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Fransızlann teklif ettiği formül 
.. 

lngiliz -Fransız - Sovyet 
karşılıklı yardım paktı 

'Milli Şe/in"'Bütçe müzakeresi münasebetile 

~;;~~;~;;; Başvekil _dün mecliste 
ğinden: 

Reisiciiınhur İsmet İnönii, 
19 l\Iayıs İdman bayramı mü
nasebetile resmi makam ve 

kurumlarla kıymetli vatan • 
daşlurı tebriklerden dolayı 

samimi teşekkür ve kar . 
şılıklı tebriklerinin i bliiğma 

Anadolu ajansını memur et • 
mişlerdir. 

mühim bir nutuk söyledi 
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1
§ Malıye Vekılı : Gayemız koylunun ~ 

I= vergi yükünü hafif /etmektir,, diyor 1 
Cenevrede-,~~~?~~;~E~;RD~F··ıw------' 

Bu üç devlet yapılacak mukavemet için tutacakları 
_hattı hareket üze~inde müşaverede bulunacaklar 

1 
( ............................. iiiii;ii .......... 1 

Londra, 23 (A.A ) - Daiıy Tel· 
graph gazetesinin !bildirdiğine 

göre Lord Halüaks, Fr= nazır
larının kendisine yatıpldarı muh· 
telif teklifler arasında bilhassa a• 
ıağıdaki te.ltlifle çok a!Akadar ol· 
muştur: 

1 - İngiltere, Fransa ve Sovyet· 
ler birliği, herhangi birine karşı 
yapdaeak herhangi bir tecavü&e 
mukavemet için aralarında bir Jıar 
şılıklı yardım paktı iınzabyacak • 
!ardır. 

2 - Bu üç devlet, Almanya ile 
hemhudut bir memlekete kartı 

yapdacak bir tecavüze mukave • 
met için birbirlerine yardım et -
mek bahsinde aralarvı~a,)ıir ;;.ı!ılaş-
ma yapacaklardır. · '. :.· 

.. ... ... ... ... .............. 

Milletler Cemi-

Başvekil Doktor ReHk Saydam. 
Başvekaleti alakadar eden mesele· 
!er üzerinde smulan bazı sual1ere 
cevaben aşağıdaki izahatı vermiş-

t' k • !erdir: ye 1 onseyı ;.Iüsaa<le ':ıuyurursanız arkadaş-

du 
.. n , , , larımızın Başvekaleti alakadar e • 

; . . . . . ~?tım?. ~t~ı .. ı ~~~a::~e~::~~~:;~~:a:~~:~~:~ 
Cenevre 23 (A.A.) _ M:illetler 1 cevap ver_eceğim. . . 

Cemiyeti ,konseyi, Sovyc! murah- Berç Turker ve Refık_ lnce,. ka -
hası Maiski'ııin riyaseti altında nunların elyevm mevkıı mcrıyet -
yaptığı umumi toplantıda evvela tc buhman ve bulunmıyanlarını 
Çinin müracaati ile meşgul olmuş- ayırarak bunların brı mecmua ha· 
tur. \inde neşredilmesini istediler. Bu 

evvelce de burada mevzuuba'hs ol -

Sovy•tl•rle anla, 
malı. için /ngi/iz. 
/er• yeni bir felı:- ' 
lifte bulunan Bo
ne ile teklifi mü· 
talea eden Hali
falı:s ve Poıemkin 

Çin murahlrnsı Welliııgton Koo, 3 - Bu iiç :!evlet, 11,l~~ya ile 
doğrudan doğruya koıiışu ô~ . 
:yan fakat tamamiyeti lıu''tit"dev • 
'-tt b. • h t h. · k~ · zırı ile telefonla gıirü ımiyeceği i· re hükümeline bildirilmek üzen 
"' en m veya u ır •sının . 
menfaati ile 'blfvasıta alalı.addi 1ıu-" çın Varşovaya g!tme!>.edir. Çünkü Dantzig'de cereyan eden son 'hadi-

1 
Japonyanın Uzak Şarktaki geniş- mııştu. F~kat bir ?eticeye iktira~ 
]emek siyasetini tenkit etmiş veı etmemıştı. Basvekale~tt bunu~. ı
Kulangsu'da büyÜ'k devletlerin ı çın bır komıSYon teşkıl edecegım. 
~ukavemet hususuncL. gösterdik-jKa?~nla_ıııı. elyevın m,'.'vkıı meri -
!eri azmin nasıl gergıııtiğl izale et- yd,~ bufunanlarıyle uulunımyan
tiğini ehemmiyetle kaydeytemiş • !arını ayırmak sııretiyle bir neli -
tir. ceye varılınca onu 1huzurunut.a ge· 

JaıM1n bir memlekete kar§• yapıla- hafüu-ı Alınan topraklarından geç- seler hakkında ta1silat verileeek . 
cak bir tecavüze mukavemet ' için tiğl için muhaverenin Berlin'den tir. 
de tutacakları hattı hareket balısln dinlemnesi mümkündür. Filhakika Polonya hfrkümeti, ;. 
de aralarında mÜsaverede buluna· Sefir He Hariciye Nazm Beek a- tidalle hareket ettiğinden şüphe e-
. , , rasında Yapılacak görüşmeler es - dilememesini arzu etmekle ve 
taldardır. nasında sefire hinihacette İngilte- (Arkası 3 fü>cii sayfada) 

Daily Te!egrı;ph, bu haberi ver-
dikten sonra, tefsir mahiyetinde ---------------.-----

olarak ~unları söylemelİ.tedır: p t ı t b 1 
Bu vaziyete göre. İngiltere, Fran r 0 S Ve S an U 

sa ve Sovyetler birliği, J..itvanyaya 
karşı yapılaca•k bir tecavüze mu • 
kııvemeti taahhüt eımo§ olacaktır. 
Letoiı.ya, Estonya ve Finlandiyaya 
karşı yapıl~ak bir tecavüz takdi
rinde ıse aralarında müşaverede 
bulunacaklardır. 

İngiliz kabinesi 
dün toplandı 

Loııdra, 23 (A.A.) .,-İngiliz ka -
'binesi m .. taı Çarşamba toplantısı 

haricinde bugün de ·bir içtima ak
dedecektir. 

Kabine, tetkik edilecek mesele -
!erin pek çok olması dolayısile bu 
hafta iki defa toplanacaktır. 

Polonya dahi 
İngiliz - Sovyet 
itilafını istiyor 
= = === 
Londra, 23 (A.A.) - Beynelmi • 

le! vaziyet hakkında izahat ver • 
mek üzere davet edilen ~olonya -
nın Londra sefiri H.aczinski, tayYa
re ile Londradan hareket etmiştir. 

Sefir Perşembe günü Londraya 
avdet ettiği zaıman Polonya hükil · 
metinin İngiltere ile Sovyetler 
Birliği arasında mütekabil bir yar 
dnn paktı akdedilmesine muteriz 
olmadığını bildireceği tahmin e -

- dilmektedir. 

Diğer cihetten iy; haber alan 
• mahfellerde söylendiğine göre Po
. ı.. -,va, LitvanYa'nın istikliı.lini 

munafaza etmesi keyfiyetinin ha· 
yatı bir zaruret olduğunu ilan e -
decektir. 

Mütehassıs çalışmalarını ve 
anlatıyor neler yapılacağını 

ıstikbalde alacağı şekli gösteren kat'i planları tesdik edilmiş olan 
Beyazıt meydanı ve Vezneciler semtlerine yukarıdan bir bakış 

Şehir mu~e~aşsısı profesör Proat· ve Eminönünde uğraşmaktayız. 
cendısıle goruşen bır muharriri - Taksim kışlasının belediyeye ge<:
nize şehir planı v,e İstanbul müs- mesini ötedenberi istiyor ve iste 
:akbel vaziyeti hakkında dün Şu ısrar ediyorduk. Şehrin müsta~ • 
.zahatı vermiştir: &el güzelliği için bu elzemdi. 'Bu . 

Çin harbinin, mütemadiyen zor- tireceğim. 
balığa karşı koymak azminde bu -\ Arkadaşım Karabekir tahsisatı 
lunduklarını ildn edenlerin hüsnü-ı n1esturcden bahsettiler. Malfunu
niyetini ispat edecek bir mihenk aliniz tahsisatı mesture eskiden a-
taşı olduğunu ıbeyan eden Çin mu - laka dar vekiıletlerde idi. Bilahare 
rahhası memleketine mali yardı - meclisi alice kabul edilen bir ka -
rnın genişletilmesini, J aponya'ya nun üzerine doğrudan <loğrnya 
iptidai maddeler ve bilhassa tay • Baş,·ekiılett.e top1andı. Elyevm dev 
yare ve petrol verilmemesini ·ve Jetin harici ve dahili emniyeti nok 
nihayet Çine yapılacak yardım ted ta.sından istimali lazım gelen tah
birleriııi tanzime memur umumi sisatı me9ture Başvekalet emrin -
komitenin toplanmasını ısrarla is. dedir. Bunun haricinde Dahiliye 
temiştir. Vekaletinin emniyet tahsisatı var-

Nihayel Wellington Koo, bu ted· dır. Bu da Başvekil, Dahiliye ve 
birlerin pek mutedil olduğunu ve Maliye Vekillerinın müşterek bir 
hiç bir tehlikeye meydan verme _ kararnamesile alınır. Senede bir 
diğini ilave ederek demiştir ki: kere bunun evrakı müsbitesi Baş-

cÇin askeri tedbiı-ler istemiyor. vekaletçe görülür, tetkik edHir, 
O, kendi insan kaynaklarile kendi tasdikinden sonra, vesikaları imha 
kendisini müdafaaya azmetmiştir. edilir. Başvekalete ait olan falısi -
Onun yegane istediği şey milletler sat Başvekil ile Maliye Vekili ta • 
cemiyetinin ve aza devletlerin hiç rafından imza edilir. Askeri, hari-1 
değilse paktın yüklediği teahhiit • ci ve dahili emniyet için sarfedilir. 

(Arka.ı 3 imcii sayfada) Dört aydanberi elime aldığım me-
sele bu şekilde cereYan etmekte -

Oanttig 
.. .- .. - .. . .. 

dir. Kitap neşrinden. resim vesa -
ireden bahsettiler. Benim zama • 
nımda böyle bir mesele olmamış • 
tır. 

Tahsbatı mesture meselesi bu -
dur. 

Bafııekil REFiK SAYDAM 

• 
ltalyan -Alman 
paktının esası 

İki taraftan biri diğer bir veya birkaç 
nıemleketle harbe sürüklenirse diğer taraf 
onun yanı başında yer alacak ve bütün 

kuvvetlerile yardım edecek 

Yirmi bin Nazi 
askeri 

Dantzige geliyor 

. Devle'. teşkilatından bahso_tun - . Berli~. _23 (~.A.) - Stefani a • ı tereok_ menfaaUerine_ve Avrup_a .. u
\ du. Aynı zamanda kontrol !uzu - ıansı bıldınyor. murnı nzıyetıııe muteallik butun 
mu ileri sürüldü. Bendeniz bu iki- Dün Berlinde imzalanan İtal - meseleler hakkında mutabı.< kal . 
sini biribiri ile telif edemedim, el- yan • Alınan ittifak paktının esas-- mak için daima karşılıklı temas ha 
yevm hali inkişafta buluna} Tür- lan şunlardır: !in.de bulunacaKiardu'. 

• • • • • • • • •• • • • •• -. kiye devletinin teşkilatı heyoti ce· Paktın mukaddemesinde İtalya Madde 2 - Bu müşterek men • 
Pantzig, 23 (.AA.) - Nazi hü _ lilenizce de malfımdur, gittikçe te- hükümaarının ve Alman şansöl · faaller beynelmilel hadiselerle teh 

cum kıt'alarma mensup 20 bin ki- vessü edecektir. Buna hiç şüphe yesiniıı. ı.ki memleketin menfaat - likeye girdiği takdird~, iki taraf 
şi Şark mıntakası spor şampiyon _ yoktur. Amme hiunetini görmek !eri için olduğu kadı;r Avrupa ha· menfaatleiinin himaYesi için alın
luk müsabakalarını yapmak üze- için ta köye kadar gidecek olan rışının emniyeti için çok faydalı 1 m3'>ı icap eden tedbirler hakkında 
re 9 Haziranda Dantzige gelecek. devlet teşkilatının merkeze kadar olduğu sa.bit otan müşterek siya · derhal ıstişareye girişeeklerdir. Ta 
tir. zincirleme gelmesi ve bunun her seti teyitte fayda gördükleri bil - raflardan birinin emniyeti veya 

Bu münasebetle Förster ve Lut- safilıasının medeni bir teşekkül ha- dirilmektedir. Hayat tel1ikkileri ve diğer h<>.yati mtnfaatleri hariçten 
ze !birer nutuk söYliyeceklerdir. [ (Arkası 3 üncü sayfadaı tam menfaat tesanüdü ile biribi • tehdide maruz bulunduğu takdir -

rine derin ~UJ'eıte bağlı bulunan de, diğ.!r taraf tehdit edilen tarafa 
ikli mifüt istikbalde de kuvvetle • siyasi ve diplomatik tam müzahe
rini hayati sıihalarının eırııtlyeti, rette .bulunacaktır. 

" iKDAM,, ın yakında ne,rine baş-
lıyacağı tefrikalar hakkındaki malO· 
matı ( 5 lnci) sahifemizde okuyunuz. 

-

barışın muhafazası ve Avrupa me- _ Madde 3 - İki tarafın arzu ve 
deniyetmin müdafaası için birleş - ümitleri.ne rağmen bu taraflardan 
tirmek suretile birlikte ha~ekete birj diğer bir veya birkaç memle • 
azmetmiş bulunmaktadırlar. ketle harbe müncer olan ihtilatta-

.. içi 
evlet 
kısa 
ı ku 
ine 
alk 

ive 
i as 
Parti 
hay,; 
a (i 
'ğ bir 

si ola 
halk 

r sen 
yapm 
p tes 

lece 

ym 
• et 

mü 
a!ınd 

aire 
c «ör 

mü 

ıta~i,· 

r. K 
eleri, 

bu 

mıh 

olan 
la h' 
ini d' 
·yet 

kın 
gözil 

ine h 
rulta 
mıis 

:!' k 
iÇin 
·, (h 

dığı 

'n bir 

Türk 
dan 
şıar 

ürk 
fille 

iyasi 
lık yo 

Madde 1 - İ!ti akıd taraf, müş - rA rkası 3 indi sayfada) ....___ _______ ....___ _____ ___: ___________ ~------~=-~===--__;._~riyo 
R'aczhıski.' Polonya Hariciye Na- •- Bugünlerde en fazla Ta!fsim (Ark11Jı 3 üııtü sayfada) 
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İsa, Tevrat hükümlerinden ayrıl
dığı için hücumlar başladı 

lsaya i k isyanlar j ·Musa ile İsa a:~mda geçen za-

tİsa, sanki daım! bir oruç halin - ı man p~k çok degl§ıklıklere sebep 

e ımış g; ı ço zay . • • . . .. . _ . .. d · · ·b· k ıftı Onun Be- 1 oldu. Öyle kt halkın dilı bıle de -
ni İsrail adeti üzere on sekizinde gıştı. Oy le yenı. adetler, yem mu
evlenmemesi ve 30 una yaklaştığı esseseler ve yenı fıkırler peyda ol-

", d" . . . muştu ki, eğer Musa dirilip te Be-
halde h"'a unya evıne gırmemış . . . . . . 

d d
.k d 1 nı Israıl ıçıne avdet etseydı ken -

olmasını e ı o u mevzuu yapan d ' k . . dı .. ı avmırı.ı tan!yamaz .. , ;,1 

Nasıra kadınlar.ı zayıflıgını •sev - B' 1 y h d 'l k d' 
da• ya yormuyorlar, !sarım sevda 
çektiğini ileri sürüyorlardı.İsa, yal 
mz evlenme hususunda değil, baş
ka ve bırçok hususlarda da Tevrat 

ır zaman ar a u ı er en ı 

din, itikad ve siyasetleri üzere kal
dılar ve baş kahinler tarafından 

idari! oıunduiar. t'akat bıribiri ar
dınca memleketlerine giren fatih

aihkamına aykırı hareketler yapı- ler her şeyi değiştirdiler. Nesilden 
yor ve bu hareketler yalnız halkı nesle kalan eski · krallık. bir ara
ve Beni İsrail din ulularını değil.. !ık · Makabi• !er tarafından geri 
Meryemi de üzüyordu. alınmış, Beni Israil hürrıyet uğ -

Tevtat ahkamına karşı bu kadar runa yaptığı harplerin bir çoğun
ti tiz bir asabiyet ve taassüp gös - da muzaffer ve bir çoğunda da 
teren Beni İsrail camiasına o <!.e - , mağlup olmuştu. Ve nihayet mem 
virde bir göz atacak olursak •ahdi le1r0 t bütün dünyayı hükmü altı
atik• in çizdiği yolda hiç kimsenin na almış olan müthiş (Roma) run 
yürümediğlni ıde pürüz. Böyle peıı.çesine düşmüştü. Memleket 
olduğu halde !sanın böyle yan çiz- birkaç parçaya :ıyrılmıştı. Her par

ça biribırinden farklı surette ve 
yabancılar tarafından idare olu -
nuyord:.ı. Galile ve Pereo küçük 
kralların idaresinde ve Romaya 
tabidi. (Yahudiye) yi Suriye vali

melerinin bilhassa göze batması o
nun karakterinin kimseye benze -
mez hususiyetlerinden idi. Mesela 
bir gün küçük kardeşi (Simon) un 

en küçük kızı arkadaşları ile oy - sinin eli altında Romalı bir memur 
narken bir duvar üstünden düş - idare edi,yordu. (Jeruşalam\ 50 -

müştü. Zavallı çocuğun ayağı kı- kaklarını dolduran askerler Roma 
.rılmıştı. Babası Siınon, annesi ve askerleri idL Memleketin kaleleri 
bütün ev matem içinde idi. Herkes üzerinde dalgalanan bayraklar 
ağlaşıyordu. Sim.on yavrusunu Rw:na oayrakları idi. Yahudilerin 
kolları arasına alarak eczahaneye (Parlamentosui mahiyetinde olan 
koştu. Günlerden cumartesi idi.Be- •Sanhedrim• e hemen hemen hiç 
ni İsrail bugün hiç iş görmezdL. mesabesinde ve sureta bir iktiıclar 

Maamafih eczahanenin açık kal - verilmişti. Bu meclisin reisleri, 
masına ve eczaeının ancak ölüm baş kahirıleri, kfilıinlt!ri tamamen 
tehlikesi ıhalinde çalışmasına Tev- Romanın elinde ibir oyuncak ol -
rat müsaade ediyordu. Eczacı, ıztı- muşlardı. Orıları Roma istediği 
rap içinde kıvranan çocuğa baktı. gibi tayin eder ve dilediği gibi az-
M _wene etti. !ederdi. 

