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BEYNELMiLEL BiR TELAKi ? 

İtalya Almanya 
• 

ve 
ispanyayı aralarına 
almıya çalışıyorlar 

• 
iki devlet reisinin Franko ile 

bildiriliyor buluşacakları 

Denizbank yolsuzlukları 
400 bin liralık bir vinc 

' 
meselesi ortaya cıktı 

Ş. Saracoğlu 

Yarın Belgrattan 
SelaniQe gidiyor 

Prens Pol Hariciye 

Vekilimizi kabul edecek 

' 

müdür 
malômat 

Müfettişler eski 
Ziya Önişden 

Yusuf 
aldılar 

Denizbankın esk: idaresiniıı 1 hl?J gün teessüt edilecek hır !:" -
yolsuzluklarını tetkik eden komislnişleme peyda ettiği anlaşılmakta 

yanların aincirleme usulile her 
1 dır. 

gün yenı bır vaziyet karşısında ı Eskı muamelelerin biribirıne 
kaldıkları ve tetkik sahalarının (Arkası 3 üncü sayfada) 

Misafir 
geldi 

İngiliz Generali dün 
Ankaraya gitti ve 

İngiliz Generali Balkanlardaki İngiliz Ataşe 
militerlerinin çalışma tarzını da tetkik edecek 

Misafir İngiliz Generali dün istasyonda kendisini karşılıyan 
mihmandarile beraber 

Bu görülen \'C meclis aı.ı ı tarafından bir t11:krirlc nazarı dik
kaf{' ar1olunnn garip n1uan1elc]erdcn biri. •. Kiın bilir kin1scnin gör
nu..:~lği. araştırmaya lüzun1 görıncdiği ho:rati ihtiyaçlarıınız iizcrin
deki zararlarını çekip durduğunıuz ne garabetler vardır ... 

KEMALiST 



• 

SAYFA 2 IKDAlll 

HERGÜN 

Denizbank! 

Musanın Hayalı 
Buğday tacirleri Kaput bezindeki ! 
neler istediler ? azami fiyat 

Matbuatın meşhur mesele
leri \'ardır. Zaınan zan1an tut
tururlar. Mesela: Et mcsele
~i! .. Bir kere başladı nıı, a-r -
tık gazeteler kasap dükkanı
na döner. Her sahifede bu ı 
meseleye dair mullak birkaç 

1 
parça buluruz: Bir makale, 
bir tetkik, bir tenkit, bir ha· 

Almanyaya yapılan Ankaraya giden fab-
Musa kıbtinin ölüsünü yol ihracatta zorluklar rikatörler şehrimize 
U··stu .. nde b k t b. d" başgösterdi döndüler ... Ira lp a illa in 1 . . . . . 1 Kaput bezi ve pamuk ıplığı fıat-
Çok yorgunum!. Çalışacak Firavun, etrafını saran kiıhınle- Almanyaya ıhraç ettıgımız bug- !eri üzerinde mütalealarını bildir-

balım, kolumu kımıldatacak ta - rin yüzlerine baktı. Bunlar fırsat dayların kaliteleri üzerinde arası- mek üzere Ankaraya davet edil -
katim yok!.' bu fırsattır, diyerek, hepsi bir a - ra tüccarlarımızla Alman Rayişte- miş olan fabrikatörler dün şehri-

le arasında zuhur eden ihtilafları 1 Diye yalvarıyordu. ğızdan: .. .. k .. d.. Tü k f t mize dönmüş erdir. 
Zavallı adam Musayı at üzerin- - Ya Firavun! dediler. Sen bi- g~r~me .. uzere un .. r 0 .ıs e a- Bu arada ayni maksatla Ankara-

de göriince niyazk~r gözlerini ona zim nasihatlerimizi dinlemedin. lakadar tuccarların .ıştıraküe bir ya gitmiş olan icaret Odası Sanayi 
kaldırdı: Beni İsrailden olan bu çocuğa yüz toplantı yapılmıştır. Şubesi Direktörü B. Avni Abacı 

- Bana yardım ediniz! dedL verdin. Onu, kendi saltanatınm i - Bu toplantıda tüccarlarımız Al- da dün İstanbula dönmüştür. 
Ben Beni İsrailden zavallı bir in- çinde büyüttün. Dü~maı\ını kendi manyaya yapılan buğday ihraca - Fabrikatörlerin kaput bezi hak
sanun. Bu ise çok zengin bir Kıp· elinle besledin. İşte. bak, o, kendi- huda maruz kaldıkları zorlukları kındaki mütaleaları Sanayi Umum 
tidir. Bir hafta gözüme uyku gir- ni göstermeğe başladı. Bu, bir işa- izah etmışlcrdir. Aldmanya ile ya- Müdürlüğü tarafından büyük bir 
meden tarlasında çalıştım. Şimdi, rettir. Bugün, bir Kıptivi öldürdü. 

1 
k 

1 1 
d b .d 

1 
alıika ile dinlenmiş ve hepsı ycgan 

· 1 - "t" · ... 1 pı an mu ave e er e ug ay arı -beni yıne zorla ça ışmaga go ur - Yarın, bütün Kıptileri ve senı o - .. yegan tesbit edilmiştir. Fabrika -
mek istiyor!. rürecektir. mızın munhasıran Doyçe Levan! törler, bu arada bazı dileklerde de 

Musa atından indi. Kıptiye: Hazır Asiye de burada yok ki vapurile sevkedilmesi şart koşul- bulunmuşlar, kaput bezine konu-
- Bu zavallıyı bırak! Görmüyor ona sahabet etsin. Ne duruyorsun! muştur. Halbuki Mersin ve Payas- lan azami fiatin kaldırılmasını 

tnusun ki taka.ti kalmamıştır .. dedi. Musayı öldür. tan yüklemek için bazan iki ay va- istemişlerdir. Bu istek Vekalet ta-
Kıpti Musanın bu sözlerine içer- Firavun bu sözlerin tesiri altın- puı· beklemek mecburiyeti karşı- rafından tetkik olunacaktır. 

Jedi: da kaldı ve muhafızlarına emir sında kalındığı ve nakliye ücreti -
- Sen, dedi, bir tayfanı koru • verdi: nin çok pahalı olduğunu ileri sü - POLiS 

yorsun!. Eğer Firavunun evlatlığı - Musaya gidiniz! Onu çağır - rülmüştür. Tüccarlarımız bu li -
olmasaydın. seni de bunun gibi <lığımı söyleyiniz. Sakın olmaya manlara sık sık vapur gönderilme
boynuna ip takıp sürükliye sürük- ki, hakkında beslediğim niyetler- sini veya diğer ecnebı vapurlarla 
liye işe götürürdüm!. den haber veresiniz. Onu, yine, iz- evkiyat yapılmasının temin edil -

Bu sözler Musayı büsbütün tah- zet ve (kramla huzuruma getiri - mesini istemişlerdir. 

rik etti: niz \'e sonra burada, bana danış - Diğer taraftan Almanyanın al -
- Bu zavallıya el sürmiyecek - madan boğazlayınız. d • t b .d 1 . · d ·· d . . ıgı ser ug ay arın ıçın e yuz e 

sin!. dedi. Muhafızlar, atlarına bınıp say-
Kıpti, gözleri kızmış bir halde fiyeden çıktılar Musayı aramağa yırmi olarak kabul edılen dönmell 

Kuruçeşmede 
bir Cinayet 

Şaka sonunda iş bıçağa 
döküldü, yaralı öldü 

her, bir şikayet! 
Vaktile, Beyazıt meydanın

daki tramvay kavsi de böyle 
bir mesele olmuştu. Süt mese
lesi de hala böyle bir mesele
dir. Ekmek meselesi de mat -
buatıınızın her günkü gıdası 
plan meselelerdendir. 

Şimdi de Denizbank çıktı
Heın bu öyle bir mesele ki, 
yazmakla bitmez: Gemisi var, 
vapuru var, çatanası var, is
kelesi v~, satyesi var, avu -
katı var, sporcusu var .. De -
nizbankın denizleri, adeta 
nıuharrirlerin mürekkebi ol .. 
du! 

Hani, eski bir balıkçı, oğlu-
na, san'atin iç yüzi.inü anla .. 
tırk~n: Denizden ne ~ıkarsa 
ye! deınis ... 

Onun gibi, galiba gazete sa
hipleri de muharrirlerine ay-

1 ni öğüdü veriyorlar: Deniz -
banka dair ne duyarsan ynz!. 

Ve yazıyorlar .. Hem de öy-
le yazıyorlar ki, kalen1lerin 
gayretile süratlerini her gün 
biraz daha kay beden vapur -
lar, nerdeyse geri geri gide
cek! ve hiçbir şey düşünmiyerek Mu - 'gittiler. buğdayın nisbetinin yüzde otuza 

k im Al 1 k Evvelki ak§am Kurnçeşmede bir Fafat, biliyor musunuz? 
sanın üzerine yürüdü. Musa ise Ayni zamanda, savfiyenin arka çı arı ası, man arca esas a - d 

cinayet işlenmişti.;. Kuruçeşme e Denizbaıık için biitiin bu de-
kendini müdafaa kasdile Kıptlye kapısından başka bir adam da çık bul edilen 77 - 78 hektolitre ölçü - Lı'rnan Tahmı·ı ve Tehlı'ye amele _ 

dikodular mukadderdi.. Ha- ! bir yumruk vurdu. mış, yan sokaklardan, soluk solu - t,ünden fazla çıkacak buğdayların sinden Murat aı..•am iş paydosun_ k 
y ğ k k k b h · · · b la ~ ni: Doğaca çocuk, ana kar • , 

Musa, çok kuvvetliydi. uıru:u- a oşara • asa a arıcını oy • fazlası için prim verilmesini, buğ- dan sonra elini yüzünü yıkamak- runda iken belli olur, derler .. 
ğu demir gibi Kıptinln .. k~lbi.ne ın- mıştı. tlay içinde vüzde dört olarak kabul ta olan arkadaşı Ali oğlu Mustafa 

24 - Şubat 

Ucuz ekmek meselesi 
Toprak mahsulleri ofisi şimdilik üç büyü 
şehirde birer ekmek fabrikası kuraca 

Fakir halk için belediyenin ucuz 
ikinci nevi ekmek çıkarmağa ka
rar verdiği malfınıdur. Fakir hal
kımızın dört gözle beklediği bu 
ekmeğin bir an evvel çıkarılması 
için belediye tekrar bu işi ehem -
ıniyetle ele almış buluıunaktadır. 

Ucuz olarak satılacak olan bu 
ekmeğin halkın yiyebileceği tarz
da ve nefasette olması için şimdiye 
kadar birçok tetkikler yapılmış, 

birçok nümuneler hazırlanmıştır. 

Fakat bunlardan hangisinin muva
fık olacağı ve bu ekmeğin kaça sa
tılacağı hakkında henüz bir karar 
verilmiş değildir. 

Ekmek işi çok mühım bir mese
le olduğu içindir ki bu hususta 
derhal kat'i bir karar verileme -
memekte, esaslı surette derin tet -
kikat yapılmadan faaliyete geçile-

birer nümune getırilmesi de 
zubahitir. 

Malumdur ki belwiyenin 
bulda kendi heaplanna çalıştı 
üzere ayrıca bir ekmek fa 
kası kurmak gibi mühim bir k 
rı mevcuttur. Bu kararın tsh 
kuku için de ayrıca tetkikler 
pilmaktadır. 

Dığer taraftan toprak nıalı> 
ri ofisi kanunu mucibince, to 
mahsulleri ~tisinin memJekt 
mizde ihtıyaç görülen yerlerde 
mek fabrikaları kurması ic&P 
tnektedir. Ofis Umum MüdUrl 
bu işin bir an evvel tahakkuk 
mesi için, yurdun muhtelif Y 
rinde tetkikler yaptırmakta 
Öğrenildiğine göre, afis bıri 1 
bulda biri Arıkarada biri de 
mirde olmak üzere ilk olarak 

memektedir. ekmek fabrikası kuracaktır· 

Öğrendiğimize göre; belediye (abıikaların inşası için bazı ec 
ucuz ekmek meselesıni halletme - mütehassıslardan teklifler al 
den evvel bütün ekmeklerin kali- mıştır. Bu teklifler tetkik olU 
teleriııi birer birer tetkik edecek maktadır. 
bugiinkü fiatlerinden daha aşağıya, Gerek beledıye gerekse ofi.sfll 
satilınak imkanı olup olmadı/tını yoldaki kararları tahakkuk el 
araştıracaktır. takdirde memleketimizin üç 

Bunun için şehrin muhtelif yük şehirde artık ekmek sık•~ 
semtlerinde bulunan fırınlardan çekilmiyeceği tabiidir. 

ADLİYEDE 
Okla oynayan kız 

di ve herif derhal sırtüstu duşerek Bu, Musanın daha doğduğu za - . ' , . . Denizbank ta, daha doğmak 
can verdi. ınan anasının müracaati üzerine edılen mevaddı ecnebıyenın yerme ile şakalaşmak istemiş ve Musta- üzere iken, Sadri Maksud! ne Attıgıw taşla bir çocugw un gözünü kör etti· 

.. d .. k ima .. fanın arkasından ensesini tutarak ağrılar çekmiş, dil ebeleri ne 
Musa, katil olmuştu. tabutunu yapan, bünU Firavunun \yuz e uç ornu o sını ve yuz - bastırmıştır. Fakat Mustafanın gw inden dün agw ırcezada muhakeme edı"Idİ 
Musa, bir adam öldürmüştü. muhafızlarına haber vermek için de iki çavdar bulunmasını teklif feryatlar koparmıştı, hatır -

1 canı sıkılmış olduğundan bu şaka !arsınız elbet! Dün Ağ ahk d / k · ed ı ç · rıd Vakıa bu adamı kasden öldür - koştuğu sırada dil! tutu an maran- eden tüccarlarımızın mütaleaları ırceza m emesin e <ir er er! ocuğun gozu 
memiştir ve yine bu adam Tanrı- "OZ Nacardı. O, bu çocuğun büyük hoşuna gitmemiş ve Murada ağır i•mi etrafında bu kadar fır. lastikli okla taş atarak bir çocu""n , yarayı ben tedavi ederim. " Ofisçe tesbit edilmiş ve bir rapor b' k .. .. 1 . t' M d 6~· 1 
ya değil, kula ve Firavuna tapan- bir adam olacağını, daha o zaman- hazırlanarak İktisat Vekaletine ır aç soz soy emllJ ır. ura ıp. tınalar esen, bir deniz mUes- gö:ı.ünü kör etmekten suçlu 18 yaş-. Ve başlamış tedaviye .. Fa]<Jlt 
lardandı. Bununla beraber bir a- dan anlamıştı. Firavunun verdiği bu ağır sözlere mukabelesi iŞi bil- sesminin, elbet cİ•mi de sllt larında bir liizın muhakemesi ya - kaç pansmandan sonra Ö~ gönderilmesine karar verilmiştir. 
damın kanına girmek onu çok üz- emri duydu. Musayı biraz evvel a- yütmüş ve nihayet iki arkadaş liman olmaz.. pılmıştır. gözü büsbütün fenalaşmış, do, 
dil. tına binmiş, kırlarda dolaş~ağa BELEDiYE gırtlak gırtlağa kavgaya başlamış- Hem niçin şaşmalı? .. Deniz Tahkikat evrakına ve iddrnya ra götürmüşler, reçete a!ıllll 
Kıptinin ölüsünü yol üstünde giderken görmüştü. Tehlikeyı hıı- !ardır. Sille tokatlar biribirini ko - bu: Dalgası da olur, anaforu göre hadise şöyle cereyan etmiş- fakat yine cayarak ilacı aınıa.lt 

bırakarak. atıı:a bindi ve yol~na ber ~·ermek üzere ark~ı~dan s~ - Belediye İStimlaklerine valamış ve bu esnada gözü kara- da!... tir: •va zgeçmişler; neticede de ço& 
devam ettı. Fıravunun sayfıyesıne ğırttı. Onu, kırda, tabıatın yeşıl - • • ran Murat bıçağını çekerek Mus- Yu•uf Zly• ORTAÇ Kasımpaşada oturan Mebruke ğun gözü kör olmuştur. 
gelince ona kendisiıı,i ne maksatla llği üzerine uzanmış, yatar buldu. ıfırazlar tafayı sol kalçasından ağır yara - -- adındaki bu genç kız, bir giin kil- Dünkü celsede tatili uzva se 
ziyarete geldiğini söylemedi. Hep - Ya Musa! dedi. Firavun se- Şehrimize bazı yeni meydanlar Jamıştır. çük kardeşi Mümine ile beraber biyet verme suçile Mebruke J!I 

öldürdüğü Kıptiyi düşünüyordu. ni yakalatmağa, muhafızlar~ı !ol kazandu·mak ye daha mamur bir Yaralı Beyoğlu hastanesine kal- Baca tutuştu evinin cumbasında oturmuş, ya - hakeme edilmiş ve gözü kör ol 
Ertesi gün oldu. !adı. Bu sefer kurtuluş ımkanı hale ifrağ etmek maksadile üç ay- dırılmış ve tedavi altına alınmış Nişan taşında Muradiye mahal - nına ~iri~tirdiği çakıl taşlarını e- Özerin ağabeyisi ile hildiseY\ 
Kıptinin ölüsünü sokakta bul - yok. Hemen, buradan uzaklaş!. d b . d d f r ete ye ise de biraz sonra ölmüştür lesi Kalıpçı sokağında Nazifin e _ lindekı !astık okun yuvasına ye~- ren komşulardan bir kısmı şatıı 

muşlar ve Beni İsrailden olan o a- 'i'anrı. yardımcın olsun. ~: er~ evaml e. :~ :ıy k b - Murat yakalanmış ve h~diseve vinde soba bacasındaki kurumla_ leşt rerek sağa sola atmağa ve nı- !arak dinlenmiş ve diğer ~ahitle. 
'1amı da katil diye yakalamışlar, Musa, bunu . duyunca, hemen ~'. en ız .v~rı mış ır.b .c~ :

1 
müddeiumumi muavinlerind~n rın tutuşması ile bir yangın baş_ şancılığını denemeğe başlamıştır. celbi için muhakeme başka gıJ 

Firavunun huzuruna ketiriyor - )<alktı. Atına bıle binmeden, yaya ıtırazlar vakı olması u ışı gecı - . , . !angıcı olmuş ise de komşuların Bu sırada karşıkı komşunun ço- bırakılmıştır. 
!arılı. olarak, yola revan oldu tirmeğe sebep olacağı da sanılmak Sabrı vazıyet ederek mahallınde yardımı ile söndürülmüştür. Ev cuğu 6 yaşındaki Özer sokağa çık- "----<>---

M ·· " b b' · O artık Mıs d da Fı·ravun t ı B ı d b. · Fi ada v• tahkikata başlamıştır. be ırrn· eğ başlamış ve k usa onu gorunce, se e ını ev- • • ır an • - at!ır. un ar an ırı ory .. - . .. ahsap oıup 4000 liraya sigortalı i- mış çem r çev e Hal'ç şirketı' ne olaca 
Z il d ' dan da uzaklasıyordu. kı' olmuştuı·. Tahkikat dun akşama kadar de- d' · z b t hk'k t kt dı çember de bir aralık yuvarlanarak · v~ anlamadı. ava ı a amı yıne . . • . . h ı. a ı a ta 1 a yapma a r. H 

