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SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

•• 

TURK -İNGİLİZ ANLISMISI 
• 

I tal yanlar anlaşmanın 
kendilerini istihdaf 

ettiğini s(;y/üyorlar 
Yine 
ne Akdeniz 

Büyük Millet 
Meclisinde! 
Ankara, 15 (A.A.> - Büyük Mil

et Meclisi bugün Refet Canıtez'in 
)aşkanlığında toplanarak Konya 
wası sulama idaresinin 1934 yılı 

lesabı kat'isi hakkındaki Divanı 

Muhasebat Encümeni mazbatasını 
tasvip etmiş, Devlet Havayolları 
hizmetleri için 1939 Mali yılına ge
çici teahhüt icrası, Statistik Umum 
Müdürlüğü teşkilatına ait kanuna • 
bağlı cetvelde değişiklik yapılma-
sı hakkındaki kanun Jayihalarile 
ordu subaylar heyetine mahsus 
lerii kanununa ek kanun layiha -
sının ikinci müzakerelerini yapa -
rak kabul etmiştir. 

Meclis gelecek Çarşamba günü ı 

toplanacaktır. 

• 

CACiALoÖLU NURUOSMANİYE No. 54 

TELEFON No: 23300 - İST AN BUL 

İhtifalde bir manga asker havaya üç kere ateş ediyor 

Hava 
dün 

şehitlerimiz 
taziz edildi 

Dün Fatih parkında gençliğin ve halkın 
iştir akile büyük bir ihtifal yapıldı 

• • 

hale ettikleri takdirde bu hududa 
.-..hiııli 

tecavüz e · olacağından yiıiiliiii 
İKDAM - Romadan gelen v• 

İtalyan siyasi mehafılinin kanaati.
ni l!ade eden yukarıki telgrafa 
hayret etmemek kaıbil değildir. 
Türk • İngiliz anlaşması, ihtiva et
tiği esasaarın iyi tetkikinden der
hal anlaşılacağı üzere, doğrudan 
doğruya Akdeni2 emniyetini mu -
hafaza kayguaile vücude getiril -
ınlştir. Binaenaleyh, Akdeniz em-

niyetini .kMil bir sulh müeyyidesi, B • k h 
ne §il veya bu devletin aleyhine ır pa tın imzası ususunda 
müteveccih olabilir, ne de statü -

.bınun muhafazasına mAnidir. mutabık kalındığı bildiriliyor 
Bu anlaşmanın Balkan antantı 

prenı;iplerile kabili telif olmadığı Moskova, 15 (A.A.) - HavasJ dra, Sovyetlerin üç devlet hatta 
keyfiyetine gelince, bu itiraz da bildiriyor: mümkünse Polonyayı da alarak 
va.rid değildir. Zira Balkan antan- Siyasi Sovyet maiellerinde söy - dört devlet paktı planını kabul e -
tı sulbü muhafaza esasına istinad lendiğine göre Sovyetler Birliği derse, iş değişir. 

etmekte ve binaenaleyh Türk - İn- garp demokrasilerile teşriki mesai Ayni mahfellerde beyan edildi -
piz anlaşması da sulbü korumak etmeğe karar vermiştir. Fakat her ğine göre müşterek Fransız - İngi -
için yapılDU§ olduğuna göre ne pahasına olursa olsun değil. liz teşebbüsüne rağmen son diplo
tearuz hali değil, bilakis tam. Sovyetler Birliği İngiliz - Fransız- matik görüşmelerde Fransa tara -
bir tetabuk manzarası irae etmek- Sovyet mütekabil yardım paktı fından ileri sürülen teklifler İngi
tedir. Böyle olunca, sulhperverli - planından hiçbir zaman vaz geç - lizlerin noktai nazarına nazaran 
lini son hadiseler esnasında gös • miyecektir. Sovyet görüşmelerine daha yakın-
termiş ve Balkan misakma dalına Sovyetlerin evvelce İngiliz tek - dır. 
sadakat göstermiş Yugoslavya il- liflerini reddettikleri malfundur. Litvinof, İngilterenin noktai na
urinde bu anlaşmanın uyandıTB - Bu teklifleri §imdi de kabul etmek zarını kolayca kabul ettiği için Sov 

(Arkası 3 iın.cü sayfada.) niyetinde değillerdir. Ancak Lon- (Arkası 3 üncü sayfadaı 
• 

paktlarının tatbik edilmesine iın

kiln kalmıyacaktır. Hüklımet mer• 
kezinin salahiyettar mahfillerl 
muvaffakiyetten o kadar emindir
ler ki daha 'imcliden Koridor me
selesile iştigale başlamışlardır. 

Şarki Prusyanın, serbest Danttig vehxinin, Polonyarun budutlaı, 
Vistul ile Nogat nehirlerinin birleştikleri bu noktada karşrlaşır ... 

diğine göre Dantzig ayan meclisi, 
Polonyanm ~cniaatlerini koru • 
mağı taahhüt etmekle beraber ser 
best şehrin Almanyaya iltihakını 

ilin edecektir. O andan itibaren de 
Dantzig hududu bir Alman hudu
du olacak~. Polonyalılar mUda -

Dantzigde Alman hücum 
kıtaaları 

Dant:?.ig, 15 (A.A.) - Hitl~r te
şekküllerinin bu akşam yapacak
ları geçit resmine iştirak etmek ü

(Arlrosı 3 üncü 3ayfada) 
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ATATülK VE İSTİKLAL HARBİ 

Geçit resminde kahrama n Türkkuşu mensupları 

Memleket uğrunda canlarını ver İhtilalde Vali Muavini Hüdai· 
miş olan hava kahramanlarımız i- Karataban, General Halis Bıyık -
çin dün Fatihte Tayyare Parkın - tay, General Osman Sarol, Hava 

\da büyük bir ihtifal yapılmıştır. (Arkası 3 imdi sayfada) 

Son müessif hadiseler 

Maarif, Beden terbiye direktörlüğü 
Vilayet üç koldan tahkikat yapıycr 
Valinin beyanatı: çç Müsebbip
leri şiddetle cezalandıracağız,, 

Çirkin hôdi•e etrafında 
MAARiF 
VEKiLi 

ıiddetli bir tahkikatta balıınan 
BEDEN GENEL 
DiREKTÖR O 

Cumartesi günü Taksim stadın- ralanınası, hakemin dövillmesi ve 
da Haydarpaşa - Işık liseleri ara- gazetecilerin tecavüze uğramasne 
smda büyük bir kavga ile netice- biten final maçında kavganın ev
lenen ve dört sporcu talebell.İll ya· (Arkası 3 iincii sayfada) 
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İSANIN HAY ATI 
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Meryem, lsayı doğurduktan son
ra mı Yusufla evlendi, yoksa ? .. 

Hazreti İsanın doğuş şeklinde rüldüjli gi.bi callil.mei cihan. ol -

olduğu gibi doğum yerinde de ih- madığım yamuştır. 
tilB.f var.. Hristiyanların meşhur Nasıra.... da 
dört mcilinde de bu hususta ittifak !sanın b"" .. ~ .. - .. . dü uyu .. ugu yerın oya 
görülmez. İslam dini tarihleri İsa- yüzünde mevcut en güzel yerler -
yı kOO. mescid içinde ve kii.h bir) den biri olduğu söylenir. •Nasıra., 
sahrada dünyaya getirirler. Hris- Zebulon dağları arasında kaseye 
tiyan dini tarihleri ise onu kah benzer tenha bir vadide, dağların 
cNıısıra• da ve kfilı •Beytelehem• tam Estreylon ovasile birleştiği 
de doğmuş gösterirler. Bu iki şehir yer:de, 'bulunur ve sarp, kayalık bir 

yol onu ıbu ovaya bağlar. 
veya köy arasında bir hayli me -

safe vardır. 

Daniyal Peygamlıerin kitabın -

da Davud oğullarından bir kişinin 

•Mesih. olarak Beyte!ehemde dün 

yaya geleceğini yüz yıllar önce ha
ber vermiş olmasındandır ki İsayı 

cMesih• teliikki edenler ona Beyte

Jehem'i maskatı re's olarak göster
miştir. Fakat bunların hepsi de 

Meryemin Yusuf ve İsa ile doğdu
ğu yerden Hirodesin şerrinden 

hicret ettiğini müttefikan kayde -

derler. 

Nereye hicret etti? 

Kimi Mısır tarafında bir köye 
der. Kimi bu köyün Şama yakın 

olduğunu kaydeder. İttifak değil
se bile ekseriye! Nasırada büyü -
düğünü söyler. 

-Tabeıi ye göre Meryem, ına -
rangoz Yusufla beraber yola çık -

tıklan sonra bin türlü yol mihneti 
ve meşakkatle bu köye gelmişler .. 

Meryem, İsayı arkasına bağlayıp 
ekin yerlerinde başak toplarlar, 
bunlarla nefislerine ve İsaya nafa
ka ederlerdi. 

Meryem, Cebrailin rüzgarı ile 

Hazreti !saya hamile kaldıktan ve 
onu doğurduktan sonra mı Yusuf

la evlendi? Yoksa aralarında daha 
!sanın tevellıüdünden evvel mi bir 

münasebet vardı? Bu ci:J:ıet din ta
rilılerinde tamamen meskut bıra
kılmaktadır. Fakat yine bu din ta

rihleri İsanın kendinden sonra 
doğma dört erkek ve iki kız kar -

deşi okluğunu ve bu 90Cukların 
Yusuf - Meryem izdivacından vü

cut bulduğunu kaydederler. Şu 

hale göre Yusufun Meryemin meş

ru zevci ve çocuklarının babası ol

duğunu kabul etmek lazım. Ve o 

yalnız İsanın öz babası değil!. Bu 

mantıksızlık ne-reden geliyor? 

Duvarlarına tatlı kıvrımları ile 
asma dalları sarılan beyaz evleri, 
zeytin, incir, portakal ve nar ağaç
larından ormanlar, korularla 
çevrilmiştir. Tarlalar, frenk inci
rinden çitlerle ayrılmış ve her 
renkten sayısız çiçeklerle donan -
mış ... 

Köyün arka tarafında, beş yüz 
ka ·cm irtifaında yükselen tepe -
den dünyanın en harikulade man
zaralarından lbırisi görülür. Şima
le doğru Galile dağları ve onların 
90k üstlinde yükselen karlı Her -
mon ... 

Garbe doğru Karmel sırtları, Sur 
sahilleri ve Akdenizin parlak su -
!arı ... 

Birkaç mil şarka doğru Estrey -
!on ovaısı ve daha ötede Efraim 
dağları ... 

Muallim İhsan 
Şerif öldü 

Kadın hekimleri aylık 
toplantısı 

Hatayda büyük 
bir şirket 

Tacirlerimiz bu şir

ketle kolayca iş 

yapabilecekler 

IKDA111 16 ~ !\fayı• 1939 

Adliye koridorlarında 
24 SAAT 

Süt derdi 
" 1Şehir Meclisinin 

kararları 

Hapishanenin tahli
yesi dün ikmal edildi 

Belediye müstahsil
lerden mürekkep bir 
teşekkül kuracak 

Belediye tarafından müte -
hassıslar heyetine tetkik et -
tirilmekte olan süt meselesi 
bugünlerde kat'i bir safhaya 
girecektır. 1ktısad l\füdürü 
Saffet süt komisyonunun ça
lışmalarına iştirak etmekte -
dir. Şimdiye kadaT yapılmış 
olan tetkiklerden öğrendiği -
rnize göre belediye süt müs -
tahsillerinden mürekkep bir 
teşekkül vücude getirecek -
tir. Bu teşekküle belediye ken
di sermayesile de iştirak ede
cektir. Bu teşekkül sterilize 
fabrikasından ayrı olacak, al<
siyon çıkaracak ve müstah -
sillerin buna iştiraki ve his -
sedar olmaları temin oluna -
caktır. Südün behemehal ste
rilize edilmesi mecburiyeti 
konmıyacak, ancak belediye 
hıfzıs.ıhha kanununun hü -
künılerine ve vaz'edeceği u
sule göre süt satılmasını te -
mine savaşacaktır. 

Belediye süt satışını inhi -
sar altına almak niyetinde ol
mayıp ancak istediği şeraitte 
süt satılmasını temin etmek 

Belediye ekmek f ab
rikası kurmaktan 

Yıkma işinin müteahhidi dün bir mühen
disle hapishane binasında tetkikler yapb 

vazgeçmemiştir 
Şehir Meclisi dün Vali ve Bele- Umumi hapishane binasının Malum olduğu üzere hapishane-

diye Reisi Doktor Lütfi Kırdarın tahliyesine başlandığını yazmış - nin yıkılması işi evvelce 44 bin li
tık. Hapishanede bulunan mah - raya bir müteahhide ihale edilmiş-

başkanlığında toplanmıştır. kümlardan on kadarı İmralıdakiı tl Müteahhit dün bir mühendisle 
İstanbulun imarı için yapılac~ modren cezaevine gönderilmiş, beraber boşalan hapishane binası -

beş milyon liralık istikrazın sar - mütebaki kısmı da Üsküdar hapis- na giderek yıkma ameliyesinin ne 
fedileceği yerler hakkındaki 'lıüt- hanesile tevkifhane binasına yer - şekilde başarılması muvafık ola -
çe encümeni vazifesi konuşuldu. leştirilerek tahliye işi dün ikmal cağı hakkında tetkikat yapmış, ba-

Encümeıı, evvelce bu paradan te- edilmiştir. zı kısımları öl.çülmüştür. 

1 

~izlik ışlerine ayrılmış olan .ıoo Ancak hastanede tedavi altında Borçlu ve hasta ma:hkü.mların 
bın lırayı çık.armış olduğu için bulunan hasta mahkumlarla borç- da nakli için ayrıca emir beklen -
azadan Zahit bu paranın niçhı. tan dolayı mahpus bulunanlar yer- mektedir. Anlaşıldığına göre, ha -
, ~ ld , ı, d terinde bırakılmışlardır. Bunlar pishanenin tahliye edilmiş olan kı-
~ ,.arı ıu.rn sor u. E .. . . . . . . Hazirana kadar hapishanede ka - sım!arının peyderpey yıkılmasına 

ncumen reısı Halı! Hilmı ıza-,· ı ak! dı b ı bil kt" ac ar r. aş ana ece ır. 

hat vererek ibu paranın bu sene 

için müsmir olmıyacağını söyledi., Bir çocuk dü- 1' Çemberli taşt. a 
. Bu.~dan sonra azadan Refik Mü-\ 

nır soz alarak dedi ki: •• davası b. k h 
•- Halkımız yalnız ekmek yi _ şurme ır Umar ane 

y-0r. Hiç olmazsa onu doğru dürüst 

yesin, ne diye ekmek fabrikası 

meselesini lbir tasavvur haline ge
tiriyorsunuz? Ekmek fabrikası 

yapılmalıdır. 

Vali bu sözlere şöyle cevap ver
di: 

- Ekmek fabrikası hakkındaki 

kararımız kat'ıdir. Meseleyi etüd 

Bir doktor maz
nun olarak muha

keme ediliyor 

Kumarbazlar hapse 
ve para cezasına 

mahkum oldular 
Emniyet ikinci şube memurları 

Çemberlitaşta Arabacılar sokağın-

da 15 numarada oturan Mehmet 

azmindedir. 

Dün üçüncü asliye ceza mahke -
mesinde bir çocuk düşürme dava
sına bakılmıştır. İddiaya göre ha
dise şudur: 

~- 1 ettiriyoruz. 
• ----======:;:-~,6 Bundan sonra encümenin hazır- Vesile adında bir kadın polise 
r:~~ ...... •• ...... , !atlığı beş milyonluk istikraz maz- müracaat ederek iki aylık hamile 

ve karısı Şinorik'in evlerini ku -

marhane haline getirerek tanıdık
larına kumar oynattıklarını habeJ:, 

ı Kuçuk Haberler ı hatası kabul edilmiştir. bulunan kızı Zebraya, kaynanası almış ve ani bir arama yaparak bu 
YENİ su TARİFESİ Kıymet ve damadı Şemsettin tara: karı kocadan başka,Muharrem, Ser * Yeni Yugoslavya sefiri bu - fından ,komşuların teşvik ve yar - kis ve Nuri ile diğer iki kişiyi zar- • 

gu··n Be'~ad'dan «ehrimize gele- Sular idaresinin Anadolu ve d 

Cekt!r. 
,... ~ !turneli cihetlerine vereceği su ta- ımile çocuk düşürmesi için bazı la barbut oynarlarken suç üstün-

ilaçlar içirildiğini ve Zebranın * Mısırçarşısının yardımcı hil.l rifesi hakkında mazbata da bir - de yakalamıştır. Ayrıca oyun zar-
""k münakaşaları dogu" r t şiddetli sancılar çekmesine rağ - !arı ile 43 büyük ve 39 küçük fi• 

şekline getirilmesi kararı üzerine, ,.... muş ur· • 

M 
Kabul edilen yenı· tarifeye go··re men çocuğun düşmemesi üzerine ve 39 lira kumar parası da müsa -

ısırçarşısı esnafının belediyeye ·· t d k suyun metre mikabı 16 kuruş ola • bir kadın refakatinde Beyoğlunda dere edilerek suçlular adliyeye ve-
muracaa e ere bundan vazgeçil-
mesini istediklerini yazmıştık. Bun caktır. Su saatinin (Sayaç) sene _ bir doktora götürülerek çocuğun rilmişlerdlr. 
!ar dün Valiye iki kişilik bir he _ lik kiraları §Öyledir: 12 milimet _ aldırıldığını iddia etmiş ve dama- Dün Sultanahmet üçüncü s.ılh 
yet göndermişlerdir. Vali bu mu _ relikler 4 lira, 15 tikler 5.40 lira, dı Şemsettin ile kızının kaynanası ceza mahkemesinde muhakeme e
rahhaslan kabul ederek kendileri- 20 Jikler 6,20 lira, 30 Juklar 8,20 li- Kıymetten ve diğer .alilkadarlar - dilen kumarbazlardan Şinorik, ko
ni dinlemiştir. ra, 40 tıklar 12 lira, 60 !ıklar 18 li- dan davacı olduğunu söylemiştir. cası Mehmet ve Muharrem beşer * Eski belediye avukatlarından ra, 80 ve daha büyük kuturdakiler Bunun üzerine tahkikat yapıl - gün hapse ve altmışar lira para 
İzzet belediye umuru hukukiye 28,20 liradır. Şube yollarının beher mış ve Hıristaki adında bir dok - cezasına, diğerleri de onar lira pa
müdürlüğüne tayin edilmiştir. metre tulünün senelik kirası 50 torla Zehra mahkemeye verilrn~ ra cezasına mahküm edilmişlerdir. * Yeni Limanlar Umum Mü - kuruştur. Abone malı şube yolu ve' !erdir. Bir adam karısını 

ağır yaraladı 
dür~üğli cank':"'taran teşkilatı yazı sayaçlarının senelik bakım ve ta-ı Maznunlardan Zehra kendisinin 
şef~ğıne De~ızbank. Pers~nel şu - mir ücreti bir liradır. Ayar ücreti doktora çocuk düşürtmek için de
be.s~den Salim Serın tayın edil - sayacın i:ıüyükıügu"'" ne go .. re 1,5, 2, ğil, öteden beri mevcut bir rahat _ mişt Karagümrükte oturan Mehmet, 

ır. 
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· sızlığını tedavi ettirmek için gitti -* Sümerbank Mersinde bir Yer ,5 Jıradır. Açılacak her anamus- •. . .. . . karısı Hanife ile kavga ederek ma-

---000---
INHISARLAR 

1i ll 
Juk (prız) için 30 knM••. gını soylemıştır. Doktor Hıristaki 

ma ar pazarı açacaktır. Hazır - - -. kasla dokuz yerinden yaralamış -
lıklara başlanmıştır. Bu tarifeler töylece teshil edil- de çocuk alma ameliyesi yapma - tır. Hanife hastaneye kaldırılmış, 

dikten sonra azadan Raşit itiraz mış olduğunu söylemiştir. Mehmet yakalanmıştır. 
Dünkü celsede dinlenen şahit -

terden Sahibe şöyle demiştir: ---
Mülkiye müfettişleri, belediye kolcnyacılar telaşa dUŞtu 

umuru hukukiye müdürlüğünün İ nhisarlar idaresinin piyasaya 

- Zehra ile beraber iki defa bu 

etti ve eskiden suyun bir metre mi 
kAbının 14 kuruşa verildiği halde 

şimdi inçin 16 ya çıkarılmış oldu
ğunu sordu. Mecliste hazır bulu- doktorun muayenehanesine gittik. 

nan Sular Müdürü Yusuf Ziya bu Ben Zebranın hamile olduğunu bil 
hususta iz_:ıhat vererek, eskiden miyordum. O ötedenberi mevcut 

14 değil küsuratı ile beraber 18 ku bir rahatsızlığından şikayet eder -
ruş olduğunu, şimdi hepsinin top- di. Bunun tedavisi için doktora 

!anarak 16 kuruşa indirildiğini be- gitmiştik. 