_ Ölüm tehlikesi yok, dedi. Bu, Yahudiler, bıitün dünyayı hü -
itibarla elimi süremem. Sabaha kilınıeri altına almak gibi bir ideal 
kad kals b hl . L taşırlardı. Ve misli görülmemiş, 

ar ın, sa a eyın a çıya sönmez milli ve dini bir vatanper-
koruz, 

verlik a~kı ile mağrur olurlardı. 
İsa bwıun üzerine kardeşinin çı>- Böyle olduğu halde istilalar, sür -

cuğunu kucakladığı gibi doğruca 
şehrin öbür ucunda oturan bir Yu
na~ çı.kıkçıya götürdü, 

İsıı.rıın bu hareketi küçük Nasıra 
şehrinde büyük bir kıyametin kop 
mısına vesile oldu. Mukaddes bir 
günra, bir ~umartesi gününde bir 
Musa evladı bir •kafir- in evine 
girmişti!.. 

Yalnız girmekle kalmamış, bu 
•kafir• in gayrisaf! .. Yağları ile de 

küçük çocuğun yaralı bacağının 

sarılmasına yardım etmiş, bu •pis. 
sargılara el sürmüştü. Daha son
ra .. o, kardeş çocuğunu babasının 
evine götürmüş ve temizlemeden, 
üzerindeki günah... havasını ve 
lekesini mabedin mukaddes suyu 
ile gidermeden yatağına yatırmış-
tı ... 

İşte bu şekildeki hücumlarla kar 
şıl&.itıkça muhiti İsayı sıkmağa 
başlıyordu. Onda mevcut insani 
hisler, yaradılışa, tıı.biate göre ha
reket etmek ihtiyacı, Tevrat ter -
biyesi almış olmasına rağmen onu 
Tevrattan uzaklaştırıyordu. 

Beni İsrailin kendi aralarında 
teşkll ettikJ.eri iki din hiz1:ıi de 
dünyaya Musa dinini tekemmül et 
tiren yeni bir din kurmak ihtiya
cını hissettiriyordu. 

Mseviler arasında zu
hur edan iki din artisl 
Hristiyanlık dininin kurulması-

gürıler ve Roma cebri, Roma taz
yiki orıları felaketten felakete sü -
rükledi. 

(Arkası var) 

SANAYi 

Yerli Mallar Sergisi 
hazırlıkları 

11 inci yerli mailer sergisi ko -
mitesi Cuma günü ikinci toplantı
sını yapacaktır. Komite;•e reis olan 
Vali Lutfi Kırdar Aırlı:aradan şeh
rimize gelirse bu içtimaa riyaset 
edecektir. Bu seneki serginin bil -
hassa tenvirat ve tezyinat işlerine 
çok ehemmiyet verilmektedir. Bu
nun için mW!ehassıs dekoratörler -
den mürekkep ,bir komisyon Yapı -
tacak, pavyonların tertibat ve ten
viratını kontrol edecektir. 

Kolonyacılar telaşta 
İn:hisarların piyasaya ucuz 

na saik olan da işte Beni İsrail ara- K b v I d 
sında b:ış gösteren bu din ayrılığı ur aga 1 ereye akan 
ve 'flevrat ahkamını kendı mak - lağımlar 
satlarına uyduran mabed büyük - Kadıköyde Kunbağalıdereye a -
!cri olmuştur kan liiğımların temizlenmesi için 

(İsarun hayatı) hakkında muh - yaptırılacağını evvelce yazdığımız 
telif İncilleri ve (Ahdi Atik) i tet- lağım kuyuları dün ihale edil -
kik ederek \'e fakat hıistiyan dini mişt ô r. 

l>akımından pek te bitaraf sayıl -
1 

Belediye bu iş için 13 bin lira talı 
mıyacak b'1' kitap yazmış olan BelediYe bu iş için 13 bin lira tah -
(Jamcs Stoeker) bu d in ihtilafla- sis etmiştir. Bu ıkuynların inşasın
rı ve B~Pi İsraııin hristiyanlığa te- dan sonra lağımlardan çıkan pis -
kaddüm eden \·aziyetinı şu suret- likler alınıp bu kuyulara konacak 
te izah ed:yor; ve dere .emiz kalacaktır. 

Dün Selimiyede 
amele İşe başladı 

Belediye, sıcakların !başlaması 

münasebetile halkın plaj ihtiyacı
nı kısmen önlemeği düşünmüş ve 
Harem ae Salacak aıasında Selimi
ye mevkiinde meccani bir plaj 
yapmağa karar vermiştir. 

Belediye reis muavini Lutfi Ak
soy dün bu maksatla Selımiyeye 
giderek bu mmtakayı ve sahilleri 
tetkik e tmiştır. Burası yüzltrce 
çam ağacının bulunduğu bir ya - 1 
macın eteğınde olup sahil kısmen 
kumluktur. Tabiatin bağışladığı 

bu plaja ayrıca kum ve çakıl dö -
kü!ecek ve .büyük kayalarla çev -
rilm . ş olan bu yer ıslah edilecek
tir. Dün derhai faaliyete geçilmiş 
ve 20 kadar amele çalışmağ• baş -
lamıştır. 

Buraya büyücek taşlardan tabii 
bir iskele yapılacaktır. Belediye 
temizlik tahsisatından bir miktar 
para ile burasını tanzim edecek ve 
valı Ankaradan geldikten sonra 
buraya soyunmak için ufak bara
kalar inşası me;;elesi de tesbit o -
lunacaktır. 

Belediye bu meccan! plajda acil 
boğulma vak'aları karşısında ted
bir alacak bir sıhhiye memuru ile 
tahlisiye yapabilir bir sandal ve 
kafi mıktarda ilacı ihtiva eden bir 
imdat sandığı bulunduracaktır. 
Halkın ötedcnıberi rağbet etmek 

isteyip te tamamen istifade ede -
mediği bu tabii plaj bu suretle hal 
kın ihtiyacına arzolunacaktır. 

Diğer taraftan bugün belediyede 
reis muavini Lütfi Aksoyun baş -
kanlığında bütün kaza kaymakam
larile iktısad, temizlik ve sıhhat 
işleri müdürleri bir toplantı yapa
caklardır. Bu toplantıda plajlar, 
kır gazinoları ve diğer eğlence 

yerleri mevzuu bahsolacaktır. Bil
hassa bu yıl plajlarda tlaha ucuz 
bir tarife tat1Jik edilmesi im -
kanları aranacak, p!ftj ve gazino -
!arda temizliğe, sıhhi vaziyete, in
tiwma ve ucuzluğa ehemmiyet 
verilerek icabeden tedbirler ka -
rarlaşacaktır. 

EELEOIYE 

Beyoglunda ve Eminönünde 
yapılacak b:nalar 

davasına başlandı 
sipariş V0fildi 1

Fiat ve müddet mese· 
leleri düzeltilecek 

Morgul bakır ihraç Ay sonı.:nda 18.ğvedilecak olan 

Motördeki kaza hava tübü yerine oksijen 
tübü kullanılmasından ileri gelmiş ... 

• • • IOO b• Toprak Mahsulleri Ofislııin Umum Biı>kaç ay evvel Sirkeci rıhtı -
tesısatı ıçın ın Müdür muavinlerinden Şakir, Ha- mında •Deli Yorgi> adlı bir Yunan 

İngiliz liralık mal ınit ve Nuri Ankaraya gitmişler - balikçı motöründe infilak olmuş, 
dir. makinist Emanoel öl'ınüş, Yorgi, 

alıyoruz Üç muavinin Ankarada, teşkila- Niko ve Ömer yaralanmış, motör 

İngiltereden alınan 16 mil- tın alacağı Yeni şekiller etrafında de batmıştı. 
temaslar yapacağı ve 'bilhassa af _ Müddeiumumilik tarafından mo 

edilınek şartilc İngiliz mücs- yon mübayaası işleri hakkında a - törün Ç!karılması suretile yapılan 
yon liralık krediden i•tilade 

1 sesclerinc siparişler verilme· lakadarlara izaihat verecekleri söy- tahkikat neticesinde infilakın taz-
ğe başlanm1ştır. lenmektedir. Toprak Mahsulleri yik makineleri~d.e hava tüpü ye-

İlk olarak Etibank Mor - Ofisinin .afyon mübayaası hakkın-\rıne .0 ks,'Jen 1.~pu k~llanılnıasın .-
gulda yapılacak bakır ihraç da gerek müstahsilin ve gerekse dan :lerı geldıgı eh!ı v.ukuf marı-

. .. . . fetile te>bit edilmistir. infilakı mu 
tesi,atı için 100 bin Ingiliz li- ı tuccarın aleyhıne olarak tesbıt . .. .: .. .. . 

. . . . . . . . .. . . . . cıp olan hava tupunun motore Iz-
ralık sıparış verılnuştır. Dı - ettığı. şartların duzeltılmesı ıçın 'tt . l ' th . h . . d 

'i .. mı e ıma a · anesL ve şe rımız e 
ğer siparişlere de devam edil- tetkiklere başlandığını dün yaz - , . 1 F _, d d b' · 

saı.ış yerı o an Ui:l'U a ın a ırı 

mektedir. mıştık. Bu haıberimiz piyasada O:ıü- t _, d t ld g· nJ lm 

.. ~ 
.. , . ar .... ın an sa ı ı ı a aşı ış ve 

yük alaka uyandırmış ve bu· çok F d ·ı .. ·t hd · Oh ted ua ı e mus a emı anes -
• kiırnseler bize müracaat ederek da-........................ •• birsizlik ve dikkatsizlik neticesi ö-i Küçük Haberler J ~;;i~ih malumat almak istemiş -

* Vali muavini Muzaffer dün 
teftişlerde bulunmak üzere Şileye 
gitmiştir. 

lüme ve yaralanmalara sebebiyet 
suçile ağırceza mahkemesine veril

mi~erd,r. 

Dün Ağırceza mahkemesinde bu 

hadisenın mı.ııhakemesine başlan -

- Bir cumartesi günü öğle vak
ti satış yerinde oturuyordum. Bu 
bal~çı motörünün kaptanı V angel 
ile iki tayfa geldi. Bir hava tüpü 
istediler. Ben de yanımda çalışan 

Ohanese •tüpler şuradadır, mua -
yene et de bir tane ver• dedim. 0-
hanes tüplere bakmağa kalkarken 
ben de bir işim içın dükkandan 
çıkıp gittim. 

Ohanes, hadisenin alt tarafını 

şöyle tamamlamıştır: 

- B"n dıı tüplerden birini seçip 
verd,i.m. Onlara verdiğim oksijen 
değil, hava tü.pü idi. 

Bundan sonra maznunların ve -

loili lbwıun mevaddı müşteileden 

ileri gel~n bir infilak değil ancak 

alelade bir patlama olabileceğini 

ve bu teknik bir mesele mahiye -
tinde bulunduğu için ıbazı fenıı! 

noktaların tesbiti lazım geldiğini 

söyledi. Mulhakerne, şahitlerin dinr 

Bunların söylediğine göre Ofi -
sin 'bugünkü mübayaa şartları çok 
aleyhlerinedir. Şimdiye kadar 30 
kuruştan aşağı düşmiyen afyon * 500 mevcudu olan Lıtanbul it- mübayaa fiatleri bu defa Ofis ta

faiye merkezinde ani hastalar i - .rafından 25 kuruş te.!bit edilmiş, 

çin 12 yataklı bir revir yapılması .aYrıca da alınacak ma'i1rın bedel
kararlaşmıştır. !erinin beş sene gibi öldürücü bir 

rnıştır. Maznuniardan Fuad 

!arı söylenmiştir: 

şun - lenmeleri için başka güne bırakıl

dı. 

* İtfaiye kurslarıhda imtihan - zaman zarfında senelik taksitler -

lar bitmek üzeredfr. Diplomalar 

Ağırcezada ha
karet hadisesi 

Sirkecideki 
esrarlı ölüm 

Haziran nihayetinde merasimle da 

ğıtılacaktır . 

le ödeneceği anlaşılmıştır. Esasen 
afyon müiıayaaları hakkındaki ~a 
nuna da aykırı olduğu söylenen ibu 
şartlar muh.ıkkak surette Haziran
dan sonra düzeltilecektir. Alaka -
darlar şimdiden yapılan şikayet ve 
dilekleri ehemmiyetle tetkik et -
mektedirler. 

Dün Osmanlı Bankasında bir Sirkecide gümrük önündeki sa-

* Konservatuarda imtihanlara 

başlanmıştır. İımtihanlar Haziran 
iptidasına kadar bitirilecektir. 

çek sahtekarlığından dolayı Taced· hilda dün ıbir cesed bulunmuştur. 
din adında bir suçlu ağırceza malı Hadise müddeiumumiliğe haber 
kem~inde muhakeme edilmiş ve verilmiş ve müddeiumumi mua -
adliye tarihinde nadir görülen bir vinlerinden Fehmi tahkikata baş-
h_adise olmuştur. lamıştır. * Belediye rcis muavini Rifat 

Yenal, refakatinde Maarif Müdü -

rü Tevfik Kut olduğu halde dün 

Afyon işlerinin yoluna konması Tace.idin dün müdafaasını ser - Yapılan tahkikata göre cesedin 
ve gerek müstahsilin ve gerekse delmiştir. Hasan adında bil'İne ait olduğu an-
ikirıci el olan 'tüccarın zarara Yüze yakın büyük sahife tutan !aşılmıştır. Hasan birkaç arkada -

akşam Çatalcaya gitmiştir. Rnat uğramaması temin edU.ecektir. Bu bu müdafaanamenin kendisi tara- şile beraber evvelki gün Floryaya 
Yenal Çatalca ilk mekteplerini tef nun için de Hazirandan itibaren i- fından okunması saat ikiden beşe gitmiş, içmişler ve a~ beşte 
tiş edeeek ve belediyenin yardım şe başlıyacak müstakil idam ilk iş. kadar tam üç saat devam etmiştir. oradan şehre dönmüşlerdir. Ha · 
etmekte olduğu elekbı·ik santrali i- olarak bununla meşgul olacaktır. Bundan başka Taceddin müda- san arkadaşlarından Eminönünde 

Çünkü bugün 'birılerce müstah - faanamesine müddeiumuminin saat sekizde ayrılmıştır. · 
şini tetkik edecektir. 

sil ve ,tüccar çok müşkül vaziyebte * Ticaret Odası da iş kanunu hü kalarak ne yapacaklarını şaşırrnış-
kümlerine tabi olduğundan dört tardır. Bunlar neticeyi ıbeklemek -
tane mümessil seçmiştir. tedirler. 

---.oo----

MÜNAKALE 

Yeni idarelere geçen 
memurların maaşları 

---000---

EKONOMi 

ispanya ile yeni anlaşma 
nasıl olacak 

vazife ve salfilıiyet ve makamına Kendisinin buradan kazaen ve
tecavüz ve hakaret mahiyetinde ya sarhoşluk neticesi denize düş -
bazı sözler de koymuş ve bu müda- tüğü sanılmakta ve tahkikat ya • 
faarnn okumnasını müteakip iddia pılmaktadır. Morgda cesed ınua
makamını işgal eden muavinler - yene olunmu~ ve Hasanın suda 
den Feridun Bağana, iddia maka-J boğularak öldüğü tesbit edilmiştir. 
mının vazife, sa13.hiyetine tecavüz ---<> -
ve hakaret suçlarile meşhud suç- Arap harflerı·ıe 
lar kanununa tevfikan maznun 

hakkında ayrıca takibat yaıpılmak tedn·sat. 
üzere müdafaanamenin kendisine 

Eminönünün müstakbel vaziye- Münakale ve muhabere, İktı - İspanya ile aramızda yeni bir ti
caret anlaşması yapılacağı haber
leri piyasada çok iyi tesirler yap -
mıŞtır. Anlaşmanın bir al). evvel 
hazırlanması beklenmektedir. Çün 
ki harp dolaYısile İspanya ile olan 
ticaret anlaşması feshedilmiş ve i
ki memleket ticari münasebatı tıı.

tevdiinı ve bu nalayik elfaz çıka
rılmadan müdaaanamenin kabul 
edilerek dosyaya konulmamasını 

Fatihte oturan Saliıh ve karısı 
Fatma evlerınde bazı çocuklara 
Arap harflerile tedrisat yaparlar
ken yakalanmışlar ve adliyeye ve
rihnişlerdir. 

ti hakk:ndaki çalışmalar devam sat ve Ticaret Vekaletlerinin Yeni 
-etmektedir. Profesör Prost bura- teşkilatları Meclis ruznamesine a

da kurulacak binaların irtifa ve lınmıştır. Projede Nafıa V-ekaleti
tarzı mimarileri hakkındaki direk-
liflerini vermiştir. Öğrendiğimize 
göre, bu mıntakada yapılacak ıbi -
nalar 16 metreyi geçmiyecektir. 
Ayrıca binaların alt ka!lları da 
portik yani saçaklı olacak ve hal
kııı gelip geçmesi kolaylaşacaktır. 

ne bağlı müesseselerde çalışırken 

yeni idarelere geçen memurların 

eski hizmet seneleri baki kalmakta 
dır. Yeni maaşları haklarından az 
olursa aradaki fark kendilerine 

ücret olarak verilecektir. Bu Ve -
kiiletlei'e bağlı müesseselel'dc çalı-

şan memurların maaşları ilıwıusi 

kanunlarının hükümlerine tabi 
olacaktır. 