1 
. k ld rı 

Kıptiler alıp işe sürüklüyorlar (Daha var) ş·· k .. d d b' . B 1 diyenın' vam etrnış ve hadısenın meş ut Mebrukenin cumbası altı.na git • a iç şır etinin üç yı a 
u ru a ın a ırı e e . . . * .. •-e 

zaıme!tl Tekrar müdahale edecek !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ suçlar kanunu çerçevesı ıçınde ol- mi~tir üzer de çemberin arkasın- belediye tarafından işletiu,. 
Floryada imar için istiml1ik etmek .. .. .. .. . . . . · oldug·u malumdur. Şirketin tşııı ti. Fakat, Beni İsrailden olan a - . . _. . . . . duğu gorulmuştur. Bunun ıçın Mu Evvelki akşam Taksım Fırın so- dan cumbaya yaklaşınca Mebruke ti 

dam Musayı görünce: Yaldizlı çeyrek satanlar istedıgı bır yere ıtıraz etmış, bu • rat bugün meşhut suçlar kanunu- •kağında Abdülmecit adında birisi ona seslenmiş ve: men belediyeye devri için ıııil 
- İşte Kıptiyi öldüren adam!. İsmall ve İzzet adında iki adam nun. iç.in ŞU.rayı D.evlete mür~caat na tevfikan Ağırceza mahkemesi- nin oturmakh olduğu evde yanan - Özer, biraz bana bak, baka - addit defa belediye ile şirket ıı 

dedi. Onu bu öldürdü. Ben öldür - yaldızlanmış eski bir gümüş çey- etmıştı. Devlet Şurası Beledıye - ne sevkedilerck muhaketnesi ya - sobanın bacasındaki kurumların yım, demiştir. Çocuk başını kal - sedarları arasında konuşmalal' ed 
·t· tt' • · ah b b k b km M b d"'"'· halde bir türlü bu iş hali . mcdim. reği altın diye satabilmek için Ye- den bu adamın ı ıraz e ıgı s a - pılacaktır. tutuşması ile çatı ateş almı ise dırıp cum aya a ar a az e - -~ ıı• 

Herif, can kor kus ile, böyle söy - nicamide hamal İsmailln yanına nın ~tim!akine zaruret ol.up ol - Otomobil bir adamı Çİvgnedi de itfaiye yangının büyiim~sine ruke .elinde .ha~ırladığı oku on~ ~.e- lememiştir. Bununla beraber 
!emişti. yaklaşrndar ve biri satıcı diğeri madıgını sormuştur. Beledıye Flor . meydan vermeden söndürmüştür. vırmış ve !astığı çekerek kuçuk sedarların çoğu şirketin heıııen 

Musa ise, hakikati bu suretle an- gtıya alıcı olmak suretile hamalı yanın imarı için yapı~ olan pro- Kumkapıda oturan Rıza namın- tıışı hızla atmıştır. Oktan fırlıyan lediyeye devrine taraftardırJsf· 
!ayınca, Kıpti muhafızlara: tavlamağa çalışmllJlardır. Fakat je mucibince bu arazinin is_timla - da bir şahıs Üsküdar vapur iskele- Araba çarptı tıış fena bir tesadüfle özerin sol Bu işin kat'i bir şekilde bsll~ 

- Evet! dedi. Ben öldürdüm. vaziyet yanlarına yaklaşanlar ta- kinde zaruret bulunduğunu bil - sine gitmek isterke;, 2108 numa - Kumkapıda oturcln Malik Gür gözüne rastlamış, çocuk feryada dilmesi için İktısat Vekaletine 1 
Muhafızlar Musayı tutmağa ce- rafından farkedilmiş ve ıki tavcı dirmiştir.' Diğer taraftan Bebek - ralı şoför Kemalin idare ettiği o- isminde bir adam dün saat 14 de başlamıştır. Özerin annesı Şükri- racaat edilmiştir. Vekalet işi ıe 

earet edemediler. Çünkü onun Fi- yakalanarak adliyeye verilmişler - İstinye yolunda da istimlak kara- tomobilin çarpmasına maruz ka - Eminönünden geçerken Mustafa - yenin iddiasına göre, Mebrukenin kik etmektedir. . , 
ravunun nezdindekl mevkiini bi- dir. Dördüncü asliye ceza mah - rını bildirmek üzere tebli.gat ya- !arak başından ve omuzlarından nın idaresinde bulunan çift atlı a- annesi Macide kendisine: Bu hususta bugünlerde bıt ~11 
liyorlardı. Sadece, işi, Firavuna ha kemesi dün İsmaili 10 ve İzzeti de pılacak hiç kimse bulunamamak - yaralanmış, suçlu şoför yakalana - rabanın sadmesine maruz kalmış, - Aman, demiş, doktora falan I rar ittihaz edilmesi beklenııı~~ 
ber verdil'er . 15 giin hapse mahkum etmiştir. tadır. rak Adliyeye teslim edilmiştir. suçlu arabacı yakalanmıştır. gideyim demeyin, çocuğun gözünü tir. 

Ferdane, ne diyeceğine karar ve- mm, ağzının kararını bilmiyor. Biribirimize bakıyorduk. Hiçbir Öyle bir haz havası içinde idim 1 nerdi. Ayaklarım yere bastığı d~ 
remiyordu. Fakat onun sesinde, gizli bir se· şey söylemedik, gülmeğe başladık. ki zevkle kabul ettim. Ferdaneye, ınan, başka bir dünyaya inmış. 

_ Odasına götürüp yatırsanız, vinç titreyişi var gibiydi. Sinirlerimizi geren cenaze ağırlı - yaklaşarak, iltifatlara başladım. ınüş gibi olurdum. rt 
bari!. Ferife ile Ferdane, Behlcenin ğı uç~verm.işti. İçimizden en ce- Bu, ne kadar devam etti? Bilmi- Göklerden yere, yerden gölı1e ııl 

Zeki Mahirin sözü Ferdanenin saman dolu bir torba gibi sarkan saretlı, Ferıde çıkmıştı: yorum! bir salıncakta imişim gibi, 1<0~ 
. .. - 36 - . . . aklını başına getirm,işti. İri siyah vücudünü kaldırmak için, sarkılt - İçelim çocuklar!. F"':'.d.~nin ılık ses~ .. F~ridenin, ı- kalkıyordum. IJ-

- Ferıde, guzcl kadın mıdır:, jbucak gevşer._ Fe:·danenın meclısı gözlü kadını, bize tanıttı. Sonra, kollarının. alt'."dan tuttular. LA - Zeki Mahire hak vermiştim. O - !ık guluşlerl... Ferıdenın mesut Işıklar, ne kadar söndü, .. yaı;,, 
- Ne çok genç, ne de çok gu -, zararsızdır. Eglenırız. genç kadına: kin, hayatıyetı kampıladıktan son- nun: kahkahaları... karanlıklar, ne kadar sürdu; il 

zeldir, fakat şirind.ir, meclis kadı- Ferdane. orta boylu, etil\e dol - _ Yatıralım, dedi. Bana yardım ra gevşeten .. alkolü uyuşturup ağır _ İçelim çocuklar!. Sesler başlıyor ... Sesler sönü - ıe:, ~hkahalara ne kadar çıo1' 
nıdır. Hoşunuza gıdccektır. gun, iri siyah gözlü bir genç ka • ediver kuzum. laştırdığı vucut, yığılıp kaldığı Deyişi, aradaki, geçici etiket ha- yor... Bılmıyorum! 

- Behice, ayıldığı zaman, ken- dınla beraber gelmişti. Odaya gi • Genç kadının, bakışları ılık ko· yerden kımıldamıyordu. vasını da giderivermiştl. Hep bir- Havada bir duman var ... Du • Yatağımda uyandım!. 
disine oynanılan oyunu hissetmi- . . • il k 1 1 k F' d Feride şikayet etti: d 1 d'k· man açılıyor, bir ışık oluyor .. Yer 

. . . ? rer gırmez, kadını bıze tanıtma - ııuşuşu ı , tavır arı ı ı tı. er a- • en neşe en ı . 
vecek mı dersını7.. · · t d.ğ. d k · t ki Oh' Ne ag·ırı 1 . yer yanan binlerce ışık... 8 · • dan evvel, koltukta sızan Behice- nenın ıs e 1 ı yar ım, pe ıs e e - · .. - çelım. - - 11' 

Zekı Mahır, bana acıyarak gul - ..... 1. . b. . ğl k k d kabul olunacak bir şey değildi. Zeki Mahir, eğlenerek bakıyor - İçmeğe başlaml§tık Feridenin Işıklar birden sönüyor ... Zifiri Sıtkı Tahrr, ince parm•ı<l~, 
dü· ye gozu ı ıştı, ır çı ı opar ı: . . 1 . .. • • k lık rv• 

. Ferıdenın, a dırış edeceğı şuphelly du: pürüzsüz, temiz, küçük bir sesi aran ... saçlarında gezdirerek gü!ilYO ,, 
k ? S - A' Hanım, hastalandı mı? h •rııP' 

- H;.,.etse de, ne çı ar, onra, di. Ve onu, bu areketinde mazur -Biz de yardım edelim, ne hik- vardı. Belki onun, bakl§!arındakl, Karanlıklar içinde gezinen sınsi _ Yatağımda uyandım! ,... 
b · 'th ed b'l k ı· de Zeki Mahir, surı.tını asarak: .. b·ı· d' İ ı ızı ı am e ı me ıcın, e ın gore ı ır ım. mettir. nsan, sızınca ağırlaşıyor. gülüşlerindekl, tavırlarındaki, se- ses er... nasıl? 
küçük bır ip ucu var mı? - Üstüste içmenin sonu budur, Feride, telfışla yerinden fırla - Halbuki ayıkken ağır olsaydı, şim- sindeki ılıklık, belki de dimağının Işıklar, birden yanıyor ... Sesler, Durmadan gülüyordu: .;r 

Ferrlane, bizi Feride ile yal - dedi. O kadar da söyledik. Söz din mıştı: di böyle ağırlaşmazdı. içki ile anormalleşmesl, bana, dün- kahkahalar, kah uzaktan, kah ya- _ Buna, şimdi gülüyoruııı: ~ 
nız bırakır mı? !emiyor Jci... - Yatıralım, şekerim. Burada, Ferdane, bu alaya kızmıştı: yayı, cennet gibi gösteriyordu. kından duyulan ayak sesleri gibi, sari Bey. o sabah, gü1tnerı1 1!1~; 

Zekı Mahir katılacak gibi gül- Ferdane, gözlerile etrafı arıyor- rahatsız olur. _ Mahir Bey, işiniz gücünüz a- Dünyanın cennet gibi görünme- odada dolaşıyor... Tekrar karan- Esvaplarımla uyanmıştım. BU· bd 
me)le başlal!'ıştı: du; Bize yarı dönerek gülümsedi: !ay ... Lutfen yardım edin. si! Bu, tahlil edilmiye lüzumu ol - lıklara gömülüyoruz... yatımda, ilk defa başıma gel~~ if#f 

M . t d ' b' d' B 1 h' · h l · h · ln11~1 . .1 - Siz, bunları tanımazsınız. - ' ıırve , nere e · - Beyler de, zavallıya, hiç acı- Behiceyi, karga tulumba odası _ mıyan ır şey ı. un ar, ve ım mı, aya mı, a- şeydı. Nasıl, ne halde ge be"' 
Ferdanenin korkusu, çekinişi Ha- Zeki Mahir, daha canı sıkıkça mamışlar. na götürdük, yatağına yatırdık. Bir ara, Zeki Mahiı-, kulağıma kikat mi, bilmiyorum. Kendim mi gelmiştim. yoJ<;a. ı' 
nıma karşıdır. Hanım, sızınca, onu bir tavırla cevap verdi: Bu söyleyişte, acımaktan çok, Odaya döndüğümüz zaman, hepi- fısıldadı: Çocukluğumda, bir kayık salın-' getirmışler miydı? Günle:deııd il 
yatıracak, sonra, yanımıza gele - - Hanım, Mürvete kızdı; küf - iğneli bir alay gizliydi. Ferdane, miz yorgunduk. Dördümüzün yii - - Biı· müddet, Ferdane ile me~- cağa bindiğimi hatırlıyorum. Ka- gündü? Kaç gün sonra e,,,ıııc 
cek, içecektir. Evvelce, belki biraz retti. Mürvet te, ağzını açiı, atış - bu gizli alayı hissetmişti: zünde de bir cenaze dönüşli ağır - gul olun. Bu, eğlencemizin selame yık salınca!: havalandıkça, sancı - ınüştüm? ,._rl 
naz edecektir, Sız, iltifat edin. Ca- tılar. Mürvet kalktı, gitti. - Beylerin kabahati yok. Ha - lığı vardı. tı namına !azın sonrası kolay . laı r gibi ruıdem bulanır, başım dö (A~kası 
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iŞARETLER B• İ •JJ d• Oaş Pofiltlkaı 
1 1 Müzayede ırvapur orpı en ım (Baştarafıl ıncisayfada) 

A 1 1 Y h d·ı yi:~~~~·s~ı~:n:::.:a:;t:::~ diye işaret veriyor de~ekle~::"ız müşavirlerin; :ızle-rap ar a a U l er AFRİKADA on liradan başlıyarak ve birer iki- 4
5

-::=. r.Knonmi .~sredrutkaruatraıcwıaklanannne•~r•-
şer artarak güç hal ile 50 lira kıy- , 

Londra konferansını Fransızlarla ltal- E~e:E~~i~~y~~t:: !~:~:tb~~ Vapurun bildirdiği yerde yapılan :::~s~:~~~~!:~ ~~=k~i:r·~ 
b. k k 1 '! yanlar ara s 1 n da - 1000 lira!.. araştırmalar boşa gı" tti miser bunu kabul edemiyeceğiııi 
ır çı maza so tu ar ( Derse hayret ne raddeye varır? söyledi ve nihayet bu Alahiyet , bı'r haAdise mi? Ve bu gümüş saplı antika kamaya Nev - York 23 (A.A.) - Radic>- Landsenor'un 2,500 kilometre ce. meselesi geldi, iki ay kadar evvel 

1 sahip olmak için müzayedeye işti- Marine istasyonu bildiriyor: nubu garbisinde olduğu bildiri! _ neşredilen bir kararnamenin tat -

n g İl t eye Vakti gel i 0 C e takip _Tunus, 23 (A. _A.) - Sala- riik edenler nasıJ birden inkisara Empress Of. Australia afündaki miş ;lan Pecton afündaki İngiliz bikına dayandı. Yübelı lıomiser 
18hı~ttar mehafıl, Tunus hu- uğrarlar? İngiliz vapuru, evvelll torpillen _ gemisi ile temasa girmeğe çalış _ Puaux 18 nkkannnda Suriyedeki 

edecegı" 0 siyaseti bildirecek dudunda Frans~ askerleri ile İşte evvelki gün Londradan ıe - dim diye istimdat eden ve P.E.C.C. maktadır. cemaatlerin istatiisü halıkında bir 
İtalyan askerlerı arasında bır len bir ses yer yüzünde böyle bir işaretini veren vapuru bildirmiş Radi M . A d k ll kararname ne§retmiıü. Anlaşılı • 

• _Londra, 23 (A.A.) _Dün öğle-lselesini halletmenin imkansızlığı- hadie zuhur etmiş olduğuna bayre,ve böyle bir inkisar nyan- olduğu mevkide aramış ise de~ _ 
1 

Ko-odlararındae, Cvruhprfa' a_ uta- yor ki bu kararnameyi tatbik et -
l.4C!n nıan • > a ınmcen> ek"t . 

sonra akdedilen İngiliz _ A -ını ve mandanın idamesi lüzumu _ dair ecnebi bir membadan ve- dırdı. raştınnası boşa gitmiştir. . . . . m ıs emıyen Mardaın hülıUmeti 
~:p konferansı, Araplarla Yahudi- nu ispat etmek olacaktır. r;ı,.n haberi kat'i surette tek- Cihan Harbindenberi, hele son Empress Of Australia, hali ha _ hecesın~ muadil olduğu blldirıl - istifa etmiştir. Bu izahattan aıılaşı· 
fe~ın kendi tezlerinden bir güna Ayni mehafil, tedhiş harekatı . zip etmektedir. senelerde teslihat için her devle • zırda kaza mahallinde bulunan ve mektedir. lauğı üzere, ihtilal karıırn&JMuin 
d akirlı.kJard.a bulunınamaların- nın artmasından korkmakta ve Fi- -» tin ileri sürülen rakamları arttır - araştırmalara devam eden Mont- Nev - York, 23 (A.A.) - Dün tatbikına inhnar etmiyor. Suriye-

ıi3;:,_~olayı müzakerelerin çıkmaza listin Yahudilerinin bundan böyle lngiliz Sİiahianması mak yolundaki tehalükü bir mü - pelion afündaki Yunan vapuru ile torpillenmiş olduğunu bildıretck de hakim olan ~dir:> AsıJ mcse-
-S,.~ olduğunu teyit etmiştir. şimdiye kadar takip etmiş oldukla- zayede manzarası veriyordu. İn- ' temas ettikten sonra Kan a _ imdat talebinde bulunan vapur ol- le budur. Fevkalade lıomiser •Su-

dJ
"" alahiYettar mehafil, vakti gel- n menli hattı harekete devam e - • glltere beş senelik bir teslihat pl8- d 1 d ğru ary a duğu tahmin edilmi• olan Pecten riye istatüsünün bugünkü vaziye-
g• ··- it l a h fi . . b' b ·ı a arına o yoluna devam et - y ti d d t d 1 . . ·bır· :-:'"an İngiltere hükfunetinin demiyeceklerini söylemektedirler. a Y D me a - nı •çın ır uçuk mı yar ayırmış- kte Id ğu bil · . adındaki petr 1 · · · hl b' n en man a er ev etin l>ır ka-

ıtııat tı. Fakat İngiliz Maliye Nazırı ev- me 0 u nu, dinnıştir. • . 
0 ııemısının ç ır rannı, ancalı yükselı lıomiserin 

