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irade Kuvveti 

Yetişen Türk neslinin irade ve seciye

sinin ten mi ye si hayat mücadelesinde 

muvaffak olabilmemiz için elzemdir . 

PERŞEMBE • 16 ŞUBAT 1939 
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CAGALOGLU NURUOSMANIYE No. 54 
TELEFON: 23300 İSTANBUL 

8 E R L İ N _ R O M ft _ J O K y Ol· Vali dün uazeıe.cile~ıe konusıu • 
•• . . -· . Istanbul ıçın yenı 

MUSELLESI DOS KELiME DEti iLDiR varidat şubeleri ıazım 
Yazan : Ahmet Ağaoğlu Fakat vergileri artırmak değil, 

~'S::. ':.::.~:1:.:'!...:!".:.' .. ':::-:!~ .. :::.: lngiltereni n Roma sefiri, Cia noda n vergiler arasında ôdil nisbetıer 
~::~~::n:~:~e.!:~~:re~;;~ ~~::ıı;::~~~::i:e:!~:~1: Lı"byaya 600 000 asker yrg..,dıklarının kurmak mevzuubahs olabilir 
ftt; lı.ı er gevşektır. Bırmcısmın muz zaman her sahada muvaffak • 
b11ıı bit lllasuıı ve ı:arbe karşı ze· olacağımıza artık iman edebiliriz. 1 ' 

'-::~:~~e=~=:"ı:u~: • k!a:~:r~lkü kendisi nasıl tabak- d o ğ r u o 1 u p o 1 m a d 1 g.., 1 n 1 s o r d u 
ili .. k nereden gelmiştir? Bu sualin cevabını da ameli ola-

bU ~~Phe yoktur ki iklimin, ta- rak hem psikolok, hem de pedagok 
~i " aruı bunda büyük bir his- olan yeni Maarif Vekilimizden 
daha ~ır. Garbe nisbeten iklimi bekliyoruz. Biz burada yalnız, bazı 
~alar, uşak, iptidai geçinme im- ve berkesin aklına gelebilecek 
Ce~ •k!·~alıa bol olan şark, insanı noktaları kaydedip geçeceğiz. 
le İse ıgc kolay sevkeder. Garp· Terbiye ve bilhassa seciye terbi
iıısaıılar Umumiyetle sert bir iklim yesi meselesi, sözle telkinden zi
ha Sok 1 tabiatle mücadeleye da- yade, fiille örnek göstermek mese
~a İrıtiJı """keder ve batından batı- lesidir. 
da lııuk al eden bu mücadele insan- Aile alanında, anne ve babanın 
!aJıalııııı~;enıet, dayanıklık, sabır, evltıdın karakter ve seciyesi üze-
1lııQ •eb Va'1flarının açılma • rine nekadar derin tesirler icra et
de iıııa ep olduğu gibi, mesaiye tikleri her gün müşahede ettiği • 
lerİrıi d nı \'e ona güvenme haslet- miz vak'alardandır. 
llıeiı~ 0lurıır ki, azinı ve sebat de- :Mektep hayatında, en müessir 

İta.d~y· amil yine muallimin tavır ve hare-
llıliJıiın ~ .•eıınıiye eden ikinci kelidir; ve herkesçe malfundur ki, 
llıtlıtep llıil, terbiyedir, aile ve vazifesine merbnt, fikrinde sabit, 
' d terbiyesi; garp bu Amilden sözlerinde tok, dürüst ve doğru 
~,, ~it ~e i tifade ettiği haJ. bir muallim, talebeye nekadar 
iıı"1tııd· bı~afesef böyle bir &milin sert davransa da, talebe onu, gev
ta~ -., 'Yetıııj bile düşünmemiş ve şek karakterli, tembel, sözünde 
.. ~~,ll aks. 
it, uıe hareket eylemiş • dumuyan, ve lakin talebeye karşı 
ll1ı in çok yumuşak birisine tercih eder! 

•tııı tllr)ıı kıliplarunızıa §31'klılığı l Ötekine benzemeğe, öteki gibi ol -
llıe.ıııeın; .ılıta doğru yürümeğe a:ı- mağa çalışır. 
'~•it Yll~ Garplılar ile haşhaşa Mektepten sonra gelen umum 
liiııe,eğı lilyeeeğiz. Onlar gıibi dil- rııilli hayatta hiç şüphe yoktur ki, 

lı'.ı,,t i 0 nlllT ı:ibi yaşıyaeağız. bir milletin seciyesi üzerine tesir 
~it isitı ~~~ b~nda muvaffak ol· icra eden en birinci ve keskin amil, 

de lı: trincı §art istek veyahut önderlerin, rehber zümrenin giis
ltdır, s~ 11

:9"etinin müsavi olma !erdiği örnektir. Bu hakikati şark 
~llt1tıd~1Ye Ve istek kudreti ba • çoktan şu darbı mesel ile ifade ey
-.,..dıt dalıı garplılaşmak la - lemış· tir: ·Milletler hükümdarları-

) . 
aka.t b 

lthit~eğ· linıı nasıl tahakkuk etti-
lıqı. ..~ 'l'" k 

"'il e ,' ur şüphe yoktur ki 
t~ı · il ırad li ıs/dıdıt. B e ve en seciyeli bir 
,_,tsııa. CdiJ u alanda • Japonyalılar 
••1lleıı lllek üzer b .. tü' k ili •ıiııiıı .. .. e - u n şar 
•· ~lıe ed'! ustunde olduğumuza 
"'t ı.. 1 •nıe z la "' 'l'ü k z. aten bu sayede 
t tlt ıllıi:· beşeriyet ve bilhassa 
;.tıer oy •nde bu kadar mühim 
lı ıad'dell 11 ;ı:•ştır. Çinden Hind'e, 
1 ~tıııı Şiııı 1• an'a, İran'dan Afri-
•~et a ıııe k d . . 
ı._ "• nı· a ar, hıçbır mem-
"'ltes· •ilet Yokt ki T" kiln 

nın nıülUkü üzerine yüriir]cr!!• 
Zamanımız için hükümdar yerine 
rehber, münevver zümTc kelhne • 
!erini koyunuz. Hakikat b!itün ma
nası ile bugün dahi tecelli eder. 

Birinci derece müessir olan bu 
omeli ilmillerin yanıbaşmda bir de 
söz telkini geliyor. Bunu da mu
harrir1e.r, edipler, Ş3İrler, müte -
fekkirler yaparlar! Hiç şüphe yok
tur ki, muayyen yaşa kadar oku • 
nan eserler, temaşa edilen tiyatro 
piyesleri, sincnıa filmleri, tesirsiz 

't'·· ı a.lt ur ur 
b:ıtlt 1ıaı:~d~ ~almamış olsun, Hülasa yollar ve vasıtalar yok 
I• ~tısııllı "ınııyetıni görmemiş 

kalmazlar. 

't° . olitü değildir. Bunları toplu bir şe-
~i ' 'l'ürıc b n bu mtıvafiakiyet- kilde milli bir terbiye kanalı
._ 

8
?•tell d başka Şark milletlerine -.., a na doğru sevkeylcmck gibi bü • 
'l'e a kuvvetli irade ve d~r •a.hib; old • yük hir teşebbüsü, genr ve kültü-

,,,', uguna medyun . ld , "•ııa rü o tı~ça kuvvetli olan yeni Ma-
tilt; , •tıaley)ı . arü Vekilimizden beklemek abes 
leıı '.le İtad '.~ürkün terbiye ta- olr ,:_ zannederiz. 
biı:ı..ıı.,.i b Csının ve seciyesinin 
lıiıd:1etı da~§ka Şark milletlerine 
la~ •r, İlıı " a. kolaydıT, daha se • 
""ate azife · :t;, a111.1t b' Yı Yapmağa baş • 

>~ıı~ 1•1ttar ır ."ecibe halini aldı. 
lıııı~ ha Yat nı ~~•Yoruz; girdiğimiz 

, affıı1t J Ucadelesinde bunsuz 
Uflt O Un k 

•a~ 
1 
asır nı .11nıa imkanı yoktur. 

dt;
1
1 ~ken, / eltlcrin kuvvetleri 

1 nou op arın t"f ki . 'ti &rın b ' u e erın, 
b~ IMir. z •şında irade kuvvct-

tııırı aten b' k 
djı. •n c ız endimiz bile 
~ Ilı'> anı. r ·, . ı· . 

tiş; ı. ı, l{ltrt 1 ne.e •nı gösterme-
'· r,e u ıış nı.. d 1 "at . rı hizinı uca c esine gi-
lııa.d'rade ku neyinıiz vardı? Fa-

ı ""et' h ) ltıı? 1 er şeyi yarat • 
d4 akat bu · 
• ~a.ll ıtade k~ ~· . . •ara tazyik' nuı.,nı yalnız 
d' •sı z 1 altnıda nef,'o m" 
ıt, ll •nıan • u • 

lult er g;;01 .. 
111da gösternıemeli-

• l>tL tıkb 
tırıd «atta h ayatın her gün-
t<>~." de g" er saatlik tecellile _ 

•• • ostcrıne İdi 

Ahmet Ağaoğlu 

Reisicümhur 
Askeri rical şerefine 
dün akşam bir resmi 

kabul yaptılar 

Anlrnra, 15 <A. A.) - Bu 
akşam, Reisicümhur İsmet 
İnönü tarafından, Çankayada 
Riyascticümhur köşkünde, An
karada bulunan askeri rical 
şerefine bir kabul resmi ya -
pılnııştır. Bu kabul rcmıinde, 
aileleri ile birlikte askeri ri • 
cal ve ayrıca yine aileleri ile 
birlikte, B. M. Meclisi Reisi, 
Ba vekil, Mareşal ve Vekiller 

ÇEMBERLAYN . MUSSOLINİ 

Paris, 15 (A.A.) - Figaro gaze 
tesinlıı Londra muhabi...-i diyor ki: 

cBerlin - Roma • Tokyo müselle
si, boş bir kelime değildir. Lord 
Perth tarafından Roma nezdinde 

Kont Ciano bu haberi 
• • resmen teyıt ettı 

Londrada vaziyet nikbinlikle karşılanmı
yor - Almanların hava kuvvetleri sefer
berliğini tamamladıkları söyleniyor - Son 
haftanın en manidar hadisesi Japonların 

Ha inan adasını işgal etmeleridir. 

]);ğer cihetten Berlinden alınanı fından istilasıdır. Çünkü Japonlar 
S'.n t.aberlerc ııore Aıman hava bu surcıtle Hindi Çin ve İngiliz 

ı<Uvvetlerinin seferberliği aşağı yu müstemlekelerinin emniyetini teh
karı !kına! edilmiştir. Erkfını har- dit etmektedirler . 

hiyenııı 15 Marta kadar tamam • Diğer cihetten bugün İtalyan . 

!anmak üzere tedrici bir seferber· larla Almanların kontrolü altına 

lik •program• ı tatbik etmeğe ka-

~ apılan reşebbüs üzerine kont Cia· 
no, hali hazırda Libyada 60.000 
İtı.lyan askeri bulunduğunu teyid 
ve İtalya hükılmetinin belki de bu :.ar verdiği söylenmektedir. Ha -
ınıntnkadaki garnizon mevcudla • kikatte, İngiliz müşahidlerine göre, 
nnı arttıracağını ihsas etmek mec-ı son haftaların en manidar hadise
our iyetinde kalmıştır. ııi Hainan adasının Japonlar tara-

giren İspanyanın bazı deniz ve ha
va üsleri şimali Afrika toprakları 
için şimdi ciddi bir t~hlik<! teşkil 
etmektedir. 

(Arkası 8 ;nci sayfada) 

.. 
lngiltere 
tanımıya 

Frankoyu 
karar verdi 

Fransa da İspanyaya resmen bir 

göndererek münasebetleri bilfiil 
mümessil 

iade ediyor 

t·RANKO'yu ıanımağa karar veren 
ÇEMBERLAYN 

Londra, 15 (A.A.) - Hükfunet, 
Franco'yu tanımağa karar ver -
miştir. Fakat bu işi B. Çember -
layn ile Lord Haliiaks münasip 
gördükleri zaman yapacaklardır. 

Fransada tanımaga 
hazırlanıyor 

Paris, 15 (A.A.) - Salahiyettar 

l T .. 
1 aymısın neşriyatından 

İngilizlerin Frankoya 

güvendikleri anlaşılıyor 

Londra, 15 (A.A.) - Times 
gazetesi uzun zamandır mu
hafaza ettiği sükuttan ayrıla
rak başmakalesinde şunları 

yazıyor: 

Hiç şüphesiz 

Frankonun bütün 
hükumet, 
memleke-

te hakim olmadığını gözö • 
nünde tutmak mecburiyetin-

i ) dedir. Fakat bunaan Franko· 
)) nun tanınması için Madridin 

zaptı şart olduğu neticesi çı· 

karılmama:lıdır. 

Zira, böyle bir şart Gene
ral Miajayı ümidsiz bir mu
kavemete teşvik eder ve bu 
sebeple muhasamatı uzatma
ğa sebep olur ki İngiliz hü • 
kumetinin sakınmak istediği 

başlıca şe} ' de budur. 
Müteakiben Tımes, ileri 

sürülen diğer iki şartın tet
kikine geçiyor: Umumi af ~ı 
ve yabancı gönüllülerin geri ~ 
çekilmesi. 

Hibayet kendisini kabul ettirmeğe 
muvaffak olan FRANKO 

hatların yeniden teess:isünü hazır
lamak üzere resmi bir vazife ile 
İspanya'ya dönecektir. Mumai -
leyh, büyük bir ihtimalle, siyasi ve 
kanuni ahval, Franc.ı hükumeti • 
nin hukukan tanınması imkanını 

verir vermez altı aylık bir müddet 
cçin Fransanın İspanya sefirliğin e 
tayin edilecektir. Dünkü Nazırlar 
Meclisi içtimaında, halihazırdaki 

Vali LÜTFİ ~IRDAR evvelki gün Şehir Meclisine riyaset 
eder ve izahat verlıken ... 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lutfi Kırdar Şehir Meclisinin Şu
bat devresini açarak programını i
zah ederken Belediy~ varidatını 

artırmanın yollan hakkında mu· 
fassal beyanatta bulunmuştu. 

Dün Vali gazetecileri kabul e -
(Ark= 3 üncü sayfa.dr.} 

ET MESELESi 
Ziraat Vekôleti lstanbulda celep
lerin bir araya gelerek eti halka 
pahalıya yedirdiklerini tesbit etti 

Vekalet bu vaziyetle mücadele etmek için 
icabederse 

meseleyi 
milyonlar sarfederek bu 
halle karar vermiştir 

Şehrimize gelen malumata göre 
Ziraat Vekaleti İstanbul et mese-
lesini kökünden halletmeğe karar 
vermiş ve İstanbulda el sarfiyatı 
hakkında al3kadarl:ırdan bazı oıı-

aller sormuştur. V ekiilet, lstanbul
da birkaç scrnıaycdorın bir araya 
gelCTck tröst yaptıkları ve eti hal
ka pahalıya yedirdikleri ve Ziraat 
Kurumunun faaliyetini akamete 

uğratmak için ellerinden her &'• -

len şeyi yaptıklarını tesbit etmiş -
tir. Bu vaziyetle mücadele etmek 
için Vekalet bu işe milyonlarca lJ. 
ra tahsis etmeğe karar vermiştir. 

istanbıılda ayda takriben 54 bia 
baş hayvan kesilmektedir. Beledi
ye ve alakadar makamlar Vekiıl .. 
tin istediği malumatı derhal göa • 
dcreceklerdir. 

Dünyayı yeniden değiştiren tarih 
Birleşik Amerika Harbiye Nezaretinin müsaadesile Amerika 

pzetelerinde çıkan ordu ve donanma resimleri arasında şu satırlar 

ı:özümüze çarptı: 
·Birleşik Amerika ordUS11 uzun bir harbe girişecek bir ~kilıle 

hazırlanmadL Çünkü Amerika 29 Eylul 1938 gününe kadar h.içlıir 
şeyden endişe etmiyor, kendisini tam bir emniyette addediyordu. 
Bahusus dostumuz İngiltere de hiçbir devletin kendisinden da1ıa 
kuvvetli bir bahriyeye sahip olmasına müsaade etıniyerek denizle
re hilkim bulunuyordu. İki Okyanus arasında, bizim kuvvetli dC>
nanmamızm gerisini her türlü taarruzdan ma<>un sanıyorduk. Fa
kat 29 Eylulde, Münibte dünya değişti. O zaman öğrendik ki, In
giltere batta istese bile faşistlerin yürüyüşüne engel olamıyacaktır.• 
' Bu yazıdan anlaşılıyor ki 20 Eylı'.lldc dünya ile beraber Ameri

ka da deği ıniştir ve o tarihten sonra Amerika da kollarını sıvamış
tır. Bunun manası ne olabileceğini bir iki rakamla ve bir müşahede 
ile izah edebiliriz: 

Cihan Harbinde menni, gaz, bomba olarak İngiltere ile mütte
fiklerinin kullandığı bütün mühimmatın yüzde kırkını ArnCTika te
min ediyordu. Bugün Harbiye nezaretinin emrile Amerikada •ilah 
imaline başhyan fabrikaların sayısı 10.000 dir ve Birleşik Amerika 
kendi topraklarını, iki Okyanusun arasında müdafaa edcmiyeceğl
ni anlıyarak bir harpte hangi tarafa iltihak edeceğini artık belli 
etmiştir. 
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Musanın Hayatı 

İngiliz Harbiye 
istihbarat şefi 

İKDAM 

Karadenizde 
dünkü fırtına 

• • • •• • 23 Şubatta gelecek ve 
Fıra vun Asıyenın uzerınde uzan- Ankara ya gidecek 

Şilede kömür yüklü 
bir motör battı 

dığı geniş sedirin kenarına oturdu 
Diye sordu ve bu sualine cevap ı rı kahramanların her hareketlerin-

beklemeden ilave etti: de, her sözlerinde ililhi ve kutsi 
- Bugün bilakis mızraplar da. bir kuvvetin tesirini gördükleri ;.. 

ha kuvvetli vursun_ sesler daha çin güzel Asiyenin de bu sözleri -
yüksek çıksın. Bugün sade burada nin yine ayni kuvvetin ilhamı ile 
ve sarayında değil.. bLltün Mısır - olduğunu kaydediyorlar ... 
da eğlence emrettim. Asiyenin bu sözleri, Firavun ii -

Asiye, üzüntüsünü belli etme - zerinde derhal tesirini gösterdL 
meğe çalışarak sordu: - Ah .. dedi .. ah .. bir ve!iidırn ... 

- Ya Firavun! Seni bugün bu 1 Bir oğlum olsa ... 
kadar neş'eli yapan nedir? Güzel Ve sanki evlat iştiyakı bu taş 

bir haber mi aldın? kalpli kalıba yeni girmiş gibi onun 
- Evet ya Asiye.. kahinlerim benliğini de, ruhunu da sarstı. 

bana bugün güzel bir haber getir- Sonra., yine din ve efsane tarih
diler. Şimdiye kadar sana söyle - !erinin kayıtlarına göre, mintara
miyordum. Üzülmeni istemiyor - fillah, bir fikre saplandı: 
dum. Gökyüzünde bir yıldız par- :.... Neden, dedi, neden bir evlat
lamış. Bu yıldız .. benim saltanatı- lık alınıyalım .. Mademki sen de 
mı elimden alacak olan bir adamın ben de çocuk istiyoruz, istediğimiz 
doğduğunu gösteriyormuş ... Salta- bu çocuk oluncuya kadar neş'emi
natımı korumak için bu çocuğu ze ?'eş'e katacak bir çocuk sesini 
yok etmek lazımdı. .C'akırt hangi temin çok kolay değil mi?. 
çocuktu? Kimin çocuğıı idi? Bunu 
bilmediğim için oğlan çocuklarını 
öldürme kararını verdim. Bu za • 
lim karan vermeğe mecburdum. 
Bereket versin ki boğazlattım 

çocuklar arasında korktuğum ve 
düşmanım olan bu çocuk çabuk 
zuhur etti. Kahinlerim gelerek 
müjdelediler. Gökteki yıldız sön -
müş... Bu haberi alınca artık ben 
de çocuk öldürmekten vazgeçtim .. 
bak Asiye bak .. Nil sularına bak ... 
Bu suların içjnde benim en büyük 
düşmanım olan çocuğun da kanı 
vardır. 

Firavun coşmuştu. 
Bu coşkunluğu içinde Asiyenin 

başını kendisinden çevirerek dal
gın gözlerini akan Nil'e çevirdiği
ni farketmedi. 

Acaba doğru mu söylüyordu? 
Hakikaten Beni İsrail kavminin 

son ümidi.. halaski'ın nihayet bu 
'l'anrılık davacısının kurbanı mı 

olmuştu? 

Dalgın gözleri doldu. 

Kalbini gök Tanrıya veren b•ı 

kadın ilk defa olarak derin bir ü -
mitsizliğe dü~müştü. 

Yoksa Cenabı Hak, bu kadar za
mandır sefalet ve esaret altında 
ınliyen bu bedb~ht ve zavallı kav
me ..,-tık acımıyacak mı idi? 

Firavun, Asiyenin üzeı·inde u -
zanclığı geni~ sedirin kenarına o
turd.ı. 

- heden böyle sakinsin ve dü
şüncelisin bugün? diye sordu. 