Acalar arası seferleri 
Adalar arası vapur seferleri Ha-

Eskidenberi genişlemesi mev -
zuu babsolan İstiklal ca.ddesi de 
portik yani binaların alt katlan 
sütunlu olacaktır. Hatta belediyece 
İstiklal caddesinde halen kurul -
muş olan Lale sinemasile şerbet -
çilere ait binalar bu mimari üze -
rine yapılmıştır. Bundan sonra ya- ziran ortasında başlıyacaktır'. 
pılacak her yeni bina bu tarzda Bu seferleri yapaeak olan Izmir 
inşa olunacaktır. ·körfezi vapurlarından Suvak ta -

Alemdagındaki saray mir edilmiş ve boyanmıştır. Meh -
taplı gecelerde Adalardan Bostan-

Ofel olacak cıya, gece yarısından sonra sefer -
Alemdağında Sultan Azizın Öje- !er yapılacak ve İstanbul halkı Bos 

niye yaptııırnış olduğu ve halen tancı ve Kadıköy yolile şehre dö
Mılli Emlak Müdürlüğüne ait o -1 nebileceklerdir. 
lan sarayın bir otel haline ifrağı 000 __ _ 

için lazım gelen keşiller yapılmış
tır. Tamir için 25 bin lira lazımdır. 
Otel yapmak mümkün olmadığı 

Çöpçüler yola getiriliyor 
Çöp arabalarının ve kamyon -

ta:kdlrde burası bir yatı mektelbi !arda çalışan temizlik amelesinin 
haline konacaktıl) 

halka fena ve 'kızacak şekilde mu-
KarabUk fabrikasının faali- meıe yaptıkları, çöpleri boşaltır _ 

yete başlama hazırlıkları 
Karabük fabrikasının faaliye'(e 

başlması hazırlıkları tamamlan -
mak üzeredir. Ticaret Odasından 
fabrikanın imal edeceği demir, çe
lik ve diğer madelerin piyasası so
rulmuştur. Fabrika mamulatı pi
yasaya çıktıktan sonra karyola gi
bi madeni eşyaların ucuzlıyacağı 

tahmin edilmektedir, 

ken biribirlerile şakalaşıp tozları 

etrafa saçtıkları ve boş kapları hid 

detle yere atmak suretile gürültü 

çıkardıkları görülmüş ve beledi -

yeye vaki olan müteaddit şikayet· 
!erden anlaşılmıştır. 

Belediye, dün a!iikadarlara bir 

tamim göndererek bu hallerin ön· 

lenmesini bildirmist.ir 

talep etmiştir. 
Heyeti hakime bir müddet mü -

zakereden sonra müdafaanamenin 

talep veçhile müddeiumumiliğe 

mamen durmuştu. Buyüzden İs - tevdiine karar vermiş ve maznuna 

da içinde mütecaviza:n.e elfaz bu

lıınmayan bir başka müdafaaname 

panyaya gönderilen mallara 
müstemleke anlaşması tatbık edi
liyor ve ıbedelleri peşin olarak alı-
nıyordu. hazırlıyarak kaleme vermesi lü -

Evelce İspanya 'bize mensucat zumunu tefilıim etmiştir. 
göndrerek yumurta ve di.ğer gıda Taceddin, müdafaanameyi o sı -
maddeleri çekerdi. Şimdi ise harp rııda salonda bulunarak dinlemiş 

yüzünden İspanyada mensucat sa- olan birkaç avukatın amme §Rhidi 
nayüi ~emen hemen mahvolmuş gösterilmesi suretile geç vakit 
gibidir. L<ıpanya bizden gıda mad - · . 
d l · al k f k t ,_ ı bed 1 meŞhut suçlar mıı.hkemesıne sev -e erı aca a a .,un arın e -
!erini malla ödeyemiyecektir. Bu- kedilmiştir. 
nun için yeni anlaşmanın yüzde 
elli döviz esası üzerine hazırlanma 

Bir elektrik hırsızı 
sı muhtemeldir. Bu suretle gönde- Dün Sultanahmet ikinci sulh ce
rilen malların yarısı peşin para za mahkemesinde Dursun adında 
olarak alınaeaktır. 

Milli Şefimizin Valideleri 
Ankaraya gitti 

Reisicümhurumuz İsmet İnönü
nün muhterem valideleri dün ak
şamki ekspresle Ankaraya gitmiş 
ve istasYonda vali muavini Hüdai 
ile bazı aile dostları tarafından u
ğurlanmıştır. 

Taksim bahçesi bir ay 
sonra acılacak 

bir adam elektrik cereyanı çaldı -

ğmdan dolayı 1 ay hapse mahk{lm 

edilmiştir. 

TUrklUge hakaret eden 
bir adam tevkif olundu 
.Şehrimiz-e koyun getirip sa -

tan bir ;ıdam arkadaşlarile kavga 

etmi.ş ve bu sırada Türklüğe de 

hakareti mutazammın bazı sözler 

sarfetmişlir. 

Dün birinci asliye ceza mahke -
mesinde muhakemesi yapılan bu 
hAd.ise hakkındaki tahkikata göre 
polis tarafından ani araştırmada 
evde çocuk bulunamamış, fakat a
rapça tedrisata. mahsus bazı kitap
larla rahleler, diğer bazı levaz.ı1"1 

ve ~uldarın ayakkablan bulun
muştur. Polisin geldiğini anlıyan 

Salih çoc!ikları evin arkadaki hah 
çe duvarından ~arı atlatarak kıı.
çırmıştır Fatma sie araştırmaya 

gelen polislere hakarette bulwı -
muştur. Bwıun için Salih arapça 
harflerle tedrisat yam.pak, karısı 

Fatma da zabıtaya hakarette bu -
lumnak suçl~rıle muhakeme edil -
mektedirlr. 

Dünkü celsooe şahit olarak polis 
memurları dinlenmişlerdir. Bun -
!ar hıl.diseyi yukarıda yazdığımız 

şeklide anlatmışlardır. Muhakeme 
şa'h.itlerin çağrılması için kalmış • 
tır. 

Boyalı ve karışık salça 
satanlar 

Galip ve Recep adında iki ada

mın imal ettikleri salçaların aşı 

boyalı ve birçok yabancı madde -
!erle karışık olduğu görülmiiş ve 

Taksim bahçesinin umumı ten- Recep Birtanır, Türklüğe haka- yakalanarak adliyeye verilmişler -
virat işleri için belediye 11 bin kü- ret suçundan yakalanarak dün dir. Galip ve Recep dün Sult:ınah
sur lira taaı.sis etmiştir. Burada 
me'tihal, büfe ve hala bittikten son
ra bahçe halkm istifadesine açıla

Sultanahmet b' ıinci sulh ceza 

mahkemesinde gizli celsede sorgu-

met ikinci sulh ceza mahkemesin· 

de muhakeme edilmişlerdir. Şa • 

caktır. Bu ise ancak Haziran so - ya çekılmış ve tevk r olunmuştur. hitlel'in ceLbi için muhakeme ba!j-
~nrıda olacaktır. llfovkufrn muhal.eme edilecektir. ka güne bırakılmıştır. 
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ı8 k·ı· k /Maliye Vekili dün 

PAKTTAN SON_!{A ,. Kurultay 
aşve 1 ın nut u itirazlara cevap verdi 

Birinci Sayfadan Mabat 
linde bulanınası :ıçin her şube! ida-ı Dün burada bir arkadaşımın dediği 
riyenin teşkiiatının tam yapılması gibi yekun 4.5. milyon liradır. Bu 
lazımdır. Burada mevzuubahis şi.- 4,5 milyon lirayı bunlara vermek 
kayetleri hepimiz dinliyoruz, kal - meselesi, kanun noktai nazarından 
hen birçoğunu da tasdik ediyoruz. bunun şumulünün ne olacağını, ne 

Vekil bilhassa vergiler üzerinde durarak 
bunların mümkün oldukça indirileceğini ve 

tahsil tarzlarının ıslah edildiğini söyledi 
"italya tamamen Alman 
vesayeti altına girmiştir,, 

Pakt hakkında Fransızların istihbaratı 
Paris, 23 (A. A.) - Bu sabahki Ne Fransada, ne de İn.gilter~e 

gazetelerin tefsirleri: hiçbir kimsen.in bu isteklen mu -
Gazeteler İtalyanın tamamen nakaşa jhtimalini tasavvur bile -

Alman ves~yeti altır t girdiğini demiyeceği apaşiki'ırdır. Buna bi -
müşahedede ve tesbit ediyorlar. naen 'bu istekler büyük kuw~t im

Le Jour gazetesinde Balby eliyor tihanının nihai safhaya girmEsi de-
ki: mektir. Almanya ile İtalya şimdi 

Çözülmez birlik, doğru, fakat bu iki şık karşısında bulunuyorlar. 
birliğin şefi Musolini değildir. Ya itidale dönerek söyledi~erini 

Uzun müddet ftalyan milletini inkar etmek, yahut harp. irtibat 
sevk ve idare eden :zatı, harbten vasıtalarını ortadan kaldıran, me
sonra çok ruşağl seviyeye düşmüş o- suliyetlerini deruhte eden onlardır 
lan bu milletin mükemmel kal - Biz buna karşı bir şey yapamayız. 
kınmasmın mesulü ve senaya la-

1 
BLınılan çıkan netice şutlu~: Silah

yık amili olarak seyrettik. Şimdi · )analım, sinirlerimizi tanzım ede
lse Duçenin Fiihrere tabi olması - lim ve her ihtimale hazır bir vazi
nın ne dünya barışı na1D1na bir yette bekliyelim. 
terakki, ne de Italya hesabına bir --oo>---
şeref teşkil edemiyeceğini söyliye
miyecek vaziyetteyiz. 

Paktın mevcudiyeti İtalyan ga -
zeteleri tarafından ba-hsedilen ve 
ha!yan mahfülerince de teyid edi
len gizli hükümlerine işaret eden 
Blum, Le Jurnalda şu satırları ya-
ıoıyor: 

Hükümler, ilti devletin derpiş 

edilen muhtelif harekat sahnele -
ilinde müdahaleleri şartlarına, or -
duların, donanma ve tayyarelerin 
i§lberaherliti tarzına ve harp is -

· tihsalatının ~ tempo dahilinde 
<nlcişafına aittir. 

İki ordunun genel kurmay reisi 
Pariani ile Brauc:bitsch'in dün 
aGarnJu mülak1tları üzerine 12 ki
şilik bir daiıni askeri komisyonun 
derhal teŞk.ili kararlaştırılmıştır. 

Epoque gazetesinde Cartier, İtal
yan - Alınan isteklerine telmih e
derek diyor ki: 

Alman - ltalyan 
görüşmeleri 

Berlin, 23 (A.A.l - Dün öğle -
den sonra Hariciye Nezaretinde 
Kont Ciano ile Von Ribbentrop a
rasında yapılmış olan görüşme, bir 
saatten fazla devam etmiştir. 
Göıiişmeden sonra Kont Ciano, 

Mareşal Goering ile konuşmuş ve 
müteakiben Van Riıbbentrop tara
fından şerefine verilen ziyafette 
hazır bulunmuştur. 

* Berlin, 23 (A.A.) - Mareşal Gö
ring, dün öğleden sonra İtalya Ha
riciye Nazırı Kont Ciano'yu kabul 
ederek uzun bir müli'ıkatta bulun-
muştur. 

ltalyan -Alman paktının esası 
(B~ tarafı 1 iııci sayfada) Madde 5 - Iki taraf müşterek 

ra sürüklendlği takdirde, diğer ta- bir harp halinde yalnız başına mü
raf ötekınin yanında yer alacak ve tarekc veya barış yapmamağı şim
bütlin kara, deniz ve hava kı\vvet- diden taahhüt ederler. 

· Madde 6 - Dost devletlerle mil§ lerile ona yardım edecektrr. 

Madde 4 - Üçüncü madde ile 
alınan ıaa'.lıllıütlerin tatıbikin; te -
min maksadi:yle. iki hülı.ümet as • 
kerlik ve harp ekonomisi sahala -
rı.ndaki iş beraberliğim derinleş -
tirecekler ve bu pakt hükümleri
nin tatbiki içinlazım olan diğer bü 
tün 1edbir !erin tespiti için müte -
madi temas halinde 'bulunacaklar· 
·dır. 

Bu maksadla iki hariciye nazırı
run idaresinde daim! Jmmisyonlar 
teşkil edilecektır. 

terek münasebetleti ehemmiyetini 

müdrik bulunan iki akid taraf bu 
münasebetleri mezk.Qr do?vletlerle 
olan müşterek menfaatlerine uy
gun olarak muhafazaya ve müş -
terek bir sıırette inkişaf ettirmeğe 
karar vermiş bulunmaktadı'rlar. 

Madde 7 - Pakt imzasını mü -
teakip <lerhal meriyett> girecektir. 
tık meriyet müddeti on yıldır. Bu 
devreni.ı inkızasından evvel tem
didi için iki taraf mutabık kalacak

lardır. 

Pazartesi Milli Şefin 
bir beyannamesi le 

işe başlıyor 

Ankara, 25 (A.A.) - Cüm -
hu:riyet Halk Partisi beşinci 
büyük kurultayı 20 Mayıs pa
zartesi günü saat 10 da An -
karada Türkiye Biiyük Mil -
Jet Meclisi binasmda açılacak 
ve takriben bir hafta devam 

edecektir. 
Kurultay Milli Şef İsmet 

İnönünün bir beyannamesi 
ile mesaisine b~şlıyacak ve 
yine değişmez Genel Başka
nın bir nutku ile kapanacak · 

tır. 

Kurultaya 417 Parti mebu -
su 211 i vilayetlerden gele -

' cek delege ve 3 fi Partiye bağ-
hlık muamelesi bitirilmiş o
lan hükmi şahsiyet sahibi 
Zonguldak maden mühendis
leri birliği, harp malfılleri ce
miyeti ve Ankara Tiftik Iru
rwnunıın birer mümessili ol
mak üzere 631 delege iştirak 
edecektir. 

Kongren!n nı.znamesi şu -
dur: ı 

1 - Değişmez Genel Baş -
kan veya vekili tarafından 

büyük kurnltayuı açılışı. 
2-: 
a - İki başkan vekili, altı 

sekreter seçimi, 
b - Değişmez Genel Baş -

kanın söyled •veya okuttu -
racakları bildirik•, 

c - On beşer üyeli prog -
ram - tüzük, hesap ve yirmi 
beş üyeli dilek komisyonları-
nın seçimi, 

ç - Program, tüzük proje
leri ve hesap hulasalal'ı ile 
dilekler hakkında genıf. sek-
retrrlikten gönderilen tezke • 
relerin okunması ve kon1is .. 
yonlara havalesi, 

3 - Büyük kurultay ko -
misyonlarınca incelenip umu
mi heyetin müzakere ve ta'i
vibine arzolunan işler. 

4 - Genyönkuml üyeleri-
njn seçimi. 

5 - Büyük kurultayu par
tiye verilen yeni istikamet 
hakkında değişmez Genel 
Başkanın söylevi, •Bu söylev 
yerine Değişmez Genel Baş
kan büyük kurultay kapaıı -
dıktıın sonra bir beyanname 

1 N aksanlar, yapılmıyanlar teşkila - reye gideceğimizi bilmemiz lazım
! tın tamamlanmaması yüzünden - dJ. Onun için bu meseleyi tetkik 
dir. Devlet merkez teşkilatına· ait ediyoruz. Esasr..ııı muhalif değiliz. 
kadrolar, teşkilat •kanunları !huzu- (Bravo sesleri> Binaenaleyh bu 
runuza geliyor, hepsini görüyorsa- meseleye temas etmiş olan arka -
nuz, buradan ti'ı köye kadar inecek daşlarımı bu suretle teskin etmek 
olan her ~eki\letin. teşki~at~ın be-1 isterim. Bunu bitirmeden ewel 

1 
hemehal ıkm~l edılmesı lazımdır. huzurunuzda bir meseleden daha 
Zamanla elımıze geçecek maddi baıhsedeyim. O da zannediyorum 
imkanlar derecesinde bunları Yap- ki Ji'ıkıl'dı arasında biraz geçti. 930 

J mak bizim borcumuzdur. Ancak senesinde çıkardığımız bir kanun-
bu suretle tam medeni bir devlet la harp maltılledne mahlini aske
teşkilatı kurulmuş olaca·ktır. Bun- riyeye ve bilhassa bunların eyta -
!ar kademe kademe olarak yapıla- mına monopoller idaresinden tah -
caktır, basit bir idare ile istediği - sis edilecek bir ibey'iye vermemiz
miz ve fikren düşündüğümüz mü- dir. Bunu bendeniz tetkik ettim. 
teki'ırnil yürüyüşü elde etmeğe im- Bunu da huzurunuzda arzedeyim, 

1 
ka~ yok:t~: Zamanla devlet teş - mümkün olduğu kadar bizi tatmin 
kili'ıtının goreceği hi~mete uygun eden mahiyettedir. 938 •enesi ni -
bir tC§kilatın yapılması fikrini ya- hayetine kadar sekiz milyon 95 bin 

1 pılabıleceğini kabul .buyurmanızı küsur lira inhisar ve gümrük ve -
rica edeceğim. Pek tabii bir netice- kaletinden bu iş için milli mücla -
dir ki teşkilat tam olmazsa neka - faaya tevdi edilmiştir. Mesela mü
dar kontrol ederseniz ediniz iyi bir saade buyurursanız her senenirrki 
netice, sizleri memnun edecek bir burada ayrı ayn yazılmıştır. 938 
netice vücude gelmez. Buna baş- senesininkini okuyayım: 
ka türlü cevap vermeğe imkan Şehit yetimlerine fert başına dü
yoktur. Bendeniz devlet teşkilatın- şen para 19 lira 81 kuruştur. Birin

i da .iyi iş görecek,tekn>kman iyi ya- ci derecede mıtlül subaylara düşen 
pılmış ve çerçeveler içerisinde de- para 204 lira 50 kuruş, erlere dü -
rece derece tatbika geçilebileceğini şen para 102 lira 25 kuruş. 
arzetmek isterim. Bu sene bir kıs- İkinci derecede malul mütekait 
mını, gelece ksene diğer kısmını subay !ara 184 lira 5 kuruş, erlere 
yapmak lazım gelecektir. Yalnız 80 lira 80 kuruş. 
şunu arzetmek i!!terim ki gittikçe Üçüncü derecede malül müteka
devlet teşkiiatı fazlalaşıyor ı:la iş it subaYlara 143. lira 15, erlere 65 Ji
g<irülmüyor gibi bir zihniyet hfı.sıl ra 35. 

olmasın. Dördüncü derecede malül müle-

Eski mütekaitler meselesi kaitlerden subaylara 122 lira 70. 
erlere 40 lira 90. 

