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Hariciye Vekilimiz 
Atinaya gidiyor 

Bükr~, 22 <AA.) - Dün gece, l•---.-.-.... .-.----ooııı 
~rayi kr allde senfonik konseri 
nüteakip davetlilere bufeden jl Resmi Tebliğ 
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'l'eklit 
• llluhalefet edenlerden 

A'l'TLEE 

Bizde Belediye Var Mıdır? 

KDA 

Yakında ,. . " 

Bükreş, 22 ( A.A.) Bal-
kan antantı daimi konseyi bu 
sabah son toplantısını yap • 
mıştır. Konferans mesaisi so- ' 

~mpanva ıl<•a~ edilirken, ktal 
Karo!, Elen Başvekili ve Hariciye 
fazırı B. Meta><sas'ı, Türkiye lla
iciye V<k-'li B. Ştıkrü Sar:ıcoğlu
ıu ve Yugoslavya llarıciye Nazırı 

B. Cincar Markovıçi yanına almış 
ve kadehini •meml<'ketlerimizin 
saadetine ve antanlımızın ebedi ol- nunda aşağıdaki resmi teb-
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!iği neşretmiştir; masına• k.aldırmı~tır. 
(Arkası 3 Ün<"'ı snııfnc'a l 

(Arkası 3 üncü. sayfada) ....... _ _.iiiiiiiiii._.._.._...,....,._.Jil 

Denizbanka satılan 
çürük tekneler 

ISANIN ~~ Satie binası alınırken bir zata 
HAYA Ti ~~ kom is yon veri 1 d iği söyleniyor 

- · · Etrüsk vapurn hakkında ya-' mevzuu olmuş bulun!1"ilktadır. 

En değerli tarihi tef. __ pılan tahkikat neticesini İklısat Bu tetkıklerin Ankarada pek i· 
rika nıulıarririnıiz Kcıua· 
!ettin Şükrü, l\fus~nın ha· 
yatından sonra, pek ya
kında, İs:ımın meraklı ve 
heyecanlı hayatını tari
hi hakikatleri göz önün-
den ayırmıyan bir roman 
lisanile anlaıacaktır-

:..-:: Vekaletine bildiren komisyonun ra yi intibalar bırakmadığı ve Den!..· 
poru bugünlerde Vekaletçe tetkik, (Arka.<ı 3 il~::ü sayfcaaı 

. Ağırcezada bir idam kararı 

i Ahmet ölüm cezasını 
gülerek karşıladı 

tdama mAlıkilm edilen katil AHMET clün Ağırceza lbahkenı inde 
kararı dinlerken <Yazısı 3 üncü sayfamızda) 

Halkın istidadı 
Bir eksiğimi>, bir kabnhatimiı, bir ·olı.uzluğunıuz mevzuu bah· 

soldu mu? Bunu halka Jlikletmekte ve halkın medeni terbiyeı;inin 
noksanlığına hükmetmekte asla tereddüt etmeyiz. 

Her gün bir vatandaşın canına veyahut azasından birine mlll 
olan tramvay kazalarının günahını bile yalnız 0 zavallının dikkatsız· 
liğine ve yüriimekteki acemililine atfetmekte nedense arefe edi~·oruz. 

Bu hükümde nadiren haklı ve çok, pek çok defa hak-.zız. İnsaf 
ile düşünelim ve şu birkaç sene içinde bu halkın iyiye, doğruya, me
deni terbiyeye nekadar çabuk alıştığını gözöniine getirelim: Asır· 
larclanberi büyüklerinin yanına başını açmadan giren bu halk birkaç 
sene içinde nasıl şapkanın adabını öJ;trendi? Evindeki otırrıışu, kal· 
kısı ile umumi yerlerdeki vaz ve hali ara,ında bir fark gürmiyen bu 
halkı senelerdenberi kahvede entari ile, kapalı \erll'rde sigara içer· 
ken görüyor musunuz? 

I;laha şayani dikkat bir misal: 
Eski Belediye Reisi zamanında kısa bir müddei ona vekalet eden 

,at bir nizam koydu; Köprüye ve Karaköye sarı çiviler çaktırdı. 

Halkın karşıdan kar ı\·a bu çivilerin arasından geçmesi lazım geldi· 
ğini çivilerin ba~ında bekliyen polislerle ihtar etti. Bu ihıar çok kısa 
süı·dü. Vekil gitti, asil gelince hu nizama ehemmiyet \'ermedi, fakat 
dikkat ediniz: Halk hıiliı iki ba"nda artık hi< kimsenin beklemediği 
btı rivili yollardan geçiyor ... 

Bu halkın iyiye, doğnıyM, medeniyete karsı istidadmdAn şikayet 
değil, islifadc etnıeliyi:ı 

KEMALiST 



SAYFA Z İKDAM 

fı .usa - İsa - Muhammet: 37 . " • . .. ..... ......... '"' '"' .. 

Musanıo Hayatı 
Sular idaresi ve Maarif 9 kütüp
karşı tramvayı hane açıyor 

• • • Belediyeye bağlı şube• Kitaplar toplanıyor, 

Musada, Fıravunun Tanrılık ıddı- haline getirilecekler halk istifade edecek 

asına karşı bir kin peyda oluyordu Şahsiyeti hükmıyele: i b .ı.nan Maarif İdaresi, harf inkılabın -

İstanbula Sular İdaresi !le Kadı- dan itibaren çıkmış olan bütün e -

Bir büyük ve gümüş tepsi getir-,nihayet Y ıkup_ ve Yusuf peygam · k?y ve h_avalisi _Tra_mvay _Şirketi- serlerin gençler tarafından oku· 
dıler. berlerden bahıs açıyorlardı. Ken- nın bu hukmu şahsıyetlerı kaldı • nulmasını temin etmek maksadile 

Tepsinin içine biı· tarafına ate• di kavımierinin bugünkü esaret ve rılarak belediyeye bağlı birer şu- İ .. _ • • . . . .. . . . . . . . _ stanbulda mevcut kutuphanelere 
ve bir tarafına da parlak altın koy- felaketını butun fecaatıle anlatı - be halınde ıdaıesıne karar verıl . . _ 

1 d miştır Bu takdirde mevcut her iki ilaveten 9 tane daha açmaga ka-
dular. yor ar ı. · 

Bunu böylece küçük Musa·nın Bunlar, genç Musayı düşündü • müessesenin idare meclislerinin de rar vermişti. 
önüne uzattılar, rüyor, Firavuna ve Fira\·tınun lağvedileceği tabiidir. İstanbul Maarif Müdürlüğü, 

Küçük Musa önüne konulan gü- Tanrılık iddiasına karşı onun için bu hususta bir müddettenberi yap 
müş tepsi içindeki ateşle a.ltına de bir kin peyda oluvordu. VILA YET makta olduğu tetkiklerini ikmal 

bir müddet baktı. Nihayet Beni İsrailden biri, o- 1 · I · d v. k" 1 etmiştir. Bu tetkikler sonunda Fa 
Yumuk ellerini uzatt•. na. gizlice, bu maz!Um halkın bil- Sim eri egışen oy er tiht N . d Ü k""d 

"hl · · , dıkla .. .. . . . . . 1 . e, uruosmanıye e, s u ar-
Din tarı erının ) az nna tun umıtlerının kendısınde odu - Dahilıye Vekaleti tarafından .. . 

göre ateşin oıcak!ığı onu altına ğunu söyledi. Bu i~at. artık her dün İstanbul Vilayetine bir tamim da, Eyupsultanda, _Beşıktaşta, .. K~
. k t l ti Fak t b · d (C b kl - b ı '!( .. sımpaşa ve Kadıkoyde ve musaıt .ev e m ş . a u sn a a e - şeye a ı ermege aş ıyan " usa· yapılmış. Yeşilkoy ve Mahmut Bey . . 

·ı) ·· ""k ede g im k f b"" b··t· · 1 tt· vazıyette bulunan medreselerın raı gozu m n e iŞ .. onun e- nın a asını us u un ışga e ı. nahiyelerine bağlı Avaz köyünün .. .. . . . 
linı altından çekerek ate~e sev • O bu mazlüm halka mütemadi- At ı T't k"" ·· ·· E kutuphane halıne ifragı muvafık , , eşa anı• ı ros oyunun c. sen .... 

1 
.. t .. 

ketmiştir. yen sabır ve tahammül tavsiye e- !er , Vidos köyünün .Güngören., goru muş ur. . .... 
Musa, mini mıni parmaklarile diyordu. Çiftburgaz köyünün .Dağcılar., A- Ma:rıf İdaresı'. bu kutuphane • 

ateşi yakaladığı gibi, hll: çocuğ.~n Din ve efsane tarihleri Musa - yapa köyünün tKirazlı., Nifos kö :ere lazım olan kıtapları toplatırıa-
yaptığı hareketle .onu agzına go - nın :ıo vaşına bastığı zaman Fira- yünün . Koca Sinan •, Ayuyorgi g.~ başlamıştır. Yem açılacak k~ .• 
türdü.. . • . vun tarafından evlendirildiğini, köyünün .Kayabaşı • isimlerine tuphaneı;_re_ yalnız talebeler. degıl, 

Aym zamanda bır çıglık basa - ve düğünün Mısırda görülmemiş tebdil edildiği bildirilmiştir. istiyen butun halk ta gıdebılecek-
rak ateşi elinden attı. bir hadise olduğunu, şehrin baş - ~--- tir. 
Parmakları ve dili yanmıştı. tanbaşa bir düğün evi haline gel - BELEDiYE 
Yine din kitapları Musa pey • diğını. o günün şerefine tam bir MAARiF 

gamberin bütün hayatın:a dHin • a~· Beni İsrail tayfasına ağır işler Nişantaşı caddesi genişl;yor 
de kalmış olan hafıf rekaketın bu işlc'tirilmediğini, Musanın iki oğ- .. .. . Mekteplerde göster lecek 
bu ateş hadisesinden ileri geldiği- lu doğduğunu, birinin adı Mersun Yedek Suba~· okulunun onunde 
ni müttefikan kaydediyorlar. ve diğerinin Belia olduı!unıı yazı - bulunan duvarın, Nışantaşında Va- filmler 

.. hJ ğ .. · d ·h ı li Konağı caddesindeki apartıma • . .. . 
"'usanın çı,; ı ı uzerıne eı a yorlar. . . . . . Bır muessese tarafından Maarıf 

onu kolları arasına alan Asiye, Fi. nın hıza,;ından ıtıbaren gerı çekıl- V k·ı . A 
·· .. ··· ······ ... ··· ... · ······ ·· ....... ·· .... · · · · · b ti \' ı· K ğı e a etı namına vrupanın muh-.. mesı ve u sure e a ı ona 

ravuna: Erkeklerde kemal yaşının kırk . . 
2 

d telif yerlerinden getirilmiş olan 
- İşte gördünüz ya! Bu yumruk olduğunu sövlerler. ca~d;~ının. : ;etr.eye 

1 
k~ :r g~ • filmler dün İstanb>.l Maarif Mü 

kadar çocuğun aklı olsaydı, ateşi Musa da kırk yaşına basmıştı. nış .e ı mesı a arrur e .mış ır. e- dürlüğü tarafından tesellüm edil-
değil, altını alırdı. Bu tecrübe, Bır gün şehirde dolaşırken üç ledıye, bu kara'.·ını~ bıran evvel miştir. 
sızin yapmak istediğiniz cürmün dört Kıpti gencinin }.·üze V. akın tahakkuk etmesı ıçın İsta ; ul ko-

t 1 • ·ı h b l · Bu filmler arasında, talebenin 
yersiz olduğunu gösterir ki biça - Beni İsrail halkını önlerine kata- mu an ıgı ı e mu a ere e mege 

başlamıştır . Muhabere neticelenir hıfzıssıhha bilgilerini artıracak 
re masumun canını yakma:;a rak, ellerinde kırbaçlarla, döve mahi.yette ve frengi, trahom gibi 
maloldu. ·· la 1 ğ ··t •· d .k neticelenmez derhal icap eden fa-

sove tar ya, ça ışma a go ur u - insanlıg" ı kemiren hastalıkların iç 
F . As" h k d" V aliyete geçecektir. 
ıravun ıyeye 3 • ver ı. e !erini gördü. yüzünü anlatan ve nasıl korunııl -

zaten Musayı da .>evdi~ı için ba - Bu hal onu çok müteessir etti. Şehir StadyOmU işi ması lazım geldiğini gösteren çok 

şıııda~ yuvarlanan ~aıt:ınat t~cı • Beni .İsrailin de bu şehirde Kıp- Dolmabahçe civarında eski Be • şayanı istifade olanları vardır. 
nın hır tesaduf netıcesı olduguna ti tayfası kadar yaşamağa hakkı lediye bevlik ahırlarının bulundu- Bundan başka gençlerin spor şevk 
inandı, vardı. . .. .. ğu yer ile Gazhaneden bir kısım !erini artıracak mahiyette oldu · 

Bununla beraber Musayı da ar- Onlar da ınsandı. Zulmun boyle ver istimlak edilerek büyük bir ğunda şüphe olmıyan Berlin olim
tık kendi sarayında alakoydu. Um_- ve gittikçe artarak de,·am etme~i ~hir stadyomu yapılmasına karar piyatlarını gösteren bir film de bu-
ranın karısı da sarayda yerleştı. tahanımul hududunu aşıracak bır verildiği malümdur Junmaktadır. 
Hadise bu suretle kapanmış ol - haleli. 
du. Bunu bizzat Fravuna söylemek 

Bu hususta icap eden tahsisatın Filmler sırasi!e bütün salonları 

Tarih Musanın işte böyle ve A - ve artık bu esaret hayatına son 
siyenin terbiyesi altında Mısır sa· ı verdırmek istedı. .. 

temin edilmesı ile Ankarada bulu- olan mekteplerde talebeye gf.ste -
nan Vali L(ıtfi Kırdar bizzat meş- rilecektir. 

rayında büyütüldüğünü yazıyor. Atına atladığı gibi sarı.ya koş -
gul olmakt ı-lır 

-1ıı; tu. Büyük çocuk bahçesi Toz. 
Musa, delikanlı olmuştu. Fira,·un, sara.'·da değildi. Mısır- • ko~aranc'a yapıfacak 
1 • d ı tııı'nan saraydan cıkı • dan oldukça uzakta (Zif) adında . · .. . . · . ı Istanbulun otedenberı .htıvacı 

yor, ehri dolaşıyordu. bır kasaba varc• Ha,·a ı, suru,, .. .. . b h . '. 
. .. '!( olan buvuk bır çocıık " çesı ıçın 

Heı çıkışında da saray nıuha - bahçelerı guzel olan bu kasaba -' •-ı . .. · . 
. . . . . . .. .. bır muddettenberı beledıve tara • 

fızllrt1 kendısıne refakat edıvor • sıra sayfıye vazıfesını goruy'lr - · .. dl .k 
lard.'ı. • · du. fından yapılmakta olan etu_ er ı. • 

ınal edilmiş, bu 1-ıususta bır proıe 

hazırlanmıştır. 
Mu a, bu mera~ınılı dola.malar Firavun oraya gitmişti. Bırkaç 

_ __.,___ 

MÜTEFERRiK 

Tünel, Tramvay ve Elektrik 
idareleri Umum Müdürlük-

le idare olunacaklar 
İki gündenber; devir ve tesel 

lüm muamelesi tamamen bitmiş 

ve tamameı' Nafıa Vekiıletine in. 
arasında, hazan da, saraydan giz- gün kalacaktı.. 
li ve yalnız olarak çıkmağa başla • Musa bunu haber alınca atını Bu projc~·e gore, çocuk bahçesi tikal etmiş olan Tüne l ve Tram -
dı. işte bu yalnız çıkmaları ara • sürdü. Mısırdan çıktı (Z;f) yolunu Tozkoparanda yapılaraktır. vay Şirkellninin Elektl'ik İşleri 
sında Beni İsrail tay fasile, kendi' tuttu. Kasabaya gcldiğı zaman Bunun için 939 miıli sene bütçe- Umum Müdürlügılc te,·hidi için 
tayfasile daha yakmdan temaslar vakıt öğle olmu~tu . sine 40 bin liralık tahsisat konul • tetkikat yapılmaktadır. 
yaptı. Şiddetli bir güneş etrafı kasıp ması takarrür etmiştir. Tetkikat neticesi miisbet çıktı -

Beni İsrail kahinlerı onun sene- ka\·uruyordu. Halk pazardan ala · ---<.>o--- ğı takdird€ Tüı:cl, Tramvay, Elek-
• b 1 trik İdareleri bir Umum Müdür -

lcrclenlx'n beklediklerı büyük ha- caklarını almıslardı. ıngı'lı'z heyetı' ugün ge ı'yor 
lükle tek elden iclare edilecektir. laskar olacağına o kadar iman et-• Sokaklar tenha idi. 
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İngiltere Harbiye Nezaretine 
mıslerdi ki fırsat buldukça Musa- Musa atını bu tenha sokaklar -
ya eski tar,.) en, din tarihinden, dan sürerken yolu üzerinde iki mensup General Bitt'in riyasetin - dıktan sonra Anka raya gidecek 
Adem babadan, insanların ikinci 1 kişiye rastladı. Bu iki kişiden biri deki heyet bugün şehrimizde ola- tir. 
babası Nuh'tan, ateşe tapan diğerinin boynuna bir iı;. bağlamış, caktır. Deniz Kurmay Binası Aziz 

1 k Alı h d . ı ·· d" k' d öt k. · Heyet, hükümetimizin misafiri Ulusal He.velin mihmandarlığma Nemrut i e te a ın mevcu ı - mutema ıyen çe ıyor u. e ı ıse 

yetine iman eden İbrahimden ve gitmek istemiyor: (Aıkası var) sıfatile şehrimizde birkaç gün kal- tayin edilmiştir. 

HERGÜN 

Anna Karenin 
Dün gece, Şehir Tiyatrosu, 

dünyanın sayılı şaheserlerin

den birini daha salıııcl c koy • 
du: Tol&toy'un, san'atkiir öm .. 
ründen üç yılını alan Anna 
Karenin'i :ı;;eyrcttik. 

Eseri. türkçeye çeviren Va· 
la Nurettin (Va - Nü) dir. 

Belediye Taksimde yeni bir 
otel ve şehir gazinosu yapacak 

Mütercimin, Şehir Tiyatro- Hazırlanan projeler Belediye Reisi tarafın· 
sunun ıııecmuasına yazdığı d d 
makaleden öğrendim: an Ankaraya götürülmüş bulunmakta ır 

Tolstoy'un bu romanmı, pek İstanbul belediyesi, şehnn çeh· bahsetmi§tik. Burada yapılacak 
çok temaşa ıııııbırrririeri salı- resini değiştirecek olan esaslı ve büyük bir otel şehrın her haldi 
ne eseri yapnıağa çalışmışlar. büyük iıışaata yakında başlıyacak mühim bir ihtiyacını karşı!ıyacak· 
Fakat, içlerinden yalııız bir tır. Bu hususta yapılmış olan etüd- tır. İkinci olarak şehir gazinOS~ 
tanesi muvaffak olmuş: Ed · !erin mühim bir kısmı ikmal edil- demi§tik. Şehir gazinou da eğleP' 
nıond Guiraud'ıın yaptığı.. miş, bir kısmı da ikmal edilmek ce yerleri mahdut bir şehir içııı. 