M0TEFERRIK 

Mudanyaya ilava seferler 
de bazı muamelatını teftişten ge - çıkarmak ·· ld - k ı ı uzere o ugu o onya ar 
çirmeğe başlamışlardır. Bilhassa şehr!lmizdeki kolonyacıları telaşa 
bazı ilamların infazında yolsuzluk- düşürmüştür. Kolonyacılar yarın 

!ar görülmüştür. Dün umuru hu - sanayi birliğinde umumi bir top -
kukiye tenfiz memuru Rıdvan mü- Jantı yapacaklar ve idareye bu ko-
fettişler tarafından dinlenmiştir. lonyaları çıkarmaması için müra -

Prost çalışmağa taşladı caatta buıunacakıardır. 
Bir iki gündenberi İstanbulda Kolonyacılar ispirtonun ucuzla -

yan ettL j Diğer şahit Münevver de şunu 

Verilen izahat arasında İstan - söylemiştir: 

21 Mayıstan itibaren İstanbul -

dan Mudanyı:.ya her Pazar günü 

saat 20 de birer ilave postası yapı

lacaktır. 

İsa hakkında ilmi bir eser yaz ·

ınış olan Ernest Renon !sanın bir 
bakireden doğımuş olduğuna inan

maz. Bu efsanenin biliıhare uydu
rulduğunu söyler. Sebep olarak ta 
der ki: O devirde alelade bir karı 

ve kocadan doğmuş olan bir çocu

ğun büyük bir adam olması müs -
teb'at görünüyordu. Muhakkak a

saletli bir süliileye mensup olmalı 
idi. Bu sebeple İsayı (Davud) a 

mensup ilan etmişlerdir. Ve yine 
doğuşunda bu maksatla bir fev -
ka!Adelik göstermek istenmiş, im
kAnsızlığı mümkün kılan bir hadi

se olarak ta onun bir bakireden 
dünyaya geldiği ileri sürülmüş, bu 

suretle halk arasında İsayı daha 
büyük göstermek istemişler. Fakir 

bi:r ıınuhite mensup ve iki fakir 

kimsenin içtimaından hasıl olmuş 
bir 90Cuk .. o devir zihniyetine gö

re büyük adam olamazmış.~ 

. .. masına rağmen esansların gümrük 
Türk Ginekologi Kurumu, bu bulunan şehır mutehassısı Prost . 1 . . tt ğın halb .. resım erının ar ı ı, uki ıs -

bulun 50 sene sonraki su ıhtiya

cıru karşılamak için 31 milyon lira 

!Azım olduğu söylenmiş ve 

kabul edilmiştir. 

tarife 

Bu vapur, Mudanyadan başka 

Armutlu ve Gemliğe de uğrıyacak 

- Ben Zebranın çocuk düşürdü- tır. Ayni vapur Pazartesi sabahı 

ğünü annesi Vesileden öğrendim. saat 8,45 te Mudanyadan kalkarak 

Başka malümatım yoktur. saat 11.30 da İstanbula gelecektir. 

İsanın doğuşunda ve doğuş ye _ 

rınde olduğu gibi tahsili hususun
da da ihtiluflar var. Bir kısmı: 

- İsa okumak yazmak bilmez
d •. Bütün kanunbr.nı ilham ile 

· yaptı_ 

Derler. Bir k•sım ıse onun mü _ 

ke"mmel tal sil gördüğünü ileri sü
rer. Erneı;t Renan bu cihetı de tet 

kik etmiş, İsanın büyüdüğü muhiti 

incelemiş ve onun ne iddia edildi
ği gibi kara cahil, ne de ileri sü 

mevsimin son toplantısını Dr. Or- Vali ve Belediye Reisi Doktor Lüt- ıııirtoyu maliyet fiatinden kullana
han Tahsinin başkanlığında yaptı. fi Kırdar ile uzun bir görüşme yap rak kolonya yapan idarenin ise ta
Bu celsede: Dr. Ahmet Asım Onur: Bir has- mıştır. Val~ Prost'tan, belediyeyi! biatile ucuza mal temin ettiğini i-
tadan ameliya.tla çıkardığı rahim verileceği kat'iyet kesbetmiş olan !eri sürmekte ve bu vaziyetin mem 
ve yumurtalık urlarıru (Myome Taksim kışlasının şehir imar pla - leketteki kolonya sanayiini öldü
ve Adenomyosis) göstererek, bun- nındaki yeri ile Eminönü meyda- receğini bildirmektedirler. 
!ar hakkında izahat verdi. Keza nının müstakbel şekli ve Tepeba- İnhisarların bu hareket! ise hal 
çok kanıyan gebe bir kadında yap- şında yapılacak tesisatı tesbit et- kın lehine olduğu için her taraf -
tığı Kayser ameliyesine dair tafsi- mesini istemiştir. ta memnuniyetle karşılanmıştır. 
liıt verdi ve rahmin alt kısmına Prost, şimdi bu işlerle meşgul - ooo--
yapışmış olan meşimeyi (Placen- ı dür. F K 1) NO M 1 
ta Praevia totalis) gösterdi. Oteller nasıl ıslah edilecek? 

Bu vakalar için yapılan görüş -
meelre: 

İstanbul otelciler cemiyeti, otel-
Arpa ve buğday 
standardizasyonu 

oi(;ER MADDELER 
Sultanahmet hafriyat sahasında

ki istimliikten sarfınazar edilme -

sinde hukuki bir mahzur olmadı -
ğına karar verilmiş vilayetin on 
senelik nafıa yol programı hak -

kında nafııı tencümeni mazbatası 

kabul edilmiştir. 

Bundan sonra muhakeme diğer 
şahitlerin çağırılması için başka 

güne bırakılmıştır. 
---000---

DENiZ 

Yeni teşkilAf kadroları 
hazırlandı 

~--000--

Ekmek fıatları buğday 
üzerinden konacak 

Ankara Ziraat Enstitüsü ek -
ınekçil:ik mütehassısı tarafından 

İstanbul ekmek meseles1 etrahn -

Muhabere Vekaleti Deniz Tica- da·• hazırlanmış olan rapor tetkik 
reti Umum Müdürü Zeki Ankara- olunmaktadır. Bu raP\)rda ekme]> 

Tamir ve inşa edilecek yollar 27 
parça olup beher sene 

510
.
000 

li _ dan gelmiş ve yeni teş!ı:i!At ile fabrikasına pek az temas edilmek-

Orhan Tahsin, Ahmet Asım O
nur, Hadi İhsan Gediz, Nuri Sü -
leyman Canbakan, Şükrü Fazıl İl
kel, İhsan Arif, Robert Bayar, Le
ontiyadb, Sinay ve Freske iştirak 

!erin ıslahı için belediy~ye bir pro
je vermişti. Vali bu projeyi İktı
sat Müdürü Safvete havala etmiş
tir. Yapılan inceleme sonunda bu 
projenin indi bir takım mütalea -
lardan ibaret olduğu anlaşılmıştır. 
Belediye, İsviçrede beynelmilel 
otelciler cemiyeti umumi katipli
ğine mektup yazarak oradan mo
dern oteller hakkında izahat iste -
miştir. Bu izahat gelince mesele e
sasından tetkik olunacaktır. 

radan üç senelik 1.530.000 liralık bütçe etrafında tetkikler yaptık _ te, ona mukabil narh meselesi e -

tahsisat kabul edilmiştir. Şehir tan sonra dün akşam tekrar Anka- esaslı şekilde incelenmekte -
dahilindeki yollar bu yeküne dahil raya gitmiştir. dir. İstanbulda ekmek narhı un fi-

Arpa, buğday, tiftik ve yapağı ihracatçıları dün sabah son bir değildir. Merkez liman teşkilatlan Trab- atlrine göre tanzim edilirken bu 

1 
Ruzname bittikten sonra ha - zandan itibaren tatbik edilecek - rapor ekmek narhının bug" day fiati 

etti. 
Kurum, yen! cemiyetler kanu -

nuna göre, nizamnamesine ilavesi 
icap eden maddeleri tespit ve ka
bul ederek, gelecek İlkteşrinde 
toplanmak üzere kış mevsim.i.ni.n 
içtimalarına son verdı. 

top antı yapmışlar ve bu madde -

1 
. "h d t b"k dil mamcıların göndermiş oldukları tir. İstanbul Deniz Ticareti Müdür- nazara alınarak konmasını iste -

erııı ı racın a nt ı e ecek . · hır telgraf okunmuştur. Hamam - lüğündeki dört şeflik altıya çıka- mektedir. Bu esastan hareket edil-
sta .. ndard.izasyon usu.ilerini göriı.·.ş-ı cı!ar bu telgrafta suyun metre mi- 1 F h t" ı k ı ~ rı maktadır. en eye ı i e ontro diği takdirde ekmek fiatinde tenzl-
muşlerdır. Standardızasyon mu - kabının 15 kuruştan 7.5 .kuruşa in- kaptanlığında birer şeflik ihdas e- • . . .. . 
dürü Faruk dün akşam Ankaraya dirilmesini istemektedir. Bu talep dilmcktedir. 45 er lira maaşlı iki !at yapılabıleceği umıt olunmak -

gitmiştir . Standardizasyon nizam- tetkik olunacakt1r. de müfettişlik kurulmaktadır. tadır. Belediyenin 15 güne kadar 
namesi 15 Haziranda tatbik edile- Mecl;s bu.gün tekraı toplana - 6 limanda kurulacak teşkilatlar narhı buğday üzerinden hesapla -
cektir. caktı..c da bunu nayni olacaktır. mağa başlıyacağı anlaşılmaktadır. 



11 - Jılayııı 1939 

"""",,, 

Musolininin nutku 
nasıl karşılandı? 

. ... . . .. ......... ..... .. .. '"' ... ,, '"'. 

Duçe'nin nutku, Londrada, 
İngiliz - İtalyan futbol maçı 
kadar alaka uyandırmadı I 

., ,,,,,, 

•• ._ '" • . 

Londra, 15 (A.A.) - Gazetelerin 
ancak birkaç tanesi başmakalele -
rini Mussolini'nin nutkupa tahsis 

etmektedir. 

duğunu söliyor. Bu hususta ken -
disile tamamen ayni fikirdeyiz. Fa 
kal Mussolinini unutmasın ki Ca· 
ser zamanları da geçmiştir. 

Daily Mail, Duçe'nin dünkü be - ı ------

yanatınm Londra'da İngiliz - İtal- s t 1 • b 
yan futbol maçı kadar alaka uyan- ovye enn ceva 1 
~a~~!:. =~~ede bu İngiltereye bildirildi 
nutku mutedil addetmekte, fakat 
vakayiin tahrif edildiğini kaydey- (BQ§ tara~ı l inci sayfada) 
!emektedir. yet hükfımeti tarafından uzaklaş -

Times diyor ki: tırıldığı öğrenilmiştir. 
.Nutkun büyıük bİr 1ı:ısını, bir Sovyet hükfuneti garple teşriki 

meydan okuma mahiyetinde ol - mesai etmeğe hazırdır. Ancak, bu 
maltla beraber dün Duçe tarafın- teşriki mesainin Avrupanın hali -
dan söylenen sözler, Avrupa mü - hazırdaki kuvvetlerinin muvazene
nasebetlerine evvelkinden daha sine müstenit realist bir siyasetin 
vahim bir şekil vermiş değildir.• çerçevesi haricine çıkmaması şart-

Daily Telegraph, şu mütaleada tır. 

bulunuyor: Talımin edildiğine göre Sovyet· 

..Mussolini'ııin harbi muhik gös- ler, plfuılarının teferruata ait 1ı:ı -
t.erecek sebepler mevcut olmadı - sımlarında tadilat yapılmasına ra

ğına dair söylediği sözlerden tota- zı olacaklar, fakat pliının umumi 

!iter devletlerin bundan so_nr_a daha hatlarını kabul ettirmek için ısrar 
mutedil bir tarzı hareket ıttihaz e-

edeceklerdir. 
decekleri anlaşılıyor. 

Bu devletler şimdiye kadar siya- Moskova, 15 (A.A.> - Sureti u
aetlerinde ve izhar ettikleri hari- mumiyede zannedildiğine göre ev

ııane eınellerde itidalden pek uzak- velki akşam Molotof ile İngiltere 
!aşmışlardı.> sefiri Seeds arasında yapılan gö • 

News Chronicle, şöyle diyor: rüşmeler esnasında bir İngiliz -
cMussolini'nin hissiyatında bir Sovyet paktı imzası hususunda mu 

değişiklik husule geldiğine inan - tabık kalınmıştır. 
mak bir delilik olur. Nutkunun da- Bu görüşmelerin dostane ve ce -

h tedil ı t nundan sulh cep saret verici olduğu seliihiyettar a mu o an o .. 
1 

kt d" 
h . 1 d 1 . d . tif de ettigı-·; mahfellerde soy enme e ır. 
esın n ers erın en ıs a 

anlaşılıyor.. Sovyetler cevaplarını 
Daily Herald ~öyle yazıyor: Verdiler 
.Avrupada teş<!bbüs başka elle - Londra, .15 (A. A.) - Reuter. 

re geçmiştir. Bugün faaliyette bu- Moskovadan istihbar ediyor: 

lunan demokrasilerdir. Diktatör. - İngiliz mukabil tekliflerine ve -

lükler sözle iktifa ediyorlar.> rilen Sovyet cevabı, İngilterenin 
' r· Moskova elçisi Seeds'e tevdi edil-

Daily Ekspress, yazıya · . t· 
• Nutuk, sureti umumiyede sulh: mış ır. 

Bnkarada 
ihtifal 

Ankara, 15 (A.A.) - Ha • 
va şehitlerimizi anma günü 
olması münasebetile bugün 
Ulus meydanında büyük bir 
ihtifal yapılmıştır. Askeri ve 
polis kıtalarınm ve mektep • 
)erin ve binlerce halkın işti

rak ettiği bu ihtifalde B. M. 
M. Reisi Abdülhalik Renda, 
Vekiller, Mebuslar, Genel 
Kurmay ve Milli Müdafaa Ve

kiileti ileri gelenleri, Anka • 

ra Valisi, Merkez Kumanda

nı, Emniyet Direktörü ile 

Türk Hava Kurumu ve Mat

buat mümessilleri hazır bu -

lunmuşlardır. 

ihtifale saat 11 de atılan 

bir topla başlanmış ve bu an

da merasim yerindeki san • 

eak ve bayraklar yarıya in

dirilmiş, dikkat kumandasile 

kıtalar, mektepler ve hazır 

bulunanlar rasimei ihtiramı 

ifa eylemi~lerdir. 

Yarım dakika süren bu say

gı tezahüratı esnasında şeb • 

rin her noktasında halk ve 

. bütün nakil vasıtaları oldıık- ' 
ları yerde durmuştur. Bir 
manga asker manevre fişeği 

ile üç defa selam atışı yap . 
tıklan sonra Hava Müsteşar -
lığı, Hava Kurumu, C. H. Par
tisi adlarına birer nutuk söy
lenmiş ve kahraman tayya -
rerilerimiı:in ınezarlarına çe
lenkler konulmuştur. 

İngiliz Hükümdarları 
sayahatlerinde sise 
ve buza rastladılar 

Quebec, 15 (A.A.) - İngiliz hü-

kümdarlannın seyahatini tertip e-

den komitenin reisi, hükümdarla -

rın Çarşamba gününden evvel bu -

ıKDAM 

iŞARETLER 

Sayfiye ve bir 
tramvay yolu 

İstanbulun Adalar, Boğaz, Ru • 

l meli ve Anadolu hat boyları gibi 
dört sayfiye yeri olduğu için her 

1 
sene bunlardan birinin diğerlerin

. den fazla rağbete nail olmasını ta
. bii görüyorduk. •Bu sene Adalara, 
yahut Boğaza rağbet fazla! . denir· 
di. Bunun sebebini, hepsi biribi -
tinden güzel bu dört sayfiye kar
şısında İstanbulun her sene biri -
nin zevkini !iilrmek hevesinde bu
luyorduk. Geçen seneyi Bostancı
da geçirenler, bu sene Adaya git
mek arzusuna kapılıyorlardL Fa
kat bir iki senedenberi bu dört 
sayfiyeuln hemen hepsi diğer se
nelerden fazla tehacüme uğramak
ta imişler. Bu da şehir hal.kından 
daha büyük bir kumının sayfiye
ye giimek ihtiyacını duyduğuna 

ve buna muktedir olduğuna ham
ledilmelidir. 