Ankara. 23 (A.AJ - Büyük Mil- silat kat>pleri Jl:ı.das edildi. Bu su
let Meclisi bugün saat 14 de Ab - retle tah<ıildarların elinde bulu -
dülhalik Rendanın başkanlığı al • nan defter !er alındı. Tahsilat için 
tında toplanarnk yeni sene bütçesi mükellef namına ay:rı ayrı vergi 
nin müzakeresine devam etmiştir. tahsilat hesapları açıldı ve vergi 

İlk olarak kürsüye gelen Mali,:e borçları gösterilmek ve bir kontro
Vekili Fuat Ağralı dünkü celsede la tabi tutmak şartile heı·kesin he
bütçe heyeti umumiyesi üzerinde sabı düzgün tutulmağa başlandı. 

söz alan hatipler tarafından serde- Bu saydıklarımın kaffesi !birkaç 
dilen temennilerin Maliye Veka - sene içerisinde yapılmış olan ve 
leline teallük eden kısımlarına ce-1 maliye için cidden bir ıslah addo -
vap vererek demiş~r ki: lunabilecek şeylerdir. 

Yeni bütçenin heyeti umumiye - Arkadaşlardan biri dün bir yalı 
si müzakeresi esnasında beyanatta meselesinden bahis buyurdular. 
bulunan arkadaşların vi'ıki olan i- Takdir buyururlar, bendeniz de 
fadelerinden Maliye Vekaletini a - diyeceğim ki, evvelden bu yoldaki 
li'ıkadar eden kısımlarına arzı ce - misallere çok tesadüf edilirdi. Bu,, 
vap edeceğim: lar gittikçe azalmaktadır Tabii 

Eyyam haliye maşları 
Mazhar Müfit arkadaşım eyya

mı haliye tasarrufu meselelerinde, 

bunların hiç kalmaması he;nmizin 
a.-zumuzdur. Fakat 1akdfr huyu -
rulur ki bunların büsbütün izalesi-

sene içerısinde tasarnı'f edilen pa- ne de imkaR yoktur. Bunlar ele -
ralar niçin bütçeye konuluyor, di- man meselesidir. Bunu nazarı dik-

. kate alarak ·bır muvakkat rnali,·e ye tenkid <buyurdular. ArzedeYım 

ki. maaş tertiplerinde kadro ne ise 
bunun 12 aylığını koymak mecbu
riyetindeyiz. Mukannen ve ca -
zip masraflardan diğerlerine mü -
nakale yapıldığına ~aret buyur -
dular, yani cazip ma-sraflardan ca
zip olmıyan masraflara nakil ya -
pılmaktadır. buyurdular. Vekiller 
tarafmdan kasdeıı böyle bir tah -
sisat konulduğunu farzetmiYOrum. 
F~kat hakikat şudur ki de\'let hiz
metleri gen~lemektedir. Ve büt
çenin tatbikatı esnasında bazı hiz -
metlerde görülen sıkışık vaziyet -

meslek me"!ı:tebi açtık. Buı atla ye -
tiştirdiğimiz arlı.adaşları evvelbe 
evvel şarktan ıbaşlamak üzeı·e mu
aYyen memuriyetlere göndermek -

teyiz. Diğer taraftan yine tahsisatı 
maliye bütçesinden verllmek su -
retile mülkiye mektebinde 100 ta
lebe okutmaktayız. Bunlar sırf Ma 
liye işlerinde çalışacaklardır. Bu 
vaziyet zennediyoruz ki iki sene
ye kadar randıman verecek vazi -

yete gelmiş olacaktı ... 
(Maliye Vekili bundan sonra 

Refik İncenin tenkitlerine cevaben 
!erde mümkün olan tertiplerden bütçenin tevzi nisbetlerinin ycrin
münakale mecburiyeti hasıl olmak de olduğunun hadisat ile sabit ol

Arkadaşlarım, tahattür buYurur-
sunuz ki Halil Menteşe ar -

tadır. Bu münakaleden bizim müs-
Beşinci derecede malüJ müteka- t , . im · k. kt r Hı'ç 

agnı o amıza ım an yo u . 
itlerden subaylara 102 lira 25 ku - . 1 k d ·· t • · ı 

duğunu, maaşlarla ücretler arasın

daki nisbetsizliğe ait haklı itiraz
ların ibarem kanunile faale edile -kadaşrmız burada bir sual takriri . bır ınem.e et bun an mus agnı o -

k d ruş, erlere 20 lıra 45 kuruş. madığı gibi ·bizim gibi inkişaf ha -verdiler. Maliye Vekili al' a a - d ı·ı ··t k 
Altıncı derece e ma u mu e a-. linde bulunan bir memleketin de şırn da bu mesele hakkında arzı · 1 rd b 1 81 r 80 k 

ıt e en su. ay ara ıra uruş, müstag' ni olmasına imkan yok -malı1mat etmişti. O vakittenberi 20 45 k 
erlere !ıra uruş. . tu:r. Fakat münakalelerin haddi as· biz lbu işin tetkikindeyiz. Eski mü- B b" h t 1 k tt 

unu ır a ıra o ara arze ım. gariye indirilmesine imkan bulun-tekaitler üzerinde ne yapılaıbilece- B" 1 h · · k b l b d 
maena ey sızın a u uyur u- durulmasını ben de kendilerile be-ğini tayin etmek için çalışıyoruz. , b" k ı h ı · ıı 

gunuz ır anUJJ a arp ma u e- rober gayet samimi olarak {emen -=:=--====-==== 1 rinden gerek sı>baylara ve gerek ni ederim. 

ceğini, karışık olduğu söylenen 
kanunların tadile muhtaç olanla
rın hazırlanacağını söyledi ve mü
teakiben Ber~ Türkerin itirazları-

na cevap v~di. Bu eevaplarıle al -
tın stokunun imkan bulundukça 
arttırılacağı-nı. takas usulünün ısla 
hı için l&zımgelen tedbirlerin düşü Fransızların tek- yetim kalanlarına elden gelen yar- Tevhidi mü:bayaattan bahis bu -

ıdımın yapılmış olduğunu huzu - yurdular. Kırtasiyede bunu temin nüldüğünü, veraset ve intikal ver-

ı "f tt".., • f ••ı runuz>da tE!barüz ettirmek istedim. etmişizdir. Bir elden olmaktadrr. gisinin basitleştirilmesi için tetki-1 e ıgı Ormu (çok gu'"zel sesleri) kat yapıldıgı' nı bildirdi. Vekil buu · Diğer ihtiyaçlarm ıbir elden idare-

! 
Refik İnce arkadaşım, Ata - dan sonra Kazım Karabekirin te-

(Arkası 3 iıncii sayfad. a) türk'ün anını meselesinden bahis si için ~u ~evzuun :emini için.tet: 
. . , , . kikata ibtryaç oldagunu kendiler• mas ettiği noktalara geçeıek vli -

L~'.d Halifaks a Va:şova dakı İn - !buyurdular. Arkadaşlar, bu mesele de teslim buyurdular. Tetkik ede _ sıtalı vergiler hakkında dedi ki: 
gıln. sefaretıne venlen malumatı Parti grupunda mevzuu bahsolup 1 - . Bilmünasebe defatla işaret etti-

itmam etmek üzere tafsilat ver - müsbet bir karara iktiran ettiği ta- cegız.V 'I d tenzılA\ ğim v~hile, ve ~iks~k lıeyetiıiız.in 
mek istemektedlr. rihten itibaren bendeniz meseleyi ergı er e de malwnu oldugu ıızere heder. -
Diğer cihetten söylendiğine gö. elime aldım, t I mnla meşgul ol - Muvazene vergisinden tenzilat miz, Cümhııriyet hlikiınıelinin ilk 

re sefi:r, Polonya ihükiımetinin mağa !başladım. Ewela Rasattepe icrası, bu, yeı·ine geUr~_cdi, diye gündcnberi üzerindL ~alıştığı gııye 
Milletler Cemiyetinin Dantzig re . üzerinde Ji'ızım.gelen kadastro mu - işaret buyurdular. Dunku mmu - vatandaşlanmızın ekseriyetini teş 

neşredebilir.• ı·imi yerine ne giM yeni bir statü amelesini kaptırdım, arazi üzerin - zatmıda da izah ettiğim ve9'1ıile k"l ed k"" l"" ift · h Ik ·· s.. .S · .. . . . ı en oy u ve ç çı a uze-••-===========ıw• ikame edilmesini istedig"in Londra de tatbikat yaptmlım, buraya ay- bu sene yüksek b~yetınızın mallı- . d k" · ··k·· ·· haf"fl ıı· 
·- rm e ı vergı yu u11u ı ~ JT -

Cenevrede hü.kfunetine bildirmesi muhtemel- rılacak arazinin vüs'at ve hududu- mu olan ahvalden dolayı vergiler - mek, ayni zamandr. ve•g:Jerimizi 
dir. nu tesbit ettirdim. Lazım gelen ha- de 1aılıfif icrasına imkan görmedik. istihsali tazyik etmiyecek, ödeme 

(Ba ştarafı 1 inci sayfada> Halifaks'ın izahafİ ritalarını yaptırdım. Müzakere Fakat ayni zamanda ili'ıveten ar - kabiliyelini asnııyacak bir nisbct-
1 . . buYrula11 bütçenin Maliye Veka - zediyorum ki 'bu yoldaki mesaimi- te btılundurnı~ktu. ı·:\'velce köylii erden bir kısmını ifa etmelerıdır.• 

Prost ve 
y . 1... Londra, 23 (A.A.) - Kabine, bu Jetinin 246 ıncı faslına bakacak o - ze bütçe imkanlarile kabili telif o- Ye çiftçi halka yükletilen ,e büt-

1 S ta n b U 1 eni. Zelal1da, So'."Yetler .~ır ıgı sabah hususi surette toplanarak I lursanız, Atatürk anı.dı istimlak ve )anlarını icra yolundaki mesaimize çenin 13kriben yam.ından fa.zlası-
ve Bolıv_ya bu teklıflere muza_ ha - yarınkı' ı'çtı"maın İngilı"z - Sovyet 1 proı' e masrafı olarak 250 bin ıır· a d " B . t k 

devam e ecegız. unu yıne e ·rar nı teşkil eden aşar \C ağnmn vc.--ret etmışler, fakat Lord Halıfaks .. k 1 · · t tkik" t h · göreceksiniz, burada 287 bin metre 
. . .. ve Bonnet vaziyetin yeni tedıbirle-lmu.za .ere e_rın. ı_n e . _ıne .a sıs ederim. gileri mevtuthı. Bugün büıccnıiz· 

kt b Jh d h ı- ah t murabbaı arazi istimlak edilecek- .. d ko il (Baş taraf• 1 inci sayfaila) him bM" yer _verme e v~ ı. assa re müsait ohnadığını söylemişler _ edılebılmesı ıçın a ı ı m ıyet e Vergilerin tarh ve tevzıın e - de vasıtasız n•rg· er yilirde 
sahillerle ugraşmaktayız. Şırketi dir bazı meselelerin halli ile meşgul tir. Bir kısmı devlete, bir kısmı be- )aylık görülme.sine temas buyur - 40, vasıtalı nrgiler yii2de 60 

•.• 1 b" .. k b' k nferans salonu · ) d. b" k d ~" · 
r...,a u:;u ır 

0 
. . ... ' Hayrr·yenı'n Anadoluhisarına yap - R olm•""'•r. e ıyeye, ır ınmı a <,,..asa aıt a- dular. E>a>en hedefimiz, gayemiz, nisbetinde •·er ahv, or. Binacn"l".v h eis müzakerelere verilecek ne- "',." ' 

§ahir tiy~trosu, g~zete~ıler klubu, 1 !ırmakta olduğu plajı çok beğen- tice hakkında aı;kadaşlarile istişa- Lord Halifaks, yarın Cenevre - r:ızi~ir. Herhan_gi. bir muhak:rne- dün de arzettiğim gibi, daimi ola- varidat biitçesiııin geliri nıühiın 
turing klup ve hır sergı sarayı ya- . . . relerde bulun~aktır. den dönmüş bulunacak ve kabi -· lık_ ış_ olınazsa._ ıstıml.ak bed. elı_ 2051 rak mükellefler İÇİ.!\ kolaylı'k u - miktarda köyden ~ebre intikal 1 k Ş h · b k smının dim Bu plaıın arkasındakı kısma ~ b ı d M t ..... k 45 b 1 
pı aca tır. e nı, u ı · . . nenin toplantısına iştirak edecek- ın ıra ır. . u ":'a 1 _ ın ırası sulleri aramak ve bulmaktır .• etmiş hulunnıaktadrr. Vasıtası~ 
kat'i plfını.n.ı çizmekle meşıgulüz. bir spor sahası ve çocukl~r.ıç'.:11 bır Müteakilben konsey, Lord Hali- tlr. Mumaileyh, Fransız nazırları da be~~elrı:ılel bır mıısrubaka ~çıl- Mevcut vergilerde bu gayeyi istih- vergilerin mtilıirn bjr kısmını d> 

Bugünlerde bilhassa Boğaziçi oyun sahası yapmağı duşunuyo - faks'ın Filistin meselesi hakkında ve Maisi<i ile yaptığı görüşmeler ~ası .. ıç.~dır. Bu suretle Abtfü-~- sale medar olacak tedbirler düşü - şehirli halk ödemektedir. 

ile de ugraşıyoruz. B<ığazın en gü- ruz. kısa izahatını dinlemi§tir. Lord Ha hakkınd~ kabinede izah<ıt vere - un buyuk ruhları ve manevıyetı ı- niilmek>te ve alınmaktadır ve bu Fakat vasıtalı vergilerin de lı.öy-
K Her yıl şahsıma karşı daima se- lifaks, beyaz kitap mu.lıteviyatının le ve büyük Türk milletinin şere - ıru· erden zı'yade şehirlilere nit ol· zel yerlerinden biri olan u:rııçeş- h ·· İn il' 1 d ·· cektir. çalışmamıza da devam etmekteyiz. 