Va - Nıi'yu, iki yıl evvel yi· ı , gırmıştır. kısmen olsun, ihtiyacını karşılı ' 
ne Şehir Tiyatrosu sahncsin- ı 1 İstanbulun mevzuu bahsettiğı - yabilecektir. 
de görmüştük: Maksim Gor-
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miz büyük mikyastaki inşaatın - clt 
ki'nin •Ayak Takımı Arasın - den birı· bugün Taksim kışlasının Bundan başka diğerlerinıll ı' 

ayrı ayrı İstanbul içın bir ihti)" ' 
da• diye dilimize çevrilen ese- bulundug· u adaya yapılacak ins.a - '' 

1 
karşılığı olduğunda hiçbir şüP" 

riie.. ti~atromuzun sürekli attır. Burada şunlar yapılacaktır: yoktur. 
zaferlerinden biri olaıı bu pi- ı _Şehrin ihtiyacile müten~sip Jıll 

t b. ı k İstanbul beledivesl bütün yes en sonra. onu ır yı ay· büyük bir tiyatro. · . ili 
bedip tekrar bulmak sevinme- 2 _ İcabında büyük konserler saydığımız işlerin tahakkuku ıç 

3 milyon 645 bin liraya ihtiY11 
ve konferanslar verebilecek kadar ğe değer: Türk sahnesi, şa -

lıısları Va • Nıi kadar ı>üriiz
süz türkçe ile koııuştıırnıı ha
lis bir kalemden ayrı düşmek 
hısları Va - Nu - ayrı düxmek 

geniş ve büyük bir konferans 
lonu. 

göstermektedir. 
sa- ros' 

Şehircilik mütehassısı, M. P 

istcnıez. 

3 - Muhtelif dükkanlar .. 
4 - Büyük bir Halkevi. 
5 Otel ve otel gazinosu. 
6 - Şehir klübü ve şehir gazino-Dlin ge<!e ilk tem ;il, daha 

perde açtlmadaıı önceki hu 
kanaatiınizde, nekadar yanıl
madığıııuzı gösterdi: İki bu • 
çuk saat, en güzel tiirkçeyi 

bu hususta bir a van proje hazır : 
lamıştı. Bu proje esaslarına göıt' 
belediye imar müdürlüğü bir tal' 
bik planı yapmış ve kesfi de h8 ' 

zırlamıştır. su. ~ 

Bunlardan birinci derecede mü- Ankarada bulunan İstanbul V• 

dinledik ... 
Atına Karenin'in tcınsili, 

bana iki şey öğretti: 

him olan bizce otel ve şehir gazi - ve B<>ledive Reisi Lutfi Kırdar Jıll 
nosudur. İstanbulun birinci sınıf projeyi d~ beraberinde götürıt1iil' 
otele olan ihtiyacmdan bundan bir tür. Vali bu hususta alakadar ııı'' 
müddet evvel yine bu sütunlarda kamlara temas etmektedir, 

1 - Şehir Thatrow saıı'at· 
kirlarının ekserisinde ses a
kortsuzlui{u ve tecvid bozuk-

luğu.. l 
2- Anna Karenin gibi, eş

hası otuzu aşan eserleri dol- j 
duracak kadro eksikliği.. 

ADLİYEDE 
Bir adam mahkeme 
de bıçak çekti! Dört beş gece sonra, eoerle 

oynıyanlarm biribirine kay • 
naşarak piyesin hızlana<·agı

na şüphe etnıeınekl~ ı,erabcr, 

Şehir Ti~·atrosunmı sık ;ık Belkıs Karabiber imdat çağırdı ve eli 
görnıeğc alıştığımız hakiki l ld 
muvaffakiyeticrinden birile l ı ,aklı adam yaka anarak mahkum o u 
asla karşılaşanııyucağınıızı c Dc.ıı öğıeden evvel Veznecuerde Aralarındaki iht.liıf büyüıtlO 
itirafa mebbınum! bulunan Fatih sulh hukuk ve ceza nihayet mahkemeye intikal etJll 

Gerçi. bütün ömrünce, nıa- mahkemeleriniP bulunduğu bina -
halle karısı Tolünc çıkan Ha· da bir hadise olmuş, bir metnur 
lide'niıı hir gecede prenses diğer bir adamı bıçakla tehdit ettı-
oluvernıcsini istenıeğe yiizdc ğinden yakalanarak adliyedeki 
yüz hakkımız yoktur. me~hud suçlar mahkemesine sev • 

Fakat, aksakallı u~ağın, sek- kedilıniştir 
sen yaşındaki a''Zındtln otuz Had.se şöyle olır..uştur: 
yaşında hiı· !-.CS çıknıanıasını 

Askeri tekaütlef'ien Fatilite Ma
isterııcğe yüzde yüz hakkı · 

arif ambarı mııhafaıa memuru İb
mız ,:ardır. 

Büyük bir sahne iistadı: rahim Kayageç. Hulüsı •dında yi-
•Küçük rol yoktur. kiiçük ne bir askeri tekau~ün evınde o · 
san'atkiı.r \'llrdır• dcınis. Bu turmuş \'e kira bedch d r borç -

hiiknıiin doğruluğuna." dün j _1a_nm __ •ş_t_ır_. __ _ 
gece bir daha inandım. Tem · 
silin ,\·egline ku ;uru hu idi: 
Kii~iik rollerin bii_yük rollerle 
ayni ahenkte ylirii>·"nıcyi!;i ... 

Siitunun1un dar çer~evcsi -
ne, iki düsiincenıi daha sıktş
tıraynn: 

l - Neyi re Eriuğru1. l;il .. 
hassa ilk tabloda, o korkunç 
rüyasını anlatırken, Tiirk 
salu~inde, değil yalnız kcn -
disini, eşini görenıediğhniz 

kadar iilvidi. Eğer, piyesin 
her safhasında, onda istediği
miz Anna Karenini bulanıa .. 

dıksa, bu günah, o dıırdurul
ınaz yıllal'ın boynunathı·~ .. 

.. 2 - Gözleriıniz, caınların -
da renkli ışıklar yanan bir 
Ven edik ,·e son perdede ma
vilikler içinde uzanıp )·ük -
selen bir Rusya dekorile ha
kiki bir sürpriz karşısında 

kaldL Fakat, at koşu,u salı -
nesinde de gördüğiimüz gi • 
bi, Türk tiyatrosn, artık şa • 
noya değil. sahici bir sahne· 
ye muhtaçtır. 

Yu•uf Ziya ORTAÇ 

kar~ılıklı davalar açmışlardır. 

Dün İbrahimin ev sahibı Hul~ 
aleyhine açtığı davaya bakılın~ 1 

ikisi de mahkeme salonundan ~o· 
ridora çıkmışlardır. Tam bu sırsdl 
İbrahim Hulüsiye hiddetle: 

Ben seni öldürmiyeyim de~ 
mi öldüre~·ım? demıştır. 

Hulüsi hemen mahkeme salor." 
ııa girerek hakime şikayette b~, 
!unmuş. tekrar dışarı çıktığı ı~ , 
man ise İbra.lıimı elınde bir bl 

çakla üzerine yürürken görmüşlılr 
Hadiseyi gören Belkis Karabiııtl 
adında bir kadının fervadı uzeriııl 
mahkeme katiplerinde~ Emin (!ı; 
•arı fırlamış ve İbrahim! tut•r' 
elindeki bıçağı almıştır 

İbrahim yakalanarak adlivedeı 
m~şhud suçlara bakan dördurı"' 
asliye ceza mahkemesine oevked 
miş ve muhakeme olunmuştur 

Neticede heyeti hakime şahitJtl'. 
dinliyerek İbrahimin suçunu teS .ı 
bit etmi§ ve kendisini 10 gün hBP' 
mahldlm eylemiştir. 

• • 
(Diğer Adliye ltaberleri 6 tII' 

sayfadadır.) 

Oksijenli saçlarının dipleri kara, di, gözlerini açmağa çabaladı, fa - - Hayatım, dedi. Ferideye ha -'kat bu yorgun çabalanış çok sür - Tekrar sigara vermek için Y3~' 
uçları hasta sarı idi. İri kanatli in- Behicenin, Ferdanenin zorlama· ber gönderemez misin? Neş'eli ka- medi, kolları koltuğun kenarların- !aşarak fısıldadı: 
ce, uzun burnu, renksiz, buruşuk !arma rağmen, gayet ağır içiyor - dmdır, eğlenirdik. dan sarktı, başı yana kaydı, sızdı. - Odadan biraz çıkın. ,#-
dudaklarını gölgelendiriyordu. dum. Ne rılacaktı? Hala, merakla Behicenin kaşları çatılmadı; 80_ Çakır Mürvet, bu sahneye alı - Dediğini yaptım. Çok geçfll ~ 

Çukura batık gözleri, o kadar bekliyordum. murtmadı: şık olmalıydı; hiç aldırış etmedi. oda kapısı açıldı, sofada ayal<;· 
- 33 - soluktu ki, bir boşluk hissini veri- Kafalar olgunlaşmış, sesler ağır- _ Gelsin be! O da, gelsin. Udu, bir kenara bıraktı: !eri peyda oldu. Sokak kapısı. 

Diye soracaktım. O, parmağını 1 Ben, hadıseler bekliyordum. Ne yordu. Ona bakarken, bir boşluğa !aşmıştı. Behice ile Ferdane de Gülüyor, kahkahalarla gülüyor- - Odasına götürüp yatırsak... rültü ile kapandı. 
dudaklarına götürerek, yavaşça: olacaktı? Küçük şişeden damlattı- yuvarlanıyormuşum gibi başım dö şarkı söylüyordu. Behicenin sesi, d Zeki Mahir, omuz silkti: Zeki Mahirin sesini duyduııı: 1~ 

d d . s k j ş d? ·· d M"' t. · d d h k '- u. - Sıtkı Bey, neredesiniz? (it • Sus! e ı. onra onuşuruz. ğı şey, ne idi? aka mıy ı. nuyor u. urve ın sesın en a a e"'e, Ferdane, itiraz edecek olmuştu: - Ferdane gelsin. O, götürür. 
Behice tekrar odaya girince, Ze- 1 Bu, her halde, bir ilaç olmalıydı. Benim, Zeki Mahirin ellerimizi daha pürüzlü idi. Hele tiz nağme- . . Siz de yoruldunuz Dinleniniz. artık. - · .r)' 
. · · · ld k . ı d b ·· ı t"t .· ·d k. ·ı - Vakıt gece yarısını geçıyor. · · Odanın kap ·· ·· d bel<l11 

kı Mahır, rakı şışesını a ı. adeh- Ne tesır yapacaktı? sıktıktan sonra, oturdu. Ferdane, er e, u ses, oy e ı ııy-0ı u ı cı . ' B" d b ak! b fik" 1 ısı onun e · 
k 1 d . · ·· · d · t t d' Kim gidip çağıracak? ır en ire ına ir ır ge - du: 

lcre doldurdu, Behiceyi o undan Behice, rakıyı içerken .vüzünü ona, bir kadeh rakı vermi•ti: ımın uzerın e ınce es ere gez ı- il 

1 
• omuzundan miş gibi elini alnına vurarak, bir A • çalgıcı. 

tuttu. öper gibi yüzüne baktı: burusturmamaşıtı. Demek ki, acı - Biraz yorgunluk al. riliyor, sanıyordum. Behice, Ferdaneyi ıslık çaldı: - rtık bizbizeyiz. 
· ? Ik k b. d · ·ıd· B h" ·ı F d d d k tutarak sarstı: para verip savdım. "' 

· • B~na darıldın mı ~ekerım · e re ır şey egı '· Dolu kadehi bir yudumda içişin- e ıcc ı e er ane, 0 a an çı - - Hanım, sızdıktan sonra, sof- J<ı•l 1~' 
Çok geçmedi: Ferdane, elinde t . . mışlardı. Zeki Mahir, sigara ver • - Ne kafa tutuyorsun sanki! Odaya girdiğimiz zamAn 

Bel ice. onun el;nden kurtulmak · den onun da , çkıcıler. den oldu- . . . . t d k k galı'ba t h 1 B h' · ·-,erd•: bir utla geldi ' mek bahanesıle bana yakla•mıştı, Sen. gıtmezsen, ben, gıderım. ranın a 1 açaca · a or ıyan e ıceyı gci Jol. · 
isted. çırpındı, Zck, Mahir, onu, • Q 

- .'.\1ürvet geliyor. ğu anlaşılıyordu. dudakları arasından fısıldadı: Ferdane de neş'eliydı", fazla ıs· • Çakır Mürvet, biraz şaşırmışa - Bu, ancak yarın nıl;le~·e 
ikı eli!e yakaladı: 

Dedi, kendini bir koltuğa attı: Udu akort ettikten sonra, çal • - Karı,vı lakırdıya tut. rar etmedi: benziyordu: 
Yık. DJrg,'"llık ıs~eı- em. Hem 

ı,Lrılacnk ne \'ar• Sen. benim ~a -1 - Oh. ne yorgunum!. mağa başlamıştı; pest perdeden Kibritle sigaramı yaktı, masaya - Bulamazsam, karışmam. - Hanım, içkiye dayanıklıdır 

ru uyanır 

- Siz mi uyuttunuz?. 
- Tabii. Soğuk cik<'ler, kama kızar mısın? Behice, sordu: şarkı da söylüyordu. Ut çalışı za- döndü. Ben, Çakır Mürveti Jılkır- Ferdane çıktıktan sonra, Zeki amma, bu gece, pek çabuk sızdı. 

Bel ıcc haykırdı. - ?lhin·et, sen.nle beraber gel- rarsızdı; fakat gırtlaktan çıkan dıya tutmuştum. Zeki Mahir, ne Mahir, Behiceye, üstüste rakı ver- Hatta hiç sızmadı. Ben gelmeden mi? 

1. b k be • medi mi? ·· ·· ·· ·· · b" f · 'd' - evvel, çok mu içtiniz• 
~,· 

Ferdane gelirse, ut çaıaıı 
- stcmıyorunı, ıra nı.. puruz puruz sesı, ır acıa ı ı. yapıyordu? bilmiyordum. di. Çenesini okşadı, şakalaştı. Ça - · 
- Hayır, l:"I"er kadeh u;ıp barı- - Yolda. bir yere uğradı. Bu ,eğlence değil, bir ıztıraptı. İçki ve çalgı, şarkı devam edi • kır Mürvet te, hem ut çalıyor; Zeki Mahir, başını sallıyordu: 

şacaj\ız. . Çakır :-forvet. dedikleri k~~ın da Yan yan, Zeki Mahire bakıyor- yordu. Behice, yavaş yavaş uyanır hem de sessizce masaya uzanıyor, -:- Zannedersem onlar, sabahtan 
Bchıce. yatışmış gibıyd', Zeki 1 nıhayet gelmıştı. Zekı Mahırın: dum. O. memnun görünüyordu. gibi olmuş, kahkahalarla gülüyor- içiyordu. başlamışlar Biz, bu.rada sofrayı 

M~hi. onu bıraktı. kader. alili, u- - Gudibet!. dedıği kadar var - Behiceyi de vakit vakit kontrol e- du. Zeki Mahir, onun çenesini ok - Behicenin dili peltekleşti; göz - hazır bulduk. 
ıa tı: ı dı. • diyordum. O da memnun görünü- şuyor, şakalaşıyordu. Bir ara, ~ leri süzüldü, başı göğsüne düştü, Bana dönmüştü: 

- Hayd. şerefo! Bu kadın, zayıf, uzun boylu idi. yordu. ne çenesipi okşıyarak: son bir gayretle kımıldanmak iste- - Öyle degiı mi? 

lan Avrupa b- J ı: 

dının gidişine, ne mana ,.erfr? ,ıı 
- Kendi gittı, derını. par~irıı' 

her şeyin kolayı bulumı~·o ' ef 
dı Feride gelirse, mlikenırııel 
leniriz. ,.ı1 

(Arka•• 
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Çu··ru·· tekne er var mıdır? 
1
, ..... .., ... _,...,. .... ..., .... ..,._ ....... .,.. ı (Baş tarafı l incı snyfada) 
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'
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Balkan antantı daıml kon- ( F~ ta a ı l mcı saıJ1ııda) 

İKDAM 

•• •• 
Re 1 S I

• c u m h u r u n , se. y.i Bükreş'te Romanya Ha· kendi ıarafından be adamdan ınii· \ N (Baş taTafı 1 ıncı sayfada) suz addedilen !i<>Yler de vardır rckkep id&Ie he."etı" ı'ntihap , d r. 
• \ rıcıye azırı B. Gafenko'nun bank' · "d.. )"' ğün j · • 

ı .... gı"ltere ı·spanga cu··mhu- VekaA letler ErkaA nı riyaseti altın<!a 20, 21 ve 22 zarar::r::ıb:~ ur e:;el ü:önme~ki "·kraktısaazt VSeuksale,.teı Tkruaçkük tıptıek. bBu ·ıı"darbe llıed:etinin _hn,ma tecru • •« • Şubat 1939 tarihlerinde top- · · · b" "'"' ' \"apur an etı e. <' e ıw~'e aıt foaliytli ile 
ıçın yem ted ırler almakta olduğu üzerinde de ciddi bir tetkik yapıl-

Fran son sozu 
lanmıştır. Yunanistan B. Me- 1 taııınır.ış Jıiksek tahsılli Lirısı ın· 

1"lgefçz"lerz•ne m uka vem et nı ka bu 1 re s mı' taks an aşıJnıaktadır. nıası ve tahkikat neticesının Ve. lihap ulunnr. Onun .'anındaki dört as, Türkiye ~· Saracoğlu .. Bu cumleden olmak ıiure Et - kiilete bildirilme:nni f'mr~tm· _ " ve Yugoslavya da B. Cincar k ' iŞ mua\ in ise hirisi doktor, bhisi ma• et rus vapurunun şartnamesine t;•. )" 

Lo 

memelerı•nl• t Q V S ı•y e ettı• Ankara, 22 (Telefonla) - Markoviç tarafından temsil külliyen muhalif olarak yapılına<ı r'3 eci, birisi maarifçi, vt· birisı na· 
He<isicümhur İsmet İnönü. ediliyorlardı. g'b' k ' Satı"e "ış"ınde komı"syon ıacı olmak iızt•rc 'lik;ek İalı illi 

nctra 

22 

( ~ : gayet uvvettı bir sebep ileri d 
llan bir ' A.A.) - İyi haber hükumetinin tanınmasını gecikti- dul" akşam, Riyaseticümhur Daimi konsey azaları şun- surulerek vapuru in a eden Krup alan b k la d 

8 

;nılur ara,, mdan intihap uhınUJ'. 
Röre P'r ıneınbadan bildirildiğine renriyecek olan bir mukavemetteıı köşkünde saat 5 te Vekalet - diki enternasyonal vaziyetin şırketı protesto edilmiştir. aş a rl a Yar · Iua\inlerin tadat t>ttiğimu mu-
4ndr anco hükfuneti Paris ve vazgeçmelerini eJıemmiyetle taV'- ler erkanına bir çay ziyafetı muhteli! v~heleriııi tetkik Filhakika Etrüsk gernısıni mua- Bundan başka Denlzbank'ın yo- tcha."'"