:ı:adbinaeıı~~:~: ~!:.::: Arapla ictimaa 6irmiyorlar linde büyu"'k bir velki gün bu bir buçuk milyardan P.E.C.C. işaretile vapurun hüvi- hadıseye maruz kalmadan yoluna yeni bir karan değiştinıc:eğini id-
n a bulunduğu siyaseti ilan e - Londra, 23 (A.A.) - Filistin bir milyar 250 milyonun çoktan yetini tayine. imkan olmamğ:ından devam etmekte olduğunu haber dia etmektedir. Suriye meclisi ise, 

deceğfni beyan etmektedir. meselesi hakkındaki müzakereleri t e Sif yap t) .arfedildiğini ve munum tahsisat Radio - Marıne, bu ~yın 19 unda verdiği öğrenilmiştir. ikincikinun kararile, Suriye top-
l.fu~ Arapların murahhası çıkmazdan kurtarmak için İngiliz istediğini söyledi. Munzam tahsi - rak1arı üzerinde ancak lıendisinin 

lta~p Beyin kardeşi Madhi Ma- ler tarafından sarfedHen gayretler sat 800 milyon İngiliz lirasıdır. Denı"zbank yolsuzlukla 1 hakim oldnğunu iddia ediyor. Sö-~Piııln tedhişçi Araplar tarafın- r.,0 ticesinde bu sabah Yahudi ajan Amerikanın silahları da Teslihat pHinının son iki senesi için r ziin daha kısası; Suriyeliler istik-
dan ağır surette yaralanmış oldu- ~ı ~üınessilleri ile ~· ı::ak ve d d d 800 milyon!.. lal iddia ediyorlar. Frama ise ken. 
fııa dair Filistinden gelen haber ihtımal Suudu Arabıstan mumes - en işe uyan ır 1 Bu rakamın yer yüzünde uyan _ (B<I§ tarafı 1 inci sayfada.) ve vasıflarda olmadıkları halde dilerine mandayı hatırl:ıtmaktadır. 
0~fe~ans mehafilinde büyük bU: ~ileri arasında v~ Lord H~~s Roma, 23 (A.A.) -: İngil~z A: - dırdığı. ~ayret ve inkisarı tahmin bağlı yolsuzlukları içinde bir de şartname bir tek yapılmış ve en Hukuki cihetten Fransanm vazi-

lesır ıcra etmiştir. ile B. Macdonald ın huzurile bır vam kamarasının İngilterenın sı - etmek ıçm 800 milyonun ne demek vinç meselesi ortaya çıkmıştır. büyük boy ile en iyi evsaf ilan e - yeti kuvvetlidir. Çünlıü ortada 
.\Yn_i lnebafil, Fillstindeki Arap- telaki yapılmas! takarrür etmiştir. 18hlanması ~ mühim kr~~ler olduğunu iyice tasavvur edebil • Liman işlerinde kullanılmak Ü - dildikten, konuşulup ve fiat alınıp 1936 senesinde imzalanmı~ bir 
~ lStiklAJ projesini tahakkuk Filistin Arap murahhasları, bu kabul etmesı, İtalyan mehafilinde mek lazımdır. Bütün bütçemizin on zere büyük mikyasta yaptırılması anlaşıldıktan sonra ayni şartna - mukavele mevcut olmakla bera _ 
ettırıneden evvel tedhişçilerin ha_ içtimada bulunmaktan imtina et- püyük bir tesir icra etmiştir. beş misli. tasarlanan üç vincin heyeti fenni- mede ansızın tadilat yapılmak her, bu mukavele ta>dik edilme _ 
telı:atına nihayet vermek için man mişlerdir. Bu mehafil, demokratik devlet- 1 K D A M C I yece bedeli bir buçuk milyon lira suretile fen heyetinin muvafık gör miştir. Minaenaleyb mer'i sayıla _ 
dater devlet tarafından ifa edil _ Dr. Weizmann Filistin Yahudi_ Lerin si!Ahlanmalannın totaliter olarak tesbit edilmiş ve ilk parti düğü firmalara ihale edilmiş ve maı, Diğer taraftan Suriyeliler de 
ınesi lhungelen vazifeye işaret et-' lerinin nolrtai n:ı.arlannı iuıh ve devletlere karşı bil' tahrik olduğu- B 1 .1 1 olmak üzere Demaz kumpanya - fenni ı.nüşkülat bundan sonra ve senelerdenberi avutulnıaktadırlar. 
lllektedirler. teşrih edecektir. nu ispata gayret et:nekt~d.irler. eyne MJ e !arına 400 bin liralık kısmı ihtiva ışte bu sebepten dolayı tahaddüs Uzun mücadelelerden sonra niha-

Ö"--a İt 1 t 1 J'LJanma eden ilk sipariş verilmiştir. etmiştir t 'k' ı ~ il b' +. s<-.uıdiğine göre Cuma günü S Iah' ttar h f'l b . t' ayan gaze e erı.. sı "'' b" l" k" · ye ı ı sene evve rransa e ır 
UlgUj l a ıye me a ı' u ıç ıma- . t· . b- "k d kr iler t ır te a ı Söylendiğine ve tahkikatı ya - B . hk k k uk 1 . 1 1 dJJe z erle Araplar arasında akte- ın ferdi temasların faydalı oldu _ ışare mm u!u . emo. as a- ugun ta i omisyonlarının m ave e ımza amış ar ve onun 

81 
cek olan yeni içtimada münha- ğuna kani olan zevatın akdedecek rafından verılmış oldugunu, h~ - (B<I§ tarafı 1 inci sayfada) pan komisyona aksettiğine göre, elinde, Denizbank eski idaresile mer'iyete girmesini beklerken, 

ran teknik le! buki İtalya ile Almanyanın testi - bir bey . rue bu siparişin şekli yalnız devlet fen he et' alt d lış §İmdi Fransanın bunu taııdilı: et _ 
baJısoıa _,_ mese er mevzuu !eri bir içtima olduğunu, yalnız ta- batın tahdidi için müsbet teklif - ... ~-~nu.1el ko ral\s ıçın müesseselerince değil Denizhan - y 

1 namı ın a ça an miyeceği anlaşılmıstır. Daha kötü-
s Ca.ıdır. af · it'liıfgl · h tt h Maıor golunun kenarındakı bu u- Süleyman Seden, Münib ve Harun • 
alaJıi t . . . . r eynın ı rızane a 1 are - !erde bulunmu• olduklarını yaz - kın o zamanki idare tarzınca uy - sü: Fransa, 1936 mukavelesinin 

liatin k ye tar Yahudı mehafıli, Fı ketlerinde herhangi değisiklik vü- kt clı 1 fak kasabada şimdiden hazırlıklar gunsuz gözükecek bir mahiv. ette dan bazı istizahları icap ettirecek . . 'k 
lt onferansının bılkuvvet a _ . . ' . ma a r ar. . yapılmı tır yenne neyı ı ame etmeği düşün • 
aınete ğr İn . .. cude gelmesını beyan ettırecek Giornale d'Italia İngiltere'nin ş · olmuştur. vesikalar arasında bu şartname de düğünü de bildirmiyor. Mukavele. 

lı:uınetiniu F amasının 
8 

~ıltedre khu- hiçbir alamet mevcut olmadığını silahlanmasının R~ma ve Berlin'i Duçeye seyahatlerinde daima Çünkü iş heyeti fenniye namı mevcuttur. nin tasdiki şimdilik tehir rdilmiş 
~ılanın ' ransanın urıye e ar- beyan etmektedı'rler k k tm - . t'hd f t kt 1 refakat etmekte olan silahşorların ış oldu''" meseleye u"ma · or u agı ıs ı a e me e o - . .. altında çalışan Süleyman Seden Söylendiğine göre yeni gemiler de sonra meriyete ge•ttek mi? o. su . ..~ m - . . daha şımdıden seyahat cuzdanları ' 

d 
bır mesele karşısında bulun _ Aynı mehafıl, son saatte sarfe - duğunu yazmakta ve demokrasile- 1 ld k1 .. 

1 
. ve bugün tagayyüp etmiş bir hal- buraya gelip te mahiyetleri anla - nun yerine başka bir mukavele im. 

Ura ğ d'lm' 1 b t' b'lh . . • a mış o u arı soy enmektedır. d b 1 M" .b d k 1 D . b k 1 . aJ h' ica .ı".1, fazla olarak Arap tet- ı ış o an u gayre ın ı assa rın silahlarını tahdit etmekten im- I . e u unan um arasın a arar şı ınca enız an yapı an ışte isa- z anması mı isteniyor? Strrinı tf.ıi-
l§ç ıerının harekatının buna inzi- konferansın bidayetinden beri hü _ tina etmekte olduklarını ilave ey- ngıltere ve F ransanın ıaştıktan sonra resen sipariş edil - bctsiztikıer oıduğunun şayi oımama mi oıarak manda aıtında mı kaıa-

ıııaın edeceğini beyan etmektedir. küm sürmüş olan fevkalade dost - lemek:edir. Topların mikdan mü- tanıma kararı miş ve form.alite noktasında,'.! ma- sı için ge'.11ileri s~k sık -~tinye. ha- cak? Buna Fransızlar da karar \'rr-
~onferanstan elde edilen yega _ luk havasını göstermeg· e yarıya _ temadıyen artmakta olmasına bi - L dr 23 (A.A ) T' teryal şubesınden geçmesı lazım - vuzuna gondermış ve uzerlerınde miş değillerdir. Frnsanm Suri~·rde 

lıe ona, . - ımesga-k . b hl . . 
netice İngilizlere Filistin me _ cağını i18ve etmektedirler. naen B. Çcmberlayn'in müzakere- te . İ 1 1 . hakk d en geçmemış, u a o zarnankı yapılan tamırat masraflarını da yirmi senelik manda id~resini te-

' ze sı, spanyo mese esı ın a 1 1 "d .. ·· ·ı t kn ı .. .. b k · .. !erle aramakta olduğu sulh, tehdi- .. d • dak' h be . -ma erya mu uru ı e e o OJI mu aş ·a gemıler uzerine geçirmek barüz ettiren hu,ıısiyet, tert11düt 
de müracaat suretile müz~ereler- çerçevket ıçdı'n e aşagı ı a rı dürlüğü arasında ihti!Mlı bir va - suretile bozukluklarının ehemmi· ve kararsızlıktan ibarettir. 1936 

verme e ır: . d ğu 
de bulunmak manasını ifade etmez Ö zıyet o rmuş, sonradan Umum yetini azaltmak istemiştir. mukavelesi imzalandığı za"'13 n 
mi? ğreniJdi.ğine .. göre, kabine, Müdür Yusuf Ziya öniş'in müda- İstinye havuzunda birçok amele- artık bu karar.ızlığın sonu ~d<J, Hong - Kong bombardımanı 

. . G' 1 d'İ Franko hükUmetinı hukuken tanı- hale · T k ikt' .. ta ld' . . Bu suali ırat eden ıorna e - .. . . .. sı ve c e n ır, ınus ce ır> nın yenıden alınması ve oranın a· g'ibi görünmüştü. Fransanın eski 
• . . . maga karar verrniştır. Bunun u - k tı il · yuk d .. 1 h · 

1 . talla, netıcesı olarak bilhassa A - . di 
1 

t'k .. ayı ar e 1§ arı a soy enen enkle çalışmakta ıken bozulan ve kararsızJ:k 'siyasetine geri dön • 

ngı"lt t t tti" İ } . •Ll al hi d zerıne p oma ı munasebetler firmaya havale ·"'im' t· b" ··ıt"l k d . . 1 S ere pro es o e , gaze e er merikanın si! ..... anması ey n e ""' ış ır. uyu u en a rosunun yem va - mesıy e uriyc halkının gözleri ö-
bulunmaktadır. t~~s olunacak~. Yin~ sanılmğına Günlerdenberi yanlışlıkları, şart purlar yüzünden olduğu da riva - nlindc beliren ümit te sönnıi;, bu-

tazyı" k ı•mka"' DJDdan bahsedı"yorlar La Tribuna Amerikanın imal8t gore, Fransa hiikfunetı de yakın :ıameye uymayışlan yazılan ge- yet edilmektedir. lunuyor. Şinıdi Suriye, 1936 mu -

:ı l.ondra, 23 (A.A.) - İngiliz ga
;telerı, Tokyoda İngiliz sefirine 

ongkong akinind. eki İn iliz' -~· . y g ara 
'l' illin bombardıman edilmesini 

1 ~o lli!zdinde protesto etmesi 
.ı;n talimat verilmiş olduğunu al-

ış ;ıldukları haberlere atfen yaz

~~t:dır. Bu gazeteler, İngiltere 
ın. -·~tinin evvelce olduğu gibi 
la aJıaı1ı askeri makaınatın itiraz
~ı ile iktifa etmiyeceğini ve taz
t ~at talep edeceğini ilave etmek
edll'ler. 

~zetelerin Japonyaya karşı kul
t akta oldukları lisanın umumi 
onu . 
İ ' gıtgide sertleşmektedir. 
ngilkre hükUnıetinin Tokyo ü

:erinde bir tazyik icrası vesaitin -
c en mahrum olmadığı intibaı mev
~:tur. Birçok defalar İngiliz ga-

n 
eleri, iktisadi ve mali noktai 

azard 
nok an Japonyanın en hassas 
rru tasına dokunabileceğini vaz -

Şlardı. • 

11' Bu sabah Tim es gazetesi, Japon
ın a~ın Şanghayın idaresine iştirake 
d u eallik olan talepleri karşısın -
a b!lh . . 

gi!t assa endışe ızhar ederek İn-
lindere hükumetinin ihtiyaten e -
Pro .e bulundurmakta olduğu bazı 
tcı Jelere talmih etmekte ve gaze-

ere •bu . 1 . . k" ne k ' proıe erın ıcra mev ıı-

lli onulmasını tacil etmemeleri
~tavsiye eylemektedir. 

nı ığer taraftan ayni gazete, baş
akalesı·nd .. ı e şoy e demektedir: 

b Japon makarnalı, Hong - Kong 
0mbardırn d .. la d anın an dolayı ıtıraz -

onr ~ir bul~nm~şlarfür. Japonlar, 
k . . sıvıhn olmesıne ve birçok 
ışının 

•. Yaralanmasına sebebiyet 
·verın· 

t ış olan bu bombardımanı 
;a:~üfe şayan bir hadise• diye 

Js etmektedirler. 

t:ıld ap0n makamatının izhar etmiş 
sa~~ı teessürlerde bir nebze 

d . ıyet bulunması muhtemel -
ır. 

Dünyada 

lik ve acemilik nişanesi gösterme
miştir ve Salı giinkü hadise, an· 
cak bu iki nakiseden bil'i veya di
ğerile izah edilebilir. Bundan baş
ka bir İngiliz toprağının bu suretle 
bombardıman edilmesine Japon -
yanın İngiltereye vurmuş olduğu 
ilk tiske nazarile bakılabilir. Hal
buki İngiltere hali hazırda Uzak 
Şarktaki vaziyet ile alakadar bazı 
projeler tetkik etmektedir. Bu pro 
jelerin inkişafını tacil edebilecek 
her şey, Japonyanın menafiine 

programının 'Avrupa milletlerini bir ~anda .v~ İngiltere ile birlik milerin de sipariş şeklinin az çok • Bütün bu vaziyetlerden dolayı kavelesiylc Fransaya tanıttığı 
harbe teşvike matı'.ıf olduğunu ve te aynı tedbın al~caktır. Bu su - buna benzer işler oldukları anla - kendisinden izahat istenen Deniz - haklarını bir defa dah:ı kalıul et _ 
totaliter devletlerin Amerika aley- retle tanınma, ilti hükumet tara - şılmaktadır. bankın eski umum müdürü Yusuf tirmek için yeni baştan mücade • 
hine kıyam etmesine bais olaca • fından ayni zamanda yapı).mış ola Tahkik komisyonunun üzerinde Ziya Öniş iki üç gündenberi Ma- leye girişmiştir. 
ğmı yazmaktadır. caktır. B. Berard'ın bugün Bur - durduğu söylenen nokta bu va - liye müfettişleri tarafından çağı-

gos'ta Hariciye Nazırı Jordana'yı purlar için yapılan planlarda ve rılarak isticvab edilmektedir. ====-
A. Ş. ESMER 

Afrika da 
hazırlık 

görüşünde Paris kabinesinin kara- şartnamelerde göze derhal çarpan İşde ihmal ve teseyyüpleri görü- • 
rından nasyonalist hük:imeti ha - kifayetsizlik ve ahenksizliktir. Is- !enlerin mahkemeye verilecekleri Jngiltere tavas-
berdar etmesi beklenmektedir. marlanan vapurlar ayni büyıiklük tınlaşılmak+.adır. 

Paris, 23 (A.A.) - Se18hiyetdar SUt etmiyecek 
:::fi~:~: s~~l~!n~:::ı ~~~ ı· n g ı· ı t e r e n ı· n ses ı· 
Kont Jordana arasında yapılacak İtalya metalibatında 

yalnız mı kaldı ? Cibuti alınamı- ilk görüşmeyi müteakip, demiryoı b. d b. .. k Jd !arı, mülteciler. ekonomik müna - ır en ıre yu se •. Paris, 23 (A. A.) - iyi malumat . yacak hale geldı" sebat gibi teknik 1 1 •leleri ala - İn almakta olan mehafil, giltere 
•• kadar eden bir anlaşma imzalana -

Şungk"'.g 23 (A'.A.) :-- Çin hava Paris, 23 (A.A.) _ Sal5hiyettar caktır. (B<I§ tarafı 1 inci &ayfada) müsaittir. Büyük dominyonlar ve hükümetinin Fransa ıle İtalya a-

mugayirdir. 

kuvvetlerın Nankın cıvarında Ja- mehafil, Cibutiye her hangi bir F F k Hük' 
1 
.. suretle tarif edilebilir: İngiltere imparatorluğu haricin _ '!'asında mutavassıt rolü oynamak 

Pon gemilerine karşı taarruzda bu . . • .. ransa ran o uma mı Nifakları ve nizaları ortadan kal deki müttefiklerimiz ve dostları - tasavvurunda olmaclığuu kat'i su-
ecnebı devletın anı surette hucum • 

lunmuştur. Bir çin tayyaresi Ja - ederek zaptetmesinin hali hazır • pazartesıye tauıyacak dırmak için hiçbir fırsat ihmal et- mız tarafından -icabında- yapıla- rette beyan etmektedirler. 
pon hava müdafaa topları tarafın da artık gayri mümkün bir hale Paris, 23 (A.A.) _Nazırlar Mec miyecek, fakat _ayni zamanda dost bileceğini kale almaksızın Şikspir- Ayni mehafil, İtalyan gazetele-

.. B t larımızın yardımile haklarımızın in dediği gibi: rinin bu baptaki neşriyatını ve 
dan düşürülmüştur.. u ayyare gelmiş olduğunu beyan etmekte - tisi Pazartesi günü öğleden sonra 

1 . 'k · t ve hürriyetlerimizin bunlara taar· cDünyanın üç bucalnndan mü - makalelerini birer tecrübe balonu 
düşerken pi ot ıstı amel tayın e ·ıdir. Arazi ve limmı, üç bin Sene- toplanarak Franco hükumetinin . . .. b' 

. . . . · ruz etmek kadar kendısınde cur'et selah olarak gelsinler, kendilerini addetmektedir. Bu mehafil, İta! -
":.iş ve ~ır .. Ja~on harp gemısının 1 galli, 30 tayyare, bir kruvazör, 3 hukukan tanını:ııası hakkındaki ka görecek olanlara karşı muhafaza- karşılayacağız.. yanın ileri sürmekte olduğu mu _ 
guvertesı uzerınde parçalanmıştır. torpito muhribi tarafından müda- rarını verecektır. Burgosa büyük sını temin için ortaya müthış bir En büyük arzum, sulh ve itima- talebat meselesinde ) alnız kalmış 
İnfilak neticesinde mezkı'.ır Japon faa edilmektedir. Bundan başka elçi gönde~ilm~si meselesi h~kın- kuvvet çıkaracak olan büyük bir clın teessüs ettiğine şahit olmaktır olduğundan dolayı iğbirar hisset-

gemisi de batmıştır. böy~e bir ihtimal karşısında ce - dak da 0 h~n ~ır ~a:;r k verilmesi kuvvete müstenit sulh siyaseti. ve bu itimadı temin edecek esaslı mekte ve mutalebatının Almanya-
Diğer bir Çin tayyare filosu da . nubı Tunustan mukabıl hır taar - ço mu me goru ıne tedır. . 1 . . . • il nın mu"temlekelere aı't mutalebatı 

. -o- Hatıp, ngılterenın silahlanma- tedbirler ittihaz ed' ir edilmez u _ 
Japonların işgali altında bulunan ruz yapılması muhtemeldır. . . . . ·ı b' ı · ·1m · · ·sı kt ı .. .. · 1 · · . · f · I' · 2 M sının ehemrnıyetine ışaret ettıkten mumi bir itil.M ile dünyadaki si _ ı e ır eştırı esını ı eme e o -
Hısınsu_'ya huc.um etmış ve Japon falya askerlerın;n fahşıdı aşıst ffi8C 1$1 artta lfı.hl tahd'd' · dugu· nu bevan etmektedirler. Fa-- ile milli müdafaa için 1938 sene - arın ı mı düşünmenin , 
karargahına bırçok bomba atmış- Londra 23 (A.A.) - Avam Ka- lağvfldiliyor sinde ihtiyar edilmiş olan mesari _ mümkün olacağını zannediyorum. kat bu iki mes...,ıe, yekdiğenle asla 
tır. Japon tesisatı mühim hasara marasınd~ B. Arlhur Henderson, fin rakamlarını saydıktan sonra Korkuyu uzaklaştırın,, bunu telifi kabil olmıyan mcselelerden-
uğramıştır. Roma, 23 (A.A.) - Kral bugün d h 