Rağbet o hale gelmiş ki geçen 
sene bir iki büyük sayfiye yerin· 
de boş ev kalmamış ve geç kalan
lar başka yerlere göç etmeye mec
bur olmuşlar, Eğer bu ihtiyaç ve 
imkin devam ederse İstanbul say
fiyelerinin büyümesini ve çoğal -
masmı beklemek lazımdır. Zaten 
daha yakın bir mazide küçücük bir 
köy olan •Mecidiye. şimdiden ya
rı şehir, yarı sayfiye olmaya baş
lamıştır. 

Bu vaziyet karşnmda yine yük
lerin büyüğü belediyeye düşecek
tir ve belediye saydığımız dört say
fiye içinde en zengin olan Ana -
dolu hattı boyunca el attığı zaman 
burada yeni bir şeyler yapmak za • 
ruretinden evvel yeni yapılan bü
yük bir batanın tashihi zaruretile 
karşılaşacaktır: Kadıköy tramvay
ları ve bu tramvayların berbat et
tiği Bağdad caddesi ... 

Bu asfalt yol, sanki tramvayın 

rahatça geçmesi için yapılmış, ya
yalar için asfaltta hiçbir geçit bı
rakılmamıştır ve bu tramvay, "Üs
küdar tramvaylarının açığını ka
patmak için yapıldığı, milyonlara 
mololduğu halde bugüne kadar za
rar etmiştir; mükemmel bir oto -
büs yoln ve treni olan bu hattın 
tram"aya değil, Üsküdar tram • 
vaylarınm varidata ihtiyacı var
dı. Bu varidat temin edilemeyin
ce ve varidat membaı sanılan yeni 
tramvay hattı masraf membaı o
lunca yapılacak uş nedir? Bele • 
diyenin yeni ve canlı reisi hem İs
tanbuJun en baştaki sayfiye yeri
nin, hem belediyenin bu en baş • 
taki derdine bir çare bulabilirse 
aşk olsun-• 

cuyanedir, bu nutuk, Avrup~'da 
sulh olacağına inananları teşçı e -

raya gelmiyeceklerini beyan et - 1 K D A M C 1 Al.manlar Dantzigi miştir. Bu yeni teehhüre .Empress -===---;=:. ==-
decelttir.• • of Australia• vapurunun pek ağir Türk - lngiliz 
Nutkun Fransada akislerı_ işgale hazırlanıyor lbir seyrile yoluna devam etmesini } 

Paris, 15 (A.A.> - Mussollni'nin . . l acap ettiren sis ve seyyar buz küt- an aşmaSI 
dün Torlno'da söylediği nutuk (Bil§ tarafı 1 ıncı sayfada) f d ) 

ld Prusy leleri sebep olmuştur. Bu teehhür, (Baş tarafı l inci say a a Fransız matbuatında hiçbir heye - zere dün şar adan birçok 

ean uyandırmamıştır. hücum Jı:ıtalan gelmiştir. siyasi mahfellerin projelerini al _ bileceği tesir de, ancak miısaid te-
.. . hafilinin yanlış kanaat ve tahmin· 

Gazeteler Avrupa devlet ııdam -
!arının mutemadiyen söz söyleme
leri neticesinde nutukların kısmen 

Leh kütuphanes:nin 
camlarını kırdılar 

ehemmiyetlerinl kaybetmiş olduk- Dantzi.g, 15 (A.A.) - Dantzig -
!arını yazıyorlar. teki Leh kütüphanesinin çamları 

Diğer taraftan matbuat Mussoli- ikinci defa olarak meçhul şahıslar 
ni'nin nutkunu pek vazib bulmı - tarafından kınl~ır. 
yor ve eğer Mussolini'nin iddiası J?Ulonya komiseri Şodaki, ser -

gibi İtalyan milleti vuzuhu sevi - best şehrin ayan meclisi nezdinde 
~orsa bu nutukta sevdiğini arıya- hadiseyi protesto etmiştir. 

tust etmektedır. 1 • ğm hakik t t b"' ı d" erme ra en, a e oy e ır. 

Quebec, baştanbaşa bayraklarla Her halde hakikate mutabık olmı-
donanmıştır. Hükümdarları nib~- yan bu tefsirlerin, İtalyan siyasi 
yet karşılıyabilmek için daha mü- mehafilinin daha iyi ve esaslı bir 

sait bir hava bekleyen şehirde tetkikleri ile doğruya göre değiş • 

F b kl . • b tirilmesi ve J<lmseye müteveccih 
ransız ayra arı diger ayrak - . . . 

olrruyan bu sulh garantmne ıfade 
!ardan fazladır. Şehrin Fransız o - ettiği maksada tamamen muhalif 

lan karakteri bu suretle tebarüz bir şekil verdirilmemesi temenni-
etmektedir. ye şayan bir keyfiyettir. 

t:ak ve fakat bulamıyacalrlır diyor, ========================================:::::::::::: 
Filhakika Mussolini'nin nutkunda 1 

muvazi bir hareketten sonra mih -
verin bir ittifak olduğunda Avru

pa ınyasetinin lı:ılıçtan başka vası
talarla da kesilebileceği düğümle -

Evvelki günkü Ankara at yarışlarında: Milli Şefimiz, Hariciye 
Vekilimiz ve Kazım Özalp görüşüyorlar 

rinden, yıkılacak olan tabanca si:r ~,--.,~=,r-<c.,...,.;:.,..•f'""1iiö"·- :;,: 

teminden vesaireden bahsediliyor. 

Bütün bunlar İtalyan devlet ada -

mının c!üfüneelerini açık surette 

gösterecek mahiyette şeyler cı.. -
ğildir. 

l'SAYFA 1 

Son müessif hadiseler[ Moskova 
(.8<1§ tarafı linci sayfad'l) anlaşmamızı 

velden müretteb olup o1madığı, 

çıkmasına sbep olanlarla Haydar· I " 1 
paşa lisesine mensup seyircilerin se a m 1 yor 
işgal ettiği tribünde bulunup tale 

beleri kavgaya teşvik edenler hak Moskova, 15 (A.A.> - Tas ajan-
kında tahkikat yapılması ve mü (krep) insı bi iriyor: 
sebbiblerin en şedit cezalarla ce İzvestya gazetesi Türk - İngiliz 

zalandırılması içın Maarif Vekilı deklarasyonuna hasrettiği baş ya-
bizzat hadiseye el koymuş ve is zısında diyor ki: 
tanbul Maarif Müdürlüğüne tel - .Türkiye ile İngiltere arasında 
grafla verdiği bir emirde iki lise a- bir karşılıklı yardım paktının ha-
rasındaki kavganın tahkiki ve ınü- zırlanmakta olduğunu bildiren dek 
sebbiplerinin acele bildirilmesi :;.. larasyon, tecavüzün ilerde muh -
çin Maarif müfettişlerinden mü - temel genişlemesi tehlikesi kar -
rekkep bir komisyon teşkilini em- şısmda ve müessir bir sulh ccphe-
retmiştir. Dünden itibaren vazi - si teşikli yolunda aWmış adımlar-
feye başlıyan müfettişi~ Haydar dan bir adım olarak telakki edil -
paşa lisesi talebelerinden olup za· ISTANBUL VALiSi melidir. Fevk.alide veham!'t kes -

bıtaca hüviyetleri tesbit edilenle- taraftan da Genel Direktörlüğün beden enternasyonal vaziyetin te
ri sorguya çekmişlerdir. emirlerini ifa için tahkikatı derin- ~iri altında sulhü seven devletler, 

Bu suretle hadise bir taraftan leştirmiş bulunan zabıta ile teş _ tecavüze bugünkü inkışafına kar
Maarü_ cephesinden tahkik edil~- riki mesai etmiş bulunmaktadır. p koymak için teşkilatlanmayı 
ken, dığer taraftan Beden Terbı - Bugün neticeleneceği ümit edilen mümkün lı:ılacak yolları ve vası
yesi Genel Direktörlüğü ve Bölge tahkikat sonu hemen Genel Direk- talan bulmağa çalışmaktadır. Tür 
Başkanı tarafın.dan da tahkikata törlüğe telgrafla bildirilecektir. kiye ve İngilterenin akdetmeğe ha 
başlanınJ,i ve bir an evvel ikmali i- A • zırlandıkları pakt, muhakkak su-
çin Vali tarafından bu hususta za- Hadıse hakkında Va- rette tecavüzün, Avrupanın yeni 

bıtaya emir verilmiştir. linin gazetemize mıntakalarını da şümullü çerçeve-
Mektep maçları tahkikatı bu s:i içerisine almasına mani olacak 

safhada iken, Pazar günü Şere~ beyanatı yegane müessir vasıta olan zinci-
stadında oynanan Vefa • Beşiktaş Dün kendisile görüşen bir mu- rin halkalarından birini teşkil ey-
maçından sonra hakemle seyirci - harririmize Beden Terbiyesi Böl- !emektedir. 
Ier arasında cereyan eden çirkin ge Başkanı bulunan Vali Doktor Bizzat Türkiyenin hayati men • 
hadise ile de Vali iı'ltfi Kır - Lutfi Kırdar bu çirkin hadise kar- faatlerinin de, kendisine bu siyaseti 
dar bizzat ve ehemmiyetle meşgul şısında şunları söylemiştir: tavsite etmesi lazımdır. Fakat, ~u
olmaktadır. - Hadise ile yakinen ala - nu da kaydetmek Hizımdır ki, bu 
. Bölge Başkanının Pazar günkü kadar olmaktayım. Bu çirkin h3 - yolda, Türkiye, kendisinin tecavü
maçta bulunan Bölge Futbol Ajanı, diselere sebep olan klüpleri kapa - ze muhalif devletler cephesine iş -
Muhasebecisi ve Büro Şefinden tacak ve oyunculara da ebedi boy- tirakine mani olmağa çalışan mü
hadise hakkında istediği raporlar .kot cezası vereceğiz. Talebeler a- teeavizlerin ihafe teşebbüslerine 

dün kendisine takdim edilmiştir. rasındaki hadiseli maça gelince: maruz kalmıştır. Burada .Deuts -
Vali, bu raporları tetkik ettikten - Suçlular, hadiseye sebep o - ehe diplomatishe Politishe Cor -

ve süratle ikmalini emrettiği polis lanlar ve iştirak edenler hakkın - respondance> gazetesinin lüzum -
tahkikat fezlekesini aldıktan sonra da da şiddetli cezalar verilecektir. ruz tavsiyelerini zikretmek icap e • 

nihai kararı verecek ve hadiseyi a- Maç hakemlerinirı müteaddit der. 
lakadar makamata arzedecektir. I I d Bu yarı resmi gazete, Türkiye-
Bu tahkikat yapılırken diğer ta • rapor arı a IR I ye, demokrasi memleketlerile gö-
raftan da Beden Terbiyesi Genel Gerek Cumartesi günkü hadise- rüşmelere girmemesini tavsiye et 
Direktörü dün akşam telgrafla İs· li maç hakemi Feridun Kılıç ve ge- mekte ve ayni zamanda da lbuna 
tanbul Futbol Ajanlığından hiid i - rekse pazar günkü maçın hakemi rağmen bu yola girerse Türkiye • 
seyi ve müsebbip ve müşevvikleri- Suphi Batur, dün Bölge Merkezine nin maruz kalacağı fena neticelere 
ni sormuş, neticede en şiddetli ce-ı davet olunarak kendilerine hadise telmih eylemekte idi. Maamafl, bu 
zayı tatbik için süratle tahkikatın etrafında müteaddit sualler sorul-İ ctavsiyeler. Türkiye matbuatı ve 

ikmalini emretmiştir. lmuş ve mufassal raporlar alınmış- efkarı umumiyesinin haklı ve ye -

Dün geç vakit toplanan bölge er- tır. Bu raporlar Ankaraya gönde- rinde_ m.uka:ıeıesi ile k~r~ılanml§ 
kanı bir taraftan Valinin, diğer rilmiştir. ve Turkiyenın kendı harıcı siya -

· setine hiç kimsenin müdahalesine 

Hava 
dün 

şehitlerimiz 
taziz edildi 

müsaade edemiyeceğini bildırmiş
tir. 

Sovyetler birliği, her nereden ge 
lirse gelsin, sulh davasının mü<'s • 
sir surette müdafaasının organıze 
edilmesini istihdaf eyliyen bütün 

. . gayretleri daima memnuni tle ııe 
(BD.§ tarafı 1 ind sayfada) kan Tıbbıyeden Cengız Hanes te ı•-• So ti BI ı·ği- b 

"'ıuamıştır. vye er r ı g u 
Müsteşarı Zeki Doğan, Merkez heyecanlı bir hitabe iradetmiştir. yolda, Türkiye tarafından yapılan 
Komutanı Cemal A_kan, Hava Ku- Hitabelerden sonra matem mar- gayretleri kendisile dostane mü _ 

rumu Başkanı, Fatıh Kaymakamı, şı çalınmış, bir manga asker, ma- nasebetler halinde bulunduğu iç_in 

hava ordumuza mensup yüksek ve nevra fişeğile üç defa havaya ateş bittabi daha büyük memn mı •etle 
küçük rütbeli birçok subaylar, I • - h d ım-'"t d.ir 

• . . . . . ' etmiş ve bundan sonra askerı mek- muşa a e e = e . 
askerı ve sıvil bırçok lıseler ve bın- ı .. . . . Sovyetler Birliği efkarı ul]lumi-
l h lk hazır bulunmuştur. ı tepler, Türkkuşu ve sıvıl Jıseler ta· . .. • . 
erce a . . . yesı, bulun samıml sulh tarafdar-
Saat tam 14 te atılan toplarla rafın.dan hır geçıt resnıı yapılarak !arı gibi Türkiyenin İngiltere ile 

merasime başlanmış ve herkes se: merasime son verilmiştir. bir karşılıklı yardım paktı akdet
liım vaziyeti a~. Bu sırada İhtifal münasebetile dün saat mesini, Sovyetler Birliği tarafın
şehirdeki bayraklar matem aHi - 14 ile 15 arasında hava faa - dan daima hiç değişme<len müda • 
meti olarak yarıya indirilmiş ve liyeti tatil edilmiş ''e Fatihteki faa edilmiş bulunan evrensel sul
vapur!arla fabrikalar düdüklerini Tayyare Şehitleri abidesine de bir bün takviyesi eserine bir yardım 
öttürrnüşlerdir. çok çelenkler konmuştur. gibi telakki edecektir. 

Bundan osnra kava ordusu na-
mına tayyareci yüzbaşı Kemal Ço-
lakoğlu çok heyecanlı bir hitabe 
irat etmiş ve bilhassa şöyle devam 
etmiştir: 

•- Aziz şehitler, 

Milli duygunun mA.nen beslen. 
diği böyle bir günde büyük Türk 

••• 
HOŞ CORELiMI 

milleti sizleri içten gelen sevgi ve Sayın •Vakit. refikimizin 12 Ma-1 uvkleri tatmlıı etmezden e,;vel 
saygı ile anıyor.. yıs 1939 tarihli sayısında, sayın 11ayıptan lırurtulınu lhım celdiği-

Aziz şehit, hiç kaygun olmasın, Hasan Kumçayı'nın •Yama• ba~- ne inandırmalıdır.• 
seni karada, denizde ve havada hldı fıkrasını okudum: Bu fıba, lıeni düşündürdü. Fa-
bekliyenler var. Mezarında emin ·Sokaktan geçerken ıözüm bir kirlerin algua ipneie hakları yok 
olarak rahat uyu.> köylü üserinde durdu: Tepeden mu? Siııara, ııadue bir keyif mi • 

Hava Kurumu adına ııl5z ala~ tırnağa kadar yamadan i\uet Jılr dir? O aavalluwa s!ftiııi ohu pa • 
Meliba Avni Sözen de heyecanlı kıyafet içinde olaıa bu adam keyif- raya aldığı cıgara ile efkar dağıt-

Peüt Parisien şöyle yazıyor: 

Musaolin>, eger memnun edil -

me k te gecikilirse mihvmn çetin 
hakikati yani ihtilafı karşılamağa 

hazır olduğunu söliyor. Fakat bu 
takdirde kimlerle karşılaşacağını 

bir nutuk söylemiştir. Bundan son- li keyilli eıgna içiyorda. mııdJıi:ıııı ae lıiliyoru. 
1 ra Şehir Meclisi adına Sırrı Enver •Bu adıuıı lıu clumaın ttlffiU - Fikret merlnan: 

bilmesi liizımdır. 