19

rdan ibaret olınalnnnın ı.ıı~ aya bir beya .. d · · ,_ d' etmış· ler ve Balk t tı d lu d 'tmed'ğ' 'dd' d'l ş! JCbebi udur l<i bel-dr·, 
0 

f .... · -"9•ır ll nname gon er • sıye etmiştir. verınış"'r u. au an an yene e en tahkik heyeti Yapurun n a gı ı ı ı ıa e ı en ı e - • • ' a..,•)'l'tı tiyetçİıer~ beyannamede Cümhu - Frank onun radyoda devletlerinin menfaatlerini ilk defa şartname mevzuu olan rini tetkike memur edilen kom is - o dört nevi faaliyetin bari( İn< larıı1t tea~ kayıdsız ve şartsız o - bilhassa alakadar eden mese- pliınlarile kendisi arasında bir h yonlar Satie Şirketinin Salıpaıa _ çıkmaz. Ya beledi~enin s.hhati. 

llideıı b'l~ olmaları lüzumu ye- beyanatı L i t v a n y a n 1 n leler üzerinde geniş noktai li aykınlıklar bulmuş ve bunu ~~ rındak" Elektrik sergisi bina.,ının y~ onnn nı~arifi. ya onun J oUarı, 
YapıJnı~ dırilmekte ve mütareke Barselona, 22 (A.A.) Dün nazar teatisinde bulumnuş • maddede tesbit etmiştır Denizbanka satılması !~inde komis bınalım hula'~ n~f'.a<ı il" 'e niha-

lltıııdaıı ~kabul edilmemektedir. akşam, Gımeral Fı.,.nko, Baı-ı;elon mı'llAI bayram 1 !ardır. Maamafih bu aykırılıkların ek- yon dağıtma M'mahatınin yalnızı>·et ouun ınalıye-ı 
11

• ııı!'ra"r· ala-
llJ]) iatlkl~da Franldst İspanya: daki öüyük askeri ge~·it resmi mü- Daimi konse) azalan Bal • serisinde Df"nizbank beyetı feııni- bır _ıkı avukata inhisar etmediği kad~r olur. . . @tıı•bi nüt e zarar verecek bır nasebetile radyo ile neşrf"dilen bir Ankara, 22 ıA. A.) Lıt- kan antantının kurulalıdan- yesinden verilen emırkrio amillblnuifışden başka mnıa,·as ıtların dal B:ıun. bu ıntıhabat lan..ıll'>t"n lltiyf!eeğı uzuna tahammül edil - nutuk söylemıs ve Pirene tepelerı- ,,' vanyanın milli bayr.ımı r. ı- bt·rı müllı~m olduğu sulh ide· oldugu da görülmüştur t a et il<lerı netıce ine varmış • •er eı;t .ı~ra e:'1•1ır, reylı.-r hafi ula-

llu be de zikredilmektedir. ne kırmızı - s::rı - kırmızı bayrağı ı nasebetlle, Reısicılmlıurumuz aline derin bır surette baj!lı Gemi, ilk defa tek t<knr, tek tır. 'rıık "e.rilır, lı.iıru.e karı ına;a., kim•e l<ın SÖzü Yannameye Franco'nun diken nasyonalist ordunun fevkala i İsmet İnönü ıle Lıtvanvc Reı- olarak takip ettiği sıyaseti uskurlu olarak sıparış edild'.ğ hal Bunlar arasında Jtrans Şırketl o~Ja~ı ne iptal edebilir 
0

<· ta dik! 
Ö~·ınaz.arı1e bakılmaktadır. ide harekatını medih ederek demi§' ( sicümhuru Smetona arasında her biıinin tamamıle ayni de sc• adan ıkı p~n·anelı, ık ma- n-.m• e "'"'sus etmı ve emlak kı. l~ı:kinı, ,...hir mccli idir, chir r.:ıoc-lanın "~ dı~ıne göre gelecek haf - tir ki: 

1
1 tarzda derpı ettikler nı mü\- .kindı oiması içın israr edilm ,tır ralamag. kendine ışııgal mevzuu ""de halkın daiıru l<t.ntrolıl nltm-

.\ """ gıı . d Ç ı aşağıdaki t.>lgraflar teatı e f p . b' . k dadır "'- "'a 'erın e emberlayn. Bıı hareketlerde, dünya, yenı İs- te ikan miişnhadE evlemışlH- en ane ve makı",c a;.ıedı ıkiye ıb- rnpmış ır ~ır et te ,·ardır · 
-·• "" nı dilmiştir: j M 1 1 hnatıa hı.arasında yenid. en be. - panyanın kuvvetim görebilir. ts. dir. !ağ rdJmış olduğu halde üç tane Satıe bınasının Dcnızbank'a ın _ • '" 

1

· aza>ı ıafı:ııla ıi keır iı -
ll lu ak İ Ekselan.< Anıanas Suıdona tuna eder< k h kk ı f ı ı Urg

08 

h"k• nar ngılterenın panyol gençliğinin döktiiğü kan · Daımi konsey, Balkan an- ofarak k.ınnıası kararlaştırılar. ka· tıka ve f<rag şekLnı tetkik eder.. .. .'. 
3

. ı ıu7.ur • ;m ·• -dir~cektiru urnetini tanıdığını bil - yeni bir İspanya doğması ile se : Litvanya Rcisi<iiınhuru tnntı azalannı biribırınt bag- zanlar ıki) e ind. ılnııştir kom1'von bundan bJrkaç gün evvel: ıuaz, bııtıı.n hum•tler ba »ıdir, 
Ö 

· Lıtvan,anı m·ıı· b D · b · k" 1 bonoraın·dır, C. üııkı'ı' 1 k l ıı kreııiJd' . .. meresini verecektir. Bu harbin en • • n ı ı ayramı- .';. 1 lıyan sıkı tesanüdü bir kere Pnız 2nk ht velı fenıııyesı ka- me ur ke•t.f'n bu alım satım i - b , . . 

18 1 

m ' ~tlıetı ,,_'ğİne gore İngiltere hli- büyük askeri muvaffakiyetini Ka· nı kutladığı bugünde Ekse - dJh;; teyit ederek gayretleri- zanlann hacmını bııyı.ıtrr.ck su - şındc <'Vradığı rolün mahivet; ~nlar . ~•ndı "
1 

rıl•, .. ,.ı. rini, 
ll ' ~ r&JJ 1 l• h b ik 1 ·ı b , nııılkll'rını yol!· nn ı ~rgoıı ne , sız ve ngilizlerin talonynnın kurtulmıısı teşkil et_ ansınıza e'l ararct.ı.. te r· - :, j ne aynı 2lhnıyct ıçınd~ de- rctı e unların ayni ranci:ma"lı vt- hakkınd· ızahat ı ·tem 'tır. h"T ' •· ı. ı.amaıı nruıı !'e.tııı lletı' Zdınde. sarfettikleri gay- miştlr Bütim Katalonya ~·aleti, lerimle bırlikte gerek ahsi vam huousundakı mütteh.t a- rC'<'l'gın' hesaplan·ışsa da netıce Ortada dönen ıyıalara gorc.,ı u as:ı refah '" '.aadeilcrini ala -Ilı Ce)e M det] k I 't · 1 1 f' b . . kadar t·den ı>l•r ıh· uı:ra ır 

~~ "• c·· rını adrid'e bildir- kırk dört gür içinde kurtarılmış- saa • n, gere ,ı vanya zımlerııı ehemmlyt-tlr ka yan iŞ ve men ı çıkmıştır Krııp u >ırKft ra!Y' n <ypcrt'l.k eden ' . ' ' •DF H ~ -unıhu . t il . mili t . f 1 h d ki b bunun ıc;ın de ucrt"t alm·" f . 1 

8 
~- rıye ç ere, Burgos tır. e ının re a ıı ususun a deykr. muesse"esı gem -ın bu kaz.ınıafial ! za" uc.et <' :ır.ık be' bin }ı _ . .. • aı:ı a:t. n alka k temennilerımı arzctnıeklc hah- Bu husUSlli. daımı konsey matlup sürat. apamıyacağını rn verlm~tlr. gonırler. Mescide~-: ~~\'in_• gon~ .. n onseyi ndQ Hariciye Ve ki 1 im İZ tıyarım. 31 Temmuz 1938 de Seliınik- mektupla bildtrmiş olma!:tna rağ- Dun h~aılcrınc mu acaat ett -l ~.~ .. ~~~d~ ıad~t el,tıj!ı~ıız rt': mııa-

80 1 
Ekselans imıet İnönü ı;j le aırtolunan anlaşmadan do- men bu mf'ktuplar Denizbank ğımiz Jerans Şırk<•tı Mücıurlerl b ı \lnli~ının .bırl"ill '. ıır~ıle le . 

Y enen n t ki At
' • d h · ı· f · · · f ~ •kkul et mı olan ıhtıs:ıs ı,:001 •15, 

t"~a~":.ı··t•, 22 (A.A.) u Bualka~!on ınaya uı ı'yor Türkiye Reisirümhuru layı memnuıı•yetinı beyan et- e~e ı ennı~·es tara ınııal" cevap mrselt• hakkında izah,ıt H!""ek •s-j . . ,o-
<, .'<• Milli bayramımız müna>e - ı' ı mek ftrsatını bulmuştur. Bu verilmemı · olma• korrı,,·oııun na- temcınısler yalııız nunun unuı tctkıklrrındt'n ge 

!!. l,ı .... ~~bliği okunduktan sonra (Baş tarafı 1 inci sayjıuffi) dan bıri olmuıttur tahkik ·ı ı mtth,1e kararlar ek>..,ri~ t·tl \'e 

1 
betile vaki Jfıtufkiir tebrik vc anla~me. antant azuS> bulu- zan dikkatin• celbcdcn noktalar - İktısa' \'ekal< ti •arafından tikten '"nra nıedi e arz.edalir 'c 

c -...,.... . Bükr"" 22 (A.A) Balk temennilerinden dolayı Ek - nan devletlerın biıtlin Balkan · · at .. ınemur <'dı!rn komıs • h f' · .. 
co. •ııt ~ söz alarak azanın Bal- . ...,, . - an an· , . ' a ı r~,. ıln ~nrılı B.. 1 h" ""'J q 

1
!.------ / Sonradan ("IDredilen tadtlat Ô' • ı .. ~ ... ........ r. o 't ır ı rt:-lı.na h•_:ıntı fikrine ve ban• dava- tantı konseyi toplantılarının bu _ se....,.,.ınua hararetle teşek • yarım adası devletleri arasın- ra d . b .. d 1 yonun bızden bt• hususta bazı ııa- 1 ı;. _ biitıin şehri bihakkın th ,il 

"" ~et • gun"' '-'t · ·· · H · V kür eder ve nösterilen alaka - ' da tam müsavat vc hudutla- sın a gemıye :r guvcrte "ıa hııt ı"t"oıg. do<trudur. Şirketimiz 1 etı··· d . . · 
~~ ... sö 1 kili B Ş"kr" S ·1 nın gerek şahsan beni gerek rın~ kat'i riayet esasına müs- ·i11h·esile buraya on adeı kaınnra - kom1')onun sualine Jazımgelen .. ' ın aımı on • ld Yemiştir. · u u aracog u, bu gece · . . . trohı altında bulundugmıdan b 

••ldı~.~. . edildiği hiı:siyatile ay- ..., mesı uzerıne aric.ye e - ı " " ıgın en 'e M-hr d - k 

lıct üteakiben B S "I husus! trenk Belgrad'a hareket ( Litvanya milletini mütehas tenit itimatlı bir te~riki mc- nın ınşası ve talılısıye sandallan- cevaplan yerdi. Bızden fazla taf - led' . . . . - •-llltı Böz . .." aracoı; u a'8 • t · sis ettimni temin eylerim. sai aramak hususunda hiçbır' nın bu güverte üzerine konması gi- silat istemedniz. drmekle ıktıfa ı: enın a(ılm"'ını. ll'kamiılünii lerı 
8 1 

ml . e nuştir Orada hır gün kaldıktan ,.,. · temın cdt' k h · ı · bb ·· 
Gö.._ ·ı- oy e ştır: sonra Selanig' e geçecektir. Harı· _ ı ,._.,.~ ____ ,..._""'!..---ili şeyi ihmal etmemek azimle • bi erbabınca gayrifenni ve vukuf- etmışkrdır .. •e e~ tur 

11 1

"· ~ 
11

"' llı•~~~""l kabüJd d 1 ' ıi goze alır. M.-.ela bt>lediyenin h:ı-
""'Ya hti en ° ayı Ro - ciye Vekilimiz, Selanikte kendisini rinin canlı bir delilidir. • llıı hu ldlınetine mı'nn ttarl ğ lmpeks • • Agw ırcezada yati bir ihti.·atını lemin i•in ~t'r"i ~·- e ı ı- bekliyecek olan B. Metaks il D · 1 k 1 ışı ' " danı -mıek ve .. t d . . . as e y • ı· J aım onsey, son top antı- "Va:ıeyleml'k, \'eynhut m"·rnt ver-

ı. lal'J " t mum az evlet •- bırlikte Atınayı ziyaret edecektir eDJ ngı• J•Z Se- sını İstanbulda 1938 Nisanın- . "'~k ""e aksas Gafenko ve B Ş"krü S · (Baş tarafı J focı saµjada) Dün Istanbul Ağırceza mahke • gıy<' zam yapmak gibi tt'dbirlt·ri 
VeUı OViç Ue çalı~akt üt . u aracoğlunun Atinada f da yapmış olan Balkan an- filnı işi yaptikları Londrada .Ker- mesi, Ahmc! adında bir katli suç· almaktan Ç<'klnmez. Biitüıı hu tMI-
.. t ~""'- . an m e - ikametinin üç gün sürmesi muh _ 1•n• du··0 Jd• tanu ekonomik konseyınin ı t.. ı · · -.elt ı .. :_·~cı:ml bilhassa kaydet - temeldir. Hariciye Vekilı'mız, ora· ge J termull. ismindt>kı zate miıracaat usunun muhakemesini bitirmiş • •r '"~ e'ınde bu~iin lnıriliı 'e-"""'uıı kararlarını tasvıp etmiş ve etmişlerdir. ve idamın& karar ver'"li tir. hırh·ri öylı.- bir halt• ~dnı"tir ki 

l 

ŞUr•·ın · dan deniz yolu ile İstanbula döne- Türki en· Ank i ı·-· 1939 Nisanında Bükreşte top· B h"'k · h · b e ııa;e ı da büyük memnuniyet- cektir. Y ın ara se JT ıgıne !anacak olan ekonomik kon- Bu müracaat üzerım Kerter - u u mü ıcap ettiren hfıdise e re aıt ütün umnmı hizmclhr 
,_ •der· k tayin edilen Hughesscn cenapları mull de Londrada diğer üç şeriki şöyle cer<'yan etmiştir: )ehirlerin kendi ellerindedir ,e bu 

"llı, ballı: ım i, Bükreş toplan- Balkan antantı Frankoyu du"n sabahkı" .. k .. prnsJe şeh ' ' seyin yedinci i~tima devresi il be b Ah t B" "k k ' An ~,·,· d h" 1 ,_ " an c ' ' · rımıze e ra er Anglo _ Till'kı< namın- me uyu çe mecenın ar- .i z en ~e ır er tahiati il<· oiı~ıilc 
'iltıt paktının b lm' · d mesaisinin Balkan antantı J ı !eşı." arışı ve an- fanımagva karar verdt" ~e ıs ıstasyon a eski sefir Sir da bir şırket tesıs etmış ve İm _ şe köyüııde Alinin kız:• Zülfüyeyl menfaatler temin ı.-d,·rck h.ılkın 
ıı~ - •• "'-'.! eden devletler istikla·. p . Lo fi İ .1. f t' k. memleketlerı arasındaki eko- k k f k in dll!\ ..,.ın ersı re . ngı ız se are ı er a - pe ·s vekiı.leti umumiyesini Ang _ sevme tedir. Babası Aliden kızı o ara <mı için lıirrnk himan-

Uktıııu b1llı.I ol.ara,k kalmakta ol • Bükreş, 22 (AA.) - Rador ajan· nomik bağların tlaha ziya- 1 . , k" k · .,_ k nı tarafından karşılanmıştır. o - Türkışe vermek Anglo _Tür ıstemış, fakat Ali çobanlık yapan ar uruınlar 'üt·ırd<' g<'tirİ~orl.ır. 
Park-Otele inen yeni sefir bir kiş umumi vekaletini lmpekfe tev Ahmed in bu talebini red~tmiş - imdi ook kı<• olarak ta",. et-•ır. r ere daha göstermiş _ 111 bildiriyor: de sıkılaşmasına ve bu mem-

"" B. Gafenko, Balkan konferansı· leketler a~asındaki münaka- . ı. "<lllel"i müddet sonra Galata<araydaki İn- di etmek suret ile ·ekdığerini Türk tir. tiğımiz şu beledi~ P ile bizim l, .. ft .. 
"1l lla11t lni bitirirken, müteyalı: • run tebliğini verdikten sonra a§ağ.ı- giliz sefarcthanesıne gitmiş, refi _ Jiıtın daha ziyade iyileşmesi- kiye ve İngilterede temsil etmek Ahnıet bundan müıee ir ve diyeleri, meı.ela İı.ıanbul belt>di ·e-

llebhı' &n ınatbuatından antantın dak.i malfunatı ilave etmışt.r: ne imkan vereceği ümidini iz· 1=,_. ğ'-- 1 
. -\ , nd kası ve kızile birlikte ehrimizin sa auıyetini iktisap eylemişlerdir. mu ver o muş ,.e Aliye kin bes - sıni ınuka) e-e ediniz. Biıde nınh-

aınııan e tnüteveccih her türlü Daimi konsey azası, Franko hü- muhtelif semtlerini dolaşmıştır. har etmiştir Anglo - Türki{ vekaletini im _ ]emeğe başlamıştır. Ahmet düşün- !ariyetten bile eser yoktur, 
1 

edi' 
t~ddet Ya?'J müşterek bir surette Jdı~e~i bukukan tanımaya pren- Hughess<'n cenapları Cuma gü _ Daimi konseyin senelik r. - pekse tevdi ederken İmpcksi tem- müş, taşırımı§ nihayet Zülfüyenin ;,ıenildiği zaman dağıtılır. i ıe _ 
tııııil!ıı ınesıni ve paktın milletle - ~;p ıtibanle karar vermışlerdir. nü Ankaraya giderek itimatname- leliıde içtimaı Belgrad'da Şu- sil etmek üzere o sırada Londrada yolunu bekliyerck kaçPmağa ka - nildiği aman toplandırıhr. idare 
de ltuııv ınını şuurunda daha ziya- Bu tanuna için her devlete en u:v- sini Reisıcümhur ismet inönünc bat ayında yapılacaktır bulunan Şakir Sedcnder. kendisi rar vermistir. heyetinde ihtisa>tan bahi hile 
ltıaıııııı ~ile Yerleşmesi için çalış - gun gelen merasimin tayin ve tes- takdim edl'cektir. ve kardeşiniıı Türkiyedr kimler Ahmet. bir gün güttüğu koyun- yoktur. Beledi~c Rci.; azil, "" bc-

ll ., rıca ederim. biti kendisine bırakılmıştır. marifetile tezkiye edilebileceg· ini ları yüzüstü bırakarak yolda pusu dilİr. Uülasa belediye , ar. rahıı 
t · "'ark

0 
· -o- · ku arar eı vıç de zıddıyetleri her • ç sormuş, Şakir Seden de, Türkive _ rmuş \'e tarladan dönen Zülfü- yok, çerçeve var. i~i bo~~ Onun 

:;•ı, ... :~~ karzusundan mülhem Başvekil Kızılay re- emberlaynın mu .. hı·m beyanatı de tanıdığı Etibank, Denizb~nk, yenin önüne çıkarak b:çakla uze- içindir ki senelere(' ayni lCrd .. S3• 
an irn ı omşuluk politikasına Merkez Banka>ı ve ha\'za. fahm• _ rine hücum etmiştir. yıp duruyor, \e scnelene de biillle 

~lıtı 1!1!v~rnı Ve Romanyanın ve ı'sl ı' nı' nden ı'sf ı'fa ettı' ye gibi yerlerde mevki işgal eden Alım~\ ~ızı bıçakla korkutup devanı edecektir. . ~lal]) f eden hükümdarının mu_ y (Ba~ tarafı 1 iııcı .,cıyjada)I Fakat, bizzat hızım bıraz fazla ı,.evattan kendilerinin sorulabile _ kaçırmak ıstemı§ \'e Ziilfüyenin Ne gariptir! l\Jenuı belcdi)e ka-

l'ııııı,kııı~!i:veı.i karşısındc \! hay • Ankara, 22 (A.A.) _ Başvekil Harp levazım. >stihsalindc, bil - · ıt.m;ı. ve rnınıyet gösıermekligi - ceğini beyan ve ifade ederek bu kolundan tutarak: nnnnnun projesine ilan· olunan 
llu 

1 
ade eylemiştir. Doktor Refik Saydam 1925 sene- hassa tayyare ın~aatında müşahe- miz ve diğerleıinin tecavüzkar ze,·atın ısimlerini taşıyan bir lis _ - Haydi bakalım, yürü benim - e~babı nuıcib<>njn kendi~ind~ bile 