1 
..., 

hali hazırda şarki Afrikada mev - neşrettiği bir emirname ile faşist şöyle demiştir: er a otomatik olarak silahların dir. Bundan dolayı şimdi, İtalya, 

Ş. Saracoğlu 
cut olan İtalyan askerlerinin mik- meclisini iki Mart tarihinden iti- _Hiç kimse, bu zaruretin mev- tahdidi takip eder. kendi mutalebatını Polonyanın 
darı ne olduğunu sorması üzeri - baren ieshetmektedir. Yeni mec- cut olmasından benim kadar mü- B. Çemlııerlayn, bundan sonra mutalebatı ıle birleştirmeğe kal -
ne B. Butler, şu cevabı vermiştir: .iis 23 Martta toplanacaktır. Mez _ teessir değildir. Fakat bütün bu B. Oliver Stanley'in önümüzdeki kı~mıştır. Burada alınan hah rle-

f d ) t İ f1 iz 'd' Yakı b' ay · · d B l' • ak ta av re göre Polonyanın mulairbatı (Bıış tarnfı 1 inci sa.y a a - ngiltere hükumeti, şarki tal 1<ı'.ır tarihte ilk defa olarak eyalet masra ar, e em ı L n ır ma ıçın e er ın e yapın s -
1 kt . ·d lih · al•t d · k im · tt meselesi, B. Cianonun yakında da bir ziyafet veri ece ır. yan fırkasında bulunan kıtaat ve korporasyonlar meclisi tevhit zı e es a ım " ın a gerı a ış vurunda bulunduğu zıyare en 

C · baht 6 b ı d k F k t b h b h İn ·nz. Al ·ı Varşovaya yapacağı sevahat esna-B. Saracoğlu umartesı sa mevcudunun 9.654 olduğunu res- edilmiş bir halde içtima eylıyecek· u onuyor u . a a u uzur - a setmiş ve gı man mı - , 
M ks d h · · b' sında müzakere edilecektir. Selaniğe gidecektir. B. eta as mi bir membadan öğrenmiştir. Fa- tir. suzluk kaynağı halihazırda kuru- Jetleri arasında a a ıyı ır an -

kendisini orada beklemektedir. kat bu rakam, tabii zaman zaman tulmuştur. Şimdi gemiler, toplar, laşma husul~n~en ümidvar oldu -
Belgrad, 23 (A.A.) - Balkan an- değişmektedir. Son beş ay zarfın- tırmanın esbabını sormak tasav - tayyareler ve mühimmat, fasılasız ğunu söylemıştır. Parlemento feshedildi 

tanlı konferansı mesaisinin hita - da bu mikdarın biraz arttırılmış vurunda mıdır? olarak ve mikdarı gitgide artmak ı "i"=============7' Bağdat, 23 (A.A.) _ Havas r.jan-
ma ermesi münasebetile gazeteler, olduğu zannolunmaktadır. B. Butler, İngiltere hükfrmeti - suretile meydana çıkmaktanır. İTİZAR - Mündericatımı- sı mııhal•i•inden: 
Bükreş haberlerine geniş sütunlar Bunun üzerine B. Henderson, nin her ne zaman mühim bir me- Mali vaziyet ve menabümizin zın çokluğundan •Ben Vur - Hüku:netle leşriki mcs~ı mr 
tahsis etmekte ve görüşmeler es - şöyle demiştir: sele mevzuu bahsolursa derhal İ - azameti, mali kredimizi hissoluna- madım. tefrikamızı bugün de lesinde zuhur edrn ihtılaf uzcrın 
nasında hüküm sürmüş olan dost- - İngiliz müstemlekelerinin ya- talya hükumeti ile temasa girmek cak derecede haleldar etmeksizin ı koyamadık. Okuyucularımız - parlilmento feshedilmiştir . 
luk havasını tebarüz ettirmektedir kınlığına binaen İngiltere hüku - te olduğu suretinde cevap vermiş- milli müdafaamız için zaruri olan dan özür dileriz. Yeni irtihabatın yapılacaöı 
!er meti, İtalya hükumetinden bu art- tir büvük masraflar ihtivar etmemize ·-------------" rih, henüz tesbit edilmış de,, 
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Türkçeyi teşkil eden !;ütün keli· 
mleeri, nasıl 29 harfli Türk alfabe 
si ifade edebiliyorsa, dünyamızın 
ih tiva ettiği bütün varlıkları da 
• canlı taazzuvlar da dahil 
olmak üzere - 92 basit cisim teşkil 
ediyor. Bu cisimlerin ilki idrojen, 
sonuncusu ise üranyomdur. 

Bu 92 cisme basit denilmesinin 
sebebi, bunların parçalanamaması, 
taksim edilememesidir. 

"0 ,,,,.,,ı S.>h•c/~ y~rt Y~I?; 400 
M/lyo11 o~om .sri,,.,~ş h"'lul!'Wr. 

Canlı, cansız şeyleri vücude ge • 
tiren bu 92 basit cisim, ned~n te· 
şekkül etmiştir? 

Atomlardan. 

-. . - - .. 
af omu 

Bir oksijen balonu, pek büyük ..•• _ ... 
adedde biribirinin ayni olan oksi- ti e .~ 

jen atomlarının birleşmesinden vü ...... • · 
cude gelir. Bir demir parçası da, He/yom afomu 

ayni surette, biribirinin ayni olan .· · · ~ -~ :.:._ · ·: 
demir atomlarının teşkil ettikleri 9 · • .a ; ... 
bir kitledir. Gümüş, arsenik, kur - • • •• 
şun, altın ve 92 t.asit cismin diğer t.ıtvom ~tomu 
kısmı da bu şekilde terekküp et -· 
miştir. j nun bir gümüş atomundan 

Bu atomların büyüklükleri ne nedir? 
kadardır! Pek ehemmiyetsiz. 

farkı 

%4 _ şubat t'39 

DOROTHEA WiECK 
· "Üniformalı 4 kız,, filminin bu unutul
maz yıldızı ile enteresan bir mülakat 
Berlinden yazılıyor: 

Dorothae Wieck beni çiçekle ve 
b iblolarla süslü zarif Iccasında du· 
daklarında tatlı bir tebessümle kar· 
ş ıladı. 

İhtiyar dostum, sofraya bir san· pesi k:ırlı dağda bulunuyordu. Dağı 
dalye yaklaştırırken: görüyorsun, değil mi? 

Eğer, bir milyon atom alır, bun- ı numaralı basit cisim olan idro
ları, bir inci gerdanlık dizisi gibi jenin atomu, etrafonda l;ir elek -
vanyana koyarsanız, ancak bir mi- tronun devrettiği bir merkezi nü
imetrelik bir yeri doldurabilirsi - veden teşekkül etmiştir. Bu, mev-

-ı..iz. cut teşekküliitın en iptidaisidir., 

Güzel artisti birçok defalar gör
mek istemiş ve birçok aksi tesadüf. 
!er yüzünden buna imkan bulaına. 

rnı ştım ve 5!mdi itiraf edeyim ki 
birçok meşhur yıldızlarla sık sılı. 

mülakatlar yapmama rağmen bu 
seferki mülakatımda oldukça hc
yec~nlı idim. Bunun selıebi de ga· 
yet basitti;::, Holivut'a yaptığ-ı se· 
y~lıatc, çevirdiği bütün Alman 
Iilmlcrine ve nihayet :iyatrod:ı 

gös~erdiği rnuvaffı.kiyete rağmen 

Dorothea Wieck benim için c Üni· 
formalı genç kız. filminin unu • 
tulmaz kalıramanıcLr ve daima öy
le kalacaktır. 

İşte yine o ayni yüz , muamma 
dolu tatlı tehessüm ve ışıklı, derin 
b:ıhı§ h göz!Pr ... 

- Buraya oturunuz. Burası, za. Başımla; cEvet. der gibi işaret 

va ılı oğlum Fransuva'nın yeri idi.! ettim. O hikayesine devam etti: 
Vücudümüzd€ki bir idrojen ato- 2 numaralı basit cisim olan hel- Dorothea Wie~k Farisi çok sev· 

mekiedir. Bu gelişigüzel bir söı de
~il hakikattir. ,Artist, orada pek az 
bulunmuş olmasına rağmen doğdu· 

ğu yer gibi sevdiğini söylüyor. O· 
nıın bir gün Fransa'da film çevir· 
:ıekicn saadet duyacağını keşfet
'llek ise pek kolaydır. Bu hissin te
;irinde 1'alarak orada film çevir· 

Dedi. - Fransuva, üç gün sonra, her 
Ben, yerime oturduktan sonra zamanki gibi karabinasını aldı. Ben 

dayanamadım: ; de cZüg. e gidip, . bir gece orada 

mu, vücudümüzün güneşe nibeti yomun atomu, birinci cismin ato
'.<adar hiç gibi bir şeydir. mundan, etrafında ikinci bır elek -

Bir idrojen atomunun bir kur - tron daha devretmesile ayrılır. 

- Baba! dedim, si~i, dindar, mü- kalacağım için beraber çıktun. 

tevekkil ve m~tin kalpli bir adam Maryan, bizim arkamızdan bakı· 

bildiğim için so: maya cesaret edi- yordu. }'ransuva, arkasına döndü. 
yorum. Oğlun Fransuva nasıl öldü? Büyük bir sevgi ile karısına el sal
bana anlatmak lutfunda bulunur lıyarak: 

ıun atomundan, bir demir atomu - ı (Arkası 7 inci sayfada) 

musun? -Du gece dönerim. 
- Oğlumdan bahsetmeme vesi- Dedi. Yü_z adun kadar beraber 

le verdiğin için sana mir ne: tarım, gittik. O, bugün kenarına kadar git. 
çünkü ben, gelinim ve Fide! yal • tiğimiz çam ormanına daldL Ben 
nız kaldığımız zaman, yalnızlığın de yoluma devam ettim. Akşam ol 
sükfınu içinde, onu, bazan unut • du; oğlum görünmedi. Eh, onun 

Yııkarıda, solda, tırnaklarımızı, saçlarımızı vücude getiren Keratin 
maddesinden bir parçadır. O, kar hon, oksijen, idTojen, azot ve kü
kürt atomlarından teşekkül etmiş tir. Yanındaki tırnak parçosı 500 
milyon defa büyütülmüştür. Aşağ ıdaki şekil, bir sun'i ipek ipliğidir. 
Karpon, idrojcn ve oksijen atom !arından milrekkeptir. tuğumuz da oluyor. dağda geceyi geçirdiği oluyordu. 

Hatta yekdiğerimizi müte - Maryan ealiba uyumuştu, ki onur 
essir etmemek için, çok defa J avdet etmediğinin farkında olma 
Fransuva'yı unutmuş görünüyoruz. ı dı. 

Fakat, evimize onun yaşında biı· Bu anda, genç dul kadın, kayırı 
yabancı geldiği zaman onun kara- babasının sözünü kesti: 
binasını koydt!ğu yere değneğini - Beni mazur gör, babacı 

koyduğu, yahut odada, sofrada o- ğım; aldandığını söyliyeceğim. Ben. 
nun oturduğu yerde oturduğu va· Fransuva'nın her geç geldiği, ya
kit, biz, derhal, biribirimizi!' yüzü- l hut gelmediği gece üzülür, uyuy~
ne bakarız ve içimizde kapandığını . mazdım. O gece, her zamandan zı
zannettiğimiz yaramızın hala ka- J yade muztarip oldum. Aklıma fena 
nadığını duyarız. Değil mi, Mar- ihtimaller, gözlerimin önüne fena 
yan? Değil mi, zavallı Fidelim? şeyler gelip durdu. Sen, cZüg. ek 

İhtiyar adamın bu hitııbı üzerine id'.n'. <Fide!. i Fra~suva. götürn1e- I 
Maryan'la köpek ona yaklaştılar. mıştı, amma o da gun er.asında, o
Biri, ihtiyarın elini tuttu, diğeri de nun izini koklaya koklaya arkasın

başını dizine dayadı. İhtiyarla ka- Jdan gitmişti. Yanımda, yakınımda 
dının gözlerinden bir kaçar damla beni teselli edecek kimse yoktu 
yaş süzüldü. Köpek te acı acı inle- Gece soğuk idi. Kar da yağmıştı. 
di. IBen, ocaktaki alevleri, mezarlıkta 

- Fransuva, cüretkar bir :ıvcı parlıyan ışıklara benzetiyordum. 
idi. Şu ocağm üstünde asılı gördü- Her an, içimden bir titreme geli
ğünüz karabinasından çıkan kur- yordu. Sebebini bilmeden korku
şunlardan birinin hedefine isabet yordum. Ahırda, inekler, kurt ko
etmemesi pek enderdi. O, her iki kusu almış gibi böğürüyorlardı. 
günde bir, omuzunda bir karaca ile Birdenbire arkamda bir çıtırdtı ol
dağdan inerdi. Her hafta, birini . .. .. bak . D..... h d. , 
k d . • . . .. .. .. du. Donup tını. ugun e ıyes, en ı yemegımıze aymr, uçunu sa. . . • . . 
t d k F b . 'd t d "'ld' olarak bıze verdıgın ayna, kendı-ar ı . ena ır varı a egı ı: İ - . .. 
S d .. L" · it d . kendine çatlamıştı. şte, hala oy le ene e yuz uı a ının an zıya- • 
d Ş .. h · b' F b duruyor. Ayaga kalktım. Ne yaptı-e... up esız, ız, ransuvanın u 1 

tehlikeli işte devam etmesini, ka- ğımı ~iffiıed~n chaç. ın önüne gi
zandığının yarısmı temin edecek dıp dız çoktum. Tam duaya başla. 

başka bir iş yapmasını tercih edi- mıştım, ki, dağdan bir köpek hav
yorduK. Meram anlatamıyorduk ki .. lamasının geldiğini duydum. Tüy
o. avcılığa menfaatten ziyade zevki !erim ürperdi. Ayağa fırlarken tek

ile bağlı idi. rar bir çatırtı: •haç. yere yuvar-
Bir gün, evimize bir İngiliz sey- lanmış, fildişinden tasvirin bir ko

yahı geldi. Oğlumun vurduğu bir !u kmlmıştı. Nekadar günah .. orıu 
kartalı gördü. Kartal, hakikaten yerden kaldırmadım; çünkü uzak. 
emsalsiz bir büyüklükte idi. İngi- tan gelen ses, Fidel'in idi. Kapıya 
!iz, bu cinsten bir kartalın diri ola- koştum. Kilidini açamıyordum, 
rak yakalanıp yakalanarnıyacağını gözlerim haçta idi. İsanın tasvin, 
sordu. FransU\·a, bunun ancak ma- bir ölü gibi yerde uzanmıştı. Bunu 
yıs ayında, kuşların yumurtladıi;'l hayra yormadım. Bu ölüm timsali 
ve kuluçkaya yattıkları zamanda önilnde tirtir titriyordum. Tam bu 
!"ii'."_kün olabHece_ğ~ söyleyince, anda, rüzgar pençereyi şiddetle aç
Ingılız, kend ı'" •ne iki kartal yavru- tı ve lambayı söndürdü. 
su tutmasını tcıdi. Pazarlıkta u-

ld In. .1. iki' it . Pençereyi kapamıya, lambayı 
vuşu u: gı ız, a ın peşın ver- k . .. .. 
d. · K t 1 1 k di ya mıya gıderken, kapının onunde 

ı. ar a yavru an, en namına . . 
C d ki b . tü' t lim Fıdelin ulumasını duydum. Kapı· c eneve~ e ır ccara es .. 
d"ld""' ·· altın d h t . yı açtım: Kopek yalnızdı. Fide!, her 

e ı ı,.ı gun, on a a esvıye nki 'b' .. ı-· t ld B d 
edileceğini söyliyerek çekilip gitti. zama_ gı 1 us ume a ~- L u e· 

Aradan günler, aylar geçince fa, elıınl yala'.11adL Etegımd~n ya
Maryan'Ia ben, İngilize olan taah- kaladı ve hem dışarıya çektı. Pen
bi.dü unuttuk. İlkbahardı. Fransu- çereyi, kapıyı unuttum. Fransuva
va. bir gece, se\'inçle eve döndü tr .. nın ölüm tehlikesi geçirdiğini his· 
gilizin istediği gibi bir kartal yuva- sederek köpeğin arkasından koşmı-
sı bulduğunu söyledi. ya başladım . 

İhtiyar acJam, hikayesini kesti. Bir saat sonra, ayaklarunda kun-
Penccreden elini uzatarak •Frohn duralarım kalmamıştı. Yalınayak 
Alp• dağını gösterdi: karların, dikenlerin ve çakıl taşla

- · K1rtal vuvası, ~ı.t g;; .. ;;nen te. rının üstünde yürüyordum. Yü-

Yukarıda, 'IOldaki şekil, bir elmas 

l
' parçasını, "daha aşağıdaki şekil bir 
kurşun kalemi kurşununu gösteri
vor. Bunların ikisi de karbon atom
l arından teşekkül etmiştir. Bu far-
'cı, bu atomların vaziyet alrnala -
rındaki tarz husule getirmektedir. 

züm, ellerim çalılardan kan içinde ı ·şim. Neden sonra başımı kaldırıp 
idi. Fransuva'ya, imdadına koştu- j etrafıma baktım: Fransuva'nın ya
ğumu bağırmalı: istiyordum, sesim nında boğulmuş bir kartal yavrusu 
çıkmıyordu. vardı. İkinci bir kartal yavrusu da 

Fidel'in geçtiğl yerlerden geçi· bir kayanın sivri ucunda, kımılda. 
yordum. Dağdan bir kar çığı düş- madan endişeli bir vaziyette du· 
tü. Gök gürültüsüne benziyeo bir ruyordu. Üstümüzde, semada, bü
gürültü duydum. Ortalık titredi. yük bir dişi kartal, daireler çize
Ben, bir ağaca sarıldım.. çığ, benı rek.süzülüyor ve arasıra keskin se
sürükledi. Sürüklene sürüklene b;.r sile acıklı acıklı bağırıyordu. Fide! 
kayaya çarptım. Can korkusile ka- de, bitkin bir halde, Fransuva'nın 
yaya sarıldım. Nasıl oldu bilmem, başıucunda uzanmış, sahibinin kan 
kendimi ayakta buldum. Az daha içindeki!.:,·üzünü yalıyordu. 
suda boğuluyormuşum. İhtiyar, içini çektikten sonra, ge-

Bir çalının dibinde, bir kurdun !ininin sözünü şöyle tamamladı: 
gözleri parlıyordu. Kendimde kur- - Anlaşılan, Fransuva, büyük 
du boğacak kadar kudret görerek kartallar yokken kayaya .tırman
çalıya doğru yürüdüm. Tuhaf de- mış. Yavruları yuvadan alırke~ bü
ğil mi? kurt, benden korktu; kaçtı. yükler yetişmiş, Onların hücumu 

Gün ağardığı zaman, yine Fide· karşısında alabildiği. bir yavru ile 
!in arkasınd~, tepesinde bir kartal I beraber kayadan uçuruma yuvar
yuvası görünen bir uçurumun ke- lanmış ve kartal yavrusunu da al
narına geldim.. Uçurumun içinde j tında ezmiş. Yüzünde, başında, o. 
upuzun yatan bır ceset vardı. Ken- muzlarında kartal pençelerinin 
dimi lıir kayadan kaydırdun ve yerleri vardı. Fide! olmasaydı, ölü
Fransuvanın cesedi üzerine düş· nün cesedini kurtlar, kuşlar yiye. 
tüm. cekti. Onun sayesinde, bugün, zi-