Esasen Mussolini neleri bek.ledi

ğın i de vazıh bir surette zikretmi

yor ve Fransaya karşı olan meta -

libatını da açıkça söylemiyor 

Mussolini, Fraıuıa Kralları Bi -

rınci Françoia ile Sekizinci Clı.a.r -
les zamanlarının artık geçm~ ol -

Batur söylediği hitabeyi şöyle hl- mekten v~eçebilse tütiirul<!n ~ cGülme biçarenin sefaletine, 

tirmiştir: pacağı tasarruf ile lıtitün - ': IGınbilir belki muztarip, meyua 
S . T"" k h eıhitl . elbise giyebilir. Fakat ppkMı On h'-··-

.~- ız, ey ur ava ş e~ı, dahil olduğu halde baştan aJllğa u ma .. Uuı eden §U zllletine 
Turk semalarında uçuştuğuna ı - d .. d en.in ayıp Seni mes'ut eden muhabbettir!, 

'ğ" . ruhi _.... ka ar yama ıçm e geıım n· k 
• man ettı ım azız arınız, n..,,.,..e değilse bile nahoş bir şey olduğu- ıyeee müııamahaltfırdı. Bel -
1 olursa olsun, ne zaman olursa ol - nu hiç düşünmüyor. Onun için ,.... ki bütün ağır bir i~ altında ezil"n 
'sun bir motör sesi duyarsa, işte o; vallı bu kıynfei içinde keyifli ke _ bir biçareyi, bırakalım, bir iki ne
slzin öldüğünüz gündenberi dur - yifll ~ara tüttürebiliyor. fes sigaranın keyfi ile o ·alan. ın! 

madan işliyen Türk havacılığının, •Türk kö;ırlü;ünü bu perişan kı- Belki de o, o bir iki nefes sigara. 
Türk tayyaresinin ve Türk motğ· yafetten kurtarmak için iptida nın keyfi ile, kendine göre, hi si, 

ruhi ve hattiı um ıdaletlerini u-rünün sesidir.• yamadan ibaret elbisenin gücü, 
nutmaktadır. Son olarak söz alan ve yüksek kuvveti yerinde bir insan için ayıp 

gençliği namına kürsüye çı- olduğuna, aoma tiltün ve içki gibi Mahmut Yeaari 
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İhsan, namuslu olurlarsa olsunlar, yine 
Bu mektubu aldığın zaman ben, gözleri dışarıda, yine akılları tu -

senin artık beni bulamıyacağın . valet ve lükste ... Halbuki sen, altı 
bir yerde, sendaıı çok uzaklarda aylık evlilik hayatımızda bir defa 
olacağım. Fakat son bir defa sana olsun, hatta bir sinemaya yalnız
sesimi işittirmekten kendimi ala - ca gitmek istemedin. 
mıyorum. Şimdi, sana, beraber ge- - Evli bir kadın kocasile bera -
çen beş senelik hayatımızda ilk V€ ber gezer. 
son defa olarak seni anlamış oldu· - Tabii yavrum ... İşte ben de 
ğumu, karının, senin tasavvur et ;eni bu prensiplerin, bu sarsılmaz 
tiğin gibi toy bir kadın olmadığın erbiyen ve kocana karşı olan bu 
söylemek istyorum. Bunda bira onsuz itaatin için seviyorum ve 
da tatmin edilmemiş bir kin, b i 0 ni seçtiğim için kendi kendimi 
intikam var. ·brik ediyorum. 

Daha liseyi bitirmemiştim, oı Alçak adam! Şimdi bu sözleri -
yedi yaşında bir kızdım. Beni is - nin manasını an!ıyorum. Çocukla
rarla ailemden istedin. Otuz ya· · ının anasını bu yalancı ve riya -
şında olduğun halde, bana nazaran kar ah!ak prensiplerile niçin a -
ihtiyar denecek derecede olgunlu- vutmak istediğini şimdi idrak edi-
ğundan utanmadan, benim gibi yorum; fakat çok geç kaldım. 
gözü açılmamış bir kızı hayatına 

Sana geldiğim vakit, bütün ma -
aldın. Bundan maksadın ne idi bil-

. .. . sum duygularımı kirli hayatının 
mı yorum. Hayır, yanlış soyledım, ta t' .. k"t k or sına serp ıgım va ı , arşı.m -
o zaman bilmiyordum. Şimdi artıkı , .. .. 
gözierim açıldı her e i görüyor dakı adamın dunyanın en mulev -

' ş y • k - . ld - b' d k 'k . her şeyi anlıyorum, Beş sene ka _ ves er egı o ugunu ır a ı a ı -
dar uzun bir zaman. On yedi ya _ çin düşünseydim mutlaka ya ken

şındaki saf. görgüsüz, mahcup kız- dimi yahut ta seni öldürürdüm. 
cağızı tecrübe bakımından ihtiyar 1 Lakin sen, yüzüne koyduğun sı
denecek kadar yetişkin yaptı... kı maske ile yalnız beni değil, za-

RADYO 
Ankara radyosu 

--Dalga uzunluğu-
1639 m, 183 Kes. ızo Kw 

T.A.Q. 19.14 m. 15195 Kes. 20 Kw 
T.A.P. 31.79 m. _:ıcas Kes. ~l 

Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türk müziği 

(Pi.) 
Saat 13.00 Memleket saat 

ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

Saat 13.15 Müzik (Karışık 

program - PI.> 

Saat 18.30 Program. 
Saat 18.35 Müzik (Oda mü

ziği - PL) 

Saat 19.00 Konuşma. 
Saat 19.15 Türk müziği (Fa

sıl heyeti.> 
Saat 20.00 Memleket saat a

yarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

Saat 21.15 Türk müziği. 1 -
Suzidil peşrevi. 2 - Tamburi 
Ali efendinin suzidil ağır se
maisi: (Kanı yadı !ebinle.) 
3 - Haşim beyin suzidil şar

kı (Mesken oldu bize dağlar.> 
4 - Nuri Halil Poyrazın şar

kı: (Sevda elinin bülbülü.) 
5 - Cevdet Koza!: Ud taksi -
mi. 6 - Leon Hanciyanın su

zidil şarkı: (Cama gamı aş

kınla.) 7 - Şeref İçlinin suzi
dil şarkı: (Hasretin çok eski

dir.) 8 - İsak Varonun büz -
zam şarkı: (Kaç yıl beni sen) 

9 - İsak Varonun Eviç şarkı 
(Son ayrılığın matemi.) 10 -

Sadettin Kaynağın hicaz şar

kı: (Benim gönlüm bütün.) 
11 - Sadettin Kaynağın pu -

slik şarkı: (Saçlarıma ak düş
tü.) 

Saat 21 Konuşma. 
Saat 21.15 Esham, tahvilat, 

kambiyo - nukut ve ziraat 
borsası (fiat>. 

Saat 21.25 Neş'eli plaklar -
R. 

Saat 21.30 Müzik (Radyo 
orkestrası - Şef: Pral!'torius.) 
1 - Franz Schubert: Uvertür 

Re majör (İtalienischJ 2 -

Feliks Mendelssohn - Bart -
holdy: 3 cü sen fonu la minör. 

Op. ~6. Entrodüksyon ve Al-

legro Agitato - Scherzo. As -

sal Vivace - Adagio Cantahi
le - Allegro Guerriero ve Fi
nale Maestoso. 3 - Charles 
Gounod - Faust operasının 

balet müziği. 
Sa~ t 22.30 Müzik (Opera ar 

yaları - Pl.) 
Saat 23.00 Son ajans haber-

!eri ve yarınki program. 
band - PU 

iKDAM 16 - Mayıs 1931 

Belediyeye ait istim
lak kanunu üzerinde 
tetkikler yapılıyo r 
Hükfunet, 2497 sayılı beled:yc 

!er istimlak kanununun bazı lıü -
kümlerinin bugünkü ihtiyaca te -
'kabül etmediğini dikkate alarak 
yeni bir kanun projesi hazırlamak 
üzere tetkikler yapmaktadır. Bil -
hassa büyük şehirlerim i z;!~ mey

danlar açılırken hususi ~at ı&lara 

İ ki yeni yıldız doğuyor 
Marie Dea ve Mi eh elin F rancey, iki genç Fransız, 
ayrı ayrı filmlerde mühim roller deruhte ettiler 

ait bina ve diğer gayri mrnkulle- Yakında meşhur yıldızlar !is -
rin istimlak muameleler inin çok tesine iki yeni ismin daha kondu -

uzun zamana ilıtiyaç göstermesi, 

şehir planlarının vaktinde tatbi-

kini güçleştirmektedir. Belediye -

!er istim13k kanununda ne gibi ta

diller yapılması lilzım geWiği hak-

ğunu görmemiz, pek mümkündür. 
Çünkü iki genç artiste birer yıl -
dız mertebesine yükselebilmek 
şansı verilmiş bulunuyor. Bu iki 
genç .artist Marie Dea ve Michelin 
Francey tesmiye edilmektedirler. 

/kında mütale~ları sorulan büyük j Birincisi Mauric Chevalier'n~n çe -

1 

şelıırler belediyelerı bu hususta virmekte olduğu cTuzak• fılmıne 

tnütalealarını veya hazırladıklan baş kadın yıldız olarak seçilmiş -
projeleri Dahiliye Vekaletine tak- tir. Chevalier'ye kim partönör ol

dim etmektedirler. Bu arada İs - mak istemez değil mi? Hem de bu 
tarlbul belediyesi tarafından ha - film meşhur Fransız artistinin ilk 

zırlanan proje de Dahiliye Veka · ı d~fa tecrüb~ ettiği ciddi ~i.r film
letine gelıniştır. İstanbul beledi - dır ve çevrılmesıne çok ıtına e -

ı yesi hazırladığı projeyi mucip se- dilmektedir. 
bepler layihasında şöyle izah et- İkinciye, Micheline Francey'ye 
mektedir: gelince Julien DuWier. Bu genç 

cAsırlardanberi hiçbir plan isti- artiste de cMeş'um araba• filmin
nat etmeksizin gelişi güzel büyü- deki baş kadın rolünü vermiştir. 
müş ve yapılmış olan şeh:rlerimi- Bu çok nadir şanstır ve çek genç 
zin asrın ihtiyaçlarına göre tanzi- t' t b ld k d' · .. t · 

ı ar ıs u ro e en mı gos erırse 
mı ve bu maksatla yaıpılan imar l il . . . . b" "k b' . t'kb 1 t 

l, ı b' t ht da erısı ıçın uyu ır ıs ı a e -p an arının ır program a ın 

taibiki binlerce emlaki ihtiva e _ min etmiş demektir. Unutmıyalım 

den geniş sahaların istimlakine ki cMeş'um araba. filmindeki bu 
mütevakkıf bulunmaktadır. imar baş kadın rolünü Duvivier bir ara-

işlerinde •bir taraftan vatandaş 

hakkının ziyaa uğramamasının ve 
ayni zamanda istimlfıklerine ça -
bt:ık ve kolaylıkla başarılabilme -

sinin temini elzem görülmektedir. 
İstanbulda şimdiye kadar yapı

lan birçok istimlaklerde ve bahu
sus son zamanlarda gurup halinde 

yapılan Emiıilinü istiınlakinde 

.2497, numaralı kanunun tatbi -

kinde pek çok müşküllerle karşı
laşılmış ve çabuk açılması icaıbe-

!ık Luise Rainer'e havale etmek is

temiş, fakat yıldız Amerikadaki 

şirketine sormadan, söz veremiye
ceğini söylediğinden bu teşebbüs 

akim kalmıştır. 

Sonra uzun müddet bütün meş -

hur kadın yıldızlar arasında te -

reddüde düşüldü. Güzel bir şans 

olarak işte bu mühim rolü şimdi 

Micheline Francey deruhte etmiş 

bulunuyor. Bundan bir müddet ev-

den YQl ve meydanlara ait istim _ ve! bir aralık Michelin Franccy'in 
Halivut tarafından çag"ınldığı ve lakLerin neticelendirilmcsin:llı ay-

lara ve hazan senelere müt.evak - oraya giderek bir filmde Claudet 
kıf ola.cağı anlaşılmış olduğundan Colbert'in deruhte edeceği bir ro

dünyanın her tarafında olduğu gi- lü alacağı da Pariste yayılmıştı. 

bi Türkiyede de istimlak işinin 

kı.saltılarak daha faydalı bir yoWa 

yürünebilmesinin temini maksa 
diyle el<leki kanunun bazı mad -

Fakat sonradan bir netice çı;..mP.dı. 

Bu rivayetler ve Duvivier'nin bin 

türlü tereddütten sonra onu inti -

babı da bu genç yıldızın etrafına 

delerinin değiştirilmesine ve ye - ne büyük bir ümit verdiğini isbat 
ıUden bazı hükümler konulmasına etmez mi? 

mooburıyet hasıl olmuştur. Bu ta
di.liı.tta: 

1 - İstimlak haritalarının mü -
tekaıbilen vatandaş ve belediye 

Micheline Francey, gayet mlite-

vazi bir artisttir. Yalnız tabiidir ki 

istikbal için birçok ümitleri besli-

yor. Neden beslemesin? Daha pek 

Tuzak filminde baş rolil alan MARİE DF.A.. 

ffff ffffffffff ff ff ff ffffffff .... ffffff .... ____ , 

l-~~2~".;;n U"Oema ~:ı.~~!!!!:n_J 
* Barbara Stanwyk, Robert 

Taylora gayet güzel bir Kov Boy 
eğeri hediye etmiştir. Bu eğere 
merbut küçük bir plakada şunlar 
yazılıdır: 

cAtları seven Boba. Çünkü ben 
de onu seviyor ~m.• Mes'ut Boh 
değil mi? * R. K. O. stüdyosu Leonide 
Moguy'nin Fransada yaptığı Mi -
oche senaryosunu satın almıştır. 

Bu senaryo tekrar Amerikada fil -
me çekilecek ve evvelce Fransızca 

yordu. Şimdi tekrar ikinci defa 
mücadeleye hazırlanması lazım 

galiba. İyi bir saıı'atkar olduğun -
dan eski hayranlarının kalbini tek 

rar pek çabuk kazanacağına da 

tnuhakkak nazarile bakılabilir. 

* Cecil B. de Mille, daima mev-

haklarını ziyaa uğratmıyacak şe -

kilıde çabucak yapılabilmelerinin 
• az evvel Michel Morgan ve Carin- nüshasında Madelein Robinson'un 

temini. 
2 - Tebligat işlerinin kısa bir Şimdi artık senin, evlenmeğe · vallı babamı da aldattın. Onu, pa

karar verdikten sonra, temiz bir a- rarun getirdiği parlak ve göz ka -
ilenin gözü açılmamış bir kızını maştırıcı masken. beni de dudak
seçerek, bir taraftan zahiren na - !arına koyduğun tatlı ve müşfik 

!!!!!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!'!'!!!!!!!!'!'!!!!'!!!!!'!!!!11!!!!'!'!!!!!""!- ~ a m anda n<>tidel endirilm esi. 

ne Luchair'de birer meçhul, kli - yaptığı baş kadın rolünü Ginger 
çük artist değil miydiler? Şimdi Rogers yapacak, öbür rolleri de 

ise oldukça mühim bir şöhrete sa- David Niven, Charles Cobun, 
hiptirler. Marie Dea ve Micheline Frank Albertson W.uhte edecek -
F rancey'de ayni yol üzerinde bu - !erdir. 

zularını Mukaddes Kitap'tan alan 

fakıı. modern bir ~ekilde perdeye 

aksettiren bir rejisördür. Bu meş -

bur rejisörün uzun zamandanberi 
kahramanlık destanları ve böyle 

tarihi filmlerle pek meşgul olduğu 

görülmüyordu. Fakat Cecil B. de 

Mille tekrar faaliyete geçmiş bu -
lunuyor, 

muslu bir aile babası gibi yaşıya - tebessümünle ... 

fa olarak sana: 
- Bu gect beni yalnız bırakma! 

Gitme! 
Diye yalvardığım vakit bunu 

reddedip benden uzaklara gittiği -

3 - İstimlak bedellerinin ameli 

bir tar:ıxla fakat kat'i olarak tes -
piti gibi başlıca üç esas göz önün
de tutularak proje ha.zırlanmış -

tır .• 
rak, diğer taraftan kendi mülev - Dünyada bukadar güzel kadın 
ves hayatında devam etmek iste- varken, niçin, niçin sen beni seç
diğ'.ni p~k iyi anlı~orum. Öyle ~a, :

1 

tin? Niçin beni aldattın? Yoksa 
fakır evınden, belkı de mahru".'.ı - beni herkesten daha saf, daha ap -

ni görünce, yaralı ve mahzun kal - İstimltıık 
bimde ilk defa bir şüphe uyandı 

kanununun birinci 

belediyelere yalnız 
yetle dolu bir ömürden senin !uks ve kendi kendime: 
hayatına, parlak evine goç" eden 1 tal mı sanmıştın? Koltuğumda - Neriye gidiyor? diye sordum. 
bir kızcağızın senin kusurlarını 11\ektep çantamla beni gördüğün İşte bu küçük ual, bütün bir öm-
görebileceğini nasıl tasavvur ve vakit. mülevves hayatını örtmek i- rün cevabını vermeğe kafi geldi 
tahmin edebilirdin. çin benim bir maske, bir dekor o- ve o günden sonra seni anladım. 

Nitekim, senin istediğin gibi ol- lacağımı nasıl hemen tahmin et - Seni tanıdım. Sen in namuslu bir 
du. o toy yavrucak, duygularının miştin? ömrün arkasına gizlemek istedi -
en kalın zincirlerilc sana bağlandı Tam beş sene sana inandım . Mi- ğin iğrenç maceralarını birer bi -
ve uzun zaman seni fedakar ve nimini kızımı, ve beni aldattığını rer görerek senin servetini ne kirli 
müşfik bir koca gibi gördü. j anlıyamadım, seni gece ve gündüz ve çamurlu yollardan topladığını 

Bilmem hatırlıyor musun? Ev- işleri peşinde koşan, bi_zim refah gözlerimle gördüm. 
!endiğimizden beş ay sonra idi, ve saadetimiz için çalışan fedakar Ben, Kasımpaşanın görgüsüz fa -
bir akşam sana şu suali sormuş - bir adam sandım, senin alnındaki kat namuslu bir ailesinin kızı olan 
tum: namussuzluk ve şerefsizlik lekesi- küçük İffet, şimdi senin muhte -

_Kendi muhitinde bukadar gü-1 ni göremedim. Çocuktum, mağ - şem apartımatunı, gözalıcı eşyala-
zel kadın varken niçin Kasımpaşa durdum .. seni seviyordum; evet nnı, çeşit çeşit elbise ve kürkleri-
gibi kısmen geride kalmış ve fakir seni bir Allah gibi se.viyor ve sa - ni çiğniyerek gidiyorum. 
bir köşeden bir kız seçtin? na inanıyordum ... Beni aldatmak- Şimdi bende yalnız ve yalnız, 

Bu sözlerim seni hafüçe şaşır _ tan nasıl utanmadın sen? minimini bir çift kolun, mavi bir 
tır gibi oldu. Fakat derhal müsteh- Kimbilir, zavallı ana kalbimden çift gözün ve yumuk yanakların 
ziyane bir gülüşle yüzüme baka _ vurulmasaydım belki de gözlerim tatlı ve acı hatırası var ve ben yal
rak bana şu cevabı verdin: hiçbir zaman açılmıyacak, senin nız bu hatırayı göğsümün içine gö 

- Çocuklarımın anasının tam yüzündeki maskeyi hiçbir zaman · merek arkama bakmadan kaçıyor -
mi\nasile namuslu bir kadın olma- sıyırıp kirli suratını göremiyecek- rum. 
aını ve evinden dışarıya bakmama- tim. Sen de kızımızın küçük tabu- Beni bir daha hiç, hiç görmiye -
sını istiyordum. tu önünde benim kadar ağlamış.tın. ceksin İhsan ... Fakat beni niçin al
. - Kendi etrafında böyle bir ka- Fakat o akşam •. yalnız ve sessiz e- dattın? Namussuz hayatına niçin 
dın yok muydu? vimizden korkutuğun için beş se - senin gib.i, sana yakışan bir kadın 

- Vardı; fakat onlar, nekadar nelik beraber hayatımızda ilk de-1 •Pçmedin? - ' 

maddesınde 

medeni ve sıhhi ihtiyaçlarının tes

viyesi ve tehlikeden korunması 

için tesisat yapmak üzere istim

Jak salahiyeti veriliyordtL İstan -
bul belediyesi, medeni ve sıhhi ih

tiyaçlar kadar iktisadi ve sınai 
müesseselerin de belediyeler e lü

zumu oWuğunu göz ön.üne almış 

ve bir inci maddeye iktisadi ve sı
nai kelimelerini de ilave etmiştir. 