""- nu ll\üt k sindenberi bılfiil ifa ettiğı Türki- de edilen muazzam fazlalaşma, hü nı ·pt erı hakkında her söylcncııe teyi mezkur ~>rkete t<'vd' <'Yi<'m;o. le! ~enıiştir. . aynen denili)or ki bizim ı....l...ti~e. """'laııatt• b ea ip B. Gafenko şu k. . b' 1 t' .. . kJ " belk d ıl ..,, Z 1f b k • • 

1 

ye Kızılay cemiyetı rıyasetinden umetın ır evazım nezare ı vu - ınanmama ı.gımız, ·ı c san - tiı. u uye, ıraz ar adan gelmek- !erimizin ademi mu affaki"etı"•ı'n 
},fUh U llnmuştur: • ~ t~r..,ın k bugünkü vazifesı dolayısile istifa cude getirmemek!~ haklı oldu~nu dığı kadar fena olmıyacaktır. Şakir $edenin bılfıhan Türkıve- te olan babası Aliye duyurmalı: i • ~hepleri arasında ba~ta merkezi 

d' b~anatı olleklerimin yaptı- etmiş ve bunu bir mektupla cemi- ispat etmiştir Ben, ışıe bu •Uretle düşünerek, ye avdetini mütt>akip Anglo-Tü~k- çin. feryada başlamış ve bunun Ü - hiikümetin fazla nıüdalıalosinı aik-

ıııı~ı~, a Yalnız bir tebli"fmizi tm e Ahm t b l'ıo ~..., B s yet genel merkez başkanlığına 1939 ve 1940 senelerinde milli, politik muhasımlarımı harbi körük işten pekse gelen bir m<'ktubun z rıne e ıçağını kızın rast- retmek lazım (!) dır. 
, Yaıı •ct · il tebli~, aramızda ee- b'ld' · t· gele b k · ı "Ol ,. en .. ı ırmış ır müdafaaya tahsis edilecek olan 580 !emekle itham etmiyorunı. Fakat metninde Anglo - Türklş serik _ . ırço yerıne s1p amı~tır. &babı ınueibede resmen bôYle 

iı•a•ıct gorii•nıclcrle kısa bir !!.!!..!!..!!-!!..!!..!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!~ • be · fikr' ı k tl ·1 İ Arkada et· Z" If" ~ ., ır. milyon Ingiliz liralık yekfııı, umu- nım ımce, on ann ileri sür - e . erı e birlikte . mpek; ~irketle-
1 

. n Y . ~§en u uvenln ba· denildiği "" yazıldığı halde hile 
\>~izam 

1 

Avam k mi harp başlangıcındaki milli borç dükleri politika, pek muhtemel o- krıle birlikte Jmpek; şeriki!.' _ ba.ı Alı. katılL kızını daha fazla bizde nıiidahalc azaltılınada. "" 
t:~'alarda on::dan .. fikirlerde ve ama rQSI yckı'.ınundan uzak değiliz. Bununla larak bır harbe müncer olabilecek ri diyerek evveke tezkiye için ken ı bıçaklknı~ktan vazgeçirmek ıçın artırıldı ve tabiati ile bu mü~""'" 
~ Sahaıa nıa, sıyaset ve top- (Ba§ taraf 1 ınd sayfada) beraber, beş senelik p15n devresi- mahiyettedir, diyorum. Fakat di. dil~ri~e veri:en lsimlerden b"1jinin ıyerden hır taş kapm,,ı, Ahmedin akaın~te mahkfıın oldu. Bizdeki 
tı·eQ•ıı, ıni~;nda nizaa riayet edil - Londra, 22 (A.A.) ·- Avam ka _ nin nihayetlenm<-sınden evvel, bir ger taraitan şuna da eminim ki şerik ımış gıbi yazıldıf(ı görülnıü. başına at_mıştır. Fakat Ahmet, ~l.edıyeler hususi idare teş • 
ı_'Vetıel'j <"tler maksat ve hüsnü nıarasının dünkü müzakereleri es- muhasımlarımdan herhangi birisj. ve bu yanlışlığı izale i~in im,.,,,kslk~_nl~r ıçmde ye.re )-ıkıJmı, olan kilatının b~ miitcınmimidir fa . 
"'rine y ne olursa olsun bı'rihı'r _ istikraz suretile yenı bi.r fazlalaş- ' r- z II . b k , 

t 

ard , nasında hatipl-cr sılahlanma siya - bugünkü benim mevkiimde bulun müesseseleri derhal 20 İkıncitesrı"nı .u. uyeyı ıra ıp Alinın Ü2e.rine ruli lnrta~iyttiJig·1• uzatan m----"ı 
.. _ un ed zl tırma ihtimallerı de göz önünde.ı ' h .anu• bi/;' llükreş k <'~t' er. seti hakkında her türlü tenkidden uzak tutulmamalıdır. sa, herhangi bir memlekete karşı, 1938 tarihlı telgrafla ve bilahare 1 ucum eımi~ ve .kısa hir kovala • bir kurumdur. Bence bn sui te _ 

it;\ ere dah on eransının size içtinap etmişlerdir. Bunlardan ba- harbı önlemek için harbi açmayı de 26 İldnclteşrin 938 tarihli mek- ı mad~ sonra yetışerd< adı.mcağızı fehhüınün yerine doğrudan bir ı.,,ndını '°f'rda_,,mutabık kalmak im- zıları hükümetin harici siyasetini Beş sene sonra, bu suıetle vücu- diişünmiyeeektir. (tupla müracaat ederek: Bu isim-İda ikı yermden ağ!• yaınla:vıp kaç- idareleri Dahiliye Vekiletine~ap-
ır. •,.ı hakikatler bun _ t k d . de getirilecek müdafaa kuvvetle - l 1 h kkı mıştır en i etmıslt rdir. Umwni bir anlaşma olmadan, si- er a mızda tahkikatta bulu -ı _ ". , tolunsa belki daha müsbet netice-

A 1 
rini ve servislerinin işletilmesinin lm k HadL<;e cıvardan d 1 tt ee, ezcümlt demı~tir ki: !ahlanma politikamızda herhangı· nu a istenildiği takdirde müra- 1 ' uyu muş, ya- ler verir. Çünkü m.suliyetler tla-

"'' n * rıoi . a, 22 ( A A .. . 
a >< Vekil' · .) Türkıye Ha-
nı•ntı k ı Saracugluııun Balkan r ,_ OQfer 

t. ""11 Alina an"ndan sonra Bük-
Un 'iu ı a (lelt·ı·eği h b . b" •. nan rn · a erı u-
''" ehaf'J' ·ll~ U\·and 1 ınde htmısl bir 
A 1 rmı~tır 

F ve ayni zamanda istikrazların fai- b' h caat ed • · . kiıns 1 . ra ı baba kız hastaneye nakl dil b . d .. 
• ransanın emniyeti için zararlı 'zi ve amortismanı servislerinin te- ır gevşeme usule gelmesine mü- . eeeedgınlmız' . e er olarak .sı- mek istenmi• ise de b" - e - a 11ya e tebeyyun eder. 

olan hadiseler bizım içın de zarar- saade edemem. Fakat bununla be- ze ırae ı ıştır, mev:zuubahs '"lm"'sl di ' ıraz Fonra Aıtaoölu Ahmet 
lıdır.> diye edilmesinin, yalnız vergi raber, hepimizin vazifemiz ve bil- mektı.;bunu:zu alınca İngilizcesi 

0 

~, er r: 
"Attlee, İngilıer,,1in müşterek membaları ile kabı! olup olamıya- hassa bu hükumetin vazifesi h('J' zayıf olan şerikimiz Şakir Beyin lik met bırkaç ay sonra bir çift- rin şahadetleri ve müddeiumumi· 

emniyet çemberin>n pek daralmış cağı da caisualdtr Bu sebepten do- fırsattan istifade ederek. b~gu.. size noktayı nazarını dogru olarak ahte çalışırken yalı:alarunış ve likçe yerinde yapılan keşif ve tah· n · ah ed ed' - · d'" .. m kemeye ven'lmı' t' kikat neticesinde Ah · olduğundan ~ikiiyct ederek dC'mis- layı bu muazzam masraflara bir nı- yapmakta olduğumuz şeyin b' d ız em ıın zannına uştuk. · ş ır. nt'dın Zül • tir kı". Jı'lı'k olduğuna ve nı'hayet bıru··ru·e-n demek suretile isimleri mevzuu __ Muhakeme neticesinde şahitle - füyeyi kasden ve taammüden öl· 
ha yet vermek için muayyen ve d'" d .. "'' 
müsbet gayretler yapılması Jazun- Avrupa memleketlerini~ harabisi ba~s olan zevatın şirketle hiçbir ,rının da ortak bulundu"'· kanaati- ur U

6

u sabit olmuş ve ceza ka • 
•Biz bir lt'k müttdikle aşağı yu· 

karı münferıt bir vaziyetteyiz.> 
Clıurchilt hüktımetin müdafaa 

·ı t" 
1 

k alıikaları bulunmadıg" ını lJ<oyan , · . . ı;u nununun 450 nci maddesi muci • 
iır. Bununla beraber, şurasını da ı .e ne ıce enece bulunan bu va-

1 
mı·· , . , .. e)-lnı tevlıt etmiş "e tahkikata mevzu b' 

söylemek isterim ki muvaffak ola- zıyete hır nihayet verilmesi icap e ~ ve vakı sehvı bö lecl' orta .1 olan ihbar, bu kanaatın muhassa • ınce ölüm cezasına çarptırılma -ntarıtı_n a• zu u Bulgar 
elçıs n b ,ı· ·ıd· 

lluk ırı ı 
~o .reş, 22 ( A A programııı.ı tasvip etmiştır, mu -
eı~ı.sduı Öf:lede · .J - B. Gafen - maileyh yalnız bu tedbirlerin da
l.it Ö ll. Sevak~r ·~~ra Bulgaristan ha evvel alınmamış olmasına tees-

tt ·gı·· d b"tü" a·· h" dan kaldırmıştır sına karar verilmiştir. 
mıyacak bir silahsızlanma konfe - e ı n e u n ıger ukfımetleri .. : lası olarak ortaya atılmıştır. Mahke . . ransı, bu bahıste, biuat hastalık - ikna eylemektir Anglo - Turkışın mezkur mek - Yukarıcl.ınberi söylcdiğım vazıyet b J' me .. a!'"ıca A~metten •kı 
tan çok daha fena bir ilaç olacak - ı::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:::;= tubu Londradan İstanbula gelip memuriyetimizin elde etmı oldu- ın ıralık olum. tazmınaunın alı-

~ · lıre ·ı . 0 u kabul etmiş- süf etmiştir H ı· b' h «o eı . .nı dıg,ne göre B . '. . a ,1P• ır tcc izat ve 
dev1 çıyı, Balk . Gafen- ıaşe nezaretımn ıhdasını istemiş ve 
lııa etlerin Bul an . nntantı azası İngiliz - Amerikan efkarının bü-

ıo·~u garıstanla yakl ük' b' k · · · •undan h aş - Y ır e serıyetının mütecavize 
aberdar eylemiş- karşı maniaların çoğaltılması ta -

. . yanlıŞ!ık tashih edilinceye kadar gu" tahrıri ve>ıkalar ve bu "k narak _maktullrr.ın veresesine ve -
tır. Böyle bır konferans için ica - ITIZAR - Mündericatımı- g .. del t f _ , vesı a- rılmesıne de hukmetmiştir 
beden emniyetin ve itimadın lü - zın çokl ğ d B eçen mu e zar ında, mezkur ları teyıt eden diğer delillerle te D" k · - . u un an • en Vur - şirketin referans için verilen isim-jbit edılmi< hadisede c·· .. fs- uıı arar teblıg edıldıkten soıı-
zumu kadar teessüs etmis olduğu- madım. lefrikamızı bugün de 1 . . . . . . .. · • urum vas ı- ra maktul Zülfıycnın an :ı;· t 
na ve bu konf'-ransın halen pratı"k k k en ~erik ımış gıbı gosteren antet- nı gösteren bır hal mev t 1 d hk ası a ma ~ oyamadı . Okuyucul~nmız _ )" k.. 

1 
İ ı cu o ma ı- ma eme salonundan gö 1 

bı·r mnııfaat •-mı·n eylı"yece"'~ ka- d .. ı agıt an mpekste, Etibank, De· ğı için hukuk am· me d 1 k k . . z erı ya -
0 

"" w-~ an ozür dileriz. · b nk, M av nın • ı çı ar en katil Ah t t · ;ıuz a erkıez Bankası havzaı çılmasına mahal görül d"" me gufmuş me ıgıne •ve etrafııxlakilere srgara ikram t' -
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SAYFA C iKDAM 

~a_o_v_O_K_ I 
H 1 K A Y E 

2S - Şulıll :.! 

Gustave Adolph'un kızı, İsveç sında, birdenbire Kraliçe Kfıris· 
Kraliçesi Christine, bundan iki yüz tine'in, maiyetindeki İtalyanlardan 
elli sekiz sene e·1Vel Fransayı zi· Marki de Monaldeschi ıte hararet'i 
yarete geldiği zaman, hiçbir ecnebi bir müzakereye dalmı1 olduğunu 
hükümdara nasip olmıyan mera· gördü. Onlardan biraz ileride, ya-
simlP. karşılanmıştı. Paris, daha lınkılıç üç kişi ayakta duruyordu. 

Büyük Vals Filmi ayni rağbetle 
hala devam ediyor 

kraliııe gelmeden, onun hakkında Christine, Markinin sözlerini bü-
s::ylenen bin türlü garip rivayet· yük bir sabırla dinliyor gibiydi. 
!erle ";alkanıyordu. Christine otuz Marki yalvarıyor, diz çöküp kra-
yaşında idi, on yedi lisan biliyordıı !içenin eteklerini öpüyor, cebinden 
ve dünyanın en malumatlı insanı kağıtlar anahtarlar çıkarıp göste-
olm:ıkla şöhret kazanmıştı. Henüz riyordu. Christine'in yüzünde öfke 
alfabe okuyacak yaşta il:en Thucy- alameti yoktu. Ancak, bir aralık 
dide'i isves diline çevirmiş, Des- rahip Le Bel'e dönerek şu sözleri 
c•rtes ile felsı>fe münakaşalan yap- söyledi: 
mıştı. - Muhterem peder. Şahit olunuz 

Hakikatten ziyPde efsaneyi andı· ki bu adam hakkında hiç bir kas-
ran bu rivayetlerın yanı sıra, kra· tim yoktur. Hat..; bu haine, bu al· 
liçenin ahlakına ve yaratılışındaki çağa, imkan bulursa kendisini mü-
garabetlere t.ıallük eden bazı taf. <'.~faa etmesi için istedıği kadar za. 
sföt ı;elivordu ki lıunlar da gara- man bırakıyorum. .. 
l<!t~e o efsanemsi hakikatlerden Kraliçe, bu sözü söyledikten son-
p.!-'< aşağı kalmıyan şeylerdi. ra, tekrar Markiyi dinlemiye ko-

Chrlsline kaC:ınlardan nefret e- yuldu ve bir s&at kadar dinledi. Bir 
ai1or, kendi kadınlığından iğren!· saat sonra ayağa kalktı; ayaklan 
ycrdu. Merasime, ayağında iri çiz. dibinde silrüklenen Monaldeschi'yi 
meler, b~iinde kılıç, başında erkek orada bırakarak papaza doğru ıler-
~~ ı;kacı olduğu halde iştirak edl· ledi ve metin, miltehakkim bir ses-
Y~•· ve erkek tavırları takınıyordu. le: 
Muhitinin bütün ısrarlarına rağ- -Muhterem peder, dedi, ben çe-
men evlenmek istemiyordu ve ni· kiliyorum. I!u adamı size bırakı-

hnyet, giınün birinde, artık kraliçe- yorum. Onu ölüme hazırlayınız ve 
liğ!n de ağır gelmiye ba1ladığını ruhunu kurtarınız. 
;;h liyerek tahtını ve tacını terk Papas Le Bel, hayretler i;inde 
etti Bir daha avdet etmemek üzere kalmıştı. Kraliçenin önünde baş 

İ. ve-·'ten çıkıp gitmiye karar verdi. egdi ve mahkumun affını iltimas 
Hi:k'..imdarlık, saltanat yükü omuz. etti Fakat, kraliçe, papazın sözle-
larına ağır geliyordu. Memleket ri11i dinlemeden yürümüş, salon-
gezmek, edebiyatla uğraşmak e- dan çıkmış, kendi dairesine geç-

mclindeydl. öbür bacağını öteki kolundan ikı sebepler gözönünde tutularak. sa· mişti. 
CI:ristine, bu kararla, !1ükümdar· yana sallandırmış, en terbiyesız bık kraliçeye, yan yoldan ileri geç- Yalın kılıç üç İtalyan, o zaman, 

lığı amcazadelerinden birine hibe bir insanın en bayağı bir yerde bile memesi için haber gönderildi. Kral, Moııaıdcschı'ye doğru ilerlediler. 
etti ve milletini gözyaşlan içinde oturmaktan hicap duyacağı şekilde kendisine, Fontainebleau şatosuıı- Marki, papazın ellerine sarılmış, 
bırakarak me~leketten uzaklaşliı.. koltuğa yaslanmı~; arasıra aktörle- da bir daire tahsis etmişti ve bu şa- gidip lr-•liçeden affını istemesi için 
Katolik memleketleri dolaşabilme- re seslenerek, gürültülü kahkaha. todan dışarı çıkmamasını rica et- yalvarıyordu. Ötekiler, bu teşeb· 
si iç:n, proetstanlıktan vazgeçmesi tar atarak, sözüm ona piyesi sey· mişti. Hatta, kraliı;e hazretlerinin büsiln beyhude olacağını, ölüme 
ı:ızımdı. _S•bık kraliçe bunu da bi- rediyordu. hayli pasaklı olduğu dü~ünülerek, hazırlanmasının daha muvafık ol
ktereddut yaptı, fakat bu saçma ı Ertesi sabah, uykudan uyandığı kendisine, şatonun hanedana malı- duğunu söylüyorlar, fakat dinlete
sa'.'~n .ş~ylere pek e~~mmiyet v_e~- ,saatte, Fransız sarayında adet ol- ısus kısmı değil. kapıcı daireleri miyorlardı. Monaldeschi, korkudan 
rr.cdığı"lı ve katoliklığı kabul edışı- duğu üzere odasına giren mukar- •verilmişti. ö 'le titriyor, dişleri öyle müthiş ta-
nın, Rorna'y, ve tablo müzelerini k:rtılarla biı-ibirine çarpıyordu ki, 
snmelt içın olduğunu gizlemiye nihayet silahşörlcrden birisi krali-
luzul1'.' görmedi. çenin yanına gitmiyc karar verdi. 