İlk anlarda, onun nasıl öldüğünü yaret edebildiğimiz bir mezarı var, 
anlamak hatıruna gelmedi. Üzeri- Fidel'i nasıl sevmiyelim!, 
ne uzandun: Kalbini, yüzünü, nab- O kadar müt.,,,ssir olmuştum ki, 
zını yokladım. Her yeri hareketsiz, ihtiyar susar susmaz, ayağa kalk
soğuktu; öldüğünü anlayınca ağ. tım. Yemek yiyemiyeceğimi söy
Jarnıya başladun. liyerek bu zavallı ınatemzedelere 
Ağlıya ağlıya kendimden geçmi· veda ettim. 

mesi lazım gelse hangi şahsiyetı uuROTLLEA WIECK' in güzel bir resmı 

~emsil etmeyi istiyeceğini sordum. 1 saydı ben bu filmi sahneye koyma- j tiğim günler çıldıracağımı zann'.'" 
- Fransa'da nasıl bir filmde rol 'ya derhal Marcel L'Herbier'yi decek hale geldim. Günde üç ınu• 

clmak isterim öyle mi? diye, ya- memur etmekte bir an tereddüt et- lakat verdiğim oluyordu. Birçok 
'a~ça mırıldandı. mezdim. Zira bu adam, nadir bu- resimler imzalamıya, yazılar ver• 

Ve bir an dü~ündükten sonra i!a- lurıan bir vazıi sahnedir. Ona haki· miye ve her yerde görünmiye mec• 
''e etti: ~aten hayranım. Zaten şöhreti yal- burdum. !<'ilrn amilleri en küçiilı 

- Marie • Antoinette"i canlan- nız Holivut'ta değil, Almanyada da '~estimle meşgul bulunuyorlardı. 
1ırmak... çok büyüktür. Sonra halkın o merakı! İnsanın eıı 

- Demek Holivut'ta Norma She- - Holivut'un ismi geçtiği şu sı- mahrem işlerini öğrenmek sevda-
1rer'in yarattıeı filmi? rada biraz da bize bu memleketten ;ında mütecessis bir halk. Ve sonra 

. . • behsetmenizi rica edebilir miyim d dik d J ı t bir Ev.e' bıliyorum, dıye, cevap ne e o u ar, ne er... nsanı 
verdi. F yalnız bu artisti, tak- madam? erkekle beraber lokantada yeınek 
'it etmiye kalkmak sevd2sında de· - Belki hayret edeceksiniz, fa- yerken görmesinler, derhal ertesi 
ğilim. Çünkü bu tarL'li faciayı her- kat itiraf ed~yim ki, orası bende 1 gün nişanlandığını çıkarırlar. 
, b k 1 daima canlı bir hatıra olarak kala· 0 1 t h ti u'f· :es aş a türü anlar. Amerikalı- - narın arzı aya arına 
1or tahmin ediyorum ki, bu filmde caktır. Orada iki film çevirmiştim. mak belki de size güç geliyordu. 

Birinin ismi cNinnie. idi. Diğeri i-~n çok vak':ının geçtiği muhiti bü- - Hayır, biz birkaç arkadaş bir 
se Lindbergh'in çocuğunun kaçırıl-

' Ün ba:şmelile perdeye aksettirmiye 
ohemmiyet vermi.~lerdir. Beni ala-

l
·lcadar eden, heyecanlandıran şey, 
bu kraliçenin feci mukadderatı ve 
iztırapları, azaplarıdır. 

Bu. arzum, belki daima bir proje 
olarak kalacaktır. Bununla beraber 
böyle bir film ~evirmek kabil ol· 

masından ilham alınarak vücude grup yapmıştık. Sonra nihayet mes
leğim benim için büyük bir teseJ.ll 
teşkil ediyordu. 

getirilmiş olan: cMadeleine'in ço
cuğu nerede. filmi. 

- Onlarla bizim filmciliğimiz a
rasında büyük bir fark var değil 
mi? 

- Evet, onlar bilhassa halka bü
yük ehemmiyet veriyorlar. İlk git-

- Her halde orada birçok Fraıı• 
sız artistler de tanıdın,z?. 

- Tabil. Mesela Maurice Ciıe' 

valier o sıralarda orada bulunuyor· 
du. Sonra Pierre Blanchar, nihayel 
Annabella ve Jean Murat ile de ar• 
kadaş oldum. 

Artistin film çevirmek için ha• 
zırlanması lazımdı. Kendisini daha 

fazla rahatsız etmemek için mÜSll' 

adesini istiyerek kalktun. .... 
Bu sütun, İkdaın okuyucularının bize soracakları sualle..., v;; 

bizim vereceğimiz cevaplara, gündelik hadiseler 1trasında okuyucu· 
larınıızın merak etmeleri muhtemel olanların izahına hasredilmiş· 
tir. Halledemediğiniz her müşkülü (İkdam, sualler ve cevaplar mu· 
barririne) adresile bizden sorabilirsiniz. Ayrıca biz de günlük ha
diseleri takip ederek okuyucularımızı aydınlatmaya çalışacağız. 

Dorothea Wieck son filmi olall 
cDördüncü hiç bir zaman ge!ıniy&
cek. korde!asını bitirmiştir. BirkaÇ 
haftaya kadar da c Yalan. ismind& 
ki filini Gustave Fröhlih ile bir!ÜCf 
te çevirmiye başlıyacaktır. 

Sual - Alman donanmasının en 
büyük harp gemisi kaç tondur? 

Cevap - Versay muahedesi Al
manyayı 15 bin tonluktan yukarı 
harp gemisi yapmaktan menedi -
yordu. Almanlar Versay muahe -
desini yırtıncaya kadar Doyçlan·i 
gil;i on bin tonluk, fakat bu 10 bin 
ton içinde kendinden çok yüksek 
harp kabiliyetine sahip gemiler 
yaptılar ve bunlara cep zırhlısı isrri 
verildi. Muahede yırtılır yırtılmaz 
inşasına başlanan büyük kruva -
zörlerden biri geçen gün denize 
indirildi; Jı,ıı 35 bin tonluk •Bis • 
mark• dır. 

••• 
Sual - Tayyare il~ ve deniz tay

yarcsile nıesafe rekorunu kıran 
hangi nıillettir? 

Cevap - Her iki şekilde de re
kor İngilizlerdedir. Donde körfe
zinden İskenderiyeye ve Mısırdan 
Avustralyaya kadar uçmak sure • 
tile ... 

••• 
Sual - Denizlerin dlbinde kaç 

metreye kadar inmek mümkün • 

dür? Bir profesörün çok derinlere 
ineceği söyleniyordu. Bu yapıldı 
mı? 

AIJohnson tekrar sinemaya 
avdet ediyor 

Cevap - Belçika enstitüsü pro- Al Johnson, meşhur caz şarkı& 
fesörü Pikard'ın gökyüzünde ol • sı, tekrar stüdyoya avdet etmiştir· 
duğu gibi denizlerin dibinde de en Artist Fox şirketi hesabına çevri• 
derin mesafeye inmek tecrübesine lecek olan müzikli bir komedlnill 
hazırlandığı malfımdıc. Bunun baş rolünü deruhte edecektir. Fil· 
için de çelikten bir odacık inşa et- min ismi cWashington gülü• dill'· 
tiriyor, ve 9-10 bin metroya kadar Al Johnson'a, Alice Faye ve ~Y' 
ineceğini söylüyor. Maksat bu ka- rone Power refakat edeceklerdi!'· 

dar derin mesafelerde yaşıyan 
mahlUklar hakkında tetkikat yap
mak, Yıl§ayış tarzlarını öğrenmek
tir. 

• •• 
Sual - Bütün hrisliyanlarııı 

ruhani reisi nasıl intihap olunur? 
Cevap - Katoliklerin reisi olan 

Papa dünyanın her tarafından ge

len ve milyonlarca hristiyanlar111 
mümessili olan kardinaller meclisi 
tarafından seçilir. Şimdi Romada 

62 kardinal toplanml§tır. Bunlar 
ilk içtimalarını Martın birinci gü
nü yapacaklar ve sonra Papayı se
çeceklerdir. 

. ___ .....,___ __ 
Baha oğul ayni filmde 

Harry Baur'un oğlu genç cecil 
Baur, ilk filminde maharetini gös
terdikten sonra cReis Haudecoeur• 
filminde baş rolde bulunan artis
tin oğlu rolünü yapmak üzere sn~ 
gaje edilmiştir. Filmde baş roHI 
yapan a=tist, genç yıldızın babası 
Harry Eaur'dan başkası değndir. 

Bu film, Roger Ferdinand' ın bir 
eserinden sinemaya çekilmiştir• 
Filmi Robert Paul Dagan sahneye 
koyacaktır. Ve şüphesiz ki hayatt• 
olduğu gibi beyaz perdede ilk de
fa iki aktör baba oğul olar&k gö • 
rüneceklerdir. 
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Bu hafta başlıyacak olan şilt 
1 

maçlarına Beşiktaşla 
Galatasaray iştirak etmiyorlar 

Bu seneki şild maçlarına işti~ak etmemeğe karar vermiş 
olan Galala$arayWar 

da~eçen hafta biten lik maçların -ı 13.15. Hakem Necdet Gezen. 
.., . sonra önümüzdeki hafta da Fenerbahçe - Feneryılmaz A ta
,eıu b' la ır seri futbol maçlarına baş- kımları saat 15. Hakem Feridun 
nıyor, Kılıç. 

la~ıu m~çlar dokuz sene evvel baş- B.~iktaş ~tadı: . 
lıu/ ıtmam edilmiyen Cüm - Suleymanıye - Boğazıçlspor A 
,
1 

'Yet Halk Partisinin koyduğu takımları saat 10. Hakem Adnan 
f t m" Ak 
fikst" ~sa~akalarıdır. Bu maçların ın. _ .. 

Urunu tanzim etmek üzere Topkapı - Karagumruk A ta -
~•hrımizdeki klüplerin murahhas- kırnları saat 11.45. Hakem İzzet 
ı.~:ı .dün, akşam Halk Partisinde Muhittin Apak. 
' ıçtima akdetmişlerdir. Beykoz - Davutpaşa A takımları 
Bu içtimaa iştirak eden klü !er saat 13.30. Hakem Refik Osman 

iUnlardır: p Top. 
Birinci kü d F b Vefa - Ortaköy A takımları saat 

\ref me en ener ahçe, 15 15 H k H l't G l' E .. a, Beyk S"l . . . . a em a ı a ıp zgu. 
Iaı oz, u eymanıye, Hı -

Cezalandırılan sporcular Ilı, ~e .ikinci kümeden de Topka
Q Yup, Feneryılmaz, Galata 

•nçler 0 t k" B ğ . . Davutpaşa klübünden 1008 Ke -
l<a , r a oy, o azıçıspor, h-. 1 Ö al 1 ih 

ragümrük D t An d 1 "'a ztun ı tar. h· • avu pasa, a o u .... 

1 
'3arı, Ieasımpaşa, Altı~ord Be -ı Beykoz klubunden 278 Mehmet 

•tbeyidir. u, y Sekızcan 2 ay 

Bu senek' 'iti b' . . .. Yukarıda adları, soyadları, klüp-
d ı şı ere ırıncı kume - l .1 b .. 1 .. 1 . •n Gaı t erı e o ge sıcı sayıları yazılı ıd-
lstanbu~ asara_y'. B~şikt~ş, Güneş, mancılara ilk maçlarındaki sui ha
ı\nact 

1 
por, ıkıncı kumeden de reketlerİ dolayısile hizalarında ya-

o u . . 1 d' b" gırmemış er ır. z•lı müddetler için geçici müsaba-
lat Unkü içtimada Beşiktaş ve Ga- ka boykotu cezaları verilmiştir. Bu 
de:saray murahhasları şildin 10 cezalar tebliğ tarihi olan 24/2/939 
naca Gynanması icap ettiğini, bi - tarihinden itibaren başlamaktadır. 

naıeyh 10 l'k 'ld' · • le . sene ı şı ın sene ı- Alakadar klüplerle hakemlerin bu 
tayın ed'l . 1 Şekild . ı mış o madığını ve bu idmancıları müsabakalara ithal et-

bi!e ek'. maçlara iştirak etseler meleri. lüzumu tebliğ olunur. 
lıakk şıldı Fenerin kazanacağı mu
k 

1 
ak olduğundan şilt müsaba -

a arına . . 
bir f ıştırakten maddi, manevi 
rek . ayda!arı olmadığını bildire -

B ı~tirakten imtina etmişlerdir. 

Frankonun 
donanması 

Şöy lu maçların maddi cephesi de 

B~ halledilmiştir: 1' 200 Tayıarenin iştirakile 
has 

1
, hafta oynanacak maçların . . 

•ek ı atını mağlCıplar taksim >!de - g çıt resmı yapldı 
ve gelecek haftadan itibaren 1 Burgos, 23 (A.A.) - İlk defa 

:" maçları oynıyanlar hasılatı a -ı' olara~ donanma amirali üniforma
d:~:ında mütesaviyen taksim e _ sını gıymiş olan General Fra.nko -

klerdir. Bu suretle iki büyük 1 nun .huzurunda Tarragone lima -
~ kuvveıı· kl" 

1 
. . . . . k lnında büyük bir bahri geçit resmi 

•t ı up erımızın ıştıra Ü .. .. nıediği şilt 
1 

h . yapılmıştır. çu kruvazor olmak 
ti maç arı e emmıye - .. 15 1. 1 h · · Oc!.en b" .. . uzere spanyo arp gemısı, en-
ltıi. uyuk bır kısmını kaybet - teresan manevralar yapmışlardır . 

.., ohıyor 
1'opı · Bu esnada 200 tayyare, filonun il -

leYtna a.ntıc1a çekilen kurada Sil - zerinde uçuyordu. 
Yi 

5 
;ıye 1, Topkapı 3, Beylerbe

lal il enerbahçe, 7, Beykoz 9, Hi
Bo- '.Vefa 13, Anadoluhisarı 15, 

g~;a1zıçi 2, Karagümrük 4, Galata-
ç er 6 F 1 ııa~a 

1 
' .. eneryı maz 8, Davut -

sımp O, Eyup 12, Ortaköy 14, Ka
dukl:~a 16 numarayı çekmiş ol -
tiba na nazaran bu haftadan i -

ren ın l 
oy ııam aç ar aşağıdaki sahalarda 

ağa başlanacaktır: ------o 
Tebliğ 

llede T &'••. F n er biyesi İstanbul Böl . 
_2;/2~tb~! Ajanlığından: 

l.acak 1939 Cumartesi günü yapı
"' maçlar. 
•aks F' •nı Stadı: 
•nerbah 

lttmı çe - Galatasaray B ta-
ı\kın~ı saat 15. Hakem Adnan 

26/2/9 
fild 39 Pazar günü yapılacak 

'l' maçları. 
A ".1<8inı Stadı: 
""'adoluh · 

kırntarı ısar - Kasımpaşa A ta-
Ôzer . saat 13.30. Hakem Tarık 

engın. 

Fcnerb b a a çe Stadı: 
eylerbeyı 

takımı - Galatagençier A 
'l'ezc.;rı saat 11.30. Hakem Şazi 

I-ti!at E .. 
• yup A takımları saat 

Amerikada Alman 
ale)h [r ığı 

Los Angeles, 23 (A.A.) - 100 
kadar nümayişçi, Vaşington'un 

doğumunun yıldönümü münasebe
tile tertip edilmiş olan Bund Ger-

• mano-Americain'nin bir içtimaına 

mani olmak teşebbüsünde bulun -
muşlardır. Nümayişçiler, zabıta 

tarafından dağıtılmıştır. 

--- --<>-·--

lngiliz - Alman iktısadiratı 
Berlin, 23 (A.A.) - İktıs~ Na

zırı B. Funk, İngiltere ile Alman
ya arasında yakında yapılacak ik
tısadi müzakerelere ait hazırlıkla
rı yapmak maksadile bugün öğle -
den sonra İngiliz mümessili Ast -
bon Qwatkin'i kabul edecektir. 

Muazzam bir dEniz 
tayyaresi 

San Fransisco, 23 (A.A.) - Clip 
per adındaki muazzam deniz tay -
yaresi, Büyük Okyanus'taki ilk 
tecrübe seferini yapmak üzere dün 
akşam Çin'e müteveccihen hava -
lanmıştır. Tayyarenin müretteba
tı 12 kişi olup on kadar da eksper 
vardır. 

İKDAM 

Ruzvelt 
gUluyorl 

Amerika Cümhunelsi 

<lü11yanın ahvaline .karşı 

büyük bir alaka gösterme

ye başladL Bir zamPnlar 

yalnız Anıerıı<a sularına karşı hassas iken artık Avrupa işlerini de 
yakından takip ediyor. Bununla beraber o bulanık hava da ·zengin 
Amerikanın nesesini kacırmaktad ır. 

Küçüklerin musikisi 

Parisin yeni bir 
moc'.eli 

İnce tüller yerine şimdi 
saçlara bu kalın örgüler 
konulmaktadır. İnce tüller 
saçları muhafazaya yarı -
yordu. Bunlar ancak ve 
belki pek mahdut bir su
rette gözlere gölge verebi
lirler. 

IAYPA 1 

Hem kurbanları hemde milyoner
leri olan bir el mesleği: boksörlük 

Bu adam, üç defn dünya şampiyonu olan (İıafif siklet, tüy sikl.,t ve orta siklet) HANRİ ARMS
l'RONG'un BARNEY Rosa kar.şı kazandığı zaferden sonra. alınmış resmi: Bir ~eyrek süren bu 

mücude le ona sekiz milyon frank kazandırmıştır. 

Bu cehennemi mauzara yine h,panyaya aittir. Fransız hududuna atılmak için İspanyol hilkilınet\ 
taraftarlarının kamyon, otomobil, otobüıı ne olursa ona IUirum ettiklerinı' ..W:.te • .. - rı.yor. 
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Yüzünüzü güzelleştirmek için 
bilmeniz ıazım gelen sırlar 

'• 

Fena, bozuk renkli bir yüze 
nas ı l i h ti m a m etmeli? 

• 

ne, kaşlara doğru yayarak allıkla 

hafif bir pembelik verirseniz fena 
olmaz. Bazı renksiz kaşlar için do! 
hafif bir kalem kullanmaktan baş
ka çare yoktur. 

Gözleı"in altındaki şişleri 
dağıtmak için çare 

Eğer cildlnlı bozuk, renginiz sol
gunsa derhal yaşama şeklini değiş
tirmeniz Uzımdır. Sinir !eriniz sa
kin olacak, çok ve iyi uyuyacaksı
nız. Havadar yerlerde yaşaınıya 

gayret edeceksiniz. İyi geçirilmiş 
birkaç geceden sonra bir iki buru
şuğun yüzünüzden eksildiğini, te
ninizin pembeleştiğini göreceksi- 1 - Eğer geç yatıyorsanız bu 
nlz. şişler ondan hasıl oluyor, demek-

Sofgun, renksiz bir yüzü tir. Derhal uykunuzu intizama sn
kunuz, ve her gıin uykudan kalk-

nasıl boyamalı tıktan sonra 45 dakika kadar açırl: 
Böyle zamanlarda yüzünüze her havada gezinti yapınız. 

zamankinden biraz yağlı bir krem- 2 - Çayı kaynattıktan sonra te
le temizleyiniz ve yanaklarınızı her miz gaz parçalarını çaya batırınız 
zaman olduğu gibi boyadıktan son- ve gözlerinizi örterek bu ıslak gaz 
ra alnınıza, çenenize, ve yanakla- parçalarını göz kapaklarmın üze-

d - d kü .. ;a, b" nn aşa~a ogru a ,~ ır rine koyarak pansıman yapınız. 
nokta halinde allık koyunuz.llı~e Çayla ıslattığınız gazları, gözlerini· 
parmağınızı kremllyerek bu a • zin üzerinde >.aman zaman yine 

Bu sene neler 
moda? 