.. kl vimlı· buldu''"~ belediyeyi bu se- en uz g ı.z par emen tosun a mu file mütenasip bir proje kaça mal duğunu so··ytı'yebı"J'ır"un. medeki kömür depoları yure er s~~ Ç b 1 ı. U 
ne de iyi buldum. Bilhassa valinin zakere edilmediğini ve ·binaena - em er ayn ııUQ n Veya ya. olacaksa huzurunuza bir kanunı1a Şunu da arzedeyim ki bugün eski-aıcısı bil- manzara go"stermektedir. ı '" k ·· b ·· k'" · ı d 

d beloo· ed · ey,. onseyde bu hususta muza - rın yaz'ıyefı' anlafacak gel.ece"'·. (Bravo sesleri. alkışlar). ye nazaran ugun u sıs em e e -"tQitH"ime göre mahkeme de bu - vaitlerin en sonra ıy e yem k 5~ 
,.. ...,. erelere başlanmasının muvafık Emin Sazak arkadaşımız demin peyce süratli merhalelerle huzu -
radaki kömür depolarının kaldırıl· bir çalışma atmü5feri sezdim. Bi - olamıyacağını beyan etmişttr . Lo.ndra, 23 (A.A.) - Parlamen- söylerler>ken hesabı güç verilecek runuza gelmiş bulunduğumuzu cü-

. · k r vermis bulun - Ji-iniz ki bu '
01

er para meselesi ve ..ı.. i'l" B ekil ç be 
1 

f d t k _..,_ .. •d ib ı !erin teczıye edilmek üzere isimle ması ı.çın aTa • ·~ ~ . . Finlandiya ıınurahJıası Holsti, to m~,,a 1 ı, aşv em r - işlerden !bahsettiler. Vekillerimiz ret e i a e e me me..,.ım e u u-
akt d Ko .. mü · depolarının ne - bilhassa para meselesıdir. F' 1 d " b " ı · ·ba b ·· B" · ile ı,· rinin bildirilmesini söyledi ve har-m a ır. ı . . . , . ın an ıyanm ır parçası olan A- aynın çarşem veya perşem e gu içinde hesabı güç verecek veya ve- nuyoruz. ına ve arazı verg r 

Maliye Vekili burulan sonra te
punun adliyeye ı·aptedilrecğini, as· 
babı me.allha fena muamele eden-

reye kaldırılacağını soruyorsunuz. Beledıye .. ıle yaptıgım yem mu - aland adalarının bitaraflığını ga - nü İngiliz - Rus müzakereleri hak- remiyecek kimse yoktur. Hepsi kazanç, muamele ve istihlak ver -
Buna bul.ıluğum cevap şudur: kaveleye gore her nekadar senede ranti için icap eden tedbirlerin a - kında ta.tmin edici beyanatta bu - huzurunuza çıkar hesa'bını kolay - gilerinin tarh ve clbayetinde geniş 

- Buraları yanmamış olsaydı iki ay İstanbulda kalmak mecbu - ıinmasını konseYden talep etmek lunacağını i\mit eylemektedir. likla verir. mikyasta mükelleıfler lehine ola • 
bu kömürler nereye konacak idise riyetinde isem de ben altı ay bu - hususunda memJ.'-ketinin 1sveç'le Filhakıka parlamento, yortular Emin Sazak (Eskişelı.ir) Öyle rak üç dereceli itiraz mer-
oraya gi:ıtüıiilsün.. rada kalıyorum ve esasen ikamet_ mu.tabjk bulunduğunu söylemiştir. münasebetile Cuma günü tatil dev demedi m. cileri yapılmıştır. Bu mükellefle -

Bu işir. tanzimi için bize kalırsa Sandler ve Munters de Finlan . resine girecek ve biz.at Başvekil Baş,.ekı'I Refı'k Sa'Y-'- (devam- rin mümessilleri dahi ~tirak etti -gahım burasıdır. Parise gezinti , u-.. 

oelediye ile liman idare-si anlaş - 'd" diyanın bu talebine müzaharet ey- de 1skoçyaya gı'decektir. Başveıki - la) Bir de orman ve keçilerden rilerek bu vergiler tarlı olunmak-için gı ryarum. • 
malıdır. !emişlerdir. Jin hafta sonunda Londrauan ay- bahsettiler. Bendeniz keçilerin bu tadır. Kezalik bu vergilerde devlet 
Boğaziçinin iki tarafında 25 şer 

metre genişliğinde geniş otomobil 
!'ollarına ihtiyacımız vardır. Kuru 

Diğer taraftan Şehzadeıbaşı, Be- ik al b · 
Belç" a murahhası Bourquin rılmak fikrh:ı.de olduğunu bizzat kadar masum olduğunu bilmiyor . alacağını müt e e içın bir niha -Yazıt ve civarının plan.lan hazır - h k b ·· 

mazba.ta mu arriri sıfatile Finlan- haber vemıesi parliımentonun ta- dum. (Gülümsemeler) vaziyeti tet yet yok i en, ugun vergi kanun -
lanmış ve tasdik olunmuştur. Bu diya ve İsveç hükfunetlerinin bu !ilinden ewel Başvekilin İngiliz - kik edeceğim. Kanunda heI'haııgi larımızda gerek tahakkuk ve ge
plıinlar aliıkadar1arm maliıınu ol- teklifini tetkik ve konseyin gele - Sovyet prensıp anlaşmasını ilan e- bir değişikliği icap .ettirir biI va- ·ekse tahsil için bir müruru zaman 

cir;<h, kırtasiye işlerine temas ettt 
ve· idari masraflardan tasarruı:f ya
pılması tavsiyesinin 1940 bütçesın
ae dikkate alınacağını il~\·e ede -
rek nutkunu bitirdi. 

çe<>meden kömürler arasından tu -
ri'5tik bir otıımobıl yolu geçirile -
mez. PlanlanilJızda bu yollara m& 

mak üzere kaza merkezlerine asıl- cek celsesine rapor verıneğe me - .deceğine bir alilmet olarak telakki ziyet varsa huzuı·unuza aetiriı·im. ibidh, denilmiştir. 
mıştır. mur edilmiştir. edilımektedir. 'IAlkışlarl. ::-J:aliye teşkilat kanunu ile tah- 'tasvip olundu. 

Maliye Vekıliııden sonra Başve
kil kısmı mahsusumuzdaki nutku
nu söyledi ve müteak>ben hatiple· 
rin temennileri dinlendikten son -
ra BaFekiılet, Şurayıdevlet, İs -
tatistil< Umum Müdürlüğü, Dev -
Jet Meteoroloji Umum Müdürlüğü 
ve İnhisarlar Vekaleti bütçeleri 
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SATFA C iKDAM 24 - l\la) ıs 1939 

ÇANDARUNIN Çinde ölenJapon 1~~iöliM.ıAI 
IHTIYAÇLARI askerleri Jaan Bennett LEKE 

Nakleden: FerU ALI Bakımsız bir halde bu 
nahiyede çalışma lazım 

Bir haftada 13 bin 
Japon öldü 

Çandarlı (Hususi> - Çandarlı, Hongkong, 23 (A.A.) - 2 Mayıs-
Dtkili kazasının bir nahiyesidir. tan 10 Mayısa kadar bir hafta için· 
Evvelce Be~gamaya bağlı idi. Di - de Japonlar şimal ve .merkezi Çin· 
kili kaza olduğu zaman Çandarlı de asker ve subay olarak 13 bin ki 
da kendisine nahiye olarak veril - şi ölü vermişlerdir. 
miştir. Salahiyettar mebafilden alınan 

Tari.'ıi eserleriyle rağbet gören, mallı.ınata göre en kanlı mıihare -
körfezi korkunç havalarda kil - beler Hsianvyang'ın cenubunda ve 
çük gemilerin korunmasına mil.sa- Şang'ın şarkında 40 kilometrelik 
it bulunan, Bergamanın başlıca bir cephe üzerinde vukubulmuş -
ihracat mallarını komşu adalara tur. İşte Japonlar en ağır mağlu -
sevke vasıta olan Çandarlı, maat· biyete burada uğramışlar ve harp 
teessüf bakımsız haLdedir. sahasında 3.000 ölü bırakmışlardır. 

1 

Sekenenin ekseriyetini muhacir Çin kuvvetleri. Han nehrinin 
ve mübadiller teşkil eder. Selçuk- sağ sahilinde mühim bir çok askeri 

. !ar zamanında yapıhnış kalesi cid- noktaları ele geçirmişlerdir. Bun· 
den tetkike değer bir yerdir. Böb- !arın en milhimmi Şungşan'ırİ 80 
rek ve kum hastalıklarına yarıyan kilometre cenubunda bulunan 
çok güzel bir suyu vardır. Wamicchi olup Hankov - İşang de· 

Nüfusu 3 bini geçmektedir. Ye- miryolunu ikiYe bölmektedir. 
niden yapılan göçmen evleri, ve * 

SUZAN hu meçhul adamın yanııa~ korkunç yüzünü görünce buraya yerleştirilen muhacirlerle Şungkang, 23 (A.A.) - Hankov· 
acı bir çığlı iı tutamadı Çandarfıda bir canlılık görülmek Hisangyang demriyolu üzerinde 

iki çocuk anası olmasına rağmen 

cazibesini muhafaza eden yıldızdır 

Ankara radyosu 

Dalga uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. ııo Kw 

T.A.Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw 
T.A.P. 31.79 m. 9465 Kes. %0 Kw' 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği. 

1 - Kürdihhicazkiır peşrevi. 

2 - Suphi Ziya beyin küıdi· 
li hicazkar şarkı: (Bahç~niz • 
de bir gül olsam.) 3 - Sala • 
hattin Pınarın hicazkar şar • 
kı: (Nereden sevcıim.) 4 -
Rahmi beyin suzinak şarkı 
(Bir sihri tarap.) 5 - Fa ız 
Kapancının nihavend şark>. 
(Gel güzelim.) 6 - Halk tür
küsü: Dağları hep.) 7 - Çar
gah. 

Saat 13: Memleket saat a • 
yarı, ajans ve meteoroloji ha· 
berleri. 

Şehirdeki muazzam kimya fab- !eşmesinden memnun olacağını i - karar vermiştir. muhim bir askeri nokta olan Şui-
rıkasının büyük bir iştial neticesi ma etti. Sevinç içinde kaldık. der- Evvelce belediyesi vardı. Bila • şan istikametinde ilerlemek isti· 

JOAN BENNETT fi imlerinden birönde 

Saat 13.15 • H: Müzik (Ri 
yııseticümhur Bandosu • Şefı 
İhsan Künçer. 1 - Massenet 
Marş. 2 - Ziehrer • Viyana 
kızları vat.i. 3 - G. Pares 
Cornillein sırları. 4 - Mas 
senet. Navar fantezi. 5 - W. 
Nebi - Japon serenadı. 

bütün uğraşmalara rağmen kül o- hal Suzan'la i>Xlivaç tarihini tes • hare köy kanuniyle idaresi vila - yen tam mevcutlu bir Japon fır - Sinema alemir)de Bennett kız 
luµ ~ ittiğini duyduğum zaman bil- bit ettik. Kanunuevvelde evlene - yetçe uygun gör!ilmüş, belediye de kası geri atılmıştır. Japonlar bine kardeşler çok meşhurdurlar. Bun 
büvük bir heyecana düştüm. cektik. kaldırılmıştır. Ahalisi buna razı yakın ölü vermişlerdir. !ar üç kız kardeştirler. En büyükle 

Ben yangın yerine gittiğim za - ' * olmamış, ve devlet şurasına şika- 000--- ri Constance B'!tlnett 33 yaşında • 
man .hala .dumanla~ tütüyor, alev·~ Kanunuevvele on beş gün kala, yet etmiştir. Devlet şı1rası, halkın A d d dır. Bir zamanlar ismi maruf yıl
ler vukselıyor v~ cıv~rda .toplan - Suzan'ın yatmak üzere bulunduğu kanuni ve inkişafa vasıta olacak, y }fl a dızlar arasında sayılıyordu. İzdi • 
mıs olan .~şçılerın aılel~n ıslak,, bir gece evinin kapısı vuruldu. Ni- umranı temine vesile teşkil ede - vaçları ile meşhurdu. Gitgide sine-
mahzun gozlerle bu facıayı sey - ı şanlısı evden henüz çıkmıştı. Genç cek belediye teşkilatının iadesine madaki şöhreti sönükleşti ve sine-
rediyorlar. İçlerinden bazıları hıç- 1 kadın onun bir şey unutarak tek - karar vrmiştir. Müthiş bir ci- madan çekildi. Bir erkek gocuk 

Saat 18.30· Program. 
- lSnosı >ıızııw :çe·sı ıng 

ler • PL) 
Saat 19: Konuşma. 

kıra rak ajtlıyordu . Bunlar kocala- rar döndüğünü sandı. Kaza kaymakamlığı şuranın bu ·evliid edindi, kendini ona hasretti. 
rını , babalarını bu büyük yangın- _ Siz misiniz Heırry? hükmünün yüksek tasdikten geç· nayet oldu İkincisi Barlbara Bonnett 31 yaşın- ' 
da kaybetmiş kadınlar ve çocuk mek lüzumunu vilav. ete bildirmiş- d dır - Diye kapıya geldi. Cevap o!arak a · 

Saat 19.15: Türk müztl!ı 

(Fasıl heyeti.) 
Saat 20: Memleket sHt a · 

yarı, ajans ve meteoroloji ha· 
berleri. lardı. Şehrin hastanesi yaralılarla kapı tekrar şiddetle vuruldu. Genç tir. Bir buçuk ay evvel yazılan bu Aydın, (Husus) _ Şehrimizde Bu aile hayatını tercih etti. Biz 

doluydu. Amelelerden büyük bir kadın evvela tereddüt etti, sonra lüzum. henüz neticelenmemiş ol- çok feci bir cinayet olmuştur. Yük burada üçüncüden bahsedeceğiz ki 
k.ısmı ise kurtulamıyarak ateşler i- kapıyı açtı. Bumuna kadar -kaş duğundan hazirandan itfüaren be- sek tahsil görmüş, içtimai mevki o hi'ıla en büyük 'bir şöhret olarak 
ç ı ncie can ver!Tlışlerdı. . I kolle sarılı, gözlerinde siyah göz· heci .ve ;lcrine maalesef başlana - sahibi Mehmet isminde bir genç, kalmış kendisine muazzam bir ser-
Ya~gı~da . kul ol~p .. gıden ~ed "j lükler bulunan şapkası iyice başı- mıyacaktır. akşamdan iyice sarhoş olarak be - vet yapmış genç bir kadındır. •Jo-

baht !şçılerın şımdı gozyaşı doken, ! na geçmiş bir yabancı ile karşılaş- Çandarlının çok güzel bir plajı lediye önünde duran şoför an Benett. bu meşhur yıldız 27 ya
ç:rpuıan karıları, kızları ara -

1 
tı. Adam derhal pervasızca içeri vardır. Sahil gayet müasiltir. Ber- Mehmedin 33 numaralı arahasına şındadır. Kendini gocuklarına ve 

sında bir genç kadın daha bulunu- girerek: gama ve Dikili çocuk esirgeme ku- binerek Tellidede mevkiine kadar · mesleğine hasretmiştir ve iki Ço-

rordu ki onu çocukluğumdanberi , M . . . rumlarının geçen sene sarfettikle- gitmiş, dönüşte Aydına bir kilo • cuk sahibi olmasına rağmen hiila 
tanırdım: Suzan Lovel.. k.-. ers.

1 
ı, dedı. Bu havada bır ri mu··himce bı" r para ı·ın burada ya- · let f t· ·be · uh f opek bı e dışarıda bırakılmaz. c metre mesafede, Muğlalı Süleyma aynı a e 1 ve cazı Yı m a a • 

Bu, ge~.ç güze~ bir kadındı. Ko- Suzan, heyecandan bir şey söy _ pılan plaj binaları bakımsızlık yü- nın bahçıvanlığı önüne gelıince ta- za etmektedir. 
easının vucudunu enkaz arasından liyemedi. Fakat titriyordu. Adam zünden istifade edilemiyecek bir bancasını çekerek şoföre arkasın. Bu üç kız kardeşin babaları 
çıkarılan cesetler arasında bula . l bunu farketti: hale gelmektedir. Halen bu bina- dan ateş etmiş ve zavallı. şoförü Richard Benett büyük mir aktör • 
mad. ~ar .. O da herha!.d~ kemi.kleri ı _ Korkmayınız, diye, ilave etti. !arda evleri yıkılan hareketzedeler cansız, direksiyonun üstüne devir- dil. Ayni zamanda fena karakterli 

b b k h ti oturmaktadırlar. bı·r adamd D eb·1· k " ı. d ırı ırıne ar'.~an, uvıye erı an- Size fenalık etmek için gelmedim, miştir. Kurşun şoför Hüseyinin ı. en 1 ır ı ·uu a a • 
lasılamıvan dıger bedbahtlar ara- üşüdüm ve açım. Plaj mevsimi gelmiştir. Fakat kıaJasını parçalıyarak çıkmış, ca- ının, san'at kabiliyeti üç kızına da 
sında idi. bu şerait dahilinde tesisattan isti- mı delerek dışarıya fırlamıştır. H~ ~'.1':.telıf şe.kıllerde geçmiştir. En 

S . d" b d b 1 Genç kadın kekeliyerek: f d . k" k H k d ı b k kı k kt · d uzan. şım ı eş yaşın a u u- . . a e ım anı yo tur. er ne a ar dise üzerine şoför muavini ken. uyu zı ıse onun ara erın en 
nan Monik ismindeki kızı ile ha - - Sıze sıcak bır ŞP.y vereyim, Bergama kermesi için burada sı - disini yere atarak kaçmağa başla- de alm~tı~. . . ". . 
yatta yapayalnız kalmış bulunu - 1 Adam sofraya oturdu. Genç ka- ğınan yurttaşları çıkarmak dil • mış, idaresiz kalan otomcıbil de En buyuklerı dedıgunız Cons -
yordu. Genç kadın henüz yirmi 1 dın ona tabak çatal gibi şeyleri ge- şünülüyorsa da, bu düşüncenin ne hendeğe devrilmiş. ibu sırada kati- tance yalnız izdivaçları ile değil 
beş yaşında idi. O evlendiği zaman tirmek için dolaba doğru gittiği derece doğru ve tatbikinin neka· !in başı zedelenmiştir. birçok garabetleri ile me§ihur ibir 
ben kocasile de dost olmuş hatta sırada müstehzi bir sesle: dar yerinde bulunacağını alakadar Katil yakalanmış, zavallı Hüse •. r:ıımanlar .mahkeıı;eleri .hiç bitiı> ~ 
küçük kızları Moniğin vaftiz ba • - Beni tanımadınız mı? dedi. olanlar takdir ederler. yinin gömülmesine izin verilmiş •

1

. tukenmeZ'dı .• Fılm a~erını koca-

Saat 20.15: Türk müziği. 