O tarih( !:adar görülmemiş ve Biraz sonra avdet ettigi zaman: 
isitilmenıiş derecede biiyük bir cÜ· Marki, dedi, Allaha sığınıp, 
retkıirlık olan bu hareket Paris'Ji. ruhunu ona ısmarla. Ölmiye ba-
lerin son derece r:ıerak ve tecessıi· ıırlanıııaktan gayri çaren yok. 
sunu cclbediyordu. Sabılı: kraliçe, Monaldcschi, bu haber üzerine 
Pransız payitahtına geldiği gün, tekrar feryada başladı. Bu sefer, 
kral. • Essonne. a kadar eiderek o- rahip Le Bel işe müdahale etmek 
ra karşıcı çıkmıştı. Şehrin kapıla· mecburiyetinde kaldı ve bizzat Halkımızın müziğe ve neş'ell 
rından Louvre sarayına kadar ~- kraliçeyi gormiye gitti. Fransa'da, filmlere karşı olan derin alakası· 
<:ergaha, iki keçeli s:tahşorlar di· hiç kimsenin, kendi kendine icrayı nı göstermeğe vesile olan cBüyük 
;dlmış, yol üstündeki bütün bina· adalete hakkı olmadığını, kralın bu Vals. filmi uğradığı büyük rağbet 
la ın pencerelerine yükse tabaka- hadiseye öfkeleneceğıni anlatmı:Y"a üzerine bugün dördüncü haftasına 
ılan eyi ·ciler dulmuş, sokaklar, çalışlı; bin dPreden su getirdi; girdiği halde hala gösterilmeye 
kraliç<' Chri.;tine'i görmiye koşan fakat Christine'i kandırmıya mu- devam ediliyor. Film evvelsi gün 
ııvnın kalabalığilc taşacak hale gel· vaffak olamadı. At u~ağı kılıklı de saat 14.30 da Çocuk Esirgeme 
mlşti. Christine , . ., maiyyet, erkiı- ~' j kraliçe, Nuh diyor, peygamber de- Kurumu menfaatine gösterilmiş • 
nının hali, P:ıris halkının bu co~- \ miyor, büyük bir soğukkanlılıkla, tir. 
kun te;:ahlir ünü haklı gösterecek adeta alay edercesine: Şimdiye kadar filmi görmiye 
d~ıcct•<ic şayanı temaşa birşeydi. _Nasıl? diyordu, bu iş hala 0 • gelenlerin sayısı 50 bin kişi kadar 
Sabık kr:ıli':~ beygire binmişti. Ar f Iup bitmedi ıııi? Marki ölümden mi tahmin ediliyor ki bu mühim bir 
kasındıı. ~lıııı ve cümüş tellerden korkuyor? Bu ne ötck adammış rekor teli'ıkki edilmektedir. Yu • 
yapılmış dımtclf.larla ı:üslü kül böyle? karıdaki resim şimdiye kadar be • 
rengi bir f'l~~:. al bir ceket, ba~ında Papas Le Bel, kraliçenin inadın- yaz perdede alkışladığımız bütün 
sarı bir peruka. elinde siyah tüylil dan vazgeçmediği haberini getirin· güzel sesli artistleri gölgede hıra· 
bir erkek ş:<pkusı vardı. Bu kıya· ce, Marki Monaldeschi kameti büs- kan billür sesli Polonyalı yıldız 
feti. Chri,tine'in yabana atılamıya bütün azıttı. Bir müddet bağırdı, Miliza Korjus'la Fernand Gra • 
cak giizc•lligini büsbütün meydana ..._.ı·l'r ' ;lf f1\l sonar, diz çöktü, korkudan ve he- vey'i ve filmdeki hassas, müşfik 
çıkarıyor, cildinin beyazlığı, gözle- . ( I 111.\ yecandan, Fransızca, İtalyanca, Ll- zevce rolünü büyük bir kudretle 
rin:n nrnviliği, iıi. fakat güzel ağzı, 

1 
1/ !ince kelimeleri biribirine karıştı- temsil eden Avusturyalı yıldız 

bN•ıh')aZ, muntazam dişleri, ke. \! 111 lj'I t 1 / 11 • 1 rarak günah çıkartmak için itiraf- Luise Aainer'I göstermektedir. Bü-
nıc li hurnu, z9rif endamı nazan lara başladı. Lakin, korku, bütüıı yük Vals evvelsi gün de Parisle 
likkati c<·lbediyordu. Maamafih, hislerine galipti. bir :ki dakika Operada gösterilmiye ba,Janmış • 

heyeti umuıniyesile, o tarihte Pont sonra tekrar ayağa kalktı, tekrar tır .. 
Nt•uf'te di~çilik eden berberleri an- ağlamıya, yalvarmıya, haykırmıy:ı Filmin ilk gösterildiği gece bü • 
dınvordu. Yr,nıııda, atbaşı beraber koyuldu. yük bir gala verilmiş. Brükselde 
giden, e;mer yiizlü, ku,guni siyah Yal k ı 'l"h .. 1 · t k b- bulunan Luise Rainer ve cenupta 

repler, Chıistinl''i bir hizmetçi .va-ı Christine, İtalyanlaı·ile beraber .. ın 1 •.ç s.·ı a ~oı.· erın ar. ı .. sa 
saçlı, lı~vnın gözlü, haydut kıy•- t k ı t 1 d b d film ÇPvı·rmekte olan Ferı1and 

Jb ~ !ağında buldular. Üslundeki pis bu uşak dairesine verleştı·. ' İn u enmış ı. ç_erın e.n ı_rısı a.-
fetli bir iki tane İtalvan siliıhsörü - ' d k d 1 

Gravey büyük ehemmiyetle ha • ıızdır. Holivut'un bir tıllll 
zırlanan, birçok yüksek ~ahsiyet- dökmekten kaçınmadığı rııd ~ 
terin hazır bulunduğu bu ilk tem- şervet Avrupalı yıldızları.P 

11 
i 

silde sahnede görünmek için Pari- san'at kudretleri ile karışın it 
se gelmişlerdir. Ne gariptir ki A · te meydana böyle nefla lı 
ınerikada çevrilen bu film Ameri- çıkmış bulunuyor. 
kalı yıldızlar tarafından değil, Av ---<>ı>- - /~ 
rupalı yıldızlar tarafından çevru-1 Randolf Scott'un Oç ro cl 
miş ve yine Avrupalı bir sahne 1 Büyük bir sergüz.,şt fil~\ 
vazıın tarafnıdan sahneye kon • cJesse Jame •• filmini bitiril'~· 
muştur. mez Randolf Scott, .suzann' ~ 

Filmi sahneye koyan meşhur mlnde Shirley Temple'i'I pPı.Y 
sahne vazıın Julien Duvivier idi. · la k J.b,,..J 

nen o '."' ve sonra . • ~ı<' 
Artistlerden ise birisi Polonyalı Lıncoln'ın hayatı. fil:nınde it 
birisi Avusturyalı ve diğeri Fran- Fonda'nın yanında mühiıJI b 

alacaktır v<ırdı. Bu İtalyanlar. gö,Jerini kra· yorganııı aralık duran bir keııann- İşt~. tarih sahifelerinde değer- yanama ı, mar ıye ogru ı erled!, 
dan sırtındoki vırtık gömlek göıii- siz isim bırakanların belki en ba- onu iterek duvara dayadı ve kılıcı-

liçe<len ayırnıyorlardı. ' 'd d 1 d F k 
mun arkasındaki zırhın boyun kıs·/ ra on be5 dakikaya yakın bir müd- Artiatl.rin rHimlerl 

nüyordu. Odada, aydınlık namına, ş:nda gelen bu sabık kraliçe adını nı mı esine a dır ı. a at Monal-
Daha ilk akpmdan itibaren. sa- deschi'n in arkasında bir zırh var-

mı, kılıçların tesirini azaltıyordu. det yasadı ve saat dörde çeyrek kıt· ~ 

Onlar bu işle meşgulken papaz la öldü. Bu korkunç sahne, saat aıll!!!ILl...-rny büyük bir inkisan hayal ile bir masa ü~tiindeki ~amdanın bir ·kendi tarihi olmadığı için. Fransız 
t k d b ka b . k tarihine, kanlı hır' sahı' fe halı'nde, dı; kılıç zırha çarpmış, ileri gitme-

karşılaştı. Merasim programında e mumun an as ır şey yo • . t' y l k' . k 1 
t o günlerde .Yazmıştır, mış ı.. a nız, mar ının, ı ıcı bir-

markiye cesaret vermiye, ölümü birde başlamış ve iki saat kırk beş ,,,.,-~;·.~~!</~ 

bir balo ve bir komedı vardı. Fakat, u. 
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. . . . . denbıre kavrıyan parmakları doğ-
kahramanca karşılaması için onu dakika sürmfı5tü. 

bunun her ikisi de, bir rezaletle Christine, Frnnsız sarayında kal- . . : .. ~ .. cşrınısanısının 10 uncu ranmıştı. teselliye çalışıyordu. O sırada, bir- Rahip Le Bel, Monaldeschi'ııin 

nihayet buldu. dığı müddPtçe, bütün gi;nlerini kil· ı,'llnu ıdı. Şatonun kapıcı daireleri- Betbaht adam, kanlı elleıini pa-
Christine, yağaıııdan çizmelt-rini tilphanede geçil"iyor, alimleri ya- ne cıvar olan r.;ıathurıns manas~ırı paza doğru uzatarak, yürekler pa

bile çıkarmamış, baloya at üstün· nına ~a!:ıııyor, onlarla m~nakaşa· baş. p~pa~ı rahıp Le B~l, Kralıçe Jralayıcı bir sesle yalvarıyor, im
cekl kıyafetile gelmişti. Hamal l~~ !apıyord.u. Fakat, Parıs te artık Chrıstıııe'ın emrıle alelacPle şato·,dat istiyordu. 
gıbi dans ediyordu. Ei~ ar8lık per· go.~ulecek bır~ey .. kalmadığı s~yle- ya davet edildi. Rahip, yüksek yer Papas, marklye yuklaştı, onu kol-
vane gıbi etrafında dola an mukar. ~eıek, gümesı !uzumu ken_dı~ınejden gelen bu davete derhal icabetıları arasına aldı, teselli etti. Niha
replerle kavgaya tutuştu bUtün sa ıhsas edı~d.' v~ I<:alıçe Chrıstıne, ·etti ve kendisini, geyikli salon de- yet, marki de Monaldeschi, rahibin 
r~y halkı ve bütün davetliler, onun İtalyan. sı.lahşorlerınl peşine takıp, nilen bir salona sokarak, kapıyı, müşfik sözlerile oiraz sükunet bu
b.~r tulumbacı çibi koyu koyu kil· başka ıklımlere doğru yola revan il5tünden kilitlediler. l Iarak diz çöktü, günah çıkarttı \'e 

denbire salonun kapısı açıldı ve içe. 
riye, kı-ali,-.enin kendi baş papazı 
girdi. Bu gelış, markiye birdenbire 
cesaret vermij, baş papazın, kralı· 
çeden af haberi getirdiği ümidile 
canla:-.an betbaht adam birdenbire 
yerinden fırlamıştı. Kanlı başını, 

kanlı ellerile tutarak, sendeliye 
sendeliye, duvarlara tutuna tutuna 

ona doğru ilerledi. Fakat, baş pa-türler. ~avurduğLnu kel!'ali hay· oldu Rahi~ Le Ilol bu garip muamele · vücudü zangır zangır ti'"iyerek 
r~tle ışıttıler Eu rcz.ılet böylece, ••• karşısında biraz ş:ışalamakla bera- yüzüstü yere yattı, başını kesme- paz, sadece, markinin icabına ba-
guya Gavuşturul~~kt?n son a, sıra Chrıstır e, Fransa'dan İtalyaya ber, salonda bır iki adım ilerledi. [eri için elile işaret etti. kılıp bakılmadığını ıınlamıya gel-
kolll<'dıye, yanı ıkıncı rezalete geJ. geçmiş. bırkaç ay orada oturmuş, İki yüz kadem uzunluğunda bir yer: İşte 0 zaman fecaatte en korkunç mişti. Monaldeschi'yi, bu sefer sıkı 
d,ı Louwe sarnyı:ı~ muh~eşem tekrar P~ris'i ozlemişti. Fakat, sa-, olan bu salonda, duvar kenarlarına sahneleri fersah fersah geride bı- sıkı yakalıyarak yere yatırdılar ve 
sal.·.c,ınC!e, ,n gıızıde artıstler. ray, ım n kabaca tavırlarını, kü • konulmuş tek tük biı· iki iskemle- rakan kanlı bir hadise cereyan et- •iliıhşörlerden Sentinelli ismindeki 
Fr~n.sa ~r:ılını VC' onun bı.iyük mi- fiirleı-uıi •111utınaınıstı. Üstelik, son iden ba~ka e~ya yoktu. Duvarlarda, miye başladı. Siliihşörlerin üçü de adam, kılıcını onun boynunda bir 
safı'.·1111 •. 17..~zn <·alı ı_rken: Chıistiııe, zamanlarda nn H<ız kaldığı ela söy. kralın malikanelerinin resimleri, markinin üzerine çullanarak, elle· destere gibi sürte sürte gırtlağını 

cesedini bir arabaya koydurarak 
Avon kilisesine kadar taşıttı, ora-1 

da defnettirdi. Bu mezar, bugün 
halii mevcuttur ve orayı gezen zi
yaretçilere gösterilmektedir. 

Kraliçe Chıisıine, aşıkı Monal
deschi'yi, ihanetinden dolay ceza. 
land,rmıştı' 

Bir zaman ar, butün Avrupa'nın 
göklere çıkardığı, bütün alimlerin 
zekasını, ilmini ve fezailini söyliye 
söyliye bitiremediği Kraliçe Chıis-1 1 
tine isminde bir k\ıdının bu dünya- , . . ı\'O~~ 
dan gelip geçtiğini gösteren yC'ga· , cıumt: t'llESSA Y , \'I 

b• ~~ Y3111 buvuk m afır, hır b c "au ı~n V')r istikı'az tas vvurlan besle- göıiilüyordu Papaz, birkaç adım/ rindeki kılıçlarla boynunu vurmı- i<esti. 
p•-~·"""""'-t.rdu!!µ nltu h · ·ı · - "'"'" 

A ••t"Un~ j~ .. ı - O• .6._ .. 

ne eser, tarihte kanlı bir yaprnk, 1 PRİNTI:JIPS'l" birlikte •1 \ı;ı ~ 
Avon kilisesinde kanlı bir menr isıııiur!c bir film çevirdi. ~~ı•iıJ 
ve Fontaincbleau riatosunu .. ;cyikıı 1 fiimdt• çok 11111\affak " ~ 
salonuı C:' asıl . ın p 1 nıış Onu hu r da fil ııulı:ıı ır 



.'! - Şu\at ım -... .. __ 
D u ş IPoDntnka 
-.;::_.- ~'.!!!!!!!! -

General Frankonun l 
Avrupada meydana , 
getirdiği yeni vaziyet 

ed ispanya boğuşması neticelenmek üzeredir. iki senedenberi devaı.ı 

810~0 b~ harbin harabeleri üzerintle Avrupa yeni bir diktatör sima
!la]j~ Yükseldiğine şahit oluyor. G·meral FRA..,..KO! Yukarıld resim 

8 kumandanın büyiik ve meş!ıur bir ressam tarafından yapılan 
,, bir tahlosudur. 
<>u .. 

dises~Unün, en mühim siyasi hl\ - , •liter devletlere ve bil1~as~a tıaı . 
htiku' G~n~ral Frankonun Burgos } aya arazi vermiyeceğinı, İ5pan -

lsp nıetını tanıma meselesidir. yanın · hükümranlık hukukunu 
3'ucta~~Ya hükiimetçileri, Katalon- zerre kadar zedelem!yeceğini, hiç 
\raıa ı. hezimetleri ile, Madrid ve bir ecnebi devletin vesayeti altına 
kıynı nsıya hav&Jisindeki müdafaa girmiyeceğini ve kimseye siyasi 
Ceıı etlerini sıfıra indirmişlerdir. imtiyazlar vermiyeceğini vadeder
ııa/raı Frankonun, bütün İspan- 1 se, bu iki demokrat devlet Fran
kuç'. idaresi altına alması, artık,' ko hükumetini tanıyacaklar ve ati 

Uk b' tan b ır zaman meslesi olmak - hakkında onunla anlaşacaklardır. 
:S aşka bir şey değildir. Garbi AvruP.a devletleri, bu an-

&A ~dan dolayı, şimdiye kadar !aşmayı tasarlamakla beraber, İ
~ m" l Al . ınu udahale siyasetin! güt - ta yan ve man matbuatının neş-1 

ltıa ş ve Frenko hükumetini tanı - riyatı önünde, bin bir şüphe ile 
ler~ış ?lan garbi Avrupa devlet _ bucalamaktan da kendilerini ala -
de~· telaş içindedirler: çünkü Ak - mıyorlar; çünkü bunlar, İspanya
Beti ız havzasını!' .nuvazene siya- nın Fransa ve İngiltere ile anlaş -
&in~ İspaııy,, harbinin netice- masına mani olmak için her çare-' 
de Yakı· '\a81, yüzünden yeni - ye baş vuruyorlar. 

n t~h lik t· B .. d t 'it · i 1 lir, ·" ı bir safhaya girmiş - u yuz en, ngı erenın ta ya 
\r ile olan eski anlaşma esasları çok 

t a~iyeti kurtarmak için fngil _ sarsılmış bulunuyor. 
e~u ı~e. Fransa ne yapacaklardır? İngiltere, bundan dolayı, Fra.n

Şilltdi ikı büyük demokrat devlet, koyu tanım~.dan e~el, .. İt.~lya ıle 
oy Ye kadar, mantık oyunu ile anlaşmıya !uzum gormuştur. İn -
ra alaııc!ık!arından bir türlü bir ka gilterenin Roma sefiri, İtalya Ha-
~ \'"rememişlerdlr. riciye Nazırı Kont Ciano ile, ş!m-
"llrıl di u ak 1 . . . t' l!ilre· arın mantık nazariyelerine ' m z ere ere gırışmış ır. . 

lı ' İspanyada, meşru bir Cüm-1 Öyle anlaşılıyor, ki İngiltere, Is
n~1rt. hükOmeti, bir de i\si Ge _ panyaya taalliik eden meseleler 
l>ı.. Fr :nko idaresi vardır. Fakat hakkında İtalyadan sağlam temi -... ~,*~: hG.kumet, bugün, İspanya _ nat aldıktan sonra Franko ile an-; 
~ı:dı .~cak beşte birine hükmede _ !aşma ve sonra da onu tanıma ka
'1< . ~ı halde memleketin beşte rarını verecektir. 

il ıh· .. t 1 . . d " "' • ··~u elinde bulundurmakta _ spanya mese esının o5uı·aca5• 
1' 1~~Q Rır . taraftan da Cümhuriyet iyi ve fena vaziyet. şim.d'.ki. ~ald.~, 
M ~~etınin reisi Azana Millet İngilterenin İtalya ıle gırıştığı mu-

~clısı · ' k ı · ,.. t' b • h ·'<:s nın Reisi Martinez Baryo za ere erın verece5ı ne ıceye ag-
~!y aya sığınmışlar siyasi faa _ lıdır. Bunu da, ancak biraz bekle-

. etten ' kl 1 k k b'ld' )lada~· ~zakjlaşmışlardır. tspan _ me e an ama a ı il'. 

:.~ Ye 1 
• Cumhuriyet hükumetinde, -------------

lıy~ra~ıde'.~ bir milli meclis top - Tanınmış bir yankesici 
·~e <le cc ~Umhurreisini seçmiye, 
•t ~nıas C~mhurreisinin mevcut ol- yakalandı 
cl"~let 1

• onünde, ecnebi sefirlerle Türkiyenin tanınmış yankesici
"• kud ışteriıli görmiye sali\hiyet lerinden beynelmilel şöhret sahibi 
9inı<1iy:~ kalmamıştır. Öyle iken. İzmirli Ali Rıza zabıta tarafından 
!\fını~t adar tanınan meşru bil - dün yakalanmıştır. Ali Rıza bil -
ler Fta:~ur. Onu tanımakla bera- hassa Avrupa şehirlerinde birçok 
!ette iki 0.~u da tanımak, bir dev- vak'aları ile şöhret kazanmıştır. 
RÜiünc &·hukümet tanımak gibi Bütün Avrupa zabıtası kendisini· 
~ektir' ır vaziyı't husule getire - aramaktadır. Ali Rıza yankesici -

~\, !ilde o kadar mahirdir ki, şimdiye 
·•nsan ntun tık ııı v'e İngiltereıun bu kadar belki binlerce kişiyi çarp -

'i~vıer oyu~una göre, İspanya mış fakat bunların hiç birisinde 
•nesııııı:e bır ~Uınetin hükmet- cürmü meşhut halinde yakalan -
btkleıne ekleıne1< ' • : fakat mamıştır. Ceketlerl, yelekleri ke -
~linku 

0 
n~: de ·• '' ını yoktur; serek en iç ceplerdeki saat ve pa

ınaya v k' man, Franko ile anlaş- raları çaldığı halde onun kurban-
Fraııs: '.t bulunamı:•acaktır. !arı çarpıldıklarını ancak iş işden 

o~ununun ile İngilte.re, bu mantık geçtikten sonra anlayabilmişler -
l:ıni ke l'" fena netıceler verece - dir. 
tııi4bets hl;•kleri içiı'.'. ~.im~i, daha Biı· müddcttenberi Av•upada bu 
rar Verm· Yoldan Y•<rum·ye ka - ltm:on Ali Rızanın son günlerde 

"' ışlerdir hı· · ld·ğ· ··" b . "'Vveıa ·F . şe_ .,mıze ge ı ın. ogrc ·ıen za ı -
ll ıtişecekJ . rdnko ılc muzakereye tü t«kibata girişmiş ve A) · Rızayı 

eıdı ' General Fra;1ko, tanıyan eski sivil memurlar onu 

IKDA• 

San - Fransiskoda Treaşureısland ıammdeı<t sun'f adada 50 mil• 
yon dolar s9rfile kurulan beynelmilel sergi, Amerikadaki sergilerin 

en muhteıemidlr. 

istidat ve istek olunca, yukarıda ıiirdilifinib çocuiwa yıışında 
bile ol;;a, musikide muvaffaldyet muhakkaktır. 