Bu sene rağbet bulan şeyler ara
sında bilhassa kordelayı başta zik
retmek llizımgelir. Sonra jarse, bil
hassa ağır jarse kumaşlar çok mo
da olaca,ktır. .... 
İlkbaharda Çin kumaşları, jan

rında biribirine zıt renklerle karı
şık fantazi yünlülerden çok göre
ceğiz. .... 

Bu sene sadelikten ziyade fan
teziye, hatta gösterise rağbet faz
ladır, diyebiliriz. Elbiselerde ilk 
düşünülen şey !er onları çiçek, sır
ma şeritler, ipek işlemeler ve ni
hayet mücevherlerle süslemcktir. ..... 

Bilhassa siyah kapalı yakalı el

biselerle birkaç sıra inci takmak 
çok modadır. Kulaklara da salkım 
şeklinde inciden küpeler takılıyor. .... 

Bütün elbiselerde etekler hafif 

ltloştur. Gece tuvaletlerinde ise 
eskisi gibi elbiseler vücude yapış -
mıyor. Etekler çok geniş ve ka -
banktır. ..... 

Krep setenin mat tarah ile yapı
lan elbiselerin beller'..ne ve etekle 
rine, yahut omuzlarına, göğilsleri
ne altın rengi yapraklar, kuşlar, çi
çekler aplike ediyorlar. ...... 
İlkbahar mantoları vücude yapı

şık yapılmıyor. Geniş, rahat man
tolar tercih ediliyor. ..... 

Yak anıza takacağınız çiçeği o 
şekilde intihap edı niz ki bir gece 
davetinde onunla saçlarınızı da 
süslemek mümkün olsun. 

Saçları bilhassa geceleri küçük 

taraklarla süslüyorlar. Bazan bu 

tarakların üzerine küçük bir kuş, 

yahut kekbek iliştiriliyor. Parlak 
taşlardan olan bu zarif şey !er saç
larda hakiki bir kuş, yahut kelebek 
komuş hissini verecek derecede 
canlı durmaktadır. Çok hoş bir gö
rünüşü vardır. 

lKDAM 

... 

lan iyice yüzünüze yayınız. Sonra çayla ıslatarak 10, 12 dakika kadar 
pudralayınız. Teniniz pembe, sıh- tutmanız lazımdır. 
hatli bir renk alacaktır. Şunu da .. . . 
ya abillrslniz: 3 - Gozlerı kuvvetlendirmek, 

p .. .. .. _ kr ml 
1 

. ildikte parlaklığını muhafaza etmek için 
Evimizi süsleyelim 

Yuzunuzu e e yıce s n 
dral V dralan bu hareketleri yapınız: Bir ayna-

sonra pu anınız. e pu • .. .. .. 
dıktan sonra tekrar yüzünüze ha- nın onune geçerek kaşlarınızı gor- Kanava • • 

1$1 ile neler yapabiliriz? 
fif pembe bir pudra sürünüz. Fakat mek istiyormuşsunuz gibi evvela 
bütün bunlar muvakkat çareler- gözleriruzi çok yukarı doğru kal-
dir. Renkli, sıhhatli bir yüze malik dırınız, sonra gözleriıtizi örter gibi 
olmak için ilk yapacağınız şey yu- aşağı doğru indiriıtiz. Bu hareket, 
karıda yazdığımız gibi sıhhatinize gözlerin adalelerini kuvvetlendirir, 
bilhassa uykunuza dikkat etmektir. az zamanda göz altlarındaki kabar-
Yenİ kuafUrler ve kulctk madan eser kalmaz. 

Saçları yukarı doğru kaldırmak Göz.erin makyajı 
modadır. Bu saç şekli kulakları blis- Geceleri gözlerinizin üzerim bo
bütün meydana çıkardığından on- yayabilirsiniz. Fekat gündüz aynı 
!ara her zamankinden fazla dikkat 

. . li . . K 
1 

ki şekilde boyamanız doğru değildir. 
ve ihtımam etme sınız. u a a-

Halli bir rimelden sonra gözlere 
nnız biraz fazla tüylü ise onla~ı yaklaştıkça azalacak şekilde göc 
bol bol pudraladıktan sonra hafıf kanaklarını pembelEştirmek kAfi
bir fırça ile fazla pudralarını alı- alı. 
nız. Kulağınızın ucu fazla geniş ve . • . 
soıgunsa onu yüzünüzü oıduğu gi- Genış hır burnu ınceltmek 

• 

bi boyayınız. Yani allıkla pembe- İÇin ne yapmalı Çok basit bir el işi olan kanava 
leştirip hiı.fif pudralayınız. Kulak- Geniş kanatlı burunlar bazı .. z- ıekrar cenlandı, moda oldu. Haki
lannızın kenarı soğukta ve sıcak- !erde hiç te -fena durmaz. F~at ka~ıi '"''!<le: ve model i.yi ~tihap 
ta çabucak kızarıyorsa, kulağınıza böyle bir· burundan şikayeti olaıı- ~dı ı!'ck şartıle kanava ıle ışleye
ellerinize sürdüğünüz kremle her •. . . rek Ucçok zarif eşya parçalan elde 

!ar da yok degıldır. Genış kanatlı et k k bildir B d · b' k gün masaj yapınız. . me a . ura a sıze ır aç 
burnu olup ta ınceltmek istiyenler kana .. "' b .. ki 1 D .. kül k 1 t ., · • va orne6 ı ve u orne ere o en aş.arın el:C. ısı sabıahd vıe akşam şu hareketleri yap.- süsliyebilecl!ğiniz bir abajor, kol-

Kaşlann dökülmiye ba< • :sı, ma 1 ır ar: tuk ik' tık d ı· · , ve ı yas mo e ı verıyoruz. 
yüzün ihtiyarladığını anlatan ilk i- Burnunuzu iki parmağıruzın a- 1 - Pembe keten üzerine par-
şaretlerden biridir. Kaşlarınıza ih- rasında sıkınız ve parmaklarınızı lak beyaz kotonla kanava işlenmi~ 
tirnam için onları sabah akşam 90 burnun uzunlamasına tutarak ya
Jcrecelik alkole batırılmış eski' bir nakların dibinden burnun ucuna 
diş fırçasile fırçalamayı adet hali- doğru masaj yaparak getiriniz. B.ı 
ne getiriniz. Alkole biraz da vaze- kolay masajın faydasını görmeme
lin karıştırınız. Her kaşı oldukça nize imkan yoktu,. 
ktıvvetli bir şekilde 20 şer defa fır
;alamanız lazımdır. 

Kaşları güzelleştirmek için •• 
Fazla kalın kaşları aşağıdan al

mak lazımdır. Yukarıdaki tüylel'e 
dokunmamıya dikkat ediniz. Kaşı 
çok fazla inceltmek te doğru değil
dir. Zaten bu sene kalın kaşlar mo
dadır. Geceleri gözlerinizjn üzeri-

Geniş kanadlı burnun 

r.:!lkyajı 
Göz kapaklarınıza sürdüğünüz 

fardan burnunuzun iki kanadına 
çok hafif sürünüz ve burnunuzu 
sonra pudralayınız. Bu belirsiz bir 
gölge yapacak ve burnunuzun ge
niş görünmesine oldukça mani ola
caktır. 

zarif bir yastık. 
2 - I\eyaz dradan yastık. Çizgi

ler siyah, karelerin ortası lnrmızı, 
parlak kotonla işlenmiştir. 

3 - Fötr kaplı üzeri yine kana
va işli güzel bir koltuk. Rengi sa

man rengi üzerindeki kanava işi çi
çekler solgun yeşildir. 

4 - Beyaz taftadan abajur. Çi· 
çekler pembe yahut mavi olabilir. 

·~ 

• 

' 
1 • 
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Yemekler 
Ekmekli havuç çorbası 

On tane havucu kaba rendeden 
geçirdikten sonra on iki kepçe et 
suyıında pişirmeli ve bir süzgeçten 
geçirmeli. Tekrar ateşe oturtmalı, 
biraz kaynayınca tuzunu atmalı. 

Kiıseye boşalttıktan sonra içine te
reyağında kızarmış çorbalık, ufad: 
ekmekleri ilave ederek sofraya ge
tirmeli. 

Yoğurtlu kurabiye 

250 gram tereyağını beyazlanın

cıya kadar güzelce ovmalı, içerisi
ne bir kilo toz şeker koyarak iyice 
vurmalı ve buna bir kilo da yoğurt 
ilave ederek karıştırmalı. Bir kilo 
unu da yavaş yavaş döverek yo
ğurn1alı. On yumurtayı bir kap i
çinde iyice çalkadıktan sonra ha
mura ilave ederek tekrar yoğurma-

Büo~no~il 
-------------------~----· 

Grip 1 Hazmı kolaylaştırmak içı't 
Grip müstevli olduğıı sıralarda Haz:nı kolaylaştırmak iÇİll ~ 

bol bol sarmısak yemek gribe tu, mut'. e~~· portakal gibi rner:,
1
p 

tulmamak için birebirdir. rı bınbırıne karıştırarak baş! · 

Diş ağrıları yeŞiŞeıeri ve sUrabilerİ 
Diş etlerinde hasıl oıan §işleri nasıl temizlem31i? . 

iztırapsız bir şekilde dağıtmak için ııJıP 

şiş olan yere bir incirin yansını ko- Ufak ufak lclğıtları kesip siil' bi· 
. nin veya şişenin içine a~ 1/e .. 

yup bır saat bdar orada bırakmak raz da su ilave ederek s11.rahlyi i11" 
iyidir. ce çalkalayınız. Sonra Jı.fığıtıaı1 r 

OksUrUğe karşı çinden çıkarıp bol su ııe yıJıayııııı-
Bır fincan kadar sütün içinde üç, Hasır takımların 

dört gram meyan kökünü kaynatı- temizlenmesi 
nız ve gece yatmadan evvel içiniz. Boyasız hasırdan ve kauuştaı' ~ 
------------ pılmış sandalye ve saireyl ~ 

lemek için tuzlu su ırunaıı..ak ıf' 
dir. S<',unlu su renlı.lerini ~ 
cağından lı:ullanmalı: muvafılı: d~ 
ğildir. Tuzlu su ile silerseniz çok~ 
ıniz ve yem bir hal aldıklarını gır 

· receksiniz. 

Çiçekleri fazla yaşatmanın 
çaresi . i!ll 

Koparılmış çiçeklerin ıazebj 
muhafaza için çiçek demetiWD b" 

\ 1 ğını biraz gevşek bağlayıp ıı:~:;; 

l ğı kabın içine de bir miktar kO . 
. tozu serpilirse çiçekler tazeJ.ikletl' 
ni daha iyi muhafaza ederler. 

Bu sene genç kızlarda saçları 
kulakları meydanda bırakarak 
ensede küçük bir tarak, yahut 
kordeliı ile toplamak çok moda
dır. Burada, bu şekilde 1.aran-
mış bir genç kız saçı ve bu saç. 
la giyilebilecek iki son moda 
şapka modeli veriyoruz. 

Yanıklar için 

I Patates lipası. Patatesi 1"1?nd~ 
yiniz ve gaza sokarak yanan Y .;. 
üzerine koyunuz. Sızı dinJlle 

9 
tekrar değiştirerek ayni koınPre 
yapınız. 

Bir miktar suyun içinde altı J>I" 
şık kadar çayı kaynatınız ve yıı~ 
raklarını süzdükten sonra yaPa 
yere bu çay suyu ile kompres Y~ 
pınız. Sık sık kompresi tazeJefll 
niz linmdır. 

Burnu kızaranlar nasıl 
makyaj yapmal.ı ıi!" 

Burnunuza kuru bir kreJll 5 .. 
1
, 

dükten sonra pudralayınız ve Stl .. ıe
dügun" ·· üz pudrayı silmiyerek ıı 

ıs· 
rinde bırakınız. Sonra bumu J>ı " 
ran kadınlar daima yanakl~rı · 
başka kadınlardan daha fazla po' 

yamalı dırlar. 

---~---------=----~-~~-~~~_./ 
Bir kaç şekilde kullanebileceğirıit 

' ........ 
zarif bir jile 

• • ,., 1 

ornegı 

il 
l I 
' I 

lı. Yağlanmış kalıplara veya tep.- ... 
siye dökerek hafif f:ınnda pişirme-
li. 

Meyvaların ve sebzelerin 

faydaları 
Sebzeleri sırası gelince şifakar 

bir ilaç olarak ta kullanabıleceğinı· 
zi biliyor musunuz? Burada size 
sebzelerden ilaç olarak nasıl istifa
de edebileceğinizi anlatacağız: 

.· . 

:----:··~·' --::::--.-
-· 

, 
-.......:.. 

• 

bil• 
Bu zarif jile çok güzel ve fay- j şekilde de istifade etmeniz. Jı~uP' 

dalı bir buluştur. Jileyi eğer krep dir. Bahara yapacağınız hafıf Y }>$' 

satenden, lameden, yahut başka lü elbis~ ile ın:ıı.an~~ içi~ 1~: pi· 
Jantezi bir ipekliden yaparsanız u- rıda resımde goruldugu şekı iW 
zun siyah bir etekle takarak bir su- keden ve küçül< frenk bağlarla 5 ıf!' 
vareye i~tirak edebilirsiniz. Yahut lü bir şekilde yaptırırsınız. Oba.I'' 
ipekli, düz bir çay elbisesi ile giye- man bu zarif pike jileyi ince ba blıll 
rek elbisenize değişik, zarif bir şe- 1~. tayyörünüzün alt~nd'a~n 01,,r 
kil vermiş olursunuz. Ondan başka gıbı kullanmanız da rnumku 
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VE PİYASA HABERLERİ Misatir İngiliz 
oenerall 

SAYFA 1 

GOtiLOK PiYASA 
Piyasa Haberleri p· ·-

l ıyasada Alman talebleri Pirinç fiatleri neden 

PARA BORSASI 
ANKARA 

1 Sanayi Hareketleri 

DÜNKÜ BULl\lACMllZIN 
HALLİ 

1 
E~ EK~NO~I~ (Bil§ tarafı 1 inci sayfada) 

ye Kurmay Binbaşı Aziz Ulusan _ t 2 3 4 5 ti .!.. 8 _9 \il 11 

Elektrik cereyanı isteyen tarafından karşılanmıştır. • s · A Y E • A D A K m 
l'iyasada . 

tııaı al n en zıyade Almanlar yükseliyor ? 
mahalleler General Perapalas oteline indik K liY ARA T AN. p 

Fabrikalar, ölü sezona girmiş - ten. biraz soı_ıra 'Y.i!iıyete giderek A _ş_ • R A Hı İ M llfS ~ 
Sanayide ölU mevsim 23-2-1139 

KAPA"l$ 

~ndı' ıtıaktadu-. Hangi malların a- 1 STERLİN 
I" guıı aşağıya yazıyornz: Piyasada pirinç fiatleri yüksel· 100 DOLAR 

5.93 

126.5325 
3.35 

!erdir. Trikotaj, deri, yünlü ve pa- Çapada oturau bir okuyncumuz Vali Muavını Hudai Karatabanı M A S • T : A K. z E R 
muklu dokuma, çorap sanayii için yazıyor: ve İstanbul Kumandanını maka - A H A Tİi R •s E M A ~asadak; bir kanaate göre Al- mektedir. İstanbul Tıcaret Odası 100 FRANK 

tııaı tın stok yapmak nıaks~dile fiat yükselişi hakkındaki tahkika- 100 LİRE'~ 
•ldığ 'd · · 100 İSVİÇRE 

6.6575 
28.7475 
67.7950 
50.7825 

- Çapada üç dört mahalle var mında ziyaret etmiştir. ..AD A.-Ş-. Ş- A .F_i_l_ • 
durgun bir satış devresi başlamış - ki, senelerdenberi elektrik cereya- Hükfımetimizin misafiri sıfatile A. D -

1
- M .-- N .- T 1 ·ı · R E 

lııı al 1 1 dıa edilmektedir. Sa- tına devam etmektedır. Aldığımız 
lııilr.ı ~an nıalların cinslerine ve malumata göre, pirinç fiatlerinde 100 FLORİN 

tır. nma kavuşmıuıuştır. Şirket zama- t t b ld k ı d t ! il 

t 
s an u a arşı anan os ng - F -E -K-. -0- ·E- -M· -. - -R· -E N 

Trikotaj, deri, yünlü ve pamuk- nında, cereyan almak için müracaa 
hnnı:=rına bakılacak olursa,, nazım rolü üa eden İzmir piyasa- 100 RAYİŞMARK 
tlıIDııa h"~tok Yapmak için alınma- sıdır. İstanbul piyasasındaki pi - ıoo BELGA 
lela Pek Uknıetmek lazımdu-. l\fe - rinçler de, İzmire gönderilmekte - 100 DRAHMİ 
'°liı gib~ tniktarda alınan fındık, dir. İzmirde, bazı ihracat tacirleri lOO LEVA 

21.32 

1.0825 
1.56 

4.3375 

5.93 
23.8450 

24.9675 

0.9050 
2.8375 

34.62 

terenin kıymetli Generali dün öğ- A -T - -Ş -·- İ ··- ----lu dokumalarla kışlık çorapların etmiştik. Fakat şrrket aylarca tel- İn __ _ E R K N 
le yemeğini gilterenin iski sefiri K !1111_ J!.-E , -R· -E K -E -T- • ·N

satış devresi geçmiştir. Şimdi bu kikat yaptı, bize verdiği cevapta, 
Sir Persin Loren ve yeni sefir • S U -R E 9 A K ' A -y- rı 

fabrikalar yazlık ihtiyaçlar için bu mahalleye cereyan vermek için Hung ıı;ughessen ile birlikte in _ ~ 

faaliyete geçecektir. Fakat yazlık bizden teminat istedi. Birtakım giltere sefaretinde yemiş ve mü - BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 1•nan fnıı .. Geçen gün piyasadan a· pirinç üzerine stok yapmaktadır' lOO ÇEKOSLOV AK 
idi. il dığın miktarı 50 bin kilo İzmirde yalnız pirinç tacirleri 100 PEZETA 

hıı11ı~ ::~~ Alman stok mik - 6.000 çuval pirinç stok yapmıştır' ~~~ ~~~~~ 
istihsal için ne mikdar mal yapıla- müşkülat çıkardı. Tekrar nıüra - teakiben şehrimizin muhtelif semt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ıı 
cak? Henüz yazlık siparişler baş caat ettik. Mahal.leye yeniden bir lerini otomobille dolaşmıştır. 

d <'\Juı8nln 
1 

ade edebilir? Buradaki pirinç tacirlerinin ifade- 100 LEY 
•ler dab n~ satın aldıkları mad- sine göre İzmir ihracat tacirleri 100 DİNAR 

1-r için 8~ zıyade günliik ihtiyaç- topladıkları pirinçleri Almanyayıı 100 YEN 

- tetkik heyeti geldi. Cereyan ver-
lamadan evvel yazlık istihsale de k . . f 1 f 1 1 

. b General dün akşamki ekspresle 
nıe ıçın a on a an ev erın şe e- A k 

ba5laınak mümkün değildir. Yaz - keye dahi! olıuasını, aksi takdirde n araya gitmiştir. Türkiyeyi zi- -1.ı~ ! ı=ı _:illll~·I 
• =·,·,~~·, ~ :il 

l\l•k ınan maddelerdir. 
lık sipari• ve talepler de Mart or- yaret etmekten maksadı burada 