Asiye, kafasından geçenleri Fi
ravun hissetmesin diye uluor -
ta cevap verdi: 

- Hiç.. Çocuklardan bahsettin .. 
Koca sarayda her şeyımız var ... 
Yalnız bir yavru sesi noksan .. İş • 
te bu nok!!anlık beni üzüyor. Biraz 
evvel boğazlattığın çocuklardan 
bahsederken ben hep bunu düşün
düm ... 

Asiye, bu cevabı, Firavundan 
bir çocuk olmasını istediği için 
söylememişti. Fakat mucizelere 
yer veren din tarihleri, yarattıkla-

Çocuk sesinin vereceği neş'e ve 
saadetten dem vuran Firavun da -
ha pek az evvel yüzlerce rr ısum 

yavruyu boğazlatlığını, yüzlerce 
masum yavrunun temiz kanını 

Nil sularına katıştırdığını pek ça
buk unutuvermişti... 

Ve sanki onun bu dileğini yeri
ne getirmek istiyen, onun emrine 
amade bir kuvvet var gibi yanıba
şın.:lan, Nil suyu kenarından bir 
ses, yeni doğmuş bir yavru sesi, 
bir çocuk feryadı yükseldi. 

Asiye de ... Firavun da başlarını 
bu sesin geldiği tarafa çevirdiler. 

İkisi de bakışlarını su akıntısına 
kapılarak oraya kadar gelmiş ve 
ikisinin yanyana oturduğu sedirin 
eteklerini ıslatan akıntının bu nok 
tasına takılmış kalmış bir... ta • 
buta saplandı ... 

Tabutun içinde .. bir çocuk var -
dı. 

Tabut ve ... Çocuk. 

Ölüm ... Ve hayat .. 

Çocuk canlıydı. Duydukları yav 
ru sesi.. bu çocuğun sesiydi. 

Asiyenin ümitsizlikle solmuş 

yanaklarına kan, üzüntü ile kesi
len dizlerine derman, ve vücudü -
ne can geldi. 

Bu tabut ... Bu çocuk ona, bü -
yük Tarırıdan asla ümit kesilmi -
yeceğini anlatmıştı. 

Firavun, boğazlanmış masum 
yavru kanları ile kızarmış suların 
sürüklediği ve ta.. yanına kadar 
getirdiği bu tabutu ve tabutun i -
çindeki çocuğu görünce sevinçle 
haykırdı. 

Gördün mü Asiye .. bak .. bir de 
benim tanrılığımdan şüphe eder -
sin. Bu alemde ben ne istersem o
luyor. Her şey .. gök ve yer .. be
nim emrime tabi.. çocuk istedim 
ve bu isteğim derhal yerine geldi. 

Cariyeler, tabutu suların üzerın· 
den almışlar, içindeki çocuğıı çı -
karmışlar ve onu Firavuna ver -
mişlerdi. 

<Arkası var) 

23 Şubatta memleketimizi ziya
ret edecek olan İngiltere Harbiye 
Nezareti İstihbarat Bürosu Şef 
ML!avini Tuğgeneral F. Beaumont 
- Nesbitt_ için bir program hazır
lanmıştır. Buna göre, İngiliz Ge -
nerali, 23 Şubatta 7.20 trenile şeh
rimize gelecek ve Sirkecide Mer
kez Komutanı ve Mihmandar De
niz Kurmay Bintaşısı Aziz Ulusan 
tarafından karşılanarak Perapa -
!as oteline ınisafir edilecektir. Mi
$afir Komutan saat 11 den itiba -
ren Valiyi ve Komutanı ziyaret e
decektir. Bu ziyaretler kendisine 
iade edilecektir. 

Ayni gün akşam ekspresle An· 
karaya hareket edecek ve 24 Şu -
batta orada karşılanacaktır. Ay -
ni gün saat 11 de misafir, Genel 
Kurmay Başkanı Fevzi Çakmağı, 
Milli Müdafaa Vekili Naci Tınaz'ı 

Karadenizde birkaç gündenberi 
hüküm süren fırtına dün sabah -
tanberi birdenbire ş .;ddetlenmiş 

ve soğukla beraber başlıyan Ka -
rayel fırtınası şiddetini büsbütün 
artırmıştır. 

Dün limanımızdan Karadenize 
çıkacak bütün gemilere liman i -
daresi tarafından bu hususta ma -
!O.mat ve ihtiyatla hareket etme
leri için talim.at verilmiştir. 

Fırtına yüzünden dün sabah 
kaydedilmiş bir deniz kazasının 

tafsilatı Deniz Ticareti Müdürlü
ğüne bildirilmiştir .. 

Veysel ve Fahri adında iki kişi
ye ait olan Güvercin isimli bir 
motor Ereğliden maden kömürü 
yüklü bir halde limanımıza ge -
lırken yolda fırtınaya tutulmuş, 

Şile açıklarında artık yoluna de -
vam edemez bir hale gelmiştir. 

ve Ankara Vali ve Belediye Reisi
ni ziyaret edecektir. En ziyaretler llıiotörün fena vaziyetini sahil -
kart göndermek suretile iade olu- den gören tahlisiye efradı cankur
nacaktır. taran sandallarla yanma giderek 

İngiliz Generali 25 Şubatta An- tayfalarla kaptanı kurtarmışlar, 
karada istasyon civarında muha - tekneyi dalgalar arasında kendi 
fız alayı tarafından yupılaı:ak tat- halıne bırakmış.~ar~. Biraz. so~.a 
bik t d k 1 . teko.e batmış, komurler denıze go-

a ı seyre ece , a ayın garnızo- .. lm.. .. 
nunu, polis ve jandarma mektebi mu uştur. 
ni gezecektir. 1 Karadenizden gelen · haberlere 

İstihbarat Şubesi Müdürü AI - göre fırtına dün akşam da devam 
bay Bahaettin tarafından misafir etmiş ve vapurların seyrüsererini 
le yemeği verilecek, bundan son- müşkül bir vaziyete sokmuştur. 
şerefine Anadolu klübünde bir öğ- Adada bir kayık devrildi 

ra çiftlik park·ı ve baraj gezilecek- Tophanede oturan balıkçı Tev-
tir. 26 Şubatta misafir Ankaradan fik evvelki sabah erkenden avlan
ayrılacak ve ertesi gün arzu eder- mak maksadile Büyükada açıkla _ 
se kendisine İstanbulun görülme- rına gitmiş, dönüşte dalgalara ta
ğe değer yerleri ve müzeleri gez- hamrnül edemiyen sandalı alaıbu
dirilecektir. İngiliz Generali 27 
Şubatta akşam trenile İstanbul -
dan ayrılacaktır. 

------o-----
DENiZ 

Limanlar hakkındaki 
tetkikat bitti 

Karadeniz limanlarının inşaatı
nı ve inkişaf yollarını tetkik et -
mek üzere Deniz Ticareti Müdür
lüğünde bir müddettenberi topla
nan komisyon işini bitirmiş ve ko
misyonun son kararını merciine 
bildirmek üzere Deniz Ticareti 
Müdürü Müfit Necdet Deniz An -
karaya gitmiştir. 

Haber aldığımıza göre İstanbul 
limanında da yapılacak tahmil ve 
tahliye yeri hakkındaki tetkikat 
ta bitmiştir. Bu yer Kuruçeşme
de yapılacaktır. Buralardaki hu -

ra olunca kendisi denize yuvarlan
mıştır. Balıkçı Tevfik dalgalar a
rasında canını kurtarmak için u -
zun müddet çabaladıktan sonra 
mecalsiz kalmış ve kendini sulara 
ter ketmiştir. 

Bu aralık Büyükada kıyısındaki 
kayıkçılardan biri hadiseyi gör -
müş ve iskeledeki polis memuru -
na koşmuş. Polis Hilmi, o esnada 
Büyükadaya gelen Pendik vapu
ru süvarisinin yardımile hadise 

yerine lıitmiş ve sandalcı Tevfik 
kendinden geçmiş bir halde Pen
dik vapuruna alınmıştır. Tevfik, 
baygın bir ha!de hastaneye kaldı
rılmıştır. 

------o------
Müntehip liste
lerine itirazlar 

susi meskenler istimliik edilecek Mebus intihabında müntehibi 
ve sahilde vinç, tahmil ve tahliye . . .. 
aletleri yerleştirilerek asrl liman sanilerı seçecek olanları gosteren 
haline getirilecektir. · defterlerin halkça tetkikine de -

Eminönü h: nı 
Tehlikeli bulunduğundan dolayı 

bundan bir müddet evvel yıktırıl

ması durdurulmuş olan Eminönü 

hanının dün tekrar yıktırılmasına 
başlanmıştır. Caddeden geçenleri 
korumak için uzun ve yüksek tah
ta perdeler konmuştur. 

vam olunmaktadır. Dün üç vatan-

daş teftiş heyetine müracaat ede -
rek itirazda tulunmuşlardır. Bun
lardan biri soy adının yanlış ya -
zıldığını ikisi de isi.ınl6ini. def -
terlerde göremediklerini beyan et
mişlerdir. Müracaatler Adalar, Me 
cid.iyeköy ve Ortaköyden vaki ol -
muştur. İtirazlar tetkik olunmak
tadır. 

HERGÜN 

Üç yeni şair 
İlk önce, kendi kendimden 

şüphe ettim: Her eski, her 
yeniye gülmedi mi? .. Abdül
hak Hamid'e, yaşça kendisin
den genç olanlar bile deli de
diler.. Fikret, Cenap, ciddi 
tenkide bile layık görülmedi. 
Yaşıyan türkçe ve hece vez -
nile yazılan şiirlere, Osmanlı 
şairlerinin verdiği ismi he -
nüz unutmadık: Davulcu bey
ti! 

Bu üç şairle de bizim ara
mızda yirmi yıl var.. Belki, 
kabahatli ne biziz, ne de bu 
üç şair •. Asıl mücrim, aramız
daki bu yirmi yıl! 

Ve bu kadar ınsaflı dilşil • 
nerek, birçok zevklerin reyini 
yokladım. Aldığım istisnasız 

cevap: Bir kahkaha! .. 

Nurullah Ataç, Akşam ga • 
zetesinin anket muharririle 
konuşurken: 

- En beğendiğiniz mısra 

hangisidir? 

Sualine, şu cevabı veriyor: 
- Yazık oldu Süle)'IDan E

fendiye! 

Muhterem okuyuculanm, 
yukarıki liıkırdı, işte bu üç 
yeni şairden bir mı>radır! .. 

Ne yalan söyliyeyim, bunu 
görünce, küçük bir isim de -
ğişikliği ile ben de ayni mıs • 
raı tekrarladım: 

- Yazık oldu Nurullah A· 
taca! .. 
Doğrusu, Nurullah Atacın 

zevkindeki bu hercümerç, ar
tık muhterem ağabeyleri dok
tor Galip Atacın müdahale -
sini celbedecek dereceye çık
mıştır! 

Size, bu üç yeni şair hak -
kında, mübalağasız bir fikir 
verebilmek için, şürlorinden 

bir örnek alıyorum: 

YOLCULUK 

YolcuJuk niyetinde değilim, 

Fakat böyle bir iş yapmağa 

kalksam 

Doğru İstanbula gelirim. 

Beni Bebek tramvayında görünce 

?ole yaparsın acep? 

• •• 
Maamafih söylediğim gibi 

Yolculuk niyetinde değilim. 

ORHAN VELİ 

İşte, Nunıll ah Atacın en 

beğendiği yeni şair.

Muhterem miin<ıkkit, mii -
dafaasını yaparken: 

- Mana ne demek diyor? •.• 
Şiirde mana aranmaz! Bak şu 
portakala .. Nedir bunun ma -
nası? .• 

Bu iddia, bana Paol Valery
nin şiir hakkındaki bir sözü
nü hatırlattı. Büyük Fransız 
şairi: 

[Şiir, diyor, ağızda şekli 

eridikten sonra lezzeti ve ko

kusu kalan bir meyvadır.] 
Nurullah Atanın iddiası, bu 

güzel fikrin sadece fena bir 
tahriline benziyor .. 

Yazık oldu Süleyman Efen
diye, ha?_ Hayır, yazık olu -
yor edebiyata! .. 

Yusuf Ziya OllTAÇ 

Tramvay durak yerlerine çö~ 
sepetleri konması kararlaştı 

Şehrin ve bilhassa caddelerin temiz tutulnt3~ 
için lazım gelen bütün tetbirler alınacıı 

Belediye tramvaydan inen yol-ı ne riayet olunması hakkında b;: 
cuların biletlerini sokağa attıkla- zırlanmış olan vecizelerin b85
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rını ve bunların caddeleri kirlet- masına da başlanmıştır. BUP· 

!iğini göz önünde bulundurarak nakil vasıtalarına ve afiş )<Ule~ 
tramvay arabalarına birer çöp ku ne asılacak ve geceleri tenvır 
tusu konmasını düşünmüştü. Bu nacaktır.. . 
hususta yapılan tetkikat menfi Belediye, şehrin temiz tutulıl' 
netice vermiştir. Çünkü tramvay- sı için icap eden diğer bütün~;; 
!arın sahanlıkları o kadar kala - birleri de almağa karar ver!Jl r 
balıktır ki bu kutuyu koyacak yer Bu tedbirlerin başında propagı 
bulunamamıştır. da gelmektedir. .JI 

Şehrin temizliği işinde, tıe 1 • 
Bunun üzerine belediye tram - ye kadar, hemşehilerin hisseJef· 

vay dL!rak mahallerinın sağ ve sol d~en vazifeler de vardır l<İ'. ~ 
taraflarına birer çöp sepeti koy - deni birer şehirli sıfatile ııepinl 
ınağa karar vermiştir. Bunların zin bunlara riayet elmekliğu~ 
300 tanesi ihale olunmuştur.. lüzumu belediyece halka aııl9 ·• 

Kadıköy Tramvay Şirketi ile mak üzere de tedbirler alıD8~ 
Kadıköy Belediyesi de müştere - bunlara riayet etmiyenler b 

1 -""'ı ken bu kutulardan yaptırmağa kında belediye zabıtası t""':" ~ 
başlamışlardır. namesinin cezai müeyyidelerı 
Diğer taraftan şehrin temizliği- bik olunacaktır. 

MAARiF 

Kıraat kitapları için toplantı 
İstanbul mekteplerindeki türk

çe muallimleri bug~ saat 15 te 
kız lisesinde bir toplantı yaparak 
kıraat kitapları etrafında görüşe

ceklerdir. Bu heyetin tespit ede
ceği esaslardan kıraat kitabı ya -
zanların istifade etmesi temin o
lunacaktır. 

ilk tedrisat mümessillerinin 
toplantısı 

İlk tedrisat müfettişleri dün 
Maarifte bir toplantı yaparak Ma 
arif ŞCtrasına gönderecekleri ra -
poriar üzerinde konuşmalar yap

mışlardır. Toplantıya bugün de 

devam olunacaktır. 

ViLAYET 

Yeni Dahiliye müsteşar 
muavini 

İstanbul Vilayeti idare heyeti a
zasından Sabri Onat'ın Dahiliye 
Vekaleti Müsteşar Muavinliğine 

tayin edildiğini yaznuştık. Buna 
dair olan emir dün telgrafla Vilii
yete ve kendisine tebliğ edilmiş -
tir. 

Hafriyat için tazminat 
meselesi 

Bundan bir müddet evvel Su! -
tanahmette Profesör Bakster, bir 
çok vatandaşların arsalarında haf 
riyat yapmış ve arazi sahiplerine 
tazminat vereceğini söylemişti Pro 
fesöre memleketinden bu husus
ta tahsisat gelmediğinden bu pa
ra verilememiş ve arsa sahipleri 
Müzeler İdaresine müracaat ede
rek paralarını istemişlerdir. Mü
zeler İdaresi istimlak işlerile Be
lediyenin meşgul alduğunu ileri 
sürerek müracaat sahiplerini Be
lediyeye göndermiştir. Talep tet -
kik olunmaktadır. 

BELEDiYE 

Yeni çöp kutuları . 
Belediyenin, biri apartıııırıJIV 

öbürü de ev ve diikkanlar . ~· 
hazırlattığı üzeri kapalı iki 
kutusu tipi Vali tarafmdaJI ~; 
vafık bulunmuş ve buııllJJ'.. 
fazla mikdarda yapılmasına l>'l 
lanmıştır. 

-----o--~-

Devlet Havayolları 
ldaresin:n hazırlıkları 

Devlet Havayolları ıJRresi, · 
sene bir Nisanda başlaması ı1l" 
karrer bava postaları için haıı1. 

Jı'' !ıklar yapmaktadır. Yeni 

postaları İzmir ve Adana hatl~ 
, 1\ 

da da hep birden başlıyacagı 
I•' bu hazırlıklar her senekindeP 

la olmaktadır. . ~· 
Devlet Havayolları !daresL .. 

hassa hava emniyeti mevzuu 1)1• 

rinde meşgul olmaktadır. B~:~ 
için İstanbul ve Ankarada ~u ~· 
nan havayolları hususi telsiı ı 
tasyonlarına iliiveten İzmir ve' 
danada da yeni istasyonlar vil;: 
ıde getirilerek istasyonlarıD fJ1

1 

cudü dörde çıkarılacaktır. 'f91~, 
relerin hepsinde de telsizler 

liyete konulacaktır. 1• 

tt'" 
Havayolları İdaresi, bU 

istasyonlarında istihdam edjJJV· 

üzere dört ve tayyare te lsizlerıı~ 
çalışacak iki telsiz memuruP~ , 

tihanla alacaktır. Mart başıııd9. 
. tı'' 

pılacak olan bu müsabaka ifll 1, 
nına girecek olan telsızciler e ;p 
trik ve telsiz bilgilerinden ~~ 
muhabere ve coğr afy:;. uz eril' ol 
imtihan edileceklerdir. Tayill f 
nacak.lara muvaffakiyetlerJlle l 
90 - 150 lira arasında ücret ve ',, 
cektir. Uçucu telsizciler a'/1"1c> 
çuş ikramiyelerinden istifade 
cektir. 

============================================================================~"' .. eı 
Ben de, diyorum. Çünkü, onların, O, hiç süklinunu ve saınirJ1 1l - Benim gibi!. 

Diyecektim. 
Zeki Mahir. göğüs geçirerek: 
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- Bu kadını ele geçirmek için, 
yapmadığım fedakarlık, delilik 
kalmadı. Hep ayni muvaffakiyet • 

Onun açık konuşması, kafamı, sizliğe uğradım, dedi. - Kaçmakla, onlara, kıymet ver 
miş oluyorsunuz. Halbuki, o za -
vallıların ne kıymetleri, ne kuv -
vetleri var. Siz, onları, müşkül bir 
vaziyetten kurtarmışsınız. Onlar, 
size karşı, daima minnettarlar. 
Sonra. siz, her yandan kuvvetlisi
niz. Daha gençsiniz. Ve üstelik 
zenginsiniz, bekarsınız. 

Ne demek istiyordu·: Bu başlan
gıcın sonu, nereye varacaktı? Ona 
korku ile bakıyordum. 

Zeki Mahir, bir sigara yaktı. 

Dumanını havaya savurdu: 
- Sizi, oraya götürmekte, be -

nim bir menfaatim var mı? 

Odanın ortasına dogru yüriimüş 
tü, /'nümde durdu: 

- Elbette var. Bu asırda, in • 
sanlar, menfaatsiz hiçbir if 
görmüyorlar. Benim çıkarımı da 
söyliyeyiın. Açık konu~tuğum için 
bilmem, beni avıplıyor 'llUSUnuz? 

karmakarışık etmişti: Sustu. 
- Bil.iikis, çok memnun oluyo - Odada, yine ağır bir sessizlik 

rum. başlamıştı; artık, Behice ile Fer -
- Teşekkür ederim. Benim danenin sinsi kahkahalarını değil, 

menfaatim de, onları sızdırmak, Nazlının, ince, tatlı, yumuşak sesi
onların i§lerini ele almak faliin de- ni duyuyordum. 
ğil. Son günlerde, vaziyetleri çok Zeki Mahir, yorulmuş g.ibi otur 
fena. Onlardan, komisyon almağa du: 
bile utanıyorum. Beni, arada bir - Sevdiğim kadın, genç mi, gil.
vasıta gibi te!Akki etmemenizi ri- zel mi, evli mi? Bunları sormayı • 
ca edeceğim. nız. Ben bile, bunların birini dü • 

Ona, mağlup olmağa başladığı- şünmüyorum. Yalnız, onu istiy<ı -
mı hissediyordum: rum. Başka bir şey gözümde d<>ğil 

- Estağfurullah!. Yorgun bir gülüşle başını •allı-
Zeki Mahir, sigarasını, masanın yordu: 

üstündeki tablaya attı, tekrar kar- - Sevdiğim kadınla, sizin, Be-
şımda durdu: hicenin ne alakası olabilir? Bunu 

- Ben, bir kadın seviyorum. da anlatayım. Behiceyı, Fe<dane -
Birden içim sızladı. yi, benim kadar eski tanımazsınız. 
O, devam etti: Onlar. gizli fuhuş piyasa:unın kurt 
- Ümitsiz seviyorum,- !arıdır. Sevdiğim kadını, onların 
A.~ kalsın: vasıtasile elde etmei!imi düşün -

düm; her nedense ;von çizdiler. maktan korkuyor. Çok pısırık a
Sizden bahis açılıp ta. sizi tanıdı - dam; sevmek bile onu korkutuyor 
ğımı öğrendikleri Eaman, bana: Hatta. bize rasgelmemek için, e -
Eğer. Beyefendiyi, bize getirirsen, vind~n bile dışarı çıkmıyor, diyor
biz de sana, o kadını getiririz, de- lar. Bu, doğru mu? 
diler! Anlatabiliyor mıyım? . - Doğru değil, yanlış!. 