İstanbul belediyesi, vasıtaları 
mahdut bulunan belediyelerin mü 
hendisleri ve fen memurları tara
fınrlan yapılan haritaların uzun 
zamana bağlı ve tasarrufu ispat e
debilecek vas•fları haiz olmadığını 
düşünerak belediyelerin ilk önce 
yapacakları imar hareketlerinde 
lüzum gördükleri kadastro harita
larının kadastro teşkilatı tarafın

dan tercihan yapılmasını lüzumlu 

görmüşr ve maddeyi buna göre de
ğiştirmiştir. Bu suretle yapılacak 
haritalar, hem mütehassıs bir he

yet vasıtasiyle çabuk vücude gel
miş olacak, hem de elde edilecek 
haritalar tasarrufu daha doğru bir 
şekilde tespit etmiş olacaktır. 1 

lunuyorlar. Pek yakında bu iki a~-, * Kay Francis, biliyorsunuz ki 
tist~ de öbürleri gibi şöhre~ ula- evleneceğini söyliyerek sinemadan 
şacagına muhakkak nazarı ıle ba- çekilmişti. Genç kadının tekrar be-
kabiliriz'. , yaz perdeye avdet ettiğini görü -
Mıchelın Francey ılk olarak yoruz. Zarif yıldız herhalde evlen-

cŞatranç oyuncusu• filminde gö -
mekten caymış olacak. Yakında 

rünerek nazarı dikkati celbetmişti. Carol Lombard ile birlikte cMe _ 
Marie Dea ise cŞirnal Atlantiği. 
filminde göründüğü sırada takdir mory of Love• filminde rol ala -
kazandı. Fakat bu iki genç yıldız caktır. Yalnız şurasını da unut -
pek tabiidir ki çevirmekte olduk- mamak lazım. Sinema nankör bir 
!arı bu yeni filmlerinden sonra. meslektir. Artist epey müddetten -
kendilerinden daha çok bahsettir- beri ortalarda görünmediğinden 

Pek yakında cEsther. ismindeki 

büyük filmini çevirmiye başlıya -

caktır. Baş rolün Sexapeli ile 

meşhur güzel yıldız Hedy Lamorr'a 
verilmesi mümkündür. 

* Llıette Lanvin, J ean - Pierre 
Amont, Jean Max, •Face an Des

tin. ismindeki filmde baş rolleri 
alacaklardır. 

* Epey bir müddettenberi be -

yaz perdede görmediğimiz Jıınie 

A,stor Tosca filminde baş kadın ro
lünü yapacaktır. 

meye hak kazanmış olacaklardır. yavaş yavaş unutulduğu söyleni - ============== 
ı" .... """""""""ı 

Gördüğil,nüz genç, guzeı yıldız! ann ihtiyarladıkları zaman nasıl 
bir hale geleceği.ol size b u resimler tıılotacaktır 

f Sinemalar f 
iPEK : Altın Harbi 
MELEK : Artist aşkı 
SARAY : Macera kadını 

SÜMER : Siyah gözler 
TAKSİM : Yeni Şafak 
ALEMDAR : Kutup yıldızı 
MİLLİ 
TAN : Meş'um kadın 

SAKARYA 
: Akdeniz Korsan 

!arı 

HALE : Kasırga 

LALE : Aftın Harbi 
.ALKAZAB : Kalpazanlar 

AKIN 
: Cezair batakhane-

!eri 
FERAH : Sonsuz mücadele 
AZAK : Paris ışıkları 

Yıldız t' H;ırp esirleri 
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i atil gÔnlerlnde yapmanız ıazını gelen güzellik kürü 
bütün bunlar mükemmel hareket· ı rakınız. Ertesi gün zinde bir vü. 
lerdir ki Adaleleri çalıştırır, vücu- cutla, çocuklar gibi neş'eli, sevinç
dü harekete getirir Bize lazım olan li kalkacaksınız. 
da bu değil mi? Nihayet uzun yü-

istirahat 
• 

rüyüşlerle, hatta ağaçlara tırma -
oarak, çocuklarla çocuklaşıp koşup 

yerine 

Hareket spor vücut için elzem 

olan şeylerdir, dedik. Bununla be -

1 
1 

HAREKET 

den kaçınmanız lazım geldiğini i - Basit bir köşeyi, divanımızın ü-Birkaç zamandanberi aynanıza 
baktığınız zaman kaşlarınız çatılı- laveye de lüzum yok tabii. zerine k.oyaıbileceğimiz zarif şe-

H ket kilde işlenmiş yastıklarla canlan-
yor, somurtuyorsunuz. Çünkü göz- are 

dırıp süsliyebili -
lerinize bir fersizlik geldi Rengi: Eğer çalıştığınız yerde birtakım rlz. Şimdi bahar 
niz solgun ve derinizin üzerinde sı mecburiyetlerle fazla yoruluyor • geldi. Bilhassa y-as 
vilccler, birtakım siyah noktalar 1 sanız tatil gününüzde bu sizi bir tıklarımızı daha 
belirmiye başladı. Demek ki bar· takım hareketlerde egzersizle_r~e Llyade iç açıcı 
saklar ve mide fazla ağır yemekler bulunmaktan asla menetmemelıdır renklerde çiçekler 
le, yahut lokantalarda acele yenil- Çünkü açık havada hareketin ye - ' işliyerek yapma -

1 rini hiçbir şey doldurmaz. Mesleği- !ıyız. 
miş şeylerle yorulmuş bu unuyor. 

niz siz günde sekiz saat iskemle - Burada size iki 
Öyleyse bütün cilt bozuklukları 

de kalmıya mahkum ediyorsa o za- yastık modeli ve • 
mideden ve barsaktan geldiğine gö man harekete, spor yapmıya haki- riyoruz. Bu yas • 

ki bir lüzum var demektir. tıklardakl büyük 
Bütçeniz ve vaziyetiniz müsait margar!tleri işle -

niçin istifade etmiye bakmıyorsu- te yaptığınız tatili uzatabiliyor, me mek için canlı 
nuz. sela şehirden dışarıda bir iki gün renkler seçmeniz 

Lazımdır. İki renk
Bir haftanın yorgur.ıuğunu bir kalabiliyorsanız o zaman yapaca -

re vücudünüzü toksinlenmekten 

kurtarmak için tatil günlerinizden 

_ 1 d d • . t. k .. li olan yastık için 
iki günde çıkarmak ve bu bir gün gınız spor arı a egış ırme mum . 1 . 

k
.. 1 H .. . . t k margarıt erı sarı 

içind · cildiniz, sıhhatiniz, nihayet· un ° ~r. er gun aynı şeyı e rar \ yahut portakal ren 
. 11 .• . . . b" k . lif d 1 etmemış olursunuz... 

1
. . 1 1. b"l" . . guze ıgını7 ıçm ırço ıs a e er gı ş ıye ı ırsımz. 

de bulunmak mümkündür. Vücudünüz kuvvetli ve şehirde Yapraklar tohum-

Haftanın her türlü vücut ve ka
fa yorgunluklarından kurtulnııya 

karar verdğiniz zaman, yani ken -
di kendinizi tedaviye karar vfrdi
ğiniz günlerde bilhassa midenize 
dikkat etmeyi hiç ihmal etmeme -

Usiniz. 
İlk işiniz meyva kürü yapmak 

olsun. Bir gün içinde kabil olduğu 
kadar çok meyva yemiye dikkat e

diniz. Meyva hem besleyici hem 
vitaminlidir. İki kilo kadar armut, 
elma. portakal gibi karışık mey -
valar .. tabii mevsimine göre .. me
sela şimdi kiraz, çilek, Malta eriği 
gibi meyvalar yiyebilirsiniz. Mey
va kürü bütün kürlerin en iyisi -
dir. Buna da emin olabilirsiniz. 
Eğer bu tatil günün!izü bir çift

liğe yakın yerde geçiriyorsanız o 
zaman bol bol süt içmeniz lazım -
dır . • Günde iki litre süt. Bu arada 
bol sebzeye yer vermeyi de hiç u
nutmayınız. Ağır yağlı yemekler-

vazifenizde hareketsizlikten şika - ' 
yet ediyorsanız o zaman açık hava
da bol bol yol yürümeniz mümkün 
olacak demektir. Bu yürüyüşler 
baktığınız •aman kaşlarınız çatık, 

adalelerinizi faaliyete getirerek on 
!arı kuvvetlendirir. vücude büyük 
bir zindelik verir. 

M 1 ı ı 1 R om an: Tefrika No. 65 
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Saniyeler devirlerinden kalmış- çaltmaya, cümlelerinin acılığını receğirn ... 
dünya lıüviyetini cehennemle ·mü- giz!emeğe lüzum görmiyen sevda- - Aminle mektebe başlatacak -
badele etmiş, felekleri yutan bir lılann şu ekstra muhaverelerini sıruz ... 
ejderin kangalları arasında sıkışı- işitiyorou: - Çalgı ile hokkabao;la sünnet 
yor, eziliyor, yanıyor, zehirleni - Aziz Sakıb - Paşa hazretlerini ettireceğiz ... 
yor, can çekişiyor, ölüyor. paşa •

1
. yatırıncıya kadar çok üzülüyor - Yakında arkasından lokma 

nın ma.nvolan namusile beraber musun? dağıtsanız daha münasip olmaz 
kürei arz bütün mahlukatile, ma- Gülizar - Hiç? mı? 

1 _ Empr_ime tayyör, beyaz· lizerjne mavi uğur çiçekleri. etrafına koyu mavi Biye ıeçirilml§tlr. 

şapkasında da emprimeden garni vardır. 

2 _ Olgun yaşta genç bir kadın için çok zarif uzun ceketli ipek emprimeden elbise, rengi aiyah 

tır. üzerinde menekşe rengi, sarı, kırmızı kitap resimleri serpilidir. 
1 _ Köylü elbiselerinden ilham alınarak yapılmış genç kız elbi;esi, bel sıkı ve büzgülüdür. Etek 

..., kollardaki volanlar plisedir. 
4 _ Redingot biçimi çok şık bir manto, kumaşı keten emprimed ir.Üzerindeki buketler kayu kırmı

zı ve açık mavıdir. İçindeki elbisp baştan başa plisedir. İpeldirir. Rengi mavi belindeki geniş kuşak 
nar çiçeği kırmızıdır. 

..................................................... • • + Küçük tavsiyeler + 
, . . 
~ + * Göz yorgunluğuna karşı + 

~ + şu reçeteyi kullanın ı z: Bir ı .}. J: parça suyu kayna tınız. Kay - + 
'- \ + nadığı esnada içine bir kahve + 

+ kaşığı tuz atınız. Sonra soğu- + J 

+ maya bırak:nız. Biraz ılıkla - + 
+ şınca bu tuzlu su ile gözünüze ı t banyo yapınız. Bu tuzlu suyu + 
+ muhafaza ederek ayni banyo- + 
+ yu birkaç defa tekrar ediniz. + 
ı * Dudaklar ekseriya kuru ı 
+ ve f 0 na ruj kullanmaktan çat- + 
+ !ar, kabuklanır, kurur, buna + 
+ mani olmak için onlara cacao + 
+ y•ağı yahut aşağıda verdiği - + 
+ miz pomadı hafif hafif masaj + 
+ yaparak sürmek Jazımdır: + 
+ 100 gr. bal + 
+ 7 gr. 50 balmumu + 
+ 12 gr. Rhatania + • • ·------------· 

Son moda şapka : 

Siyah gTogrenıe süslü p edme forden şapka 

3açlarınızı temiz tutmak istiyor -
sanız tarağınızı ve fırçanızı da saç
larınızı olduğu gibi sık sık yıka -
yınız. 

TDlbSDMD HUseyln Rahml G 0 R P 1 NAR 
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hengame daha çıkarabilir miydi? 
Bu ihtimalin leh ve aleyhinde hü
küın verdirecek ortada müsbet bir 
şey yoktu ... 

Gülizar üst baş açık, saçlar da
ğınık, zihin peri.şan ortada dolaşa
rak: 

- Sakib haydi durma .. başımı -
deniyatıle her şey eriyerek bir a- - Çabuk mu sızıyor? - Azraile davet tezkeresi nasıl 

Paşa bu mulhaverenin tetimma- kurşununu boşaltacak kadar Ce -
tmdan aşk tecvidi üzere dört elif nııbı Haktan kuvvet istiyerek yeni 
miktarından pek fazla çekilen da· ayak çocuk gibi . sarsak sursak bi
ha öyle ahlar, oflar, iniltiler du - Liışik odanın kapısına doğru yü -
yuyor idi ki bundan ziyadesini işit- rüdü. Eşiğe gelince nazarına çar
meğe tahammülü kalmadL Kendi- pan canlı levha, kainatı öldürüp 
nin bir ölü olmadığını ispat ede - dirilten ırşk hcyı'.ıJasının Ademle 
cek anın gelmiş bulunduğuna hük 1 Havva arasındaki o dem ihtizarı 

metti. Elinde rövolver ile kendini - elindeki silah kendi beyninde 
usulca döşekten aşağı bıraktı. Tu- · patlamış kadar - paşanın rüyetin
tulduğu kabus, dinlediği muhave-1 deki vuzuhu sildi. Önünü cehen -
re dimağına öYle bir sekir vermiş- nemden savrulan kesif bir duman 
ti ki Gülizarın söylediği gibi iki kapladı. 

yatan çiftin kabadan, tizden kes -
kin birer çığlıkları işitildi. Birta -
kım şangırtılar da duyuldu. Kim 
öldü? Kim yaralandı? Belli değil
di. Bir muharebe ( (panik) i gibi 
ilk kargaşalığı takip eden sükü -
net anında paşanın yerde yattığı 
görüldıi. Elinden bir tarafa fırlı -
yan rövolver bütün kurşunlarını 

kusmuştu. Gülizarla sakıb yarasız, 
beresiz sapasağlam büyük bir te
lô.şla geziniyorlardı. İlk dehşetli 
anuu atlatmış oldukları tehlikenin 
ma!ıadi vardı. Şimdi bütün konak 
halkı oda kapısına dolacaklar, ko· 
pan gürültüye dair bin sual sora -
caklardL Yerde yatan paşa yaralı 
mıydı? Sağ mıydı? Ölü müydü? 
Gözleri kendisinin hangi dünyada 

olduğunu ifadeden aciz bir müp -
hemiyetle süzülüp gitmişti. Bakı

yordu amma görüyor muydu? Bu 
namuayen haline rağmen bir daha 
davranıp ikinai dolu silah ile bir 

zın çaresine bakalım. 
dem fezasına doğru tebahhur edi- - Bir bardak şerbetle iki bin - yazılır bilsem. 
yor, hiç oluyordu. lik içmiş kadar - Merhametlu, inayetlu efen -

Davranmak istedL Döşekten - Artık o senin zevcin değil oğ- dim hazretleri ... 
çıkmak için üzerlerine dayandığı lun.. - Şu ihtiyarı al cennete götür ... 
iki kolunun kuvveti vücudünü - Evet yedi yaşında Adnan - Her halde emrü ferman zatı 
kaldırmaya kifayet etmedi. Kal - Şem'icü: yakında peynir dişleri merMıimpenahiler.inindir. 
kacağı yere düştü. Uzandı.. Ne - çıkacak... - Sakib ... 
fesi nefesine yetişmiyordu. P~a - Hilkatin garip bir kasdile - Ah elmasım ... 
artık yaşamak ve hiç kimsenin hayatı tersine dönmüş bir yavru- - Ah şekerim .. 
yaşadığını görmek istemiyor, in - cuk.. gittikçe büyüyeceğine gün • - Şekerden daha tatlım ... 
san, hayvan önüne kim çıkarsa ge- den güne küçülüyor... - Ah kaymağım... • 
bertmekte teşeffi arıyor. bu fela- - Yakında altına bez koya<:a - - Kwymaktan daha yumuşa • 
ketine, kainatı mes'ul görüyordu. ğı.ın... ğı.ın, daha beyazım ... Daha lezzet-
Bi tişilı: odada, paşayı artık camid - Ağzına çiğnemik vereceksin.. ı tim .. daha enfesim.. 
sayarak sözlerinin perdesini al - - Kucağıma alıp at taya götü - - Canımın içi. .. 

bi:1lik içmiş kadar başı dönüyor, Zangır zangır titriyen kolile si
iki tarafına sendeliyor. Beyni, vü- !ahını uzattı. Sokak sulayıcılann 
cu<lündek.i bütün kanı cıva haline ellerindeki suyun davbından dört 

gelmiş te birllz sarsıldığı tarafa a- yana savrulan hortumlar gi:bi 
kıverecek gibi oluyordu. Fakat namlısı odanın içinde daireler çe
bütün yaşadığı müddetçe erkek - viren rövolverinin kurşunlarını 

liğine, metanetine, babayiğitliğine biribiri arkasına ve hemen laalet

nişancılığına bu kadar muhtaç ol- tayin dünyayı görmez bir heye -
duğu bir an daha tasa'VVur ede - canla boşalttı. Bir tehlike vukuu 

· ımiyordu, Elindeki rövolverin et -
ten, kemikten h~def üzerine altı 

ihtllııalinden kot'iyyen uzak, sev
da yastığında bahtiyar, müsterih 

Aziz Sakıb şaşkın, mütevahhiş: 
- Ne yapalım? 

- Bilmem çabuk söyle ... 
Bu esnada yatak odasının kapı

sı dışarıdan muhtelif ellerin yum
~ukları altında güm güm gümler. 
Ince1i, kalınlı sesler sorar: 

- Açınız. Ne var? Hırsız mı? 

Yoksa hanımefendinin odasından 

kaçan hayalet mi? 
Aziz Sakıb yavaşça: 

- Kaçalım. Zaten kararı.ıruz 

gün.ün biriflde firar değil miydi? 
İşte o gün geldi bir anda çatlı .. 