İstaubulda ba,·alar bahar güııle.riu i hatırla l ırken blitUn Avruoadn 

• 

• 
Geçenlerde 61en 
Popa l'İ'nln hıı
yatına ve ölil • 
müno alt lntıha
lar. 

• 

!llAYPA 1 
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Burun karıaması n:çin 
zuhur ediyor Bazan ha,·unın fazla sı«aklıgın-

dan hazan da fazla soj;ıık olnıasın- j flıı.ıı-..ııııııı1ııJ1ıı.ıı-.--.ı1111ıı.ıııı-ltıll-..ııııııı1ııJ11'1.ıııı--.1111ııılllilllııJl1'1-.-.... ._ .. ~ , r,..,' . ' - .... ~. 

dan, hazarı da fazla !>oğuk olnıasın
Türkiyc m11tcdil bir iklime sahip Züppe insanlarla hayvanlar arasındaki farklar -1 

~~ Züppeliğin bela olduğu yerler - Züppelikle mücadele -
· ·; Evlendikten sonra kendilerini salıveren kuşlar 

tir. Ne soğuktan 
n~ sıcaktan şi

<ayet etmemeli
;,_ Size başka 

iklimler hak -

kında ln~a ma- ~% 
lumat verelim : 

Majellan bo -
gazında senenin 
320 günü yağ - Jüklara iltımas etmiş, onları bir ne- ı 

vi lüks içine boğmuş, normal hay
vanlar sırasından çıkararak bir SÜ· 

rü züppeler haline getirmiştir. 

Hayvanlar arasında züppeler bu
lunduğunu iddia etmek, bir bakıma. 
göre insana garip görünürse de, 
bunu daha iyi kavrıyabilmek için, 
züppe kelimEsinin neye delalet et
tiğine kadar araştırabiliriz. 

m11rlu geçer. Çinde, Türk.istanda 
"k sık çıkan kara tayfun bir met
ro ilerisindeki eşyayı ve gök yii
zünU siyah bir bulutla kapar. Ave-
1 i topraklarında her aene tayfun 
dok112: ay devam eder. B11na mu -
kabil Avustralyada devamlı olarak 
31100 gıiin yağmur yağmadığı ol 
nıuştur. 

Halimlı.e şükredelim. .. 

Yaman bir iktısatçı 

Herkes bilir ki, fazla ve lüzum
suz silse, manasız lükse cZÜppelık> 
adı takılır. Süs ve lüksten bahse-

Tereyağı ile yumurta pişiren bir dildiği z:ıman sadece insanlar, hem 
Fransız müdekkiki bakmış ki Jr.ü - de tabü nimetlerden bolca istifade 
çük mutfağının içi bir anda du - eden insanlar hatıra gelirse de, bu 
mania doJıı,·or. Düşünmüş: Bu du- sıfatı hakedebilecek mahluklara 

man nedir? Te- hayvanlar arasında da r&stlamak 
el ağın buhar kabildir 

"ıaline ınlulibL.. Yalnı:: hayvanların züppelerile, I 
, ı halde yağın insanların züppeleri arasında hayli 
mühim bir kıs- büyük bir fark vardır. İnsanlarrn 

1111 heba olup züppesi, züppeliğile kendini sıkıp, 

ı:idlyor. Buna rahat.<ız edemez. Zararı, nihayet 
mani olmak ka- ıetrafına dokunur, muhitindekilerin 
bil değil mi? tuhafına gider ve belki muhitini 

iki balon al _ !rahatsız da eder. Halbuki hayvan-

mış: Birinde yağ pişi»or, ötekine larll' züppeleri. züppeliklerini bir 
' Şebek maym11nu. zaman zaman fazla uııyan sakallarını yolar. 

bir boru ile dumanı geçiyor ve bu yiik gibı his>ederll'r. Tabiatin on-
dıır:,•n bazı maddelerle yine asıl Nadiren yaptığımız gibi mektep gözü, hem de köpek burnu verıl- lara bolca nimet vermesi, bu ni
maddcsine inkılap ediyor. Bu sa • .ıralarından hatırımızda kalan tek seydi, bunların birinden biri mu- meti, zavallilara bela etmesi şek
yede Fransız filimi azıcık bir yağ tük malumatı. klişe halindeki cüm- hakkak surette lüzums112: olacaktı. !inde tecelli etmiştir. Hayvanların 
ile uzun müddet yemek pişirmeye leleri yoklarsak, arada ~öyle bir Fazla yorgunluk teşkil etmezse züppeleri, züppeliklerinden o ka
muvaffak oluyormuş. cümleyi de hatırlıyabiliriz'. eTa- aziz karilerim, sizinle bir daha dar .§ikayetçidirler, o kadar zarar 

Hayah başka türlü ucuzlatmak biatle hiçbir şey yoktan var olmaz mektep sıralarından kala~. mal~- görürler ki, bu nimet bolluğu, za
lıahil değil bari bu vola ehemmi _ ve hıç bır şey kaybolmaz!> Hatıra- matı yoklıyalım. Arada şoyle bır valliları nihayet ölüme, hatta nesil 

t li ' • mızı biraz daha kurcalarsak, bu as· cümleyi daha hatırlıyacağız: .Her inkırazına sürükler. 
ye vere m... k "d · b' · · dı ı hnda lüzumsuz ve manasız gibi gö- aı enın ır ıstısnası var r .> Yukanda insanlar arasındaki 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii rünen lafı, meşhur Fransız kimya· Tamam!. işte burada durmalıyız. züppeleri anlatırken, bunların, ta-

geri Lavoisier'nin etmiş olduğunu Yukarıda tabiatın muktesitliğin- bii nimetlerden bolca istifade eden ADLiYE 

iki kalıp sabun için iki 
ay yatacak 

Tıp Talebe yurdundan ıki kalıp 
sabun çalınaktan suçlu ayni yurtta 
odacı Mehmcdin birincı asliye ce
za mahkemesindeki muhakemesi 
bitmiş ve Mehmet suçu sabit ol -
duğundan lki ay hapse ve iki ay 
da emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulmağa mahldlm 
edilmişür. 

Randevucu Atindnın 
muhakemesi 

Randevuculuk VE kadınları fu -
huşa teşvik suçlarile mevkuf bu -
lunan (Madam) Atinanın muhake
mesine dün de birinci asliye ceza
da gizli olarak devam edilmiş ~ 
bir kısım §ahitler dinlcnmiştrr 

Bu had' se ile a18.kadar olarak, 
daha otuz kadar şahit dinleıı.eceği 
anlaşılmaktadır. Muhakeme başka 
bir güne bırakılmıştır. 

40 lık kadına taarruz eden 
3 sene yatacak 

Nazire adında kırk yaşlarında 

bir kadını: •Annen çağırıyor, bizde 
seni bekliyor• diye kandırarak yo
la çıkaran ve tenha bir köşede ceb

ren ırzına taarruzda bulunan İs -

mailin ağırcezadaki muhı.keme,;i 

bitmiş ve suçu sabit görüldüğün -
den 3 sene bir gün ağır hapse mah
ktim edilmiştir. 

Buyuk bir sahtrkArlık 
davası neticelendi 

da keşfedeceğiz. den bahsetmiştik. Halbuki '>u kai- kimseler olduklarını söylemiştik. 
Lavoisier, yalan söylememiştir. denin de bir değil. belki bin is - A . h 1 h anl · · d aki . . . . . ynı a , ayv ar ıçın e v • 

Tabıat, son derecede muktesıttır. tısnası vardır. Tabıat te bazı malı- d' H 1 d d .. lik b" 

' 

ır. ayvan ar a a zuppe ır 

bolluk neticesidir. 

Biliriz ki, vücutlerine fazla ve bol 
gıda ithal eden mahlUklarda bu gı
danın bir kısmı vücut tarafından 
sarfedilir, artan kısmı da yağ ha
linde birikir ve semirmeyi icabet
tirir. Lakin sıcak memleketlerde 

yaşıyan hayvanlarda artan gıda 
yağ şe.kline inkılap edemez. Sıcak

lık, buna mani olur. O zaman, bu 
gıda, hayvanın bazı uzuvlarını lü
zumsuz yere ve icabettiğınden faz
la büyütmiye başlar. Mesela hay

van kuşsa, tüyleri uzayabildiğine 
uzar. Geyikse boynuzları artar, bü

yür, çaatllanır. Halbuki kuşun tüy
lü olması, üşümemesi ve kolay uç
ması içindir. 

Fakat tüyler lüzumundan 

Afrikanın meşh11r yaban hindileri her yıl. biribirlf'rinin ibikl.,rini 
)olarlar. 

zavallı hayvanların yüzleri, gözleM zun kaldıgı müddetç<, bu 'ctidikle
kan içinde kalır. me i§ini başka bir hayvanın yap-

Tabiatin bahçettiği bol nimet ne- ması ve hindiyi de ibikle ~aber 
ticesinde doğan bu lüks, bazı hay- gövdeye indirmesi imkanı vardır. 
venların nesillerini kurutnııya ka- Corülüyor ki, hayvanların çoğu 
dar yürür. Muayyen bir cins gc- züppelikle adeta mücadele halin
yi.kte, boynuzların lüzumundan dedirler. 
fazla büyümeleri, bu hayvanların Kuşlarda ise züppelik, yalnız se
kendilerini koruyamıyarak dür nenin muayyen, çiftleşm<!' zaman
manlarına çabucak yem olmalarile larında olur. Erkek kuşlar birden
neticelenir. Zamanla bu geyik nes- bire güzelleşmiye başlar. Bu gü
li azala azala, bir gün birdenbire zelleşme, tüylerin uzaması. parla
ortalıktan kayboluverir. ması, renklenmesi şeklinde tecelli 

Fakat hayvanlar da züppeliğin eder. Yuva l:uruldukatn sonra hay
fenalıi;1nı anlamamış değillerdir. van tüylerinin coihınu )<.wbeder, 

Bmıından kan gelmesi ı..
zan ehemmi' ets11 bir cbtP -
ten ileri gelir. Bazı defa çok 
önemli haı;talıklardan dola.Y' 
ba gö. terir. Bazı kere M İl" 
sanın ölümün< sebep olur· 
Bazı defa da burundan ~~ 

milıtarda kaa bo"8Jlll18S" 
0 

hastayı muhakl.ak olan eetl 
pençesinden Jıurtarır. BtJ1111' 
Jıanamalarını anlamalı. i~iıı 
burnummun içini, dışını, ~· 
pılışıııı az çok bilmeklift'İJ"ıs 
Jazımdır • 

Burnumuzda • delik vaıdı1· 
! si önde, diğer 2 si ağzınusı0 

içine açılmalı üzere arka tı : 
raftador. Burun deliklerini 
biribirinden ayıran bir perd• 
vardır. Bu ince. nazik perd<'" 

1 

niıı üzerinde 5 damar vardıt· ı 
Kıldan daha ince olan b11 d•· 
ınarcıklar, perdt•nin önıindt 
ve altında olmak Üzt're iki ta
raflı birer zengin kiıme 1tııliıı· 
de bulıınnrlar. Pek nazik o -
lup gözle grirülemiJ ec k dtrC

tede ince olan bu damarcık · 
lar, en ufak ebeplerin teı.iri· 
le kanarlar. >l"li<"l<'nirler, dc • 
linlrlt>r. 

• •• 
Burnun içindeki bu lııkl• 1 

kemik kıvrınlılarındon h11sıı

)e gelen ü~ tane çukur 'ardır· 
Bunlara kü~ül< küçük mai\•
racıklar da diyebiliriz. uur 
nun iç kısmını genişlctn1egt· 

ve sesimizin ahnekli <,"1kn10 cı1· 

.na :\'ararlar. 
i h: bundan dcia\ ıdır ki. 

bUTnunıu:tun içi girintili. (J• 

kıntılı. "cacık bir yerdir. 
(37.S - :ıK) derecede lıir (kul· 

) gibidir. Burnunıuzun i(t-
ni "a) et ince bir (zar) bit 
(astar) doşemckt<dir. Bu ıa· 
rın altında sümük yapan bir 
çok bezler, guddelt'r. mPkin<· 
!er vardır. Sızıntı halinde bur· 
numu.:ıun i~inde- hulunan 1'i._ 

mük giizel '"'~·a fena kokula· 
l'l anlan1ağa ~ardım ed~f· 

8t1Ddan başka burnumu~ıııı 

içinf' ham ilr giren birçok 
nıikrop)arıu 1.{"hirlerini, "e 

ha•lalılı. tohumlarını telef •
derek dı an atnıaj:ı da ,·azif~ 
edilmi~tir. 

Bırrun ~:o)u ilt~ 't• tozlOira kr 
nşarak ,-üc::udiimüze gir1.1eğf 
~alışan mikropla; çoğaldık<• 
burun akınh.ı artar Ak"rılı 
ve çok siimiik ile dı~arı ko,·ıt" 
tınlar. 

• • 
Burnunuzun ön tarafında· 

ki deliklerde mevcutolan kıl
cıklar. burun İ(İne ginnelı 
lstiyen "<' mikrop hamallığ-ıt1• 
yapan tozları durdururlar. 

Teneflü' idn akciğerJerimi • 
ze ge~eeek oJan ha\ a~·a !-.Ü?. -

geçlik vazifesini görü11er. 

Toz~uı, mi' rop~uz oJaral 
bııTUn bo luğuna giren lemis 
hava. 37.5 - 38 derece '1C&k -
ta b11lıınan "e kalorifer va:ı:İ
fesini gören girintili. çıkıntJ

lı mağara gibi ~·t-rlerde ısı • 
narak bo!azdan geçip nefe5 
borularına. ak ciğerlere gi -
der. 

Ölü bir adamın mirasından pay 

almak için 9 bin liralık sahte noter 
senedi tanzim etmekten suçlu no

terlik memurlarında~ Şefik w su

ça ıştırak ettlklerı anla~ılan Ali 
Haydar, Mahmut Lütfi, Melet! ve 
Rifatin ağırcezada nakzan yapıl -
makta olan muhakemeleı i dün bit
mış H: karar tefhim olunmu,;tur. 

fazla uzayınca, uçmıya yardım et

mek değil. mani olmıya başlarlar. 
Yin~ böyle geyiğin boynuzları da 
hayvanın kendini müdafaa etmesi 
içindir. Fakat bu boynuzlar, kısa 

ve sivrı oldukları müddetçe birer 

silah vazifesi görebilirler. Uzayıp 

çatallanmıya başladılaı· mı, sililh 

olmaktan ziyade hayvanın koşma- 1 
sına, kaçmasına, kendini müdafaa 
etmesine bir engel olur ve zavallı

nın başına bela kesilirler. Yine 
böyle, şebek maymunlarının lü
zumsuz yere uzamış olan sakallan 

da zavallıların başına bela kesil
miştir. Zira, diğer maymunlarla 
yaptıkları döğüşlerdc sakalı düş

manm eline verdiler mi, düşman- ı 

lan sakallarını didik didik yolar ~e 
1 

1 

Boynnzları IU%UlDSus derecede uzıyan geytk ne•flleri yavaş yavaş 
inkıraza doğ'ru gitmektedirler. 

Mesela şebek maymunları aynaya parlaklıkları yok olur .. hayvan, l
bakar gibi durgun sularda kendi- deta uyuılaşır ... Evlendikten son
lerini seyrederek fazlalaşan sakal- ra kendini ihmal eden, salıveren 

!arını, zaman zaman yolarlar. Yine !erkeklerin hali gibi bir hal alır ... 
böyl hindistanda bulunan ve ya.. Bunun. insanlar arasında olduğu 
ban domuzuna benziyen bir nevi gibi, kuşlar arasında da aile kavga. 

Son sôz: Burun. koku ~ 
soluk almağa ınahsns bir e). 

hazdrr. bir makinedir. bir fp~ 
rikadır. insan t'vinin bir a• -
tresi. büyük bir kap1S1dır. B• 
rnn i~i mikroplara karşı y• • 
pılmıs bir harp cephesi gibi
dir. Güzel ve fena kokulart 
dimağımıAa. beynimize gö • 
tilren bir savaş sahnesidb'· 
Ak ciğerl<"r~ gidecek hava)'> 
mtn>ağa mahsus bir kalori • 
fer cihazıdır. f te bu biiyll) 
vazifeleri gören, ezilen, ytJI • 
ranan bu:rt•nd:•n arasıra kad 
gelmesi tabii değil midir? 