Tekrar ayağa kalkmıştı, yanı - - Size inanıyorum. Fakat, on • 
ma geldi, ellerimi tuttu: !ara inand1ramazsıınız. Çünkü, 

- Oraya gitmeğe mecbursu - günlerce evde kapanmanız, onlara 
nuz; çünkü, bir hayat kurtaracak- hak verdirtiyor. 
sınız. Damar !ar undaki kan, donuver-

Sustu, ellerinı:i bıraktı, gerile - mişti: 

di: - Bunu, nereden biliyorlar?. 
- Sonra... Zeki Mahir, dişlerini sıkarak 

Tereddut ediyor gibiydi: güldü: 
- Sonra, kendinizi de gülünç - Onların bilmedikleri ne var-

mevkiden kurtarmış olacaksınız. dır ki... 
Tekrar afallamıştım: İnsanlarda, bütün ayrı, değişik 
- Nasıl gülünç mevkiden? düşüncelere, niyetlere, kararlara 
- Mademki açık konuşuyoruz, rağmen, samimi olmasa bile, yine, 

mademki siz, hayatımda çok mü - içlerini dökmek, bir hırs gibi, bir
him bir rol oynıyacaksınız, her şe- denbire bir arzu halini alıyor. 
yi açıkça söylemeliyim. Onlar, si- Zeki Mahirin. çini mavi gözle -
zin için, ne diyorlar, biliyor mu - rinde yanan ışık, kıvılcımlanmağa 
sunuz? başlamıştı. İki elini, bacaklarının 

Titriyerek sordum: arasına koydu, yüzüme baktı, ha-
- Ne diyorlar? şını salladı: 

- Buraya gelmeğe çekiniyor; çün-ı' - Ben de onları sevmiyorum. 
kü. kPndini taınamile bize kaptır- Ben de onlardan nefr"• <>diyorum. 

bütün atıp tutmalarına, biitün pa- ni bozmıyordu: iı~ 

lavralarına rağmen, sizin de on - - Hayır! Onlar da söyleJll ~ 
!ardan nefret ettiğinizi hissediyo - Kimse söylemiyor. Ve söyJeP 
rum. Ben, iş adamıyım, hayat a(ja- söylenemez de... i 
mıyım, Sıtkı Bey. Anlamıyorum gibi bakıY0' 

Bir silkinişte ayağa kalkmıştı; gülmedi, başını salladı: pı 

karşımda, dimdik durdu: - Gençliği bir yana bır9 aııs>' 
- Evet, iş adamıyım, hayat ada- Bu deviılde, onun pek çok ı1l ıeı 

mıyım. Sizin servetinizi, mevkii- değeri yok. Fakat bek3r ve el ~ 
nlzi, her şeyi biliyorum. Sizi, eski- ginsiniz. Bu, öyle bir kuV" r'' 
den tanımış olduğumu bırakın. Za-. baş eğmemek için, insanlar'# 
ten, söylediğim gibi tanışıklığımı- dut zümı·e!erinden olınak 1 ;ı 
zın da bir manası yok. Yeni bir dır. Yalnız, her söylenrneYeP• jOl 

arkadaş gibi konuşalım. Orada, lenemeyen şey; söylenıneJll~~. 
sizden bahsedilirken. içim yanma- len~memiş midir? DünYaJl ~· S' 
dı, desem yalan!. korkunç hakikatleri. gizlePebıl'' 

Onun. samimiyetine kapılmış - · lenmek, örtülmek isteneıı iJıt 
tım: katleridir. Dünyanın b[itiill s1: 

lerin;, inkılaplarını, hep. b
0,,,v' - Neye acıdınız? )<JP' 

Acı acı gu··1··y d lenmiyen, menedilen h9 e" t' u or u: ıı •· 
söylenilmediği halde söyle . - Nasıl acımam! Genç, zengin f 
ler dog'urmuşlardır. 

1 
•• a~ bir bekar, nasıl olur da, onların e- ·ıı·., r 

li d k 1 9 Onun tonu değişen, ag ıııı". 
n e oyunca o ur. . b . b .. b "T" yorgtııı .,ıeı'' 
- Ben, onların elinde oyuncak sı, enı, us u un b"' 

mıştı Zeki Mahir, tek.raf ,., ( 
mıyım? d 'fa"' 

yanına gitti, dirseğini. 8 sfıiw 
- Kuklasınız! _ Onlar söylemediler. ,ıl 
Hiddetten titriyordum: ' - 1 ~ 
- Bunu, siz mi söylüyorsunuz? (ArkııS 



,, 

• t 
' 

iı 

tı' 

ncDAh 

Silahlanma yarışı 

iŞARETLER 

Hatır, gönül 
Komisyonculuk gayri meşru de -

ğildir. Bir alıcı ile bir satıcı arasın
da tavassutu gayri meşru sayma~, 
yahut ya~ak etmek, faizi yasak et
mek, ticaret serbestisine engel ol • 
mak kadar gülün.ç ve mantıksızdır. 

Bin bir gece masallarını 
andıran bir evlenme 

• 
lngilterenin müdafaa bütçesi 

800 milyon İngiliz lirası 
ır:~§~va, 15 (A.A.) - Mebusan ramın tahakkuku için 18.zımgelen 
ll'.ıı~sınde hava teslihatı progra- mali tedbirlere dair bugün bir 
ınuh ana hatlarına karşı hiçbir beyaz kitap neşredecektir. Beş se
Yare;lefot gösterilmemiştir. Tay- nede 400 milyon İngiliz lirası tah
llıak ~:ın sayısının 5500 e çıkar - sis edilmiş olan bu programın ic
iltifak uzu"'. ~e zaruretinde herkes rası azami bir tatbikat safhasına 

Hatay M~clisinden 
Millet Meclisimize 
teşekkür t~zahürü 

Antakya, 15 (A. A.) -
Anadolu Ajansının hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Fakat komisyonculukla ticaret a
rasında bir fark olduğu gibi, tücca
rın ve fabrikaların arasını bulan 
!iomisyoncu ile fabrika veya n1ali 
müesseselerle Devlet müesseseleri 
arasını bulan komisyoncµnun da 
farkı var. 

Mısır Kralı Farukun hemşiresi Prenses 
Fevziye ile evlenmek üzere lran Veliahdi 
bu ayın sonlarına doğru yola çıkıyor 

etnııştır. girmiş bulunmaktadır ve konulan 1 
F ransada tahsisatın ~ifayetsizliğı an1aşı1 -

'l"arşova maktadır. Önümüzdeki müdafaa 
sefaretini; ~il <.A·~·? - Fransız bütçesi ile takriben 500 milyon li
F'ransız hava dırd'.~ıne . ~aza:ı:an, ralık bir masraf derpiş olunuyor. 
llıiş ve Arn . heyetı ışle~~ı bıtır - Beyaz kitap bu munzam masrafın 
la taYy ~rıkaya beş yuzden faz- nasıl tefrik ve taksim edileceğine 

a.telik · b" · · d ha ':tap yenı ır sıparış a - dair hükümetin tasavvurlarını gös 
ınıştır. n·- terecektir. 

kay 
1

~ taraftan sala!ıiyettar bir 
Yaz: tan tasrih olunuyor ki, bu 
,, anberi Fransanın Amerikaya 
'aPtığı · 
cı. t sıparişler 200 Curtıss av-
baın~Y'Jaresi, 100 Glenmartın hafif 
ı\ın arctıınan tayyaresi, 200 North 

•rıkan ta,,,, hafif bombardıman 
, ,are · 

ıııark usı ve 100 kadar Douglas 
Yares~. ?afif bombardıman tay -

Lo ı ihtiva etmektedir. 

l:ııüct~dra, 15 (A.A.) - Hükümet, 
aa programına ve bu prog -

•• • 
Londra, 15 (A.A.) - •Press As

sociationun par18rnento nıuhabiri· 
nin yazdığına göre, Maliye Nazırı
nın, silahlanma programını tahak
kuk ettirmek için istikraz yolu ile 
elde edilecek yekunun 400 mil -
yondan 800 milyon İngiliz lirasına 
çıkarılacağına dair Avam Kama -
rasmda yaptığı beyanat parlamen
to mchafilindc çok derin bir tesir 
yapmıştır. 

Millet Meclisi toplanmış ve 
ruznameye alınan maddeler 
arasında Büyük Millet Mec -
!isinde kabul edilen Hatay 
mebuslarının anavatan devlet 
demiryollarında parasız seya
hat etmelerine dair kanun o
kunmuştur. Bu kanun devlet 
reisinin bir tezkeresile mec -
lis reisliğine gönderilmiş bu
lunuyordu. Kanunun okun -
ması sürekli alkışlarla karşı

lanmıştır. 

Bu münasebetle söz alan 
mebuslardan Hamdi Selçuk, 
Vedi Karabay ve doktor Vedi 
anavatanın gösterdiği bu ala
ka ve şefkat dolayısile Hatay 
meclisinin şükranlarını ifade 
etmişlerdir. Büyük Millet 
Meclisine teşekkür edilmesi 
Hataya gelecek anavatan me
buslarına her türlü kolaylık
ların gösterilmesi yine alkış -
lar arasında karar altına alın
mıştır. 

Tüccar serbe.ttir ve ona şahsi en
dişesi, ve menfaati hakimdir. Ken
disine teklifte bulunan komisyon -
cuya sempatik olmak, onun batı -
rını almak aklından bile geçmez. 
Ayni cins malı, kendi1ine ucuz tek~ 
lif edeni, en yakin akrabası olan 
teklif sahihine tercih eder. 

Devlet dairesinde iş böyle mi? 
Batın, tavsiyeyi, niifuzu hangi 
memleket devlet dairesinden çıka
rabilmiştir? 

Büyük bir münakasa açan bir 
daire şefini, mübayaa mcn111runu 
düşününüz: Bu memur veya mü -
bayaaya memur olanlar karşıla · 
rındaki teklif erbabı arasında nü
fuz sahibini derhal farkcderler. Di
ğer teklif erbabı ile nüfuz sahllıi -
nin fiatleri müsavi olmasına bile 
hazan lüzum yoktur. Fakat çok de
fa fiatler de müsavidir, şerait te 
aynidir. Ancak mal teslim olunur
ken kabul olunan şeraitin kontro· 
Iiine nüfuz sahibi komisyoncunun 
huzuru m3nidir. · 

Şam, 15 (A.A.) - İran Veliahdı, 
düğünü için Kahireye gitmek ü -
zere bu ay sonlarına doğru Şam -
dan geçecektir. İran Veliahdına 
bu seyahatinde yirmi beş yüksek 
memur refakat edecektir. Kendisi, 
Suriye makamları tarafından kar
şılanacak ve şerefine bir çok kabul 
resimleri tertip olunacaktır. İran 
ile Fransa arasında diplomatik 
münasebetler kesilmiş bulundu -
ğundan, Veliahd Mandater bükü -
meti ile Fransız ordusu mümessil
lerinden kimseyi görmiyecektir . 
Veliahd, Şamda kısa bir müddet 
ikametten sonra Berutcı gidecek ve 
orada da Fransız mümessilleri ta
rafından değil fakat Lübnan Rei
sicümhuru B. Edde tarafından 

karşılar.acaktır. İran Veliahdı bu
radan. pek muhtemel olarak bir 
Martta Mısıra hareket edecektir. 
Veliahd Mısırdan dönüşünde mem 
leketine, bir Mısır vapuru ile ve 
Süveyş kanalı - Kızıldeniz - Basra 
körfezi yolu ile dönecektir. .. 

• Diğer taraftan bir Fransız gaze-

İran Veliahdile evlenecek olan 
Kral FARUK'un hemşiresi 

Prenses FEVZİYE 

İran Veliahdı, Beruttan ayrıl -
dıktan 48 saat sonra, İskenderiye

ye vasıl olacaktır. Bundan sonra. 
bütün Mart ayı. Mısırda, bin bir 

. gece masallarındaki gibi emsalsiz 
düğün coşkunluğu ve sevinci için
de geçecektir. Tantanah kabul me-Pazar günü 

Haıkevlerinin 
j Macar kabinesi 

ı, istifa etti 
Budapeşte, 15 (A.A.) - İmredi 

kabinesi bu sabah istifa etmiştir. 

Berlin - Roma -
Tokyo müselle~ i 

İşte biz, bu acı tecrübeleri sene
Ierdenberi g'irdük. Bu tecrübelerle 
mebusların komisyonculuk etme -
]erine asla razı değilken Ankara 
haberlerinden öğreniyoruz ki Par
ti, mebus namzetleri arasında bile 
komisyonculukla meşgul olanların 
bulunmasına razı olmıyacaktır. O 
halde Parti, Millet vekillerinin her 
türlü menfaat endişe'linden uzak 
bulunmalarını temine çalışıyor ki, 
memleketin çoktandır, beklediği 

bu idi. 

nın hemşiresi Prenses Fevziycnin rasimleri, spor nümayişleri, aske
düğünleri hazırlığı hakkında şu ri geçit resimleri, bin bir türlü eğ
tafsilatı veriyor: . lcnceler .yapılacak, nihay~t ~ikah 
İran Veliahdı birkac gün sonra merasımı ıcra edıler~k ıkı nışanlı 

tesi İran Veliahdile Mısu Kralı -

* I. d ı ' k ·b .. ··k bı· biribirine kavuşacaktır. 
ran an ayrı aca ve uyu r \ . 

· t·ı h 1 hale yu··rt··1 Mısu Velıahdı, Knl sarayında, Ylld O"nu"' mu'" (Baş tarafı 1 inci sayfada) Mebusan Meclisi, kabinenin is-B ~~IB~)-~~ 
maıye ı e, mer a e mer - . .. . . ~ . . . . 

k N·ı ··ık · kt r I bu muddet yem evlilıgının zevkim 
tifası sebebile biliimüddet tatil et-

• .~ Ş Ve ki f b i r n uf u k lomatik mahfilleri, en son Ciano -
yere ı u ·esme varaca ı . .. .. . . 

V li hd D
. 

1 
F t h . ı· surdukten sonra, gene zevcesını a-

~ 0 1 miştir. Naibi hükumet Horty, Baş- . k L/ İye C ek, yeniden Perth görüşmesinde Ingiliz büyü 
e a ıc e ve ıra ne rın . · 

k 
' A • · d ·ı d !arak Irana yollanacaktu. Valde 

rı fk vekiılet Müsteşarı Baron Vay'ı ka- elçisinin Libyadaki İtalyan asker-
geçer en, surı ag arın a, ço - . . . . ..,. . 

1 
·ı · - 1 k · Kralıçenın de ıştır ak edecegı bu 

a evleri açılacak bul etmiştir. leri miktarı hakkında malumat is-

liıı~ara, . 15 (A.A.) - Halkevle- lmredi aslında Yahudi kanı tediğini teyid etmektedir. Malum 

l'ısi! ıncı açılış yıldiınümü dola- oldug~ u için çekildi alduğu üzere bu askerlerin mik-
b e 19/2/939 tarı 16 Nisan anlaşması mucibince 
<>al.ke · saat 15 te Ankara Budapeşte, 15 (A.A.) - B. İm- sulh zamanındaki normal miktara 
de ':!. vınde ve diğer Halkevlerin- retli, hükfunet partisi bürosunun 
._ apı!ac k indirilmişti. 
gıdad a tören programı aşa -

1 
ır: bu sabah yaptığı bir toplantıda bu Ayni mahfillerde tebarüz etti -

En· biiyük idare mehareti yol -
suzluğu, yahut fena idareyi tashih 
etmek ve yola koymak değildir. 

Bunları önliyecek tedbirleri al 
maklır. 

IKDAMCI 
lııci :ı1:ı:r~~.evlerinin açılışının 7 parti azalığından istifasını resmen rildiğine göre Kont Ciano, verdiği 
cBk ın donuınü dolayısile yapıla _ bildirmiştir. Büyük bir heyecanla cevapta, Libyadaki İtalyan asker- atı gönderilmesi, şimali Fransız 
~il &a erasiın 191211939 Pazar gü- karşılanan beyanatında, B. İmredi !eri miktarının anlaşma mucibin- Afrikası için blr tehdit teşkil et -

banların avaze erı e seıam anaca , 
otomobilleri, Palmir yollarını ta -
kip ederek Şam'ın gül bahçelerine 
varacaktır. 

Sıiriye, şimdi, dahili münakaşa
larını bırakmış, kendini, istikbal 
hazırlıklarına hasretmiştir. 

Kral Faruk'un beyaz yatı, Be
rutta, Fransanın Şark filosunu teş 
kil eden harp gemileri arasında, İ
ran Veliahdını bekliyecektir. 

avdet seyahat, Bağd&t üzerinden 
yapılacaktu. Kafile Bağdatta bir 
kaç gün istirahat edecek ve sonra 
hududu aşarak, İran toprağına a
ya kbasacaktır. 

Yeni evliler, !randa her istas
yonda selamlanacaklar ve böyle
ce Tahrana varacaklardır. Bura -
da da, yeniden, düğün şenlikleri 

cereyan edecektir. 

lngiltere Frankoyu tanıyor 
lstikı·;t 15 te Ankara Halkevinde bu hareketinin sebebini, aslında ce filhakika evvelce normal hadde mektedir. 2: 1 ~arşı ile başlıyacaktır. Yahudilik bulunması olarak gös _ indirilmiş olduğunu, fakat Tunusta Kont Ciano, Libyadaki İtalyan 
" stik]» Fransız askerlerinin fazlalaşması kıtaatmın Fransanın Tunustaki 
"' li. l> "-' marşını müteakip !ermiştir. Filhakika ana tarafın -
\>elti! ,..." Gene] başkan vekili Baş- darı B. Imredinin ced\erınden bi _ sebebiyle son 2amanlar~a yeni~en askeri kuvV'etini tezyit ve Tunu -
dan b·"'· ll.efik Saydam tarafın _ . fazlalaştırılmış bulundugunu bıl - sun cenubunda asker tahşit etme-

ır 
8 

.. 
1 

risi Yahudi idi Hatırlardadır kı, d" . t" sinden dolayı takviye edilmış" ol- (Baştarafı 1 iTıci sayfada) 
3 ....._ 

8
.?Y ev verilecektir. b d b. k ı urnış ır. ınuvakkat vaziyete nihayet ver • 

,_ oy} un an ır aç zaman evve mu - Kont cı·ano, vaziyet yeniden nor dug·u cevabını vermiştir. 
"'!tarı evden sonra Türk bes- İn "'· arı ta afın halefetin tazyikleri karşısında B. mal olduğu zaman askerler mik _ Lord Perth, İtalyan gazeteleri _ mek ve münasip bir zamanda -
'Iİı-lt .. ,, . r . dan bir Modem '-- "'~siJtis F İmredi aslında Yahudi bulunma- tarının da yeniden indirileceğini nin Fransa aleyhindeki neşriyatı - giltere hükfunetile birlikte Bur -
"'· llu f . ı estivali yapılacak-

a _ estıvalin programı şudur: dığını kat'i surette bildirmişti. ayrıca kaydetmiştir. nın ve Relazioni İnternasyonal ga- gos hüktımetini hukukan tanımak 
(Ceınaı ~ar~göz cSenfonik Süit. -----o-- Faris, 15 (A. A.) - Londradan zetesinin ileri sürmüş olduğu ga- hususlarında Bonnet'ye geniş sa -

b neşıt). K • 1 k bı"ldiritiyor: rip mutalebatın Fransız - İtalyan .1 . t• 
....._o om 1 s yon c u u lahiyet verı mış u. l\.J,,.). tkestra süiti (Hasan Ferit Salahivettar İngili2 mehafili, münasebatını olduğu kadar İngi -~..... ' 1 ·· ı:. Salahiyettar mahfellerde söy -

c 1 t İtalyanın şimali Afrikadaki ha - liz - talyan munase atını da ihlal 
....._ ç·f . yapan ar nam Z e · ı · t" lendiğine göre Fransız kabinesi -\esı~ d 1 te telli •Senfonik Gro zırlıklan dolayısile endişe izhar deceğini soy emış ır. 

ansı (N . • haf"!, R Kont Ciano, şimdiki gerginlik _ nin muntazam münasebetler te -
4....._11: acı Kazım Akses). " t · ı • k etmektedirler. Bu me ı oma-

•tı,, açııevcut 209 Halkevile bu sa- oos erı mıyece daki İngiliz sefiri Lord Perthin ten Fransanın mesul olduğu ve sisine dair verdiği karar, bu mü -
357 llalkac~k 158 zinin mecmuu Kont Cianoya evvelden haber ve - İtalya hükfunetinin halyan gaze - nasebetler resmi mahiyette olma-
\e İstikı·evındeki tören de saat 15 Berlin, 15 (A.A.) - Doktor rilmeksizin Libyadaki İtalyan tak- telerinde intişar eden bütün maka makla beraber, üç türlü fayda te-
lıaş"eki~l ınarşı ile başlıyacak, Funk'un emirnamesi arileştirme viye kıta:-tı gönderilmesinin ~gi- lelerden mesul tutulamıyacağı ce- min etmektedir: 
<laha s n nutku dınlenecek ve hareketini iktısada. toptancı tica - liz - İtalyan itilaflarının askerı ve vabını vermiştir. 1 - Cürnhuriyetçi İspanya hü -
larınınonrt a kendi mahalli program rete ve sanayie teşmil etmektedir. bahri harekat hakkında malı'.ımat B. Ciano, bütün hususi me -Utb kk d ·· k 1 kuınetile Fransa arasındaki mü -

5 - ' ikine geçı"lecektır· . Bununla beraber emirname Ya - teatisi suretindeki prensibi ile ka- seleler ha ın a muna aşa arda . ld im ktır - "' nasebetler hale ar o ıyaca . 
rasiııo • nkara lialkevindeki me - hudi hayır müesseseleri ile muha- bili telif olmadığını, söyalmiş ol- bulunmuş, fakat her hangi bir şe-
"' ' "-nk '! · t kt 2. _ Franco ile gayriresmi mü -'<İlecekt· ara radyosu ile neşre - ceret ofislerine tatbik edilmiye- duğunu beyan etmektedir. Bun - kilde kat temına verme en im-

ır t· ı ·şıu· nasebatlar t"sı·s ederken Madrid 
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....._. -28-

;eya!~~di Hüseyin ağa bir kah -ı olmadığımı pek iyi biliyordum. 
li~.' lleınY~rgunluğunuzu alırsı - Ancak üç dört saat uyku uyumuş-
y"Yiııı? Ö en de ellerimi temiz - tur.ı. Ve akşamki hadise üzerim

€ l'ıitaz 
80 

Yle geleyim. de yıldırım gibi öldürücü bir tesir 
da koruya nra döndü: •Hüseyin a- yapmıştı. Harap bir halde idim. 
l>iaın e;,., gi~·krnış idi. Ne tuhafa - Bununla beraber ona buraya ken-

l'ot .. ., 1 ortadan kayboluve - disi ıçin gelmediğimi biraz hisset-
a •Ziyanı tirmek istiyordum, tabii sözlerim-
Yağ :Yok, d di nl dı g·· a kalk e m. Ve hemen den çıkan manayı hemen a a . 

buııı;; Çık arak Çantamdan önlü - Evvelii kaşları çatılır gibi oldu. 
,,ır iske~ 1arınıya hazırlandım. O Sonra birdenbire yerinden kalktı, 
'er· "' e çek· · re ııııe otur ıp otuı-arak elile beni elimden tutarak getirdı, kar-

tıe Yüzün ınaını işaret etti. Hay- şısına oturttu, o da yerine oturdu. 
~ ' lluu;• e baktım. Gayet boş, manasız gözlerle yüzü-
••u .. ~n b" !\ z, decti Ç ıraz fazla yorgunsu- ne bakıyordum. Dudaklarında 
0llı.ışaı,._: alışmıyalım oturun, müşfik bir tebessüın kıvrılarak: 
() -... 
llouzıar . 

