'eriyordum. Anlattıklarını i
~ittim. Hep görmeden gözlerim ka
maşu. 

Eleni rarışm, zayıf bir kı~d. 

Uykusuzluk yeşil gözlerin altını ve 
yanaklarım çöktünnüştü. Erasen 
;olgun olan dudakları bembeyazdı. 
Yorgunluk \'C uykusuzluğun ,·erdi
ği bir asabiyetle arkadaşının sözü.. 

dedi onları ne yapacal:sın? Damat Acaba ya11n Karabüke gieli)'Or 
bunlan hesaplamadı sanırsın! muydu? Çünkü evvelki akşam ona 

Nimet pek sinirliydi. Israr etti! bugün için bir cevap almakta ümi
-Babasının parasından damada di olduğunu söylemişti. 

Rebe.~a kahkaha ile g(IHlyordu~ 
- Onu damat amourla alıyor 

zannediyorsun? düşünmüyor, baba
sının yedi yüz milyonunu .. 

Nbnct sinirlenmişti: 

Kalfa odaya girince kızlardan en uyanmışlardı. 

ne! Babasilc evlenmedi }'a! O almış Küçük Lcylanm kalbi hem üzün. 
kızı . O... ta hem ele ümiUe çırpınıyordu. E· 

Demindenberi gcni5 pencerenin ö. ğer Karabükc gidiyorsa demek dört 

- Ne yedi yüz milyon mu, dedi. 
Yedi milyon :ı 

(Devamı var) 
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Samsun 
Samsun 
S lon 
Çeşit 

T"ane Kunıı 
25 (Madeni kutu) 45 
20 30 
20 36 

100 145 

Vapurların haftalık hareket tarifesi 
3 nisnnd:ın 10 nisnn:ı knd:ır muhtclir h:ıtl:ır:ı kalkacak v:ıpurln· 

rın isimleri, knlkış sün ,.c saatleri ve knlknc:ıkl:ırı rılıtırııl:ır. 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Aksu), Per embe 12 tde (Gü

neyıu), Pazar 16 da (Karadeniz). Galata nhtı-

mından. 
Bartın hntbna - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Bur-

sa). Sirkeci nhtırnından. 
lzmit hattına - Salr, Pel'§embe, Pazar 9,30 da (Uğur). 

Tophane rıhümından. 
Mudanya hattına - Her gün saat 9 da (Trak) sistemi vapur

lardan biri, aynca Cumartesi 13.30 da (Sus). 

Tophane nhtımından. 
Bal\idu~na hattına - Paznrteııl, Çarşamba ve Cuma 8,15 de 

(Sus), ayrıca Çarıamba aaat 20 de (Bursa), Cu. 
martesi saat 20 de (Antnlya). Tophane rıhtımın· 

dan. 
Karft.hi.., hattına - Salı ve Cuma ıg da (Mersin). Tophane nh. 

tımından. 

Inıroz hattına - P11u.r 9 da (Tnyynr). Tophane rıhtmundan. 
Ayvalık hP.ttına - Çar§amba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 

(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
h:rnir Sür'at hattına - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımın. 

dan. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 ~ (Çanalç-

ka,e). Sirkeci rıhtımından. 
Noı: Vopur crcrlcrl lıakkınrln hor liirlü nıııH'ırııat oşoğıclıı tele· 

fon nuınıırolnrı ~·n;~ılı accntl'lcrılı•n ôğrcnlllr. J\nrnköy J\ccnıellğl 
- Karnl,öy, Klipnıbn~ı 'f. 42362, Gnlnlfi Aceııtcllj:ll - C:nlntn, De· 
nlz Ticnrctl l\lıl. Binası nllında T. ~0133, Sirkeci Accntcliltl - Sır
ı ,, ... ;, Ynlı•ıı "-ıln•ııı T. 27 tll 

SİMLİ HAFTA 1 39 R 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgun!u~ln çıkan . b_u 
haftalık mEcmua Türkiyenin yegane rakıpsız gazctesıdır 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz f 

H '/!\ B E R - :Akp.m Poıtıuı 

l - ldııremlıin Ciball fabrikası Garajı önilndeki rıhtım tah. 
kim:ıtı ıeı art.name ve plflnr mucibince pazarlık usuliyle eksiltme. 
ye konmU§tur. 