Yapılar, tahkikat ve muhakeme 
netıcesind !arı. 9 bin liralık 
sahtP nu"' metruki'ıtını 

, eye ıbraz cdc

ak ısted klerı 

3 sem· 3 ay 
s{'ne 2 ay, 

av R:ıat 

t 5 sene 
Cennet ku~ları, çiftleşinceye kadar <-0n derece güzt"ldirler. Yuvı 

1 okman HEKllll 

·--hayvanın ön dişleri de lüzumun- !arına yol açıp açmadığı henüz tct-
dan fazla uzayarak gözlerini kör kik edilememiştir! 

etmiye kadar vardığı için, bu hay- ı---------------
van zaman zaman dişlerini bütün ·mahküm e<lilmıştır 
hızile ağaç gövdelerine çarparak Bir ÇOCUQUn gözünü 15 yaşlarında olan Anasıasyanıll 
kırar... Afrikanın meşhur yaban çıkaran kız suçu sabit olmuş, fakat yaralı i" 
hindileri, her sonbahar büyük dö- zün dcrha: tedavisı ,·apılmaJll,ş 
ğüşler tertip eder ve kafalarının ü- Kurluluşt. kendisinin astığı ça- olması da hafületkı sebep 58yıl • 
zerinde fazlaca büyüyen ibiklerinı maşır'ların ipi ile oynadığı için B !n A t a ~ 

. . • mıştır. unun ıç na• asy 
didikliye didikli;ve ufaltırlar. Yüz- Fahrı adında 8 ya~ında bır çocuga 

1 leri, göderi kan içinde kalır amma, katırtırnağı ile vurup bir gozünün ay haps ' iki yuz lıra nı 
canlarının acısına bakmaz, ibikleri . kör olma ına sebep olan en bir tazminat 
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~ınbaşlangıcı BORSA VE PIY ASA HABERLERi 
ıoka~•ravda Tiryaki Hasan Bey 

EV EKONOMiSi katın~nda_ ıs numaralı evin ikinci GÜNLÜK PiYASA 1 Sanayi Hareketleri 1 PARA BORSASI 1 Piyasa Haberleri / 
lobas a bır odada oturan Alinin 1------------:-- A N K A R A 

Casın~:~·n çıkan bir kıvılcım ba- Türkiye - ispanya ticareti Sanayi tetkik heyeti 22 -2-eaa Buğday Tacirleri Toplanıyor Kadın çorapları da, aile bütçe -

: de e:ıa~~:~mlaı"' 1 t~hıştu~:uş Geçen sene Cümhuriyetçi İs • İktısat Vekaleti sanayi tetkik he KAPA"IŞ Almanyaya buğday ihraç eden sinde mühim bir menu te~kil et-

Kadın çoraplarına dair 

• bi• . , ' ge en crın yaı ımı panya ile bir ticaret anlaşması ya· yetın" e büyük bir ehemmiyet ver- ı S1.'ERLfN 5 93 tacirlerimizin, bazı Alman firma- ınektedir. Çon 1 " dayanıksız ol-v • l•ngın olma· eydan · 
:tilıncden ba ~ına m_ .. pılmıştı. Franko zaferlerinden so~ mektedir. Tetkik heyetinin vazife 100 DOLAR 126.5325 !arından şikayet ettiğinden evvel· duğıı için, kadınlar sık sık çorap 

ıulıııl•tür cadakı at~ş sondu · ra bu ticaret anlaşmasının tatbık ve Salahiyeti hakkında yeni bir ni- 100 FRANK 3.35 ce bahsetmiştik. İhracat tacirleri almak mecburiyetinde kalmakta -

Da k imkanları kalmamıştır. Esasen zamname de hazırlanmaktadır. 100 LİRE'l' 6.6575 daha ziyade, Almanyadaki fiatleri dırlar. Bn yüzden, ba)·larla bayan-
!'( ya '!?tanlar yakalandı Franko zaferlerinden evvel de, ih- Şimdiye kadar tetkik heyeti, Sa- ıoo İSVİÇRE 28.7475 kontrol dairesinin teklif ettiğı fi- !ar arasında sık sık kngalar da 

&.ı J~ını~a. ada Büyük Yokuşta 24 racat tacfrlerimiz İspanyaya mal JVIYİ Umum Müdürlüğüne bağlı 100 FLORİN 67.7950 atlara ıtiraz etmektedirler. Bun - olmaktadır. Acaba bu kavgalarda 
•iııde t\de oturan tütün amele - göndermek hususunda tereddüt yalnız Teşviki Sanayi Kanununun 100 RAYİŞMAIUC ,50.7825 dan başka, buradan mal sevkedil- hangi ıaı·af haklı~ 
)ı_acaa; e~:~:ık· Peüsklkül.. zabbıtahyKa mi ü ediyordu. İspanya limanlarına ih- tatbikatı hakkında tetkikler y~p~n IOO BELGA 21.32 dik.te_n _so~ra'. fi~tları kontrol dai - Bu suale cevap •·ermek için, bir 
oncıı vve ı sa a a - racat yapmak tüccara pahalıya bir heyetti. Yani vazifesi idarı ış- lvO DRAHMİ 1.0825 res'. ıkıncı ~ır fıat daha v~rmek • çorap fabrikatörıle görüştük. Bize ı· taddeMind k s lih · s d f 100 LEVA 156 j tedır. Bu yuzden Alman fırmaları 

1 
ık! • e il~ en geçer en 

8 
1 ı d Her şeyden evvel si- !ere bakmaktan ibarettı. on e a · . . . . . an ati arını aşagıya yazıyoruz: 

d an adında ·ki k" ı t af • ma 
0 

uyor u. 100 ÇEKOSLOV AK 4,3375 ile, ıhracat tacırlerımız arasında t . f 
1 

d ki •n dö"VüldU. ü .. ı_ . ış ıı: _ın gorta· tarifeleri yüksek olduğu i - olarak tetkik heyetine daha ilmi sık sık ihtilaflar zuhur etmekte _ - tıra etmek azım ır son 
Suçıuı g nu ıddıa etmıştır. çin eşyanın maliyet fiatını arttırı· bir şekil verilmiştir. Bu suretle tet 100 PEZETA 5.93 . aylar lçinde yapılan çoraplardan 

'°1dli ar z11bıtaca yakalanarak . 10() ZLOTl 23.8450 dır d 
11 Yeye teslim dil . 1 d' yordu. Maamafih İspanyollar bıze kik heyeti, Türkiyede kurulan ve Buğday ihracat tacirleri bugün aha çok şikayet var. Bu şikayet-
1\ahve Y k c mış er ır. mal satmak için her türlü kolay - kurulacak olan fabrikaların haya- 100 PENGO 24.9675 öğleden sonra, Tilrkofiste toplana- lere hak vermek lôzım .. Çiin~ü _son 

9 lraathanelerden Iıklan go··stermekteydi. Bilhassa tı'le yakından alakadar olacak, fab- 100 LEY 0.9050 l t f d ·· ·· a~·larda vapilan çorapların ıplık -
100 DİNAR 2.8375 rak bu mese e e ra ın a goruşe - . . · · il· Palto aşıran hırsız Katalonya, ihracat tacirlerimize rikaların mfiliyet fiatı, ham mad- ceklerdir. lerını hep İtalyadan aldık. Bu ip-

ıa.,•hr lltiiddettenberi kahve ve kı- kumaş teklif ediyord~. Kumaş fi .. de meseles~ mahreç bulması, hi - IOO YEN 34·62 T k' R t' r liklerden de hiç memnun değiliz. 
Ça\. itıeltrden lt d .. jltleri pek ucuz oldugu halde, hıç mayesi, amele işleri hakkında da lOO İSVEÇ 3o.5325 Or ıye • omanya _ ıcare 1 Eğer istediğimiz yerden, istediği-
ınudılttaı: sonra iz~n~ ~=y~:;m:~: bir tüccar, Katalonya kumaşı a~ • tetkikler yapactlktır. lOO RUBLE 2:ı·8725 Yakında Romanyadan hır tıcaret nıiz ipliği tedarik edersek, bayan • 
tL ;•ffak olan bir hırsız belirmiş- mak için ticari bir muameleye gır- Şimdiye kadar Türkiyede mev- • •"' • " •" ' heyeti gelerek, Türkiye • Roman- l:mmızııı da çoraplardan sikayet 
"l -.>ız bir surette faaliyette me ıs emıyor . cu sanayıı a a r. ar e n u ı , , .. lı asıı., k · t · du t ·· l'k d de b g"bı· ES H A 

11 
•g T Alt v 1 

L l T ıya arasında yeni bir ticaret a_nıa_ş- ctınesinc hi•biı· sQhep kalın;yacak. 
"Uııa Türk borcu 1 ması yapılacağından bahsedılmış- . . . . liste n bu hırsız nihavet dün po- Bütün bu anlattıklarımız Cüm - meseleler, bir heyet tarafından il- ıs.•• · . d... Bııe kalırsa, Amıırıkanın ıpek ıp 

l. r tara.fınd . 1 1 .. kik ed"I . d peşin 19.375 "" ti. Salahiyettar hır zatıhıı vet~ '.gl ı liklttini kullanmak isteriz. Fakat %:re te 1 an yakalanarak Ad- huriyetçi spanya ile o an muna • mi bir surette tet ı mıyor u. Ergani 19.75 19.80 malümata göre Romen eye ı ı e . . . 

llu hırs ıro. edilmiştir. sebetlerdir. Son haftalar içinde Yeni yapılan nizamnameye göre, Sivas • Erzu- veni bir anlasma yapılacak değil - ~ıııcrıka ~le .:·ap~ı~ı~•.; tı~~;e~ an-
l!ıal bir :ız'.n adı Kemaldir. Ke- Franko, bütün İspanyayı kapladı- tetkik heyeti ayni zamanda plan rum 1 19.10 dir Esasen Romanya ile aramızda j aşma'1 enuz a 1 e 1 ııııyor. 
~::~~~~~~~~a~kt~ı'z~:d.:;~~-~ ğı 1~;:c::z:~:i:ı::~:i7~~:nko İs • :a~:du:e~:e~~~k~~ed;öre:~~~ .......... ~ ....... a ... d .. ~ .... ıu ...... D,.e ... '.",. .... ir ... y""o""lu .... ,. ..... .....,.....,_ ... I ~~~ı~:::~n:ü:::~-~::~~~ a~~~~!ea~ı ~:,,~;:;::. ta~~:k :rd::;c~::·ı~:a~ ~:; 

tlıak en ı par esu, ı- . endüstriyi kurmak için birinci ve l l 8 z E F 1ATLER 1 da bazı tadıl[ıt icra edılecektir. i
0

pek al.aınıyoruz. l\le,ele bundan ~es., ır kıraathanesinden bir par panyasile ticari muamelelere gır- ikı·ncı· beş senelı"k planlar yapıl - h tt 
de, 'ıı· ernberlitaştaki bir kahve - memişlerdir. Bazı tacirler Türko • mıştır. Bu pl'nlarda tatbikıne, !k- b " ç Kuru' s. Tavuk "ıhracatı 11 are ır. 

" ır a Baki h f 1 d Al Acaba çorap fabri1·atöriinün u lltıı bır Palto Aden kıraathanesin- fise gelerek, Franko ile yapılacak 1 · r k a ' Son a ta ar ıçın " manvava 
lı Palto Ad k th . 1 1 h kk d . tısat Vekaleti ile plan ara ış ıra Bezelye • • tavuk ihraç edıldi"inden bah~et - sö.z~eri ha~ a~lar'. . tatmin edebilir hd- b· • en ıraa anesın- ticari muame e er a ın a ıza • eden mı"lli bankalar nezaret etmek 5 • R b ı F k t ço 

33 

~• tr LBhana . t k Türk f t k "h t ını. unu ı emn oruz. n a -hl!sind•n _Palto, Şule Kıraatha - hat istemektedirler. Türkofis ta. teydı". Son defa olarak sanayi tet- mış ı . o ıs. avu ı raca'· 1 d "k" .t d b 1 
' < bır ı k th . Pırasa • • • • • hakkında tetkikler vapmaktadır. j rap ar an sı aye e ı•ıı a~ an ar "~iııd pa to, Tan ıraa a· rafından ihracat tacirlerine veri 

30 
1 50 

ld en b· - kik heyetine verilen şekle göre, Ispanak Bu tetkikat neticesinde demirvolu '<la, ba)•larına karşı: eq l>al tr Palto olmak üzere 15 len bu mallımat, İspanya ile iş ya. - sanayi tetkik heyeti, ayni zaman -
l! ta Çalın t l'k d tt•ğ· · Şalgam tarifelerinin pahalı olduğu ögre - - . ·eden külli kötü çoraplar :ı Unct ış ır. pan tacirleri a a a ar e ı ı ıçın da endi:istri planlarının ne suretle 

1 50 
2 
2 

~ an ba k h K ali Havuç nılmiştir Bundan b~~ka kesi im,~ 1 )·oı·sun. aş ile .. Ş a ırsız em n aşağıya yazıyoruz: tatbik edildiğine nezaret edeceği Kereviz kök 
~u lioz aras d F t"h t d t 1 ta,·uklardan yagon basına 50 lira Di)·e itiraz etmemelidir, r.or: · raAınct ın a a ı ram vay Geçen sene Ankara a op anan gibi, yeni yeni sanayi planları da aJı: 

2 
4 

10
Yu da a asılı bulunan bir pal - Balkan Ekonomik konferansında, yapacaktır. Kereviz yapr da baytar resmi alınnıaktadı_r. i fabrikatörünün de itiraf ettil!:i g· 

aşırd ğ · t" Enginar adet Tavuk ihracatile uğrao n fa·ma-ı . Par .. ı ı tesbit• edilmııı ır. Franko ile. ticar_ı . mün __ as .. ebe_t_ıere Hasılı sanayi tetkik heveti, sa- . 
1 

d k- ·ım· t bi, fahrikalarııııız, çorap iıııalııı 
2 
6 

ına- k ' Karnabahar !ar, bu şeraıt a tın a, esı ış a- . . . . gını ma meye girişmek fıkri ılerı surulmuştü. nayie ri>hberlik eden ve s;:nayii Yeşil salata 100 i. vuk ;hracatına imkiın olamıvara- mahs"' oyı ıı>lık bulanu~·orlar. 
tı kaptırdı İktısat Vekaleti de Franko İspan- dirije eden ilmi bir heyet haline Pancar ğını Türknf' e bildirm;şlcrdır. \ VEKİLHARÇ 

5 
40 

rp. alııııutpa•ad K t . f b vası ile bir ticaret anlaşması yap- ı;in•rektir. •saınd , a as aryanı a - · 
- ·-'ıııeıe a Çalışan Sadık adında bir mamıştır. Dış ticaret hakkındaki ====--==.c. 

1"1-tııa:lışırken sol elinin baş kararnamelerde, ticaret anlaşması •--.--T-A_K_V_l:-M-~.~-ı 
\>'1-ıılı ~ı lllakineye kaptırmıştır. olmıyan memleketlerle ticaret yap 1-----~"T"l'r-----"".'"I 

2 

Saat 23 Müzik (Cazbant). 

Sa·· 23.45 - 24 Son ajans haber

leri Ye yarınki program. ı·e "'aıdır~avi için derhal hastane- mak için ayrıca bir hüküm vardır.' 1358 HiCRİ 1 135.J. RUMİ 
Usta ınıştır. Bu hükme göre, Türkiye ile tica Muharrem Şubat ANKARA RADYOSU !Muhayyer ş3rkı· Pür lerze olur. Sinemalar 
$ Sının parasını çalmıı: ret anlaşması yapmıyan meİnleket!l---3-..,..,.-- 10 Dalga Uzunluj:u 4 - Rahllli ~ey; M~hayrr ;ar~: SUMt:R * Neş'o Yoğmuru 
<rı~Q Y d hr d"l k 2 inci AY KASf\i HiS 1939 m. ıs3 Kc,ı. 120 Kw. Sarapa husnıı anın. - cm ı: ·İPEK * a 

1 

C..n3'ar ca• "r, y "k"" d K .. b şı !er en i aç e ı en e~yaya arşı 1 _:..::;:;;_,;,,;,.; _ _...,...__--:~-:--·ı K b 
1 6 

D 
ı hdesıııde 278 enı oy el k :y a. yüzde yül mal alınacaktır. S E N E : 1 9 3 9 T . .A. Q. 19,74 m. 15195 K..-.. 20 w. şak sarkı: Siyah c ru ann. - e SARA\. * llüyuk Caz 

lbi /\h numara ı a venın k . . E T. A. p 31,70 m. 9456 Kep•· 20 ~w. denin Gülizar türkü: Bir ,·efa, MEJ.F:K * B(iyQk Vals. ı~caaı rnet Bayrak zabıtaya mü Franko ile ticar~t yap~a .. ıçın Voaati zani Türkiyt> Radyodifüzyon osta an 7 - Mustafa ça\·uş: Türku: Safa ŞIK *Ate 

lifiıı ederek yanında çalışan Şe- de, kararnamedekı bu hukumden Türkiye Radyosn Ankara Radyosu geldın efendim. 8 _ Refik Fersan: ALKAZAR * canı u. ktnr 

&uçııı llarası.nı çalü•ğını iddia etmiş istüade etmek lazımdır. Perşembe Mahur şarkı Bir neş'e yarat. 9 - ~ıiLLi * llospoıın 
1. Çaldığ .. ' ALEMDAR * Ra potin "'.na•a•- 1_Para il€ beraber y·aka- -·---<>---- y · A K .. d·ı k s 

' ' /\ Saat 12.30 Program. esarı >im. ur ' i sa; ı en ASRI * N" •hun ç m1'ı tıt dlıye•·e teslim edilmiş - Tı'ftı'k satıı:ları "t ld 10 s d tt K k T·~ •. 
, y Saat 12,35 Tüı k müziği - Pi. gı g e. - a e ın R\'On • ,~s ~ı * Noıoon 

kav Tiftik satışlarındakı hararet de- Saat 13 :\femieket saat aya.ı, a- Türkü: Esmerim kı\·ı'la hafla. Aı:sı• * Şı iey A. "Şehzadgab eden çocuklar vam etmektedir. İng_ıliz firmaların jan:; ve meteoroloji haberleri. Saat 21 Memleket saıt il\ arı. AKiS * K Ra'ı p 

'- ~ a • M .. "k (C b t Saat 21 Konuşma (l\lizah saJti). s.\K.\K\·~ * 8 no ıt 01<i!ııi Sokağ Şında Kaleııderhane dan başka, Alman fırmaları da pi- Saat 13.10 - h uzı az an - Tıl.]I; * A kır GL 'Y•ılan 
Uran 15 ında 2 numaralı evde yasa ile aliikadar olmaktadırlar. !Çigan) Lantoş orkestrası. Saat 21-15 Esham, tahVL'~'. Kam AZAK * A "'' T k• 

teıde Ve Yaşındaki Akif ile ayni Halbuki Alman firmalaıı, bir haf- Saat 18.30 Progr~m. biyo - nukut brırsası (fıat) . 
.Jtı ç00 ,_Yaşta olan Hamza adında ta eV\·el tiftik fiyatlarına karşı l;;;;;;;;;;;;;;;;!~----....;:;;;;;;;;;;;;;,I Saat 18.35 Müzik (Şen otla mü- Saat 21.30 :\lüzik (küçük orkes- Tiyatrolar : 'lı" u, b" "b • ö 

'fl~rctir ırı ırlerile kavga et - nazlı davranıyordu. ziği), İbrahim zgür ve ateş bö - tra • Şef: Necip Aşkın). 1 - Le-
l•re d·· • liaınza kavga esnasında cekleri. opold - İspanya melodileri (pot -
~ Uşro_"" --====================== 1 

kırıtct uş ve sol ayağının bile- "' Saat 19 l(onuşma (Ziraat aati). pııri). 2 - Martin Uh! - Bebekler 
Ş EH IR TIY TROSU 

TEPE.BAŞI 

=-'., .... , \ 7 

• 
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SOLDAN SAÔA: 

1 - Gölge - Vaid. 
2 - Yoktan var eden. 
3 - Yemek - Karın - Bir hece. 
4 - İçmek - Takmaktan emir -

Altın. 

5 - Birler - Gökyüzü. 
6 - İki ayni ismi taşıyan • Müs

lümanlıkta bir mezhep. 

- Hamle - İzmirin bir kazası. 
- Kaldırmak - Kan - A \'rupa-

da bir nehir. 
- Bir ehli hayvan - Ortak -

Bir hece. 
J - Artımlılılk. 

ı - Kur'anıro bahisleri - Deniz
bank'a devredilen bir vapur 
Şirketi ismı. 

YUKARIDAN AŞAÔIYA: 

1 - Çerkes bıçağı - Ufuklar. 
2 - Bildiğini :;Öylemek. 
3 - Mah - Sadakat gösteren -

Şu değil. 

4 - Büyük arazi ~atlakları - Ya
rım değil - Hayırın akso. 

5 - Erler - Nehrin büyıiğü. 
1. 6 - Başkası - (Nereye) ıün ınu

haffefi, 

7 - Atılgan - Ş~ffaf bir madde. 

8 - Çatı üzeri - Satmaktan e -
mı. - Üzümlü çörek. 

9 - Zaman - Şehıkın aksı - İşa-

ret edat 
'O - Şışmanlıyar. 

il - Beyoğlunun fren-:-çe 
lztırap çekenlerin feryadı. 

