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Amerika Silahlanıyor 
RUZVELTIN ISTEDIGI 376 MiLYON DOLARLIK 
TAYYARE TAHSISATINI ENCÜMEN KABUL ETTİ 
Dernokrasilere müzaheret tezi iyi karşılanıyor 

daha açık konuşması isteniyor fakat Ruzveltin 
v . 

)dt!l:~~gton, 8 (A.A.) - Mebusan 
l!iid ının Ordu Eııcilmeni Milli 

afaan. ait hususi programın 
en :ınilJı· 
it~ :ıın bir lı:ımnını icraya im -
l\ Verecek olan Reisicüınhur B. 
it llzvelt tarafından teklif edilen 

1,~un Pr-0jeslni. dün tasvip etmiş
"· l>ro· 3 ltredi Je 76 milyon dolarlık bir 

30o ~erpış etmektedir. Bunun 
lllilt lllilyonu ordu tayyarelerinln 
Çin tarını 2320 den 5500 e iblağ ı -
Jaı.ı ~otuz iki buçuk milyon do -
2ı:ını hUsusi sanayü harp leva -

biyet~tihs'.11lne sev kedecek cTer -
burıd ar Siparişler> içindir. Proje 
Clıdu:~ başka . federal ordu mev- · 
bin un 40 binden takriben 205 

e J,,ad 
ıııa k ar artınJırıasını ve Pana· 

iT ALYA 
Trablusa yine 
asker yolladı 

Roma, ll (A. A.) - Reuter 
ajansının muhabiri bildiriyor. 
Haber verildiğine göre, İta1· 

ya son haftalar içinde Trab
lus ve Blngazi'ye yenl askeri 
kıt'alar ıöndermlştir. Bu ha
ber resmi mehafilce tekzip 
edilıniyar. 

İtalyllDID' bunu Büyük Bri
tanyaya, İngiliz İtalyan an • 
laşınası mucibince iki mem • 
leket aragında yapılacak as • 

keri mal<ıınat teatisi sırala · 
nnda bildirtteği öğrenilmiş

tir. 

Vekil burada bazı 
tetkikler yapacak 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 

Ali Rana Tarhan diln sabahld 

ekspreile An.karadan şehrimize j 
gelmiştir. 

Tramvay ve Tünel irketleri alındı 
Nafia Vekili bir nutuk irad etti 
"İmtiyazlı şirketler ye· ·kapitülisyonların dünyada 
siyasi manada geri · kahluş milletler ve idareler 
üzerinde tatbik edilen usullerden olduğu sabittir,, 

FRANK O 
Minorka adasını 
işgale hazırlanıyor 

,,. "- ~· !... ·,,_. 

• J .: ':;./ 
; ; .~ ~ ~ 

Ankara, a (A. A.) - lstımq.. 
Tramvay ve Tünel §lrk;ıtietinin [ ·. 
hü.kiimet tarafından satın abn.ına· ' 

eı i . analı müdafaasının takviye

llıti~ın Zaruri vasıtalann teminin; 
doJar~tınektedir. Bu 552 milyon 
faa h dl.uzvelt'~ 11.llill Müda -
Pro• ıısl ~ programı na alt kanun 

,e eı"lııln ilkidir. 

Deınokrasiler ve amerika 

Vekil '.!!aydarpaş'a"''11!!fısyonunda 
. Gümrük ve İnhlsarlar erkaru tara

fından istll.ııbal edilmiştir. 

sı hakkındaki mukavelename bu 
akşam Nafıa V ek fil eti b!n.-ı.ııında 

merasinı saJÖn unda N aba Vekili 
B. Ali Çetinkaya ıie flrl<et d.;Jege
si B. Spesclal tarafından imza.lan • 
mıştır. · 

\ra . 
' ~şıngt.on, a (A.A.) - Geçen 

diııeıer har'.ci .. slyasete müteallik hiı· 
ola Yilzunden tahaddüs etmiş 

n hey 
liiYas· ecan ve hulUl'Suzluk ne 
8\iJı:ı:ı 1 

lnehafilde ne de matbuatta 
A ~t buJırıuş değildir. 

haJ: Meclisinde harici siyru;et 
l'lıı ın da Yapılacak müzakerele -
sı konUaJıhar bir tarlhe bırakılma· 
llıı.zvefte azasından birç<ığunun B. 
lzaııaıı ten beklemekte oldukları 

ı:ı .. gerı bırakmı ""ır il.\" ,. • 

Amerika Cllmhurrelsl RUZVELT 

~ıı C un tenkitler, B. Ruzveltln ge· 
•ıııda~a günü matbuat konferan 
llıiYeyi tbeYanatının ef~iırı umu -
llıerke . atrnın etmemış olduğu 

:Eltk·Zillde<!ir. ----- --------------------

~~:r~::~e:Ue~fa~::1~~ Fedakarlık talebi silaha dayanır! 
te old eınokrasilerlne müzaheret -

e:ıneı::!" sur:tinde sık sık tekrar 
l!ötüııın Oldugu tezi kabul etmiş 
' 'F' alı; eJı:teair. 

at Iı.e · . 
aÇ!kça fiJı:r·ısıcüınburwı alenen ve 
nını11 h. 

1 
ını beyan e tmesl zama-

'~ t1l. etıni~ olduğu iddia e· 
ı:ı dir. 

~. siy!1:~lt'in Cuma gilnü hari· 
<lorı nokı akltında yapmış olduğu 
lıeın add a~an \baret tarif, müp • 

I>ittın "<filıı:ıektedir. 
biı-ı;ok ~ da dahil olduğu halde 
ili . ayan .. 

l\in h f' ~ası ordu encfune -
nın a 1 celsesine a\t. mazbata -

• asker· 
no1tta1 1 malumata müteallik 

arı m" lleşr"'di! Ustesna olmak üzere, 

J mesı lehindedırler a . 
'l' Ponyanın mukabelesi 

h okyo, a (A. 
adan .. • .A.) - İyi bir mern-

" · ogreniJdi " '"'!ete d . gıne göre yakında 
enız . 

ııı b~ pJ· ııışaatına müteallik ye· 
\' •ııı al n tevdi edilecektir 

" a. . . 
lıııı haJııi :: ~ngiltere ve Amerika-
beıe •trııe '.lalılannıalarına muka
dır. ği istihdaf eylemekte -

I>ıaıı J 
cııı ' apon d 

Bone ' Fransanın dış 
politikasını anlattı 
Başvekil de : "Fransanın kuvvet ve kudreti 

sözlerinde değil, ordusundadır,, diyor 
ni şöyle tayin etmiştir: 

Her şeyden evvel topraklarımı
zı, imparatorluğumuzu korumak 
azmindeyiz. Bu ooktada Fransız • 
lar arasında en ufak bir şüphe en 
ufak bir görilş farkı yoktur. An -
cak Franı;a diplomatik faaliyetini 
kendi topraklarını "ve· imparator • 

luğunun hudutlarına inhisar etti • 
remez. Dünyanın diğer kısımların

. daki meşru nüfuzundan vazgeçip 
büyük devlet rolilnün silinmesine 
kat'iyyen raZJ olmaz. 

ŞARKİ AVRUPA ve FRANSA 
Bilhassa Fransa merkezi ve şar

ki A vrupada birÇ-Ok defalar tarlh -
te menfaatlerine hürmet eden ve 

hütüıı . onanmaşının mev· 
1 •rı İll•o. Planlarının, ha:]) gemi- Fransız Hariciye Nazırı BONE 

İsta~ulda kaldığı b!rka9 gün 
<arfında Gümrük ve İnhlsarlara 

1it ba2ı tetkikler ve teftişlerle de 
meşgul olacağı anla§ılan Ali Rfuıiı 

dün bir aralık İnhisarlar Ymum 
MüdürHi~e giderek şubeleri zi

yaret etmiş ve muhtelif meseleler 
Cizerinde salahiyettar mildilrlerden 
izahat a~ır. 

Malfun olduğu veçhile 1938 se
nesinin nihayeti olmak itibarile 
İnhisarlar İdaresi halen geçmiş 

FRANKO bir muzafferiyet' S-ODUb· 

da kıtaata nişanlar veriyor 

>enenin bilanço ve istatistiklerin! L-Ondra, a (A.A.) - İspanyol 
vapınakla meşgul bulunmakta ol · Cümhuriyetçilerinin elinde bulun

Bu münasebetle Nafıa. Vekrı:! 'B. 
Al! Çetin.kaya, aşağıdaki nutku Irat 
etmiştir: 

Belçikada Sofina şirketinin mü
messili ve İstanbul Tramvay ve 
Tünel şirketlerinin mllllllhhtıııı o
larak sizleri hürmetle sel~arun. 
Sizinle Naba Vekfiletinin bu ealo
nunda iki imtiyazlı şirİtetin mu • 
kavelesini hnzalamak üzere ve 
ikinci defadır ki, karşılıklı bulu 
nuyorın;. 

İmtiyazlı şirketlerin ve kapitü . 
· (A1'kası 3 fincii sayfada) 

İstanbulu 'l'ramvay Şlıı..,dtıdc.o. 
kurtaran )>lafıa Vekillmb ALİ 

ÇETINKAYA bu küşat "'"'"tode 
nutuk \ı>adederkeo 

duğundan merkezde hummalı ma:ı.ta olan Min-Orgue adası mese- -----------

bir faaltyQt mevcuttur. lesi. bahri mehafili şiddetle alfilı:a- Pı's tutut~n 5 lokanta, 1 otet 
Gürıli gttnüne tutulan hesaplar dl" etmektedir. il! 

ve :istatistllder geçen senenin şa- Bu mehafil, İtalyanların Mlııor· I 
yanı memnuniyet bir çalışma dev- que adasına yerleşmemelerine bil· 1 fırın il du""kka" n kapatıldı 
resi oldı,ığunu meydana koymuş - yük bir ehemmiyet atfetmekte • Q 
tur. Bunlar tevhit edilerek bilanço dirler. Maaınafih a:yni mehafil, bu 
tamamlanmış olacaktır. ( A1'kası 3 iincü sayfada) 

ilkokul muallimlerine dün 
konferanslar verilmeğe başlandı 

İs tan bul lisesinde top !anan muallimler 

İlk okul mu•utmleriniıı mesleki tindeki muallimlere dün İstanbUJ 
bilgilertn4 artırmak gayesile Maa. lisesi salonunda verilmiştir. 
rif MüdÜl'lüğil tarafından ilıdas Burada profes3r Sadrettin Celal, 

Belediye nizamlarına aykırı ola
rak Eminönünde cl:iikkiınMınnı pis 
tutan beş lokanta, bir otel ve bir 
frrının muvakkaten kapatılmasına 
karar verilmiştir. 

Bwıdan bir· müddet <'Wel En1i
nönil kaymakamı Agah Alp'in r e
fakatindeki memurlarile beraber 
ani olarak yaptığı bir temi2llk yok· 

( Arka.<ı 3 iiııcü sayf ada) 

------------ - ----------- ---

Faydah ~e oırarlı bir müvazene 
Yeni btt habrln paÜSJml\ınasında ve aralarında bü~"iik ihtilaflar 

çıkan iki devletin hemen silfıba sarılmamasında en büyük tem.inat 
karşılıklı kuvvetlerin mitw:ı:e»e halinde bulunuşu yahut devletle
rin böyle bir müvazenedeıl korkmalarıdır. l\lubııkkak galip gelece
ğini bilen tarafı, kar§'lSlndalı:lne atılınalttaıı alı.koyacak bir kuv,ete 
Milletler Cemiyeti de ımılll!: ı'eğildir. Kuvvetlet miivazcnesi sulhiin 
ihlBl edilmemesi içli. nekaaııi- faydalı ise harp halinde harbin bit
mez tükenmez, sonu; &lınamll1: bir hale gelişinde de o kadar zararlı 
oluyor. İşte Cihan Harbi Ye iıjte nihayet İspanya dahili harbi... 

. . •~ı !çın b' 
<ı "'diJıniş lrÇok senelere tev- Paris, 8 (A.A.) - Havas ajansı 
l>b•nıden g"olan ağır masrafların tebliğ ediyor: 

!tilasını artıran dost! ukları ida -
meden hali kalamaz. Buıılardan 
bazılarına Avrupa sulbü için ak _ edilmiş olan seri konferanslara 

yurt bilgisi etrafında kanuşmuş • 
tur. 

General Frankc.' ne der"" des.in, İspanyollar reylerini asla bir 
tarafa vermiş değlllerı!IT. Öyle olsaydı bu harp çoktan biterdi. İki 
tarafın kuvvetleri ve kuvvetlerinin ınembaları arasında bir ıniiva
zene vardL Harp talli General Frankoya artık alenen gülüyor. Fa
kat İspanyolların GenerQl Frıuıkoya taraftarlıkta ve aleyhtarlıkta 
iki müsavi kısma ayrılınalı:ta devam ettikleri de a~ıkça görülü~· or. 

Franko girdiği şehlrl11r haikının yarısını bulabiliyor. Öteki yurm 
- yakında bir llticagih Val'S!I • varını yoğunu bırakıp kaçmaktadır. 

a hr· 0 Z<len . 1 hav geçırilmesini ve Ayan meclisinde istizahçılara 
llıasırıı dera kuvvetlerini artını • cevap veren Hariciye Nazırı Bon-

ted!lm~ paktlarla bağlıdır. Diğer· dün her tar.afta başlanmıştır. 
!erine sadece asırların verdiği si - Evve!.oe Üniversite konferans 
yasi ve iktısadi teşriki mesai iti - salonunda verilmesi kararlaşmış 

Beyoğlu, Beykoz, Sarıyer, Be • 
şlktaş ve Üsküdar sahilindeki ilk 
okul muallimleri de Galatasaray 

Bu vaziyette İs~a, ipode müthiş bir yangın çıkan bir ne 
benziyor ki, bir taraftım bu yangın söndllriililrken öte taraftan 
tekrar alev alacağını beklenı~k liiızımdır. 
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ayah 
" e a l .. Beni İsrailden 
doğacak çocuk yolda imiş!,, 

- Ya Hannın .. dedi.. yapılan bü
tün tedbirler takdire mimi olma
dı. Bl' gec~ hükümdarımızın salta
natını elinden alacak ve Beni lı
raıl'i ku.rtaracak o• 1n çocuk ana 
rahmine düştü. Yıldızı da gökyü· 
zünde parladı. 

Bu sC.zlr Haman'ı da büyük bir 
telaşa düşürdü. Kiıhinlerin. feryat
ları yükseldikçe çadırlar içinden 
de uyuyan Mısır hıılkı, Kıptiler ve 

- Ne· var .. ne oluyor .. git bak .. 
anla .. 

Dedi. Umran çıkmıya liazırla

mrken Firavun- birden gördüğü 

rüyayı hat ladı. 

- Dlır! .. dedi.. beraber gidelim. 

Onu, erkıık olarak yalnızca soka
ğa çıkmasına müsaade etmemişti. 

Beraber çıktılar. Şehri dolaştı

lar. Kadınlara ,neden haykırşıtı.k
lanm Sftdulan 

hatta Beni İsrail erleri de neye.uğ· Aldıkları cevap şu oldu: 
radıklarmı bilmedikleri için . kor· 
ku,aı ııdan feryadı bastırdılar. - Bi~oruz. Şetıir dışından 

gelen r bizi k<>rkuttu;. 
Öyle oldu ki, gökyüzü bu feryat- Fira\'Wl, yanında Unıran olduğu 

!ardan adeta sarsıldı. Şehir dışın- halde şehir kapısına doğruldu. 
da yükselen bu; sesler, şehir içine 

Kap>yı açtık ım zaman başta Ha
de aksetmişti. man olmak üzere kahinlerle karşı. 

Erleri ellerinden alınIIllf kadın· 
!aştılar. 

lar bu feryatları duyunca, sebebinı _ Nedir bu gürültü? 
bilmedikleri için büyük bir felak~t 

Diye soran Firavu.na Haman ce
korku.su içınde onlar da avazları 

vap verdi: 
çıktığı kadar haykınşmıya liaşladı-
1 - Ya Velid .. korktuğumuz başı-
ar. 
Mısır'ın içinden ve dışından yük- mız3 geldi. Eğer bu kiıııinlerin söz-

se len bu sesler Firavu.n Velld'i tat- !erine inanmak lfızmıgellrse fela
lı uyJmsundan sıçratarak uyandır· "l't kendini göstermiş ve Beni İs
d.i. railden doğacak çocuk bugün ana 

rahmine düsmfi•tür. Yatağı içinde yarım diığrularak ...., 
kulalt:: kabarttı. Bu sesler ne ola. Bu haber, Velid'l az daha çıldır· 

tacaktt; 
bilırci? 

Y ollsa für isyan mı çıknuştı? .. Nasıl olu.rdu? 

Yoksa şehir kadınlan sarayı mı Bu kadar emekler boşa mı git. 
basmışlardı? Hayatına mı kastede mişti? 
e.ekleı:di? Şehi.n:le erkek kalmadığını e-

MWiafızliınndan mnhrum kalan mindi. 
Firavun, Beni İsı:ail kadtnlannın Kendisinden emindi. 
elinde_ mi can verecekti? Raman'dan emindi. 

Bu.korku ile yatağından fırlı~an Yambaşından ayırmadığı Um-
Firayu.n hemen odadan clı.~an çık- ran'dan emim!!. 
tı, Şu; halde kabinler yalan söylü. 
Kapının önünde, kılıcı ve kal· yorlardi. 

kanı. başucu.oda uyuyan Umran'ı 
gördü. 

Hemen seslendi: 
-Umran;. Umran. 

Firavunun bütlin hiddet ve ga 
~ı, saçlarını sııkalltınnı kendi el· 
!erile yolmuş klihinlerin iiz:erine 
çevrildi: 

U"mrnn uyumuyardW Fakat Fi- _ Bun1ann topunu birden kazv 
ravun'u. şüpbelendirmemek için u... ğa vurun!.. 
yur: havasına gelmiJti: Etnrini verdi; 

Sanki derin bir u.vlludan yeni Bu emrin kat'iyet, şiddet ve deh. 
uyanmış gibi götlerini uğ\.ıştu.ra· şefü kahinleri ürküttü. 

rak kalktıU . · h gürül' .. '" . b Hepsi dize gelip secde ettiler. 
- mran.. u ...... u ses 

uğultusuna bak .. ne var. ne olu· , - Aman ya Firavun.. dediler .. 
s:or? 1 bize kıyma.. biz gökte ne görmüş 

Firavunun bu endişeli suali üz.e. i.ı;ek onu söyledik. Duyduğumu7 te
rine kulak kabartan Umran da ay- essür sizin teessüıünüzden az de-
ni uğultulu sesleri duydu: ğıl. Şu hallerimize bak. Elimizden 

v elid: gelse gökyüzünde parlıyan o yıl· 
dızı kopnp atarız. Ne çare ki buna 
muktedir değiliz. Bize hayatımızı 
bağışla. Mademki olan oldu bir ke
re .. yine biz yıldızlan tetkik ede
rek doğacak olan çocuğun anasını, 
babasın ve ne zııman doğacağını 
Öğrenelim.. zamanında sana haber 
,-~relim. Belki o vakit bir çare bu

- Saray; kapısı açık mı? 
Diye sordu Umran: 
- Hayır.. beraber kapamadik 

mı? 
Dedi. Firavun, daha ziyade emin 

olmık için bizzat kapıya koştu. 
Kapı, arşam kapadıkliırı gibi ar

kasından sürmeli idi. 
Umran'ı da uykudan kendi u. 

yandırmıştı. Hiç bir şüphesi kal· 
madı. 

lunur. 

.., 
- •..•. a nn: ren 
aynı olacak 

İlk tecrübe Taksim 
ile Harbiye arasında 
Beyoğlu. Kaymakamlığının şeh· 

rimızde şimdiye kad&r ilk defa 
yapılacak bir tecrübeye girişeceği 
haber alınmıştır. Bu •.ccrübe, Tak· 

sim ile Harbiye arasında cadde ü
zerine gelen bütün binaların ayni 
renkte boya ile boyaruLasının mec 
bu.ri bir hale sokıılmo.sıdır. Boya
nın rengi henüz tayin edilmemişse 
de taş binaların kendi asıl renkle
rile bırakılacağı anl~ılmaktadır. 

Tecrübenin tatbikatı, düşünül • 
dü~ü gibi kolay oldugu takdirde, 
bu 'aziyet Beyoğlumın muhtelif 
cadle ve sokaklarına teşmil edile
cek ve görünüşte güzel bir yekne
saklık temine çalışılacaktır. 

o-----
BELEDiYE 

ltalya Transatlantiği 
limanımıza geliyor 

Bu sene ilk seyyah kafilesi 19 
Şubatta şehrimiU! gelecektir. İlk 
gelecek vapur dünyanın en büyük 
Transatlantiklerinden biri sayılan 
58.uOO bin tonluk İtalyan bandıra· 
1ı Konti di Savoia'dır. 

Transatlantik şehre 500 Ameri . 
kan ve Alman seyyahı getirecek . 
tir. Vapur şehrimizde bir gün ka
lacaktır. 