(Arkası var) 
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Kan Çanağı 
Zabıta Romanı: No. 5 Yazan : AGATHA CHRISTI 

Cinayetin kurbanı bir milyoner, 
silah ta, işlenmiş bir hançer olmalı 

!Tadil günlerinde 
yapmanız lazım gelen, 

güzellik kürü 
(Bil§ tarafı 5 inci sayfada) 

telif endişeler ıztıraplarla üzülür 
durunız. 

Bu tatil günümüzde bütün ıztı -
rapları endişeleri bir kenara bı -
rakmalı. Bilhassa manen dinlen -

- Evvela, yemek listesini tetkik görememişler .. İşte güzel bir ci- miıye ehemmiyet vermeliyiz. Bir 
edelim: Hırsızlık mı? Sahtekarlık nayet .. dört oyuncudan katil olan hafta içinde kendimize bir gün a -
mı? Hayır. Bunlar hiçbir ;ey na- hangisidir? 1 &'lldığımıza göre hiç olmazsa bu, 
de etmiyor. Saman gibi kuru şey- - Doğrusu ben bunda bir fev - uzun günde bütün bir haftanın 
!er. Bize bir cinayet .. Kanlı bir ka- kaJJidelik görmüyorum. yorgunluklarıcrıdan kurtulmıya 
til vakıası ıazıın.. tetemmatile be- Poirot, bana muahezeli bir na - bakmamız lazım gelmez mi? Böyle 

Spor sahalarındaki kavgalar münasebetile 

Baylar! Sayı ile 
kendinize geliniz! 

raber. zarla baktı: bir günde bin bir düşünce, kederle! Maarif Vekilin den, mıntaka reisi olan Validen ve Beden Ter-
- Tabil .. çerezi de olacak. - Çünkü ne merakla işlenmiş oyalanmıya kafamızı doldurmıya 
- Kurban kim olacak? Erkek hançer, ne şantaj, ne de bir mabet- devam edersek o zaman tatil yap -

mi, kadın mı? Erkek .. kodaman bir te bir mabuttan çalınmış zümrüt, ınaınıza lüzum kalmaz. Kendinize 
teY·· Amerikalı bir milyoner, bir ne de hiçbir iz bırakmıyan şark ~ı:ınatınız istirahat ve güzelliğiniz 
Başvekil, büyük bir gazete sahi - zehri var. Hastings, siz Melodram- ıçın ayırdığınız bu boş .sa~ ilerde 

biyesi Genel Direktörlüğünden son hadiselerin müsebbiplerini 

şiddetle 

bi... Cinayetin sahnesi neresi ola -
1 
dan hoşlanıyorsunuz. Size bir kafanızı boşaltmıya, hıçbır şey ' Cumartesi günü Taksim stad -

cak? Ralları güzel cildlerle dolu, tek dram kAfi gelmiyor, bir dram- düşünmemeye gayret ediniz... yomu, Pazar günü Beşi~aşm Şe-
bir kütüphane olmasın? Thraren - lar serisi istiyorsunuz. Vücudünüzü dinlendirmek için ref sahası, Türk sporcu gençliği a-
giz bir hava yaratmak için bundan size güneşte uzanmayı tavsiye ede- dını verdiğimiz asil camianın nef-

- Romanlarda ekseriya ikinci ek d •il' h k ti · · ·· daha iyi bir şey olamaz. Silaha ge- c eg ım, spor are e erını Jırn retle ve istikrah ile karşıladığın -

!in ki . 1 . b' bir cinay~in alaka uyandırmakta nastig· i açık havada yapmak iyi - d h" .. h im an iki çirkin ce sapı mera a ış enmış ır ld • k b 1 d . E- . a ıç şup e o ıy 
o ugunu a u e erım. ger cı - dir. Fakat vücudünüzü istirahat et- Jd 

hançer... Taştan yontulmuş ufak nayetin işlendiği birinci sahifede vak'aya sahne o u. 
bir m. abut he.ykel.I.. 1 yazılır ve tahkikat son sahifeden tireceğiniz zaman daima gölgeli Cumartesi günü, Maarif Müdür-

p d b I 1 Yerleri seçiniz. H'akiki ve iyi isti - ı··ğün· ·· k d - k final oırZeot, erın ır ne es a dı: 1 bir evvelki sahifeye gelinciye ka _ u un oy ugu upanın 
_ hir de var, dedim .. Fakat rahat, sinirleri, kafayı dinlendir - maçı esnasında. finalist Haydarpa-

bu usulün her zaman teknik bir ta- dar devam edecek olursa hikaye, mek, büyük bir sükiın~t içinde ve şa lisesi ile Işık lisesi oyuncuları, 
rafı vardır ... Yahut geceleyin pat- insana biraz usanç. kara~lık bır yerde ~abı~ ~!.ur. Bu-, biribirlerine girdiler. Derken, tri
lıyan bir rövolver .. bununla bera - Telefon çaldı, Poirot cevap ve - na golge banyosu dıyebılırız. Me -ı bünlerdeki bir kısım seyirciler sa-
ber bir veya iki güzel kadın. mek üzere yerinden kalktı. sela bir saat havadar fakat gölge- . d" f tbol me ·danı bir ma-

l Alı Alı E t be · ı· b. d d ,,,_,.·t · · d k ·· haya ın ı, u )< Dostum· - o... o... ve , nım ı ır o a a s..,... ıçın e ar aus - k ild' n vurana' · .. . . . . . re eye çevr ı. •vura .. 
_ Kestane renginde saçlı diye Hercule Poirot... tü yatarak dinlenebilırsınız. Fakat 1 • d'. .. t·· 'tt" ·· · ' . . . . . kıran kırana!• bır ovuş ur gı ı. 

ld clı B. iki" d k"k d" 1 d" .. ı bu ıstırabatın tam bır şekılde ol -ı 
mırı an . · ır veya a ı a ın e ı. yu- . . . Kavga 0 derece hararetlendi ki se-

- Olsun Bu !ki gu" •el kadının - ·· '-' d · d b" d •. iklik ması ıçın tekrar ediyorum: Muhak · · · ~ zunun na esın e ır egış · · al hak · d ğil" b · · 
b . · d b ks ·· he dil kak surette kafanızı her türlü ve yırciler Y nız emı e , m-
ırın en a ız yer. e şup e e - hasıl olduğunu gördüm. Kendisi - bı'rlerini ve hatta kendilerinin bu k ı lıs d düşüncelerden kurtarmanız, ada -

ce ve onun a nışan 1 arasın a, nin söylemiş olduğu sözler, kısa elim manzarasını tesbit etmek isti-
bir suitefehhüm hA.sıl olacak. Mü- bir iki kelimeden ibaretti bunların lelerinizi kabil o~duğu kadar gev- yen gündelik gazetelerin fotoğraf 

cezalandırmalarını istiyoruz 

Cumartesi günü oyuncular ar asında oaşlıyan kavga üzerine maç 
..!~myor. Hakem eli belinde kavga ;;ıın bitmesini bekliyor. Derken tri
bünlerden inen bir kısım seyirci! er bu sefer hakeme saldırıyorlar ... 

tealdben b··~a bir kadından, da _ şek bırakmanız lazımdır. 
~ arasında da bir münasebet yoktu. muhabirlerini de dövdüler. Niha - .. . 

ramanlık satar, yaptıkları kabada-
• 
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t 2 s ' il 8 7 8 9 10 ıı 

- Soldan sağa -
1 - Bir çocuk gıdası - İnsan. 
2 - K.onya kazalarından biri. 
3 - San'a• - Ziraat - Bir nota. 
4 - Kafa - Sarmaktan emir -

Sekmekten emir. 
5 - Bıkkınlık ifade eden bir la

fız - Saıbah rüzgarı. 

6 - Afetler - Yırtılan veya deli
nen yere konan parça. 

7 - Tekdir" - Parlatan şey. 
8 - Ağır - Gözün üst.ündeki kıl

lar - Vücudümüzün ifraza • 
tından biri. ha yaşlı, esmer, meş'um kadın de- i Ev T b.i E - Tabj ... et... a ı . . . ve!, 

nilen cinsten bir kadından... Bir 
et sah 

d k' l' 1 . - m • ,naç munasebetıle yine halk saha-
y , a a ı po ıs erın çagır gı h" ti' h k d .. "ld" 

t G.d. T bil Belk" A k h d ı · t· h ti ya ucum e ı, a em ovu u, eve ... ı ıyoruz... a ... ı çı ava a spor a. ıs ıra a e d' • !isi de gelince bizim 

Açık havada güzellik 
yılıkla öğünürlerdi. 9 - Ayının yuvası • Bir isim -

de mfitevaffanın bir dostundan ve- . .. . .. _ ıger po er ' seyirciler biribirine girdi, yine po-
haklısınız ... Evet, beraber almm. geçırecegınız Kur yapacagınız bu 'f M .. d .. }" ... ·· f ı k 

ya rakibinden ... Neş'eli, laubali ta- . . . . .. .. .. . . . Maarı u ur ugunun ına u - lisler müdahale edip müsebbipleri 
Şımdilik Allaha ısmarladık. tatıl gununuzdc makyaJ!a hıçbır pası şampiyonları kimi bayılmış, k 1 d 1 k k il 1 d 1 vırlı ale!Ade bir kAtipten, bu işte T 1 f ah' . . . k d • . • ya a a ı ar, ara o ara aşı ı ar. 

e e on ızesını yerme oy ut alakanız kalmıyacak demektır. Ba- k" . 1 b' halde sahadan . . . . . . .. • bur abalıya mevkiinde bulunacak . ımı yara anmış ır Kavga yanı bırıbırını dovmcge 
ve bana doğru geldı: zı kadınlar böyle bir günde bile iti- alındılar ve kimisi hastaneye, ki-. ' . . 

birisinden .. ve nihayet kendisine _ Şimdi konuştuğum Japp'clı.. yatlarını bozmaz boyanmaktan . . !ar 

1 

kalkmak esasen çırkınden de faz-
ı ·1m· b" h" t "d " ' mısı de karakollara kalclırıldı . . _ . 

yo ven ış ır ızme çı en şup- - E?.. vazgeçmezler. Böyleleri gülünç ol- . . la, ıgrenç bır hal ve ceza kanunu-

Bu, sükut devirlerinin kötü bir •SİZ• mukabili (farsça). 
nişanesiydi. Şimdi 0 güne, kırk 10 - Fazla gösteriş. 
sene fasıla ile, bu ablak sefaletinin 11 - Bir kaza merkezi • Yüz yıl

lık zaman. 
stadlarında tekrar hortlamasına mı 

- Yukarıdan aşağıya -
şahit olacağız? . ı _ üstelik _ Seven. 

Hükumetin sporu bu derece hi-
he edilecek ... Bu işlerle de Jopp . . , .. hk. d 1 A , k h d İşte, ıkı mektep takımı arasın -, nun tayin ettiği bir suç iken, bu -

.b. bir d t kt'f 1 • - Şmıdı Scotland - Yarda don- mıya ma um ur ar, çı ava a . . f" al b" 1 h . b' maye etmek emeli ve onu teşki _ 
gı ı sersem e e ı meşgu .. . . , d bol · 1 it d b 1 dakı bır ın maçı, oy e azın ır nun spor vesilcsile vukua gelmesi 
1 ak . te buk d du. Orada kendısıne Andover den aıma zıya ar a ın a u una - . · liıtlandırmağa çalışmak yolunda 

2 - Arabi aylardan mübarek sa
yılanı. 

o "" ·· 1§ a ar.. 1m· b' h be arm caksınız. Sonra düşünceniz, mesa _ akı_ betle_ ve _Türk irfan hayatı iç.ın 1 ve nihayet Türk gençliğine izaie 
3 - Beyaz - Gündüzle gecenin 

~attı fasılı - Bir hece. Sizin ·z1- . t d d"ğ" . ge ı ş ır a r v ış. f "ğ b 

b 
- ? o u cınaye e ı ınız - Andover mı"'· malınızın rüzgar ve günes altında hıç te yuz agartıcı olmıya.n bu elım edilen herhangi bir miısabaka ve- sar ettı i unca emekleri nihayet • 4 - Donuk - Bir meyva - Tatlı 

u mu. . " rahat rahat teneffüsüne lmkiın !:ıı - şerait içinde hitama erdı. ya bir maç münasebetile ihdas e- bu yüksek emel ve gayretleri tak-s· bu "tale da d "il . . Poırot, a6ır ağır: bır madde . 
. -; ız mu a e6 mısı -ı _Ufak bir tütüncü dükkanı iş- rakmak olmalıdır. Fakat, senelerdenberi spor sa - dilmesi onun vahametini büsbütün dir idrakinden mahrum kimseler- 5 _Bir nehir_ Anadoluıda yapı-

~ i t h zln h . .. .. bak leten Ascher namında ihtiyar bir Yalnız güneşten ve rüzgardan halarımızda görmediğimiz bu müt- ağırlaştırarak, iğrençliğini büsbü- ce hiçe indirilmek isteniyorsa, bu- lan bir nevi çörek. 
tı: 0 ro ' a. azın yuzume - kadın katledilmiş.. . . vikaye için yüzünüze hafü bir hiş kavganın hikayesi ancak gaze- tün katmerleştirerek umumi bir na asla müsaade edilemiyeceğini 6 - Aratmaktan emir - Llz ka-

B .. k d ed'l . Andover kelımesının bende u - krem sürebilir, pek tabil görüne - te sütunlarında intişar etmişti• ki, istikrah uyandırdığında biç şüphe herkesten evvel stadları bu nevi yığı. 

b 
- ugune · a ar neşr ı mış_ za

1
- yandırmış olduğu ilk alaka, mah • cek bir şekilde dudaklarınızdan derken, daha müthiş, çünkü hava- edilemez. Zira bu nevi kabadayılı- şamata meydanlarına.... kalbeden _ 7 - Emreden - Hastalıktan kur-

ıta romanlarının çoğunun guze haf'f b' · · · bT · · K" b f b. b k it • ul 
b . hül'-----· b sus surette azalclı. Fevkalade bir 1 ır ruı geçıre 1 ırsınız. ır - sına u se er ır ıça parı ısı - ğa, daha doğrusu külhanbeyliğe !erin bilmesi gerektir. Bilhassa t ma. 
ır """"'-'il yap ruz. 'ki · · .. k akl b' 8 - Tuzak - Demir levha -Ha • 
Poirot, gözlerini kapadı ve ka - cinayet bekliyordum. Adi vak'a - ~ erı~.ıze g:z ~p arı7ız~· :a~ nın da karıştığı rivayet edilen i - artık gençlik stadlarında yer ol - maçları seyretmeğe gelenlerin, ya-

napesine yaslandı. Dudakları ara- Jara benzemıy· en bir cinayet. Bu em k~e k'o"d~ra can ı ır a ' kinei hadise vukua geldi: Bu sefer, madığı ve münevver, güzide, asil\ ni seyircilerin sahalara taşıp ha - beş jeneralL 
verme ıçın ..,_, ır p .. .. Be iki ş f ta 9 - La.hza - Sessiz - Bir hece. 

sından sesi bir harhara gibi çıkı- sebepten dolayı ihtiyar bir tütün - S lar 1. · 1 . . t azar gunu, ş aşın ere s - Türk gençliğinin bütün bu aşağı-ı kemleri dövmesi ve spor namına 10 _ Agı· z ağıza. aç a ge ınce on arı ıyıce ara- . d . 
yordu: _ cü kadının katli bana pek ehemmi- yıp fırçalaclıktan sonra ince bir 

1 
dında, Beşıktaşla Vefa arasın akı nın bayağısı hareketleri derin bir k'."'di byif _v~ ibtirasl'.'.1"ı.nı ve ken- 11 - Gösteriş - İrfan sahibı. 

- Çok basit bir cinayet. gizli yetsiz ve tamam.ile adi göründü. ık d 1• .
1 

t tt k .. • b 1 teessürle karşıladığı iki günden be- di adaletlerını zorla hiikım kılmak 
hiçbir ab lıru ·· d lit ur e a ı e u urara ruzg;ıra ı· . , .. .. .. 

tar o ~an, gu,n e ha- Poirot, ağır ve yavaş sesile de - rakınız. Saçlarınıza biryantin yeri-. yı unutmayınız Uzun yuruyuşler- ri viiki olan aksüliimellerden pek yolları tutulacaksa, o zaman bu kısmı mahsusumuzda dercettiğimiz 
yatımın alelade bir vak ası ... Ru - et"· . . . 