D - Ke&lf bcdeH 4997,30 lira muvakkat teminatı 374,80 
liradır. 

m - Pazarlık &-ıv_;g39 perşembe gUnU snat 14 de Knba
ta,da levazım ve MUbayaaı şubesi mUdürieytindeki alım komls. 
yonundcı yapılacaktır. 

rv - Şartname ve planlar her gün 25 kuruş bedel muka:bi. 
llnde yukandn sözli geçen §Ubcden alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte % 
7.5 güvenme paralnriylc mezkur komisyona gelmeleri. (3002) 

Muhammen bedeli 55.000 lira olan 14 adet lokomotif ve vagon 
verenleri 22 • 5 • 1939 Pazartesi gUnü saat 15,30 da kapalı zarf usu 
lü ile Ankara'da tdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4000 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği "'esikatarı ve tekliflerini ayni gün aat 14,30 
a kadar Komisyon Retsliğine ver melcri lazımdır. 

Şartnameler 275 kuruşa An kara ve Haydarpaıa Veznelerinde 

satılmaktadır. (2183) ,. __ , 

lo~d~~~~ .~~:. ~~;~~~ .• ~~~~?. tnlıkları mrıtehu~ısı 

Tlinclbaşı lslikltıl ctıd<lc'li No. 
380 Burso p:ız:ırı ilstli 'l'rl. 4 t:ı:ı:; 

Dr. Necaettin Atasagun 
Solı:ıhlıırı 8.30 a k dar; nk~:ııv

ııı 17 den gonrn l.lılell Ta;, )'Drr> 

\p. Daire 2; i\o. 17 de lıostalıırıııı 
kabul cucr. (7'tlr(on. 239j3) 

.. 
ELMAS ÇiZME 

'ıF OTO 
Daima muhtelif Avrupa mo· 

de11,ri iizerinc değerli malzeme 
ve yüksek işçilikle yapılan \<'I 

en meraklılan memnun bırakan 
zarif kadın ~c erkek iskarpinle· 
ti ve çizmeleri me~herl bulunan 
yeni mağazamızı suyın müşte 

1 
rilerine takdim eder. Beyorııu 

Tünel Foto Sürena karşı~m· 

da No. 394. 

Tane Kurut 
Sipahi 
Sipa i 
Yaka 
Çeşit 

25 (Maden! kutu) 50 
20 36 
20 30 
50 72,'5 

Ankara radyosu 
1'ÜRl\İYE RADYODİFÜZYON 

J>OS'l'ALAHl 
T11rl:i11e /ladyosıı - .4nl:ara Radyosu 
lB.I.GA UZV:'\t.t.;CC: 

1639 m. 183 l\cs.1120 Kw. T.A.Q. 
10,74 m. 15195 Kcs.120 Kw. T.A.I'. 
31,iO m. 9465 Kcs./20 Kw. 

TCRKIYE SAATiYLE 
PA7..\HTS1 - 3/411939 
18.30 Progrum. 18.3r> :ı.ınzik (Cozlı.1111 
Pi.). Hl J\oııU$11lll (Uoktoı ıııı ıuı:ıtı). 

10.15 Türk ınllzlğl (]folk tiirklilcri . 
Sndı Yuvcr Al:ım:ın). lD.30 Türk ıııii
zl~i (Karışık progr.ını). Hııkkı Der· 
ın.ın, l.)rd Kadri, Jlas:ııı Gur, ll:ıın
dl 'fok:ıy, U:ısrl t'Clcr. 20 Aj:ıns, ıııc 
ıcoroloji lınbcı Jeri, zirnot lıors:ısı Hı· 
)tın. 20.15 Turk muziitl (Tuna ede 
blyııt gecesi) OriJhınl 'fıın:ı \'C Hu· 
ıncli tLirkulcrl. A - Mukaddeme. B -
~lir. C - lılıiıdk. Toklliııı \'C idare c· 
den: Mc~ut Ccıııll. An kora rad) o u 
!,(ime hc)·ctl (Koro). 21 Mcnılekcl 
so:ıt :ı):ıı·ı. 21 l'onıışınn. 21.Hı E lıoııı 
lolıvil ıl, kambi;>o - nukut Lor~ ~• 
(ri)nl). 21.25 ~rşcll 1ılllklıır • H. 21 
30 J'oJklor • Jlalıl llcdi 'l onclıen. 21. 
..5 ~hiılk (Od ınllılAi • Obulst: WUıı· 
ı eh, Olıol~ı Orhan llorlos). O<or Anıı 
le: Efl 1 Gllnşro) ). Dcllıo\cn • lılo
r.nrl'ın Dun Ju:ın düo sıi llzerlnc \ar 
~as;>olur. 22 Mtizik (rtıçiik orkc~trıı · 
~er: Necip Aşkın). 1 - \\ illy Hlc· 
h:ırlz - Kllçlik bııkt sulll. 2 - llıırıns 
1.ulır - Büyük Hılo;. 3 - Knrl Blııınr 
- Gol kı)tlnrındıı. 1\jııer • S!'rt'n:ıl . 
5 - Czcrnik - Güzel s:ınatlar türe· 
nl • t.;, ertür. 6 - Aınndcl • Saz ı:nloıı 
ü,ıı. ulliııdcn ·Aşk rll~O'SI. 7 - Uru 
5clmnn~ - l"<'lcmenk raksı. 8 - llcu. 
lıcrgcr - .Şorktn. 23 Müı.ik ( C ılınııt • 
l'l.). 23.45 - 24 Son ajnns haberleri 
'e )11rınkl program. 