• birkaç ev için, kablo döşemiye -
ı.. "'llııl satacaktır. Şimdiye kadar Alman- 100 İSVEÇ 
""" arın bizden aldık! al 

30.5325 

23.8725 

talarına doğru başlıyacaktır. cekleriııi bildirdiler. bulunan ataşemiliterliğin çalışma 
L başkasın aTı m - yaya pirinç ihracatı olmamıştı 100 RUBLE 
~ . a sattıklarından da ı ;;:;;;;::;;::;:::;::;:::;::;:::;::;:::;::;::;:;:::::;:;:::::;:;::::;;;;:;;:;;;;;;;.; Dokumacılar geliyor Hasılı şirket ile malıalle arasın-

il "edilııı.ektedir Yalnız iki senedenberi Romanyaya ,. • - • • • - - • - • 
lıa•ç•lllerde Al · 

1
Bu, d~~u~. ihraç yapılmaktaydı. F S H "M •• TA H v 1 L .l T Bir hafta evvel pamuklu doku- sürer. Bunları yazmağa lüzum gör-

daki müuaschetlcri anlatmak uzuc 

"1~ kepek ::ş~arrd5LO Bıun ınalo Alpulluda pancar jı:leri Türk borcu 1 ma fabrikatörlerile pamuk ipliği meden maks•dumzı daha kısaca 
"'"il fir • T peşin 19.375 19.35 fabrikatörleri İktısat Vekiileti ta- anlatalım. Şimdi elektrik idare>i 

hsted . ınaları tarafındllD Tir - Alp~u pancar mıntakasında Ergani 19.75 19.80 rafından Ankaraya davet edilmiş- Alevle! eline geçti. Mahallemizin 
lir. •·e İtalyanlara teslı'ın edı·•-•·- pancar zeriyat işlerine başlanmış • Sivas Erzu ""llS ~ - • ' ti. Ankaradaki toplantıda pamuk nura kavuşacağım iimit ediyor -
oı,,,.,_ ıra hıuıa benzer vak'alar tır. Köylü toprağa tohum atmak - rom 1 19 10 d k f k t d h b JI 

''"'"!ad . . ipliği narhı tezyit edilmiştir. Buna u ' a a a a ma a eye ecre . 
~lt! ..,,_ır. Bundan bir müddet tadır. Şeker şirketinin ziraat mü- Anadolu Deınıryolu b t b k. k k 1 'yan gelmedi 

~t1tki 1 1 1 kt .. _ .... _ _. se ep e u sene ı pamu re o - · 
)a'aı.. Yeden alınan t"tik ve fettişleıi bu ış· e meşgu o ma a - - • •.. • • •.. ~ .. • s k h kk 

·-..~ L.. u tesinin az olmasıdır. İktısat Vekiı- ayın ° u~ ucwnuzuıı a ı var. 
ıı. ~ "llrll nıeyva gtbı' maddele- dır. Şirket Alpullu mm takasında- s l ıı z E f i AT LE R i m k'd ı kt ·k 'd · · k t ""e !eti yakında pamuk ipliği hakkın· r.s ı en e e rı ı aresı şır e c-
V~ıta . llanıburg komisyoncular1 ki köylüye tohum atmak için ma- Kuru 1 _!:.... . . . . !inde idi, her şitkct gibi Elektrik 
.. sııe .&-. ik k' t · t ektedı'r Bakla - 32 dakı venı narh cedvelını ncşredc- . k 1. d k" d" .. .. d B Ktndıı quıer ahlara satıldı - ıne evzı e m · , , , - · ştt e ı c ar uşunuyor u. u 

,llııı::blıusediJmiştL Romanya ticaret heyeti Bezelye • • • 30 - cektir. kar zihniyeti yüzünden umumi 
ltj •• vak' 1 d lı Lahana , • , • 1 50 Pamuklu dokuma fabrikatörle - !ıizruet vazifeini ifa edemiyordu. '"tııa a ili' an an yoruz Türkiye - Romanya arasındaki 
h~ 'Yıı' ııya ınüşterimiz olduğu gl- \ticaret anlaşmasında tadilat yapı- Pırasa • • • • • 1 75 ri, beş senelik endüstri planının Şimdi elektrik işleri devlet elin _ 
lıııq ııı:~ı:ıanda da komisyoncn - lacağından bahsetmiştik . Tadilat Ispanak • • • • 2 50 pamuk sanayiine ait olan kısmile dedir. Artık bundan sonra şu veya 

l'iyllSıı "'lllde bulunmaktadır. hakkındaki müzakereleri yapmak Şalgam • - • • 2 - hususi pamuklu dokuma fabrika- bu mahalleye cereyan vermek için, 
~•ili . dla hububat üzerine ha • üzere gelecek hafta, bir Romen Havuç • • ' • Z - ları arasında bir ahenk tesisini ri- hususi şirketler gibi, hc>aıılnr yaıı-
~·- ış er p k Kereviz kök • • 4 - İ mağa ne lüzum var?. 
""'dıhuı e azdu-. Evvelce de heyetinin t ıraya geleceği söy - 2 _ ca etmişlerdir. ktısat Vekaleti de 

\a • ..,. ıı gifıi yalnız Yunanista- lenmektedır' . Kereviz yaprak • b .. . d f b 'k t" 1 Elektrik idaresinin, bu ince lıe-
q~ .. , ... "h E • d t 6 u mevzu uzerın e a rı a or er-hl " ı rac dil • ngınar a e • - 'sapları yapmadan mahallelere at d • e mektedir. Bu ar- lk' tayı'n Karnabahar 5 l .. .. .. t" F b .k t .. 1 b t~d a, 1rıınan ziraat bankası ta- 1 • • . - e goruşmuş ur. a rı a or er u- cereyan vereceğini çok iimit edi -

an sat inhisarlar Umum Müdürlüğü Yeşil salata 100 il 30 - )gün Ankaradan şehrimize döne - ~·oruz. 
'l'iitıın · ın alınmaktadır. Tütün Şubesi Müdürü Mühendis Pancar 2 - ceklerdir. VEKİLHARÇ 

':8; reçU,f 'Yasası bir intizn dev • Adnan'ın İktısat Vekaleti San ayı • 

~ıu., •la~a~· Ahlıuanların nekadar Umum Müdürlüğüne tayin edile- ==O==k==k=.==.=. =,=.===B=a=r=o==R=e=ı·s=ı·n=ı.=n=ı·s=t=ı.fa=S=I==;:;:::::::::::::::::::° 
<ok,... gı akkında bir fikir ra ma ıneSI ip eri 8 T A K y 1 M • la .,.. ı\1 ceğinden bahsedilmektedir. 

tll\ııı. ..ınan tiitün kumpanya - Dünkü akşam gazetelerinden bi- Memleketimizin keten ve kendir İı;tanbul barosu idare meclisi 1-----,........,..,..... ___ ..;;.._ı 
de hııh 'l'iirklyedeki müme>sillerl riniıı verdi"' malfunata göre İn - sanayı'inin inkişafını temin mak - l358 HiCRİ 1354 RUMi 
"'· "" b'i .,. toplanmış ve Denizbanktan 6 bin Muharrem şubat 
"''"nhd '-· 

1 
emedikleri için, Al - hisarlar İdaresi tuz, müskirat şu - · sadile hariçten resimsiz ithal 4 

ı~ a," n k lira vekalet ücreti aldıjından do- 11 
at So ıer ederinden ınalil. • besi müdürü Cavldin, devlet mü· edilmekte olan bezalden ma - 1----'--- ------1 

~lt ıııevs~llıaktadu-lar. Geçen sene rakabe heyeti riyasetine tayin e - mul biçer, bağlar orak makinesi layı istifa edeıı reis Hasan Hayri- ı-=-2 .:.;1 ";.;;·c;..l _A;.;.;.Y _ _.....,_...;.;;K.:;:A.:.;-";;;l;..'A;...:.IC:;.:9;...ı 
a~•ata ı;:de Alman firmaları mü- dildiği yazılmaktadır. iplerinin ziraatir,ien gayri, dikiş den inhilal eden baro reisliği m~- 1, __ ..;S;;._..;;E,__;..N __ E;;;_:..;_..;1;...:.;9""3;;...;9..; ___ 1 

teahhıı aşiaınıştı. Bu sene neden . ambalaj vesair işlerde kullanıldı- selesini görüşmek üzere umumi V bsati Ezani 
h;ı ol retti? Bunu öğrenmek ka- maktadır. Bir rivayete göre, Al - ğı öğrenilmiştir. heyetin 4 Mart Cumartesi günü iç- •-G-u-·n_eş _ _, ~uBAT 1-G-.o-n-,~-1 
ıuQde:~~~~tu-. Bu teahhur yü • manya tülün ithalatını tahdit ede- Ziraat Vekaleti bu hususla ye - timaa davet edilmesine karar ve- 6 43 Y 12 sı 
~ -nrh~ türlü şayialıu da çık- cekmiş... niden alakadar bütün Ziraat Oda- rlimiştil'. ô ~ ı c O ğ ı ,, 
~ !arına bir tamim yapmış badema 12 28 

2 
6 36 

l - Baro umumi heyeti yarm da lkin<ıl 4 ikindi 
şu yolda muamele yapı acagım 15 30 9 38 bildirmiştir. toplanacaktır. Fakat bu toplantı, Ak~"'" Ak,•nı 

1 _ Orak makinesi ipi getirmek Ankarada 'kurulacak Haysiyet Di- 17 53 12 oıı Atomlar~n sırları 
6 (ll~ tarafı 4 iincii sayfada) Atomun nüvesi, dehşetli bir ke-

"- numar ı mil nl k b · 1 ""'llliıı a ı basit cisim olan kar- safettedir. 30 yon to u ır a -
t'ltnd atomu, merkezi nüvenin et- tın külçesinde bulunan atomlarm 

'it Cis~ <ılektron, 47 numaralı ba- nüvelerinin ancak bir dikiş yük -
VllıJ;, olan altının atonm nü - süğünü doldurabildiği hesap edil-

~, et ' 
ht 92 rafında 47 elektron niha- miştir. 30 milyon tonluk altın kül-

~i hasi~Uıııaratı üranyom is~inde- çesini ise, uzunluğu - Avrupa ve 
llih cismin at d .. · 

•ı etr omu a, nuvesı - Asyadan geçmek şartile - Avrupa 
l\ıe · a!ı.nda 92 Sıııde . elektron devret - ile Amerika arasını dolduran bir 

tdı- . n ibarettir .. 
ğ OJen · tren taşıyabılır. 
~ltdtr. :a~ en hafif .. üranyom en a- Elektron nedir? 
%aıe!i ' her elektron fazlasımrı 
llir at artırdığını göstermektedir. 

h~ •D" om, Pek küçük mikyasta 
Cis .. uneş 

Bir elektrik tanesidir. İşte bun-

!ar bir araya gelince, motörleri ha

reket ettirirler ve ampulleri zıya-llıin 
11

.. lllanzumesi• dir. Basit 
~~. elek 

11"<!Sin~ güneş addeder - !andırırlar. 
lll ~htlr·o.~ıarını da peykleri ka- işte size, atomların sırlarını ifşa 
~~ııu·;: · k b. 10. t ~ eden küçü ır ma ma . 

için müracaatta bulunacak tüccar, yanına gösterılecek namzetlerin in- Yat :i 
19 24 
İmsak 
5 06 

\" 8 l!tt 

1 31 
lmRa'~ 
il 14 

M"d" l"ğ" t afından ve -Ziraat u ur u u ar tihabı için geçen haftaki içtiınaın 
rilecek vesikalar üzerinden yal - . . Cuma 

Ü il t 
- t ahh"t t devamı mahıyetınde olacaktır. 

nız ç tç ere samaga e u e- .. . . . 
tiklerine dair bir teahhütname im Reısın ıstıfası 4 Marttaki toplan • 

Dünkü pıyasa zalıyacaklardır. tıda görüşülecektir. Çünkü ruzna-

2 - Tüccardan orak makinesi i- meye alınan herhangi bir m~sele • Dün Anadolunun muhtelif yer -
pi almak istiyenlere Ziraat Mü - nin bir hafta evvelinden azaya «;b- !erden İstanbul piyasasına 405 ton 
düdüğü tarafından vesika verile-

1
... . t ektedı'r •buğday, 70 ton arpa, 136 ton mısır, 
ıgı ıcap em . · 

cektir. Vesika almıyanlara tüccar lO ton çavdar, 18 ton tiftik, 19 ton 
taarfından orak makinesi ipi satıl- yapağı, 27 ton susam olmak üzere 
mıyacaktır. 685 ton mahsul gelmitir. 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran Romanya ile anlaşma 
Dr. Hafız Cemal 

(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Muayenehane saatleri. Pazar 
hariç her gün 2.5 - 6, Salı, Cu
martesi 12 - ~.5 fıkaraya. 

Deni: Hastahanesi cildiye Romanya ile aramızda mevcut 

:siıhreııiye mutahaHısı ticaret anl!l§ması devam etmekte-
Paı:ardan maada hergün 3 den .. dir. Yakında şehrimize gelecek o-
sonra fı88talanııı kabul eder lan ve mevcut anlaşma üzerinde 
Adres: Babıali Caddesi Ca4a· bazı maddelerin tadili için alaka -
oltlu yokuşu köıebaıı No. 43 l:!ar ticaret heyetimizle temaslar

da bulunacaktır. 

tarzını teftiş etmektir. 

Buradan sonra Belgrad'a. Sof. -·-F--. -.-:--
1
-

yaya, Atinaya uğrayacak Balkan -. - -- - ·· -ı--

memleketleri ataşemiliterllklerin- ,--·· 11111
1 
__ 

1
_

1
• .- -1 

de çalışan İngiliz zabitlerinin fa -

l
. tı · · t f · ect kt' liı_ l_l ___ I_ . • -

a ıye erını etış ece ır. . -.--1-,----··---~ -· 

Misafirimiz burada kaldığı müd- 1 • 1 1 •• 

detçe hükumet tarafından tanzim 1 SOLDAN SAGA: . . 
edilen program mucibince ağırla- 1 - Saçların dagılmaması :çın 
nacaktır. takılan şey - Kuru soğuk. 

--··-<>-- 2 - Muhlis Sabahattinin yazdığı 

ingilterede iki tren 
çarpıştı 

1 ölü ve 31 y?.ralı bulundu 

bir operetin ismi. 
3 - Asmaktan emir - Vücudün 

sert aksamı - Kuzu sesi. 
4 - Çekmekten emir - Mısırda 

bir nehir - Kesmekten emir· 
5 - Maksat - Tarihte bir Türk 

hükümdarı. 

6 - Füzfıli - Kötü. 
Londra, 23 (A.A.) - Dün öğle - 7 - Son - Kokulu bir nebat. 

den sonra Glasgowda Stoburuss -

Street istasyonunda iki tı-en mü
sademe etmlştir. Bir kişi ölmüş, 31 
kişi yaralanmıştır. 

6 - Kayıptan haber veren lıir 

ilim - İsyankar - Safi. 
9 - Kasapların sattığı - Bir vilıl.-

yeÜıniz - Bir hece. · 
10 - Araba süren. 
11 - Resimli duvar ilanları - Bir 

nevi iplik. 
YUKARIDAN AŞAGIY A'. 

Kaza, bir tünelin civarında vu -
kua gelmiş ve bu hal tahlisiyecile

rin faaliyetlerinin işkal etmiştir. 

Maamafih zabıta memurları ile 1 - Ayaktan yapılan ~ir milli 
seyyar sıhhiye otomobilleri, bü - y~mek - Tersi sadakat. 

tün yaralıları derhal nakletmeğe 

muvaffak olmuşlardır. Birçok va-

gonlar devrilmiş ve yolcular ka -
çıp kurtulmak için camları kırmak 

mecburiyetinde kalmışlardır. 

Viyanada karışıklık 
Eerlin, 23 (A.A.) - Voelkiscber 

2 - Cömertlik. 
3 - Dış değil - Mümkün - Suçu

nu bağışlamak. 
4 - Fransızca Göl - Çekmek -

Bal yapan. 
5 - Vasıl olan - Avni ismi taşı

yan. 

6 - Bir çikolata markası - Sinir
ler. 

Beobachter, ecnebi gazetelerinde 7 - Asalet sahibi · Bir şey üze
rinde israr etmek. 

intişar etmiş olan ve Viyanada 
kargaşalıklar çıkmış olduğunu ve 

nazi memurlarının vatana hiyanet 
ithamile mahkemeye sevkedil -

meleri mukarrer bulunduğunu id

dia edilen haberleri karnaval mu -
zipliği diye tavsif etmektedir. 

IUll!llllllllllllllllllllllll 111111 nııııııııııııııııııııll 

8 - Yakmaktan emir - Bırak -
mamak - Tatlı değil. 

9 - Çok değil - Yusuf peygam
berin diğer ismi - Bir hece. 

10 - Sağlamlık. 

11 - Para torbası - Elbisenin ye
re yakın kısmı. 

ııııııııımııııııııııu OllllllllllllllllllllllHUllllllB 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, 

nınıııımnınııııııı 
Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. mn1111111111111ıu11 

Kont, araba kapısını açıp yere !inde, beyninde bir sürü hatırala- annem bile, ancak, bize misafir ge- Atölyeye, yemek odasına; odala- yabillyor muusnuz? 

ı K 
indikten sonra: rın canlandığını gördü. Ağzından: lirdi. ra girdiler. Genç kadın, her girdiği -Hayır .. bilmiyorum! yalnız bil-

i r ril 
_ Geliniz! - Ah! kardeşim işte burada oy- Lilyan, şiddetli heyecanı arasın- yerde hatıralarından bahsetti. Son- diğim birşey varsa, pek betbaht 

0
• 

Dedl nuyordu! da, yanında duran kontun da mü- ra konta döırnrek: luşumdur. Dünya yüzünde tek ba-
""lllil"'...__ Lilyan, itiraz etmeden indi; çün- Sözleri kaydı. teheyyiç bulunduğunu fark edeme- - Ben, burada, yine çocukluğu- şıma buluııduğum için kim oldu-

kü, tanımadığı, fakat kendisini ta· - Matmazel, sizin bir kardeşiniz di. Bütün iradesine h&.kim oanıış- mu yaşıyor gibiyim. Bunu satın al- ğumu unuttum. 

6 nıdığıru anladfğı bu adamın, bütün mi vardı? Onun ne olduğunu bili- çasına silkindi ve yürümiye başla- mak istiyorum. - Birşey hatırlıyamıyor musu-
••ton LORU Çeviren: Raalm Ozgen , dı 

iradesine hükmettiğini anlıyordu. yor musunuz. : Dedi. nuz? nasıl, niçin gittiniz? ne vakit 
lııYeb· . - 38 - Nerede idi? Bunu anlamak için, Lilyan, bu adamın kendisine ev- - Hayır, yuvamıza, babamın a- - T , benimdir. Onu size veri- vakit ... 