1
• b d • den sonra ayaklarınıza alkolla ma- iyi anlaşılmıştır memlekette hakiki sporcunun spor gibi, spor yapmağa layık olmıyan-

1 
. vam ..... ne ıyı bır yağ, mese a a emyagı · 

h bir cmayet.. . . saJ· yapınız Fakat yoruldugu· nuz . . . • k 1 !arın spordan uzaklaştırılmaları Vf 
Ruhi . tle kasd diy - Andover zabıtası, katılı yaka- sürebilirsiniz Bu suretle hem bes- · Eskıden, yırmı otuz sene evvel, yapmasına imkan ve müsaade a -

- emaye ne e or- lıyabilece"' zannında bulunmakta- 1 1 . . d ım· h d bir günden sonra ayaklarınızı tuz- İstanbulun bazı mekteplerinin son mıyacak, demektir. Maarif Müdürlüğünden de hangi 

dır k ı • · ı ı u sıc suya oyma enme- f t 1 bel · k J k" Böyle bir küstahlı"a kim -cesa -
sunuz? 6' enme erme yar ım e ış, em e 11 ak k k ta dinl talebe spor nam ve hesabına Cu -

- Farzedlnlz ki Briç masası ba- . uruma arına mdm o muş o ursu- . . . . . . sını a e en, a şam arı oşe - " martesi günkü hadiseye sebebiyet 
şmcla dört kişi var, bir kişi de 

80
_ Bende .yen~ ~lr hayal inkisarı .... nuz. lerı _ıç.ın gayet ı~ı.g~lır. başlarında karşılaşırlar ve belle- ret ediyor ve ne hakla? Yegane te- vermi§se onların da en şiddetli şe-

ba başında ... Oyun bittikten sonra - Galiba ihtıyar kadın, kendı - Tunaklarınız kısa kesilmiş o- Gıyınmek.. tatılınızı kırlarda ge- rindeki divitler ve kollarının altın- mennimiz, bu hakikaten çirkin kilde tecziye edilmeleridir. 
soba başında oturanı ölmüş bulu- 'sinin hayatını zehlrleyen sarhoş Jaeaklardır. Onları boyamak ta fa- çirmiye, spor ve kür yapmıya git- daki değneklerle birbirlerini hak- vak'aların artık sahalarımız • Aman Baylar! Sayı ile kendini· 
yorlar .. dört kişiden oyun esnasın- kocası ile geçinemyiormuş. Kocası temez. Çünkü güç sporlar yaprnıya tiğiniz böyle günlerde rahat bir 

1 
larlarclı. Neticede, ertesi gün, baş- da tekerrür etmemesi için en kat'i ze geliniz! Türk gençliğinin her 

da serbest olan biri, kalkmış, git- kendisini birço kdefalar ölümle kalkarsanız, tırnaklarınız kırıla - tayyör bir şory, bir mayo ve ra - !arı gözleri sarılanlar, beyaz ve tedbirlerin alınması ve sayın LUtfi gün daha asU ve daha mümtaz ol-
miş, öldürmüş .. diğer üçü oyuna tehdit etmiş.. cak ,boyalar nasıl olsa çıkacak. bat topuksuz bir sandal giymiş o- kanlı sargılarını beyinlerinin etra- Kırdar'ın, dün kendilerile görüşen ması için kurulmuş Türk stadları -
çok dalmış olduklarJndan bir şey (ATkast ııaT) Ayaklar .. Onlara da itina etme - !arak kafidir. fına bir hamail gibi dolayarak kah bir arkadaşımıza temin ettiği ve na layık olmağa gayret ediniz! 
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_ Aman Aaım, dedi Sen aklını J.8h giydiriyorsun. Şimdi aklım yat bir ikj kalfanın ve kızların par- küpü gömdüğü yeri herkesten giz- rarak yapabilir ve mesele de kal

mı kaçırdın? Bunları biz nasıl ha- tı. Yalnız aklımın almadığı bir nok maklarına ve kulaklarına el atmış- !emiş. Fakat ağlebi ihtimal Sait a- maz. 
ber veririz? Haber verince evvelA ta var: Biz bu dediğin vasıta ile sın. Hele onların ustalarına, kaclın ğa görmüştür. Çünkü o gece geç Nihat, kurnaz ve pi§l<ln· arkada
ben 1akabasarım; sonra da yalnız saraya bir kere daha el atmakla ne efendilerine, sultanına kadar bir vakte kadar Sait ağa yanında kal- şının bulduğu bu hal çaresine ade-

Asım, yeleğinden çıkardığı bir 

altını Nihada uzatırken: 

- D.ı.ha yapılacak işler de var. 

Sait ağayı ve Nihali görmeliyiz. 
Sait ağa değil, MüjgAıı da... kazanacağız? Hele topladığımız uzan, bakalım. Küçük, büyük ka- mıştır. Daha iyisi, her şeyi dosdoğ- ta hayrandı. 

- Neden? Seni nerede bulacak- mücevherlerin bizim tarafımızdan sasını yokla. .. Böyle üç beş değil, ru söylemektir. Yalana lüzum yok; - Ala; dedi. Eğer tıılbik edebi - Dedi. Nihad atlını memnuniyet-
lar? Seni bulacak olsa zaptiye çok- aşırılmadığını nasıl isbat edeceğiz? üç beş. bin altını birden kaldırmak hakikat imdadımıza yetişiyor. Müj lirsek... le önü açık yeleğine yerleştlrdlk-
tan tongaya düşürürdü. Qnlar elimziden gittiğine göre ye- bile işten değildir. Yalnız tertibi giin saraya tekrar girdiği zaman - Tatbik edilmiyecek hiçbir ta- ten sonra sordu. 

- E? İşi .kim görecek? Saraya nisini nerede ve nasıl bulacağız?. iyi kurmak lazım. Anlattığına gö- küpün boşaltılclığından haberdar, rafı yok. Yalnız teferrüatmı tayin - Şu Niihal Hanuna beni de gG

.ıen mi ayak atac~~ -~u- 8'.:fer? Yani, demek ~ediğim, bizim bir r~ 1'.füj~an elimizde, artık istedi. - görünmiyecektir. Sordukları, za - .etmek, etraflı düşünmek gerek. türecek misin? 
- Bakalım, onu duşununız. Fa- kere daha Emine Sultan sarayına ğimız gıbı kullanmaktan çekinmı- man söylenecek hikaye basittir: o H tü r· tehl'k 1 . - im k im- Asım kaşlarını çattı: 

kırt herhalde artık senin işin yok. girmemizin faydası ne olacak? yeceğimiz bir vasıta olmuştur. O - N 1 h t d ft . . er r u 
1 

e erı on e 
Sen dışarJda çalışırsın. Asım, yeni bir tütün sardığı gü- na müstakbel parlak hayatı ileri g.ece a~ ın~ a ~~ e ermı ge - kiinlarını bulacağız ve bu sefer eli - Ne işin vaı senin orada? Ya-

- Peki, MüjgAn? Müjgan sara- müş tabakasını Nihacla uzattı: sürerek sarayı soyup soğana çe - tıren Saıt aga, MuJganı deftere boş çıkmamak için, ne yapmak lıi- pılacak bir iş varsa söyle beraber 
ya girecek mi? - Hele bir tane sar da o ciheti virmek işten bile değildir. Gelelim, döktüğü bir n.ıçıa uyutmuş, sonra zım gelirse yepacağız. ona şüphe yapalını. Ben bu kadını, kızı ile 

_ Tabii... O Sait ağanın mel'a- de düşünelim! meşhur toprak falının, küp falının belindeki anahtarı alarak yükten etme. karşıla~ırmak ümidile oyalıya -
netine, hilesine, ihtirasına alet ol- Dedi ve sigarasından derin bir mücevherlerine... küpü çıkarmış, içindekileri boşalt- _ Peki; ya şimdi? Bugün, yarın rum; maksadım Müjgiinı ima ta -
muş vaziyette, biçare bir mağdur nefes çekerek dumanını savurur- Asım bir lahza durdu. Mühim mıŞ. Küpün ağzını yine bağlamış. yapılacak şeyi söyle. nıtmayı lüzumlu yahut fayadlı gG-
halinde tekrar saraya girecek. Hat ken: bir muadele halleden adam halile, Müjgan bu hiidisenin farkında ol - .. k t k 1 külli' • tli b" - Bugün, yarın kolay. Sen gü- rurse top an şuy e ye ce ır 
ta bu sefer daha çok gözde ve iti- - Bir kere saraydaki mücev - iskemleye oturup sigarasından bir mıyarak küpü toprağa gömmüş. 
barda olarak girecektir. herlerin, hele yükte hatif, pahada nefes daha alarak ve odanın içinde Ondan sonra ne olduğunu bilmi - zel yavuklun ıle haşhaşa bir iki para vurmaktır. Kadın, şimdi Ja-

Nihat gülmekten kendini ala - ağır olan kısımları sjzin küpe gi - dumandan helezonlar yaparak: yor. Fakat kendisine küpün boş ol- gün kaıır, bal ayı değil amma bal zının aşkile iyice hararetlendi. E-
macb. renlerden ibaret olmaclığını tak - - Bu, gayet basit." Mücevher - duğu söylenince izahını bu suretle, günlerini geçirirsin. Al sana harç- minim ki tan.tır, tanıtmaz varını 

- Vallahi Asım, sen şeytana kii- dır edenin aanırıın. Sen yalnız! !eri çalan siz değilsiniz. Müjgan, Sa it ağanın cürmünü ortaya çıka- lık.. yoğunu verecektir. 

- Haydi öyleyse, ne duruyoruz? 

- Acele etme ... Belki daha karlı 

sını bulunız? Sen MüjgAna bir şey 

9Öy ]edin mi? 

- Ne gibi? Anasına dairse ha -

yır ..• Hiçbir şey söylemedim. Ne 

lüzumu var? Maamafih, demin an

lattığım gibi o Salt ağanın getir • 
eliği defteri yarıya kadar okudu. 

- Ha ... Oradan anasının sağ ol

duğunu anlamlf olaınaz. Yalnız 

Salt ağanın defteri neden tamam 

okutmadığını anlıyabildin mi? 

Neden kızın elinde bırakmadı? 

- Basit; defteri gıdım gıdım o

kutup Müjgiina tekarrüp etmek 

ve bu defterdeki malCımat vasıta

sile Müjgana hulfil etmek ... Anne

sini bulmak vadile kızı daha Ç{lk 

elıil etmek ... Maksad bu ... 
(Arlı:aıı var) 
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ANKARA 

15 - 15 - 839 l 
Bursada istemediği adamla ra;;;;ia .. ;leki~kf lSl'ERLtN KAPAN~~93 VABANCO MATBUAT 

ı ı 100 DOLAR 

evlenmemek istiyen bir kız 1ıa~!a!!!~~rll~~.~~'i ;., a ... 
ı yemiz şehirde parti kongre - : 100 FLORiN 

Erkek kıyafetine girdi. Fakat 
• 

ı ı leri kanalından geçen dilek - ı 100 RAYİŞMARK 
: )ere göre muhtelif yerlerde : · lto BELGA 
t lamba adetlerini çoğaltmış ve ı r 100 DRAHMi 

126.66 
3.3550 
6.6625 

28.4575 
67.9950 
50.8250 
21.5550 
1.0925 

Dantzig ihtil81 ında ingiltere 
Birkaç gündenberi, ve bilhassa 

Polonya gazeteleri Dantzig üzerin- '' İngı"liz vatandaşlar 
deki Alman taleplerine kat'i red 

ı noksan tenvıratı bulunan yer- ı 100 LEVA 
ı lcri kuvvetlendirmiştir. 46 ı 100 PEZETA 

Bursa (Hususi> - Geçenlerde tazyik altında onu Ahmetle evlen- ı yem elektrik takılmıştır. ı 100 ZLOTİ 

istediğine nail yıne olamadı 1·56 cevabı verileceğini ihsas edeliden- • • •• J • 
14-035 beri, bazı İngiliz mahfillerinin Po - l Ç l n 0 ffi ı Ye 

Dantzig 
amadedirler,, 

adliye koridorlarında garip bir meğe mecbur etmiştir. . t Bunlardan başka ayrıca A- ı 100 PENGO 
23·7875 lonyaya verilen Fransız - İngiliz k ı akt kı B h 24.9675 Gerçi, serbest şehrin büyük e -

1 
o ac ır, tıp o emya istihkAm-

vaka olmuş sorgu hakimliğinde ifa Nikılh kıyılmış, amma, yem. ge-~ ı tatürk stadyomundan Çekir - ı ıno l·EY 
de veren genç bir kadın, bu oda - lin henüz gelin olmadan sevıştıl!,ı I ı geye kadar cadde üzerindeki ı 100 DİNl..B 
dan çıkar çıkmaz babasiyle kocası Halilin evine. kaçmıştır. Bunun Ü - : elektrikleri de kuvvetlendir- t 100 YEN 
tarafından yakalanarak zorla köye zerine babasıyle kocası zabıtaya ı miştir. Bura!Prda şimdiye ka- ı 100 İSVEÇ IU. 
götürülmek istenilmiş, bu sırada müracaat etmişler, müddruumu - : dar yetmiş beşer vatlık lam - 100 RUBLE 

0.90!i0 
2.8925 
34.62 

30.5425 
23.9025 

garantisinin şümulünü azaltmak seriyeti i:tibarlyle Alman kolon - !arının verilrnes' Çekoslovalı\ya -
teşebbüslerine şahit olduk. Bu te- lariyle meskfın olduğu mali.im o - nın teslimiyetini intaç etmiş oldu
şebbüs mahirane bir şekilde ma - !unca Dantzig için harp etmek gii- ğu gibi: 
kul ve mutedil gibi gösterildiği i - lünç görünebilir. 2 - Dantzig için bir dünya har-
çin o nispette tehlikeliydi. ~asen Polonyanın ticareti Baltıkta bir bini korkunç bir şey bulanlar ay
bu manevra, doğru düşünen Ingi • mahrece malik olsun, diye belki ni fikri Cebelüttank'ın ve Cibuti-kadıncağız feryadı basınca müd - milik kızı Halilin elinden almış ve ı balar mevcuttu. BunlDT, etraf- ı 

deiumumilik ve zabıta memurla- evli_ ~ir kadını alıkoy~ak suçiyle 1 ı taki ağaçlar"'. da tesirile az Esham ve Tah•ll• 

n vak'aya el koyarak Ahmetle ka- Halılı sulh mahkemesıne vererek ı ışık veriyor, bınaenaleyh Çe- ı 1938 % 5 ikramiyeli 
liz mahfillerinin uyanıklığından on milyon adamın ölümüne sebe - · "daf .. · · .. 

yınpederi cürmü meşhut mahke - tevkif etmiştir. Kız bu vaziyetten ı kirgc gibi Bursanın yaban - ı 
mesine verilmiştir. sonra Ahmetle düğün yaparak ev.- t cılarla mesklı.n bir mıntaka - ı 

Genç kadın Dernirtaş köyünden lendirilmiş ve eve kapatılmıştır. ı sına giden vol yan karanlık ı ı Sl!BZI! FiYATLAR! 

19.- ziyade .Münih z.ih~iy.etli bazı mü -ı biyet vermek bir çılgınlık gibi gö- ::.;~ aası ıçın de ılerı sure -

da .. fıl·e· rın beceriksızliklerıyle suya j rünebilir. Fakat mevzuu bahsolan 
d t Beşeri mülahazaları ileri süren 
uş u. bu, yalnız bu mudur? Neville Çem 1 muhakeme tarzı cahillerin üzerin-

Yusuf un kızıdır. Kendisine Halil. On gün kadar Ahmedin yanında ı b~ ha~de bulunuyo~du". Bele: ıı İstanbul Belediyesi Merkez halinde 
isminde bir delikanlı iki seneden-' zoraki bir surette yaşayan kız, on ı dıyemız bu cadde lizerındekı toptan satılan yaş meyva ve 

Daily Mail gazetesi 6 Mayısta\ berlayn ve Lord Halifaks gibi son 
cNe Fransızların, ne de İngilizle - derece samimi sulhçü ve son dere- de bilhassa tesir yapmıya müsait -
· D k tir. İngiliz• kamoyu bir Lord rın antzig için dövüşme niyetin- ce titiz adamların sırf Polonyalı . ,. . . . . 

Cinsi 

sebze fiatleri 
de olmadıklarını. bize haber veri- tüccarları tatmin etmeye matuf bir R~shclı~e ın. tavsıyelerını dınle -

yordu. Evvelki günkü Times'de del kavgaya muazzam İngiliz im para- mıye daıma .aı:'Bded:'" ... 
Orta daha dolambaçlı fakat israrlı gay- torluğunu iştirak ettirmek teah - . Fakat ahlfilô ~ldugu ıçın ~esaret

retler farkediliyordu. Geçen Ey - '. hüdünü kabul tim;• oldukları dü- li olan ve. ahlaki prensıplerın hak-
emsali kuruş .., 

beri aşıktır. Fakat Yusuf kızını o-lgün sonra kaçarak Bursada Kıl. - ı y~tmiş beşer vatlık lambaları ı 
na vermek istememiş. Ahmet adın mil isminde birinin evine saklan - i yıızer vatlık yapmıştır. i 
da başka bir delikanlıya baş göz mıştır. ı Ulucami yanındaki otobüs ı 
etmeğe çalışmıştır. Yusufun kızı, Müddeiumumilik nikllhlı kızı ı bekleme yerine de bir lamba ı 
Ahmede verileceğini anlayınca kaçırıp alıkoyan Halil hakkında ı takılmıştır. ı 
saçlarını dibinden keserek tam bir amme davası açarak evrakı sorgu .......................... .3akız kabağı 

~--- lfılde, Südet mıntakasının Alman-ı şünülebilir mi? sız maksatlar uğrunda kullanılma-
kilo 13 yaya ilhakı bizzat Çekoslovakya - Şüphesiz ki hayır, Parlamentoda sından hoşlanmıyan bu karnoy 

erkek kıyafetine girmiş ve kendi- hiikimllğine vermiştir. Sorgu hii- Erbaada bir cinayet A. fasulyesi 
sini evlenemiyecek bir hale sok - kimi tahkikat yaparak kızın Bur - Bakla 

• 30 nın menfaati ikti1.asından olduğu- matbuatta vesair yerlerde Alman kat'! kararını vermiştir. Hitler'le 

2
.
50 

._ nu ileri sürmekle ağır bir mes'u - propagandasına vastıa 'llen •yan- Lord Halifaks'dan hangisinin daha 

muştur. Maamafi aradan bir sene sada saklandığı evi tesbit etmiş ve Erbaa (Hususi> - İskili köyünde · 
geçmiş, ~u .. za~an zarfında kızın 1 on~ ifadesini almak için adliyeye ı feci bU: ~adise olm~ş'. bir :arla kav Araka 
uçları buyumuş babası ısrar ve 1 çagırtmıştır. gası yuzunden Halil ıle oglu Cavit Bezelye 

• 
• 
• 

Jiyet altına girmiş ve şu yakınlar- Jış haberlere ve iddialı tefsirlere. düİ-üst olduğunu bilir. İngiliz im -
5 da da Polonyanın cHayati menfa- cevap vermişler şunları belirtmiş- paratorluğu vatandaşları cDant -
8 atleri> nin garantisini tefsir ediş !erdir: zıg için ölmiye• ılrnadedirler . 

M. Kemalpaşa Halkevinin 
köycülük faaliyeti 

dört kardeş tarafından öldürül - Semizotu 
müştür. Kardeşler, baba ile oğlun Pırasa 
tarlasını sürmek istemişler, kavga 
başlamış ve bu feci netice doğmuş- Ispanak 

• 
• 1 

11 tarzı resmi tekzibe uğramış olan 1 _ Dantzig'i Hitler'e terketmek Louis Derille - Chabrol 
bijyük muhafazakar gazete. ger -1 bütün Polonyavı vermek demek Le Figaro 
çi, Dantzig için harbctmenin gü -ı -

1.50 lünç olacağını söylemedi, fakat -=======--==================== • 
tur. Taze yaprak • 13 c Almanya"yı yeniden ümitsizliğe 

düşürmiyecek olan bir siyaset ta-1 
ki bini• tavsiye eden Lord Rusohlif 1 
fe'in bir mektubunu en iyi yerde 

---ooo Kereviz kök • 3 

3 Türk Hava Kurumu 
27 N C I T E R T i P 

Büyük Piyangosu 

j Bir talebe ge2intisi 

Holkevi köycülük kolunun 

ettiği gezide konferanslar 

tertip 

verildi 

Bursa (Hususi> - Mudanya i
kinci oklu son sınıf talebesi iki 
otobüsle şehrimize gelerek, günü
birlik tetkikler yapmışlardır. Ta -
!ebeye öğretmen Bay Hilmi de re
fakat ediyordu. 