1 - Cemil beyin muhayyer 
peşrevi. 2 - Tamburi Ali e • 
fendinin muhayyer şarkıı 
(Feryada ne hacet.) 3 - Ha
cı Arif beyin muhayyer şar • 
kı: (İltimas etmeye yare va· 
rınız.) 4 - Şevki beyin hü • 
seyni şarkı: (Hicran oku ai 
nem deler.) ~ - Halk türkü • 
sü: smer bugün ağlamaz.) &
Halk türküsü: (Yıldız.) 7 -
Kemençe taksimi. 8 - Mah • 
mud Ce!Aleddin paşanın kar -
ciğar şarkı: (Vah meyusu vl· 
salindir.) 9 - Rahmi beyin 
bayatiaraban ş\lfkı: (Bana ne 
o!4u.) 10 - Suphi Ziya heyin 
muhayyer ~arkı: (T!trer yü • 
reğim.) 11 - D~denin Gül, -
zar şarkı: (Bivı fa b~ çeşını 
bidat.) 

bası olmuştum. Genç kadının arkası ona dönük- Nahiye merkezi yeni yapılan tir. Bu feci cinayetin muhakemesi- !arını, hatta resmını yaptırdığı 
Babası Jean Lovel bu feci aki . tü. Bu söz üzerine yüzünü çevirdi. göçmen evleriyle dört beş yüz ha· ne şehrimiz Ağırceza mahkeme -

bete uğradıktan sonra Moniğe ba- ! Ve acı bir korku çığlığını tutama- nelidir. Maalesef bu kadar çok ev- sinde meşhut cürümler kanununa 

Saat 21: Haftalık posta ku -
tusu. 

bası Jean'ın uzun bir seyahate çık- dı. Yaıbancı adam yüz kaşkolü - li ve nüfuslu ve çalışkan halka tevfikan bakılacaktır. 
tı~ını söyliverek, annesi durmadan nü, şapkasını çıkarmıştı. Şimdi malik olan Çandarlı, sekiz on ha -
'ı~lıyor, za~allı küçük, şaş)<ın göz- f ~~t.hiş bir şekilde ya~ış olan neli hücra höşede kalmış, ufak bir 
!erle ona bakıvordu. Sonradan Su- yuzu meydandaydı. Bu yuz öyle köyde daha geridir. Sokakları te
?On kocasının. cesedini çok arat· I feci bir halde yanmıştı ki ağız yal miz değildir. Gece tenviratı yok. 
tıvsa da bulunamadı. ' nız siyah bir kuyu gibi kalmış, ve tur. Altı sene evvel yapılan ve Ber 

N k
. b d 

1 
k 1 bir tarafa çarpılmıştı. Bütün ya • gama şosesine bağlanan sekiz kilo-

eyse ı en yar un arına oş-
' B r l"k tl " .. 1 .nd nakları bıçakla kesilmiş gibi ya • metrelik şose tesviyei türabiyesi· 
, u . u e a e ı ~un erı e on - .. .. .. .. . 
1 k b

.
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ld " k d t ıı· malıydı. Yeryer buzulmustu. Bıl- nin, bu<Jn artık izleri ka}4>ol • 
arı a ı o ugu a ar ese ıye , 
çalıştım. za,·allı genç kadın niha-ı hassa gözlüklerini çıkardığı zaman, muş, bütün emekler boşa gitmiştir. 
yet biraz kendine gelebildi. Derhal genç kadın bu fersiz bakışlı, . göz Köylü emeğiyle ve kısmen hususi 

g 
, · 

1 
. . t . . . b. . kapakları yanmış, kaşsız, kırpıksız muhasebe tahsisatiyle vücude ge -

Katil verdiği ifadede, maktulle 
aralarında hiçbir hadise geçmedi· 
ğini hatta kendisini tanımadığını, 
sarhoşlukla ne yaptığını bilmediği 
ni söylemiştir. Yapılan tahkikatta 
vak'anın, katilin şuurunu ka)1be. 
decek derecede fazla sarhoş ol • 
masından ileri geldiği tahakkuk et 
miştir. 

---000---
Evlenme e, ınme erını emın ıçın ır ış a -ı .. . 

k ıd .h t b ld gozlerın karşısında dehşet içinde len bu şosenin kurtarılma 3ına. bil-
nmıya oyu u ve nı aye u u. . . . . . 
E\•dn bı· . . ·h 1 t t k 
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kaldı. Kendını korumak ıster gıbı mem ki bir an evvel çalışmak la . N f V k" l t H k k • c, rının esap arını u aca - . . . a ıa c a e i u u Müşaviri 
tı Bi;y!ece çalısmıya başladı. A • gerı gerı gıderek·'. ? . zımdır, demek yerinde sayılır mı? Namık Cemal Nazikioğlunun kızı 
radan keder içiooe iki sene geçti, 

1 
-

1
:en:en ne ı~tLyorsunuz · dıye Yeniden yapmaktan ziyade ya · Güzin Nazikioğlu ile genç hukuk -

iki sene daha ve nihayet birçok se mırı an ı. pılanı bozulm3'ktan ve kaybolmak- çularımızdan İslam Refioğlunun 
neler... . Adam henüz bir bardak şarap tan, çökmekten korumak. daha nikahları geçen peı'şembe günü 

Z k 
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ıçmişti. Bununla beraber sarhoş müfid. olur zannederim. Ankara belediyesinde kıyılmış ve 
,aman ~s i acı arı uyuşturdu. görünüyordu. Korkunç bir gülüş - D k d 1 

tedavi etti. Bu iki sevgili mevcu. le: enız enarın a yapı an ve et • ayni gün genç evliler Halkevinde 
·d 7cte karşı gösterdiğim derin a - ' Ne .. t· d d. S . rafı çevrilen bir park içerisinde di- bir çay ziyafeti vermişlerdir. Ni -

1
., j - mı ıs ıyorum e ı. enı kilen Ata trük anıdının etrafı bir. kah merasiminde ve çayda Dahı· _ ı 
a,:anın onların acılarını tedavide g .. r ı B · · · b d · 

büyük bir funil olduğunu neden utzek ım . enım yerun u ev edır, ~ereste deposu haline konmuştur. liye, H..,-ciye, Nafıa, Maarif Güm-

! f 
. . ar ı . Iskanın keresteleri iki senedir bu- rük ve İnhıs· arl•r Vekı.llerı·ıe' cu··m-

tira ctmıyeyım. Monik büyüdü, ç 1 ° 
Güzel bir genç kız oldu. Yakın bir - ı dırdınız mı? rada açıkta, yağmur altında, deniz hurreisliği Umumi Katibı B. Ke -
şehirde lisede okuyordu. Haftada - Çıldırmak mı? Fakat çok ev- suları içinde çürümekte bulunmak mal Gedeleç, birçok mebuslar, Ve-

velcc. Daha doğrusu asap bozuk - tadır. Bu maddi acıdır. Asıl teessü- kaletler nr•·•ru ve ı· kı· aı·ıenı·n dost-
tı ' r eve gelirdı. Beni çok sever, ı - 1 · ~ "" uğu. Beni tedavi ettiler. Iyi ol - ırü mucip olan hal, Ebedi Şef ları bulunmuşlardır. 
kı.·nci bir baba olarak telakki eder- dum. Timarhanede uzun müddet Atatu .. rku··n a' bidesın· iıı ve cum·· hurı·-d z k h Yeni evlilere saadetler di!eriz. 

ı. aman geçti çe bu is hende kahnıya tahammül edemiyordum. yet meydanının bir kereste deposu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
de kuvvetlendi ve Suzan'la ev - Nihayet kaçtım. Seni bulmak için haline konulmuş bulunmasıdır. 'zunu olan nahiye müdürü, bu iş-
lenmeyi düşünmeye başladım. Ar· ı bütün gece yur·· u·· dum·· ve ı"şte bul. Hususi motörlerle burayı ziya - !erle alakadar olsaydı şu hüzün ve-
tık onu yalnız şefkatle değil daha dum. rete gelen yabancıların, ziyaretçi- rici Çandarlı manzarası bugün gi>-
ateşli daha başka bir şekilde sev - Genç kadın yavaş yavaş müt . !erin ilk çıkacakları nokta burası- ze diken olarak batmazdı. 
d!ğ imı anlamıştım. Nihayet bir hiş hakikati anlamıya başlıyordu. d D"kil - k d · ır. ı i kaymakamı, bu işle biran 
gun en ısine fikrimi açtım. Onun Adam: Hal·bukı· bu anıdın etrafı eıı te - 1 h k d b 1 evve are ete geçerek alıi.kadar 

a ana a ıştığı liıkayd olmadığı - Sen de anlıyorsun ya, diye, miz, en mübarek yerlerimizden bi- olmalıdır. 
muhakkaktı. Bununla beraber mü- devam etti. Evet ben senı·n koca - ri olmalıdır. · Iskanın keresteleri çürümekten 
tereddi! göründü. Bu izdivacın kı- nım Jean Lovel. Hani şu yangında İnkılabın bütün hareketleri, o • devletin mühim bir parasının zi-
zını üzmesinden korktuğunu ba- vücudü bulunmıyan kül" olduğu ·· ·· d yd d nun onun e ve o me an a yapı • yaa uğramaktan kurtulmasını te-
na söyledi. Monik, zeki bir kızdı. zannedilen kocan. Bu pek garı· bı"r lacag' ı du··şu .. nu··•mel"tdir. D r min için de iSkan umum müdürlü-

erhal anasile aramızdaki derin şey değil mi! Bir ölü geri dönü • Bu çirkin hale biran evvel son g"ünun·· dı"kkat n••arlarını nef•ı· ha. 
bağlanışı hissetti ve ikimizin bir- •rı -yor. evamı yannl verilmelidir. Genç ve mülkiye me zine namına çekerim. 

Fakat vücudünü, taravetini mu· 
hafaza için de meşhur yıldızın boş 
durduğunu sanmayınız. İşte onu 
burada çamur banyosu yaparken 
görüyorsunuz. 

sözdü. Evlendi. Çok mesud oldu. 
Beş çocuk dünyaya getirdi ve tam 
manası ile bir aile kadını oldu. 

Fakat bu üç kız kardeşin en gil.
zel, en san'atkarı muhakkak ki en 
küçükleri Joan Benett'tir. 

Ayni zamanda bu genç kadın 

büyük bir yıldızdır da. Öbürleri 
gibi bir anda parlayıp sönmemiş, 
hem iyi bir anne hem de büyük bir 
yıldız olarak kalmayı bilmiştir. 

Joan Bennett resimlerde de gör
düğünüz gibi uiak tefek, çok düz· 
gün vücutlü, parlak sarı saçlı, ko· 
yu mavi gözlü güzel bir kadındır. 
Bu meşhur yıldı,z san'at hayatına 
pek genç atılm ı.ş tı. On beş yaşında 
ik-en kapatıldığı Fransız manastı • 
rından çıktı. Genç bir İıı.gilizle ev
lendi. Bir sene sonra dünyaya bir 
jnz çocuğu getirdi ki ismim Dian 
koydular. Bu doğum 1927 de vuku 
buldu. 1928 de Joan Bennett dur • 

Saat 21.15: Esham, tahvi -
lat, kambiyo • nukut ve zira· 
at borsası (fiat.) 
Sıat 21.25: Neş'eli plaklar -

Pi. 
Saat 21.3G: Müzik (Viyolon

sel Edip Sezenm konseri.) 
Saat 21.50: Müzik (Melodi· 

ler - Pi.) 
Saat 22: Müzik (Küçük or

kestra • Şef: Necib Aşkın. 
1 - Schneider • Meşhur Ref
renlerden potpuri. 2 - Linc· 
ke Olur, olur, olur. (Şen 

parça.) 3 - Munkel - Vene -
dik hatırası serenadi. 4 - Ry
ming . Entcrmezzo. 5 - Le -
har . Pocuk prens operetin • 
den potpuri. 

Saat 23: Son ajans haberle
ri ' ve yarınki program. 

S3at 23.15 • 24: Müzik Caz· 
band - Pi.) 

ınüddet Simone Simon'la flört yap 

tı. Sonra yeni yı.Idııılardan Hedy 

Lamarrla evlendi. 

madan evlenip boşanan büyük kız Joan ise hayatını çocukları ile 
kardeşini taklid ederek İngiliz ko- mesleği arasında taksim etmeye 
caşından ayrıldı. Fakat şu şerait- karar vermiş bulunuyordu. Şimdi 
le: Küçük kızı Dian'ı yanında alı- meşhur yıld>Z arka arkaya birçok 
koyacaktı. 1932 de Joan Bennett . 1 · · İk 

t kr f ·ı • .
1
. G M k .. 

1 
fılm er çevırıyor. i çocuk an'a$ı 

e ar ı m amı ı ene ar eJ ı e 
evlendl İki sene sonra dünyaya i- olmasına rağmen bütün cazfüesini 
~inci bir çocuk daha getirdi. Bu da f muhafaza etmiştir. O kadar güzel

IOAN BENETT iki çocuk sahibi 

1 

güııel bir kızdı. İsmini Melinda dir ki onu 'birçok on altı yaşındaki 
olmasına rağmen işte burada gör- koydular. genç kızlara tercih etmemek gayri 

d .. " .. .. .b. t "f .. 1937 de Joan Bennett tekrar bo· kabildir ugunuz gı ı gaye genç, zarı gu- · . . . ' şandı. Bu sefer de öbüründe oldu- . .. 
zel kalmasını bılmışhr, ğ .b .. k. . k.. .. k k M 1. d Şimdi Holıvutta cuç Bennett. u gı ı ı ıncı uçu ızı e ın a-

yı da yanında alıkoymak hakkını 1 ierden daha mes'ud kimse yok de-ressamı bile •resmimi güzel yap • 
mamış• diye, dava ederdi. 
Kız kardeşlerden Barbara dan-

kazanmaya muvaffak olmuştu. Bo niliyor. Üç Bennett, yani Joan ve 
şandıktan sonra eski kocası bir iki kızı .. 
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T URK ÇOCUGU UÇ UN 
MASAL : 

Tilki, Kedi . 
Horoz 

[Geçen haftadan mabat] 

Akılsız küçük horoz ıbu dersten 
de ibret almadı. Daha ertesi gün 
tilki eve gene damladı. Küçük ho· 

roz yemek pişiriyordu. 

- Aç kapıyı, kıymetli dostum, 

seni görmiye geldim. 
- Yoo , artık bu sefer açmam. 

f-o:i~~;;;~~=~;ı 
ı lbJ lYl o ıuı ını s lYl ını e + -------------i * Uçma tecrübeleri çok eski za-
manlaııdanberi yapılmağa başla -
mıştır . On dokuzuncu asır başla • 
rında 1804 te meşhur Gey Lusak. 
1874 te Sivel ve Korse Spinelli, 

1875 te de D&tesandiye balonla uç
muşlar ve 10.000 metreye kadar 
yükselmişlerdir. Bu sonuncu, ba -
!onla düşerek ölmüştür. 

* Japonya, dünyanın en kala· 
balık memeleketlerinden lbiridir. 
71.000.000 nÜfusu ve 382.550 kilo - , 
metre murabbaı arazisi vardır ki. ' 

Resim eğlenceleri 
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Kedi arkadaş bana iyice tembih 
e tti. Açarsam beni yiyeceksin. 

- Nasıl olur? Ben öyle şey yap· 
marn. Seni sevdiğim için yaş çö· 

rek getirdim. Bezelye getirdim. 

kilometre m.uralıbaına, ta!krlben ı Yukarıdaki sayıları sıra ile bi. .. 
185 kişi isabet etmektedir. Fakat b• ·foe birleştirin, bakalım, ne re
öyle kalabalık yerleri de vardır ki, siı ı çıkacak? 

Bak neler neler ... 
Küçük horoz evin içinde bir aşa

ğı, bir yukarı geziyor. cçörek! be
zelye! Amma ne tatlı şeyler!• diye 

düşünüyordu. Gene daYanamadı. 

Kapryı açtı. Tilki de onu ıbir güzel 

yakaladı. Yolda artık nekadar 
cİmdat! >, cYetişin!>, cCan kurta • 
ran yok mu?• d~i~~ de kedt u
zakta olduğundan vaktinde yeti • 

"'lugilnün Türk çocuğu, hem o kuyor, hem elleniyor. 

şernedi. - - ----------------------
Zavallı kedi eve döndü, Horoz ar 

kadaşı i.çin bir ağladı bir ağladı! 

Küçük dostunu zaten çok seviyor
du. Kedinin bir aralık aklına bir 
şey geldi. Eline küçücük bir ke • 
rnan aldı. Kemanın yayı da vardı. 

Yanına bir de çuval aldı. Kemanı 
alıp ormanın içindeki tilkinin evi.
ne gitti. 

Evin önünde kemanı çıkardı. 

Başka şey yememiş 
- Aııne! Ben plaja gidip denize 

gireceğim. 

- Olmaz oğlum! Yemekten da· 
ha yeni kalktın. 

- Ne zararı var, anneciğim? 
Yemekte <balıktan başka bir 
şey yemedim ki... 

---"O---

Neden anlam ı ş? 
Öğretmen - Nuhun gemisine 

zeytin dslını getiren güvercin er
kek miydi, di.şi mi? 

Talebe - Erkekti. 

Resimli bulmacalar 

bu mikdar, hazan 1062 kişiye ka • 
dar çıkmaktadıı'. J aponyanın nü
fusu, her sene 1.000.000 artmakta -

~ dır ki, 'bu hesa•ba göre, 1950 sene • 
sinde 82 milyon olacaktır. 

* Horoz döğüştürmek merakı 
çok eskidir. Tarihi tetkik edecek o
lursak, eski Yunan ve Romada da 
horoz dövüştürüldüğünü görürüz. 
Bu merak, bugün, eski şiddet ve 1 
şümulünü muhafaza etmemekle 
bera'ber, Çinde,_ Hindistanda, Hin
i di Çinide, Siyam ve Annarnda ve 
. aşağı yukarı bütün Asya ile Av· 
rupanın 'bazı yerlerinde halil var -
dır. 

* Bir Yumurtanın 25.000 franğa 1 

satıldığını söylersek inanmazsınız, 
değil mi? Evet, filhakika, iki sene 
evvel, Paris müzayede salonunda, 

' bir devekuşu yumurtası bu fiata 

1 
satılmıştır. Bu, maruf ressam J. Lö 
Bel tarafından üzerine bir kır ba-

l !osu .tasviri yapılmış ve paskalya 
ınünase'betile Lauis XV'e hediye 

\ edilmiş olan devekuşu yumurtası-
dır. 