L>\mi -

Halk Oı>ereti 

n•~e k· ;ğından tedavi için hasta- llllillllillllllllllilllllllllllilll 111111111111111111111111 Ulllllilllilllllllllili llillllllillllllililllll~llilllillli Saat 19.15 Türk müziği (İnce perisi filminden (Ne'i'e!tyim şar • 1akaıan" dırılınış ve suçlu çocuk saz fasıl heyeti. . Hüseyni faslı), kısı. 3 - Aletler - Çobanın sabah 

lltıştır. c~Iıll Tokses. Hakkı Derman, Eş - şarkısı, 4 - Armandola • İspanvol 
Oij __ _,,____ ref Kadri. Hasan Gür, Haınd To- aşk şarkısı. 5 - Carlo Thomsen -

.11~/0!1,~lrsız .. t_,evkif edildi kay, Basri Üfler. Dua. 6 - Ed, May - Bir şişe Mozel 

Dı·--oı kı!ıımı 

23, 2 ~39 P l"jem .1 
lı<> gunu akşamı 

Bu akifilll 
saat (Y) ua 

TARLA KU:;iU 
Cumartcs. gündüz 

Sa~\ 16 da 
Akşam 9 da 

PİPİÇA 

Ukı.·n "''a tutunciı Ar>0stolun , & ~n• Saat 20 Ajans, meteorolojı ha - şarabının karşısında. 7 - :\1afr2er 
t "il •na d berleri, Ziraat borsası (fiat). - Düğün töreni. 8 - Sohncider -~tere1ı; h uvarı delmek suretile Saat 21.15 Türk müziği: Çalan- Tirol dağlarının halk ~arkı ve dans 

s • 2~ 30 da 
Anna Karenin 

7 tablo 

:: .. ıc S•· _ayJi sigara ve para çal - B o· N 1 Gr'ıp Romafı'zma c 
' "Çil aş, iŞ, ez e, I !ar: Vecihe, Ruşen Kam. e\•det !arından (potpuri). 9 Cari Ry. , t Şaban e liırant, Recep, Kamil s · H 
•dı· ., ad] Çağla, Okuyanlar: adı oşses, Ra '1ahl - Melodi. 10 - Korsakow -

23121939 
Persembe günü ak~amı ~ •:re:re _arında dört kişi dün Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. dife, 1 - ········· - Pesrev, 2 - Sa- Hind şarkısı. 11 - Lehar • Eva tıı~kıtııli~i ":rılıni§ ve ikinci sorgu Nevralji, dullh ağa - Muhayyer semaı - Bir operetinin valsları. saat 20 - 30 da 

* KOMEOI K 1SM1 

14lerdir. aratından tevkif edil - aınnıi1U81Wlllm icabında oünde 3 kaşe alınabilir. Ollliili!illlliillil~ elif çekti. 3 _ Tanburi Cemil - Saat 22.30 Müzik (Melodiler). BİR MUHASİP ARANIYOR 

Operet 3 pe de 

E.Sadi Tek 

Bu gece 
Şehzade başı 

(TURAN) 
tiyatrosunda 

NC:NBABA 
Vodvil 3 perde 

1 rak yaya kaldırımına tam vaktinde de, artık onun emrinde bulunacak- -:- İyi amma, ~r~bacı, benden bir 1 du. Genç kadın, yine istihza ile: /konağın önünde durdu. Lilyan, ko-
atlaması idi. sın! emır almadı; evımın nerede bulun- - Durada da outur muvorum. nağı görünce, çileden çıktı ve: 

Vat, neden sonra kendine gel- Dedi ve araba kapısını. kendi e- duğunu da bilmez... ' Deyince, kont: • - Bu ne demektir? 
miş, arabadan inmişti. Vaziyeti an- !ile açarak: - Zannetmiyorum madam! her - Biliyorum madam. Yalnız şu Diye bağırdı. 
Jadıktan sonra içinde bir şüphe U· - Arabanıza buyurun: halde biliyor ki, yoluna devam edi- var ki, evvelce burada oturdunuz. Kont yine eski sükunetile cevap 
~·andı. Arabanın son süratle yokuı Diyerek ilave ettı. yor. Arabacım yanılmadı. verdi: 
a~ağı gitmesile bu çarpışma ara- Genç kadın, arabaya bindikten Genç kadın, bu iddiayı hayretle - Evet, onsekiz ay evvel burada - Hatırlamıyor musunuz, ma • 6

••ton LÖRU Çeviren: Resim sında bir münasebet aramıya ba~- sonra, kont ta arkasından bindi ve karşıladıysa da sesini çıkarmadı. oturdum. dam? Bu evde, zavallı Bolivar'ı ne 
_ 37 !adı; fakat bu düşünce ile çÖk oya- Vat'ı. hiç hatırına getirmemiş gibi Kendisine, cins atlarile beraber iki - Temyiz mahkemesi azasından kadar mes'ut etmiştiniz!. O, bir 1~~İliber V lanmıya vakit bulamadı; çünkü arabanın kapısını kapadı ,.e araba bin altından aşağı kıymette olma- Mösyö Ray'a şeref vermek sureti- bankerin memuru iken, onun para-~ 1lı! Söyı at, kontu, istediği su -ıcaddeye fırladı. Caddeyi, parçalan- Pariste güzelliğı ve şuhluğuile ta- derhal hareket etti. Vat, durduğu dığı meydanda olan arabasını ve- le... sını aşırdı ve sonra hapiste can 

,_aı~ı~ ı. eteın;Yeceğini anlavınca mıs diğer bir arabanın parçalan nınmış olan Matmazel Lilyan yerde şaşkın şaşkın baknkalmıştı. 1 ren bu kibar ihtiyardan şüphelen- Genç kadın bu cevap üzerine bı- verdi. •e b "•atseı :F • ' · b" ·· ı t d rd 
~a a,ı~dı. :F eran'dım bah:;etmı- kaplamıştı ve ır guze a a, ye e d·Anju'nun, sapsarı bir yüzle. ken- * "miye lüzum görmedi. raz şaşırdı ve biraz dürüştce: Genç kadın, bu hitap karşısında, 
ko~laı·ı~. ak~t bıraz sonra, hay· h·aralı olarak yatıyordu. dilerine ilerlediğini gördü. Araba, biraz sonra durunca genç - Peki amma, bundan size ne? birdenbire ayağa kalktı ve elini 
k şllıı:ra gero.ı azıya almış gibi Kaza yerine toplanan halk, par- O, bu genç kadını tanıyordu. Lilyan d'A.nju, pek güzel bir ka- kadın gülmiye başladı ve: Dedi. araba kapısına uzattı. Kont, onun "· ve rnü· ı · ı 1 t;;: •ıag 1 sü .. k Ke lef arabayı yo- çalanan arabada k.imsenın yara an- Tam, ona doğru ilerlemek istediği dındı. O, Rober Paskal'ın odasında - Burada oturmuyorum. Gör- - Bu cihet beni aiakadar etmez. uzanan elini yakaladığı zaman, a -
~. erek te]" ıu lemıye ba~ladığını madığını anlayınca, kontun araba- anda, kontun kendinden evvel dav- gördüğümüz kadın resminin tam dünüz mü, nasıl aldandınız! Yalnız, tahmin edemiyeceğiniz ka- raba tekrar yoluna devam etmiye 
t,~Ç•ka, p ~;~ _b~şladı. Fııkat sesi· sına hayretle bakmıya başlamıştı; randığını, Matmazel Lilyan'a, ka- 1ayni idi. Bu hal de, tevali eden ga- Deyince, kont: dar sizi tanıdığımı anlatmak iste- başladı. Lilyan d'Anju. korkudan 
it kı~ k0111 , b;e; soylıyemiyordu; çünkü arabanın bir çıvisi bile ~-e-ızadan dolayı, teesı.ürlerini bildir- rip teasdüflerdcn birini teşkil edi- - Burada oturmadığınızı biliyo- dim de.... sınmıştı. Araba. Rivoh caddesin -

"'· •~. ~Uk ıaz daha ıvi yasla- delenmemişti. Böyle bir tesaduf, miye başladığını gördü. yordu. rum. Benim bir küçük işim var da.. - O halde yanılmışım! Siz, ha- den Sen nehri üzerindeki köprüye -·~tt ıJ.netin h. · b" d d 
t,, e ·~ halel getır- kontun arabasının pek hususı ır Kont, o kadar kibar .ve nezaketli Araba. epeyce yol aldıktan sonra araba onun için ur u. linizin hiç :;:östermediği kadar ter- ilerleyince: 

V l\"ada, mahiyette olduğuna hüküm erdi·· hareket etti ki, genç kadının çabu- 1 genç kadın, biraz istihzalı bir eda Dedikten sonra arabadan indi ve biyesizntişiniz! - Eeni nereye götü!'t.lyorsunuz? 
• <t'.ıı k ,_

00

k zamaıı oe•·meden riyordu. cak gönlünü almıya muvaffak ol- ile: orada bulunan bir bınanın kapısı- Kont, cevap vermedi. Araba, tek- Nereye? Söyleyiniz! ., .ıL or,.tu· "' . . 
ııı "•. ~h . g_u ~ey tahakkuk etti. Parçalanan arabada kimsenin bu- dıı. Üstelik. parçalanan arabaya - Nereye gidiyoruz efendım? na ilerledi. Sonra elinde bir papa- rar yoluna devam etti. Lilyan, bu Diye yalvarmıya basladı. Kont ~ ~•ltt n ~ ötlı bır sademe- ile sar- lunmamasının sebebi i~c. araba sa- bedel kendi arabasını kabul ettir- Diye sordu. ğanla döndü. defa. korkarsk: hiçbir cevap vermedi. Araba, Ma-
~~111lıış gi~nı·a durdu. Vat' nefesi hibi olan matmazel Lilyan d'Anju- di. Matmazel Lilyan'ın biraz naz- Kont, büyük bir ciddiyetle. der- Lilyan. kontun bu halini. gara- - Eeni nereye götürüyorsunuz? zaren sokağına saptığı zaman, ka-
~~ ~ı 'l'era 

1 

oturdugu yerde çöklip nun biraz evvel arabasından !andıktan sonra, arabayı kabul et- hal, şu cevabı verdi: betine hamletti. Bir müddet, onun- - Hicoir yere! Arabacınız, bil- ıdın, baygınlıklar geçıriyordu Son 
q,~.111deıı 11~0 Jırıanti ise, o anda inmiş bulunması ve arabacının da, tiğini göriince, arabacısına döndıi. - Evinize madam! arabacım ile la papağan sevgisi hakkında ko- diği gıbı gidiyor. bir gayretle: 

ı1taıı1ı g·b·adı Ve pek çedk bir !yıldırım gibi gelen arabanın bir -Boyun Kıran! arabam, bundan arabamı size takdim ettiğimi arzet- nuştu. Genç kadın, hıddetli sl'aller so-ı - Merhamet. .. 1 

ı arabanın kapısından kazaya me~·dan vereccgini anlıya- sonra muht~rem hanım•ndu·; sen mişitm ya!.. Araba, ikinci biı· defa daha dur- rarken, a-aba, Due caddesinde bir <Arkası wıe) 
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NEZLE· GRiP 
BAŞ· DIŞ 

Romatizma ve bUtUn sancıları tayanı hayret bir 
surette derhal geçirir. Eczanelarden 

ısrarla SEFALIN'I isteyiniz. 

1 inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Muhammen bedeli % 7,5 le- Ebillme 

Cln.•I Mlkdan Yük tartma Beheri Tuları mlnat aaaU 
kabllbell Lira K. Lira K. Llr4 iL 

Kamyon 2 adet 3 ton 

Satış kamyonu 1 adet 2 ton 

Arap sabunu 3.000 Kgr. 

2400 - 4800 -

- - 3100 -

562 50 

960 - 14 

232 50 14.30 

42 19 15.15 

ı - Değiştirilen fenni şartnamesi mucibince 3 adet kamyon ve 

yine şartnamesi mucibince 3000 kilo Bl'ap sabunu ayn ayrı açık ek

siltme usulile satın alınacaktır. 

U - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalennda 

gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 9/3/939 Perşembe günü hizalarınd~ yazılı saat

lerde Kaba taşta Levazı.ı;n ve Mü bayaat Şubesindeki Alım Komis

yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnamelel" her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gi

bı kapalı satış kamyonu planı da görülebilir. 

V - İsteklilerin tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 

paralarile bırlikte mezkılr komisyo:ıa gelmeleri ilan olunur. cl082> 

Malın cinsi 

Mikdarı 

metre 

İnce ve kalın çivili kayış 2400 

* M..ıhammen 

bedel 

Lira 

Sif 4320 

% 7,'fı muvakkat 

teminatı 

Lira 

324 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda yazılı kayış· 

lar açık eksiltmeye konmuş ve muhammen bedeliyle teminat ak

çesi hizalarında gösterilmiştir. 

II - Eksiltme 27/2/939 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 14 

de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyo

nunda yapılacaktır. 

III - Şartnameleri parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 

alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

IV - isteklilerin eksiltme günü muayyen saatte tem nat para-

lariyle birlikte mezkür komisyona gelmeleri ilan olunur. (852) 

T. C. 
~afıa VekAleti lstanbul Efektrik işleri 

Umum W.ürlürlUilUnden 
• 

1 - Muhammen bedeli 2160 (iki bin yüz altmış !ıra) tutan 800 

kilo saf kalay kapalı zarf usulile eksıltmeye konmuştur. 

2 - Eksıltme 6/3/939 Pazartesi günü saat 15 te idarenin Tünel 

başında _ 'letro han binasının 6 ııncı katında toplan.ıc.ık arttırma 

eksıltme kom.syonu'1da yapılacaktır. 

3 - Bu ı·c ait şartname ve mukaHle projesi levazım servisin

den parasız olarak \'eritmektedir. 

4 - Muvakkat teminat 162 (yüz altmış iki lira) dır. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 

olarak ve eksiltme saatinden en az bir saat evvel makbuz mukabilin

de komisvon r<"ısıiğıne verilmiş bulunması lazımdır. (1027) 

-

........................ , 
f M A K A S O A ~ .l 1 

ıSELAMI 

1 Büyük itina ile 

i Seçilen Kupon 
Kumaşlarını 

1 Görmeden 

ı Elbise yapmaya ı 
1 karar vermeyiniz 1 
1 .. !!.~.~.~.~!!! .. 1 

Beyoğlu Birinci 
Mahkemesinden: 

Sulh 

Margarit, Yolanda, Polin vesai
renin müştereken mutasarrıf ol -
duldan 2300 lira muhammen kıy

metli Beyoğlunda Tomtom mahal
lesinde Beh sokağında eski 10, 12, 
14, 16, 18, 20 No. lu evin tamamı 

izaleişuyu için arttırmaya konul

duğundan 28/3/939 Salı günü saat 
15 ten 16 ya kadar Beyoğlu Sulh 
Mahkemesi Başkatipliğinde müza
yede ile satılacaktır. 

1) Arttırma bedeli tahmin edi -
len kıymetin % 75 ini bulduğu tak
dirde o gün ihale edilecektir. Bul
madığı takdirde 15 ci güne gelen 

12/4/939 Çarşamba günü saat 15 

kan gaynmenkul üzerindeki ipo -

tek sahibi al3caklılar ile diğer a -
liıkadarlar gayrimenkul üzerinde

ki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair iddialarını ispat için ilan 

iKDAM 

ANNELER, DiKKAT: 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzel· 

ce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve sa( olmamasın
dan hasıl nlan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır 
hayvanlardır. Bunlar ince barsağın iç zarına yapışarak ve 
kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bu • 
lunur. 

Halsizlik, kansızlık, haı.ımsızlık, karın ağrıları, karın şiş
meleri, burun, makat kaşınma.st, ishal, oburluk, baş dönmesi, 
salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkulan, 
görmede, işitmede bozukluk hep bu kurtların tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BISKÜVİTI 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Biiyük ve küçüklere emni
yet ve itin1atla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarını
za senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza 
danışınız. 

DİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar 
düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali 
kutuların içinde yazılıdır. 

Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi klllma ay
rılmıştır. Büyükler: Gece yatarken iki kutu bisküvi!, çocuk
lar: 10 - 15 yaşına kader bir kutu, 10 yaşından a~ağı çocukla
ra her yaş için gece yatarken bir çizgi bi.ı.küvit verilir. 

Fiatı her· eczanede 20 kuruştur."(İSMET) ismine dikkat. 

~11111:1 .... -. ............................ ~ 

lstanbul Beledivesinden 
Ke~if bedeli 1680 lira 90 kuruş olan Teşvikiye Ihl:ımur caddesi 

kaldırım inşası açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şart

namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 

kanunda yazılı vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden ala -

cakları fen ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarile 126 lira 7 kuruş-

1 uk iik teminat makbuz veya mektubile beraber 6/3/939 Pazartesi 

(1086) (B) 

Emlôk ve Eytam Bankası llônları 
Gayrımenkuliin Nev'i 

yeri 

204/933 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul Dördüncü İcra memurlu

ğunca yukarıda numarası yazılı dosya ile 3/3/939 Cuma günü açık 

artırma ile satılacak olan gayrımenkulü alanlar arzu ederlerse, 

Barka bu gayrimenkuller mukabilinde mevzuatı dahilind~ kenaıle-

l'ine para ikraz edebilir. • (639) 

YOLi 
Bütün hayat imtidadınca d~ 
güZ<'lliğini ve sağlamlığıJI~ i 
eder. ANCAK: Bu garııntıl 

0 
edebilmek için dişleri •Jlı\ 
LİN ·1 b h ···ı ·c •1<'''0 

• ı e sa a O'' e v .. ·. ' ~ o 
yemekten soma ınuntazaıu' 
çalamak lazımdır. 

bir nokta 
·~ Yt•meklcri müteakip her geee J lc bu mikroplar \'C sa•J •1 1
• 

·ı . d" 1 b" "k h 'h t 1 r 1' temzı enmıycn ış er uyu ta rı a :yaı>•~r •• · 
mikroplara ve onlar derecesinde yin fırçalanması. ihmal edi~ı' 
muzır olan yemek kırıntılarının lerl aabahleyin tcmizlrııt<~ 
muzır teı;irleTine maruz bırakıl - kı,mak, kırılan hir vazoY'.'.ı~ 
mışlD', demektir. Geceleri ağız da- ınata uğrapnaktan far~ 

hilinde 35 dereeeye varan hararet- nun için: 

Sabah-öğlg va a şanı her yemekten s~ 

y 
~-- --~~~~~~~--~~-v. 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu BaşkaıılıQ1 

T. Fiyatı İlk teminatı 
Kilo Kuruş Lira Kr. 

600 75 Cevlz içi 
250 110 Çam fıstığl 
250 40 146,25 Kuş üzümü 
500 95 Fındık içi .. 
500 25 Kuru incir (salld 

50 105 Badem içi 

Galatasaray Lisesinin Mayıs ~J9 sonuna kadar ihtiyacı 0~ 
ru yemişleri açık eksiltmeye konmuştur .. Bu hususta gere 

rum yukarıya ya7ılmı~ır. 

Eksiltme 13/3/939 Pazartesi saat 14.30 da Beyoğlu lstiJdJl 

desi No. 349 da Liseler Alım Satım Komisyonunda yapılaca~tıl 
İstekliler ilk teminat makbuz ve yeni yıl Ticaret Odası ' 

sile birlikte belli gün ve saatte sözü geçen Komisyona ge(Jılt 
Teminatıar Okul İdaresinden alacakları müzekkere ile 

Muhasebeciliğine yatırılacaktır. Ve şartnameyi görmek içill 

kul İdaresine baş vurmaları. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangos~ 

EBŞINCI KEŞİDE 

11 - Mart - 1939 dac!ır. 

BU yük ikramiye 50.000 Liradır1 

Bundan 15,ooo . 
B k 12,000 Lıralık 
aş a 10,000 lkramiyef eri 

20, 000ve10,000 
Lirahk iki Adet Mükafat Vard•'' 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi i~ 1; 
etmeyiniz. Siz de piyanronun mes'ut ve babtiY11 

aruına girmiı oluraunuı. 

Dr. Hafız Cemal 
. . ·N·ıc•~ 

Sahip ve Mtidü.ı üo Ali • S"• 

gününden itibaren 20 gün içinde ile sabit olmayanlar satış bedeli - re asılmıştır. Fazla malfunat al -
evrakı müsbite!erile birlikte satış nin p•ylaşmasından hariç kalırlar. mak isteyenlerin 939/2 sayısı ile 
memuruna müıacaat etmelidir. 6) Şartname mahkeme divanha- baş katipliğe müracaatları ilan o-

(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Muayenehane ıaatleri. Poızar 

hariç her gün 2.~ - 6, Salı, Cu
mı1rt~s ı 12 - 2.5 fıkaraya. 

Umumi Neşriyatı idar• .,,. 
İıltri MüdUrü: M. JlJJl 1 
Basıldıtı Yer: Son Teıııı• 

f\k,i tukdir'IP hakları tPpıı kü'liğü nesinde hrrkP"ın görebileceği ye - lunur. (15266) 