SAJ.T - 4/4/1939 
12.30 J>rogrıım. 12.35 TOrk mQıl· 

Al • PJ. 13 Memleket ııanl Gyan, ajanı 
vo meteoroloji hllbcrlcrl. 13.15 Mn· 
zik (Operet YC nc~cll uvcrtnrler - Pl), 
13.45 • 14 Konuşma (Kadııı ıattl .. 
fa· lıay:ıtına ait). 18.30 Prognım. ıs. 
35 Muzlk (Oda milzl~I - PJ). 19 Ko• 
nıışmıı (Turki~c postnsı). 19.15 TQrk 
ımızllU (Fosıl he)'eti): T:ıbsin Kara• 
kuş ''e arkadaşlnrı. 20 Ajans, meteo
roloji haberleri ,ziraat borsnsı (fiyat), 
20.15 ·rnrk ınfiıtiAi. Çolonlnr: nu,eıı 
· ıııı, Cevdet Kozan, Zllhlll Bardak· 
uRlıı. Oku)ttnlnr: Mııhmul Karındaf, 
'.ıri) c Tokn): 1 - Küçük Osman be• 
) in - 1\c,·:ı ııcşrc\•i. 2 - H:ıhml be• 
yiıı - Beyati şarkısı - Giil hıı.dn sfin· 
uül pcrişıııı. 3 - Rııkıının • Uşşak 
şnrL:ı - Hnnn hiç )"nkışmı)'Or. 4 -
l.cını lıcyln - lsCah n şarkı • Narı aJ· 
kınln kül oldum. 5 - Rıılıml bc>·ln • 
hf.ıh:ın şıırkı - ı:tme beyhude ftgan. 
li - Cemil hc)·ln - ?ıhılınner snt s .. 
ııı.ılsl. 7 - 7.tıhtil B:ırdııko lu • an· 
tur tnkslnıl. - Asım beyin • Hl• 
cıız :ırkı ~ Jlrr ulımı clRcr aute. O 

l.e) lii h:ınıııı • Hlcaı şıırkı • Zukı 
sc\ıla du)rnadım. 10 - Halk tnrkQ· 
\U • l\aranfil olacaksın. 21 Mcmle• 
ı.cı s.ı:ıt ayıırı. 21 Konu,ına (Hukuk 
.11111 )a)rıın kurumu). 21.15 Esham, 
t:ıln il:ıı, kımılılyo. rıukul Jıors:ısı (fJ. 
) ıı t). :l 1 .2rı Ncı;cll s>IJklor - n. :;11.30 
~imdi, < Hadyo orkcstrıısı • Ser: Ha· 
nn l'cril Alırnr) ~ l - L. Chcruhinl • 

"Lc<ı dcıı~ Journccs'' opcrıaııındıın u
\ erilir. 2 - \'on Hccthoun - 7 ne! 
-scnroni, l.ıı ın:ıJllr, Op. 92. Poco sos· 
ıcııuto - Vince. Allegretıo. Presto • 
A nl ıncno pre to. Allegro con brlo. 
.ı - 1.. Yan Hcctlıovcn • "Corlolan" 
U\ crlilı ü. 22.30 Müzik (Solistler • 
Pi.). 23 Mllılk (Ccııhnnd ~Pi.). 23.45 
• 24 Son ıı)ans haberleri ., e ya
rınki progrum. 

R MUSHil ŞE KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir. Bilumum ee· 
zanelerde bulunur. 
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GRiP ~ NEZLE - KIRIKLIK . • SOGUKALGINLIGI ' ROMATiZMA NEVRALJi • BAŞ - DiŞ 
a~danmayrnız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve benzeri vardır. GRIPJN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. . 

Avrupada en 
çok kullanılan 

E 
Traş bıçaklan memleketi
mizde dahi en çok sevilen 

PO K ER Traş Bıçağıdır. 