Belediye Türizın Müdürlüğü 

tercümanlara hazırlanmaları için 
dün tebliğat yapmıştır. 

· Temizlik af isleri 
' Belediye şehrin temizliği ıçın 

halkm da yardımını temin etmek 
ve bunu lier an halka hatırlatmak 
üzere b~k afişler hazırlaml§lır. 

Bu af~er şehrin afiş kulelerine 
asılacak ve geceleri tenvir olu -
nacaktır. Aynoa nakil vasıtalarına 
asılmıı.K üzere kartonlu. küçük afif: 
!er de basılmaktadır. 

ikinci nevi ekmek 
Bel!ıdlyenin hazırlamakta oldu· 

ğu ikinci nevi ekmek tipi dün ya· 
pılmış ve kimyahaneye gönderil • 
miştir. Kimyaliane raporunu Pa • 
zartesi günü verecektir. 

Eminönü meydanın istimlak 
paras1 bitti 

Eminönü hanının yıkılmasına 
bir mühendis ve ustabaşının neza· 
retinde devam olu.nmaktadır: Bu • 
r83ı yıkılınca birinci plim bitmiş 
olacı;ktır. Elde istimlak parası o· 

!arak yalnız 100 binlira kalmış ol

duğundan Belediye bu para ile 

camiin arkasındaki kulübeleri İS· 

timliık edecektir. 
Muydanın ikinci planına başla· 

mak için Belediye Nafıa Veka!e • 

tinden para istlyccektlr. 

--o---
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ı ıstan u ıma ı 

için tahsisat 

Vali Lutfi Kırdar 

Ankaraya gidecek 
Vali ve Belediye He;si Doktor 

l:..ıitfi Kırdar dün Emnİ}'et Direk· 
törlüğünü ziyaret etmiştir. Vali ya 
mnda Eiııniyet Müdürü Sadrettin 
Aka olduğu halde bütün şu.beler! 
gezmiş ve şube müdürlerile de bir 
müridet görüşmüştür. Lıitfl Kır· 

dar bu sırada kendisine raslannş 

olan gazetecilere binayı çok temiz 
bulduğunu ve dlğer birçok daire· 
!ere nazaran örnek vaziyette bulu
nabileceğini söylemiştir. 

Haber aldığımıza göre V ili! şeh· 
rin unarı için liızımgelen istikraz 
ve yardım işlerile meşgW olmak 
üzere bu birkaç giiın içinde Anka· 
raya gidecektir. 

ADLiYE 

Galata cinayetinin faili 
mahkOm oldu 

Galatada Abdullahı öldüren ve 
sahte nüfus teı:keresi kullanan 
Mu.stafa ve bu davanın yalancı şa
hitll~inden maznun Mehmet Ali, 
Mu.stafa ve Zekinin muhakemeleri 
Ağırcezada bitmiştir: 

Neticede. Mustafa katilden ve 
sahte nüfus tezkeresini bilerek 
kullanmaktan 10 sene 10 gün ağır 
hapse, yalancı şahit Mustafa ile 
Mehmet Ali de üç sene ağır hapse 
ve Zeki de bir buçuk sene mah
kıim. olm ıışlardır. 

Maarif Şurasına 
hazırlıklar 

Mektep müdürleri 
raporlar hazırlıyorlar 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
şehrimize geldiği sıraıarda yaz ay. 
larında Ankarada toplanacak olan 
Maarif Şlırasına hazırlık olmak ü· 
zere İstanbuldaki bütün mektep 
müdürlerinin toplantılar yapmala· 
rını istemişti. Dün bu maksatla 
şehrın muhtelif yerlerinde yer 
yer içtimalar yapılmıştır. İlk ted
risat müfettişleri Maarif Müdür • 
lüğiinde toplaruruşlardır. Bu top· 
lantıda 25 müfettiş hazırladıkları 
raporlarını aralarında seçtikleri 
dört kişilik bir heyete vermişler
dir. Bunlar raporları hülasa ede

rek Vekiılete gönderec•klerdir. 

Resmi ve husu.si lise müdürleri, 

Galatasaray lisesinde, orta mek • 

tepler ve San'at mektepleri mü -

dürleri Kız Akşam m~ktebinde ay

n ayn, Muallim mektepleri mü -

dürleri de Çapa Kız Muallim mek 

tebinde toplanarak V ekiılete gön• 

derileoek raporların mahiyetini 
Fakat sesler.. şehir içinden ve 

dışından gelen sesler hala devam 
ediyordu. 

limitsizlik içinde kalmış olan 
Firavun, kahinlerin bu sözleri ü
zerine sen bir ümide kapıldı: 

~ urdurda intihap hazırlıgw ı görüşmüşleroir. 
- Peki.. dedi .. canlarınızı bağış- Maarif Müdürü Tevfik Kut hu 

U"mran dır şa:şırıruş ve ayni za. 
manda korkmuştu. 

lıyorum. Fakat dediğinizi yapa- Burdu.r, il (A.A.) - İhtihap ka-
eaksunz: Bugünden itibaren gök. nununa tevfikan esas defterlerini toplantıları ayrı ayrı g<µmiş ve 
tek io yıldızı tetkike başlayınız: teftiş heyeti· tetkik ve tahkik ede- heps!nde bir müddet bulunmuştur. 

(Arkası rek işıni bitirmiştir. Toplantılara devam olu.nacaktır. 

=========================================~========== 
Velid: 

Bu, çok hoşa gitti, kahkahalarla - Ay, hakikate fülmiyor mu-
gülüyordu: ,~ sum:z?· 

- Evet, sızmıyalım. Bizbizeyiz, _:-Neyi? 

tat0Iı tatlı konuşuruz. 1.• d ,~,· _ Ağır ağır ayağa kalkm.ıştım. Be· 
nun reş'e sersem ıgın en "" h ' . , . . ıce, bana yaklaştı, ~lım omu.zu • 

faw:! etmek ıstedun: ma koydu: 
- Bu aksam, Nazlı Hanım yok - Kadı · 1 adı · · - ncagıza ne er yapın • 

Behice, karşımda ayakta duru. -
yordu: 

- Hakikaten bilmıyor mu.su • 
nuz? 
Omuzlarım düşük, sesim yor • 

gun, içim haraptı: 
- Siz, şalla ediyorsu.nuz; 
Zoraki gülüyordum: 
- İhtimal içeride ... Cağ'ırınız da 

gelsın. 

Behice, gülmüyordu: 
- Çok iyı kalplisinir. Sizin, piş· 

matı olacağınızı bili~·ordum. Kal· 
binızin temizliğine eminim. Bllmi· lar rru?. nız? 

Behice, el!ni telfrar kadehe gö· 
türmek üzere idi; durdu, ağır bir 

. . yerek değil, bilerek te yapmış ol· 
O gece, sı.ı:dığımı bı~yordum; ~ savclımz, yine pişman olacaktım. 

sesle: 
- Siz, Nazlıyı yakmcian tanı -

mıyorsunuz, dedi. Nazlı, onörlü 
kadındır. 

Durmak sırası, bana gelmişti; 

kalbim, boğazımda çaıpıyordu: 
- Ne demek istiyorsunu.z? 
Behice, gözlerimin ıçine bakı -

yortlu: 

- Artık bu.raya gelebilir mi? 
Hele, siz varken ... 

DHim tutulmuştu, kekeledim: 
- Nedtm7 Ne: oldu? 

fakat, şöyle silik bir halınde ol - Siz, kanncayı bile incıtmezsiniz. 
sun, tek hadise hatırlıyamıyor • Donmuş, dinliyordum: 
dum. Neler yapınıştımr 

Korkarak: sordum: 

- Neler yaptım? 

Behice, inaruruyormuşc gibi du· 
dak ucile gülümsüyordu: 
~ Kadıneağ'ızm i:ı:zeti neis · 

oynadınız. 

- Nasıl?. 

- Demek, tahkir ettim, öyle mi? 
- Evet ... Hem de çok ağır ... 
- Peki, bu.na, sab~p ne? 

Behice de otu.rmu.ştu.: 
- Q ğece, kabahat, sizde. değil, 

birda idi. Eve gelir gelmez sınir· 
lenmiştiniz. Sonra sizi, Nazlı ile 
yalnız bıraktım. Slz.e, onu.ola ne • 
leı; konu.ştuğıınuzu soniuğum za· - Tahkir ettiniz. 

Çöker gibi yerime 
- Ne diyorsunuz? 

oturmuşum: ınanı hiç! demiştiniz, Ben, bundan 
: .-üphelenmiş-tim Örle uınnediwı -

rum ki, Nazlı, bu.rada olmasaydı, 
bize çatacaktınıı:. 

Kendi kendime isyan ediyor • 
dum, çırpındım: 

- Peki, ne yaptun? Ne diye çat· 
ttm? 

- Nazlının her lakırdısından bir 
mana çıkarıyordu.nuz. İhtimal ki 
onu. bizlere nazaran, daha yaban· 
cı gördüğünüz gün, hucum ediyor
dunuz; Sarhoş halinizde bile, neza· 
keti elden bırakmıyoı"Su.nu.z. Size, 
o ~ece. t•·krar minnettar oldum. 
Ferdaneye sorunı.ız. Onunla gün
lere,., hep bunu konu.ştuk. 

Bu lakırdılar, benim için, lüzum-
suz.. maı~asızdı, tekral~ sormağa 

mecbur kaldım: 
- Peki, ne yaptım? Ona, ne-söy

ledim? 
Bııhice, sinirlenmer.ü istemiyor

du: 

- Üzülmeyiniz. Sarhoşluktu.r 
bu. Her şey olur. Tab'i halde iken 
olsa bir dereceye kadar su götürür. 
Hem, Nazlı, pişkin kadındır. O ge
ce, biraz fazla kızdı amma; .. 
Tek~ ağır ağır &yağa kalk· 

mlstım: 

H ll"RGÜ N 

Yok, çok! 
Bir gazetede bitince öbür 

gazetede başlıyan edebiyat 
anketlerine bakınız. Yıllar -
danberi, hep ayni şöhretlerin 
hep ayni cüm!.lerle tekrarla· 
clıkları bir şikayet vardır: E
ser yokluğu! 

Bu •yokluk- dan o kadar 
çok bahsedildi ki, nihayet an
ketçiler bnnu yeni bir mevzu 
yaptılar: Şiir ölüyor mu? .. 

Netice malfun: Şiirin, can 
çekişse bile ölıniyeceğinde 

karar kılınmıştır! 
Doğrusu, edebiyat dünya • 

mız iirpertici bir sessizlik 
içinde. Kitapçı camekanların· 
da programııız bir tercüme 
salgınından başka bir şey yok. 
O kadar başka bir şey yok 
ki, Babıllli caddesinde lll'tık 
bir edebiyat meemuası bile 
çıkmıyor. 

Ancak, bu yolduk 
gözüme çarpan bb 
var: Şalr çoklıığıı! 

içinde 
çokluk 

Birkaç zamandanberi haf
talık bir mecmuanın okuyu • 
cularla konuşmaya ayırdığı 

sahifesini gözden geçi:riyoırum. 
Aman yarabbi, nerdeyse be -
şikteki çocuklar menZll11l vı· 

yaklıyacnk! 

Yakın, mal< bütün vilayet. 
lerden, adım sanım duyma -
dı~ kazalardan, na iyeler • 
den, buram buram, tlinrtn tü
merı şiir göıulerlyorhlr .. ve 
o sahifenin arrlıi, n p • 

sine ayrr ayrı cevaplar \."eri ~ 

yor: F.alin mısrnınız gü:zeL 
falan ~iirinlı kailyeslı.. vezin 

dü.1üldülderin dikkat edi -
niz .• Biraz dıllia çnlişURZ •• ve 
bilhass& sık sık çniıltJ<ıışlı bir 
nasihat! 
Sirkati şiir edene kat'ı zeban 

ıazımdrr! 1 
Hiç kimse d çılap blı fen· f 

ni yuı, hlı ilmi makale; bir 
tarihi tetkik göaaernıiyor. 

Varsa şilı, yoksa şür! 
N ıl gö rsiııı ki; ge~le-

rin himmetlle veziıa, laıfiyer 

Nurullah Atac'ırı ttsvik'. ve 
talulirile d ntBDA kalktıktaa 

soımı, en kolay yazı neT'i şiir 
kaldı! 

Eskiler< B~ şeyin. kıymeti mı
lığı,.dandir derler. Galiba; Jiİi• 
rin yokluğundan şikayetimiz 
şahin çoklOğiımlan ol aıı;.. 

Vıurul Zly OffTAQ 

MAARiF 

Kumkapıda yeni bir il~ okul 
Kumkapı ile Langa arasında 

Musalla medresesi arsasına 50 bin 

li sarfile büyük bir ilk mektep 

inşasına Maarifçe karar verilmiş • 

tir. Bu mektebin keşifleri bir iki 

gün içinde yapılacaktır. 

Pastırmacılık ölüyor 
Kalitelerin bozulması, ihracahn 3 bin 
çuvaldan iki yüze düşmesinin sebepleri~ 

Bundan beş on yıl evveline ka -ı sonra ağızda epey bir zaman sar
dar yiyecek maddelerımiz arasın- mısak koku.su bırakan bir madde· 
da iyi bir yer alan pastırmanın is· dir. Sonra ucu.z da değildir. 
tih!Aki,. gititkçe azalıyor. Bu.nun Diğer bir sebep te pastırmaların 
yanında. şimdiye kadar oldukça e- eski kalitelerini, nefasetlerini mu• 
hemmiyetli denilebilecek miktar· hafaza etmemeleridir. Öyle olma· 
da yapmakta olduğumu.z pastır • saydı cPastırmadıuı zehirlenmiş• 

ma ihracatı.da bir lia.yli ao:almış diye haberler duyulur muydu?. 
bulunuyor. Diğer taraftan Belediye Balık.· 

Tamamen }"!rli olan pastırma pazarındaki pastırmacılardan şım· 

sanayii bu yüzden büyükçe bir di bir de düi:k:.inlarUllL önüne bi· 
kriz geçirmeğe başlamıştır. rer camekan yapıp :>lstırmalarını 

Bir pastırmacı bu vaziyetten şi- orada teşhir etmelerinı istiyormuş. 
kayet ed"rek şöyle diyor: Pastırmacılar da pastıı:maların ha· 

•- Memleketimiz~ pastırma vaya ihtiyacı olduğu eihetle ka • 
satışı bir zamanlar bu.nu satanla- palı bir camekanda bi:ızulacağını 
rı güldürecek kadar iyi idL Küçük iddia ediyorlar. O halde pastırma· 
çapta işe başhyanlar ı.cll:ı.n pastır- cılara soğuk hava depoları veya 
maya gösterdiği rağbet sayesinde vantil.ilörl•r tavsiye etmek lazill'l 
tu.tunabil!yordu. Falu.t şimdi vazi- geliyor ki bır da masrufh olacak • 
yet değişti. Ekmek pnramızı bile tır. 
güç kazamymuz. Bakknllar pastır· Pastırma ihracatına getınce. 
ma satmıyor, satamıyor, halk pas- pastırma ihracatının ~zalmış ol · 
tırın.a yemiyor. Harıce pastırma ma•mın sebı>bt memleketimizdeıı 

gönderemiyoruz. İtle" kötü gidi • pastırma alan memleketlerle ya -
yor. Piyasadan bazı nrkadaşlar bu pılan ticaret anlaşmalarında pas· 
yüzden ayrılıyorlar. Biz de bu gi- tırmaya az bir yer aynlmış o ması 
iliş~ kepenkleri indfrcceğlz gali - ve hükUrnetlerin gümrük rPsirnle
l>a!• rinin artmış bulunması ileri sii • 

Bu l:iuhraıını, bıı. şilı:ayt!tlerin se- rülmektedir. 
be-bi, bu kriz'ir! fun.ili nedir aca· Birinci derere alıcı olan Yıınan
l>a? Pastrrma ihracatı niçin azal • Jılar, şimdi pastırma ihtiyaçları • 
~tır ve azalıyor? H8.llı: eskisi gi- mn mühim bir kısmını buradan gi· 
bi pastırmaya iltifat tltniyor mu? den Rum ve Ermeniler tarafından 
Etmiyorsa sebebi nedir? Pastırma yapılan pastırmalarla temin edi • 
fiatleri eskiye nisbetle patı.alı mı- yorlarmış. 

dır': Yoksa pastırmaların kalitele- Mısırda da a 'Tli surelle pastır · 
ri mi bozulmuştu.r? ma imalatı bu.radarı giden bazı 

1 Ba. hususta yaptığımız bir tet - pastırmacılar sayesindC? inkişaf et· 
kik neticesinde bu.' su.illerin bazı· miştir. 

larıı::a cevap bı.tlabildik.. Vaktile Türkiyeden asgari bir 
Buhranın sebeplerinden biri hesapla senede 2.000 - 3.000 çuval 

ınerclı!'k timizde hay~ şartlarının pastırma ihraç cdilirkt>'l bu sebep· 
değişmiş bulunmasıdır. !er yüzünden, şimdi bin müşkü • 
Pastırma, malıim olduğu üzere !atla ancak 200 çuval ihraç edil • 

)1azmi: biraz güç, hem de yedikten mektedir. 

MÜ TEF K 

Yani telefon santralı bitiyor 
Şişli telefon santralinin modern 

~erait içinde yapılması kararlaştı
rılan inşaatini:n büyük bir Kısmı 
bi:tıniş, iç tesisatı ka.lmıştır. Bunun 
da öı:riimu.zdtki Ağustosta ikmal 
~eeeği anlaşılmaktadır. 

Bı.ıgü.ııkü vaziyete göre yeni te
lefo>t alionesi alınmamaktadır. Te
lefon abonesi olmak: istiy.,nlerin 
bütün ümitleri yeni santralin bit
mesine bağlı oldui,'UJldan bunun 
bir an cvı;"!>l iklnil edilmesine ça
lışılmaktaıiır. 

Bir 'Pavzili 
M. Emin Coşkun adında bir a • 

damın Amasya, F.atsa, Çar~amba 

-~ 

Bır r.ocnk kızgı yağla 

has landı 
' 

Kadirgada liman caddesinde o· 

tu.ran Didar mangalda bir şey kı· 

zartırken kazaen yağ tavası dev · 

rilmiş ve kızı 5 yaşındaki 1~ualla 

muhtelif yerlerinden yanmıştır. 

Çocuk Haseki hastanesine kaldı • 

rılmıştır. 

Demirleri çalarl<en 
Eıninönünde otu.ran hamal Ya· 

§ar Unkııpanı nda Ayazma cadde · 

sinde balıkhaneye ait demır ma· 

gazasının arkasından demir çalıp 

kaçarken suç üstü yakalanarnk 

adliyeye teslim edilmiştir. 

' ve ha.valisinde kcn.disme gazete -

Kumar oynıyanlar 

Fatihte Namık Kemal caddesin-

de 1/5 sayılı Süleymanın kah\fesin-

de kumar oynıyan Recai, Nuri ve 

,Muammer. namında üç kişi suç Üs· 

tü yakalanarak adliyeye teslim e

dilmişleroir. 

- Çok mu kızdı? 
Behire, beni yatıştırmağa uğra· 

şıyordu: 

- Oturunuz. Bunla~. olağan şey 
!erdir, Beyefoodi. tlzıilmeğe değ -
mez. 

mitin muhabiri ve memuru süsü 

nü vererek sahte makbu.zlarla a· 

bone kaydf"ltiğini haber aldık. Bu 

adamla gazetemizin hiçbir alakası 

olmadığı ~bi Anadolunu.n hiçbir 

yerinde abone yazmağa salahiyetli 
memu.rumuz da bulunmadığım 

tavzih ederiz. 

tün vücudüm titriyordu. İhme in
miş bir halde yerime oturdum, kı
sık sesle sordum: 

- Bana, hepsini söyleyiniz. 
Behice, ellerini ellerimden çek

mişti: 
Onu, dinliyecek halde \oleğild!ın: _Neyi! 
- Peki, Nazlı Hanım, ne yaptı? 
Behice, ağır duruyordu: - Hepsini ... Her şeyi söyleyi • 
- O kadar yalvardık. sizin, zan- niz. O gece, neler yaptım, neler 

söykdim? 
netliği gibi adam olm&dığınızı söy 
!edik, dinletemedik. Gece yarısı, - Ogece, çok sini.rliydiniz. Si-
kalktı, gitti. zin o geceki kadar bozulduğu • 

Kadehe rakı doldurmuştum, bir nuzu görmedım. 
çekişte içtim. Boğazım, midem de- • - Bir terbiyesizlik mi ettim? 
ğil, Leynim yanıyordu. '- Hayır. Estağfurullah! Hiçbir 

Buna inanmak, elimden gelmi - terbiyesizlik etmediniz. Zaten, bu, 
yordu. Ben, Nazlıyı, nasıl tahkir sizqen umulmaz. Yalnız, çok ağır 
ederdim? Ona, fena söz söyliyehi- söyli.ı.yordunuz. 

lir ıniy6.im? 

Behice, rengimden, halimden 
korkmıış gibiydi, ellerimi tutarak 
yalvardı: 

- Mesela, neler? 