Çalrnıya başladı. O kadar güzel ça
lıyordu ki, tilkinin evinden bir kız 
çıktı. Bu kız tilkinin büyük kızı i

di. Musikiyi çok severdi. Tilkinin 
kızı kemanın sesini daha yakınrlan 

Muallı·m Neden bı·ıı·yorsun? * Torpil motörbotları , umumi dinlemek >çin J<ediye daha çok ya<k - · 
T 1 b D . · l · k' k harpte icat edilmiş ve bunları ilk laştı. Kedi derhal atı1clı. Kızı ya. a fJ e - ı.şı o sa, ım anı yo 
k d • r ~=---"""'~dt:.~:ı::::::::l!:l:ı,!!!!1· 1 olarak İngilizler ve İtalyanl~r kul-kaladı. Çuvalın ;,,ine koydu. Ge • o a ar uzun zaman agzını açma - _ 

., d d d .~ 1 d ...... d" 1 k !anmışlardır. Bunlar, iki torpil ve 
ne çalmıya başladı. . 1 an uramaz ı ... .,a 1 uşurur u. ı Çocuk, bir fnrn görmüs. kor U· b d" t t "t 

1 
.. t 

1 ---o 1 azan or e mıra yoz · aşır ar. 
Bu sefer tilkinin ortanca kızı yor. Süartleri. 37 ile 47 mil arasında de-

çıktı. Onu da yakaladı. Sıra küçük Ne düşerm ış ? Fare, nerede? ğişmektedir. 
k I k Bulunuz! kızına geldi. Onu da ya a ıyara Muallim Doğan'a sordu: * Japonya, dünyanın en fazla 

Eski çağ larda 

Kuınaudan - Bugün, fazla kah· j 
ramanhk göstermeyin, dağılacak ı 
nişanımız ka l madı! 

Anlayana 

Bay - Uzun yaşamak için papa
ğan ohnnk ister im. 

hepsini çuvalın içine kapattı. - Üç arkada.ş, size, yirmi elma, pamuklu ve ipekli kumaş, sun'l ve 
Tilki kızlarını bekledi, bekledi. otuz armut, kırk beş erik, altmış ham ipek, kibrit ve çocuk oyunca-

Fakat kızları dönmeyince meraJ<· tane kedane versem, her 'birini7.e ğı ihraç eden memleketidir. Japon-

Bayan - F il!cr , daha u zun ya -
şarlar bayım, h iç cseflennıeyin . 

00 

lanmıya başladı. Evden çıktı. Bir ne düşeı·? Doğan cevap verdi: yanın ihracatı 1900 senesinde 
de ne görsün. kedi bir çuvalı omuz - Bir1birimi.71e döğüşınek! 491.691.000 yen'di. Bu mıkdar, 1936 
lamış lbir elinde keman evden u • --oo-- yılında 5.456.670.000 yen'e çıkmış-

zaklaşıyordu. Kedi kurnaz tilkiyi Daha da bGrçluyum uş tır. Bizim paramızla, 100 Yen (Ja-
görünce: pon parası> 34,62 lira olduğuna gö· 

Nadir, 1bir lokantaya girdi. Ye - re. bu mıkdar 415.798.254 liradır. 
- İşte kızların bu çuvalın için· mek ye:l.ikten sonra, garson hesap * Sabunun ne zaman ve rkimler de. Eğer ·benim kü<;ük horozµmu · d ' 11· 

puslasını getır ı: . ı'.a. Lirayı ver-
1 

tarafından icat edildiği hakkında 
bana verirsen, ben de kızlarını sa· di ve , çıktı. Ertesı gun yıne aynı· , b' ok · ı 

ırç rıvayet er varsa da, en ev-
na veririm. Yoksa alır giderim, lokantaya gitti.. ayni yemekleri ve! Golvalıların, yağ ve külü ka • 

- Aman, gel. horozunu al. Kız· yedi. Bu sefer, bir buçuk lira he- rıştırarak bir nevi sabun yaptıkla· 
!arımı •bana ver. sap getirdiler. Verdi ve çıktı. Ü· rı anlaşıhnı>ktadır. Meşhur Pom • 

Kedi geriye döndü. Tilkinin evi- çüncü günü yine gitti. Bu sefer de -- pei harabelerinde de bir sabunha-
ne girdiler. Yemek odasına geçti- iki' ıı· ra rhesap getirdiler: _ K ne bulunmuştur. 

uş kafesten kaçmış. - - -o<>---
ler. Nadir, dükkanın sahibine gitti.. Kuş ner ede? 
Masanın üstünde birçok tabak· dedi ki: Bulunuz! 

!ar, kaşıklar, çatallar vardı. Bir ta- _ Üç gündür, burada, ayni ye • . 1":"'ı:1'~crl':;;;"'.~,...,,..,,...,..,., 
bağın üzerinde de küçük horoz ya- mekleri yiyorum. Evvelki. gün bir, l ı >..::,..,,.·M1~ ~'-"·'~
tıyordu. Fa!kat daha ölü değildi. dün bir buçuk, bugun ıkı ! ı ra al- 1 

Korkusundan bayılmıştı. dılar. 
Ked i sırtındaki çuvalı yere attı. 

T ilkinin kızları çuvalda çıkarken 

kedi de arkadaşı akılsız küçük ho
rozu rn•sadan indirdi. 

Beraber evden çıktılar. Bu ya· 
ramaz kurnaz tilki ile komşu ol -
maktansa, başka bir memlekete 
gitmiye .karar verdiler. 

SON 

Dükkan sah]bi kasaya g~ti. He

saplara, hesap puslalarına baktL , 
Nadirin yanına dönerek dedi ki: 

- Hakkınız var; bir yanlışlık ol
muş. Hesabın doğrusu bugünkü -

dür. Dün ve evvleki gün hesabı 
yanlış çıkarrnı.şıar. Bir buçıık lira 
daha .borçlusunuz! 

ilerisini düşünmek 1 

Hizmet i - Bi baltalık iznim var ya; size, işte, bir baltalık ye-

ICöpek, bebekle oynamak isliyor 
bebeğin başı Yok. Bebeğin başı: 
nerede? 
Bulunuz! 

--00•0----

Acımıyormuş! 
- Baba, beş kuruş verir misin? 

Şı; Arap kadına verecğim. 
- Sen, bu Arap kadına neye bu 

kadar acıyorsun? 
- Acımıyorum, baba... Beş ku

ru~u verip susaım helvası alı-

lslanmışlar 
Tarih imtihanında, muallim ta- ı 

!ebeye sordu: 
- Tufan olduğ_u zaman, sular en 

yüksek dağları aştı. Her taraf su 
içinde k&ldı. O zaman, acaba, in • 
sanlar, ne oldular? 

- Ne olacaklar? Islanmışlardır. 

Resimden 

Yand3ld ve aşağıdaki resimleri 
kesiniz, bir mukovvaya yapıştırı

nız, ortalarmdaki noktalı hattan 
kıvırınız, ayakta duran üç tane kö· 

•pek oyunoaihnız olacaktır. 

Doktorun marifeti 
- Kızınım rahatsız diye duy 

dum.. geçmiş olsun. 
- Evet.. biraz rahatsızdı.. üç 

.günün içinde elimizden uçtu, 
gitti. 

- V:ı:h vah! Çok müteessir ol • 
dum. Zavallı yavru!.. eh .. ha
yat dediğin işte böyle ... Bu - İ 
gül" var, yarın yok. Başınızı 
sağ olsun. 

- Ne demek? Anlıyamadım. 
- Tutulduğu hastalıktan ölme· 

dimi? 

- Yok canım!. Tedaviye 
doktor kaçırdı. 

--000--
Ne olur? 

- Ne o, F.atma? Benim diş fır
çamı mı kullanıyorsun? 

- Ne olur, hanımcığım? Sizden 
iğrenecek değilim ya! .. 

ovuncaklar 

SAYFA 5 

İKDAM'DA 
Yılın en güzel eserlerini okuyacaksınız 

= 41 = 
ATATÜRK 

• 

ve 
• • istiklal harbı 

------------- ---- .. -·----
J.\Ulli İnkılap tuihimizin en çelin ve en heyecanlı saf

halarını, bu tefrikamızda, gü:rel bir üslup ile, caıılanDll§ 
bulacaksınız. 

CI 3 CI 

Tarihte büyük 
Türk korsanları 
Denizciliğe ait heyecanlı 

tefrikalar yazmakla tanın

nuş muharrir Rahmi Yağızın 

İkdam için hazırladı&ı b'u 
eser, Türk tarihinin ilk de • 
n iz muharebesinden ve ilk 
Türk kaptanının hatıra ve 
sergüzeştler inden başlıyarak 

son deniz muharebelerimi -
zin kahramanlarına ka • 
dar Türk denizcilik tarihi • 
nin bir nevi umumi hikayesi 
halinde yazılmıştır. Bu tef
rikada, Akdenizi bir Türk 
gölii haline koyan büyük 
Tfrrk denizcilerinin diinya -
l'& ün salan savaşlarını, ha
yatlarını, ölümlerini ve ta • 
biatin korkunç müşkülatını 

nasıl yenmeğc çalıştıklarını 

merakla takip edeceksiniz. 

BU KALBE KELEPCE VURMALI! 
1 

j Dünyanın en heyecanlı casus romanı 1 

Türkçeye çeviren : İskender Fahrettin Sertelli 
İspanyadan Amerikaya geçen ve aylarca Amerilro zabıta

sile mücadele eden bir İspanyol casusunun heyecanlı macera· 
sını yakında İkdam sütunlarında okuyacaksınız! 

Bu Kalbe Kelepçe Vurmalı ! 
Romanının kahramanı dünyanın güzel kadınlarından bi

r idir. Zeki ve güzelliğin temin ettiği muvalfokiyetten Ameri· 
kan ııazeteleri hala bahsetmektedir. · 

Yeni romanımın sabırsızlıkla bekleyiniz. 



ttaırFA 1 

Zabıta Romanı: No. 13 Yazan: AGATHA CHRISTI 

Madam F ovler, bütün bildik
lerini, b·r~r birer anlattı 

DtlNKO BULMACAMIZIN 
HALLİ 

ı 2 a • ıs cı 1 a ıı t•ı 11 

!.~~ Ç j ! l ı< ~i~ı R ~~-
H RAMAZAN•F 
AK.KAPANaS •A. 
R UM'•m I •iiI E.H 
.MAIRT.SAtM• 

Poirot, kadının ısmıni hemen ka- rulmuşa döndüm. Vak'a tamamile K AT ••'E •• F E R 
parak: anlatıldıktan sonra şöyle dedim: 1 A R. M E M E L - R A 

- Ricamı is'af edeceğinızi ümi't cO da yalnız başına outrmıyacaktı, 
edebilir miyim, madam Fowler?. yeğenini yanına alacaktı.. içki i - fL • K E.N E V 1 R İl D 
Beş lirayı gözünden kaçırma- çen adam kuzu iken kurt olur., A Jll .• Ş= E:. iÇ -E J!::. D O 

makla beraber: Kendisine kaç defa ihtar ettim işte S E R E Z L A D E S 

iKDAM 

MERAKLI BAHİSLER 
Düny<§lmo~<dl©ln lbc§lş = 

lk©l <dlülfi1y©l0c§lır V©lır mu? 
n:ı.im dünyamızdan başka dün

yalar var mı? 

Heyet ilminin elde etmiş olduğu 
bütün terakkilere rağmen bizi iha
ta etmekte ol&n seyyarelerde canlı 

mahlüklar bulunup bulunmadığını 
bilmemekteyiz. Güneşe en yakın 

filimi, profe,ör Longall, ayni çift-

ten alınma fareler yetiştirmekte-

dir. 

Bu suretle laboratuarından kırk 

nesil geçmıştir. Her neslin farele

~i, gün.de altı defa su ile dolu bir 

terbiye, tamami!e meydanda bir 

salah vücude getirir. On üçüncü 

nesle men.sup en iyi fare, hangi ta

raftan çıkacağını öğrenmeden ev

vel otuz hata yapmlŞ olduğu hal-

- Pek daha bilemem.. madam. dediklerim çıktı ... Şimdi bir ada - BUG'ÜNKtl BULMACAMIZ olan (Utarid) in çok sıcak olduğu 
Ascher'i tanıyordum, fakat şöyle mın içki <tesiri ile neler yapabile - tahmin edilmektedir. (Müşteri), 

hazineye konulmaktadır; bu hazi-
de otuz dördüncü neslin en iyi fa

resi, iki.den fazla hata yapmamış -

tır. 

U - Mayıs 1939 

Ergenlik sivilceleri 
Bazı H ·I<ek ve kadın okuyucula

rımız, ergenıık sivilcesinden Ş• -

kayet ederler Bunlar, bed ı i ba • 

kımdan göze hoş görünmiyen bu 

butonları krem tabakalarile ört -

meğe kiyam ederler. Fakat hasta -

lığın geçtiğini değil, bilakis ekse

riya arttığı görülür, 

Maatteessüf ergenlik sivilcesi, 
çok iyi tedavi edilmediği takdirde 

yara nışaneleri bırakmak tehlike
sini arzeqe.1 hakiki bir cild Meli -

,.., l t 2 s • 5 6 7 8 9 10 it 
nenin yalnız iki mahreci vardır. 

Biri aydınlık, fakat elektriklen -veya böyle bir şey yazma5a ge in- ceğini tahmin edebilirsiniz. (Zuhal), (Jranüs), (Neptün) ve 

ce... Madam Fowler, derin 'bir oh çek ___ 1
1

_.•-1-•-1-I (Plüton) un ise pek soğuk olduk - miş; diğeri karanlık, fakat zarar -

Şu halde aydınlık 
, ..... 

kapılardan dir. Dei hüceyrelerinin kırmızı le-

Poirot, kendisıne derhal teminat, ti. !arı zannediyor. Geriye küremize sız, fare, sevki tabiisi ~ zıyaya 
verdi: Kendisinden sadece sorula-! Poirot: ----. --,- ,-.--- en yakı'1 olan (Merih) ile (Zühre) ıdıoğru gider, fakat kuvvetli bire-
c&k suallere cevap vermesi isteni- - Acaba Frantz Ascher'in dül<- ~ -- - ----.- · -- k 

1 
M iht .. d" h t lektrik deşarjı neticesinde suya 

il d m -'-aley ' b " t - - r- - - -- a· ıyor. er e gun uz arared.. .. z 
yor u, ""' ı yazmayı ızza kanına girdiğini gören var mı? !: . .-- ,-ı.- ,- - d ıkm kt d F k uşuyor. ıyadar kapının tehlike -

p · t d uht d kt' • ercces. ona ç a a ır. a at .. 
oıro er e e ~ce ı. Madam Fowler - -- - ,- 1--.-1--1-~.- , sını anlamadan evvel çocuklar, to-
Bu suretle cesaret alan madam T b'. k h " k d .... 1 -- - ----- __ _ __ »Ierilı, guruytan sonra donmağa 

F 1 h t al h il 
. - a ıı yo ' ıç en ısını gos -, • ı ı koyulur ve hararet derecesı ge runlar ve torunların çocukları ta-

ow er, aır arınrvema a enın t. '? ---- ------- -- • - I d la erır mı B ra ın a.n yapı n hataların adedi 
einayet kurbanı hakkındaki Jakır- · ·· 1 1 celeyin, sıf• r altında 80 de:cccye kaydr,thir. Profesörün vasıl olmuş 
dılarını anlatmağa başladı.. 1 .M"."yö_ Ascher, hıç ~imseye k.en- ,- - --==,-· ---ı-=- iner. F~kat şayet var ıseleı- Me - olduğu ııeLce kat'idir. Uzun bir 

korku, ırsen intikal etmıştir. Ma

atteessüf başka bir İngiliz alimı, 
profesör Grew, altı sene buna ben 
zer tecriibeler yapmış ise de sala
ha doğru hiçbir temayül kaydede
memiştir. Maaınafih mevzu, çok 

mühimdir: Beşeriyetin terakkisi 
gibi çok mühim bir mesele, mev -
zubahislir ve henüz halledilmış 
degildır. 