'- F' ıını Silktim• 
llı.ı:ı . akat b · 
~ dıye g 

1 
en sırf resim kalrna-

- Büyük sözü dinleyiniz, dedi. 
Bugün çalışmıyalım. Şu güzel ta
biat karşısında oturmak fena mı, 
kafalarımız dinlenir. e~. az çaı: diın. Geçen hafta da 

«ı.ç 'e ~ınıştıın zaten. Ben de bu sözdeki imayı anla -
sıın Yapac&k bir halde dım .• Asabın bozuktu, acıhrsın, 

demek istiyordu. Hiç sesimi çı -
karmadım. O iskemlesinde bana 
doğru eğilerek ve sesi birdenbire 
yavaşlıyarak devam etti: 

- Biliyor musunuz, bugün ne 
kadar memnunum? Siz gelinciye 
kadar heyecandan bunaldım. Gel
miyeceksiniz diye öyle korkuyor
dum ki·. Sonra gelseniz bile bana 
karşı yüzünüz çatık ve hareketle
riniz çok soğuk olacak gibi geli -
yordu. Halbuki ... 

Sözünü keserek: 
- Başka şeylerden konuşsak ol

maz mı? dedim. 
Yerinden kalkarak yanıma gel

di. Ellerimi tuttu: 
- Peki başka şeylerden konu -

şalım. Siz ne isterseniz onu yap -
mak benim için büyük zevktir. 

Bunları söylerken başını başı -
ma doğru yaklaştumıştı. Sıcak 

nefesbi yüzümde hissettim. Ge -
ceki vak'a yeniden gözlerimde 
canlandı, birdenbire ellerimi şid
detle çek\p avuçlarından kurtar -
dım ve ayağa fırladım. Hiddetle 
titriyordum. Onunla .ıpk konuş -
mıya karar vererek: 

- Fena bir ovun oynuyorsunuz, 

dedim. Öbürlerine yaptığınızı ba
na da tatbik etmekle meşgulsünüz 
anlamıyor değilim. 

Şaşırır gibi oldu. Sonra gözlerin 
de müstehzi bir ışık yanıp söndü. 
Yavaş yavaş giderek yerine otur
du. Devam etmemi bekler gibi yü
züıne baktı. Ben de karşısına geçip 
oturdum. 

- Sizinle açık konuşalım, de -
dim. Benden ne istiycrsunuz? Ö -
hürleri gibi biraz eğlenmek, va -
kit geçirmek ve sonra başınızdan 
defetmek değil mi? 

İtiraz etmek gibi bir hareket 
, "ptı, cevap verecekti. Fakat bu
na Hkit bırakmadan heyecandan 
gittikçe yükselen bir sesle devam 
ettim: 

- Sakın itiraz etmeyiniz. Her 
şeyi biliyorum. Birço'< kadınlar 
kayatınızdan geldi, geçti. Hepsi si
zi sevdiler ve siz onları istemeyin 
ce boyunlarını büktUier, bir tarafa 
çekildiler. Yüksek bir san'atkar -
sınız. Kadınların beğeneceği bir 
tipsiniz. Onların zayıf taraflarını 

da ;yi biliyorsunuz. Elinizde bir -
çok kozlar var. Şimdiye kadar hiç 
bri kadın size lakayd kalmadı, hat-

ta içlerinde Handan gibi bir türlü 
peşinizi bırakmak istemiyenler de 
oldu. 

Bana gelince, evvela ehemmiyet 
vermediniz.. Sonra resimlerimi 
görerek alakadar oldur•ız. Fakat 
bu ı;,ralarda canınız da sıkılıyor -
du. Duyduğunuz alakanın manası 
bu suretle değişiverdi. 

Ben konuştukça onun yüzü de -
ğişiyor, gözleri bulutlanıyordu. 

Fakat sesini çıkarmıyor ve sözü 
mü kesmiyordu. 
Acı acı gülümsedim: 
- Sizden bu hareketiniz yüzün

den belki tamarnile nefret etmem 
lazımdı. Fakat düşüni..yorum ki si-
2e bu cesareti veren yine kadın -
!ardır· Onlar ateşte yanmak isti -
yen pervaneler gibi etrafınıza ü -
şüşmüşler ve sizi her elini uzattı
ğını almıya alıştırmışlar.. Fakat 
ben onlardan değilim, olmak ta is
temiyorum. Eğer beni de öbürleri
nin sırasına ve hizasına getirmek 
için uğraşmakta devam ederseniz, 
bir claha yüzümü göremiyeceksi -
niz ... Ya dost kalalım, yahut düş
man olalım.. Hangisini istersiniz? 

(Arkası var) 

hükfuneti ile resmi münasebetle

rini idame etmekle Fransa, İspan

yadan suUı lehinde nüfuzunu kul

lanmış ol•.caktır. 

3 - İtalya yakınlarda talepleri

ni resmen dermeyan edeceği esna

da Frans:ının Burgos'da bir mü -

messili }ıu!unması faydad;ın bili 

olmıyac•.ktır. 

! aymisin neşriyatından 1 
lngilizlerin Frankoya 1 
güvendikleri anlaşılıyor 

(BCI§ tarafı 1 inci sayfada) 
Gazete her iki şartı da red

dediyor ve aşağıdaki tezi yü
rütüyor: 

Franko, politikasının cİs -
panya İspanyollarındır> pren 
sipinden mülhem olduğunu 

açıkça ispat etmiş bulunu -
yor. Yabancıların çekilmesi
ni Frankonun tanınması için 
bir şart olarak ortaya koy -
mak, İtalya ile Almanyayı 

İspanyada ebediyen birkaç 
bin kişi bırakmağı; teşvik et
mek demektir. 

Bir umumi af vadine gelin
ce, Franko Fransız ve İngiliz 
hükı'.ımetlerinin bu hususta
ki noktai nazarlarını tama • 
men biliyor. Bu noktai naza
rı, eğer nezdind4' resmi elçi-· 
!er bulundurursak, şimdikin
den daha iyi nazari dikkate 
alacağı düşünülebilir. 

Gazete bundan sonra, Fran
ko'nun zaferinin Fransız ve 
İngiltere için bir felaket ola
rak telakki edilebıleceği fik
rini de reddederek İspanyol
ların milli seciyel€rine, İn -
giltere ile Fransaya karşı o
lan sempatilerine ve icabın
da bu iki memleketten maddi 
yardım görebileceklerini 
müdrik bulunduklarına iti -
madı olduğunu kaydediyor. 

SAYFA 3 

Vali dün gazete
cilerle görüştü 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
derek bu beyanat etrafında şu ye
ni ve şayanı dikkat izahati vermış
tir: 

c- Şehir Meclisinin son açılış 

nutkunda varidat kaynaklarımızı 
ne suretle kuvvetlendirebileceği

mizi tetkik ederek lıunu dört 
maddede mütalea etmi~ ve hepsi
ni bir sıraya koymuştum. 

Bu dört maddeden birincisi : 
•Bugün kanunen almağa salahi -
yettar olduğumuz vergileri iyi ta
hakkuk ettirmek ve vaktinde ta -
mamen tahsil edebilecek imkan -
!arı hazır lam ak idi.• 

Bunun kifayet edemiycceği a -
şikardu. Gelir kaynaklaruruzı dü
şünürken uzun senelere ait bir 
program gözönünde tutularak he
saplar yapılmış ve ikinci maddede 
uzun vadeli ve nisbeten az faizli 
bir istikraz düşünülmüştür. 

Üzerinde neşriyat yapılan üçün
cü maddeyi size biraz daha tavzih 
etmek istiyorum: cHalka ağır gel
miyecek bazı varidat membaları 

bulmak ve bunun için de Belediye 
vergi ve resimleri kanununda ta -
diller ve ilaveler yapmak.... Fa
kat haddi zatında bu yeni bir me
sele değildir ve sadece İs tan bula 
da münhasır olmıyacv.ktır. Cüm -
huriyet Türkiyesinin bütün bele -
diyeleri birçok yeni teşebbüslere 

girişmiş, inkişaf hamleleri yapmış 
ve yapmağa hazırlanrr.ıştır. Bu ye
ni nareket ve faaliyetleri yeni 
mali imkanlarla takviye etmtk 
zaruri idi. Bu itibarla evvelce An
karada toplanmış okn Belediydcr 
kongresinde elcle mevcut olan 
Belediye vergi ve resimleri kanu
nunda tadilat yapmak, bazı yeni 
varidat membaları bulmak, müza
kere ve münakaşa mevzuu olmuş 

ve bu esas kongre mukarreratı a -
rasında da yer almıştır. Malı'.ım ol
duğ<I üzere laalettayin vergiler tez 
yit edilemez. Bazı nisbetleri da -
ha adilane bir şekilde tadil ve 
yeni membalar düşünürken de 
bu.ıların halka ağu gelm~mesine 

bilhassa itina edilmesı lazımdır. 
Nutukta bu madde mütalea edi

lirken Ankarada toplanmış olan 
kongre müzakere ve ınukarrera -
tından mülhem olmuştum. Yine 
bu vesile ile işaret etmek istedim 
ki vergi ve resim ihdası, İstanbul 
Belediyesinin kendiliğindcı; hal 
ve intaç edeceği bir mesele değil -
dir, kanun işidlr. Bu r.oktanın iyi 
tebarüz ettirilerek halkça anlaşıl
masının teminini sizdtn rica ede -

rim. 
Dördüncü maddede hükumetten 

gelecek yardım düşünülmüştü. Bu 
nu da hükfunetimizin İstanbu.l gi
bi dünyanın en güzel ve heY türlü 
mazhariyetlere malik bir şehri
ne karşı ötedenberi gösterdiği de
rin alaka ve sevgisinden ilham ala 
rak söyledim. Bu yardımın hangi 
sene yapılabileceğini bugünden 
tayine bizim için imkan yoktur. 
Büyük milli işler arssında lstan
bula yardım sırasını elbette biz -
zat hükümetimiz tayi:ı edecektir. 

lngilterenin Filistin 
hakkındaki kararı 
Londra, 15 (AA.) - Daily He -

rald gazetesi, hükı'.ımetın Filistin 
konferansına teklif edeceği proje 
hakkında şu tafsilatı vermektedir: 

Momleket, Yahudi ınuhMereti 
ve arazi satışı noktasında!ı Arap 
ve Yahudi mıntakalarına taksim 
edilecektir. Yahudi mıntakası ir'n 
Jıir muhaceret haddi tayin edile
cek ve toprak satışı da hususi bi 
nizama tabi tutulacaktır. Arap 
mıntakasında Yahudi muhacereti 
ve toprak satışı menedilecektir. 
Yahudi muhacereti yalnız ekono
mik sebeplerle değil t!yasi sebep· 
lerle de tahdit edilecektir. Filistin 
müstakil bir Arap memleketi ol
mıyacak, fakat Arapların Yahudi
lere karşı ekseriyette bulunduğu 

teşrii bir meclis ile idare edilecek
tir. Araplar ve Yahudıler bu planı 
kabul etmedikleri takdirde İngi -
liz hükumeti cebren tatbik edecek 
tir. 

Madride hücum 
Madrid, 15 (A.A.) - Saat 21.30 

da düşman topçusu ateş açtı. Hü
kümetin tekrar payitahta ycrleşti
ğindenberi düşmanın ',üyük çapta 
obüsler kullanmağa başladığının 

üçüncü günüdür. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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"""~----~----""'----~----"""~~----~ uıse aıner tatı ını 
hangi hastaların 
kurtarır. ? 

Çelik ciğer 
hayatını 

Fennin İnsanlığa verdiği bu eser, bir teneffüs 
makinesidir ki bir hastayı senelerce yaşatabilir ve 

kurtarılmasına imkôn hazırlar 

Çelik ciğerler her memlekette gittikçe artıyor 
Okuyucular, Ankara'ya bir cçe-ı :ıehirli gazlarla zehirlenme vak''\· 1 yerde hava tazyikile yapılmasıdır. 

Jik ciğer• getirildiğini gazetelerin <lirler? Polyomelit denilen ve mur- Sun'i teneffüsü elleri:ı yardımile 

verdikleri haberler arasında gör- lan çoğaldığı zaman, bu cihazlar, uzu:ı zaman yapmak güçtü ve has· 
müşlerdir. Bu, bir büyük hadisedir birçok hayatları kurtarmakta çok tayı rahatsız eder. Halbuki, cçelik 
ve Türkiye için pek büyük bir mu-

1
· işe yarıyacaktır. ciğer. le yapılan sun'i teneffüs, 

vaffakiyettir; çünkü son sistem "'"'• hem hastayı rahatsız etmez; hem 
cçelik ciğer• !er, en müterakki ve; cÇelik ciğer• nedir? de, saatlerce, günlerce, aylarca. 
nüfusu en çok milletlerde bile pek 1 Bu cihaz ,madeni bir üstüvane- 1 hatta senelerce devam eder. Böy
az mevcuttur. Mesela, İngilterede. dir. Hasta, başı dışarıda kalmak leca onu kurtarmıya pe kçok im
ancak bir düzüne kadar vardır; fa. üzere, üstüvanenin içine yatırılır. kan elde edilmiş olur. 

geçirmek için Pariste 
Yıldızın kocasından ayrılacağı hakkındaki 

rivayetlerin doğru olmadığı anlaşılıyor 

Ekranaa ~ok guzel bir kadın var. işgal ediyordu ve ben seyrettiğimi 
Muhrik bir sesle ınsanın içini gı- anlamaktan bihakkın aciz bir hale 
cıkhyan, oildine tuhaf ürpertiler gelmiştim. 

kat bu alete görülen şiddetli ihli· Burada, ciğerler, hayvanın tazyiki Bu cçelik ciğer. !er, pahalı oldu
yaç, İngiltereyi, cçelik ciğer. !eri· ve azaltılması suretile, geniş ve ğu için, zayıf bütçelerle kolay ko
ni, 5,000 adede iblağ ve her şehir 'münasip bir şekilde harekete geti- !ay temin olunal)'lazsa da, faydala
ve r:ıühimce kasabaya birer tane rilir. Bu, sun'i teneffüsten başka rı çok iışikiir olduğu için, teminin
dağıimıya karar verdirmişti. birşey değildir. Aradaki fark, has- de fedakarlığa katlanmıya mecbu-

veren bir şarkı söylüyor. Hareketlı 
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Ben mi hemen, onların arkasın
bir şarkı. dan kalktım, yoksa kapıdaki adam 

Bu arada, harici bir tenbih, dik· . mı nereden kalktığımı farketti; 
katimi perdeden ayıruı: Hafif, çok 1 tam önünden geçerken manidar bır 
nafii bir tıkırtı, musikinin ahengi- şekilde güldü. Kendisine baktığı

ne uyarak, muntazam fasılalarla mı görünce de laübali bir tavırla: 

Pek garip addedilmesi icabeden taya elle sun'i teneff.is yapılacak riyct vardır. LUISE RAİNER, ROBERT YOUNG, ve lllELVYN DOUGLA5 Oı 
birlikte çevirdiği son filmlerinden •Froufrou• (ilminde. 

tempo tutuyor. - Tabii siz de sahi zanettiniz de. 
Baktım, minimini iki ayakkabı... ğil mi? .. 

Sağ komşum, kendinden geçmiş, Diye sordu. Gayri ihtiyari dura. 
ayak parmaklarına verdiği hare- fadım: 

ketlerle, iskarpininin burnunu dö- - Neyi? .. 
ıemeye vuruyor. Bu kabil yerlerde. - Canım, şu karıyı ... Çığlık çığ. 
bilhassa mazur görülebilecek olan lığa yaygarayı baştı. Hepsi numa
bu hafifliğe, yavaşça gülmekten ıra... Şimdi tazminat diye herifin 
kendimi alamadım ve ... on sene yakasına asılır, adam da mahkeme 
evvelıne ait bir vak'ayı hatırladım. mahkeme sürünüp kepaze o!md-

Evet, on sene evveldi. Ben, yine, mak için istediğini verir ... Böyle 
böyle bir salonda bulunuyordum. kaç enayiyi soydu bilseniz ... Hep-
Fakat, bir tiyltro salonunda ... Sah- sini tanırız amma, ne yaparsını ... 
nede yine böyle bir kadın, bir gü- Müşteri, hem de kibar ... Birşey di
:ı:el kadın şarkı sôylüyordu. Zaten yemezsiniz ki ... 
nk'ayı bana hatırlatan cereyan Filhakika, mabudenin oldukça 
tarzındaki ayniyetten çok şahıslar- tanınmış olduğunu, hatta bu tarzil~ 
daki muadeletti. iştihar ettiğini de bilahare öğren-

Ne diyordum?. Tiyatroda, ya· dim ve, gençlik saikasile bir halı 
nımda iri yarı bir genç, onun ;;a. işlemediğime bin kere şükrettim. 
tında da cidden hasna ve müstesna İş bu kadarla kapandise mühim 
bir genç kadın vardı ... Delikanlı- birşey değil diyeceksiniz değil mi?. 
ya, taliinin yaverliğinden dolayı Ben de öyle sandıydım amm:ı, yine 
gıpta bile etmiştim. Meğer, Allah aldanmışım ... Aradan epey zaman 
ınsanı bır kere şaşırtmıya görsün- geçti ve ben böyle bir hadiseye ~a
müş ... Nasıl yürü dedıklerini evci hit olduğumu külliyen unuttum ... 
balaya çıkarıyorsa, dur veya bat Bir gece .. bir arkadaş toplantı

ılediklcrini de sittin sene durduru- sında, zamanın meşhur l!ki'ıbirin

yor ve yerin dibine batırıyormuş ... den birile tanışacaktım; bu yüzden 
Efendim, haddi zatinde vak'a bel- hatta hafif tertip bir heyecan da 

ki emasline,;ık sık rastlanabilecek- hissetmiyor değildim. Malum ya .. 
lcrden amma, ne çare ki, netayici bizde adettir .. birisinin kendisinden 
vahim oldu. Şarkılı piyesin en fi- evvel şöherti gideceği yere varır. 
raklı bir mahallinde, tıpkı bu ak- O gece kendisine takdim edilece
falll olduğu şekilde, muntazam ve ğim, işlerim üzerinde belki bir fay. 
muttarit bir tıkırtı yen; tabirlerden dası dokunacağını da mülahaza et
ltirile dikkat gözümü çekti. Ses, bu tiğim zat hakkında derhal cernsal
ııcfer yanımda oturandan değil, o- siz bir kılıbık. kaydı, karısı için de 
nun yanındakinden, yani, yine ka
dından geliyordu. Yanımda oturan 
delikanlının da pirelendiğini, ye
rinde rahat oturamayışından feh

manidar bir göz işaretile rapor ve

rilmiş oldu. 

Nihayet, o mühim zatla teşerrüf 

mettim. Her halde hlisnüzan erba- ettim; fakat kendisini çok daha ev-
bından olacak, delikanlı, komşusu- ve!, bir piyes esnasında koltuk 

komşusu olduğumuzu tabii ne ona, 

birşey varsa, o da Fransada, Paris

teki Amerikan hastanesinde bir ta· 
ne son sistem cçelik ciğer. bulun

masıdır, Halbuki Fransa'da, iptidai 1 
şekilde cçelik ciğer. bundan 60 se
ne evvel meydana gelmiştir. 