- Tabii, hepsi hatırımda kal -
madı. Nazlının vücudüne ku.su.r 
buldunuz. Söz söyleyişini be • 

- Otu.runuz. Üzülmeyiniz; Za - ğenmediniz. Halbuki, onun en za· 
ten üzül k bir şey ı.ie yok. Naz- yıf tı.rafı da budu.r. Kendini çok 
lıyı, bir gün çağırırız; Gönlünü a· beğenir; güzefüği ile mağrurdu.r. 

lırsınız; Biz, keyfimize bakalım. Yoksa fazla kızm~dı. Saka kaldı • 
O, keyfimize bakalım! derkuı, rırdı amma, buna çıııhrru. 

'<an lutvnime hücum etmişti; bil· Vaziyeti, az wk klvrıyabil!yor-

Kur~un hırsızı 
' 

Beyoğlu.oda Hama;.başı cadc:le 

sinde oturan 0Jman Galip Dem;!· 

kan namında bir şahıs BeyoğluxPa 

Şark sinemasının heli\sında kuı .. 

şunları sökerek çalinak isterken 

yakalamnıştır. 

dum. Ben, sarhoşlukla, il~ri git • 
m4 değildim. Nazlıyı; karşı oJııı 

zatımı hissettirmemek için diş'.ıni 
sıkıyordum. Bu, kendimi zorJaytŞ. 
beni, lüzumsuz bir ihtiyata sürıik· 
letn4tL Bu, muhakalc':ı. 

Nazlı, haklı idi. Yalnız o değıl. 
en çirkin kadınlar bile, güzellik • 
lcrine söz söyletince kızarlardı. 

Ben, ihtıyatımla, k~udimi malı • 
vetmiştim. Artık, Nazlıya ba}ca.c~ 
yüziım kalmamıştı. 

-6-
Sıtkı Tahir, göğsü sıkışmış gibi 

elilc boğazım tutmuştu, derin. yor 
gun soluklarla inledı: 

Nazlıya bakacak yiizüm kalına· 
mıştı. Bir tek tesellim vardı; oıııı 
bir daha görmiyecekt!m. Belııce • 
nin evine ug" ramıyae<.ktım. Ara • • t 
dan geçecek zaman, !ıer şeyi uııu 
tu.rup affettirecekti. 

BJr sigara yakmıştı: 

- Ertesi gün, evinıe dönıniiŞ • 
tüm; humma ateşi ile yata.ga diif' 
tüm, üç gün yatmıştm. KorkuJlç 
rüyalarla çırpındım, terledim. 

[Arkası ...... ı 



İngiltere hükumeti lrlandanın 
parçalanmasına sGbep olmuş .. 

Auan meclisinde; İrlanda Baş
'llekili İngilferege hücum etti 
bi~Ublen, 8 (A-A. ) - D. N. B.,beri hiçbir şey yapılmadı. Bu mü-

A. ır_ıyor: daiaası :ıtüç vaziyetin nihayet bul-
Yan Meclisi İrlanda vahdeti masmı Ingiliz halk ve hükiımeti -

:eselesine dair müzakereye dün nin dahi sempati ile göreceklerini 
evaın et . t' . 

1 nıış ır. Başbakan De Va- zannediyorum. Irlandanın parça -
]eza tedhişçilerin yaptığı suikast- ]anması. eğer muvaffakiyete er -
:• ~air bir suale cevaben demiş- dirici bir yol olsa idi, Kuvvet is -

ln. tih.alini bile haklı g<isterecek a -
İrlanda hükiimeti bu hadiseler- daletsizliktir. Fakat bunun mu -

~ nıüteessirdir. Ve bunları tak- vaffakiyeti gayrı muhetemeldir. 
ı etmektedir. Memleketin meş _ Kuvvete müracaatin hiçbir şeye 

~~ ve halk tarafından •eçilmiş hü- yararnıyacağını tekrar. işaret et -
"unı t' mek isterim. İngiltere vaziyetin 
İri e l!Jden gayrı hiçbir teşkilat tabii tekamülüne mani olmakta -

Bu yıl 158 
Halkevi 
açılıyor 
Ankara, a (A.A.) - Mahal

lerinden yapılan teklifleri in
celiyen C. R P. Genyönku
rulu bu yıl aşağıda adları ya- 1 
zılan yerlerde .\58. Kalkevi 
daha açılmasına karar ver -
miştir. 

Bu Halkevleri Ankara Hal
kevinde 10 Şubat 1939 Pazar / 
giinü Başbakan ve C. H. P. 
Genel Başkanı Vekili Dr. Re
fik Saydamın yapacakları bir 
nutukla açılacaktır. 

lKD.&M 

Bone Fransanın F ranko Minorka ada
dış politikasını 

izah etti 
sını işgale çalışıyor 

(Baş tarafı 1 inci sa.yfada) \le S.agont.e limanını b-Ombardıman 
adanın ecnebi unsur !arının gır - etmışlerdir. 

(B<l§tarafı 1 inci sayfada) memesi hakkında General Franco MADRİD MÜDAFAAYA 
yatlariyle bağlıdır. I<·ransa böyle tarafından teminat verilmesi şar - HAZJRLANIYOR 
kıyilletli bir imtiyazdan vazgeçe - tile Frankistlt'rin bu adayı işgal Madrid, S (AA) - Başvekil 
mez. Fransa hiçbir noktadaki faa- etmelerinde bir mahzur görme - Negrin'in son beyanatı halkı hü -
liyetinden el çekmiş değildir. mektedi.rler. kı'.ıınetin hattı hareketi hususnda 

Binaenaleyh Fransa, evvela ken- Öğrenildiğine göre İngiltere Ha- tatmin etmiştir. Madrid sükıinetle 
cJ,i mallarının korunmasını düşü - riciye .. N ezıı:eti ~e. Burgos, F'_ar~ müdafaa için çalışmaktadır. Ka -
nür ve Akliselim ona komşulariy- ve Cümhurıyetçı Ispanyol huku- talonya endüstri merkezinin elden 
le nazikane ve itimada müstenid metleri arasında bu mesele hak- gitmesi üzerine ortaya çıkan me -
münasebetler idamesmi emreder. kınd~ esasen mı:izakerdere ;irişi!- ~eleleri karşılamak içın icap eden 

Bu komşu milletlerden bir kısmı mı~ olu.p. bu m .. uz~kerclerin netice-! tedbırlere tevessül edilmiştir. Mad 
bizim rejimimizden çok uzak re - sı takdırınde Ingılte_r~, . Fran!rist rid müdafii Sigismondo Casado, 
jimlere malik .bulunuyorlar. Fa - k:ıtaatın adaya. ~aklı ıcın bır In - halka bu yolda bir beyanname 

k Fr ı 1 
giliz harp gcmısmi Frankonun em 1 tın' tir 

at· ansa komşu hükiımet er e o- rine amade kılmağa hazırdır. neşre ış . 
lan münasebetlerinde onların si - GÖNÜLLÜLER JlfESELESİ 
yasi bünyelerini ve doktrinlerini FRANKONUN KARARI Paris, 8 (A.A.) Matbuat hülii-
nazan itibara al;nıyor. Londr.~ 8 (kA_'.) - İyi bir mem- \sası: 

Binaenaleyh geçen Kiinunuev- hadan ogrenildıgıne ,;ore General J'cur gazetesine Londra'dan Ro-
velde imzalanan Fransız - Alınan Franko İngiltere hükümetine Mi- bers yazıyor: 
deklarasyonundan çok memnu - norque adasını işgal t tmck tasav- İngiliz rnahfillerınd~ gösterilen 
num. Bunun ilk merhale teşkil e- · vurunda olduğunu, yalnız bu işga- fevkalade ketumiyete rağmen öğ
d:Ceğini ve .iki memleket arasında li '.ı:ıünhasır8".1 İspanyol ku.vvetle- t renaiğimize göre 48 saatten beri 
ıtimatlı tewıkı mesaıve yol aşaca- n ı!e yapacagını bildırmıştır. t Lonclra ile Burgos arasında hara -

ğmı ümit ediyorum_ RİCAT YOLU KESİLDİ retli noktai nazar teatisi vuku -

SAYFA 3 

Bir evli kadına 
tavsiyeler 

Evlenmeler ve ayrdmalar hak -
kında yazıhğmı kil~ük bir fıkra 
üzerine, evli olduğu anlaşılan ltu 
kariem, bir mektup göndermek 
zahmetinde bulunuyor ve taliJı. 
hakkındaki fikirlerimi tasvip et • 
tikten sonra: 

•Bir aile yuvası kurnıak için ev· 
li bir kadını nasıl olmağı, nasıl Jaa
reket etmeği tavsiye edersiniz?• 
diyor. 

Her aile ocağı, onu· kuranların 
m.izaçlanna ve mütekabil va:l.İycf
lerine göre değişen hususiyt'fler 
içindt' kapalı bir dairedir. Bu ili· 
barla şüphe yok ki saadeti mutla
ka müessir hi:r rt'Çt'fe haline koyup 
herkese sunmak kabil olamaz. An
cak. bir erkeğe arkada• olmak va· 
zifesini gönül rızası ile kabul et -
miş her evli kadının dikkat etmesi 
icabcden bazı iptidai noktaları, l>ii· 
tün ze,·~eler için umumi miiliıha

zalar halinde diişünmek ve ileri 
sürmek kabildir. 

Mesela im mülahazalardan birin

anda halkı namına söz söyle - dır. Eğer şimali İrlandada da İn
;ek hakkını haiz değildir. Adli - giliz garnizonları olmasaydı halk 1 
~ N'~ı:ırı, otorite;ini muhafaza i- serbestçe Irlanda hükCımetine ilti- ı 
d hukOmete zaruri olan fevkali- hak ederdi. İrlanda hükumeti ba- ,( 

P~jse];l,hiyetler bahşedecek kanun zı noktalar üzerinde birtakım ta- ( 
ti~ 1elerini Mecliste teklif edecek-) vizler yapmağa hazır<lır. Fakat di- i 

· rlandanın ı d · Ye • P.arça anmasın an ~er bazı meselelerde bjlhassa Ir -
gane ınes' l B 't 'd B ·" h u n arıya ır. u landa lisanında kullanılması bah-

Naksızlık Yapıldığı vakit İngiliz sinden metin ve azinıkardır. İrlan- ( 
te:ıırları ancak bir intikal tanı da halkının kendi mukadderatına ( 
.~ 1 Yesı mevzı,ubahs olduğunu ha.kim olmak hakkını haleldar e - ! 
~y e:rnı.ı 

Bu Halkevleri Konya, İmir, 

Kütahya, Kırklareli, Trab- \ 
zon, Samsun, İçel, İsparta, 

Ankara, Antalya, Aydın, Af
yon, Ağrı, Bitlis, Amasya, 
Burdur, Çankırı, Denizli, Ço
rum, Giresun, Bursa, Kayse

ri, Erzincan, Dıyarbakır, Ma· 
latya, Mardin, G. Antep, Ma

raş, Ordu, Mani.;:., Rize, Sı

vas, Edirne, Çoruh, Bilecik, 
Tokat, Gümüşhane, Seyhan, 
Zonguldak, Eskişehir, Muğla, 
Tunceli. Urfa. Siirt, Elazığ, 

Çanakkale. Yozgat, İstanbul, 
vilayetlerin kaza nahiyele
rinde açılacaktır. 

cisi olarak denebilir ki her kan -

milieakip tahliye edileceğini ve kocanın illc vazifesi mutlaka arlrn
Burgos lıükİlmetinin bu hususta da~lık karışık bir aşkla :vckdwc•i
verılen emirlerin sür:.tle ifasım ni anlamağa çalışmak olmalıdır. 
kontrol edeceğini tasrih ettiği bil- Ahlaklı bir kadın, erkeğini scr<r
dirilmektedir. Keza Franko, da- ken, hayat için icabında kendisine 
bili harp neticesinde fapanyol biı- destek olacak adamın yine kcndİ!<:İ· 
kim.iyetinin siyasi veya askeri an- ne gidip gitıniyeccği noktasına her 

İTALYA - FRANSA 1 bulmaktadır. Frankonun, yabancı Burgos, a (A.A.) - -Havas -
MÜNASEBATI kıtaatın askeri harekatın hitamını O!ot'un işgali Pireneierin cenu-

İtalya ile Fransa arasındaki sui
tef"h hümü ortadan kaldırmak için 
biçbır şeyi ihmal etmedik_ Geçen 
Nisanda başladığımız diplomatik 
konuşmalar ve münih anlaşmala -
nndan sonra Romaya bir büfill< 
)fransız elçisinin gönderilmesi İtal
ya hükı'.ımeti ile norm~! münase -
betlerde bulunmak azmimizi teyit 
ed.er. Kat'iyyen zannediyoruz ki, 
iki milletin tabiatı ve temennileri 
Fransa ve İtalyanın dostluğunu 

icap ettirir. Ancak evevlce yap -
mış olduğum beyanatı burada bir 
kere daha teyit etmek isterim: 

bundaki büyük yolu orta yerden 
kesmiştir. Binaenaleyh Cümhuri -
yetçilerin elinde kalmış olan ye -
gfuıe yol da bu suret!" kesilmiş o
luyor. Şimdi rica! içJı dağ yolla
rından başka geçecek yerler kal-

ma!Ilışbr. · halde arkasına gi~·ettği elbiseye -...., erdi. Fakat o zamandan- decek bir anlaşma imkansızdır. 

Tünel Tramvay ve 
şirketleri alındı 

Diğer taraftan Seo Urgel mın _ laşmalarla hiçbir suretle tahdidi-
ne muvafakat etmiyeu·ğini teyid sarfettiği dikkatten daha fazla iti
ey lemiştir. nada bulunmalıdır. Çünkü, e"lilik 

takasında cephe tamamile değiş -
miştir. Nasyonalistler Segre'nin 
müntehasındaki bütün vadi bo -Maden işçilerine 

sıcak yemek 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 bir bina ise anularda \'e ıliişün
c•lerde mutabakat onan temeli sa-

p 'ıs tutulan . okantalar 1- nak liı.zımgelir. İki evli insanm ! hayat yükünün kahır ..-e mihnellc· 

yunca ilerlemektedir. 

HÜKÜJHETÇİLERİN 

Zonguldak, 8 (Hususi) - Milli 
Şef İsmet İnönü'nün geçenlerde 

lasy (Ba§tarafı 1 inci sayfada) !yaptık ve çok iyi neticeler elde et- Zonguldağa teşrifleri esnasında 
da Onların dünyada siyasi mana- tik. Bu münakaşalar aramızda çı· kömür ocaklarında çalışan anıele
tel ~rı .~alın~ milletlerin ve ida· ı kıın beş senelik ihtilafa nihayet nin gıdası ve maişeti mevzularile 
aıııı. eruı llZerinde tatbik edilen ı:ı. - verdi Bu memleket hakkında ve bizzat meşgul olarak direktifler 
'r~rden .olduğu tarihen sabittir. 1 memleketi bu hale getirmiş olan _ vermişlerdi. 

de llrlt nıilleti ve Türk idaresi bu lara karşı hayranlığımın ne dere- Vali ve Parti Başkanı Pazartes.i 
~reyi geçirmiştir. Biz bugün id- ce yüksek olduğunu bilirsiniz. <ıününden itib ren bütün h;zırlık -

edebilıriz ki, dünyanın terakki T" ki · Ih ı k !arı hı.ten m,··ı'"'"!"~selerde ameleye v ıır yenın su yo unda i si - '""' 
h:_5Ulhunaa amil olan en çalışkan yaseti Belçikanın sulh yolundaki sıcak yemek verilmeye başlanmış
A.rt l'llıllet mevküne gelmişizdir. siyasetinin aynidir. Öyle zannedi - ur. Bu münasebetle Vali maden 

iııle~ :odern teralı:kiyatı, modern yorum ki, bütün vatandaşlarınız müesseselerinin yemek salonu, 

endi vasıtamızla kendi ele- bilhassa İstanbullular büyük bir· mutfağını ve yatakhanelerile sos

::~1~nuzla insanlığın ve mille · sevinçle bugün bu mukavelenin yal• yardtm işinin seyrini tetkik et
et IZin l!ıenfaatine olarak 1akip imzalandığını anlıyacaklar ve her mişlir. 

lllek isti" Bel "-- hükıime' - h l tin· ,aruz. çuuı a de Bay Vekili tebrik edecek - işçilere verilen sıcak yemekler 
So~ kıYnıetli bir müessesesi olan !erdir. Şahsıma taallCık eden hu - kalori hesabile hazırlanmaktadır. 
~ anın bunu takdir ederek her susi bir ümit izhar edeceğim ki, o 

Düııllıiizakerede de gösterdiği hüs- da imzaladığımız mukavelelerin 

lfrıı •Yelten dolayı teşekkür ede - tatbikını her iki taraf için de fay

lllii · liassaten B. Spescialın bu dalı olmasıdır. 

<>-----

Sovyet- Alman 
munasebatı ıı.ı. lalı:erelerde gösterdiği hüsnü - Sayın Vekile temin ederim ki. 

Yer ~irıı. ın hatırasını muhafaza edece- Berlin, 8 (A.A.) - Resmi meha
bende bıraktığı samimi hatırayı 

Fransa topraklarında11 bir karış 

yeri asla İtalyaya v·?nneği kabul 
ed:mez. Böyle bir iddiayı tahak -
kuk ettirmek için yapilacak her -
hangi bir teşebbüs müsellah ihti
lafa müncer olur. 

İSPANYOL l\>IESELESİ 

Bonnct, İspanyol meselesine te
mas ederek ademi müdahaleye ta
raftar olan Fransanın, İspanyanın 
tamamlılığıM verdiği ehemmiyeti 
tebarüz ettirdikten so!lra Franko 
ile Mussolininin bu baptaki beya
natını hatıl"lat~k deınljtir ki: 
Fransanın istediği ışte bu taah

hütlerin tutulmasıdır. Bu takdirde 
vaziyetimiz gayet açıl:tır. Bütün 
kal!ıimizle İspanyaya yaralarını 
sarması için sükünet temenni eder 
ve ona yardımda bulwıuruz. 

l\'lUKı\ VEMETİ (B<l§tnafı 1 inci sayfada) 
Madrid, 8 (A.A.) - Bugün neş- laması neticesinde kapablmasına 

redilen tebliği,resmide Cümhuri -
yetçilerin Katalonyad:ı Palamos 
Venripol'da şiddetli mukavemet 
gösterdikleri ve KataJonyanın di
ğer ınıntakalarında is~ hafifçe ge
riledikleri bildirilmektedir. 

Franko tayyareleri Kartejena i· 

==~- --~-·--_ ----.-. --
tır. Üç demokrasi maddi ve mııne
vi kudretlerinin azamttini tama -
miyle müdriktir. Üç demokrasi, 
hiçbir milletin kendi!t:rine tahak
küm etmek iktidarında olmadığını 
tamamiyle biliyorlar. Ancak de -
mokrasiler arasındaki bu dostluk 

karar verilen müesseseler §Unlar -
dır: 

1 - Ankara caddesinde Ştayın -
berg · lokantası, 2 • Zindankapıda 
Pandeli lokantası, 3 - Yalıköşkü 

caddesinde Mihran lokantası, 4 -
Bahçekapıda Zahire Borsası soka
ğında Makruhi lokantası, 5 - Çem-
berlitaş Vezirhan caddesinde Ab -
dullahın lokantası, 6 - karışık kah
ve satan kuru kahveci Habibin 
dükkanı, 7 - Sirkecıde Filibe oteli, 
8 - Uzunçarşı caddesinde eksik ek
mek ve pişmemiş ekmek satan 
Laboonun fırını_ 

hiç kimse için bir tehlike değildir. Kaymakamın verdiği bu ceza 
Demokrasiler büyük olsun küçük mahkemece de tasdik edilmiş ol -
olsun hiçbir millete karşı herhangi duğundan dükkanlar bugün kapa
bir propaganda ve e·ıleviyetle te- t.'a~·klard•r. 
cavlız zihniyeti beslemiyorlar. 

Bonnet, sözlerini bttirirken dün-1 ı:· [ · • k 
ya ekonomisini daha iyi bir teş _ cU ganslanııa ı yahudiler 
kilata tabi tutmak içi?J. milletlerin Sofya, 8 (A.A.) - D. N. B. ojansı 
anlaşması lüzumunda jsrar etın>ş bildiriyor: 

rini beraber yükleneceklerini dü -
şünerek, biribirlcri için o arim ız
tırabı kabil olduğu kadar taham
mül edilebilir hale gctirınek eme
linde ortak hk larıdı:r ki, izdiucın 

çok defa id:rfıkiınizi a~an hakiki se
bebini iz.alı edebilir. 

Bu ana vasfı gözün•inden ayn -
ıruyarak evli kadının di kat etm•
si 12zmıgelen teferrtiat \·ardrr •;, 
hepsi bir araya gelirse bir yu\·ay<.l 
renk, aydınlık, ahenk verm .. kte 
ehemmiyetlidi.rler: 

Mesela bir kadın sıhhatine \'e 
vücodüne itina elmelidir. En ro . 
mantik erkek bile bir hay~J ile 
birl~leıniyeceğini bilir. E..-i. 5'1-

adetini saatte yelkovan gibi lrnm-
nm sıhhatini gösterir_ 

Bundan sonra hatıra şunlar ı;•
liyor. 