Enginar 

Hıyar 

Marul 

Yeşil salata 

Pancar 

Maydanoz M. Kemalpaşa (Hususi) - Pa -

o.ar günü Halkevi köycülük kolu 

bir köy gezisi yapmıştır. 

Halkevliler otomobille Deveci -

kona): nahiyesine gitmişlerdir. 

Nahiye merkezinden akan dere

nin kenarındaki serin gölgeli çı -

Birlikte gelen kaymakamın eşi 

ve kızı ile, duktorun refikası da Mudanyalı talebe, Ziraat mekte- Dereotu 

köy kadınlarile, ayrıca muhtelif bini. Merinos ve İpekiş fabrikala- Nane 

mevzular üzerinde konuşmuşlar - rını, Yeşilcaınii, Tophaneyi gez - Taze soğan 
dır. Bundan. sonra köylülere gra- mişlerdir. Taze sarmısak 
mofonla milli havalar dinletilmiş. Yeni bir hapishane 
ve çocuklara şeker dağıtılmıştır. yapılacak 

Kırmızı turp 
Elma Amasya 

• .. 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

15 

1.50 

25 

2 

neşretti. 

Daha dün sabah, Edcn'in sabık 
emekdaşı Lord Cranborne'in Lord 
Russel'in mektubuna bir cevabiyle 
birlikte, profesör Ernest Barker'in 1 

-.40 bir mektubunu neşretti. Bu mek -

-.5 O tupta Alman taleplerini tatmin i -

-.40 çin İngilterenin ne gibi tavizlerde 

1 
bulunabileceğini bir enternasyo -

1 nal komisyonun tetkik etmesi İS ' -ı 
1 teniliyordu. Uzlaşma siyasetinin 

-.75 hiç bir zaman şevkini kaybetmi -
kilo 38 yen tarafdarları şimdiki sükunete 

iKİNCİ KEŞiDE 

l 1 - Haziran - 1939 <'adır. 

büyük [kramiye 45.UOO lira~ır, 
nar ağaçları altında biraz dinlenil- Kayrna!ıamımız köylülerin muh

dikten sonra, orada toplanmış olan telif işlerile meşgul olmuş, hükı'.ı -
Erzincan (Hususi) - Birkaç yıl Elma Gümüşane • 13 

1 

anından ve ufukta topLanan bulut
ların İngiliz halkında uyandırdığı 
endişeden istifade ederek taarruza 
geçmişlerdir: Bunlar bizzat kabine 
arasında fikir birliği olmadığı ve 
garantinin tatbiki icap ettiğı gün 

Bundan 15,ooo Liralık 
12,000 r 

Başka 10,000 kromiyelerle evvel şiddetli bir yer sarsıntısı 
köylülere konferanslar verilmesi- met. doktoru hastaları muayene neticesınde Erzincan hapishanesi 

ne başlanmıştır. etrnıştır. tamamen yıkılmıştı O vakittenbe-
Hükıimet doktoru Abdullah E - Baharın ve tabiatın bütün gü - ri mahkumlar kira ile tutulan bir 

rim (bulaşık hastalıklar, arazı, ko- zelliklerile çerçevelenen köyde la- binada muhafaza edilmekte idi. 

runma çareleri ve aşı usulleri), zi- tif ve ılık bir havada bugünü ak - Arlliye Vekaletınin şehrimiz.de mo
raat muallimi Fehtni Ertürer şama kadar köylülerle birlikte fay dern bir hapishane yaptıracağı 
(meyva ağaçları dikimi, bakımı ve dalı ve ncş'e içinde geçiren Halk- bu binanın tam manasiyle bir ıs -

mu
"cadele evliler köyün güzel yerlerini, yatı- lahhane olacag"ı anlaşılmaktadır. 

aşılanmaları), ziraat 
1ı mektebini ve derenin karşı ta- Yeni hapishane binası 120 bin li -

teknisyeni Yusuf Tekiner de (ne-
bat hastalıkları ve tedavileri) hak- rafında bulunan komşu Sırasöğüt r~ya malolacaktır. Yeni bina hü -

.. . kumet civarında eski hapishane 
kında köylülere etraflı malümat köyünu de gezdıkten sonra geç va- . 1 b 1 . . . 1 . . . .. .. . arsasıy e e edıyeye aıt bır arsa 
ve ızahat vermışlerdır. kit kasabaya donmuşlerdir. üzerinde yapılacaktır. 

~ .................. _.. .......................................... .... 

L..!.~~.~.~.e!8_ .. ~.~.~.!.~.~~~ .. ~ 
• 

lzmirtle tarihi eıer/er ı Berıama hçırabelerl 

• 

Malta eriği • 

lstanhul Halk Tiyatrosu 
Salı günü akşamı ylne Duff Cooper'lerin çekilmek 
Kadıköy Kuşdili 1 mecburiyetinde kalacakları hissini 

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

Yeni tertipten bir bilet ılaralı: iıtirac dm!/İ i.1 01' tiyatrosu uyandırmasını bilmişlerdir. 
KATİL KİM Fakat bu sefer mukabil taarruz rtmeyinız. Siz de piyanionuıı mes'ul ve ba.1tı/H->rl 

3 perde arasına rirn:İş oluuunut. 
pek süratli olmuş ve zaferi kazan-

ayrıca • ı. P. mıştır. 
komedi, hokkabaz 

otta kat'l vaziyeti 

İKDAM I 
Atone Şartları 

Seuelilı: 

6 aylık 
3 aylık 
1 • 

DAHİLİ HARİCİ 

1200 Kr· 2300 Kr. 
600 Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 
100 Kr. 

i LAN 
T~K SÜTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 400 kunıı 
İkinci Sahife Z50 kuruı 
İç sahüeler 50 kuruı 
1 - 8 inci Sahüeler 30 kunış 

Bütün bir sahife veya ya
rını sahife ilan için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 
Gazc:temiıe ilin vermek b

tiyenler ya doğrudan doğ -
ruya gazetemiz idartıhanesl· 

ne veya Ferdi Selek ilan bü
rosuna müracaat etmelidirler. 

Adres: İstanbul, Ankara 
caddesi 99/1 Adalet han No. 
3 • Telefon: 20607 

İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜND.CN 
Cinsi 

Motör (110 beygirlik) 
Motör ( 70 ·beygirlik) 

Miktarı 

1 adet 
1 • 

Muhammen 
b''deli 

6950 
4500 

% 7.5 temi
natı 

521.25 
337.50 

Eksiltme 
şekli 

Kapa.ı Z. 
Açık eks. 

Eksiltme 
saati 

10.30 
11 

ı _ Doç marka biri 70 diğeri 110 beygir kuvvetinde iki adet motör yukaı·ıda hizalarında gösterilen 

usullerle satın alınacaktır. 
u _ Muhammen bedeli, muvakkat teminat, eksiltme saatlerı hizalarında gösterılmiştir. 
III _ Eksiltme 31/V /939 tarihine raslıyan çarşamba günü Kabataş ta Levuım ve Mübayaat şubesin

deki alım komisyonunda yapılacakt.r. 
ıv - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
v _ isteklileıin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme paralarile müracaatla

rı ve kapalı zarfları ihale saatinden bir saat evveline kadar kanuni vesaikle birlikte mezkur ko-
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (3430) 

Cinsi 

••• 
miktarı Muhammen 

Lira Kr. ' 
B. % 7.5 teminatı Eksiltme 

Lira .Kr. şekli saat 

ZAYİ 

Kaptanı olduğum Baht yar mo -

törüne ait 1627 sayılı reis kağıdı, 

Çıralı kalas ve 32,426M3 1459,17 

• tahta 

109,43 Açık eksiltme 16,30 seyrüseferden aldığım ehliyetna -

I - Yukarıda miktarı yazılı kereste açık eksiltmeye kon-

muştur. 

II - Muhammen °bedeli, muvakkat teminatı eksiltme saati hi-

zasında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 18/V /939 pe~em be günü Kabataşta Levazım 

şubesi Müdiriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alına· 

bilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte %7.5 

ıtüvenme paralarile mezkılr komisyona gelmeleri. (3243) 

me ile motörün muayena şehedet

namesi ve tayfa Abbas oğlu Hüse

yinin liman cüzdanı kaybolmuştur. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. 

Akif oğlu Hayrulllı Seniczi. 

'""..,'"' . 
'"'"' 

Sahibi ve Nes;riyab. İd{;re Eden Bat 
Muharriri: Ali Naci KARACAN. Basıl

c!ıiı Yer: Son TelgrL•! Basımevt 

• '"' .. '"'. ,. 

S.ı! 
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ADEMi iKTiDAR 
VE BEL GEVŞEKLIGINE KAR Ş 1 
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Table llerı Her Eczanede Arayınız. 

(Posta kutuau: 1255 HOR M O B 1 N) 

Tayyare PİY ANKO Biletinizi 

nden a lı nız. 
" Büyük şansınızın tam isabetini LALE gişesi temin eder 

Adrese Dikkat : istiklal Daddesi Lale si.neması yanında Lala gişesi 

Sahibi : F. AHMET TOPÇU miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...._ı• 

1 1 
İstanbul Asliye 3 üncii Hukuk 

1 t b 1 B 1 d • • d Mahkemesinden: s an u B e ıyesın en Şişli Perihan sokak 71 No. da 

•••••••••••••• • ••••••••• .. Sedat Tömen tarafından Şişli Pe -
Senelik muhammen 

kirası ilk teminatı 
• 

Mercanda Yavaşça Şahin mahallesinde Uzun 
çarşı sokağında 5/216 numaralı dükkan 72,00 5,40 
Mercanda Yavaşça Şahin maha!lesıinde Uzun 
çarşı sokağında 1/208 numaralı dükkan 72,00 5,40 
Mercanda Yavaşça Şahin mahallesinde Uzun 
çarşı sokağında 6/218 numaralı dükkan 72,00 5,40 
Mercanda Yavaşça Şahin mahallesinde Uzun 
çarşı sokağında 8/224 numaralı dükkan 72,00 5,40 
Mercanda Yavaşça Şahin mahallesinde Uzun 
çarşı sokağında 3/212 n=ıaralı dükkan 72,00 5,40 
.Mercanda Yavaşça Şahin malıall'9inde Uzun 
ÇM§l sokağında 4/214 numaralı dükkiıp 72,00 5,40 
Fatlhte Manisalı Mehmet Paşa mahallesinde 
Geınioiler eoka~ında 12/26 numaralı dükkan 48,00 3,60 
Unkapaınnda Haraççı Kara ]ı{ehmet mahalle-
sinde Kayık iskelesi sokağında 15 Numaralı 
kahve yeri 48,00 3,60 
SultanaJınıette Karacehennem mahallesinde 

Kabasakal sokağında 6 numaralı arsa 30,00 2,25 
Bl!'bekte Bebek caddesi sokağında 109/1 nu-

rihan sokak 71 No. da Zaruhi Vik -
!orya aleyhine mahkemenin 939/ 
569 No. sile açılan boşanma dava -
sında müddeiaJeyhanın adresine 

gönderilen dava aTzuhaline yazı -
lan meşruhatta mezkur evi dört se-
ne evvel terkedip gittiği mahalli i

kameti meçhul olduğu bildirilmiş 
olmasına binaen tebliğ olunacak 

evrakın mahkeme divanhanesine 
talikına ve hulasayi muhteviyatı -
nm gazete ile ilinına karar veril -
miş olduğundan müddeialeyhln 
ilan tarihinden itibaren 

l«:lava arzuhalini tebelluğ ve Cf! -

vap vermesi lüzumu ilanen tebliğ 
olunur. 

F. S. (207) 

iKDAM 16 - Mayıs 1939 

• 

, 

• 

maralı arsa 180,00 13,50 
Y edikulede Kalekapısı sokağında 3 numaralı 
eski kantar kulülbesi 30,00 2,25 
Yeııiba.!ıçede Mimarsinan sokağında 57/61 nu-

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE Mi.l'J'EH.\SSISi 
Divanyolu !04 

YAKINDA PiYASAYA ÇIKAKILIYOR 

. 

maralı bostan 60,00 4,50 
Çapada Saraçdoğan mahallesinde Yeniçeşme 
sokağında 8/12 numaralı ev 60,00 4.50 
Unkaparunıda Zeyrek cacidesi sokağında 18 nu-
maralı diikkan 102.00 7,65 
Fenerde Balat caddesi sokağında 41 numaralı 
kale burcu. 39, 2.93 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan m• hal
ler te.ılim tarihinden itiibaren birer sene müddetle kiraya verilmek 
üzere ayrı ayn açık artırmaya lronulmuştı.r. Şartnameleri Leva
zım Müdür1üğünde görülebilir. !stekliler hizalarında gösterilrn ilk 
teminat malobuz veya mektubile bera.ber 30/5/939 Salı gür.ü saat 
14 b~ukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3391) 

.. . . 
Mezarlıklar Müdürı.üğü için lüzumu olan ve hepsine 1350 lira 

bedel tahmin edilen bir tane karoserisiz şasi ve motör komple oto
mobil açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
sayılı kanunda yazılı vesika ve 101 lira 25 kuruşluk <ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 29/5/939 pazartesi günıl saat 14 
b11çukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3389) 

••• 
Yollar tamiri için lüzumu olan 165 metre mikabı mıcır 990 lira 

tahmın bedelile açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname;;i Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı ve
sıka ve 74 lira 25 kuruşluk ilk teminat makıbuz veya mektubile bc
ra.ber 18/5/939 Perşembe günü saat 14,30 da Dauni Encümende bu-
lunmalıdırlar. B) (3039) 

••• 
Karaağaç müi!ssesesi için bir tane hesap makinesile belediye mer

kez mulıasebesı için iki tane büyük yazı makinesi 670 lira tahmin 
bedelile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İsteklıler 2490 
sayılı kanunda yazılı vesika ve 50 lira 25 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile birlikte 22/5/939 Pazartesi günü saat 14 buçukta 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3153) 

••• 
Muhammen bedeli İlk teminatı 

İlk okul talebe kamplarına 85 ta· 
kını yatak, yorgan vesaire (nü-
muneleri Kültür Direktörlüğün-
dedir.) 1190.00 • 89,25 
İki okul talebe kamplarına 70 çift 
·karyola 1260,00 94,50 
İlk okul çocuk bahçelerıne 250 ta-
ne şezlong, iki tane tente ve tefcr-
riiatı 740.00 55,50 

İlk okul çocuk bahçelerine oyur, 
levaıımı 772,00 57,90 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı açık eksilt
meye k.onulmuştur Listesile şartnameleri Levazım Müdürlüğunde 

görülebilir. İstekliler 2490 sayı.lı kanunda yazılı ves.ka ve hizaların
da gösterilen ilk temin•t makbuz veya mektubıle beraber 18i5/939 
Perııembe iilnü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunnıalıdITlnr. 

ctı (3037' 

YESARi ASIMIN iKi PLAKI MiZAH --~ ,. 
Bayanlar, SUZAN, MAHMURE, FAiK 

ve Beşiktaşlı KEMAL SENMAN 

17557 Gönül Bahçeleri 
Ayşe Teyze 

BAY AN F. Ö. 

17547 Aşkından usandım Yakan dudaklar 

COL IA Plaklarındadır. ! ... ______________________ .... 

Maraş Belediyesinden : 
Dahiliye Vekaleti Beledıyeler İmar heyeti Fen şeflığ; tarafın

dan tanzim edilen şartname ve mukavelenamelere göre Maraşın 
imar planı 20 gün müddetle ve aşağıda bildırildiği tarzda pazarlık
la münakasaya konulmuştur . 

1 - Muhammen kıymeti 7500 liradır. 

2 - Kanuni muvakkat teminat 562.5 liradır. 
3 - Taliplerin bu işe yapabileceklerıne ait olduğu vekaletten 

alınmış ehliyctnameyi hamil olması şarttır 
4 - Pazarlık Perşembe günü saat 10 da ve 1/6/939 tarihinde 

ve Maraşta Encümen huzurunda yapılacaktır. 
5 - Mukavele ve şartname suretleri belediyeler imar heyeti 

fen şefliğinden verildiği gibi Maraş bcledyesinden de talep olu
nabilir. 

6 İmar plamnı belediyeler imar heyeti fen şefliği yaptıra -
cağından mufassal izahat o makamdan alınabilir. (3324) 

Ad2pazarı Asliye ikinci Hukuk Hakimliğin.den : 
M. Aleyh - Adapazarında Küçük Peşkirci manallesinden Ali oğlu 

Arif. 
Davacı - Adapazarının Kuyudibi mahallesinden karınız Ahmet 

kızı Vesile Özen tarafından aleyhinize açtığı gaiplik ve feshi nikah 
davasının muhakemesi 7/6/939 Çarşamba saat 10 na tayin edildiğine 
dair develiye ile arzuhal örneği mahkeme salonuna ilsak edilmiş 

ilandan ıtibaren on gün zarfında cevap vermediğinq ve mezkıir 

günde ve saatte hazır bulunmadığınız veya kanuni bir vekil gön
dermediğiniz takdirde muktazi muamele yapılacağı tebliğ olunu r 

(3411) 

Zonguldak Liman _Reisliğinden : 
19/1/931 tarihinde Zonguldak limanında Fırtına yüzünden ba

tan (Hacızadel vapurundan çıkarılan iki ambar vinci, bir ırgat, 

bir Griva fişka mataforası 3 demir ambar mezarnesi 2 parça demir 
dırek bir ihtiyat dümen diıjlisi ile parça halinde iki ton kadar bor· 
da saçının gümrük resmi ödenerek alınması ıçın sahiplerinin tarihi 
H dan ıt baren 30 gün zarfında liman reisliğine müracaat eyleme
leri. 

Aksi takdird~ bunların limanlar kanu'ltınun 7 nci maddesini de
ğiştiren 2829 numaralı kanunun hükmüne tevfikan satılacağı ilan 
olunur. (3425) 

Müessesesi: Sahibi. Ali Naci ve Mehmet Kulein 
E k.s t:r a. G ilril ilk Tereyağı 
Halis ve hakiki T R A B Z O N TER E YA G 1 N 1 buradan alınız. 

İstanbul : BALIKP AZAR Caddesi No. 60 
· --- ----• Slp•rlfler derha l yerine kadar gönderlllr. 
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