Birleşik Amerikaya gelince: Bu
rada cçelik ciğer. çok taammüm 
etmiştir. Hemen her şehirde bu son 

sistem aletten birer tane vardır. 

Bu rcsım, fıTansada Amerikan hastanesinde bulunan •çelik ciğer• 
gösteriyor. Fransada bundan başka •çelik ciğer- yoktur. 

Fransa hastaneleri, lüzum gör
dükleri zaman, Paris'teki Ameri· 
kan hastanenin •çelik ciğer• 

inden istifade ediyorlardı. Son ay
larda, cçelik ciğer. le kurtarılması 
mümkün olan iki gencin, bu aletle

rin bulunmaması yüzünden, ölme· 
leri, Fransızları heyecana düşürdü. 
Bunun üzerine cRadyo-Site. mü
essesesi, Amerikadan cçelik ciğer• 
alınması için dinleyicileri arasın

da bir iane listesi açtı. Bir kaç gün 
çinde bir mil:>'.on franktan ziyade 

1 
iane toplandı. Ianeye devam olun- -------------------------
makta olduğuna göre, Fransaya, 
yakında birkaç cçelik ciğer> getiri
leceği anlaşılmaktadır. 

••• 
Her memlekette ehemmiyeti git

tikçe artmakta olan, bu ehemmi
yetine binaen bir tanesi de Ankı.

ra'ya getirilen (İstanbul'un böyle 

bir alete ihtiyacını tabii görüyo
ruz) bu cçelik ciğer• !er neye yara. 

makta ve ne gibi hizmet görmekte

dar iliği müteessir eden, uzviyette, 

intan amilleri olan bazı tufeylile
rin meydana getirdikleri pek teh
likeli tagayyurat husule gelir, Bu 
gibi ahvalde, felç, hazan, yalnız alt 
kısımlara münhasır kalırsa da, ek
seriya mikroplar yükselerek tenef
füs adalelerini sarar ve onları kuv

vetten düşürür. Eğer, asabi mer

kezlerin yavaş yavaş faaliyete ceç-

Bu sütun, İkdam okuyucular mm bize soracakları suallere v-. 
bizim vereceğimiz cevaplara, gündelik hadiseler arasında okuyucu
larımızın merak etmeleri muhtemel olanların izahına hasredilmiı· 

tir. Halledemediğiniz her miişkül ü (İkdam, sualler ve cevaplar mu
harririııe) adresile bizden sorabilirsiniz. Ayrıca bi>ı de günlük ha
diseleri takip ederf!lı: okuyucularımızı aydınlatmaya çalışacağız. 

Sual - İdam cezaları her mem-1 daki Cümhuriyetçi memurları çı
lekette haia başka türlü mü tatbik kardı. Frankonun adamlarını yer
edilir! !eştirmek suretile İtalyanların gir-

Cevap - Evet ... Bizde öteden - mesine mani oldu. 

... 

Luise Rainer Paris'e muvasala- tir. Artist şimdilik kendisine VS~ 
tında merasimsiz karşılanmıştır. olarak Holivut'u seçmiş buluııuf 
İstikbalinde ne fotoğrafçı, ne de ••• 

gazeteci yoktu. Luise Rainer son seneleriıl ~ 
Luise Rainer Nev-York'tan bir gözde yıldızlarından bıridir. ,5 d· 

İngiliz posta vapuruna binerek ha- esirler. filminde büyük bir k~~ 
reket etmişti ve Cherbourg'a yine retle yarattığı şahsiyetten soP t 
öyle gürültüsüz, merasimsiz bir birdenbire yıldızı parladı. Ark8 8 

0 
şekilde indi. Artist niçin geldiğini kaya birçok filmler çevirdi OP 
şöyle izah etmiştir: cSan esirler., cÇarın yaveri• i~ 

1 
- Fransa'da ve İsviçre'de birkaç jile burada gösterilen cŞarnda01 i· 

gün istirahat etmek için geldim. rın sırra filminde görenler ve of' 
Londra'da, tiyatroda oynamayı da hayet cBüyük vals• filminde st;, 
arzu etmiyor değildim. Fakat, tati- redenler, içli ve tabii oynayııı1, 
!im biter bitmez Holivuta dönmiye hayran olmaktan kendilerini _

3
.11 

mecburum. Çünkü orada birçok mamışlardı. Artistin daha wıııit 
sinemalarımızda gösterilmernıŞ a 

filmler çevirmek için angajmanla- da "' 
rım var. ka çfilmi vardır ki, bunlar ~, 

çok muvaffak olduğu söylenı1l 
Artistin kocası Amerikalı dram tedir. 

muharriri Odets, Amerika'da kal
mıştır. Fak~t bu, yakında bir bo

şanma vukua gelecek demek de
ğildir. Çünkü artist bu hususta bir
şey söylemediği için henüz kimse 
birşey bilmiyor. 

Luise Raincr Paris'te bulunduğu 
esnada son filmi cBütün memleket 
dans ediyor. operada gösterildiği 

Küı;ük •İnema haberle~ 
- f * Char!es Spaak, mevzu b\~ 

canlı bir zabıta vak'ası olaP , 
senaryo hazırlamaktadır. seoarııl 
yonun ismi Kuyumcular ıtıh~ 
olacaktır. Baş rolü meşhur Fr3 cP 
san'atkarı Louis Jouvet yaP8 

tır. . 
gece bizzat sahnede görünecektir. * Herry Baur bir müddettej 

.. .., b~ri Fransada değildi. Tor~ t 
Aylar var ki, Luise Rainer Ame- çıkmıştı. Artist Fransaya avde~ 

rikan tabiiyetine girmiş bulunuyor. miştir. Pek yakında yeni fıl 
Genç artist Avusturyalı idi ve se- çevirmeye başlıyacaktır. 0~ 
neleree Viyana'da çalışmıştır. Bir * Henri Gara film AmiU ~ • 
zamanlar tiyatro afişlerinde ismı İlk çevirece~ film Yves Wi 
mütevazı bır yer alıyordu. Sonra di'nin bir eseri olacaktır. ,,ı 

riP" 
Ho!ivut'a gitti ve asıl şöhrete ora- * Amerikalı yıldızlar b• 1~ 
da kavuştu ve A vusturya'nın ilha- arkasına Fransada film çeviJ11' ıı 
kından sonra Amerika tabiiyetine geliyorlar. Ruth Chattertoo:~:; 
girdi. Bundan sonra ne Almanya- yaza Fransada bir film çevil 
ya, ne de Viyana'ya hiç gitmemiş- söyleniyor. 

nun ahval ve harekatını müsait 
ltulmuş olacak, o cihete doğru bir 
hayli temayül etti. Güzel kadın, 

ne de bir başkasına haber vermiye meleri temin edilinciye kadar sun'l 
teneffüs tatbik edilmezse, hasta ne

fessizlikten boğulur gider. 

beri sehpa, Amerikada elektrik i.5-
kemlesi, Fransada giyotin, İngilte
rede kurşuna dizmek, Almanyada 
balta ile kafayı uçurmak mu tad -
dır. 

Sual - Anarşist ne demektir 
ve bugün hiıJa anarşistler var mı
du! 

Artist: resimleri 

ne ahlakım müsaitti, ft 4 cesareıın· • ayni zamanda hayli zeki olmalıydı, ·~ ., 
ne de niyetlerim: Çünkü adam ha

la iriyarıydı ve kansı hen.üz,, söy
lendiğinden de güzeldi. 

hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi 
görünüyordu. Dikkat buyuruluyor 
ya ... Ben de işi gücü, sahneyi, şar
Joyı bir tarafa bırakmıştım. Bu mü-

1.Ahaza ile tekrar piyesin seyrine f ransa Cuır.hurreisinin 
rağbet ettiğim bir anda birdenbire 
.sağ tarafımdan ani ve acı bir şa- londra ziyareti 
kırtı koptu. Londra, 15 (A. A.) - İngiliz 

Çığlıklarla, o kibar, o yakışıklı mahielleri, Fransa Cümhurreisi ile 
kadın yerinden fırladı. !riyan de- Mme. Lebrun'ün 23 Martta yapa
likanlı, birdenbire sur~tınd~ şakır- cakları ziyare~ münasebetile, Leb
dıyan tokatla ~~ye u~radıgı":' 5a.

1 
run'üıı 1914 senesinden beri İngiliz 

fırmış, fare delıgıne gırecekmış ~- hükümdarlarının misafiri sıfati!e 
bi bü.."iilmüştü. Bir rezalet, bir kı- Windsor şatosunda yemek yi~cek 
yamet ki, sormayın ... İşin fecaati, olan ilk ecnebi devlet reisi oldu • 
tabii herkes, loş bir anda cereyan ğunu kaydetmektedirler. 
eden hadisenin mahiyetini anlıya· Yemek, mutantan mer2.5ime 
bilemk kaygısile bizim tarafa başı· mahsus büyük yemek salonunda 
nı çevirmişti. Sanki suçlu benmişim yenecektir. 
ribl suratımda bir kızartı, bir yan-
ma ... 

Tabii bu hadise üzerine vak'a 
kahramanları çıktılar ... Kadın, bil
hassa hakarete uğradığı noktasın
da israr ederek, polis! diye terler 
tepiniyordu. 

Bütün neş'em altüst oldu. Ala
kam dağıldı ve piyesin yarısında 
çıkmak zorunda kaldım. Çünkü, 
deminki hadise nasıl olsa zihnimi 

Varşovada tevkifler 
Varşova, 15 (AA.) - Gayri ka

nuni tahkikatta l:;ulunmakla maz -
nun yüz kadar kişi tevkif olun -
muştur. Bunların bilhassa Troçki 
taraftan tahrikatçılar olduğu sa -
nılmaktadır. Aralarından kırk yedi 
sinin mevkufiyeti idame olunmuş 
diğerleri serbest bırakılmıştır 

... 
İşte, pek tehlikeli bir anza olan Sual - Nüfusumuzun arttığı 

bu hastalıkta, cçelik ciğer. başlıca malfundur. Bu artış doğumların 
artmasından ıru ileri geliyor? 

devadır. Bundan başka, muvakkat 
Cevap - Nüfusun artması için 

nefes kesilmelerinde, gaz zehirlen- doğumun artması kafi gelmez. Ye-

melerinde, elektrik çarpmalarında, ni doğan çocuklarda ölümlerin ö
suda boğulmalarda, intifah aJamet- nüne geçmek, azaltmak ta lfızım
leri gösteren müzmin hastalıklar- dır. Bizim nüfusumuzun çoğalma -
da cçelik ciğer• den istifade edil-· ~ında bu iki &milden başka mem -
mektedir. ıeketimize gelen muhacir Türkler. 

Cevap - Anarşist ne siyasi ne 
içtimai hiçbir kayit tanımıyan, hiç 
bir müesseseyi kabul etmiyen ve 
bugünkü devlet, aile teşkilatıRı 
yıkmak istiyenlerdir. Hala anar -
şistler vardır ki, birçokları İspan
ya kıyametinde kendi memleket . 
!erini, devlet dairelerile, adliyesi- { 
le, polisile hepsini yıkmaya baş -
lamışlar, harpten harap olan şe • 
birleri bir de bunlar yakıp yık -
mışlardır. 

Hele ileride, bir harp zuhurunda, şimdiye kadar gizli kalan nüfusun --------------

ısu resim, küçük modelde bir •çe
lik ciğer. dir. Vücude bir kaplum
bağa kabuğu g;bı g~irilir. 

ortaya çıkması da müessir olmak
tadır. 

• •• 

Den:zbank Müdürü dün 
akşam Ankaraya gitti 

Sual - Minorka adası nerededir Denizbank Umum Müdür Vekili 
ve bu adanın General Fraııko ta- Yusuf Ziya Erzin dün akşamki 
rafından işgali neden ehemmiyet ekspresle Ankaraya gitmıştir. Yu

almıştır? suf Ziya, burada hazırladığı De -
Cevap - Mayorka, Minorka a - nizbank kadrosunu Vekilete vere-

[
daları İspanyanındır. Bugüne ka - · cektir. 
dar Cümhuriyetçi İspanyolların ----<>--
elinde idL Fakat bu adalar İngiliz Muallimlere konferanslar 
ve Fransız deniz nakliyatı yolu üs

tünde olduğu için İtalyanın eline 
geçmesinden iki taraf ta endişe 

ediyordu. Bir emri vakile İtalyan
lar işgal ediverirse vaziyet fena 
olurdu. Onun için İnıriltere. ada -

Muallimlere tarih, yurt bilgisi, 
ve coğrafya üzerinde verilmekte 
olan mesleki konferanslara dün 
Kadıköy 12 inci, Galatasaray ve 
İstanbul Erkek lisesinde devam e
dilmistir. 

• 
' 

·çt~/ 
SiMONE SİMON pek yakında Manon Lescant filmin• 

başlayacaktır. Bu filmi MA.RCEL ACHARD idare edec~tlt· 
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o K o Federe olmıyan 
klüplerin müseccel 
azalan ne olacak? Havada nasıl muharebe edilir? 

Mevkii mer'iyete konulup tatbik 
edilmekte bulunan Beden terbiyesi 
kanununa göre klüolerin teşkilinde 
federe ve gayri federe diye bir tas· 
itil mevcut olmadığına göre şehri· 
tııızde mevcut bulunan gayri fede· 
~eler de mevcut teşkilata raptedi
becektir. Yalnız bunun tatbikinde 
ır müşkülata rastlanacağı tabii· 

di.r. O da gayri federe bir klüpte 
0Ynaınakto olup. federe klüpleri -
tııızden tescil edilerek hüviyet cüz
~anı alınmış olan birçok müstait 
Utbolcular vardır ki, bunların han

gb'. klübe mal edilecekleri henüz tes· 
ıt ect·ı d _ 1 memiş hususattandır. Duy-

lauguınuza göre iki klüpte azalığı o-
~ bu idmancılar muayyen bir 1 

ınuddet içinde hangi klübü tercih 
edeceklerini teşkilata bildirecekler 
~e 0 klübün malı olarak yeniden 

ekden Terbiyesine tescil ettirile
ce lerd" ır. 

tü~albiki muhtemel ve makul gö-

l ~n bu kararı işiten klüp delege
erı 8· di 

1 .un den faaliyete geçmiş bu-

d.
unuyorlar. Bu cümleden olarak fe .. 
ere kı-· d uplerimizden Galatasaray-rt .0Ynıyan Beyoğlu Sporlu Budu-
nın es'-' kı·· b.. dön ğl s·· ı 

ın "" u une ece , u ey. 
an· 

Ş . 
1
. ıye'de Y'er almakta bulunan 

ış ıı- n· b· . ı ıran, Martiyan ve Hıraç'ın 

6
."°'nci klüplerinde oynıyacaklart 

d
0
Ylenitken, diğer taraftan da fe

,,"re klüplerimizin idarecileri pi· 
,asadak" k 
J, ı uvvetli elemanlara ta • 
,""'larınd ::'I ver vermek için uğra· 

llYorıa , B , . k r a ı alım hangı taraf da-
a kazanlı çıkacaktır. 

Balkan ~un;'rı hazırlıkları! 
n. Onuncu Balkan oyunlarını orga-
ıze etın 1 der e <ten vaz~eçen Bulgar Fe-

bi asyonunlln yerine bu işi büyük 
n r ıneınnuniyetle kabul eden Yu-
0;n Atletizm Fecıerasyonu Balkan 
de unıaruun hazırlıklarına şimdi
ııı n başlamış bulunmaktadır. Bu 
bueYatıda on senedir devam eden 
bro 

0
Yunlar hakkında büyük bir 

lil Şur neşredilecektir. Bu broşü
le :11;1iikeınmeıiyetini temin kasti
fed akadar Balkan devletlerinin 
d,;,:asyonıarından lazımgelen yar
l'on Yapılması Yunan Federas-

u tarafından rica edilmiştir. -_..,._ ___ _ 
Beyoğlu halkevinde 

tasketbol 
~eYoğJu Ha!kevinden: 

Yllı :- Evimiz.in tertip eylediği 939 
~art ~sketbol şampiyonasına 4 

? 39 tarihinde başlanacaktır. 
ze;~ 1'Iüsabakalar 3 katagori ü -

3 
ell Yapılacaktır. 

iste~:ıı 1'Iüsabakalara iştirak etmek 
ştıb mektep ve kli.ıplcrin Z4 
be-at 939 akşamına k~dar ıqx:.r şu 
~"zem·· 

rını . uı·acaatla kayı!olunmala-
rıea ed . ---._ erız. 

Et makinesini çalmış 
Sabıkaı 

Yoğıtın ılaı·dan Haydar dün Be -
!tıaı- lı da Kuyuçıkınazında 8 nu· 
fin a evde oturan koltukçu Aki .. 
~· açık bulunan bırıı-ıis . kapısından içeri 
kııçın -• hır et makinesi çalarak 
lark ıştır. Sabıkalı makineyi sa • 
l •nsuç·· 
i:re ustü yakalanarak ad • 

Ye teslim edilmiştir. . 

ff.tıht --
E .. ar vakıf agaçları kes mi~ 

Yup . T 
~bduııaıı::varında Sil8.htarağada 
koYünd _ga vakfına ait Alibey 
llıtılı.t ekı Çiftliğin mezkı1r köy 
su· axı tar f diği a ından ağaçlarının ke· 
tııı ı.' taş ocaklarındaki taşla • 

' o.uını 
\>e E .. arın vesairenin satıldığı 
b·ı Yup bet~ 

ı e bi[ Yesinin bu taşları 
"•risı e satın aldığı yolunda dün 
d.erdenFt 
a ile V ı- a ına tarafından isti-

\r a.li :E:yua ıye şikayet edilmiştir. 
~"tin h p kaymakamlığına keyfi
teıtııi e_ "tnnı.iyetle tetkı"'·' · 

Ştır. "'nı em • 

Enıekt:-----
ıı1!y)( ar bir muallim öldU 

aJl;.. oz orta k 
""li li'at me tep riyaziye mu-

eıııekıar ma vefat <>tmiş ve bu 

Bu sayfaya koyduğumuz aşağıdaki resimlerle verdiğimiz izahat son terakkilere 
göre bir hava muharebesinin nasıl cereyan edeceği hakkında size fikir verebilir 

Yeni hava harbinde yeni bir mesele ortaya çıkmaktadır: Bombar dunan tayyareleri avcı tayyareleri , 
kadar süratlidirler. Bundan dolayı, hava harbi tabiyesi büsbütün değişmiştir. Pilotların, uzun uzadıya 
devamlı cambazlıklar ve göz kamaştıran h•Teketlerle uğraşmasına aı-tık lüzum yok. Bundan sonra, hava
da, basit çizgileri görünmiyen hendesi şekilleri takip etmeye, şiddeti i bir ihtiyaç var. 

Saatte 480 kilometre uçan avcı tayyarelerin, saatte 420 • 450 kilo metre kateden bombardirnan tay
yarelerine faikiyeti pek zayıftır. Onlar, avlarına ulaşmaya ve tam zamanında, onu, emniyetli bir rna· 
nevra ile düşürmeye mecburdurlar. Aksi takdirde, bir dönüm noktasında, avlarından uzaklaşırlar ve 
onları ellerinden kaçırırlar. 

Birer motörlü topla ve mitralyöz! erle mücehhez üç avcı tayyaresi, Yüksek bir irtifada keşif yaparken. 
bir bombardıman tayyaresi görüyorlar. Ona doğru uçuyorlar ve m üınkün olduğu kadar yaklaşıyor
lar. Her biri, sıra ile, birer top gii ilesi savuruyorlar. 

,"' 

' 
' 

~--""- .. .. 'lto. . ' 

Üç avcı tayyaresi, biribiri üze-rjnde bulunuş niznmile geliyorlar. Her birinin başka bir vazifesi var: 
Alttaki pilota ateş ediyor. Ortşda ki, hasım tayyarenin arka kısmmı tahribe çalışıyor ve üstteki, bom
bardıman tayyaresinin altından hü cunı ediyOT ve tayyare isk~lesine nişan alıyor. 

• 

Burada, avcı tayyareleri, bom bardunan tayyaresini cepheden ba stınyorlar. llomııara.ıman tayyare 
sinin kulesinden üç mitralyöz, onların üzerine ateş ediyor; fakat bir tesir yapamıyor. Onlar, bombn
dıınan tayyaresini geçiyorlar ve pek geniş bir çevirme yaparak hü euın !diyorlar ve resimde gösteril

diği şekilde at~ ediyorlar. 

RESİMLERLE HADİSELER 
,. 

. ~ ...... 

' , 

Yukarıda s~ğdaki resme bakınız: 
Bombardıman tayyarelerinden 

mürekkep bir miifreze, bir şehre 
hücum ediyor. Onu, avcı tayyare .. 
releri takip ediyor. Üç tayyare, 

sondaki bombardıman tayyare~! 

üzerine hücum ediyor. Bunlardan :~ 
biri, düşman tayyaresinin arka ta-
rafıno atılıyor ve tayyare iskeleti- .,. ::;....,-;:· 
ne ateş ediyor. Daha aşağıda, ilk 
bombardunaıı tayyarelerine hü .. 
:umdan sonra avcı tayyareleri ye .. 
niden nizama giriyorlar. Bunlar .. 
dan biri, bonıbardıman tayyaresi .. 
ııin kulesindeki mitralyöz ateşile 
vuruluyor vo yanarak yuvarlanı .. 
yor. Pilot, paraşütle, tayyaresin .. 
den atlıyor. Filo &mirleri, telsi.< 
telgrafla her muharebe şeklini tan
zim ediyorlar. 