Hayal fantezilerine serbest ~ere-
yan veren bircok kadınlarda has
talık halini alan kıskançlık illetin. 
den sakınnıağa bakmalı, 

Aile ocağını bir mabedin dini fuı. 
''· I<endilerine teşekkür eder ve 
~nıahy 
Ilı· acağırnız mukavelenin her 

filde .Giornale d'İtalia• gazetesi -daima muhafaza edeceğim. 
nin vermiş olduğu haber hilafına 

Fransa. İspanyol mültecilerini 
emsali görülmedik bir haynhah -
lık!a kabul etmiştir. llurgos hü -
ru::netinden bu mültecilerin va -
tanlarına dönmesini kolaylaştır -
masmı istemiştir. Jordana bu hu
susta müsait teminatt& bulunnıuş

ve hükiımetin F,ransız milletinin Polis 6000 den fazla ecnebi te -
vası gibi temiz ve kutsi bir hava 

müzaheretine istinat 'edebileceğini baası ya!ıudiye ikamet tezkerele -
söylemiştir. rinin ancak iki hafta temdit edile- ile doldunnağa çalışmalı, 

Filistin meselesi 
ı l'llenıı 

atin eketin hayrına ve menfa-
l'I e olnıasını dilerim. 

...._: Sı>escıaı aşağıdaki nutukla 
~-<ap v~şt· . Londra, 8 (A. A.) - Malcoln 

Söz- rr. Macdonald mutedil clenilen Filis-
~d unı,. başlarken şahsını hak. - tin Arapları mümessilleri, kendi -
,.,1Lı..~ ltuı. lanmış olduğunuz tevec-
-"'l"ar lis !erinin konferansa iştirakleri mev-
d.,..;_ ana bilhassa teşekkür e -

··-.uı. ç k zuu üzerinde, dün akşam yeni bir 
haı.rı 0 iyi bir şekilde bana 
bit rıı attııın ki, bugün ikinci defa mülakatta bulunmuştur. Hiçbir 

taıııa Uka11eıe akti için bu salonda neticeye vanlmaksızın saat 23 de 
l'I llıtıış bulunuyoruz_ kesilen konuşmalara bugün öğle-
~ll<ia uzun münalı:aşa1ar den s~nra başlanacaktır. 

olarok Almanya ile Sovyet Rusya tur. 
arasında son zamanlarda yeni bir Diğer taraftan dün nasyonalist 

esirler ve mevkufiar hakkında ticaret muahedesi alı:tedilmemiş ol 
duğu beyan edilmekkdir. Cümhuriyetçi hükı'.ımet nezdinde 

muvaffakiyetle neticelenen bir te
Bu mebafil, Almanya ile Sovyet 

Rusya arasındaki tkı.ri münase-
şebbüs yapmıştır. 

İşte diğer büyük demokrasilerin 
betlerin asla kesilmemiş olduğunu ;yi karşıladıklarını memnuniyetle 
ve halihazırda şimdiki Almanya - müşahade ettiğimiz ı·'ransanın si

Sovyet mübadeleleri vaziyetinde ''aseti budur. 
biçzir tebeddül derpiş edilmemek- . Fransa ile İngiltere ve Amerika 
te oulunduğunu beyan etmekte - . arasındaki münasebetler bugünkü 
dirler. kadar hiçbir zaman 'yi olmamış -

Bonnet'den sonra s ):ı: alan Baş
vekıl Daladye, kısaca beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 
İmparatorluk siyaseti demek im

paratorluğun içine inlıısar edecek 
bir siyaset demek değildir. Bilakis 
Fransanın kuvvet ve kudreti söz
lerinde değil ordusun•ladır ve bü· 
tün Fransızların ittihadındadır. 

Müteakiben ayan meclisi 16 mu
halife karşı 210 reyle lıükCımete i
timat etmiştir. 

bileceğini ihtar etmiştir. 

----o----

tki harp gemisi 
çarpıştı 

Lorient, 8 (A. A.) - Georges 
Leygues kruvazörü 'le Bison tor
pito muhribi, müsademe etmiş.tir. 

Hasaratın mühim olduğu söylen -
mektedir. İki kişinin ölmüş oldu
ğu haber veriliyor. 

~evkle tertip edilmiş bir sofra ha- zarar yapmadığına, çok hafif bir görünüşü vardı. Koyu mavi gözle- dü, laübali bir hareketle onu ko
zırlatmıştı. örtünün üstü baştan- içki olduğuna dair uzun bir konfe- rinde içkiden olma hafif bir süz- !undan çekerek: 
başa pembe karanfillerle süslen- ransa başladı. O sırada gözlerun günlük farkettim. Başımı ondan - Akif şuna baksana! bana ne
mişti. Arasında kristal içki kadeh- Hacere gitti, onun da sıklıdığı belli çevirdikten sonra bir zaman göz- !er söylüyor? dedi 
!eri pmlpınl göz alıyordu_ lidi. İbrahim Lutfi tanıdık çıktığı 1 !erinin yüzümde, saçlarımda ge- Ressam hafifçe kaşlarım çatarak 

Sofrada Hacer le İbrahım Lı'.ıtfi ı ~an. esmer bir adamla göriişmiye zmdiğini, hep beni tetkik ettiğinı ona doğru döndü. Sarışın şair du-
heııiın· . - 22 - den ayrı düştüm. dalmıştı ve Hacer yanındakilerle görmediğim halde hissediyordum. dalı:lannda manidar bir tebessüm-
•C,,lrn; ızın elini harantle sıktı: !mide görmüştüm. Yusufun ressa- Şişman bir muharrir ile neci ol- 1 arada sırada bir kaç kelime ·konu - Bn da ayrıca sinirime dokundu. le: 
tıını.. Y.~~ini:z, diye adeta kork mm metresi olduğunu si:iylediği duğunu unuttuğum ihtiyar bir a- lşarak dudaklarında nazik, yapma :Söylece saat epey ilerledi. Sıkıl- - Canını şiirlerimden birini o-

İbr hdiYordu. Nuri Yüksel'in karısı Handan-.. damın yanında oturuyordum. İb- lbir tebessümle etrafına bakıyardu. dığ?mı etrafıma belli etmemiye ça- kuyordum, bunda heyecanlanacak 
• alln L· gıın1z . . Utfi geç kaldı - Kocasile beraber davetlilerin ara- rahim Lutfi ile Hacer masanın bir Bir aralık gözgöze geldik, gülüm- lışarak azaplı dakiJralar geçirdim. ne var sanki? diyordu. O sırada 
:t\arııL~C~n .. i~izar etti. Hacer Kerim mıda bulunuyordu. ucunda kalmışlardı. Karşımda ho- 'sedim. Benim gillümsememdeki Bir arahlı: gözlerim lı:arşıdalı:i du genç kadının kocasına dikkat ettim. 
A.kif C salona doğru ilerlemişti. Elini sıkarken beni uzun uzun ·cam Kerim Namık vardı. Sık sık manayı anlamış olacak lri, dudak- var saatına ilişti ve hayrette kal- Lakayt bir hareketle elmasını soy
Uzeri enıaıin gözlerini bir an için süzdü. Siyah ipek bir tualet g; - kadehini şerefime kaldırıyordu. lanndaki tebessüm derinleşti. Bi. dım. Saat yanm olmuştu. Demek makla meşguldiı. 
l<oyu~e buldum. Gülümsüyordu. yinmişti. Sırtı beline kadar çıplak- Masanın öbür ucunda da Ntıri raz sonra İbrahim LUtfiye eğilip kaç saattenberi içiliyordu! Etrafı- Başımı döndürdüm. Hacerin göz· 
tıuıı b' avı gözlerinde çok mem- tı. Sarı saçlarını her zamankinden Yüksel'in karısı bir tarafında sarı- bir şeyler söylediğini merak ettim_ ma göz gezdirdim, herkese daha lerile karşılaştım. Dudaklarını çok 
" ır l'llana v d .,, itinalı yaptırdığı belli idi. Yeşil ri- §ın, ince bıyıklı bir adam olan genç İki nişanlı sonra bana baktılar. lilübali bir hal gelmişti. Kaclınlar sıkılclıgın-ı ifade etmek ister aibı v.nun bakı ar ı. urperdim ve .... 
tıııereJt heşların~an kurtulmak is- melli gözlerini süzerek elbiseme bir şair, öbür yanında da Akif Ce- Hallerinde, ne yapalım bir kere ka- daha manalı giilüyorlar, erkekle.· büktü ve gözile kalkacağını anlat-
~"1ıuk nıen one geçtim. Kerim kusur arar gibi bukl Bevaz tafta 'mal oturuyordu. pana düştük demek ister gibi bir yüksek sesle ve sebepli sebepsiz mak istiyen bir hareket yaptı. Ade-

d.. la liac · elbisemin güzel bir model olması Aradan yarım saat g~..,.,en sı- mana vardı. O sırada benim konfe- kahkahalar atarak şakalaşıyorlardL ta sevindim. Belli etmeden ba<ımı 
urıı_ İb . erm peşinden yürü- ~~~ • 

k rahım L ·tfi . beni bu bakışların altında sıkıl· kılmıya başladım ve bu davetin ransını dinlemediğimi anhyan mu- Yalruz dikkat ettim, Akif Cemal eğerek •peki• dedim. Hacer İbra-
arııdan u ile ressam ar- ak b 
.,_, geldiler. m tan kurtardı ve o, bana bakar- bana pek azaplı dakikalar yarata- harrir sustu. Başımı Nuri Yüksel'in iç değişmemişti. Yanında oturan birn Lı'.itfiye doğru eğildi, bir şey-
U<Uon P€k ken ben de kocasına dikkat ettim. cağını anladım. Yandaki muharrir, karısının olduğu tarafa çevirdim. bir ressam arkadaşile ağır ağır ko· ler konuştu. Yavaşça yerlerinden 

l'llaı h kalabalık tL Akif Ce- B 1 eııs· · u, ufak tefek, tepesi çıplak soluk güler yüzlü, şişman, babacan bira- Sarışın şair ona hafif eğilmiş, ku- nuşuyor ve arada sırada gülümsı- kalktılar, ben de yanımdakilere 
lçlcrinct ~ ayrı ayrı bize tanıttı. ela gözlü, orta yaşlı bir adamdı ve damdı. Onıın ismini pek işitmiş ve !ağına bir şeyler fısıldıyordu_ Akif yerek bana bakıyordu. Nlll'i Yük- be!U etmemiye çalışarak kalktım, 
latunnıı: ~rılarilc gelmiş bir kaç her halinden karısının tahakkümü 1 zevkle bir çok mizahi yazılarını o- Cemal ile gözgöze geldik. Hemen selin karısı iyice sarhoştu. Genç onlar Kerim Namıkla derin bir ko-
11Rrdı. 13 §air, ressam, muharrir de altında olduğu belli idi. kumuştum. Benim iki üç lı:ade!ı şa- kadehini alarak cşerefinize. demek sarışın şair ona biraz daha sokul- nu.şmıya dalmışlardı, farkında oJ. 
d.uııı... en, hiç birini tanımıyor- Geldiğim.izden on be dakika ra tan som·a alnız dudaklarımı ıs- .. muştu, durmadan bir şeyler fısıl- maclılar. Hacerle İbrahim Lı'.ıtfi ya-

Erkeği yanlış bir fikir veya iı.ti

kaınetten çevirmek için sertliği 

değil, dalına yumuşaklığı kııllan -
malı ve erkeği mizacına gÖl'e Ufa. 
reye uğraşmalı. 

Evin ınaıwırasmı erkt'ği en 
bağhyam hale koyıııalı ve soirayt 
ihmal ed.uek ttkeğe loLaıotayı 

ar.olmamalı, 

Arıularla imkanlar arasındaki 

miivazımeyi ırözöniinde tutmalı, 

Birkar lrnnrşluk bile olsa, birl:aç 
menekşe ahp bir küçük kadehin 
içine l:oyarak erkeğin gözünii bo
yamah, 

Eğer kadın fikren kocasına üs
tün ise, bn üstünliiğiinü erkeğine 
duyurmamah ve tevazuunu k:nUıı
narıık: möşterclı: seviyeyi aşmama· 
ğa çahşınah, 

Ne geri kafalı, ne ültra modem, 
makul elmalı, 

Çocuklarına ana, kız kardeş, a.
kadaş olmasını bilmeli, 

Ve hepsinin lıüliısası olarak 6j,. 
ribirine karşı Se\1,,>i. ve saygı dolu 
bir kalb taşımalı ve erkeği kusuır 
arıyan gözle değil, hoş gören gö:ıle, 
iyi tarafından görmeğe alışmalı .• 

A. N. KARACAN 

Alman yada askf rlik 
Berlin, 8 (A. A.) - Ordunun 

yüksek kumanda heyeti. şimdiye 

kadar askeri mükellefiyeUerden 
kurtulmuş olan Avustury ada ooğ
m~ bulunanlar da dahil olduğu 

halde 1906 -1907 de doğmuş lüm -
seleri bir devre için talime davet 
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MüDyaır<dl<®ır Ka<dlonDaır l!t!i!ll~ 
• • Dünkü patinaj şampiyonu, bugün-

Mılyarlar ınsana saadet kü Milyoner yıldız : Sonja Henie 
temin edebilir mi? 

Milyarder 
v~ -en 

kadınların en 
/ 

maceraperesti 
dilberi, 
Barbara 

en cazibelisi 
Hüton 

Altmış sene evvel, Nevyork a 
yaletinin Utica şe.}ır!ncie mağazası 
olan bir tüccar ifl.fuıe. yüz tutmuş· 
tu. Mağazasında çalışan tek memur 
ru Frank, bir gjin, ona, şöyle bir 
teklifte bulundu: 

,.....,....,,___....,,._=.,,,,.,.,...-. .,,...,,.....,,."""' bir memur olduğu için, mazisi, sa· 

- Mağazada mevcut olan işe 

yaramıyan şeyleri bana ver ve üst 
tarafına da karışma! 

je ve yeknesak geçmiş!L İlk mek
tepte öğrenilebilen şeylerdPn baş· 
ka bir şey bilmediği;ıı saklamıya 
lüzum görmüyordu. Ona, 1920 se- SONJA HENiE Holivut makyajcı· 
nesinde moda olduğu üzere, ro- henüz şöhretin !arının sihirli eli 
mantik bir isim alması tavsiye o- ilk basamağında yüzünden geçtik • 
lunduğu zaman: olduğu sıralarda ten sonra 

- Babamın ismi Andrev Şerer- Sonja Henie 1913 te, nisan 8 de 
dir .. An~emin ise'. evlenmeden ev- Norveç'te Oslo'da doğdu. Babas: 
v~l, Marı Fışer ıdı. B.ınlar, nam~s- kürkçü idi. Neşeli, iyi bir adamdı. Nihayet meşhur :yıldııı bus 

Adliye kt ... uorlarında gezinlyor
duk; hayır, affedersiniz, bir iş için 
avukat cX ...• ı bekliyordum. Gü· 
zelllği cidden dikkati çeken bir ka· 
dm yanıma yaklaftı. Bir fE!Y sor
mak istiyormuş ta, cesaret edemez. 
miş gibi bir hali vardı. 

dan çıkmadıkça oyuna devam et. 
medlk. 

Tüccar, memurunı.u teklifine 
muvafakat ettL O dr.. mağazanın 
camına şöyle bir ili.n astı: 

cBurada her şey 5 ve 10 Çente 
satılır.• 

~arane isimlerdir. B~nları değış· Sonja daha pek küçükken dansöz üzerindeki numaraların • 
tırmeye ne luzu'.11 var: Hal~ ~- olmak hevesine kapıldL Bu heves. dan birini 7aparken 
şuna ~!.dersem, ısmımı pek ıyı oğ· le dans dersleri almıya başladı. şına üşüştüler. Netice mükemmel 
renebılırler. Sonja, henüz patinaj yapmıya baş· oldu: Büyük koyu renkli gözle'• 

Nihayet maksadını anlattı, beni 
gıyaben tanıdığını söyledikten son
ra dedi ki: 

- Siz, mademki gazetelerle alA
kadarsınız, rica ederim, benim de 
vaziyetimi nazarı itibara almaları 
için bazı şeyler yazın .•• 

- Peki amma, dedim, ne yaz. 
mamı istiyorsunuz?. 

Bu kadar güzel b:r mahlukun ri· 
casını yerine getirmek için her şe
ye teşebbüs edebileceğim iişikird:. 
Kadın, derin bir iç çekmesile an
lattı: 

•- Ben, bir ölüyüm ... Neden şa. 
şıyorsunuz?. İnanmazsanız c ... > nü
fus dairesinden tahkik edin... Şu 
anda sizinle konuşan, içinde bu
lunduğunuz alemle hiç bir alakası 
olmıyan bir ölüden, bir yoktan 
başkası değil ... 

O çocuk, şehrin en ileri gelen al· 
lelerinden birinin oğluymuş. Hani 
nasıl derler, tam manasile bir 
cEşrafzade•.. Derebeyi ruhlle bü
yüdüğü için şımarık, küstah. .. Ar
kadaşlarile benim üzerime bahse 
girişmişler ... Düşünün bir kere ..• 
Tabii, müracaatlar, hattl tehditler 
biribirini kovaladı. Orada fazla ka
lamıyacağımızı hissediyorduk. Ma
mafih, bir akşam, çarşı ortasında 
terbiyesiz gence haddini bildirmek 
zevkini buldum. 

Tiyatrodan kovulması. sokak or
tasıııda bir kadın tarafından haka
rete uğarması bu şımarık ve küstah 
eşrafzadeye pek dokunmuş olmalı 
ki, tam kendisine yaraşan bir kah
pelikle intikamını aldı. Bir akşam, 
arkadaşlarile beraber, burnunun u
cunu görmiyecek derecede sarho§ 
olarak geldiler ... 

O gece iki kurşun yarası aldım. 
Uzunca bir müddet memleket has
tanesinde kaldım. Hatta bir ara ö
lümüme dair rivayeler bile çık-
mış ... 

Size garip geliyor amma, bu, İyileşince, artık ebediyen ctaş. 
böyle .. Gerçi sesimin tonunda, ve- ra. da sahne hayatına veda ederek 
y~ halimde en ufak uhrevi ali.met İstanbul'a döndüm .... 
yok.. yani mezardan kalkmış bir Bu maceradan hiç bir şey anla
mahlüka benzemiyorum, değil mi? madığımı ihsas edecek sabırsız bir 

Bundan iki sene evveldl. kocam.
1 

hareketim üzerine, artist kadın, 
la beraber Konya'ya gitmiştik... kolumu tuttu: 
Ben, bir seyyar tiyatro trupunda c- Durun, acele etmeyin .•• Asıl 
.ırtıstlim. Kazancımız o sıralarda facia şimdiden sonra başlıyor. Ası!, 

ıy ıd. Dılirsıniz tabii seyyar mevcut olmayışım lstanbula dönii
•iyatro kumpanyalarının kazançla- şümle tahakkuk ediyor. Yaralan
rı her zaman bir olmaz ve en kaba- marn falan gayet kıymetsiz hıidi
dayısı da insanı ancak geçindirir. seler ... 

İIB.n derhal tesirini gösterdi Vf. 

mağaza müşterilerle dclup boşal -
mıy:t başladı. Frank Vulvort'ta 
tek fi.atli satış sayesinde, az zaman 
da, milyonlar kazandı Bunun ah· 
fadı arasında, bugün, üç milyar • 
der kadın vardır ki, bunlardar 
Helena Vulvort Me C2n, Mütte • 
hıdei Amerikada, en güzel bah • 
çelere .. Msr. Jesl, Vulvort Donahü, 
Amerikanın en kıymetli mücev -
herat kolleksiyonlarırıa.. Barbara 
Hütton'da, büyük bir servete sahip 
bulunuyorlar. 
Bunların içinde. Barbara Hüt -

ton, her ne kadar d:.inyanın en 
zengin kadınlarından biri değilse 

de, zengin kadınların en dilberi, 
en cazıbelisi, en hırslı ve macera
perestidir. Şimdi, yirmi altı yaşın· 
da olmakla beraber, dünyada hiç 
bir zengin kadının uyandıramadığı 
alakayı celbetmiştir. O, adeta ma· 
sallardaki güzel sevgıliler peşinde 
koşun peri kızlarını andırmakta -
dır. 

Barbara'nın ilk aşk macera•ı, 
Gürcü Prenslerinden Aleksi Mdi
vanı ile başlamıştır. Bu Prens, 
kendlsile beraber Ru3yadan kovu
lan diğer iki kardeşi gibi, Ameri· 
kalı kadınları arkasında sürükli • 
yen bir sergüzeşt kahramanı idi. 
Barbaranın bu Prensle muaşa • 

kası, izdivaçla nihayetlendi. İki 
sevdazede._ bal aylarını Lido'<ia ge
çirdıler. Sonra genç iradının koca· 
sına hediye olmak üzere Venedik
te satın aldığı muhteşem saraya 
gittıler. Oradan da Barbara'nın 

Dünyanın tanınmış zenıtnıerınıl.en 

BARBARO HfiTUN 

bet sene :yaşamasl ldrungeldlğini 
anladı. 