~ d.ı.ırd~.dı. 'I'arn bu sırada araba 1 başı, omuzları üzerinde öne arka va gözler~, e~raft~ g'.'.zd~di'. Sonra, v~lce cMadam!• ~edi~i halde, ş~m- telyesine gidelim. yorum. _ Hayır .. hayır .. ben, tifo geçir-
l\a_ $Öh Yan tarafta eskiden peıt sallanıyordu. birdenbıre tıtredi; çünku Çın yapı- dı .Matmazel!. diye hıtap etmesıne - Babanız ne iş görüyordu, mat- - Ne iyi kalplisiniz efendim! fa. dim, Tifonun hatırayı tahrip etti-

~._l\ - retı; ol ' .. .. t" El' · 1 dikk t b"l t di Y ln i B ~ •hunu ö .. an b~· ev vardı. Lil- Kont, genç kadına bakmıyord. sındaki. ~atı~ı g~rmuş u. . mı ~ •. a ı e eme · . a . ız: . mazel? kat siz kirns niz? eni buraya ge- ğini söylüyorlar. A .. siz neden ağ-
lıtnak g .runce tıtremiye, pem- Onun sakin duruşuna aldananlar, ,nına gotürdu; agzından hır .Ah., - Hayır, hayır .. bılmıyorum. Bır - Bilmiyorum. Yalnız onun gü- tirmiye neden lüzum g1irdünüz? Bi- lıyorsunuz Felaketleriın, niçin, 31• 

:• haşladlarıl~ Yüzünü tırmalamı- yüzüne dikkatle baksalar, gözlük- çıktı ve öyle şiddetli bir titreme ile şey bilmiyorum. Benim bir babam, zel kadehlerle dolu bir atölyesi raz evvel, sizden çok nefret edi- zi bu kadar müteessir ediyor? Ak-
ıq1Yııcak 1• Goıleri, çukurlarından !erinin arkasından gözyaşlarının sarsıldı ki, düşmemek için kontun bir annem, bir kardeşim vardı. Me- vardı. yordum. Şimdi ise .. sizi nekadıu rabamdan birisi misiniz? Benim 
~l;~. l3u e::dar açılmıştı: lyuvarlandığını görürlerdi. .. .. .. koluna .. day~_nmıy~. mecb~ oldu: sut ~ir hayat yaşıyord~k. Çok ev- - Kadehler mi? sevdiğimi bilseniz.. hayatımdan utansanız bile, bana 
" U gi.i .. ne zaman girdiğinizı Arabanın daha ne kadar yurudu- - Mumkun degıl.. delırıyorum. veldı.. evet çok evveldı bu! Artık - Evet, gümüşten kadehler ve Kont, acıklı bir sesle: söyleyiniz! Akrabalığımızı kims<>-
~~;ııa, b1t~:e söyliyemiyeceğim ğünü, böyle bir halde bulunan ne Dedi. . bilmiyorum .. ben, birşey bilmiyo- sürahiler ... Bilmiyorum .. hazan a- - Ben de, kim olduğumu bilmı· ye söylemiyeceğimden emin olu· 
tıı· tıatırtı an ne vakit çıktığını- Teramo Jirjanti, ne de Li!yan kes- Kont, cebınden, zamanla paslan- rum. telyede korkardık. yorum. nuz! Birşey mi biliyorsunuz Anla-
l\ 

1
' :SııgJ,~~Ull\. 14 mayıstı, değil, tiremezdi. Muammaya benziyen bir mış eski bir anahtar çıkardı. Onun- Diyerek inledi. Sonra, bi:şey ~a: - Neden? Diyebildi. tınız! Herhalde, beni buraya sebep-

ltit,.ıu kact am.uı1a ısmindeki Tu- 'tesadüfün birleştirdiği bu iki kişiyi la, duvarı kaplıyan sarmaşıklar al- tırlıyaınıyanlar, yahut delıler gıbı - Çünkü babam, ocaklarda ateş- - Ne demek? ha!A, kendinizi siz getirmediniz! Niçin ağlıyorsu-
ika.·n:h · ının aşıkı, Kont Kasta barındıran arabada bir ölü sükı'.ltu tında pek az görünebilen bir kü- ehle alnını sıktı. Gözlerinden yaş- ler yakardı ve çekiç sesleri yükse- gizlemek mi istiyorsunuz nuz? 
<'\taba. tKokluııda.... !devam ediyordu. çük kapıyı açtı ve kapıyı ittikten !ar boşanırken sözüne devam etti: lirdi. Kardeşim, babamın altın yap. - Peki .. siz, kendlııizin kim ol- Teraıno Jirjanti: 
l;ı · 0 l'ar , ...... 

,.., 1 >o.n · , ;urudu. Araba, sık sarmaşıklar altında sonra sarmaşıkları kaldırdı: - Bakınız .. şuraya bakınız efen- tığını söylerdi. Evet .. şimdi, iy,ce duğunuzu biliyor musunuz? Baba- - Ben, sizin bir dostunuzdaıı 
·•bı ' 111 • 0ıned' b'! · b d l b" b h lı b' dah · " ' feı-,, ı 1 e. Onun iztı- kaybolmuş olan uzun bir duvar di- - Giriniz! dım! Ba am, ora a, ya nız ıze, a- atır yorum. nızın, annenizin, sizi ır a gö- ba~ka birşey değilim. Meçhul bir 
'""ı ,at edem· k d · ah lm k ·· b d () döke . •yecek, yahut göz binde durdu. Duvarın ötesinde, Dedi. na ve ar eşıme m sus o a u- Eve girdiler ve bir an kol'idorda remiyeceği şekilde u ev en nasıl dostnuz ... 

' k nııyeeek k d kü' ·· ük' b ·t durdul h t 1 ;, enctı 8 · . a ar taşkındı. yapraksız ağaç dalları üzeri kal'lı Lilyan, kapının eşiğine ayak atıp zere çuc , ası , oyun oynama- ar. ayrıldığınızı a ır ıyor musunuz? Dedikten sonra yenemediği h<>-
t:~b•l\ın ~11 . can'tz bir ceset gibi, sivri bir çatı görünüy~rdu. Bu du- ta, içerisini gördüğü zaman, yara- mız için bir ev yaptırmıştı. Bu evin - Oh .. bu koridorda nekadar oy- Bu evde, biribirini seven, gülen yecanuu gizlemek için arkasına 

erıekıeı·a~sınt:ı;ına terk etmişti; varın karşısında, yine bir bahçeyi !anan bir hayvan gibi bağırdı ve anahtarı kardeşimde duruyordu. O- nardık! Küçük kardeşim, burada insarflar yerine, yalnız sükıit \o<e dönerkeıı: 
er arızadan atlarken, ihata eden dii!er bir duvar vardı. dizleri iistüne röktü ve o bitkin hn- rava hizden başka kimse E!irmezdi; zıpzıp oynardı p:ölııe bulunmasının sebebini anlı- (Arkası \'aT) 



SAYFA I! 
-=-

Sinema Tiyatro 
ANKARA RADYOSU Saat 22.30 Müzik (Opera aryala-

Dalı:a Uzunluğu rı, Pi.) 
1939 m. 183 Kes. 120 Kw. Saat 22.45 Müzik (Cazband - Çi-

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kca. 20 Kw. gan) Lantoş orkestrası. 
T. A. P. Si, 70 m. 9456 Kca. 20 Kw. S 23 , · be 
Türkiye Radyodifü,yon Postaları . aat .. ,5 - 24: Son aıans ha r-
.,,, ki "-d Ank R d lerı ve yarınkı program . .a.u.r ye .-.a yosu ara a Y0'11 

Cuma Si nemalar 

Saat 12.30 Program. Stt.lrER * Neş'e Yal!muru 
İPEK * Taçlı Canavar 

Saat 12.35 Türk müziği Pi. SARAY * Büyük Caz 
Saat 13 Memleket saat ayarı, a - HELEK * Büyilk vaı.. 

jans ve meteoroloji haberleri. 11m * Ateş ., 
Saat 13.10 - 14 Müzik (Küçük ALKAZAJI * Cani Doktor 

orkestra - Şef: Necip Aşkın). 1 _ lliLLt * RasPotin 
ALEM»- * Raı;potin 

MuOllllOrgııky Gopak. 2 - Main - ASllİ * Nuhun Gemili 
zer - Serenad. !ı- Nieınmann-Vals TAKSIM * Nanon 
Boston. 4 - Koester - Hind ninni- AYSU * Ş!rley Asi 
ıri, 5 - Solazzi - Aşk serenadı. 6 - AKIN * Kızıl Rahip 

Strauss - Viyana ormanlarının ef- SAKAllYA * Senorita 
sanesi. 7 - Martin Uhl - Grlnzin- TAN *Aşkın Gözyaflan 

ge bir daha gitmeliyfrn. (Vals). AZAX * Mavi Tilki 

8 - Fritz Köpp - Yaz akşamı (sü- Tiyatrolar: 
iti). 

Saat 18.30 Program. 
Saat 18.35 Müzik (operetler -

Pi.) 
Saat 19 Konuşma (Tayyareci ko

nuşuyor). 

Saat 19.15 Türk müziği fasıl he
yeti: Ferahnak faslı). 

Saat 20 Ajans, meteoroloji ha -
berleri, ziraat borsası (fiat). 

Saat 20.15 Türk müziği: Çalan
lar: Vecihe, Kemal Niyazi, Eşref 

Kadri, Cevdet Çağla, Okuyanlar: 
Müzeyyen Senar, Mahmut Karın -
daş. 1 - ......... - Suzinak peşrevi. 
2 - Refik Manyas: Suzinak şarkı: 
(Zevkin ne ise söyle). 3 - Arif 
Bey: Hicazkar şarkı: (Bir hfilet ile 
süzdü, 4 - Zeki Arif: Suzinak şar
kı: (Sevdim seveli). 5 - Osman 
Nihad: Kürdili hicazkar şarkı: 

(Akşam güneşi). 6 - Cevdet Çağ
la - Viyola taksimi. 7 - Sadettin 
Kaynak - Muhayyer şarkı: (Ne 
zaman görsem onu ayaklanın do
laşır). 8 - Sadettin Kaynak: Tür -

ŞEHİR TİYATROSU 

TEPEBAŞI 

Dram kısmı 

24/2/93J Cuma 

günü akşam 
saat 20 - 30 da 

ANNA KARENİN 7 tablo 

* Bu akşam saat 9 da 
TARLA KUŞU 

Son temsil 
Yarın akşam yeni 
FOKS Macar ba-
letile beraber 

PİPİÇA 

E.SadlTek 
Bu gece 

Şehzade başı 

(TURAN) 

kü: (Dağlar dağlar canım dağlar, konseri 

tiyatrosunda 

SAFİYE 
KARMAKARIŞIK 

yavuklumu gören yok mu?). 10 -
......... - Türkü: Sinemde bir tutuş- Konferanslar 
muş y=ş ocak olsaydın. 

Saat 21 Memleket saat Ayarı. 
Saat 21 Konuşma (Haftalık spor 

Kadıköy halkevinde • 
konferans 

faaliyetleri). 
Saat 21.15 Esham, tahvilat, kam- 24/2/939 Cuma akşamı saat 8,30 

biyo • nukut borsası (fiat). da Bay Behçet Yazar tarafından 
Saat 21.30 Müzik (Riyaseticüm _ (Türk Edebiyatında Mizah) mev

hur flarmonik orkestrası). Şef: zulu bir konferans verilecektir. 
Praetorius: ı - L. Van Beetho _ Herkes gelebilir. 

ven: Piyano için konserto, do ma -
jör, Nr. 1, op 15. Allegro Con Brio. ZAYİ - İstanbul İthalat Güm
Largo, Rondo, Allegro, Solist: Fer- rüğünün 29845 No. beyannameye 
hunde Erkin, 2 - Franz Schubert: ait 444744 No. 21/1/937 günlü 287 
1 inci senfoni, de majör, (1813 ya- kuruşluk makbuzu zayi olmuştur. 
zılmış). Adagio - Allegro Vivace. Yenisini alacağundan eskisinin 
Andante, Menuetto - Trio. Allegro hükmü yoktur. 
Vivace. 

Diş Doktoru Diyor ki: 
•İyi bir diş macununda, diş etlerine 

muzır tesirleri olmıyan antiseptik bir 
madde bulunınalı, asıl dişleri temizleyici 
madde, mineleri sıyırmıyacak şekilde 

hazırlanmış olmalı, içinde hamız olma
dıktan başka ağızdaki hamızları da te
mizlemek üzere kalevi maddeler ihtiva 
etmeli ve nihayet koku ve lezzeti nefis 
olmalıdır.• 

işte RADYOLI N budur! 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

RADYOLİN KULLANINIZ 

Avrupada en 

çok kullanılan 

POKER 
traş bıçakları memleketimizde 

dahi en çok sevilen 

Poker Traş Bıçağıdır 

İKDAM 

ADEMi iKTiDAR 
VE BEL GEVŞEKLIGINE KAR Ş 1 

Tabletleri Her Eczanede Arayınız . 

(Poıta kutuıuı 1255 HORMOBIN) ...... 
MAKAS DAR 

SELAMI 

Büyük İtina lıe 
Seçilen Kupon 
Kumaşlarını 

Görmeden 

1 Elbise yapmaya 
karar vermeyiniz 

BAHÇEKAPI .. ................ .. 

Abone Şartları 

Senelllı: 

8 aylık 
3 aylık 

DAH1Lt HARİCİ 

uoo Kr· 2300 Kr. 
600 Kr. 1650 Kr. 
800 Kr. 800 Kr. 

Rlılncl Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahifeler 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

7 - 8 inci Sahlfela 

400 kuru§ 
250 kuruş 

60 kuruş 
80 kuru§ 

Bütün bir sahile veya ya
rını sahife UAn için İdare ile 
görü§lllür. 

DiKKAT 

Gazetemize ilh vermek ls
tlyenler gerek dolrudan do~
ruya pzetenılıı ldar.,hanesl
ne veya tIAnat ılrketlerlne 
müracaat edebilirler. 

SUT MAKiNESİ SATANLARA iLAN 
En yüksek maldan en ucuz çeşidine kadar 

temin•tlı, muhtelif markadan 

SUT MAKiNELERiMiZ 
gelmİ§ olup, yeni tenzilatlı fiatlerimizle 

kataloklarımızı isteyiniz. 
Umumi Acenta ve Merkez Deposu: 

TÜRK - AVRUPA Limited Şirketi 
İstanbul. Galata, Perşembepazarı No. 61. 

GEL Dl 
Satış Merkezi : GILKRIST VOKER ve Ksı. Ltd. Galata 

Yolcu Salonu karşısında Tahir Han 5 ncı kat 
Telefon: 44915 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

EBŞINCI KEŞiDE 

11 - Mart - 19 3 9 da d ı r • 

Büyük [kramiye 50.00D Liratlır. 
Bundan 

Başka 

15,000 
12,000 Liralık 
10,000 ikramiyelerle 

20,000ve10,000 
Lfrahk lki Adet Mükafat Vardır. 

Bu tcrtiptm bir bilet alarak İJtiraıc: etmeyi ihmal 

etmeyiniz. Siz de piyanıonuo mes'ut ve balıtiyarla.rı 

24-

tta ................. -ı 
OKADAR KOLAY ... . 

Her akşam bu ~ekilde birkaç 

dakika içinde yapaeağınız 

ufak bir Masaj size gençliği· 

nizi kazandıracaktır. 

Krem Pertev'in 

Yarım asırlık şöhreti 

beyhude değildir. 

KOLINOS' 
Kullanmakla Glllllşünilzün parlaklıt•D1 

ediniz. G6zellik ve cazibe, aaıtlam ve 
dişlerle kaimdir. KOLINOS KEN 
c .. ib ve gilzel olduğunuzu hissetti 
LINOS'u TECRUBF. F.DINlı. 

Taze bir ağzın ve ıebbar bir gül fiş 
detini hi11edecetinize mutmain olabil' 

SATIŞ iLANI 
Üsküdar icra memurl ugundan: 

~ 
ıi 

dl 

Hatice Nevber ve Rıfkı tarafından Vakıf Paralar Jdare 
23267 ikraz numarasile borç alınan paraya mukabil birinci 
cede ipotek gösterilmiş olup borcuı ödcıımemesinrlen clo' ,,ı 
masına karar verilen ve tamamına yemınl, üç ehlı vukt f ı 
dan 2625 lira 00 kuruş kıymet takdir edilmiş olan KadıkÖ 
eski Hasanpaşa yeni İkbaliye muhallesinin eski Ulusuluk 

Hamiyet sokağında eski 4 yeni 36 kapı No.lı sağ tarafı :M 
Fiyazof köşkünün bahçesi, sol taraftı Fatma Saadet'in arsası: 

sı E!ninenin hane ve bahçesi, önü Hamiyet sokağı ile çevr 
kagir evtn evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Tek kanatlı sokak kapısıı dan girildikte >.emini kırmız 
döşeli ve alaturka ocaklı bir mutfak oulp içinde bir 
hane vardır ve mutfaktan bahçeye çıkılan bir 
vardır. Mutfaktan iki basamak ahşap merdivenle zemin ]<a 

çilir, zemini tahta döşeli bir sofa üzerinde birisi yüklü ve d 
iki oda, bir hela bir merdiven altı ve zemini çimento döşe 
bahçeye kapısı bulunan ve halen çamaşırlık olarak kullanıl 
ğer bir oda vardır. 

Birinci kat: Buraya zemin kattan ahşap korkuluklu bir 
merdivenle çıkılır. Bir sofa üzerinde biri yüklü ve dolaplı d 
da ve bir beladır. (Bu katta mevcut sofadan borçlunun başl< 
S<'netle tasarruf eylediği bitişik arsaya açılır bir kapı ve k 

önünde etrafı camakiinla örtülü ve mevzuubahs arsa üzerin 
pı lmış bir çıkıntı ve 11 basamak mozaik merdiven mevcut i 
me?.k(ır arsa ipoteğe dahil bulunmadığından üzerindeki inşa 
satıştan hariç bırakılmıştır.) 

Bahçede bir kuyu ve muhtelif ağaçlar vardır.' 

Umumi evsafı: Binanın zemin katı kagir diğer kısımla 
şap ve pencereleri kafesli olup kiremitleri Marsilyadır· 

Mesahası: Tamamı 246 metre murabbaı olup 141 metre 
rabbaı bina bak.iyesi bahçedir. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrımenkulil 
maını açık arttırmaya konmuş olup 5/4/939 tarihine rastl 
Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar Üsküdarda İhsaniY 
dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli. ın~ 
men kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrımenkul en çol< 
tıra mn üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttır anın 
ahhüdü baki kalmak üzere arttırma en beş gün müddetle ıe 
ed;Jerek 20/4/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 ıe 

ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması yapılacal< " 
ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen kıymetin 
inin bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine göre 
müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilerek satış geri bır8 

cıktır. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel 

haınınen kıymetin % 7,5 u nisbetinde pey akşesi vermeleri ' 
milli bir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lıiZ1 

Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ' 
len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunaraJc 

disinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş old 
bedeIJe almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmaı58. 
men 15 gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana 1 

ed;lir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 ten 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalfll~ 
zın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye -;e 
lilliye resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edili!· 
senelik taviz bedeli müşteriye aittir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesini 
üncü fıkrasınca, bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacakJılııf 
diğer alôkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haJ<JarıP' 

hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını bu ilanın neşri tııt. 
den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri 

1 

eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış ııeıl 
nin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla maiı'.ıJ'.ll81 
mak isteyenlerin 6/3/939 tarihinden itibaren herkesin görebj)ıl 
için açık bulundurulacak olan arttırma şartnamesile 938/436 

3 
maralı dosYasına müracaatları ilan olunur. (121' 

Galatasaray Lisesi DirektörlUgUnden . 
Üçüncü taksit zamanı 1 Mart 939 dur. Taksitlerin ,,aktıı1df ) 

nlması lüzumu ilan olunur. (956) 

ZAYİ - Cüzdanımın lçersinde 
nüfuz tezkerem ve Kadıköy asker
lik şubesinden aldığım askeri vesi
kamı zayi ettim. Yenisini çıkara -
cağımdan eskisinin hükmü yok -
tur. 

1326 do~umlu fstanbullu 
Mustafa oğlu Hasım Şen 

----