* 
Sağda alttaki re-ıme bakınız: 
Saatte 400 kilometre kateden ve 

1ç buçuk tona kadar bomba taşı .. 
.<an bombardıman tayyareleri (2), 

refakatlerinde bulunan ve taşıdık
ları 500 kilogram bombayı attık .. 
'an sonra avcı tayyareleri !<adar 
r.ürat ve hareket kabillyeü kaza • 

nan hafif bombardıman tayyare .. 
\erinden mürekkep bir müfreze 
<l) ile birlikte bir şehre hücuıu 

ediyor. Yüksek bir irtifada devri· 

venizden avcı tayyarelerinden mü
·ekkep iki müfrne (5) düşmanın 

_ iki kısmı üzerine saldırıyor. Hafif 
ye gezen avcı tayyarelerinden mü
rekkep bir grup (3), bir bulutun 
himayesinden istifade ederek şeh
rin tayyare meydanına kadar var
maya muvaffak oluyor ve bomba-
larını atıyor. Ve onnn üzerine mii
dafaa ateşi açılıyor. ( 4) 

~•ar'• ,,:ı:uaUimin cenazesi dün 
it "- "!Ud.. !hsanlığı muztarip eden sahneler: 
•da.şı uru ve muallim ar - Katalonyadan karlı dağlar üzerln-

tıı, a.rı tarafı 
· ndan kaldırılmış • de giiulerce aç bülaç yürüyerek Fransa hududuna Dtlca eden Cii' mhurcyetçi askerlere kamplara 

ıe vkedilmeden evvel or o r 



SAYFA C -
Holivutta siyaset 

Siyasetin, hele komünistlik , .e 
faşistlik kavgasının girmediği yer 

mi var? 
Holivutta ·Bir Nazi Casusunun 

ifşaatı• filmi çevrilirken kendisine 
bir rol verilen 
Brovn isminde -
ki aktör nazi se 
lamını kat'iyyen 
reddetmiş: 

- Ben buse
lamı yapamam. 
Hattiı b Ü t Ü n 
dünyanın altın

larını verseM 
yine yapamam. . 
Cevabını vermiş. Film nazıler 

aleyhine olduğu halde bu selamı 

vermekten çekinen aktör Ameri -
kan nefretinin nereye vardığını 

gösteriyor. Filhakika birçok yer -
Jerde yapılan nümayişler ve Ame

rikadaki Almanların tezahürleri 
iki tarafı kanlı maceralara sürük -

temek üzeredir. Bundan dolayı 
•Nazi Casusunun İfşaat1> filmini 

çevirmek için her tarafa polisler 
dikmek icap etmiş. 
İnsanlar arasına bu nefreti, bu 

geçimsizliği sokanlara ne demeli? .. 

• 
Eyfel kulesi 50 yaşında 
Yakında Eyfel " kulesinin ellinci 

yaşı Pariste büyiik merasimle kut

lulanacak. Eyfeli görmemişse hile • 
işitmemiş olan yok gibidir. Eyfel 

Kücük tavsiyeler 
1 

Tırnaklardaki 

beyaz lekeler: 
Bazı tırnaklarda beyaz, küçük le

keler hasıl olur. Eskilere sorarsa· 
mz bu zenginlik alametidir. Dok
torlar ise sıhhatte bir bozukluk ol
duğuna işarettir, derler. Mideden. 
yahut sinirlerin bozukluğundan i· 
!eri geldiğini söylerler. Bu beyaz 
lekeleri geçirecek bir çare yoktur. 
Bazan zamanla kaybolurlar. Yalnız 
tırnakta görünmelerine mani ol- ' 
mak için tırnakları koyu renk bir 
cila ile boyamak fena .olmaz. .... 
Lekeli keten 

empermeyabliyl 

nasıl temlzlemell 

Empermeabliyi ılık sabunlu su

yun içine batırınız. Ve lekeli yerle

rini hafif hafif ovuştuıunuz. Sonra 
çalkalayınız. Çalkalarken son su
yun içine biraz sirke ilave edinjz. 

Saçlarınmn rengini açmak isti

yorsanız, bir bardak suyun içine 

bir kaç damla oxgenee ve amonyak 

koyarak fırçanızı bu su ile ıslatınız 

ve sonra saçlarınızı fırc(alayınız . 

Sonra sa~lann kırçıl ve sert bir hal 

İKDAM 

ZARİF GE Ç KIZ ELBİSELERİ 

ismindeki Fransız 

tam 50 sene ev
vel 1889 sene • 
sinde Nisanın i· 
kisinde bitirdiği 
kule 300 metre 
yümekliğinde -
dir. 'Üç yüz met

mühendisinin almamaları için de başınızı yıka-

re yükseğe çık
mak bir tahammül meselesi oldu
ğu için o zaman Mösyö Eyfelin kü

ıat resmine davet ettiği 200 kişi • 
den ancak birkaç kişi son kata ka

dar çıkabilmişlerdi. Eyfel bizzat 
en son kata çıkarak kuleye bayra

ğı çekmiş ve bütün Paris bunu kı
yametler kopararak alkışlamıştı. 

Bütün Fransaya h!Uıim gibi dalga-

lanın bn bayrak 7.5 metre uzun -

Jukta ve <l.5 metre enindedir. 

M 1 Z AH 

- Göz doktoruna söyle, acele be-. 
muayene etsin. 

- Neden acele ediyorsunuz T 

- Gözüm seyiriyor, işaret ediyo • 

rum diye bütün erkekler peşi -

me takıldı. 

- Hem kederli şarkılar söylüyor

sun hem de para versinler is .. 

tiyol"5un_. 

- İnsaf edin,_ On para veren ol -

madığı halde nasıl neşeli şar -

kılar 'öyliyeyim? -

Kadın kaleci kocasına - Aman 

madan evveln saçlarınm iyice yağ 
!ayınız. 

--~-

Ev kadını 

Kücük bazı 
1 

tavsiyeler 
Yüzünüze süreceğiniz kremi dik

katle seçmeli ve sık sık başka tec
rübelere girişerek paranızı boş ye
re sarfetmemelisiniz. Sonra kremi
nizi, yahut yüzünüze süreceğiniz 

süt, losyon gibi şeyleri sıcak yer
lerde, bırakmayımz. Çünkü krem 
sıcak yerlerde çabuk bozulur. Los
yon ve tuvalet suyunu koyduğunuz 
şişelerin ağzım açık unutmamıya 

dikkat ediniz. 

Yüz sabununuzun kuru bir halde 
muhafaza edilmesi, ondan iki misli 
istifade etmenize yarar. 

Diş fırçalarınızı dişinizi fırçala

dıktan sonra kuru bir havlu ile iyı
ce sert bir şekilde kurulayıp kal
dırmayı ihmal etmeyiniz. Islak bı
rakırsamz çabuk bozulur, kullanıl
ma, bir hale gelit'lcr. 

Eski, kısalmış elbiselerden isti
fade etmesini bil iniz. 

Babalannm bütün yaz giyip te 
bir köşeye attığı gri flanel panto
londan küçük kız için bir etek, ya
hut 9 ve 6 yaşındaki erkek çocuk
lanmz için kısa birer pantolon çı· 
karmanız mümkündür. 

Kızınızın robalı kısalmış elbise
sinden il:i türlü istifade edebilirsi
niz. Eğer mümkünse üstünü çıka
rır bir etek yaparsınız. Bu olmazsa 
bedenine başka uygun bir kumaş
tan parça kanştınr ve uzatırsınız. 

ı Sonra kendi giymekten bıktığınız 
elbiselerinize küçük, zarif bir yal ka, uygun bir kemer takarak, ya-

1 hut münasip yerlerine bir takım 
'ıçiçekler, puvanlar, işliyerek onu 
yeni ve sevimli bir hale koymanız 
mümkündür. 

Sonra balo elbisenizi yaptırırken 
onun üst kısmını öyle bir şekilde 
yaptırmalısınız ki, bir akşam ye
meğine, yahut davetine gitmenil 
icabettiği zamanda üzerine mesel§. 
dantel bir buluz yahut elbisenin 
kumaşına uygun, şık bir ceket gi
yerek ondan iki türlü istifade ede
bilesiniz. 

Eski beyaz empermeyabl 
nasıl işe yarar? 

Eski beyaz empermeabliniz var

sa, sakın işe yaram?yor diye atma

yın. Bu eski şeyden yazın plaJa 

giderken kullanmak için büyük 

bir çanta, yahut çocuğunuza bah

;ede oynadığı sırada sular ve top

raklarla üstünü f.irletmemesi için 

üze! bir önlük 

ı 

1 - ince yünlüden siyah elbise, 2 - Şarap rengi jarse elbise. Be- Göğsün altında küçük pensler var- l kio~tur. 

önündeki fermuar kırmızıdır ve iki tindeki geniş kemer küçük, yakası 
dır. 4 - İnce mavi yünlüden elbise. 

3 - Yine siyah yünlüden tayyör Belden aşağısı plisedir. Boyundaki 
yanında yukardan başlıyan plise- kolların etrafı daha koyu renkte şeklinde zarif spor bir elbise. Etek- eşarp açık ve koyu mavi ipekliden-

ler vardır. grogrendendir. Etek hafif kloştur. le hiçbir kup yoktur. Yalnız hafü dir. 

• 
Vücut Güzelliği 

Kalçaları nasıl inceltmeli 7 

•-~ • 
Yemekler 

Yeni bir enginar 
yemeği 

Bu yemeği dört kişiye kifayet 
edecek bir şekilde yazıyoruz. Eğer 
isterseniz harcını artırır, daha faz
la yapabilirsiniz. 

4 büyük enginar, 3 soğan, 100 

gram yağ, 1 bardak et suyu, 1 ka
şık un, 4 yumurta sarısı, tuz biber 
ve biraz limon, 1 kaş:k krema, 

Nasıl yapılır? - Enginarları a. 
yıklayıp iyice temizleyiniz ve yıka

yınız. İçine biraz limon kabuğu a

tarak bir müd det suda bırakınız. 
Bu enginarların kararmamasını 

temin eder. Sudan çıkardıktan 

sonra enginarları bir tencereye ko

yarak soğanlarla beraber içine bi

raz biber tuz atarak kaynatımz ve 
1 üç çeyrek kadar pişirdikten sonra 
1 !tiniz.' ateşten çe 

30 gram yağ ile unu et suyu ile 
ıslatarak ve yine biraz tuz ve biber 

ilave ederek enginarları içine ila
ve ediniz bir müddet te bu sosla 

beraber pişiriniz. Sonra ateşten 

çekip bir sahana koyunuz. Bir baş
ka tarafta bir tabağın içinde yu • 

murta sarılarını ve krPmayı kar:ş
tırarak koyuca bir terbiye yapınız. 

Şapka modeli 

Mevsimlik zarif bir fapka 

Bir kadının vücudünde en itina bir istidat görüyorsanız fazla Y • I Sonra bu terbiyeyi de enı;inara 
göstermesi lazımgelen yerlerinden '."eyi~ .v~ her sabah vücud?~üzi .11 ilave ediniz ve gayet hafif ateşte 
biri de kalçalardır. Kalçaların faz. ıncelıgını muhafaza etmek ıçın bı- yağdan kalan mütebaki kısmı par

raz jimnastik yapmaktan kaçınma-
la iri, vücudün inceliğine uymıyan 

bir şekilde kalın olması bir vücut 
yın. .... 

ne kadar güzel olursa olsun derhal Burada kalçaların inceliğini mu
nazarı dikkati celbeder ve en zarif hafaza etmiye çok faydası olan 
bir elbiseyi fena gösterebilir. Ta- birkaç hareket veriyoruz. Resme 
bildir ki, iri kalçalar şişmanlıktan bakarak tatbik edebilirsiniz. 
ileri gelir ve hazan boğazına düş- l - Dizlerinizin üzerinde duru
kün kadınlar kendilerini kontrol e-

1

nuz. Fakat sağ ayağınızı ileri doğ
demedikleri için gittikçe şişmanlar, 

1 

ru uzatınız. Sonra bu ayağınızı ya
irileşir ve bir gün ne kadar çirkin rım bir daire çizer şekilde geriye 
bir hale girdiklerinin farkına va- doğru götürüp ayağın arkasına dofi
rırlar. Yediğiniz fazla bir sandviç ru atınız. Bu sırada muvazeneyi te
ağzınızd;ı birkaç dakika, mideniz- min etmek için ellerinizi iki yanı
de birkaç saat kalır. Fakat bu yüz- nıza açmanız 15.zımdır. 

den kabalaşan kalçalarınız bütün 2 - Yine dizUstü, vücudünüzü 
ömrünüzce taşımıya mecbur oldu- bükmeden durunuz. Sonra ayakla
ğunuzu unutmayınız. Bu, yemek rınızı oldukları yerde k1pırdatmı
yemeyin demek değildir. Yalnız yarak sola doğru bükünüz. Sonra 

ça parça içine atıp biraz bıraktık • 
tan sonra kaynamadan ateşten in
diriniz. 

nüzü bükerek yapınız ve bunu 12 
defa tekrar ediniz. 

3 - Bacaklarınız biribirine bi

tişmiş olduğu halde ayakta duru
nuz, kollarınızı parmaklarınızın UÇ· 

ları biribirine dokunacak şekilde 

havaya kaldınmz ve kalçanızı ka

bil olduğu kadar sola doğru, sonra 
sağa doğru bükünüz. Bu hareketi 

beş defa bir taraf, beş defa diğer 
taraf için tekrarlayımz. 

Kaliforniyada pliJ" mevsimi yaşa-4 - Yine ayakta durarak vücu-
dünüzü, ayaklarımzı bükerek ar- nıyor. Resimde yeni moda bir plaj 

16 - Sutoat t939 
., 

Sisten sakınmak 
lazımdır 

Havanın yüksek tabakala · 
rmda bulunan su bulıorları, 
buğuları yer yüzüne pek yak· 
}aştıkları zaman etyafınıızı 

bulut gibi sararlar. 
Çok defa deniz kenarlarınd• 

göllerin civarlarında, dağ boş· 
lannda bereketli olur. Melli" 
leketimizdeki sisler, bey~ · 
dır. Rütubetle, nem ile dolu

dur. 
İngilterede ve bahusu~ J.,oıı· 

dradaki si~ler, sanmtraktır, 

siyahımtraktır. O memll'ket • 
te mevcut milyonlarca fabri· 
kaların dumanlarından, bu · 
ğulartndan topraklarından ve 
ikliminden dolayı bu renkte · 
dir. Çok defa kömür toztaril• 
karışıktır . 

Sis, yalnız denizle bulunan 
vapurlara, gemilere, sandal · 
Iara zarar vermez. Karad3 

dolaşan otomobillere, araba • 
lara da ziyan veTebilir. 

Sis hasıl eden su damlacık· 
ları hazan o kadar kesif <' ka· 
dar sıkışık olur ki. göz giizİİ 
görcmiyecek dereceye varır· 

Bundan dolayı çnrpışmalat• 
kazalar 'lrtıku bulur. 

İşte bundan ötürüdür ki. 
SaTayburnunda ve Modada 
ulbunan sis düdükleri çok de
fa sabahlara kadar eana'llat 
gibi acı acı öterek uykumuzu 
kaçırırlar. 

Sis bir nevi gaz demektir· 
Bundan dolayıdır ki en in<" 
noktalara kadar hulfil edef• 
girer. Sokulur. Sisli ha'llad• 
insan çabuk soğuk alır. Tiirlii 
türlü nezlelere yakal:ınabilİt· 

Bu cihetle biraz öksüriikliİ• 
nezleli, hastalıklı insanlar sis· 
li havada - kabil olr•a - c'll · 
den dışarı çıkmamahdırln« 
Hele geçnliğin ileri derecesin< 
varan yaşlılaT (söz aramızda 
i'ıtiyarlar) sisli havadan do · 
layı odalarında saklanmalıdıt" 
lar. Pencerelerini kapıyarıılı 
sis düşmanından kaçınmalı · 
dırlar. Sisli havalarda evd•8 

dışarı çıkmağa mecbur oleıı • 
!ar, ağızlarını kapamalı, yal· 
nız burunlarile nefes alıp ..,er
mclidirler. 

Yollarda, bava ccreynıuıı · 
da, şiddetle esen rüzgar Jı:at · 
şısında durmamalı. Oturına . 
malı. Mümkün olursa koııt•f 
mamalı. 

Bu cihetle sisli havaıard• 
(Allah insanı, çenesi düşiilı • 
lerden, laf ile şarlatanlıkla •• 
yakta tıraş edenlerden 1ald~· 
sın) a/hz açılırsa, sis dr.ğrud•~ 
doğruya boğaza hücum edi • 
yor. Bademciklere, ban(etc · 
ye, gırtlağa, nefes boruJarııı" 
kadar sokuluyor. Orta kul:ıil' 
hava ırötüren yolu ve koln~ 
irini de sarıvor. SonTa bndrııt' 
clkler ufunetlenivor. (Boıı-' 
hastalığı) zuhur ~diyor. !'ltf 
tutukluğu (bronşit) başlı • 
yor. Orta kulakta iltihap olO
yor, kulaktan irin akıyor. 

lokman HEIC~ 

Spor yaparken düştd ~ 
Dün Beyoğlunda Altınl>BI<~ 

oturan Agop namında bir j)r' 

Halkevinde spor yapmakta ~ 

müvazenesini kaybederek dii ol ı 
başından yaralanmış, J3e)' 

hastanesine kaldırılmıştır. __ ___,,__ 

Kaynar su ile haşlrrıdı , 
1 

Karagüınrükte Devriş Ali ~ 
hallesinde oturan ve lıeş yıışl . ~ 

· dtlt1 
da bulunan Memduh ismıll 

1 
· 

çük bir çocuk mangalda ııa)'tl~i • 
makta bulunan sıcak suyu oe ıJı' 
rerek sağ kalçasından yaralal' 1 

8es 
ğından Şişli çocuk basta 

kaldırılmıştır. 

---o<r--

Konservatuara aıınarı 
yeni talebe ,µı 

Konservatuarda bu defa >'8~p1 
>158 . 

ikinci sömestr devresı ın .,ıl'' 

ile kabul imtihanına iki. yüı )pli 

dört kişi girmek istemış, Y"~ll'I 
imtihanda ancan 62 kişi aJıl' ~l ~ 
miştir. Bunların 20 si Şall• -;if°' 
Keman, 14 dü Piyano, 5 şı 

. . ~ . 

,, 
li 

,, 

' 
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ADLiYE 

Bir şahidin tevkif kararı 
geri alındı 

BORSA ---. 
~ ~LÜK PiYASA s l Hareketleri 1 / l. __ P_i!_a_s_a_H_a_b_e_rl_e_rı_ı EV EKONOMiSi D" 1. b. ı. ----=-- - anay PARA BORSASI .- _ un as ıye ırinci ceza mahke -
l ÜlnUr!a 1 ----------- A H k A R A ı mesinde madam Atina davasında 
lliiıı cı ar ne istiyorlar Himaye edilmiyecek sanayi 14- ~ ... 39 Türkiye - Amerika ic .reti iktisadı mübayaat 1 şahitlik yapan ve Osman namında 

kontrot Y~ıır~a 1acirleri, ihracatı Dünkü yazımızda çorap fabrika- KAPAlfl$ ı Dün Amerikan Ticaret Ataşeli- Boğaziçinde oturan bir okuyucu- bir şahidi tehdit ederek yalancı 
iır. n &aesınde toplanmışlar - törierinin gümrük tarifelerinden ı S'.l'ERLİN 5.9275 

1

. ği erkanından bir zat, Türkofıs muz, bize şu satırları yazıyor: şahitliğe teşvik eden Nitelli'nin 
Uııı~ to~lantıda İç Ticaret işleri endişe ettiğini yazmıştık. Şimdiye 100 DOLAR 126.48 Müdürü Cemal Ziyayı ziyaret et Bny Vekilharç; duruşması yapılmıştır. Hakim 
lunıııuşı!:Udürü l\lümtaz da bu - kadar çorap hakkında birçok şikıi.- 100 FRANK 3.35 1 miştir. Bu mülakat esnasındo Her gün sütunnnıızda pahalılık- maznuna evvelki mahkeme ve 
lıiyeı;, Yuı:ı Es:scn toplantının ma- yetler olduğu için çorap fabrika _ 100 LİRET 6.Ua~o Kambiyo Mürakabe Müdürü Salih tan ve ucıızluktan balısı:diyorsu - muhafaza memurluklarında ver _ 
llıasllı.dak· ur a ihracatının azal. törleri, hükılmetin çordp s;ıııa:vHni 100 İSVİÇRE 28.67 te bulunmuştur. nuz, şimdiye kadar mutfak ve ye- miş olduğu ifadelerinin hangileri-
teıı ilı ı sebepleri tetkik etmek- himayeye lüzum görmiyeceg"ini 100 FLORİN 67.7725 Verilen malumata göre, Amerı- mck meselelerine temas etmedi - nin doğru olduğunu sormuştur. 