Barbara için. beş sene bir yerde 
kalmak cehennem azabL. Her ça • 
reye başvurdu, böyle nir kayde tii· 
bi olmadan vatandaşlığını iade et· 
tiremedi. Bu ele avuca sığmıyan 
dilber, zengin kadın, şimdi, Ame· 
rikacia çile doldurmaktadır. Onun 

Diyerek aile isminde israr etil. lamadan evvel dansetmesini öğ- tatlı, taze bir çocuk yüzü, çok Si' 
Aradan altı sene geçince, daha renmiştL Belki de onun muvaffa. vimli bir tebessüm ... Küçük Not· 

çok erkeklere yaraşan küçük rol- kiyetinin sırrı buradadır. 8 yaşın- veçli enfes bir genç kız olup çıJ<tl
ler aluııya başladı. B•ı sayede, is • aa idi ki, küçük Norveçliye ilk pa· Şimdi bir mesele daha kalmıştL /.• 
~i, i_lanlara girdi. İlanlarda ismi- tınlerini satın aldılar. Küçük kız, caba iyi oynıyabil~ek miydi! Qen9 
ru ~/isteren harfler, yavaş yavaş muvazenesini buluncıya kadar yeni k .lk fil i K t. , d k d'-' 
b .. .. d" N'h t k k d .. .. ız ı m ar opu n a en IJJ' uyu u. ı aye os oca uvar a- pat01Jerile bir çok defalar duştu. .. . . sl 
fişlerini doldurmıya başladı. F k t 9 d 1 ak derhal gosetrdı. Rolüne derh a a yaşın a, umu mıyac mu- 1 • . 

Onun, tam tenasüplü yüzü, biraz vaffakiyetler göstermiye başlamış- kaynayıvermişti. Gayet tabii ve ıY1 
hazin olmakla berabe; sevimli te- tı, 11 yaşında Norveç şampiyonu idi. Sonja bundan sonra şu filmleri 
bessümü onu, son sesli filmlerin oldu. 13 yaşında dünyanın ikinci çevirdi: cPrens x., cSaadet mer· 
büyük yıldızı halinde bulundurdu. şampiyonu idi. 14 yaşında ise dün- diveni. ve nihayet en yeni filıııl 

ya şampiyonu oldu. cKollej mankeni .. Her filminde Ondan sonra, o. Mari Dügan'in 
davası ismindeki sesli filmde de 
şöhret kazandı. Aldığı aylıklar, iki evlenmesinin, kendisine 

malolduğunu bilir misiniz? 
buçuk milyar Frank'a ... Az 

niye 
Bir artık, yüz binlerce dolarla sayılı • 

Artık Oslo'daki evinin odalarım Sonja numaralarının daha iyi ol• 
altın, gümüş kupalar, madalyalar, masına itina ediyor ve her filmill' 
diplomalarla doldurmuştu. Genç de numaralarını değiştiriyordu. 

yordu. Norma Şerer, aldıklarının 
değil d d k b' k k kız zaferden zafere koşuyordu. 10 on a o uzunu ır enara oyu • ••• mi? 

yurdu. defa dünya şampiyonu, üç defa Ü· Genç Norveçli Holivutta çok ha• 

Şerer'in bu burjuvazi yaşayışı, limpiyat şampiyonu oldu. Fakat reketli bir hayat geçirıyordu. Darı.! 
Metro • Goldvoyn kumpanyasının müthiş çalıştığı da muhakkaktı. Se- ediyor, geziyor, eğleniyor, kimSeYe 
reisi İrving G. Tolbe~·in dikkatini nelerce günde 6 saat patinaj yap- aldırmıyordu. Oldukça garip bir Sinema san'atkarligile kazanı! • 
celbetti ve onunla evlendi. Şerer mıştı. Nı'hayet hır' gu"n kendi ken- t' ti B ı b b k · · bit 

Milyarder olan tek Artist 
Norma Şerer 

mış büyük bir servetin sahibi, Ho· ıp . unun a era er ço ıyı 
de bu sayede, Holivutun bilyük h 1 r 

livudun pek cazibeli Mari - An· dine: cZevki kadar te likesi o an arkadaştL Holivuttaki bütün gen,, 
patronu oldu. · k ki d k T'f• tuantti olan Norma Şerer'dir. bu mesleğin sonunda ne olaca· güzel er e er için e en ço 

Birçok yıldızlar, ellerindeki va· İrving Talborg, 1936 da öldü. Bu ğım?> diye sordu. Fakat Holivut rone Power'den hoşlandığı da mu• 
itkar mukavelelere glivPnerek, bü- dahi san'atkar ve iş adamının 37 bu sualin cevabını uzun zaman a- hakkaktı. Bir zamanlar sık sık <>' 
yük servetler kazanacakları hülya- yaşında topladığı servet yarım mil raması için ona fırsat vermedi. A· nunla beraber göründü. Sonja hiÇ 
sile Holivuta koşmuşlardır. Bunla- yar franktı. merikada 4 firma birdenbire ona müsrif değildi. Çok para kazanıyor 
rın azı, Kaliforniyanın tahripkar Norma Şerer, kocasından kalan derhal konturat akdetmek üzere ve parasını muhafaza etmeyi biil· 
tesiri altında, ancak orta bir servet mirası kendi kazancına ekleyince ayni zamanda teklifte bulundular. yordu. Bugün onun için milyoner 
temin edebilmişlerdir. Jan Harlov l!!ilyarder bir kadın oldu. • Sonja hiç te telaş gösetrmedi. Ga- yıldız diyorlar. Genç kız, büyük 
gibi sihirkii.r kadınlar bile, öldük· İşte .. Mılyarder kadınların haya- yet sakin kendi şearitini söyledi ve bir şöhrete kavuşmasına, çok faılJ 
!eri zaman. ancak 600.000 dolar bı· · tı! Bilmeyiz, okuyucularımız, bun- bir sabah genç kız Holivuta doğru para kazanmasına rağmen biç tı 
rakabilmişlerdir. !arı okuduktan sonra, pek çok pa· yola çıktı. Fazla mağrur görünmü- mağrur, kendini beğenmiş bir malı· 
Kanadalı Norma Şerer, on dokuz ranın hayatı başkalaştırabildiğine, yordu. Ayni zamanda hiç te endi· !Cık değildir. Geçenlerde Amerik• 

yaşında, Holivuta geldiği zaman saadetler yaratabil~ceğine ihtimal şell, telaşlı değildi. daki Norveç sefiri merasimle oıı• 
pek te haris değildi. Babası, fakir verebilecekler mi!. Sonja'nın güzelden ziyade se- Saint-Olaf nişanını taktı. O, yaını' 

(Bu güzel kadının, hayatı icabı bir Buraya gellnce ilk işim kocamı 
erkek ifadesine Jiahip oluşu ne ga- aramak oldu. Hayrelte öğrendim 
rip bir tecelli idi), ki vaktile jigolosu olduğu kadınla 

yirmi üçüncü yıldönümünü kut • ----===--====------------- vimli, hoş bir yüzü vardı. Acaba bu resmi takdirleri kazanmaJd• 
fotojenik olacak mıydı? Holivut ıkalmıyarak halkın da gönlünü fel· 
makyajcıları derhal genç kızın ha· hetmiş bulunuyor. 

Evet, o sıralarda kazancımızın iyi evle~ ... Bu havadısı ne büyük 
idi. Fakat, iki çocuğuma rağmen o- bir şaşkmlıka telakki ettiğimi bir 
nunla geçinemiyorduk. Sebep mi? .. tasarlayın ... 
Hiç sormayın ... Kocam yaratılışın- Kendisini aradım, buldum, k'>
da tembel olan bir adamdı. Amma nuştum. Beni tanımadığını, kendi 
b.ıemı•;. ıniz ... İstanbulda iken u- kansının öteki olduğunu, benim bir 
fak bir ıJi v<.1rdı, lakin bu iş asla müddettenberi ölmO.ş bulunduğu. 
dört nüfuzlu evimizi geçindirecek mu o kadar tabii ve sakin söyledi 
mahiyette değildi. Beni en çok ra- ki, rüya gördüğümü zannetmesem, 
hatsız roeıı, erkek oluşuna rağmen ya çıldırır, yahut ta onun çıldırdı· 
onw1 o sefil miskinliği, o hazırcılı- ğına hilkmederdim. 

.d Ellıt'ttc, seyyar bir tiyatro- Kendime gelince ilk hissim bir 
da çalıŞl<n bir kadının ne çeşit tek- hayretin osnsuzlu~da kendin_U 
liflerle, ne türlü tehlikelerle kar- kaybetmek end~e.<ı oldu. Ben ... hır 
~ılaşacagını tahmin roersiniz (İçim ölü? .. 
den; hele 0 kadın sizin kadar gii- Bu his ıu sonra yerini kudurgan 
zel olursa, diye düşündüm). bir hiddete bıraktı. Tabii, derhal 

ı kanuni yola, mahkemeye müracaat şte Konya'ya kumpanyamla gel. 
ettim. Keııke etmeseydim. Neler 

diginı 7.amiln, güzelliğimi bile is-
tismardan çekinmez bir canavar o- öğrendlm, tahınln edemezsiniz. 
lan kocamla münao;ebetim bu rad- Kocam, benim vurulduğum ha. 

berini, öldürüldO.tfun şeklinde ga
zetelerde okuyunca doğru resmi 
makamlara müracaat ederek hür 
adam olmak hakkını kazanmış ... 
Bu suretle bir b~kasile evlenmek 
iınkıl.nına ka\'llşmuş ... Tabii benim 
ölümüme bağlı olan hadiseler bu 
suretle tahakkuk edince nüfus da. 
iresi de kaydımı kapatmış ... 

dede idi ve o beni burada da takip 
etm~tL Çocuklarımı düşünmll6em, 

bir l.ihza tereddüt etmeyip ayrıla
caktım. 

Konyada gayet saçma bir kıs

kançlık vesilesile adamakıllı kav· 
gu ettik ,.e korktuğum başıma gel
di; kocam, beni bırakarak tek ba. 
şına İstanbula döndü. 

Meğer bu, onun arayıp ta bula· 
madığı bir nimetmiş. İstanbulda 
kendisine para yediren bir kadına 

Sorgu, sual, muhakeme, müna
kaşa; bütün hüviyetime ve maddi
yetime rağmen resmen ölü oldu
ğum tahakkuk etti ... 

c ulayc·a ıanwnını harcamak Şimdi soruyorum: B~n neyim? 
imkanını bulmuş. Kimim! .. Benim koskoca varlığımı 

Ben, iş arkada~larımla turneye hiç kimse kabul etmek lsetmiyor! .. 
dt'Vam ett.ııı; ~radan b!r kaç ay Halbuki ben bugün mademki yaşı. 
daha geçti... yan bir mahh'.'ıkum ve mademki iki 

O hadise sırasında cM .... vila- çocuk anasıyım .... 
yet merkezınde bulunuyorduk. Bir 
geec, ymcı sııhnede numaramı ya
pıvordunı Birınci sırada oturan 
s:ıdıo genderd"u biri maruf tabi-

Hıçkırıklarını tutamadı. Ben de 
bu beklenmedik netice karşısında 
ııen• uğmclı~ıını 'aşırdım. Çünkü 
ka<lın, bütün teşebbüslerinin neti· 

!ulamak için Parise uzandılar. 

Gürcü Prens, bir gecP., yüz kişilik 
bir ziyafet verdi. Bu ziyafete 
400.000 frank sarfedil:li. Prens, bu 
ziyafet masrafını o kadar ehem
miyetsiz buluyordu ki: 

- Ne yapalım, bu ıktısadi buh
ran zamanında, masrafımızı kıs • 
mıya mecburuz. 

Diye, misafirlerine mazeret 9e
yan ediyordu. 

Barbara ile Gilrcil Prens ara • 
sıııdaki evlilik hayatı çok sürme
di Genç kadın, kara gJzlü Kaf • 
kaS)nlı sevgilisinden çr.bucak u • 
sandı; gönlü, sarışın bir &dam olan 
Danimarkalı Kont Havkviç • Re -
ventlof'a kaptırdı. 

Bu ikinci evlilik, maceraperest 
kadını tatmin eder gibi göründü. 
Hatta, bu izdivaçtan, bir de oğlu 
dünyaya geldi. Fakat aradan çok 
zaman geçmeden, karı koca ara • 
sındı. ihtilat başgösterdi. Ayrıldı
lar. Kadın, oğlu ile beraber, Lon • 
drada muhteşem bir saraya yer • 
leşti, yine rahat etmek imkanını 
bulamadı. Bu defa, kocasının, oğ -
lunıı kaçırmak istediginden şüp • 
helenmiye başladı. Sarayını, bir 
muhafaza ordusile muhafazaya 
başladı ve kocasını, İngiltereye a
yak ba<;maktan menettirdL 

Bu aile kavgası, nihayet bir 
musalehaya bağlandı. Artık biri • 

Bu sühın, İkdam okuyucularının bize soracakları suallere V.;. 

bizim vereceğimiz cevaplara, gündelik hadiseler arasında okuyucu· 
larııııızın merak etmeleri muhtemel olanların izahına hasredllmi,
tir. Halledemediğiniz her müşkül;; ri•,danı. sualler \'C cevaplar mu· 
barririne) odresile bizden sorab. irsinlz. Aynca biz de günlük ha
disel<4'i takip ederek okuyucularımızı aydınlatmaya çalışacatu. 

Küçük •İnema hauadi•leri --
Yakında yeni Amerikan filmle

rinde §U artistleri birlikte görece
ğiz: 

Loretta Young ile Rlchard Gre· 
ene'i cKentucky• de. Bu film renk
lidir. ..... 

Erol Flynn ile Basil Rathboneıu 
cŞafak keşif kolu• filminde. 

Şimdiki tayyarelerin 8 • 10 bin ı Büyük harp gemisinden maksat """ 
metro irtifaa çıktıkları malum. nedir7 Bazı torpitoların inşası, Olympe Bradna ne Ray Mllland'ı 
ilk defa 1000 metrodan {az laya\ dritnotların inşasından daha az Jacques Oeval'ın bir eserinden a· 
uçan kim idi? zamana muhtaç değildir. Umumi lınmış olan cSay it in Frenck• fil. 

İlk defa bin metrodan fazlaya, olarak bir fikir verilmek için şu minde. 
tam 1500 metro irtifaa çıkan tay • malumatı verelim: '""" 

yareci Pcıllandır ki, 1910 sen.esinde Son Fransız kruvazörü Rişeliyö Bette Davls, cErrol Flynn'l cKız 
Los Anjelsteki ınitingte bu tecrü • iki sene zarfında ve 5.000 amelenin kardeşler• de. 
beyi yapmış ve muvaffak olmuş • devamlı mesaisile yapılnı.ı.,,<tır. 
tu. 

• •• 
... 

.... 
Bette Davis, George Brent cKa

ranlık zafer• de. 

Arti.ılerin ruimlerl 

ŞARLO'dan ayrıldıktan "'0: 
PAULETTE GODABD'm yılcl 

Cihan Harbinin bütün millet
lere kaç insana mal olduğu 
ma!Um mudurT Kaç kişi öl • 
m% kaç kişi yaralamnıştır? 

Fransada bir cellat ölmüş, bu
nun bir husu&iyeti vardı kl, 
celladın ölümlinii ajanslar bi
le haber verdiler? 

büsbütün parladı. Şimdi de 0~ 
Holivutun seksapall diyorlar. ~:ı 
kadının burada gibel hlr re<JJ\l 

Alice Fay ve Char11?9 Farrell'i görüyorsunuz. 
tayyarecilik üzerine çevirmiş olan ===========~ 
cTail Spun• de. . şıı. 

Cihan Harbinde yek!lnu 20 mil

yonu tutan ordular harbetmişti. 

Dört sene süren bu kanlı badirede 

on milyondan biraz fazla insan 

Deibler isminde olan bu cellat, 
Fransanın celladı idL İdam mah • 

kCımlarının giyotinin satırından o 

geçirirdi ve asıl mühim olan bu 

kanlı işe on dokuz yaşında başlı -

.. .... 
Fransada çevrilmesi biten yeni 

filmlerden birkaçı: 

.şato İl haydutları• artistleri: 

Charles Vanel, 1 Albert l'ıeı• 
Conchita, Montenogro. 

••• 

birinden boşanacaklar; fakat ara • can vermiştir. Buna mukabil ya • yan Deiblerin bu işi 57 senedir fa· Rene Pujol, Alibert, Betty StoJı:. 

feld,. 

4 Çevrilmesi jffişünülen filıı:r; 
!erden birkaçı: StencUıal pıe ııJ 
Chenalin meşhur eseri ,l(ırfllıcı 
Siyah• ı filme çekecektir. B3J 

1
,,, 

dın rolünü Marle Beli yapacak 
larındaki dostluğu idame edecek • 
ler. 

Sabık Kontes, ikincı kocasile, 
iş~ böyle tatlıya bağladıktan sonra 
A vrupaya veda etti ve Amerika • 
ya hareket etti; fakat N ev - Yoka 
çıktığı zaman, bir ecnebi ile evlen· 
mesi yüzünden Amerikan vatan • 

ralılar da zaman zaman on milyo

nu bulmuştu. En yeni istatistikle· 

re göre Umumi Harp dünyaya ölü. 
kayıp ve malul olarak 22 milyon 
kişiye malolmuştur. 

• •• 
Büyük bir harp gemisi neka • 

sılasız yapması idi. Bu 57 sene 

içinde cellat dört yüz kişinin bl!§ı· 

nı uçurmuş, tam 401 inci mahkü • 

mu idam etmek üzere yola çıkaca

ğı sırada kalp sekteııinden ölmüş· 

tür. Deibler mesleğe babadan ve 
büyük babadan tevarils etmi,, ay
n• """"le RO lira ka<i•r bir nara ka· 

cDuello artistleri: Rene Barbel'İli 
Mircille Baln. 

Hazrlanmakta .olan filmler -

••• 
den birkaçı: cSamlmJ anlaşma• 

artistleri: Gaby, Morlay, Francen, 
Janiı;uı Daruy, 

...-ıiP!lll 

••• f!l • 
•Kuyumcular Rilitıını• eri• 

minde baş rol Lemis Jouvet'e " 
lecektir. e-

Maı·i Allegritnin M9yı>ta sıılı1100 
y~ koyacağı bir filmde ~sn 
L<ıfcaut Simon Simon'ı .rol 

""' 
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• 
1. spor likten çekildi 
Buna sebep bütün azasının talebe bulun
ması ve haklarında verilen s11n karardır 
leb~~~~ulspor klübiı aşağıdaki 1 zuubahs edileceğinden bu karar 
•! İst dun akşam Becien Terbiye- muvacehesinde memur talebeden 
cd re~ul Dırektörlüğüne tevdi başka türlü istifade d~ mümkün o
llııştı li.kten_ çekildiğini bildir • lamıyacaktır. Bu kararda biraz da 
hare~· Teeıısurle duyduğumuz bu şayanı dikkat görülen dhet şudur. 
:l'ar et hakkındaki düşüncemizi Karardan sonra lisey1 bitiren b;r 
t.ıb ın Yaıacağıınızdan buı,;i\n mek-ı1 genç evvela memur olur müteaki-kt n~rıle iktifa ecFyoı :ız. ben üniversiteye kaydedilırlerse 
se- ;nbulspor klübü İstanbul Li- klüpte müsabakaya iştirak etmesi 
re lnt~lt!beıerinin muhtelif klüple-: kabul edildiği halde mezkıir ka -
Y•ptık~ap etmemesi tahsillerini 1 rardan belki senelerce evvel me -
faııınat'ı çatı altında onların spor muriyete intisap etm'.ş ve fakat 
S>:!n. arını temin makııadile 14 f"mektebe duhulü memuriyete inti
diiı-: ~vveı_ kurulmuş bir teşekkül- saptan mukaddem bulunmuş olan 
tııeııı le endısıne has vakarı ile, azamız kendilerin~en çok g~nç . ~ 
tlnd ket ve spor sevgisile muhl· lan ve yukarıda ışareı ettığımız 
llıis ~:r~.en~ bir senıp.ıti temin et- birinci vaziyetteki azı.mıza naza
>.iy~ . U~uz ve şeref ıloıu bir ma- ran daha yaşlı ve kıdemli memur 
tir rıı.ıJık bulunmu, bır cemiyet- oldukları halde maç yapamıya -

Son caklardır. 
istinat kaı:ı1r münhasiran mekter.e Eğer azamızdan olu!) bugün for
alaıı b eden ve mektepten kuvve•. masından uzaklaştırılan Lise ve 
l'l•·, u. teşekkiilü tamamel! sars - Üniversite talebeleri kendi mek -

' ır ı 

ııı · 8lanbul Lisesi talebesinin tep formalarlle memleket sporun-
~zu lar n ının spor yapan aza • da bir mevcudiyet oiurlarsa son 

ll!u-
1 
"7.ılarını bu karar karşısında karardan netice itibarile mütees · 

Perin' rıııcte ı korıunak ıçin tahsille- sir olmamış oluruz. Bu:e düşecek 
"' • 

1
n vazgeçeceklerıni muhtelif vazi!e Beden Terbiycs! Kanunu 
~ .. e b dır eyan ve arzetmişler - mucibince tayin edilecek çağdak 

l<<I! gençlerimize teşkilAtın emri altın· 
dh~nk~ın h_edenle mütevazin bir da \"'lışmalarını teşvik ve temir. 
kıup 'd ınkışafına tarafdar olan ~tmekten ibarettir. 
taııa~U:r!'Si göz yaşarlacak kadar Genel Direktörlük;e talebeleı 
ltıtira le dolu olan bu feragatli hakkında verilen karaılan kanu-

caattar ·· 1 • ''ddet . ı on emek ve fiü,u nı hükümler karşısında mafev~ 
\'akk rııı~ olmak maksadile mu - idari kaza mercileri nezdinde 

at b" kilrııe _ ır zaman için likten çe - klü;;ı cephesinden bozdurmak im -
"fıun~e karar vermiştir. kan ve ihtimalleri dt! mevcut ise 

llıeınu: Ü<'net Direktörlüğümüzün de bu hususta resen hareketi ida -
haıtkın~e talebe olan idmancılar re heyeti muvafık g5~mediğinder. 
Oıtntışt verdiği karar dahi amil 

1 

ve netice itibarile buı;ünkü vazi -
soı,•pl Ur lrae ettiğimiz kanuni yet bizim on dört sene evvel te
\'e ine er ~azarı itibare alınmamlf min~ çalıştığımız ve muvaffa1. ol · 
lehe k "1Urıyete intisap tarihi mek- duğumuz teşebbüslerln umumi bir 
lar 

1 
k:;rıt_ ta:ihinden aonra olan - 1ekilde tatbiki demek olduğu içir 

llıaiı; ~~tnuzde müsabaka yap - maksatlarımızdan aykırı bulunma 
!leden ~ı bahşedllmemiştir. Li- dığımdan Devlet Şurasına müra
gaYtsi mezun olan bi~ gencin ilk caat hususuna karar ittihazı key -
tey0 k memuriyete değil üniversi- fiyeti zaten nizamname mucibince 
zıvet ::dolunacağından ve bu va- bu ay içinde klübün yapılacak o · 
Sabı da:ır:ıısında memuriyete inti· lan normal kongresinde bir mad -

ırııa kaydından sonra mev- de olarak arzedilecektir. 