E N 
Yeni Çıkan Plaklar 

Vedia Rıza Giz 
- Hicaz şarkı - Güller arasında 

270279 No. :_ Hilzam şarkı - Adanın y~il çamlan 

Küçüli Melahat 

270281 N - Suzinak şarkı · Bir senedir bekliyarum 
o. ::_ Tempolu gazel· Kim teselli etsin beni 

N e'dime 'Birau 
270283 N • - HOzam şarkı - Kmldı kadeh 

o. · - Ko c a pına r 

Ürgüplü Fadime ve Fadik 

I 

270285 N • -Halk şarkısı~Karşı dağda sıra sıra bademler 
o. • - Kozan dağı şarkısı 

Hamiyet Duygulu 
- E•iç şarla - Adanın yollarında 

270280 No. :_ Hilza.ın ~arkı - Yıllandı çektiğim 
Ürgüplü Relik Başaran 

270287 N .• - Halk şarkısı - Elinde sat güyümn 
o. ··- HallC şarkısı • Kozan dağı 

ıtriyat Fabrikası ücuz ve iyi mal yapmakla müşt~hirdir 
KOLONYALAR 
Y AGSIZ KREMLER 
Y ACLI KREMLER 
ESANSLAR 
TRAŞ SABUNLARI 
TUVALET takımları 

! 

• • 

. . . . . . 
• • 

Pudralar, dudak boyaları 
Yağlı briyantinler.Yanak allıKları 
,Yağsız briyantinler, rimeller yeşil 
Likit briyantinler, mavi,siyah, kumral 
Diş macunu, tırnak cilaları 
Tuvalet sabunları, traş kremleri, 

Açık esanslar, kolonyalar, kremler yerli ve Avrupa mamulatı satıhr. 

• a 

Bütün yerli mallar pazarlarile eczahane ve tuhafiyemat'<lZalannda satılır. 

Saç Bakımı • I 
Gilz:elliğin en' blrlnci §..... _ 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollar
daki hastalıkların mikroplarını kökünden te

mizlemek i in (Helmoblö) kullanınız.. • 

~~~~~~~-:.-:.::1 pe r 
Kepekleri ve saç dökülmesini 
tedavi eden tesiri müccrreb biı 

' 
e obl 

Döbreklcrln çalışma kudrctlnl nrtırır, kadın, erkek idrar 
zorluklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane UU
habmı, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak, ve bozarken 

i!Açtır 

UKSOROK ŞURUBU 
•DOKToRÇIPRUT~ 
• Cildiye Ye Zühreviyc • 

· Tel. 43353 

ynnmnk hallerini giderir. Bol idrar temin eder •• . 

idrarda kumun, mesanede taşların te§e'likü
lüne mani olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir • Her 
eczanede bulunur. 

Dikkat: H elmoblö, idrarınızı temizliyerek 
mavileştirir • .. 

'~Si rop 
Pectoral,, 

1 
Beyo~lum~~e:;;s:;:~iar PazaJ 

karşısında Posta sok:ıijı köşesin1 
de Meymenet aparlımanı. 

!!!!!!!iii!iii!iillll•~~~~~~ ---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Ademi' iktidar 
F.ski ve yeni bütün ök. 
sUrükleri geçirir, bal· 
~ söktilrür, bronşları 
t emizler, nezle v grip. 
ten korur, göğüsleri za· 
yıf .... -ııara. bilhassa şa. 

yanı tavsiycdJr. 

1 Yatak, yemek ve çalı§ma o

dalariyle salon takımları vel

hasıl her nevi mobilyalar; 

BAKER (eski HAYDEN) 

mağazalarında te~bir ediJ. 

ınekte ve heryerd~n ucuz fi. 
at ve müıaid oartlarla satıl· 

maktadır. 
INCf LIZ KANZUK 

ECZANESi 
Beyoğlu lstanbul ---------------··----· ~·--------, Giyime merakh 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
AUınm keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

BUyük ikramiye 200,000 liradır 
Bundan batka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 1 O bin 
liralık ikrarr.iyelerle (200 bin ve 50 bin) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

Bayanlara 
A nup:ıdan husust surette gc

lirlt iğiın yazlık modellerimi hlr 
defa görünüz. Jsteycnlerc pro -
vasız patron rılmrılır. 

Dlplom Tu:I 

YAVUZ SEZEN 
P:ırb Kndm Terzilik Akademi
sinden . u Pıırınnl.:kopı l l 3 

1 Gayret npartmanı. 'l'ürk r'otoevi 1 
ü _tünde 

ve ~eu @ie"şekODsğılne Kaırşı 
• 
1 

....... Tabletleri her eczanede arayınız. Posta kutusu 1255 Honnobbı-----· 

KARAKÖYDEKI ---··---·· 
(Kundura Mağazası) 

Sultanhamam Yenicami Caddesi IPEKıŞ Karşısında 

18 No. ya NAKLETMiŞTiR. 
Veni mağazamız mevsimin en yeni ve en zengin Çeşitlerile açılmıştır. 