""etti T · B d l'ııııı11rı · oplaotıda söz alan zannediyorlar. 100 RAYİŞl\IARK 50.7375 ka ile aramızda döviz vaziyeti gö- nız. u a aile ekonomisinde, aile Suçlu: 
~.~ a tacirleri, her şeyden ev - Gümrük tarifelerinden endişe 100 BELGA 21.3175 rüşülrnüştür. Amerik-..:ııların biz - bütçesinde en mühim bir mevzu- _ Asıl doğru olan ifadem mu _ 
eden ~nılllcta ihracatını kontrol edenler arasında yünlli dokuma 100 DRAHJ\1İ 1.0825 den döviz bakımından alacağı var dur. Mesele şudur: hafaza memurluğunda verdiğim 
lııasııı.ı ~~"':"ıtınede tadilat yapıl - fabrikaları da bulunmaktadır. Bil- 100 LEVA 1.56 dır. Daha lktısadi bir mutfak shte - ifadedir, demiştir. 
ltir, illt ~~·ı Sürmüşlerdir. Bu fi- hassa kadınlara mahsus yünlü ku- 100 ÇEKOSLOVAK 45 .. 39322755. Sanayi Birliği nizamnamesı m~ ny':l ~biliriz?. b Bunun üzerine :fitellinin teşvi -
değ;jd. a olarak ortaya atılmış maş yapan imalatanelerin endi - 100 PEZETA ı' ~ yucumııza şu ceva 1 kine maruz kalan şahit Osman ça-
lactrıe:· Zaınan zaman yumurta şesi daha fazladır. Endişenin sebe- 100 ZLOTİ 23.8925 Dün Sanayi Birliği idare heyet verıyoruz: 
lıl -, YUıoıırt · 100 PENGO 24.9575 toplanarak tadil edilen birlik ni - Mesele, zannettiğinizd<>n daha. ğırılmış, bu mesele hakkındaki bil n, ,,,._ a nızamname>i - bi şudur: d'kl · 

1 fi• ""'nurta Ih 100 LEY 0.9050 zamnamesini tetkik etmiştir mühimdir. Bugun·· kü mutfak siste- ı erı soru muştur. -.:ini İdd" racatını tahdit et- Genel ithalat rejiminde ve di - d 
fıtın ıa ederler. · ğer tenzilatlı tarjfele:de, yüırlü 100 DİNAB 2.8350 Yeni nizamname yakında toplana- mi, hayatın pek ucuz olduğıı bir an a şunlar ııanlathaflabRür 

ti·· Utta taciri · · b fik' ı · d ı lOO YEN 34.6050 cak olan umumi heyet içtiınaına devirde teşekkül eden bir mutfak Osman da şunları anlatmıştır: "ı tetk' erının u ır e- ithalatına karşı müsaıt avranı -
dohu de-~ . etmeden reddetmek dığı çok görülmüştür. Mesela: 937 100 İSVEÇ 30.5425 tevdi edilecektir. sistemidir. Tabii o zaman bu dere- - Ben Tokatlıyan sokağında şo-
•ın.ı., liz~dı:r. Bu şikiye!ler ara- senesi Mayısından 93!1 senesi Ha- 100 RUBLE 23.8625 Pamuklu dokumacıları cede hileli yağlar satılmazdı, saf förler kahvesinde oturmakta iken 
l?ktut. llu ınde durulacak noktalar ziranına kadar yünlü dokuma için , ................ ,_,.....,_,..,.,,.....,.....,.... ...................... 

1 
ve halis tereyağı ucuzdu. O zaman Nitelli gelerek beni ~ağırdı. Dışa-

Cıtiııı .. hıısusta bir yumurta ta- tenzilatlı bir tarife tatbik edilmiş- '
0 ~ • • • "' • • • • • Dün, pamuklu dokuma fabrika- halis tereyağile bir börek yapıla- rıd~ yaya kaldırımı üzerinde cMa-

ııy.r~,duşüncelerinI aşağıya ya- ~i. Bu V.i hadiselerden çıkan ma- t 
5 

HAM •• TA H v 1 
L lı. T törleri Ticaret Odasında toplana - bilirdi. Halbuki bugünkü yağla bö- dam Atina davasında yaptığım şa-

.. hük' • t ··nı·· k Türk borcu ll 19.25 rak, Ankarada dokumacılar kon - rek pişirmek veyahut tavada bir hitlikte ben hadiseyi inka'r -•tim. -... tunı naya gore, urne yu u umaş ol 
19 75 

"" 
'•lıetbn· . ıırta nizamnamesi, mem- ithalatını himaye edeceğe benze- Erga · gresinde görüşülecek meseleler şey kızartmak insana iki manada Sen de inkar et; korkma! Sana 
intihllk ~Ilı. İstihsal ve hizmetine' miyor. Esasen kadınlara mahsus ~-........................ """""" .... """'""'"'" ..,....,......, .... etrafında tetkiklerde bulunmuş - pahalıya mal olmaktadır. mes'uliyet gelmez. dedi. 
filıdir. tı~den bir nizamname de _ yünlü kumaş sanayii, senelerden- u. 8 ıı:: F ı AT LER i !ardır. Biri, Y•ğ hileli olduğıı için her Haklın suçluya şahıdin bu ifa _ 
falıir v ~de Yumurta ist!hsalatı, beri yapılan himayelere rağmen kuruı s. şeyden evvel mideyi bozmaktadır. desine bir itirazı olup olmadığını 
r11şıığ:ı :.0~ta. halli köylülerin uğ - pP.k ileri gidememiştir. Eğer bu Bakla •• • • • 36 y b 1 bundan başka bir tepsi böreğe sormuştur. Suçlu şahidin bu ifade-
0n tavu·ll' ışt,,.. Köylü, her gün beş iddia doğuyorsa, inkişaf imkanı Bezelye • • • • 30 angın aş angıcı bir kilo yağ gıittiği için keseye do- sini kabul etmemiştir. 
la .. lar, l:'teından biriktirdiği yumur- olmıyan bir sanayi şubesini lü - Liibana • • • ı 50 Dün Eyüpte Otakçılarda Camı kunmaktadır. Bugünkü yemekle -

' n sokagın· da 16 numaralı tellfil Asa- riıniz pahalıya mal olmaktadır. Me- Mahkeme, suçlu Nitelli hakkın-iotU,;;_ Yakın piyasa yerine zumsuz yere himaye etmeğe ne Pırasa • • • • , 1 50 d k · t kif k · 1ınm 
~ ~. tab'• k d selli: Bir patates köftesine hır' kilo a ı ev ararının gen a a-''Jııı, k" u bu YQmurtaların bir lüzum var? Çünkü gümrük hima- Ispanak • , • 2 fm kiracı olara oturduğu ev en sına ve Şükran, Nimet;, İsmail, Ül-
d.en •eL~eYde beklediği için, köy _ yeleri, dışarıdan gelen bu nevi eş- Şalgam • • • z yangın çıkmış, derhal yetişen itfa- tereyağı, orı, on beş yumurta, ya -
ııı , ''-' !az fı .. d'' "l .. t•· rım kilo kadar koşar peyniri gider. ker namındaki funıne şahitlerinin •k ~ek e Yttmurta sevket _ yanın pahalılaşmasına sebebiyet Havuç • , 2 50 iye tara ndan son ur:ı muş ur. celbine karar vermiştir. 
E:ğer b'te kabil değildir. vermektedir. Esasen himayelerin Kereviz kök , 4 Yangının, Asafın dokuz yaşında- He~~P edilirse üç kişilik bir pata- _ ·-<>--

1~e1- ı,· ~de de yumurta yetı'şt"ır- müddeti de muvakkatti. Hükumet Ker~v•- yaprak 2 1 ırak tes köftesi, bize aşağı yukarı 2 . 3 
S • ,ın ''"- ~ ~ ki oğlunun yanar manga ı b a· POL IS 
•· ' ' .... 1 b ··dd t zarfı d h' t• Engın' ar Adet . 7 liraya malolmaktadır. Yalnız bir 

el. 
'llıay.d . erce tavuk besliyen u mu e n a 'maye ne ı- k - km d d 

, rak so aga çı asın an ve ev e k k 1 ko"bd ar çıftllk sahipleri olsay- cesinde, o sanayi şubesinde bir in- Karnabahar 4 ap yeme için bu kadar para .. Bir 
, e kimse bulunmadığı için mangal - k ~alı!eı~•kn . şehre, taze yumurta kişaf alameti gördüğü takdirde, hi- Yeşil salata lOO ü , 40 d k ıl .. .. 

1 
de böre yaparsanız üzerine tane-

" • ., an sıçrıyan ıv cımın goru me - kur 
lıı alhUki bi ~ınkam, hasıl olurdu. mayeye lüzum görmez. Yahut bu Pancar demet • • 2 50 mesinden çıktığı anlaşılmıştır. si 10 biruştan Yo~a portakalı alu-
kaYedarı ' e, tavuk besliyen ser- himayeden müspet bir netice elde sanız, yemek .,ize 5 . 6 liraya 
b 0Yliilerd~ Yoktur. Ek>erisi fakir P.dilmediği de sabit olursa bu hi - mal olur. Her gün 5 - 6 lira mutfak 

eş on l' il'. Fakir köylüler de, mayeye nihayet verilir. Çünkü hi- B o·· c ek En s t ı· t u·· su·· parası vermek her. yiğitin harcı 
g;d'lııeı llt11:rta için, köyden şehre rnaye yüzünden hasıl olan paha · değildir. 
ııı'Qlaı; l>ek tabü olarak hu yu- !ılığa katlanmak, vatandaşlar için Onun için bize ucıız ve iktısadi 
~~. niıa~ı biriktirecektir. Yumur- bir fedakarlıktır. Eğer bu feda · t d b • 1 1 bir mutfak Iazım. Bunu nasıl yap-
'"YIUte/anıesı, fakir ve orta halli karlıktan bir fayda hasıl olmuyor- e 1 r e r a 1 y o r malı? 
~iiı .. ın bu 'b · h sa, neden himayeyi 1evam ettire- VEKİLHARÇ 
l •nu11d gı ı ususiyetlerini lim?. 0 du· e tut b· · !nı l!ib. . mamıştır. Garpte 

,_ltletde h 1• bııde de köylerde, şe· 
~ er no;;, 
... '•~k"-'·ı b«n yüzlerce yumur-
''11 --..ı dig" . 
~ n· ını zannediyorz. Yu-

~. L lzaııına ' b • 
~lttuJııı mesı · u zan üzerı-

Dut bütün Askerliğe davet 
Kadıköy yerli Askerlik şubesin

den: 

Kumar oynatan bir kıraat
hane kapatıldı 

Dün Tepebaşında Kanunu Esa -
si kıraathanesinde kumar oynan

makta iken emniyet ikinci şube 

üçüncü kıstın memurları tarafın -
dan ani bir baskın yapılmış ve bir 

çok şahıslar kumar oynarken ya -
kalanıruştır. 

Kumarbazlar adliyeye teslim e
dilmişlerdir. Kıraathane de derhal 
kapatılnuştır. 

1:3ir sarhoş Adliyeye verildi 

- Soldan sağa -
1 - Resmi tazim, müskirattan 

biri. 

2 - Bir kadın ismi, Çerkesm bir 
kısmı. 

3 - Söyleme; bir erkek ismL 
4 - Çocuk doğurtan, kapı, tas

dik ve sual edatı. 
5 - Erkek, bir şeyde durmak, 

esmektıen emir. 
6 - Sadıklık. 

7 - Bir hece, bir nevi kumaş, 

dört hafta. 
8 - Eziyet, bir meyva, dört ta

rafı su olan yer. 
9 - Bağışlamak, Belkisin Me -

like olduğu diyar. 
10 - Merbutiyet, ufalamaktan 

emir. 
11 - Gemilerin sığındığı yer, ne 

için? 

- Yukandan aşağıya -
1 - Bir cins kıymetli taş, bir 

cins balık. 
2 - Güzel yazılmış bir eser, 

sonsuz. 
3 - Parça, insan . 
4 - Kıptilerin sık sık tekrarla

dığı kelime, sekmekten emir, bir 1\t Uştllt' 
fil .eseıe Ya•-- . 

dıt, tı:·· u"" bundan ibaret de-

Bu fikir, hiç te reddedilecek bir 
fikir değildir. Gümrük tarifele -
rinde tadilat yapılacağı sırada, bü 
tün sanayi şubeleri üzerinde ay -
n ayrı tetkikler yapmak liızımdır. 
Daha doğrusu sanayi erbabının da 
bu mesele hakkında fikirleri so -
rulma!ıdır, nitekim 929 senesinde 
gümrük tarifelerinde tadilat ya -
pılacağı zaman. İstanbul ve İzmir 
Ticaret Odalarının fikri sorulmuş
tu. Bu sefer de, sorulacağını ümit 

ağaçları 
köylü tenvir 

ekiminde 
ediliyor 

Bursa (Hususi) - İpek böcekçi-ı dikim mevsiminden hiç olmazsa 
!iği enstitüsü yeni sene mahsulü- bir ay evvel a~ılıp hazırlanması ve 
nün daha verimli olmasını temin bu suretle çukur toprağının hava

Kadıköy Askerlik şubesine men- Yeşildirekte Kimsesizler Yur - muharririn ilk ismi. 

&ev~ 0 Yden h 
ı . Cdi!ıı Şe re taze yumurta 
1 ıtı e da&· 
, etde ı, Yumurtalan şe -
Jo~ı llıubaf 
l'f Ur. So• aza edecek tesisat 

t ı •l"ti il gkukltava depolarının ta-
•c~ı e Y"k ~ Cti b u sektir. Yumurta 
~ ~lıılttt~ u Pahalılık yüzünden 
""dıı sandık) ediyoruz. 
Ilı llıııı k arını mağazaların ======:::::=::::::::=:===:==-

•eı.Ut;... ~tında muhafaza etmek yik eden sebepleri de birer birer 

yolunda bazı tedbirler almaktadır. landırılması icap eder. 
Bu meyanda olarak dut fidanı di- Dut fidanı dikilecek çukurlar 
kilmesini teşvik için ve bu fidele- en az iki buçuk karış yani kırk beş 
rin nasıl dikildiğine dair bir bro- veya elli santim derinliğinde ve 
şür çıkarılmıştır. Asistan Nilüfer iki karış yani otuz beş veya kırk 
Oktar tarafından yazılan bu bro - santim genişliğinde olmalıdır. 

sup yerli 335 doğumlu erlerin de _ duoda oturmakta olan Halit na - 5 - Kuzu sesi, vücut, zaman. 
vam eden ilk yoklamaları 15 Mart mında bir şahıs fazla sarhoş ola - 6 - Beşiktaş civarında bir semt. 
939 da bitecektir. Bu erlerin nüfus rak önüne gelenlere hakaret etti- 7 - Sporcuların yaşası, Beyoğ -
cüzdanı ve dört vesika fotoğrafile ğinden yakalanarak adliyeye tes- lunda büyük bir mağaza, ekmek 
birlil<le şubeye gelerek yoklama- lim edilmiştir. yapılan şey. 

8 - Bir kumaş, yevmi biı- ga -larını yaptırmaları ve yoklamasını 1==============1 
zete, İzmir zeybekleri. 

vaktinde yaptırmıyanların 

görecekleri ilan olunur. 
ceza 

• TAKViM. 
9 - Titreme, mamure. 

ıı .,•tınd k "1'I asıı, y e alıyorlar. tetkik etmek ve ihracata m:lni olan 
~ için, ttınıırta ihracatını artır - meseleleri ortadan kaldırmak la

şürden 10 bin tane bastırılmıştır. Fidan dikilirken evvelce çıka _ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""' 

Bunlar köylüye ve müstahsile da- rıl:nış olan çukur toprağının iyi 
ğıtılacaktır. Aynca enstitü heye - bir tarafından yarısı tekrar çuku
tindc muhtelif gruplar, köylere ra doldurulur. Bu toprağa bir mik

giderek koza için propaganda ya - tar eski gübre karıştırıla-. Fidanın 
pacaklardır · köklerindeki ince saçaklar ve kalın 

1357 HiCRİ 
Zılh ece 

135-! RUMi 
Şubat 

10 - Bir kadın ismi, vücudün 
sert kısmı. 

~rta ticaretini taz- zımdır. 
""ııı·ı ·'ıııımımı~ 

mııııııınıııııııııııı ıııııııııııııııınııını r"1 11ııııı111111ııııııı111ıı1111n 

~!:~· ~is, Nezıe. Grip, Romatizma 
"'1!ijımmııııııt' Kı .l..lık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
"=::.-.. ~abında günde 3 kaşe alınabilir. mıııııııumımıun 

Dut fidanlarının sonbahardan köklerdeki fazlalık kesilir. Yara 

itibaren ilkbahara kadar '1ikilece- ve bereler temizlendikten sonra fi
ğini bildiren ı.roşürde •. kışı şiddet: danın boğazı toprak hizasına gel -
ti olan mıntakalar halkının bu ışı k .. kurd ki t k ·· me uzere çu a opra uze-
daha ziyade Mart ve Şubat ayların-, .. . 
d 1 t · olunmakta- rine oturtulur. Kok kenarları mce a yapma arı avsıye 

d 
toprakla doldurulduktan sonra ge-

ır. 

Müstahsilimiz için faydalı bilgi
leri ihtiva eden bu broşürün bazı 
maddelerinde deniyor ki: 

·Dut fidanı dikilecek çukurların 

ri kalan toprak çukura atılır ve 

ayakla sıkıca basılır ve fidan top
rak hizasından bir karış yani yir
mi veya yirmi beş santim yukarı-

(<endi ile arkadaşını temize çıkac· di, amma bir suretle eline geçire
mak için ne kurnazca planlar kuı·· bilrniı/ ve onları tehdit vasıtası gi
duğunu anlayınca büsbütün şaşır- bi kullanarak para koparmıya ça
dı, kaldı. Kendi kendine, müddei· lışmıştı; fakat emeline muvaffak 
umumi ile boy ölçüsmiye kalkış- olamadan ölüp gitmişti. 

ti tığına pişman olmuştu. Bütün bunlar, Diksmer'in naza. 
••ton LÖRU Çeviren: Raalm Özgen o, şimdi, bütün meseleyi kavra· rında tavazzuh etmişti. Onun iyice 

()da . - 32 - mıştı. Bu dört duvar 8;1'a~ında, fa- anladığı birşey daha vardı ki, müd-
Qe ll;dedığillı.i Ya . . . . cia, şöyle cereyan et~L~.tı:. Sabah: deiumumiyi tehdide, korku tınıya 
llaııı d:ye•yt k Ptı. Polıs komısen ı - Bu mektupta, metresı Kosta leyin, şantajın son şeklinı Sınamarı yarıyacağı zannile getirdiği iki pa
~İııd lıer lıaı~ ıştırdı. Zavallı a. Rika'yı Didye ile aldattığı yazılıy- ve Rejin ile tesbit etmek maksadi- ket kağıdın birşeye yaramadığı idi· 
s11b eıı kork e, komiserin tazyi• dı. Fakat biliyor musunuz ki, bana le :nüzakere için adliye sarayına .. k" .. dd . 

1 1 
t'kl ' 

~i ~~a kapı( ınuş, Yahut vicdan a- da, bu Kosta Rlka aleyhinde, im - "id~n Lanblen hiç şüphesiz, ancak ç~n u mu 
1 
eıhumdumb •. e e dgelçlı 

1
e-

"oa lllış ol lı k. k d. B b ıo ' rı zaman, a ey ın e ırer e ı o a. Pis lı slt\ın e ma ı, kendisi- zasız bir me tup gel ı. en, u Sinamari'nin nazarında pek büyük . . , _ 
lıa .. o •Yatın/ n7r'resine asın.akla adamı, adliyeye getirttim .• Kendi- ehemmiyeti olan ve kendisine de bıle~e~ mahıy~.tt~ olan bu kagıtla
deli• lıaYatt ayet verdi. Öyle sinin bu işte masum oldugunu ve büyük bir menfaat temin etmiye rı hukumsuz duşurrnek ıçın, evvel· 
Q•tııg~ ttkııac: kalsaydı, yakalanıp Muna ismindeki metresinin de, yarıyan kağıtları yanında götür _ den her çareye bas vurmuştu ve 
~e~d .ıtn.iş; ötek7t~ .. Tedbirli blr a- Didye ile hiçbir münasebette bu - müştü. müstantıka ihbar elmekle ne ka· 
0Yle tıı'..takibatt unyaya sıvıştı da lunmadığını ispat etti. Bu kağıtlar, ne gibi şeyler olabi- dar da maharetle hareket etmişti. 
t)İltsııı "~§Ünnıe an k~rt~rdı. Siz de Diksmer susuyordu. Müddeiumu· lirlerdi? Paradan bahseden kağıt· Ya Lanblen meselesile sıkı sıkıya 

tı 1. eq z mısınız, azizim mt, onun omuzuna vurarak: lar mı? Evet .. bunlar, yalnız başı- alakadar olan Didye cinayetinde 

lı~t~ ıs anı;,.i - Ya .. bu Didye, sizin dostunu· na bir cinayete değebilirlerdi. Bu de, içtimai yardım müesessesi me· 
' ~sonra s~nş~ş~ın şaşkın bak- zun dostu idi, öyle mi? ue tuhaf kağıtlar, para talebine mi dairdi? murunun uydurma intiharından 

l'ııtıı. Iıe·n llıi? be ıı ~ayretle: şey.. dostlarınızı, dostlarınızın Hayır. Çünkü Sinamari, bu gibi evvel, onun oplis komiserine mü
l:lr;ııı•· ı, bidye n ~ı_? Ben diyo. dostlarını ne güzel intihap ediyor- kağıtlar yazacak, yahut yazdıracak racaat etmesi, hile ve şeytanlığın 
tıı;~~ '~. teı·tibin'. 