Alınanya lik maçları 
tnühim bir safhada 
f "Pid, Vienna, Admira eski 
0 "-'llTJetlerini muhafaza ettiler 

ı \'arıı 
arıı-ı cJ.ı.n, 1 tc lı.uı lik maç - tek puan kaybetmeden ş - O galip 

la n baz. Jn"'I . 
t Jır: - u ıım neticeleri şun- çıkmıştır. 

8eı·ıı 
' Otı S • - ,.. v. 92 - Herta Be 

Einicilik 
1\- '''•trıet R ıı :,; _ .. aınhurıı - Holştayn Enternasyonal turnua 
lız ı cuı,;· llaınhurg~r Sv. - Po- ____ __: _____ _ 
tı s V T ~k 4 _ o, Hanover 96 _ Berlin, - Doyçland Halle'de ya
\\· o'S.\ B '-'Uneberg 5 _ 0 Schvartz pı!ınakta olan enterna&yonal bini
! a ;sen - Rot Weİss Essen ellik turnuasının Führer mükafatı 
:: , :İ ~ lınaııya _ Tus Neuendorf için yapılan müsabakalar sona 
., ,F ra~ bu · t" ' 1 S - ı-g Fc. - Sandhofen ermış ır. 
l\, ı!•ı; v. Vaidhof _ Föniks 2 _ 1 Mareşal Göring, ve daha birçok 
7 - O~huı-g. - 1. E~. Nürnber~ şehsiyetlerin önünde ) apılan bu 
A.ııstrı· Rapıd - Vacker 0 _ 0 müsabakaları Almanya ekibi 18 
e%a " -; Amatör fiaı 4 _ 4, Vi~· hata puaniyle birinciliği almış -
ra ....... Cr Poıtklup 4 _ 2, Adın!- tır. 

ao.er Sc. 8 - o. Neticeler şunlardır: 
j. ı\iınany,. * 1 - Almanya cAlşimist ile bin-
~ııı.e kalan ;upasının aömi fina- başı Mom, Tora ile yiızbaşı Hasse 

• 1, Si.!eı evyera • Saksonyayı q,5 hata, Baron ile yuzbaşı Brin -
~ 2 ı Ya • Vürtembergi de ke- kaınaıın 9 hata ile 

rııağliıp etmi;ıtir. 2 - İtaly1 cN a.sello Halico ilı 
ltaly d Boks binbaşı Filipponi ı,5 !:ata il.:?, Ad-
~ rigat ile Kaymakam Bettoni 6 ba-
ti ~Vı-ııpa fa . ta ile. Ronco ile yüzbaşı Conforti 
ıı.:bıo 10 raV:pıyonu boksör Tu- 17.:J/4 hata ile .• 
t• ılrnlştir lldluk bir maçta Lo- 3 - Lehistan cZbiger ile yüzba
.;.; kar,.~; Aynı günde İtalyan •t Komoroviski 4.3/4 hata ile, Bo-
" 0··ıe ,an Be!çı"k ı · . ' t'i d' a ı Frattını ı ·ı k k p ki l~ - l) ravuntluk b" k 1un ı e ayma anı ohores , 
tır 'Yl say h ır ar- 8.3/4 hata ile, Bomb<L• ilEt yüzbaşı 

· ı f.oit.blle kazanmış- Ryike 12 hata ile .• 

Alrrı T en:s 
-........:.:.._arıyad ... 
ltr~ 

it~ !> Uı>asıııı f" lugrn n ınalınde Henkel ,. aıı ka 1 "'nket rşı aşmıştır 
rnkib· 
. ını 6,'2, 6/1' 6/3 

4 - Fransa 40 hata ile, 

5 - Belçika 56.5 ha~R ıle. 

6 İsveç 131,5 hata iJ,. 

Ragbi 
K:ırdif: :i:ı.ooo seyircı öııuııcl" ya

pılar Gal ile İskoçya Ragbt maçı 

SADA 

il 

• 

........................................... ~ 
-

Afnkada çok fazla rağbet bulan av: Fil 

1 
1 
ı 

1 
1 1 Cümhuri7etçiler başlannda Relslcümhur AZANA olduju halde 
1 süratle Fransaya iltkaya karar verdiler ve bucüne bdar l,panya-
• daki bükfrnıet taraftarlarının yüzde ııebetı.i kentlllerlni Frans:n u at-

i hlar. Yukarıdaki resimler FRANKİST tayyarelerin bombardinıaıu. 

1 na ve hicret eden İııpanyollarla ispanya harbbıin safahatına alttt., 
Yalnız bir resim İspan Kralı ALFONS'u ıi!stermektedir. 

ı... ........................................................................... .. 

ınd~ k.o 't&nl r r .imlt"rinı n.,,.rı•t tı 111 i-:r: ıT'IÜlbJ. ba:vdutlarta 



SAYFA 1 

NOTlLAR 
Bir yıldonümü için 10 

bin halo 
Şimali Amerika bu ... Orada 130 

milyon insan yaşıyor, fakat bu 130 
milyon o kadar sonsuz membalara 
maliktir ki, bütün dünya nüfusu 
onların yaptıifıuı yapamıyor. İşte 
bir n1i ... al: 

Cümhurreisi 
Ruzvelt 57 ya -
şına basmı'i- nu 
yıl dönümü i -
çin Amerikalı -
!arın tertip et -
tikleri şenlikler 

meyanında ver .. 
dikleri balonun 
sayısı 10 bini 
bulmuş. 10 bin 

htt lo nP d' ıne tir? Bunu tasavvur 
ed<biliyor musunuz? Her baloya 
asgari bir hesapla 500 kişi girecek 
olsa 5 milyon kişinin yalnız Ruz -
ultin ~,Jdönümünti kutluladığını 

ani anınız. 

~im bir gece masalı gibi 
İran vcliahdi ile Mısır Kralının 

1 -.f!e•lerinden biri Martın 

16 ıncı günü ev

leniyorlar. Bu 
izdivaç için ya
pılan hazırlık -

!arın bir ikisini 
yazalım: 

Gelinin ciha -
zı için sarfedi .. 

len para 3.5 mil

yon Türk lira -
sını bulmakta -
dır. Yalnız Pa -
ris sergisinden 

satın alınan bir 
• ge.rdanlık 9 O O 

bin Türk lirası kıymetinde imiş. 

Bir ilk genç kız 

hareket nasıl 

balosunda 

etmelidir? 

Bir ıenç kızın ilk balosunda giyeceği çok tık bir tualet. Bt 
•lbise açık mavi lamedendir. Fa kat arzu edilirse krep setendcn ya
ıut dantelden de olabilir. Göğsündeki ve başındaki çiçekler daba 
oyu ma, .. idendir. 

Bu izdivaç tam bimbir gece ma
sallannda, şu küçükken hayali -
mizde bir rüya gibi canlanan dü -
ğiinlue benziyor. 

Bir genç kızın hayatında ilk ba- etmelidir. Genç bir adam tarafın
fonun oldukça mühim ehemmiyeti dan ima edilecek randevuya gelin

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı vardır. Genç kız orada bilmediği, ce; buna fırsat vermemek en doğ-
• yeni b _ muhitin içine karışır ve rusudur. Zaten dürüst bir erkek, 

M 1 Z A H en mühimmi, erkeklerıe ılk yakın ıas1a baloda ilk gördüğü bir kadına 

Faydalı Bilgiler 
Limonu sıkmadan evvel on 

dakika kadar sıcak suda bıra
kınız. Böyle yaparsanız, sık -
tığınız zaman suyunun iki 
m~<!ili arttığını göreceksiniz. 

• • •• 
Şimdi portakal ve manda -

lina r1cv..,imindcyiz. Portakal 
ve mand<11innları yedikten 
sonra kabuklarını sakın at -
ma ·ınız. Bu kabukları kuru
tunuz ve sobanızı yakarken 
odunların arasına koyunuz. 
Size mükemmel bir koruluk 
vazifesi gürecek1erdir. 

• •• 
Camları sirke ile !<iİliniz, 

Bütün lekelerin çıktığını ve 
çok temiz paTlak bir hal al -
dıklannı göreceksiniz. 

• •• 
Pancarı kolayca ayıklamak 

için evveli. kaynatınız. Sonra 
sıcak sıcak soğuk suya atı -
nız. Kabuklarının kola~·lıkla 

çıktığını göreceksiniz. 

• •• 
Çamurlanan, kirlenen ~em

siyeleri temizlemek i~in ev -
veli. onları açarak kurumaya 
bırakınız. Sonra sert bir fır -
ça ile fırçalayınız. Şemsiye 

iyice temizlendikten sonra 
çay ile iyice siliniz. Ona eski 
parlaklığını vermiş olursu -
nuz. 

• •• 
Yünlü kumaşların yıkan -

dıktan sonra sararmalarına 

mani olmak için suya birkaç 
kaşık pudra şekeri atmak fay. 
dalıdır. 

Kırmızı burunlar 
temasını orada yapar. \randevu tekli! etmez. Sonra genç Günde beş dakika benzinle bur-

Bir çok genç kızlar, ilk baloları- kız kendisini dansa kaldırmıya ge- nunuza kompres yaparsanız kır

na gitmeden evvel bir takım tatlı len bir kimseyi choşuma gitmiyor. mızılığın azaldığını görürsünüz 

hayallere dalarlar. Yine bir çok diye reddetmek nezaketsizliğıı -nkat benzinin kokusuna taham-

Ressam 1 - Dikkat et canım.. Şa
heserlerimi çiğniyorsun? .. 
Reıı•am 2 - Ya? .. Dur öyleyse 

bir kere daha üzerinden geçeyim! •• 

Memur - Neyle geçiniyorsunuz? 
Şişman - Allaha çok şükür, 

kendi yağımla kavruluyorum .. 

·- ----

- Ne o?.. Karını yediğimiz ıçın 

vicdan azabı mı duyuyorsun? 
- Yok, amma, midem biraz has -

sasçadrr da ..• Hazmedenıi.rorum. 

genç kızlar romanlarda okudukları ·· • ı 
.. .. gostermemıye mecburdur. Eger c nül etmek meseledir 

ve etrailarından duydukları bulun nu redd d .. b .. 1 ·1 d asl . e erse o urerıe e a 
aşk hatıralarının bu ilk baloda. ------o----
kendilerini beklediğini zannederler dans etm;yecektir. ·Büfeye genç 

bir adamla birlikte gitmesinde bir 
Sevinç, heyecan içinde çırpınırlar . 

mahzur yoktur. 
Bazı genç kızlar ise ilk balolarında 

Ciltteki çatlaklar 
Ciltteki çatlaklıklara karşı bu 

Son söz olarak şunu t~krar ede- merhemi kullanmalılsınız: Birer 
nasıl hareket edecekl~rini bilmez. ğim G 

ce : enç kızın ilk balosunda gram tanin, acide borique, onar 
kendi kendilerine bir takım sualler ı . . . . 

yapacagı en ıyı hareket kendi ken- gram pelesenk, lanolın ve 40 gram 
sorar, tahminler yürütürlre. Bu d 

isi gibi kalabilmesidir. 
1 
glycerole d'amldon. 

genç kızların kendi kendilerine sor

dukları sualler arasında şunlar da 
vardır: 

- Orada genç bir adam bana ba

zı komplimanlar yaparsa nasıl ce

vap vermeliyim? İma edilen bir 

randevu teklifini 

doğru mudur? Genç bir adamla 
büfeye yalnız başıma gidebilir mi
yim? Beni dansa kaldırmıya gelen 
birini hoşuma gitmediği takdirde 
reddedebilir miyim? Bir baloda da
ima annemin yakınnıda mı otur
maklığım lazımdır, yoksa genç ar
kadaşlarımla beraber salonda do
laşabilir miyim? ,, 

En doğru hareket, ilk balosuna 
hazırlanan bir genç kızın bu balo
ya her düşünceden uzak iştirak et
mesi, hareketlerini hafif bir kon
trol altında tutup nihayet tabii ol
mıya ehemmiyet verme~idir. 

Sonra bir genç kızın dikkat ede

~aırlf Rkn şa~ka modeDI 

B.ı yaz Kanotie şapkalar yine ;ok moda olacaktır. Geçen yazır 

nazaran bu ppkalarda küçük bir değişiklik vardır. İnce tüller ve 
zarif çiçeklerle süslenerek &"İyilmektedirler. Yukarıda ıiae 10n moda 
iki zarif Kanotie şapka modeli takdim ediyoruz. 

,,, ,,,,,, • 
ceği şeyler şunlardır: Evveliı giyin- Kücük taııaiyeler 
mekten başlıyalım. Bir genç kız, --'------- YemeJıler: 

ilk balosunda dekolte, yahut göze * Bir suarede kullandığınız 

çarpacak kadar fazla süslü elbise- büyük ipek gece mendilini ayni 
ler giymemeli, mücevher takma
malı, fazla boyanmamalıdır. Ter
cih edeceği elbise daima açık renk, 
kısmen beyaz olmalıdır. Saçlarını 
elbisesini çiçekler, yahut kordela-

Pilavlı Hamsi 

••••••••••••••• l larla süsliyebilir ve hafif bir ~e
kilde, yani yanaklarına biraz pem-

Orlaköyde bir sandal tattı 
D"n Ortaköyde bır d• 'niz kazası 

o.muştur. Ortaköylü Kazıma ait 
olup kiracı Kad=inin ldaresindeki 

belik sürerek dudaklarını. hafif 
boyayarak çok az bir makyaj ya
pabilir. 

Baoda nasıl hareket etmelerine 

mışsınız. Eğer saçlarınız perme -
nanth ise hiç korkmayınız. Derhal 

tin sürerek yukarı doğru yani tersi 
ne fırçalayınız ve parmaklarınız 

bu.vük bir sandal ıçındeki dört ki- gelince: Bir genç kız ilk balosunda 
b h k 1 tepenizde toplanan saçları kıvnm-

şi ile köy~ <loğru ı;.dfrken, bu 51 _ asla çok ser est are et etmeme i-
d . F k t b onun •·ok ta vahşı" !arı muntazam durması için par -rada kömür r.iar:ık Arnavutkö . ır. a a u. .; , 

yünden dönmckt~ olan büyük bir durgun ve çekingen durması de- maklarıruzla bir iki kere büküp 
kömür vapu~lınun dalgasından mek değildir: . bırakınız. Sonra saçların düşme -
devrilm:ş, içindekiler denize dö - Yııkarıdakı suallerın cevaplanna mesi için sıyah kadife bir korde-
külıriiştür gelince, genç bır adamın yapacağı ı layı ensenızden ve bir de daha yu-

Denız. bank .d V ,.. .. komplimanları daima yan şaka, kandan ikı defa başınıza sarıp al-
ı ares., ıva nı.oı.oru-ı 

nü d~rhal vak'a nıatal.lne gönde- yan ciddi karşılamalı ve daima üzerınde bağlayınız. Gayet 

rı:rl'k kazazedeleri karşısınd tualeti yapmış o -

Yüzünüzü buruşukluklardan 

korumak için 10 kolay hareket 

2 

... 
' 1 

Her gün konuşurken yaptığımız 1 harfini kuvvetle \istüste teııutuz e- ' 
bin türlü yüz hareketi vardır ki, 1 diniz. 
bunlar derimizin üzerinde ilk za- Ellerinizi iyice şakaklarınıza da
manlar hiç te fark etmediğimiz in- yayınız ve gözlerini2i kuvvetle ka
ce ince çizgiler hasıl eder. Güler- payınız. Sonra gözlerinizi a~abildi
ken, ağlarken ve nihayet konuşur- ığiniz kadar açınız. Bu sırada göze 
ken daima yüzümüzü buruşturur, giden küçük damarlan iyice par
bir takım hareketler yaparız. Bun- [ maklarınızm altında hissetmeniz 
lara mani olmak elimizde değildir. j lazımdır, 
Fakat bu hareketlerin cildimiz ü- l - Yanaklarınızı daima par
zerinde hasıl ettiği izlere -vaktinde maklarınızla geriye doğru bir da
harekete geçmek şartile- mani ol- ire çizerek masaj yapınız. bu ma
mak pekiila elimizdedir. Pek te u- saj yanakların sarkmasına mani o
zun zaman vaktinizi alacağını zan- !ur. 

netmeyiniz. Her sabah vaktinizden 2 _ Ağzın etrafındaki adaleleri 
on dakika ayırarak yüzünüzün tr.- kuvvetlendirmek için, ağ21nız açık 
r~veU_ni muhafaza etmeniz müm-1 olduğu halde parmaklarınızla yu

kündur. ! karıdan aşağı ağzın etrafına ve çe-
Bir elinizi başınızın arkasına ko- neye masaj yapınız. 

yunuz, diğerile çenenizi tutunuz ve 3 - Burun kanatlarınıza gayet 
çenenizi bütün kuvvetile öne doğ- yavaş masaj yapınız. Böylelikle 
ru itin iz. Sonra ayni vaziyeti mu- burnunuzun kanadının kalınlaşma
hafaza ederek başınızı yine kuv- sına mani olmuş olursunuz. 
v11tle geriye doğru itiniz. Bu egzer- 4 - Alnın nçizgilerle kat kat ol
siz çenenin altında bir çene daha masına mani olmak için şakaklara 
olmaması için çok müessirdir. doğru masaj yapınız. 

Çenenin adalelerini kuvvetlen- Her gün on dakika bu hareketle-
dirmek için üstüste dudaklarınızı ri tatbik ederseniz hem derinizin 
iyice öne uzatarak cU> harfini kov- taravetini muhafaza etmiş, hem de 
velte telaffuz ediniz. Yine ayni a- l ueride cildinizin çabuk buruşma 
<laleleri kuvvetlendirmek için cX> sına mani olmuş olursunuz. 

ı - Şulıat l,,ı 

Eaş dönmesi, göz karar· 1 

masını nasıl iyi etmeli? 
1- Yazdığım •ebcpleri kV 1 

dırmak, hastalıkları tcd••' 
1 

ettirmek. I 
2 - Baş dönmesi arasıt' 

gelip geçiyorsa en ön<e kıl " ) 
laklannızı, ve gözlerinizi ıııli
tehassıs bir doktora muayeO' 
ettiriniz. 

3 - Eğer vücudünüz zayıf. 
kansız düşmüş ise, haftaJ• 
4 - 5 defa olsun, hastaJıJa;ı• 
kuzu, koyun, kaz, dana, ökiİJ 
karaciğerlerinden .. kara yaP

tırıp yiyinlı.. 1 
Herzaman karaciğer yiy•P 

Arnavut kızlarına, gençleri • : 
ne dikkatle bakınız. F.k,...rİ • 1 
sinin yüzleri pembedir. Kıp • 
kırmızıdır. ATasıra dalak il< [ 
kemiklerin içindeki ilikleri dt ı 
yemeye çalışınız. 

Kasaplarda toplanan ke • 
nıiklerden alınız, kırdırın"' 

fıkır fıkır kaynattırınız, süz -
dürünüz. Havucu bol olma) 
üzere sebze çorbası yaptırıp 

yiyiniz. 
İhtiyar değU.eniz, tansiyo

nunuz yüksek değilse taze ol
mak şarlile günde 3 - ·1 ru · 
murta yiyiniz. Böbrekleriııif. 
kum yapmıyorsa ıspanağa de
vam ediniz. Mercimek ez.nıe

&İJ mercimek ~\Jrbası. kan-~ıı· 1 
lığa karşı ne güzel bir ilaç -
br. Tam zamanıdır. BalıkY.,.. 
ğı içiniz. Deniz harnsını. ç""' 
havası da unutmayınız. ::J 
havada giincşleninlz. Bol-b<J j 
portakal yiyiniz. Bu t:ıvsiye .. 
!erimi yapmakla bcrabt•r aile 
doktorunuza da baş vurunu:ı. 

4 - Kalbte, yiircktc, eı;a• -
lı, temelli bozukluk. sah da • 
marlaruıda sertlik, geni,fil 
varsa bir bakteriyoloğa kanı
nızı aldırınız~ vassrrman tra .. 
mülü yaphnnız. Eğer (rcııı:i 
bultmursa fenalık arln,adaJ1 1 

tedın-i ettiriniz. 1 
Eğer kalb hastalı~'lııız var · 1 

sa yonılmayınız. Kabil oltldk· 1 

ça yokuş, merdiven çıkm:ı -
yınız, koşmayınız. İstirahsl, 

kalb hastalığınııı en birin<İ 
il3.eı olduğunu unutnıayını.ı.. 

Bütün ispirtolu içkileri"' 
romatizmanın kalbe en bü,·iil< 

=an olduklarını hatırİa · ı 

5 - Sar'alı insan, tclılikrli ) 
kazalı yerlere yalnız olarak 
gönderilmemeli. Kii~iik :vns · 
tan itibaren tedavi edilmeli. 

6 - Böbrek hastalığını aıı· 

lanıak içni 24 saatlik idrarı 

mükemmel surette tahlil el· 
tirmeli. 

7 - Barsaklarda :vaşıyaıı 

türlü türlii kurtlan, mikrop · 
!arı anlamak için kazıırıılı. 

muayene ettirdikten soııfll 

tedavi görmeli. 
8 - Kalbin yağlanmasıııı. 

yüreğin büyümesini, kalbdCll 
çıkan en bü;viik kırmızı kan 
damarının geni,ll'me~ini, serf' 
leşmcsini, (Röntgen) den il<" 
ve karanlıkta her şe~·I gösft" 
ren makine. va7.İyeti tr'itfıit 
eder! 

Midenin dü üklüğiinü, snrlı· 
maınııı, büyümesini, karad · j 
ferin, safra kesesinin ve böb
reklerin taş yapmalarını röııl• 
genle muayene ettirip film al· 
malda, fotoğrahnı çıkarmıı)· 
la anlamak çok kolaydır. 

9 - Son söz, bind .. bir ge • 
len hafif baş dönmesinin ib· 
timalki ehemmiyeti yoktıı1· 
Fakat sık sık gelen baş döıt • 
melerile göz kararmalarıııO' 
önemi çoktur. Aile doktof11 • 
nuza her derdinizi söyleyill~ 
Çekinmeyiniz. Yılanın baŞlll~ 
düşmanın kafasını küçük j)ıel' 
eziniz, büyiitmeyiniz!! 

lokman HEı<lllll 

Çatalagzı limanı 
' Çatalağwıda yapılması ırıu -4 

tasavver liman için hazır!~~! 
projeleri tetkik etmek ürcre i' 
gündür toplanmakta olan kor!' r' 

yon dün de sabah ve öğl~den ·~:iıf 
olmak üzere Deniz Ticareti )&U 
lüğünde iki toplantı yapmıŞtıf· ijİ' 

Dünkü toplantıda konıisY~~ 
nin mühlm bir kısmını Pi 

ilave edersiniz ve ateşte l<aynama
ya bırakırsınız. Suyunu çekince 

indirirsiniz. Büyücek bir tepsiye 
hamsileri dizersiniz. Üstüne bir 

miktar yaptığınız pilavdan koyup 

yayarsınız. Üstüne yine hamsi di

zersiniz. Sonra yine pilav koyarsı

nız. Ve yine bir dizi daha hamsi 

dizersiniz. Fınna yollarsınız. Bu 1 ..... _._ b 
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-- BORSA VE PİYASA HABERL Rİ 
Sevgilisini öldüren Rupen 

12 sene hapsedilecek 

~~LÜK PiYASA 

Otcnı b"I 
l'· 

0 ı ucuzlıyacak mı? 
1 Sanayi Hareketleri j 

Fabrikatör gözile gümrük 
tarifeleri 

PARA BORSASI 
ANKARA 

•Yasada d .. 
!oy ka une nazaran yeni bir 
d· Ydetınek mümkün· •• d "il 

7·2·939 

it. lliı.n eg -
hdı, har de yazdığımız gihl, en zi- İktısat Vekaleti tarafından ha - ı 
•Uer; iize'":ctli ınuaıneleler av de- zırlanan bir kararnarr.eye göre, 
dit, lil.lb rınde cereyan etmekte - gümrük tarifelerinde tenzilat ya -
bileııı.<%. llbııt piyasası durgun de- pılacaktır. Bu tenzilatın sanayii a
lliğ0 1 Buğday fiatleri dii•kün- lakadar eden kısımlarını budaya 

1 S1.'ERIJN 
100 DOLA& 

•ınaYÜI ' 

100 
100 
100 
100 Yti;tllt. etmektedir. İhracat yazıyoruz: 

'l"ıltik Tarifelerde kasdedil~n gayeler- lOO 
te,ıilllıekt y~ Alınanyaya sev- den biri de, fabrikalarımıza ucuz lOO 
te~ ~dır. Diğer maddeler ü- ham madde temin etmek, diğer IOO 
tllt. Yde değer bir ş~y yok • taraftan memleketimizde yetişen lOO 

ı:ı~ ticaret f li . ham maddeleri himaye etmektir. lOO 

FRANK 
LİRE 

İSVİÇRE 
FLORİN 

RAYİŞMARK 
BELGA 
DRAHMİ 
LEVA 
ÇEKOSLOVAK 
PEZETA te, ltaly d . ruı yetlerme gelin· Fabrikalar ham maddenin bir kıs- lOO 

lıır. itııa°:·" ıthaiat işleri durmuş- ınıru da dışarıdan, bir kısmını da lOO ZLOTİ 
ı,.... at tacirle · İtal d · 100 PENGO .. ~ Yap •. rı, Y" an ıt-

1 
dahilden tedarik ederler. Dışarı • 

1oıuettted~ ıçın müsaade bek - dan alınan ham maddelerin güm- IOO LEY 
11.ıııerika ~r. rük tarifesini indirmek suretile, 100 DİNAR 
'd ile Yaptığımız anlaşma fabrikalar daha ucuz ham madde !00 YEN 
•· a hi•b · 100 İSVEÇ '"'~§ıldı- • ır malômat yoktur. temin edeceklerdir. " 

5.93 
126.54 

3.35 
6.6575 

28.65 
68.25 
50.77 

21.3875 

1.0825 
1.56 
4.33 
5.93 

23.9025 

25.105 
0.905 

2.28 
34.62 
30.56 

23.8725 ~,et~ gö-re henüz Amerika Fakat bazı ham maddeler de JOO RUBLE 
• ,, ' hen t ------------""" etuı e anlaşmasını tas- vardır ki, hem dışarıdan gelir, • . '"' ......... • • 11.ııı ""1iştir. hem de memleket dahilinde teda -
. ••ikıtıı 11 adllJn! anlaşınasım bekliyen rik edilir. Bu gibi maddeleri de 
lllohil, .::._ı &?asında radyo, oto -

ESHAM ve TAHViLAT 

Türk borcu 

~ ••qtö . . dır. ,,_ r ticarethaneleri de 
liııd ""B•en gİİnırük t rif ı e.bu a ee-

ESHAM ve TAHVİLAT 
Türk borcu Il 

19.323 tttıııi in~bi nıalların gümrük 
k. Yelli Aın ecektir. Bundan baş -
tady0 erikan llJnlaşmasında, 
llliısa;t "e ınotörlü vasıtalar daha 
llu · §attiarla ith 1 ed'I ek · 

himaye etmek için gümrük tarife
lerini artırmak icap ediyor. Ha -
sılı meseleyi umumi olarak ortaya 
koymak doğru değildir. 

Sanayie ucuz ham madde te

min etmek, dışarıdan gelen ham 
maddelerin gümrüğünü indirecek 

peşin 

Ergani 19.65 19.675 . ,,, ,. 
SEBZE FİATLERİ 

01 
tlilıarla a ' ec tir. olursak. bazı sanayi şubeleri ucuz s. -kuru, 

Bakla •• • 35 
Bezelye • • 30 

~llıobil .:,akın zamanda radyo, mal yapacak ve diğer bir misalle 
~ şü gıfı 1 Vasıtalnın ucuzlıya· 1 izah edelim. Mesela: Üstü keten, 

•ti ta!'.,
0 

Yoktur. İktısad Ve-ı altı kauçuk ayakkabıcılar arasın -
"<lndan h ·-' b' Llihana . aıneye .. azu.anan ır da rekabet olduğu malfımdur. Bu, 

~"'- gore, otomobilin iki. . b . 1 · ı Pırasa • - • • • 
llııd ~ •esın; Yilzd . 1 sanayı şu esı, sene erdenberı 
oıo e '"dirilece•~ e kırk nısbc : 1 biribirile mücadele ederler. 

1 

Ispanak 
llıobilJ ""t. Yalnız hangı [ . Şalgam 

1 50 
1 50 
1 50 
2 

tesll\i erden ne nisbette .. ük Dığer tarifelerde, kauçuktan a • Havuç 
!:ildir. ııl!Jıaeağı tesblt edil;:;:de- lınan gümrük resmini indirecek . Kereviz kök 

• 2 

İıt olursak kauçuk ayakkabı yapan Ker<:viz yaprak 
g~ll! Ticaret Odası. da, yeni fabrikalar aykkabıcılara karşı da- Enginar 

4 
2 

• 6 
~İtler; . ılaıifeleri hakkmdak" fi ha kolay rekabet edeceklerdir. Ya- Karnabahar 
le g<ın~' bir rap0r halinde Ve~ale: ni bir tarafı yaparken, diğer tara· Yeşil salata 

• 6 

•tecektir. fı zarara so~ac~ğız. . . ı 
'11ft•k --- Esasen gumrük tarifelerıni de . 

1 ve yapağı satışları ğiştirmek nazik bir meseledir. 

'rif," hararetli Çünkü sanayide maliyet fiati va-

tleıı '""" '-'e Ya ğ z'.yeti, gümrük tarifelerine tabi · ı 
ııo1 lııu,artıen~· satışları yeni • dir. Şayet bu tarifelerden bir kıs
~ vaııtıı, Ç ır. Dun Yozgat, mını bir aşağı bir de yukarı indi-

!\ S7o b erlç!lf ayarı tiftikler -
~e:ve Satıı.:IYeliJ, bir parti İngilte- rip kaldıracak olursak sanayide 
ttııı, ar ıştır. Fiatler: 115 • 116 maliyet fiatleri tekrar değişecek -
l!11ııdıuı. asındadır. tir. Birçok iktısatçılar, tarifelerin 

~l!laı-ı da ibaşk~ Kızıl yapağı sa • değişmesine bu yüzden tarafdar 

4 a:va dün ;1 gıttnektcdir. Alman- değildirler. Biz. tamamile bu fi . 
Oobl 2-53k ... d a :YeliJt . ur~ uzerın en 

bır Parti satılmıştır. 

Pancar 
Maydanoz 

• 

40 
2 

Dereotu 
Yeşil soğan • • • . 1 
Sarnıısak . • • • • 1 
Amasya elması • • 12.. 
Ferik elması • • • 15 
İnebolu elması . • • 9 
Gümüşan.e elması . . 10 
Kes tan o 8 
Balknbağı 4 
Kestane kabağı 3 

Yerli limon 
Ecnebi limon 
Por.takal Dörtyol 

250 

180 
275 

50 

- -

- · 

.\" de _Av derileri 
~e,,. rlıeri · 
ı., . aırı. etti'· P1Yasasında istekler 

kirde de değiliz. Hayatı ucuzlaş • 
tırınak maksadilc gümriik tarife
lerinde iyiden iyiye tetkikat yap
mario lii.zımdır. Çataldere, Midye, Enes, Gelibolu, 

Ketken, Lapsek~ Erdeç, Marmara, 
.'1llde b. gıllden derilerin fiat -

eolUlnıeğ il' Yiikse!me temayülü Bazı gümrükler lağvedildi Karabiga, Kavaklı ve Karacabey 

,.lfl!t·Q c;,.,.elA bdaşe lanmıştır. İ gu .. mrüklerini l Marttan itibaren , ~ .. , ~ Gümrük ve nhisar !ar V ckaleti, 
lir I• 4.25 iç n olarak porsukların Agva, Şile, Ebeköy, Malgöçler, lii.ğvetmiştir. 
ı,! 8aı:ı.sar urı.ışa kadar yükselm~-
ıı/Pler nı '-'e zerde"a üzerine de 
~ş OidQ~e'-'cı.ıı ise de stok tüken-

!( İııık• n<1an hunlara cevap ver uııııııııııııııııııııırıııııııııııı 
anı b 1 Af u unamamaktadır. 

c 'ıttıı•sı Yen anlasınası 
a~ a'-'ları , 
ra~ :Yeni afy a aramızda yapıla • 

nınııııııııııııııınıı llUllllllllil!lllllllll ııııımııııııııımmı 111uıuıuı 

~İltü '-tahsı.ıu~n. anı~.mnsı için Top 
lığ lı. lta rı Ofısı 1.Jmum Mü
h~ altında ~za Ostnanın başkan -

e~:~:~· ":~::~:y!i~!:~: Baş, Diş, Nezle. Grip, Romatizma 
~ec~~~ereıer Be!gract.da cere an. Nevralji, 

· y n•ıınıuııuııı 
Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
icabında cıüncfe. 3 kaşe alınabilir. OUllıınoRllllUllB 

zıyı okuyunca, gizli bit. müdahale· 
nin imkanına ihtimal vermiş ola -
caktı ve bunun için, kendisine re
fakat etmek istemiyor demekti!. 

Gaetorı LÖRU 

Desjardi, bu düşüncelerden o ka
' dar kuvvet aldı k~ aklı, muhake-

Çevlren: Rasim Özgen mesi derhal yerine geldi ve ken • 
ı,:arip b· - 25 disıni tamami!e topladı ve: 
"<lio· il' şey k" H ı 

•ttl ·.,ın bu Söz·· ı'. Desjardi, müs- diyanlardan her gün aldığı ma - - azırım .. 
t~i llnu ba~ı ile tasdik himattan, Desjardi'nin halim, se . Dedi ve yürümeye başladı. 

lacı gatdiy lim bir adam olduğunu, papaza Kafile, yine teşekkül etti. Mah -
ıa.!11 indir .... ~; tnahkumu, karyo· k d b •1 d . kfım, yine dört gardiyanın orta -'"-' • .,.,,, ço can an ag an ıgını ve onun 
1.

1
_- Onlar ner'. ayakta tutuyor- sında bulunuyordu. Küçücük göz-

"'1' ., her tesellisinden memnuniyet gös-
ııı,0 a Pard~s"s;~nsı.a_ rdi'nin omuz- lü, lmmral sakallı çelimsiz gardi· • .. h. • 4 

4 
terı:ıiğini biliyordu. 

hı ,.. aı:ıishane u.. .. attıkları za· yan, bu defa, arkasında değil, ö -.. Hapishane müdürii, papazdan 
g0.,_arafına b'·ın .. udurü, hücrenın· nünde bulunuyordu. Cellat, en i • 

•..,t u 1 izahat istemiye vakit bulamadı; 1 d 
cıu ,,. tııerııek . zu müş, kendini eri e gidiyordu. Papı1z. kiml:ıilir, 

, ~ ıstiyen papaza dön- çünkü müstantik, mahkfuna yak • resimdeki yazıyı gözünün önünde 
,. !aşmış, ölümünden evvel, cinayeti- bul d rdug"unda ed' h Yan,.. aııas bab 

1 
• . un u n mı n ır, ma 

ı. ~~ .. ,, a ~' ni itiraf edip etmedig"•ini sormıya k" o"nu··ne geçmı·yor bı.l"'-ı·s 
•iıı JOrsı.ıııı.ı ? . «ıçuı vazifenizi umun . • "" ' 
~izi ~llıek, les:İli1'.!ahkumu, tes _ başlamıştı. Desjardi'nin solundaki gardiyanın 

p asıl old eykmek vazife- Desjardi, müstantiğiıı ne dedi - yanında yürüyordu. Hapishane 
aııaz: ll da unuttunuz? ğini işitmiy-0rdu bile ... O dikkati- müdürü, polis m(\düri\, diğer bü -

~i ' 1111.İd" • ni, papazın söylediği sözlere kap • tün memurlar arkadan takip edi· 

~eseUiy~r:fend.i .. Malıkfun, di- tırmış, için için titremeler geçiri • yodardı. 
it 'Y•re1ç ddediyor. yordu. Ve bu dost sesle biraz ken- Desjardi, yürürken, her hareke-

!>a ' herkes· h dine gelmiş bulunuyordu. O, papa- tine hô.kim bulunuyordu. Gözleri-
"'tı Pazın .. ı ayrette bırak-
~"' an soy!ect·.. za doğru bakınca, resmin arkruıın· ni önünden ayırmıyor gibi görünü 

·•e. "'.. .. .. ıgıne en ok • ., d hakikatte o herkese 

__ P_ly_a_s_a_H_ab_e_r_ı_er_ı---"/ 1 E 'I EKONOMiSi 

Batı satılan yerler Hatay serbest gümrük 
muhafazası 

Hatayda kurulacak serbest güm

rük mıntakası için bugünlerde An

karadan bir heyetin flııtaya hare· 

ket etmesi mukarrerdir. 

Fatih . i.ııızasile aldığımız bir 
mektupta «ieniliyor ki: 

- Şçhrimizde taze balık almak 
için ne yapmalı? Ta Balıkpazırrına 
mı gitmcli? Balıkpazarmdan başka 
diğer yerlerde satılan balıklar ba
yat oltlY'ı>l". Hem bu balıklann ne 

Gümrük Vf: Denixbank'ın müte- gibi yerlolrde satıldığı malllındur. 
hassıslarr da dahil olan bu heyete Kaldı.mnlarm üzerine konulan kir
B. Cevat Açıkalın riyaset edecek . li tablalnrda_ Bu tablalar o kadar 

tir. 

Ayakkabıcılar ve yorgancı
lar toplandı 

kirlidir-ki, rengi simsiyah olmuş
tUT. Baliklar bu siyah tablaların 

üzerindı durmaktadır. Tabi1 tab
laların üzeri kapalı olmadığı için, 
toz veı dınnandan müteessir ol -
maktadır. 

Harbiye civarında sevgilisi An
jeli öldüren Rupenin Ağırcezada 

devam eden muhakemesi dün bit
miş ve karar tefhim olunmuştur. 

Rupenin suçu sabit olmuş ve 12 
sene ağır hapse mahkfun edilmiş • 
tir. • 

Bir amele hastanede 
boğuldu 

Balıkh Rum hastanesinin istim 
kazanlarındaki bozukluğu tamir 
etmek ve ten.izlemek için beş a • 
meleden. 35 yaşlarında bulunan bi
ri ani olarak ölıni4tür. Zabıtaca 

yapılan tahkikat neticesinde bu a
melenin havasızlıktan öldüğü an
laşılmış ve mesulleri hakkında ta
kibata başlanmıştır. 

Vaklil bu balıklar evlerde tek - ---------

Dünkü bulmacamızın halli 

Esnaf cemiyetleri J-.eyeti umu -

miye toplantılarına devam edil -

mektedir. Dün de ayakkabıcılar 

cemiyeti umumi heyeti ile yorgan

cılar cemiyeti umumi heyeti top

lanmıştır. Her iki toplantıda idare 

heyetlerinin değişen nısfı seçil -

miş, eski idare heyetleri ibra edil

miş ve senelik faaliyet raporları 

okunmuştur. 

rar tekrar.. yıkanır, fakat ne de ol

sa kaldırıma konan tablanın ınan

zarllSllR' unutamıyow.z. Acaba be

lediye balık satılan bu pis yerleri 

l =1= ="~=· 
Beyoğlu Halkevinden: !i ' -- - -- - -
9/2/939 Perşembe günü Evimiz- 6 • • 

---U-·-

Oda Meclisi toplandı 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Oda· 

sı Meclisi dün öğleden sonra Tica -

ret Odasında Oda Bir:ıtci Reis Ve

kili B. Ahmet Karanı" başkanlı -

ğında toplanrruştır. 

nede 

Bun 

ontrol etmiyor. 

başka seyyar balık sa -

tıcıları da var. Bunlar ekseriyetle 

palamtaf •atarlar. Geçenlerde ma -

halle ar.darında palamut dolu bir 
araba geçti. İnsan bu arabadki pa
Janıutlaı: ··rdükten sonra kırk yıl 
palamut mez. 
Balıkpazarı biraz daha insaflı 

bir y"* Hiç değilse balıkların 

üzerine arasıra su serpilir, bu su 
temiz ınidir? Bunu da bilcnıcın ! .. 