1 
sızın ve Östaş sunuz! Gördünüz mü, ne gibi in· kadar şaşkın değildi. Fakat, mutla- bir şaheseri değil miydi? 

llıe1q~ lt acıaın ız '.: K:osta Rika is- sanlarla düşüp kalkıyorsunuz, azi- ka, para dalaveresine taalluk edi· Müddeiumumi ayağa kalkmış, 
~'llıı P ııetices~ gonderttiğiniz bir zim Mösyö Diksmer! yorlardı. mağlup, şaşkın ve bitkin bir halde, 

~afı.ı:ıct11n n:e. Didye, bu a- Diksmer, müddeiumuminin ne Lanblen, bu kağıtları, nasıl eline beli bükülmüş, elleri arkasında do-
oguldu; çünkü ... kadar şeytanca hareket ettiğini ve ııeçirebilmişti? Burası belli değil- !aşan Diksmer'e, ses çıkarmadan 

11 - Fransanın merkezi, müthiş. 
26 3 

sından kesilir. 

Dut fidanlarının bahçe ve tarla 

sınırlarına dikilmesi daha fayda . 11 ._2_1_1 ·._cl-=A-'-:'"'."""~---K~A~"-:l-\1~1._o ... ı-I 

lıdır. Çünkü bu suretle dikim, tar- S E N E : 1 9 3 9 

Otomobil çarptı 
Sakızağacında Altınbakkal so -

kağında 19 numarada oturan Mu -
alla, Tarlabaşında gitmekte iken 
1707 sayılı otomobilin çarpmasına 
uğramış ve suçlu şoför yakalan -
mıştır. 

lada başka bir ziraat yapmağa en· 

gel olrnıyacağı gibi sınırların ayırt 
edilmesine de hizmet eder. 

V r Sati 

ŞUBAT 
Dut fidanları sınırlara dikildiği 

takdirde fidanlar arasındaki açık- ı 
!ık bir metre olmalıdır. Bahçe ha-, 

!inde dikildiği zaman fidanlar ara

sındaki açıklık en az iki ve sıralar 
arasındaki açıklık da iki buçuk ve
ya üç metreden aşağı düşmemeli . 

Guneı 
6 57 
Öğle 

12 28 
lkindl 
ı; 22 
Akı,am 

17 41 
Yat:tl 

19 13 
lnısak 

17 

16 
Perşembe 

E.zanl 

Güneı 
1 15 
O ~le 
6 46 
ikindi 
9 39 
Akşan1 
12 ()() 

\'atsı 
1 32 
imsak 
il 35 

Üzerinde esrar bulundu 
Yedikulede İmrahor mahallesin

de İstasyon caddesinde 25 numa -
ralı ahırda yatan sabıkalı Mehmet 
Meriçin üzerinde iki gram esrar 
bulunduğıından yakalanarak adli
yeye teslim edilmiştir. dir .. 

bakıyordu. Sinamari, bu polis funi- - Siz, mösyö Mer!en'in, şu G. K. dar büyük bir dosfiukla bana gel
rinin .şaşkınlığı ve bitkinliği arka- denilen kanlı katilin bir hafiyesi menizden her halde blr beklediği
sında başka şeyler bulunduğunu olduğunu bilmediğimi tahmin ede- niz vardı. Onu söyleyiniz, polis a
sezmekte güçlük çekmiyordu. o. rek, derhal, beni irşat etmiye zah- miri efendi! 
nuo, arasıra kendisine göz ucile met ettiniz. Bu, bilhassa, takdire Sinamari, bilhassa, bu cpolis a
baktığını görüyor, kendi kendine şayan bir harekettir, azizim Mösyö miri efendi. sözlerini o kadar tah· 
bir şeyler mırıldandığım işitiyor- Diksmer. ki_r edici blr şekilde söylemişti ki, 
du ve bu hallerin, Diksrner'in vic- - Ben .. ben, size hizmetten baş- ~smeri büsbütün alıkla.ştırdı ve 
dani bir mücadele içinde bulundu· ka bir emel beslemiyorum. üoylemek istediği şeyleri dudakla-
ğuna delalet ettiğini anlıyordu. - Bundan eminim. Yalnız, şu n arasında dondurdu. 

Sinamari, eafdilane bir eda ile: var ki, getirdiğiniz kağıtlar, bana - Cevap vermiyorsunuz! O hal-

A . . D'k b.. .. zaraı verecek şeyler olmadığı için, de, sizin yerinize ben söyliyeyim: 
- zızım ı smer, utun konuş- · · ·· .. · 

ettiğiniz hizmet, pek ehemmiyet- Hırsınızı bıliyorum, Mosyo Dıks-
tuklarımızdan sizin bana hizmet . · H t • b · · · · ·· · ·· ·· ' ' ' sızdir. a ta, enun gıbı namuskar mer! Hiç şuphesız, benden Mosyo 
maksadile geldiğinize hükmediyo- bir adamdan şüphelenmekle, üze- Daks'ın mevkiini, emniyet umum 

rum. . rimde fena tesir husule getirdiniz. müdürlüğünü istemiye geldiniz; 
DedL 1 d "l '? . . . . Madam Demuzen'in, büyük bir ka· eg mı· 
Diksmer, bıraz korkar gıbı oldu d nlık f' til . . , Diksmer, korkak bir sesle·. 

ı sa ıye e ımzalamamı ıstedı-
ve.:._ Evet. ği kağıda imzamı atmak gafle- - O mevkie müstahakım; fakat 

Demiye mecbur oldu. 

- Siz, benim aleyhimde olduk
larını zannettiğiniz birtakım kağıt
lar getirdiniz. Bu, fena bir hareket 
değildir. 

Diksmer, içini çektikten sonra: 
- Ben, sizin dostunuzum, müd

deiumumi efendi. 
Diye mırıldandı. 

tinde bulunamazdım. Bütün bun- artık söylemiye dilim varmıyor. 

lara rağmen, hakkımdaki iyi niyet- - Ne suretle müstahak bulunu
lerinize nankörlük edecek tıynet- yorsunuz? Dün gece Desjardi'nin 
te bir adam olmadığımı da söyliye- kaçmasına meydan vermekle mi? 
bilirim azizim Mösyö Diksmer... - Bilakis, onun kaçırılacağını si-

- Müddeiumumi efendi, benim- ze haber vermekle... Size, bu hu
le alay etmeyiniz. Ben, derin bir susta, kiifi derecede malumat ver-
bedbahtlık içindeyim. medim mi? 

- O kadar ümitsizlenmeyiniz. 
Herşeyin çaresi bulunabilir. Buka-

- Kafi derecede değil. .. 
(Arkası var) 



ANKABA RADYOSU vatuar muallimlerinden İskender 
Dalga Uzunluğu Ardan tarafından solo keman kon-

1939 m. 183 Kes. ı20 Kw. seri verilecektir. Piyano da Bn. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. Vecihe :refakat edecektir. 

T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye Radyosu Ankara Radyo•u 

Perşembe 
Saat 12,30 Program. 
Saat 12,35 Türk müziği - Pl. 
Saat 13 Memleket saat ayarı, a-

jans, meteoroloji haberleri. 
Saat 13,10 - 14 Müzık (Cazband 

- Çigan), Lantoş orkestrası. 
Saat 18,30 Program. 
Saat 18,35 Müzik (Solistler - Pl). 
Saat 19 Konuşma (Ziraat saati). 
Saat 19,15 Türk müziği - (İnce 

saz suzinak faslı - Safiye Tokayın 
iştirak ile). 

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

Saat 20,15 Türle müziği. Çalan . 
lar: Vecihe, Cevdet Çağla, R. Fer· 
san, K. N. Seyhun. O!myanlar: Sa
di Hoşses, Müzeyyen Senar. 1 -
Andon usta - Hüseyni peşrevi, 

2 - Cemil bey - Hüseyni şarkı: 
(Görmek ister gözlerim her). 3 -
Nuıi Şeyda - Hüseyni şarkı: (Gel 
beni vaslınla şad et), ı - Hüseyin 
Fahrettin - şarkı: (Merhamet kıl), 
5 - Cevdet Çağla - Keman taksi
mi. 6 - •.•...... - Hüseyni türkü: 
(Dağlar aşmadım), 7 - ..•.•. Hü-

• •• 
Eminönü Halkevinden: 

1 - 16 Şubat 939 Perşembe gü-
1ü saat (20) de Evimizin Cağaloğ
undaki merkez salonunda İstan . 

Jul Üniversitesi Tıp Tarihi Doçen
.i Bay Dr. A. Süheyl Ünver tara -
iından (İstanbuldaki eski tıp ki -
~apları) mevzulu bir konferans ve
:ilecektir. Bunu müteakip Gösterit 
ıubemiz (Dekbazlık) piyesini. tem
>il edecektir. 

2 - l 7 - 18 Şubat 939 günleri saat 
(20.30) da temsil şubemiz (Dek -
bazlık) piyesine devam edecektir. 

Davetiyeler Ev bürosw:ıdan alı
nabilir. 

Pertevniyallilerin kongresi 
(Pertevniyal Lisesinden Yeti -

şenler Kurumu) nun senelik kon

gresi, önümüzdeki Cumartesi günü 

saat ·15 te Aksaraydaki lise bina

sında toplanacaktır. Bu toplantıya 

liseden şimdiye kadar mezun olan 

bütün gençler davetlidir. 

seyni türkü: (Yakın gel yakına), Konservatuar konserleri 
8 - Mahmut Celiıleddin paşa - İs· 
fahan şarkı: (Dili biçare senin), Önümüzdeki Salı gecesi Fransız 
9 - Ari.f Beyin - İsfahan şarkı: Tiyatrosunda altmış kişilik ilk or
(Canda hasiyet mi var), 10 - İs- kestra konseri veriliyor. Konser _ 
fahan türkü: (Feslegeni ektim gül vatuar her ay biri muallim ve biri 
bitti), 11 - Rahmi beyin - Bayati talebe konseri olmak üzere iki 
Araban şarkı: (Bana noldu değiş- meccani konser de tertıp ettı. Mec-
ti). pani konserlerden biri Cumartesi 

Saat 21 Memleket saat ayarı. günü saat 17.30 da kunservatuar 
Saat 21,10 Konuşma. mezunlarından ve konservatuar 
Saat 21,30 Esham, tahvilat, kam- keman muallimi İskender Ardan 

biyo - nukut borsası (fiat). tarafından verilecektir. Bunun için 
Saat 21,30 Müzik - lEdip Sezen yüksek mekteplerle liselerıı sıra 

tarafından Violonsel solo), Anten ile davetiyeler tevziine başlanmış 
Rubinstein - Sonata opus 18 Ce- tır. 
mal Reşit - Piyanoda refakat eden. Orkestra konserinden halkın ko-

Saat 21.55 Müzik (Opera arya· lay:ıkla istifadesi için biletler çok 
lan - PJ.) ucuzlatılmıştır. 

Saat 22.15 Müzik (Küçük orkes- Ayın 28 inde Şan öğretmeni 

tra - Şef: Necip Aşkın), 1 - Kutsch Ren Gelenbevinin vereceği mecca
- Macar marşı. 2 - Mainzer ni Şan konseri için de şimdiden 
- Viyananın çamaşır yıkıyan ka - hazırlıklara başlanmıştır. 

dınları (polka), 3 - De Micheli ------------
• Hasret (Serenad), 4 - Gebhardl 
- Karnaval - (vals). 5 - Lau -
tenschlager - İlkbahar (Arjantin 
serenadı), 6 - Kutsch - İspanyol 
kapri~osu. 7 - Müller - Küçük 
serenad. 8 - De Micheli - Sen se
renad. 9 - Bucalossi - Pestalozza
nın Ciribiribin şarkısı. 

Saat 21.15 Müzik (Cazband -

Pl.). . 

iKDAM 
- - --- -- ' 

Ahone Şartları_ 

•
1
• -M1KfsöirT1 

,s ELAM 'İ 
1 Büyük itina ile 1 
1 

Seçilen Kupon 
Kumaşlarını I 

1 Elbi~:·~~;·~aya 1 
1 karar vermeyiniz j' j 
1 BAH ÇEKAPI --···· ................ .. 

İSMET İNôNO 
• 

ALBOMO 

HAYATI- ESERRLEI 

Milli Şefimizin 72 Büyük Resimleri ile ve 

Değerli Muharrirlerimizin Cümhurreisimiz 

Hakkındaki Yazılarile Çıktı. 

YAZISI OLANLAR 

HÜSEYiN CAHlT, 
M. 1URHAN TAN, 

PEYAMi SAFA, 
AblDlN DA VER 

Saat 23.45 - 24 Son ajans haber
leri ve yarınki progralIL 

Tiyatrolar: 

Senelik 
G aylık 
3 aylık 

DAHİLİ HARİCİ 

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

Sultanahmet Beşinci Sulh Hu -

kuk hakimliğinden: 2 5 8 UYUK SAY FA 3 O Kurus Nuruosmaniye Türbe sokağında 

4 numaralı evde mukim iken 28/ "lll"llll••••••••••••••••••••••ıİıllln' 
1/939 tarihinde öhm ve mahkeme-

ŞEHİR TİYATROSU 

t 
.ii,,,llıif., Dram k1'mı 

ı :Jıft 1 I• be gunu akşamı 
.!'i/f

1 
~,, , 16/2/9.39 .. Perşem -

1 
ıJ ,.,. fi/ sa_a t 20 - 30 da 

Birinci Sahile 
ikinci Sahife 
İç sahifeler 

TJ<;K SÜTUN 
SANTİMİ 

400 kuruş 
250 kuruş 

50 kuruş 

30 kuruş 

:~l;:~:s~~Ji~~~~Ec~:E:~ 1 lstanbul Belediyesinden 
bulunan İkbal Günyüzün hali sıh- ••••••••••••nı•m••••••••••I 
halinde ve 934 senesi içinde Beyoğ-

'ı . ın jİ Bffi MİSAFİR 
'i11111111 GELDİ 

4 perde 

KDMEDI Ki SMI 
16/2/939 Perşembe günü akşamı 

saat 20 - 30 da 
YANLIŞLIKLAR KOl\IEDİSİ 

-----o 

E Sadi Tek 1 

Şehzade başı 

(TURAN) 

7 - 8 inci Sahileler 

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

DiKKAT 

Gazetemize iian vermek is· 
tiyenler gerek doğrudan doğ· 
ruya gazetemjz idarehanesi
ne veya İlanat şirkf'tlerine 
müracaat edebiliı-ler. 

lu 4 üncü noterliğince 12791/545 
No. ve 22/9/934 tarihi ile tanzim 
edilmiş ol~n resen vasiyetname 
mahkememizce Musaleh Faika ve 
vasi ve tenfiz memuru huzurları 
ile açılarak mumaileyhanın bazı 

eşya ile Divanyolunda Cebeci so -
kağında 2/4 numaralı evi muma
ileyha Faikaya vasiyet eylediği arı
laşılmış olduğundan bu vasiyet -
nameye karşı bir itirazı olanların 

ilan tarihinden itibaren bir ay için
de mahkememize karşı dermeyan 
eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

tiyatrosunda ·---··-- - ----· 
Donanma Gecesi . ~ 

Vodvil 3 perde. Cuma akşamı, =: 
Cumartesi talebe matinesinde: 

HAMLET 

Halk Opereti 

Bu akşam 9 da 

ESKİ HAMAM 
ESKİ TAS 

operet 3 perde 
Pek yakında: 

Jülye Jül yeni ve büyük 
bale heyeti 

KONFERANSLAR 

Kadıköy Halkevindcn konferans 
17 /2/939 Cuma akşamı saat 20.30 

da salonumuzda Bayan Halide 
Nusret tarafından (Halk Edebiya
tı) mevzulu konferans ve Ko.ııser-1 

i LAN 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
ANONİM ŞİRKETİNDEN : 

1 Mart 1939 tarihinden itibaren Şirketimiz namına mem

lekette ithal edilecek makine, aiat ve edevat, inşaat ve işlet

me malzemesiyle sair bilcümle eşyanın gümrük muamelesi 

ve tertip edilecek fabrika ve mahaliere kadar sevki münaka

saya konmuştur. Teklifler kapalı zarfta olarak 25 Şubat Cu

martesi günü saat 11 de isteklilerin önünde tetkik edilmek 

üzere İstanbulda Balıçekapı Taşhanda 42 numarada kabul 

edilir. 

İstiyenlere şartnamesi parasız olarak yukarıdaki adres

ten verilir. 

Belediye sınırlan içine alın?-1akırköy öazasına bağlı eski (Kali

rek mahalle haline girmiş olan Bakırköy kazasına bağlı eski (Kati

tarya) köyünün (Şenlik) olarak isimlendirildiği ilan olunur. 

(B) (1022) 

•• 
Hal binası dahili deniz ciheti ikinci katta 68 No. Jı ardiyesiz ya

zıhane 240 lira senelik muhammen kira ile üç sene müddetle kira

lanmak üzere açık artır,mıya konulmuştur. Şartnamesi levazım 

müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 54 liralık ilk teminat makbuz 

veya mektubile birlikte 23/2/939 Perşembe günü saat 14.30 da Da-

im! Encümende bulunmalıdırlar. (778) 

Şirketi Hayriyeden: 
Hissedarlar Umumi Heyetinin Toplantısı 

Hissedarlar umumi heye ti, 1939 yılı Martının 23 üncü Per. 
şembe giinii saat 14.30 da şirketin Galatada Fcrınenecilerde 

k5.iu merkezi idaresinde alelade surette içtimaa davet olunur. 
İşbu toplantıya elli ve daha ziyade hisse sahibi olan hia•edar
lar iştirak ederler ve rey sahibi olurlar. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi 
1-1938 yılı hesabatı hakkında idare meclisi ve mürakip ra

porlarının okunması ve mezkii:r hesapların tasdiki ile ida· 
re meclisinin ibrası. 

2 - Müddetleri biten üyelerin yerlerine üye seçilmesi. 
3 - Müddetleri biten mürakiplerin yerlerine mürakip seçil

mesi ve ücretlerinin tayini. 

Diş Doktoru diyor ki: 
..--~~~~~~--__;../ 

Kısa bir müddet ·RADYOLİN· ı 
kullandıktan sonra dişleriniz in
ci gibi parladıktan başka mik
ropların kamilen mahvolduğu

nu; zararlı salya ve ifrazatın ke
sildiğini, diş etlerindeki iltihap
ların durduğunu ve nihayet ağ
zınızda latif bir rayiha başladı-

ğını duyacaksınız. 

Gayet 
Gayet 
Gayet 

temiz 
sıhhi 

ucuz 

Her gün sabah, öğle ve akşam 
yemeklerden sonra dişlerinizi 

RADYO L 1 N ile fırçalayınıı 

lstanl ul r ır. nlyet f andığı Direktörlügünrlen: 

Gayrimenkul Satış flônı 
Bay Andon Gilinisin 18950 hesap numarasile sanciığıJllıl 

aldığı (1000) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vade~ 
borcun ödenmemesinden dolayı yapılan takip üzerine 3202 ~~ 
ralı kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine 
satılması icap eden Beyoğlunda eski Kamerhatun yeni Çukur? 
hallesinin eski iki kuyulu yeni Demirbaş sokağında eski ve ) 
1 kapı 357 ada 25 parsel numaralı kagir bir evin tamamı bir bO 
ay müddetle açık ar tırmıya konmuştur. Satış topa sicil k3Y 
göre yapılınaktadır. Artırmaya g irmek isteyen (220) l ;ra peY 
çesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektub

0 

kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resiınlel"'. 
vakıf icaresi ve taviz bedeli ve te!laliye rusuınu borçluya 

8
' 

Artırma şartnamesi 20/2/939 tarihinden itibaren tetkik etrııe~~ 
teyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurula.cı ~· 
Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat da şartnamede ve takıP 
yasında vardır. Artırmaya girmiş olanlar, hunları t(l'.kik. ed;· 
satılığa çıkarılan gayrımenkul hakkında her şeyi öğrenmı§ 8 ~ 
itibar olunur. Birinci artırma 6/4./939 tarihine müsadif perıe 1 

günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 14 ten 16 va kadsl · 
pııacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tekli.f edilecek ~ 
!in tercihan alınması icap eden gaynmenkul mükellefiyeti ıJe f, 

dık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirdeiiJI' 
artıranın taahhüdü baki kalmak şarlile 24/4/939 tarihine ııı pı' 
Pazartesi günü ayni mahalde ve ayni saatte son artırması yıbıl' 
caktır. Bu artırmada gayrınıenkul en çok artıranın üstünde 
kılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ,-e, 
ti.fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ııı#' 
dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde e rl 
müsbitelerilc beraber dairemize bildirmeleri lazınıdır. Bu '1',1 
haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sıııı;1; 
mıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha ~ 
malıiınat almak istiyenlerin 937 /90 dosya numarasile sandığırıııı 
kuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu nan olunur. 

* 
DİK KAT 

Emniyet sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek e ~ 
isteyenlere muhamminelelerimizin koymuş olduğu kıynıetiJ1 ~ 
tecavtiz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç ~) 
suretile kolaylık göstermektedir. ~ 

Türk Hava KurumlJ 
Büyük PiyangoslJ 

EBŞINCİ KEŞiDE 

11 - Mart - 19 3 9 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan 15,ooo . 

B k 12,000 Lıralık 
aş a 10,000 ikramiyelerle 

20,000ve10,000 
Lirahk iki Adet Mükafat vard•1' 

1 

Bu tertipten bir bilet alaralr iştirak etmeyi jbıl'I ;, 
· ar) 

etmeyiniz. Siz de piyanıonun mes'ut ve bahtı)' 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deniz Ha11tahane11i cildiye 

zühre11iye mutaha1111111ı 

Pazardan maada bergilo 3 den 

l 
sonra haatalarıoı kabul eder 
Adreı: Babıali Cadde•İ Caia
loilu yokuşu köşeboşı No. 43 

.. 