Hasılı Balık satılan yerleri daha 
sıhhi bir hale koymak lazımdır. 

de verilmesi mukarrer olan kon • 
ferans, Doçent Dr. Bay Kemale! -
tin Birsen'in rahatsızlığı dolayısiy
le tehir edilm~ti.r. 

* Emniönü Halkevinden: 
1 - 9 Şubat Perşembe, 10 Şubat 

Cuma ve 11 Şubat Cumartesi ak -
şamları saat (20.30) da Evimizin 
Cağaloğlundaki merkez s::lonunda 
Gösterit şubemiz <Dekbazlık) pi -
yesini temsil edecektir. 

2 - Her üç gece için davetiyeler 
Evimiz bürosLından alınabilir. 

* Kadıköy H:ı,J.kevindrn: 

10/2/939 Cuma günii akşarru sa
at 20.30 da sa\onul"'uzda Müzeler 

SOLDAN SAGA: 

1 - Müracaat eden. 
2 - İstanbulwı 111ühim 

Kalk emri. 
bir pUljı -

3 - Yağma - Eski kadınlann 
kullandıklan tırnak boyasL 

4 - Başıbo... - İsim. 

5 - Büyük anne - Vü'.:tt. 
6 Arzu. 

çolt 

7 - Ut çalan - Birdenbıre - Notada 
bir ses. 

6 Notada bir ses - Büytlk • Emir 
siygası. 

9 - Doğru söylentlyen. 

Toplantıda Odanın 938 senesi 

hesabı kat'i cedvellerı tetkik olu -

narak tasvip, idare heyeti intihabı 

tasdık ve azadan birinin Avrupa· 

ya seyaha için istediği izin kabul 

edilmiştir. 

S!lyın okuyucun1uzun bu ınek -
tuhuna bir .satır daha ilil.ve etıneğe 
liizıım glirnılıyoruz. Mimarı Bay Kemal Altan tarafın- 10 - Kıyafet muadili - Tllrklerin ana-

Sayın V aiilniz.in bu i~e ehemmi -
yet verııtt ·ine çok eminiz. 

dan (Türk ve Bizans abideleri) yurdunda garp hududu. 

VEKİLHARÇ 

., 

mevzulu bir konferans verilecek
tir. Herkes gelebilir. 

Yukarı.da gördüğünüz resim geçenler.de bk Avrupa mecmuasında intişar etti. Kçsımde gorulo• 
adam biı: nevi zincir kopıwm azmanları andırıyor. Eğer bu fotağrı-afın yanına bir de boğa resmi kon
saydı o zaman bu adamın kuvveti çok kıılay anlaşılacaktı. 

her gölgeli köşeye dikkat ediyor -
du. Ve her adımını attıkça, ölüm 
makinesine biraz daha yakl~tığı
nı hissederek, gizli bir ümitle çar
pan kalbinin acı acı burkulduğu -
nu duyuyor, birkaç adım daha a -
tıncn, birkaç eşiği aşınca, birkaç 
kapıdan çıkınca her şeyin bitmiş 

olacağını hatırladıkça baygınlık

lar ,:eçiriyordu. 
Sofanın kapısından çıkılrruş, ko

ridot geçilnıışti. Şimci ., atelyelere 
gelinmişti. Desjardi. hatta başını 

çevir.erek buradaki masalara, te -
sisata dikkatle baktı. Bir şey .. hiç 
bir ~ey göremedL Oralarda kimse· 
!er yoktu. Kafile, ace1c acele yü • 
rüyor, ilerliyordu. Yı.ı11nda, dik -
kat kesilmiş olan birisi daha var
dı: Papaz. 

Tam, atelyeler geçildiği ve kü· 
çücük kalem odasına giden kori • 
dora çıkıldığı zaman papaz, iki a -
dım ilerledi ve cellladın omuzuna 
dokunarak: 

- Efendi! meydan~ çıktığımız 

zaman, ben vazifemi yapmak isti
yorum. Mahkumun önünde ben 

' v elimden eldi· i 

kıtsız göstermemeye çalışacağım. !erden kolay kolay geçmesine ve 
Dedi,. yakayı ele vermeden hapishane ka 
Bu mükaleme cereyan ederken, pısından çıkmasına imkan tasav • 

mahkfunla muhafızları koridorda, vur olunamazdı. Bununla beraber, 
diğer takip edenler son atelyede herkes, kalem odası kupısının ka
bulunuyorlardı. panmasını, nasıl telakki edebile · 

Cellat Hendrik, cevap vermiye ceğini kestiremiyordu. 
vakıt bulamadı; çünku koridorda, Hapishane müdürü ile baş gar
bir anda, inanılamıyı.cak tek bir diyan, kapıya dayanarak vurmu
şey vulma_geldi. Bu hadise olduğu ya ve açılmasını emretmiye b~ -
zaman, mahkumun önünde yürü- !adılar. Kapı, arkadan sürmelen -
yen küç~ük gözlü gardiyan, mah- mişti ve cılız gardiyan da, mah -
kfunun son tualeti yapılacak o- kumle beraber, ortadan sır olmuş
lan kalem odasının yarı açık olan tu. 
kapısında bulunuyordu. Kapıyı Polis müdürü, bağırmıya baş
ittikten sonra birdenbıre arkasına !adı. Herkes kapıya dayanıyor, vu· 
döndü ve ken<ıisinden hiç beklen· ruyordu. Baş gardiyan, anahtar 
miyen btr" çeviklikle Desjardi'yi deliğine bir anahtar soktu. Bir şe
yakalaymca, odanın ic;:ine fırlattı. ye yaramadı. 
Bu ani hareketin ş~kınlığı içinde Bütün kafile, burada bir şey ya
kalan kafile, bir an, ciurakladı ve pamıyacaklarını anlayınca, geriye 
harekete geçmiye vakit bulama - döndüler ve koridordan çıkmak i
dan, önünde. kalem odasının ka- çin bağırarak koşmıya başladılar. 
pandığını gördü. Fakat önlerine gelen kapıyı da 

Bu garip hareket, kimsede, mah kapalı buldular. O zaman, koridor· 
kı'.imun kaçmak teşebbüsünde bu- da hapsedildiklerini anladılar, O 
Iunduğurııı ihtimal \'erdiremedi; zııman, bütün kapıları dövmüye, 
çünkü hapishaned'-ki sıkı tedbir • bağırmıya, kapıyı bekliyen muha· 
ler, bir mahkumun, odanın öteki fızları haberdar etmiye çalıştılar . 

YUKARIDAN AŞc\GI: 

1 - Büyük bir ıehir. 

2 - Tarihte meşhur bir vak'a kahra-
manı, annemin kardeşi . 

3 ·- Yağmacı - Kırmızı. 

4 - İdare etmek - Bir isim . 

5 - Yemek - Atlayıcı. 

6 - Hil5.l - Büyük miınar. 

7 - Birinci harfi atmc:a ilfi.\.'"e mfınn-
sı çıkar - Sahibi - Sıfat işareti. 

8 - İsrar - Emir siygası. 
9 - Büyük bir yanard.:ığ - Zeybek. 

10 - Yamyam kabilesi - Az. 

/ Ye"i Nefriyat 

YENİBİRLiK 

Aylık Yeni Birlik mecmuasının 
dördüncü sayısı ve ateşli yazılar 

ve kıymetli etüdlerle dolu olarak 
intişar etın~ti.r. Okuyucularımıza 

hararetle tavsiye ederiz. 

• TAKViM • 
1357 HiCRİ 

Zılh ece 
19 

2ind AY 1 

135! RUM! 
~ ci kinun 

27 
KA~l\I 94 

S E N E: 1939 
V oSBti Eıani 

ŞUBAT 

9 
Gü.neş 

7 03 
Üğlo 

12 28 
lklnrll 

15 16 
Ak\ia n. 
17 35 
Yal Si 

19 o~ 

İmsak 
5 23 

Perşemhe 

l•Üfit"Ş 

t 30 
Öğle 
6 45 
ikindi 
9 41 

r\ k.:;anı 
12 00 
\"at•.;ı 

1 33 
imsak 
ti 49 

hafızlara seslerini işıttirebildıler 

mi? Arada, idare daireleri, avlu -
!ar, kalın duvarlar ·ıardı. Ses ve 
gürültü işittirmek, kolay bir şey 
değildi. Hapishane müdürü: 

- Benim şerefim mahvoldu. Fa
kat, kaçabilmesine ihtimal vere -
mem. Tevkif edilmeden hapisha -
neden çıkabilmesine imkan yok • 
tur. 

Dedikten sonra cellat Hendrik'e 
döndü: 

- Efendi! yamaklarınızdan e -
min misiniz? 

Diye sordu. Öyle ya .. O, malı • 
kumu teslim aldığına dair imza 
vermişti. Bütün mes'uliyet, artık, 

ona teveccüh ediyordu. 
Cellat: 
- Onlardan, kendımden emin 

olduğum kadar eminim. Şu var, ki 
bı.ından sonra mahkumu teslim al
dığıma dair, hapishane kapısından 
çıkmadan evvel, imza vermiyece -
ğim. 

Dedi. 
Polis müdürü ise: 
- Diksmer'in hakkı varrruş!. 
Diye mırıldanıyordu. 

r ,.ı, ... .,.. ··--, 
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SAYFA g 

1939 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 2b Kw. 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

ANKARA RADYOSU 
Saat 12,30 Program. 
Seet 12,35 Türk müziği - PL 
Saat 13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoro!Dj1 habP.:leri. 
Saat 13.10 - 14 Jllfü'l< (Uvertürler 

ve konserto) PL 
Saat 18,30 ProllJ'am. 
Saat 18.35 Müzik (Hafif uorkılar -

Pi.). 
Saat 19.00 Konuşma (Ziraat saati). 
Saat 19.15 Türle müzij:I (İnce saz 

fasıl talaını XürdillhlcazkAr faslı). Sa
fiye Toyakın i,ıtlrakilo. 

Saat 20.00 Ajans, meteoroloji haber
leri, .ziraat bors~ (fiat >. 

Saat 20.16 Türk mUzığL Okuyanlar: 
Necmi Rıza, Semahat Ö.t<ienses. Çalan
]Jlr. Vecihe, Fablre i'ersan, Refilı: For
san, Cevdet Çağla. 1 :- Osman Bey 
'U;;şak peırevl). 2 - Ali efendi, xor
kı: Deima senl ben "1'ıırnn. 3 - M. Ce
Wettin PJ. Şarkı: Nan firkat ouI• paş. 
4 - Şevki Bey U§Şalı: ı;arlo: Tutuldu 
damı zillliyars. 6 - · sü:ı)iıi .. ZJya, U§ -
plı: IQJ"lu: Güeendl biraz sözlerime, 
8 - Fahire. Fe:rsan: Kemen'°e takslmi, 
7 - Re:flk Fersen, Hicaz ııarlu: OOl! -
sQmden kaçıp aittin. 8 - Retlk Fersan, 
Jilroz ıerkı: Ey benim ııonoa ııillüm, 
& - Ttirlc1l: indim yaı ın bahçesine, 
JD- Su semel,el.. 

Saat 21.00 Memleket saat Ayarı. 
Saat 21.00 KODUiJDa. 
&at 21.15 Esham, tahvili!, kambi

yo - nukut borsası (fiay). 
Saat 21.30 M1l2lk (Sakslon ıolaları, 

ŞükrÜ Sanpınar tarafından). 

Saat 21.40 Müzik (Melodiler Pl.). 
Saat 22.00 Mtlıilk (Jl:i)çük OTkestra, 

Şef: Necip Aşkın). 1 - Linck&: Eğlen
o<!li marş, 2 - YVJI!n: (Dudııkların!.) 
operetinden potpuri, 9 - Pachernagg, 
Viyana cazibesi (Vals), 4 - Leuscbner, 
Mazurka (Fante.zf), a - Rossin.i (Hır
eu saksağan) komik opel'asındın uver
turö, 6 - Lindte (Venüs) cals. 

Saat 23.00 Mll%ik (Pans müziği). 
Saat 23,4~ - 24 San ajans haberleri v• 

;rannkl program. 

-:-

Tiyatro 
SARAY * Sekizinci. 

l\IELEK * Büyük Vals. 

ŞJii * Aıkın Gözyaıları. 

ALKAZAR * Ben Canlyim. 

MİLLİ * Şeyhin Aşkı. 
ALEMDAR* Şeyhin Aşkı. 

ASRİ * Bay Tek.in. 

TAKSİM * Şeyhin Oğlu. 
AYSU * Şeyh Ahmet 
AKDi * Dişi Tıu=n. 
SAKARYA * Aşk Bahçeleri. 

TAN * Nevyork Damlarında. 

AZAK * Aşka Tapan Kadın. 

FERAH * Aşk Mahkfunu. 

K. HALE * Merkopol~ 

TİYATROSU 

Dram lıu:mı 

9/2/939 Perşembe 
günü akşamı saat 

20-30da 
Bir Misafir Geldi 

KOM l!Dt KISMI 
9/2/939 Perşembe gönü akşanu 

20-30d& 

YANLIŞLIKLAR KOMEDİSİ 

4 perde 

·~--
Balk Opereti 

Bu aqam 9 da 

Modem Kıı.lar 

Btiyük operet 3 
perde. Yazan: 

Mahmut Yesari 

Pek yakında Macar "i.Udız.ları 
Yeni ve büyük bale heyeti ---

E.Sadi Tek 

Bu gece 

Şehzadebaşı 

(TURAN) 
Slnemaları 

~ tiyatrosunda 

SÜMEK 

İPEK 

* Benden Mea'ut Klnı 
var? (ÇAMURDA ZAMBAK) * Bir Xavuk Devrildi. Vodvil 3 perde 

~~~~~~~.....:..~~~~-

M A K A ·S D A R S E L A M 1 
Büyük itina İle Seçilen 
Kupon Kumaşlarını Gôrmeden 

lstanbul Leblebiciler Cemiyetinden: 
1938 senesine ait hesapların t etkikile idare heyeti azasının nıs

fının yeniden seçilmesi için 10 Şubat 1939 Cuma günü saat 14 te 
umumi heyetimizin toplanacağını bildiri:r kayitlı azanın cemiyet 
merkezine gelmelerini dileriz. 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni:ıı Ha.tahanesi cildiye 

:ı:iihreoiy• mutaha .. ı•ı 
Pa%ardan maada hergün 3 den 
s<>nra haıtalannı kabul eder 
Adro: Babıali Caddesi Cağ~ 
loğlu yoku#U köı•ba#ı No. 43 

ZAYİ - İstanbul, gümrüğünden 

aklığım 27 /5 /938 tarihli ve 297565 

numaralı irat makbuzunu kaybet

tik. Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. 

Sür'at Mensucat fabrikaları 

Ltd. Ş. 

ZAYİ 

İstanbul Ortaköy Muhabere Gd. 

okulundan 1933 senesi aldığım dip -

Jomamı zayi ettim. Yenisini alca -

ğımdan eskisinin hükinü yoktur. 

Aksaray: Oruçgazi sok. Ne. 10 

İsmail Hakkı 

Kadıköy icra memurluğundan: 

İsmail Hakkının Hasan Paşa ma

• 
iKDAM r . ı 

' Abone Şartları 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 

DAHİLİ HARİCİ 

1200 ıcı,. 2300 ıu. 

600 Kr. 1650 Kr. 

300 Kr. 800 ıu. 1 

TEK SÜTUN 1 
SANTİMİ 1 

1 
Birinci S.ahlfe 400 kuruş 1 

! ~inci Sahife 250 kuruş 

1 

iç sahifeler 50 kuruş , 
7 • 8 inci Sahifeler 30 kuruş l 

. 1 
Bütün Dir sahife veya ya- ' ' 

" rım sahife ilan için İdare .ile !ı 
' 1 görüşülür. · · 

1 ! ı 
ıl DiKKAT I! 

\

i ! Gazetemize ilan vermek i•- l: 

1 
tiyenler gerek doğrudan doğ- l 1 

1 

ruya gaı.etemlı. idarehanesi- ı i 
( ne veya İlana! şirketlerine i ; 

l i mür,.caat edebilirler. f j 
hallesinde Kurbağalıdere cadde - 11:-~~~="'~=-~~~= 

si!lde 82 No da mukim Fatma ve 

Nime: zimmetlerinde ba ilam ala- ıniştir. Tarih! ilandan 

cağı olan yirmi iki liranın tahsil borçluların beş gün zarfında icra

ve tahtı işgallerinde bulunan 28 ya müracaatle beyanatta bulun -

numaralı l?Vin tahliyesine dair madıltlan ve bir itirazları varsa 

gönderilen icra emirlerinin mez - bildirmedikleri takdirde cebri icra 

burenin mahalli mezkı'.ırda bulun- yolile muamele olunacağı tebliğ 

mamalorı hasebile haklarında illl.- makamına kalın ohnak üzere illin 

n n tebligat ıcrasına karar veril - olunur. (14798) 

İKDAM 

Her gUzel kadmın yegine diltUnc~si 

KREM PERTEV dir 
O: Senelerdenberi cinsi latife verdiği 

vadi tuttu ve bıbnakıadır. 
Ne mübalağa _.,,. ne de inkisarı hayaldir. 

KREM,~.PER TEV in 
Ciltde yapacağı tesir herhangi bir kremin iti de

ğildir. Binbir isimlı:t türlü mübalağa ile size teklif 
edilen kremleri ihtiyatla karşılayınız. 

KREM PERTEV in 

İSTIHBllt HALK ŞIHDIGI T. 1. S. 
ESNA .F 

. -''2 

KÜÇÜK lOCCAR ve SAN'AT ERBABINA 

KREDi AÇAR 
mealeklerine her müteallik • 

nevı ve 

Kolaylıklar Gösterir 

Bilu 
. . 

Banka Muamelatı Ya.par 
Mevduat Kabul Eder 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 1 

Adres: Sirke_çl Büyük Postahane Sırasında No. 7-9 ~I 
• d 
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lstanbu1 'Belediyesinden 
Belediye tahakkuk ve ia1:ııı:U şubelerinde mevcut 2328 tane def

terin kısmen ciltlenmesi ~ kıısnı€ n de tamiri 2095 lira 20 kuru~ tah

min bedelle açık ebil~• kon ulmuştur. Şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görülebilbı. İa;tekl iler 2490 sayılı kanunda yruıılı ve

sika ve 157 lira 14 kuruşluk Rk teminat makbuz veya mektubile 

birlikte 24/2/939 Cuma göJJ!i saat 14 buçukta Daimi Encümende bu-

lunmalıdırlar. ("""' ,_,,., 
' ' ":! 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN BEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Div.arcyolu 104 

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

Sahip vo .Müdü, il: All Naci KARACAN 
Umumi NeurJyatı İdaro Eden Yazı 
İlleri Müdürü: M. Rusim ÖZGEN 
Basıldığı Yer: Son TeJıırat Basımev< 

9 - Şubat;:! 
• 

J)ü12!Jarı.tn en oU.yiı.6. rad;to fahri'5.ası o~ 

FHILCO 'nvn _g_g_a rı lıo.z. v/111.P) 
.!Jenı TIJOPiK moden gelmiJiıt 

• PHILCO • RAOYO~ARININ TÜR~İYE UMUM MÜMESSILLf~f 

~HELiOS•MUBSSESATI 
f,TANBU• • GA•ATA• VOYVODA CAI>. ıa't•l26·128•Th .. HEL10$ •TELEf0,., 

ADEMi iKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

Posta kutusu 1255 Hormobin Galata, lstan~ 

iSMET INöNO 
ALBOMO 

HAYA Ti - ESERLERi 

Milli Şefimizin 72 Büyük Resimleri ile ve 

De~erli Muharrirlerimizin Cümhurreisimiı 

Hakkındaki Yazılarile Çıktı. 

YAZISI OLANLAR 

HÜSEYiN CAH/T, PEYAMi SAFA, 
M. TURHAN TAN, AB}D}N DAVER 

25 BUYUK SAYFA 30 

Türk Hava Kurumu 
Büyük PiyangosLI 

DÖRDÜNCÜ KEŞİ DE 

11. Şubat - 1939 dadır. 

Büyük lkrı m iye 50.000 Liradır. 
Bundan 15•000 • 

B k 12,000 Lırahk 
aş a 10,000 lkrarri'iyelerle 

20,000ve10,0.00 
Llrahk iki AdetMükifat Vard~t· 

1 

Bu tertipten bir bilet alarak i•tiralc etmeyi ıbı11~ 
etmeyiniz. Siz de piyanıronun mes'ut ve babtiyarlar• 

arasına girmiı olursunuz. 