Madam Ascher, dalma 'bir ke _, dısı_nı gostermeden dukkana gır - 1 1 , • -

ı 
. rihlikrin gccer..in soğuğuna mu -

narda kalmı"'ı.. kiır.•e ile sıkı fıkı mege nasıl muvar._fa:k olmuştu?. ,- - - ·-ı- ·,il· - ,-- , - - k 
•· M d ı -...ı.--'--.:.-..:..-l!!!!!..-;._ __ _:......ı 1 avemet vası talarını icad etmemış 

görüşmez, ahbaplık etmezdi.. her a a".'. Fow ':r, ızahat ~ernneğe olmaları için hiçb :r sebep yoktur: 
§eye rağmen, bütün dünya kadın - lenezzul etmed.ı .. yalnız dukkilnın - Soldan sağa -

1 

b t k th ı Jd ğ A Mesela yer altında hayat. Zü!ı.re -
cağızın birçok sıkıntıları olduğunu ır e me a 1 0 u unu ve s - 1 - Buyuk ev - Vücudümüzün 

ı ......................... ıı~ ...................... f 
ı Askerlik ıı Davet :........ .. ...... : :........ .. ...... ı 

biliyordu .• Frantz Asdher'in bun- chcr'i mahallede berkesin tanıdı- en alt kısım. ye gelince daima bir bulut tabaka 

dan Pek Çok Zaman evve, hapse gı'r ğını kabul elti. 2 Ll 1 b' t E k' kt sı ile örtülü bulunur. Sathında o-
Subay yoklan1aları j lst. Müddeiumumiliginden 

- · a ır aş - • s ı me ep-
rniş olması lazıindı. Madam As _ Madam Fowler, ilave etti: !erdeki dayak sıstemı. lup biten şeyler hakkında malı'.ı -
eher kocasından korkuyor değil - - Boynunu ipe vermemek isti· 3 - İlave - Eski bir ajJırlık öl • malımız yoktur. Her halde •ferih 

Eminönü Yerli AS. Ş. sinden: / İstnr.bulda bulunduğu an aşı an 
Şubem ızde kayıtlı bulunan bil'u Alucra C. Müddeiumumisi Hay -

dl.. hiddetlendiği zaman hakikaten yordu, tabi! kendisini saklarrnısı -

deli gibi oluyord'1. her zaman ko-jnı; ~olunu . bt'.ldu. . .. 
casının ağzının payını veriyordu.. • oırot, bır ıkı dak'.ka daha mu
fakat bu sefer fazla söylemiş ol _ kaleme;>e devam ettı, fakat ma -

dam Fowler'in bütun bildiklerini 
ması.. madam Fowler bile kendisi-

. söylediğini, tekrar tekrar anlattı -
ne bırkaç defa: •Madam Ascher, • .• k , t 

.. . gını gorere mev u parayı ver -
bu adam bugunlerde senı vuracak, I k ti! .. 1.k t h" .. .. . . . me sure e mu a a ını ıtarna 
lildurecek. soyledığıme dıkkat e- dird" er ı 

diniz. Kendinizi koruyunuz• de -ı · 
ı. · M d F-• ,. ,. tahm· . Sokağa çıktığımız zaman: 

m .. li. a am v\l."er ın ını B lir k d · 
bo ·ım ir · t ded"ğl ib' 1 - eş a .. ço para.. edım .. 

şa gı em , ış e ı g ı o · ş· d" k d 
K 

'-akl b b - ım ıye a ar.. evet.. 
muştu. omşusu Onu a era er . _ .. 
madam Fowler, hiçbir şey işit • _ - Daha fazla bır şeyler bıldığı-

lşt . nı zannedıyor musunuz? 
mem ı. 

Kadın, biraz durdu. Poirot, bu - Dostum .. şimdiki halde ne gi-
vak'adan istifade ederek şu suali bı sualler sormamız lazım geldiği
sordu: ni bLlmiyoruz. Geceleyin saklam -

çüsü. ile Zührenın meskun olmaları ıh- mum emekli ve yedek subayların rullah Şenın hemen memuriyeti -

<l - Anmaktan emri hazır - Cür- !imali vardır. Fakat belki de biz - senelık yoklamaları yapılııca:ktır. mize müracaa~ı. 

ımün müeyyidesi. !er, jciinatta hayatın yegane nü . Yoklama: 1 Haziran 939 dan 30 
5 - Ayak (farsca) ·Şarkta, meş- muneleri. .. Malüm değil.. Haziran 939 a kadar deva."' edecek 

: ...................... : 
f Sinemalar i hur bir dağ. 

6 - Müttehit Amerika Cümhu -
rıyetlerınden biri - Abide. 

7 - Yara - Eski bır Türk harp 
file ti. 

8 - Garbi Anadolunun kahra -
manları - Bağlamak - Bir 
nota. 

9 - •S'2:• mukabilı Iarsca bir 
edat - Yaşlı ve besıli (hay -
vanlar, hassaten tavuk hak
kında kullanılır) - Sadanın 

müvellidi. 

Tabii ipek neden terekküp 
ede ? 

tir. 

Herhangi hır kanuni mazeret yü İPEK 

zünden şubeye gelemiyccek olan- MELEK 

Hiç kimse, ipek böceğınin ıfraz !ar yeni adreslerini sıhhi ahvalle- SARA y 

ettiği maddcnın k imyevi bünyesi) rinı sicil veya kayıt numaralarını SÜMER 

ne oldı.ğunu doğru olarak keşif ve teahhütlü mektu•ba yazarak bil - , 

ta.yin e!'miş değildir. Hayvan, dut dirmek suretile yoklamalarını yap TAKSL'f 

yapraklarını (ve binnetice sellü -

loz) yer ve meçhul bir usul ile 

bunları mayı b:r maddeye tahvil e-

1 
tırmalıdır. ALEMDAR 

Mu&yyen müddet zarfında yok- 111İLLİ 
lamlarını yaptırmayıp lakayt ka _ I TAN 

der ki bu madde hava ile temas e- !anların bilahare vakı olan itıraz· SAKARYA 

dince tasallüp eder: İpek. İnsan, lan nazaır dikkate alınmJYarak 

: Fena Yol 

: Kıbar Garson 

: Hudut Korsanları 

: Ne şeker şey! 

: Aman kaynanam 
duymasın 

: Deniz \'e Kadın 

: Şikago yanıyor 

: Tarakonava 
: Akdeniz Korsan -

Jarı 

keler ve butonlar vücude getiren 
i1tihabının me~kezi ekseriya bu -

run, alın ve çenedir ve hazan sırta 
ve kamın n;ıhiyei süfla'1na kadar 
uzanır. 

Deri guddelerindc fazla yağ bu
lunmasr ekseriya uzviyetin kendi 

kendini zehirlemesinden ileri geli!
Bunun için her şeyden evvel ba.· 
zım enbubesinın vczaifini nezaret 
altında bulundumnak icap eder. 

Her ne bahasına olursa olsun inkı
bazın önüne geçmek lfrzınıdır. Bun 

dan sonra mümklin olduğu kadar 
yavaş ç gnrınek, yemeklerde fazla 

içmeme' ' ' kat'iyyen ekmek ı~i 
yemem~.- iktıza eder. 

Bunu birkaç hafta yapınız. Buna 
mevzii bir tedaviyi de ilave edi -

niz. Bu tedavi, Parnrına sabunu ve 

içerisine müsavi miktarda Bikar

banat dö Sud ve Burat dö Sud ko
nulacak su ile her glin yapılacak 

olan ıavajlardan ibarettır. Diğer 

taraftan ergenlik sivilceleri üzeri

ne aşağıdaki mahlül tatbık edilir: 

6 derecelik alkol 100 gram 

Mürekkeb küüliyet 

50 
10 

2 

• 
• 
• 

melisı 

Rerorasin 

Klor al 

Kat'iyyen sivilceyi kaşımamak 

ve hiç olmaz.sa tedavinin ilk za -

manlarında krem \'e pudra kullan - Madam Ascber, bu yakınlar
da hiç mektup aldı mıydı .. imza -
sız.. yahut A. B. C. imzanın ilk 
harflerile yazılmış mektup ... 

baç oynıyan çocuklara benziyo -
ruz. El yordamile yürüyoruz, ma-

10 - Mukim olmak - Kadıköyü 

ni.İn m~ur bir semti. 
11 - Huzur - Allah. 

HALE 
iki asırdaıı:beri ipek böceğinı takli-ı ha·klar~nda cezai muumele yapıla- : 
de çalışmaktadır. Hakiki denebllc- cagı ılan olunur. i.ALE 

: !Jamgalı Kadın 
mamak li'ızımdır. 

: Dt•ııiz ALTI. D - 1 

saat 
- Yukarıdan aşağı)& -

1 - Tencerenin büyüğü - Riyazi 
meseleleri remizlerle ha-

IALKAZAR 
cek sun'i ipek yapmağa asla mu .......................... : FERAH 

-Lf • : :,-,aı Jga Dönüş 

: Kanlı İnciler • 
Köprü başındaki Madam Fowler, menfi cevap ver 

dl: 
- Neye telmih etmek istediğini-

dam Fowler, bize bildiklerini süy -
ledi. hatta şüphelerini bile gizle -
meksizin anlattı. İstikbalde şeha
deti bizim için faydalı olabılir: Bu 
beş lirayı işte bu maksatla bu işe 
yatmlım. 

leden ilim. 

Vd.l ak olamaımLjltır. · Rayyon. de- ı K o n f e r a n s ı AZAK 
: Şanghay esrarı 

nilen maJısul, bir taklitten ibaret- ı........ .. ...... ı Şirketi Hayriye, mukavelesi mu-

1 

• .ııı ıı : Kaptan İskorpiyos 

zi ıbllmi.yorum .. bunlara anonim 
mektuplar derler, yiiz kızarmadan Bu noktai nazarını iyice kavrı -
tekrar edilmesi mümkün olmıyan yamadmı, fakat tam bu esnada tek 
kel>nıelerle dolu mektuplar.. hiç lrar müfettiş Glen'e tesadüf ettik 

bir şey bilmiyorum. Zennetmem ki 

Fr~tz Asclıer, böyle mektuplar 
yazmakla vakit geçirsin. Böyle 
bir şey olmuş olsaydı madam As -

YEDİNCİ BAB 

MÖSYÖ PATRJDGE ve 
RİDDEL 

MÖSYÖ 

cher, bana söylerdi. Mevzuubahs - Polis müfettişi Glen'in suratı a
olan ne? Bir şimendifer rehbe~ tıktı. Öğleden sonra bütün zarnanı
mi? Bir A. B. C. mı~. Hayır, bu k'.- nı tütüncu dükkanına girmiş oldukl 
t~bı madam .. Ascher m ~vınde hıç ı ları görülen eşhasın tam listesini 
bır zama_n g~rmedım. Eger bu kı • tanzim etmeğe ha6.rrtmiş idi. 
taı:rtan hır nusha alınış olsaydı her 1 Poirot sordu: 
halde bana gösterirdi, buna emi - K'' 

1 
. . d';,; . 

B .. t.. b 1 b't 1 . .. ..._ 1 - ım erın gır ı5.nı giirmüş -nim. u un u o up ı en erı 0 11-
1 

? 

rendiğim zaman az kalsın sırtüstü er· . . 
yere yuvarlanacaktım. Kıı.ım E _ - Endıselı nazarı.arla etrafa ba-
die, .Anne, koş, komşunun kapı-! kınan uzun boylu uç ad~.m ... Sı -
Fındak; polislere bak! diye hay . yalı bıyıklı ufak tefek darı kış~. 

kırdı. Emin olunuz, beynimden vu (Arkası var) 

2 - B.ı.hrimuhit ve bir amirali
mizin soy adı - Bir kadın 

ismi. 
3 - Yarım - Yunanıstanın meş

hur bir limanı - Tazallüm ve 
tP.essür ifade eden bir nida. 

4 - Beyaz - Yapmacık - Körlük. 
5 - Osmanı alfabesinin yec.\ıci 

harfi - Aldatmak. 
6 - Kainatı ihtiva eden boşluk

Süriyede yaşarnLjl olan eski 
bir Türk kavmi. 

7 - Bir kağıt oyunu - Derun. 
8 - Bir erkek ismi - Elektı-iğin 

müsbet kutbu. 
9 - Taraf, cihet - Temiz . Bir 

cihet. 
10 - Akaretler - Bedelsiz olarak 

vermek. 
11 - Uçucu hayvanların uçmağa 

yarıyan uzuvları - Et satı -
cısı. 

tir. İpek böceğinin surını öğren -

meğe muvaffak olacak olan insan, 

ipeğin turasını 9 franga satabilir, 

halbuki bu.günkü kıymetı vasati 

370 franktır. Böyle bir ipeğin, da· 

ha ziyade mukavemetli, şeklinin 

da.ha muntazam ve daha nefis ol-

maması için Jıiçbır sebep yoktur. 

İpek nl'den mamuldiir? Malüın de
ğil .. 

Ahlafımız aczba bizden 
zeki mi olacaklar? 

cibince Köprünün iki tarafında bi-
Ka d ık ö y Ha 1 k e v in de I!!!!!!!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!'!!!!'!!!!'!!!-- re r ~a a ı b u1 und u rmak m ccbu rı -

konferans l T A K y I M • yetindedir. Geçenlerde kaldınlmı§ 
26 Mayıs 939 Cum~ ak amı saat olan Eminönündeki saat için ay • 

1358 HiCRi 1 li:l55 RUMİ b 8,30 da Evimiz salonunda J?ay Dr. !ardan eri çalışıldığı halde hala 
Rcbiül' alıır Mayıa 

Kemal Cenap tarafından (Neş·e ve 5 l l taınmalar>madığı görülmüş ve Be -
Hayat) mevzulu bir konierans ve- lediye İmar Müdürlügu" ·· tarafından 

S ind .. Y HIZIR 19 
rilecektir. Şirkete bir tezkere yazıalrak ha -SEN l:.: 1939 
Herk~s gele-bilir. 

1 

ıt

1
en bir sütundan ibaret olan saa -

v ·••ti Süt hakkında bir konferans Ezani in ıbir an evvel yerine konması 

Tu k Mik b . l c · Gimr• MAYIS Gün., stenrniştir. · r ro ıyo OJ. i em ıyetın - • 
• ~ 9 ~ 

den: Ogl: Otl• Ankara Tiyarosu 
at 18.30 da Eti.bba odası konierans lkmdf lkındl Sanatk6rlar1 

25 Mayıs 939 Perşembe günü sa- 12 ıı 24 4 43 

Tahsıl ve terbiyemizden etmek- salonunda aylık toplantı vardır. Bu 1 16 09 8 41 
te olduğumuz istifadeler, otoma - toplantıda Tıp fakültesi Hıfzıssıh- A">•" Al<şam 

1 Hazirandan !t;baren 
(Yediku1e Pınar si -
-<masmda) başlıyor. 

Vluayyen günlerde 
liğer yazlık yerler -
de .. İlllizyonist Emin 
Atabay birlikte .. 

19 28 il 00 
tik surette çocuklar.mıza ~t kal ha Ord. Profesôrü Dr. J. Hirsch ta- fa ı, ı-. 111 
etmekte midir? Mesela iyi otomo- rafından (Biiyük şehirlerde süt 21 22 Çarşanba ı ss 
bil kullanmakta olan b.r anarr.ın kontrolü) hakkında istifadeli bir lmaalc im .. < 
oğlu, ~rsi olarak, babasından. daha ı konferan~ ~erilecektir. Me~lektaş - 2 25 6 58 
ıyı mı kullanacaktır• Bır Ingilız ların teşrıfı rica olunur. 

TEFRiKA NUMARASI: 78 

mı nıım!!lllillımınmıııuıııınıııınıwıııııınııımıuıuurnnınmıuııımmınnımııınımın Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Yazan: M. IHSAN 

ııııınııııınııııııınınlllillllllnııııııınıınnıuıuıııııııuıınuııııııııııııııııııım mıuıııuı eıııııııın 

Müjgiın, kapının üsttindeki toz
lu camlardan nüfuz eden ziya ile 
alaca karanlrktan zor kı,:rtulan bir 
taşlıktan sola doğru yürüdü ve 
birdenbire ağn: bir manzara alan 
yüzünün hazin çızgilerini kaybet
miye çalışarak: 

- Gel, yukarıya çıkalım Sait a

ğa 

Dedi. Burası neresi. hangi so -

!ermekten sıkılır gıbı bir halle bir 

miiddet bir şey söylemiyetek, Sa

it ağanın karşısında ve eskı masa

nın başında hasır iskemteler,ıien 

bırine oturdu. 

Gözlerı yerde, bir noktaya ta -

kıh, hareketsiz, sakin, düşünceli 

bir iki dakika kalınca Sait ağa: 

- Anlat bakalım Müjgıin, beni 

kakta, kimin evi? Müjgan burada neden çağırdın? 

Bu kadın samimi mi idi? Acaba 
sahiden yer yüzünde kendisine 
yardım edecek Sait ağa mı kalmış 

tı? İnanılacak şey değil ... Vakıa 

onun Nihadla münasebetinin kıııa 

süreceğini tahmin ediyordu, ergeç 

kendisine muhtaç olacağından e -
min idi. Fakat ı;araya dönmemek 

ve kendisine müracaat etmemek 
ıçin her çareye baş vuracağını da 

tahmın ediyor, binaenaleyh bu 
l ? N'h t ede? Bu s MüJ·gan bu suale bır müddet ce-ya nız mı. 1 a ner · u- müracaatin daha birkaç gün geci-

ll d' ı k k S 't a ''"P vermedi. Sonra: a er mer ıven çı aı- en aı · keceğini umuyordu. 
ğanın zihnini .;'!lal ettiği halde pen - Geldiğine memnun değilsen. .. . • .. .. 

b 1 ı 'k d ı k · t · 1 Mu1gan;n gözlennın ıçınde ha -
c resı soka"a b kan harap e eş emme a a a ar oma ıs emı . ik d . b' 

o; a " • \ k aten erın ır keder ve hüzün 
yasız hır odada. köhne bir mindere yorsan derhal beni mııkaddeJ"atı -

yerleşı,kten sonı:ı unutuldu. Sait ma bırakıp gidebil ısın Sait ağa ... 

a"a etrafını gözden ge<;irdi. Bir k.i ı Ben sen bur arla zorla tutamam. 
çük ma~a ve ıkı sandalye ile bir 1 Fakat yeryüzünde bugih yardım 

minder ve iki ·ırtık tül perde bu istiyebılcceğim hır tek adam sen 
odanın bütün eşva..•ını te kil edi -ı olduğunu zannettim. Onun için 
yordu. çağırttım. Aldanıyorsam bana hiç 

Mujgiın, bu m~nzarayı ona gös- bır şey sorma. Kapı çıktır 

okuyunca bu kadının yapmacıklar 
da muv1ffı>k olamıyacağına kani 
olara-k oııu tesk n \'e tatmin etmek 
ihtiyacık: 

- Sen bana çok fenalık ettin, 
beni aldattın, benderı kaçtın. Fa -
kal ben hepsine rağmen sana >yilik 
etmeye ~azırım. Söyle bakalım, ne 

oldu? S~vgıl.in, Nibadın nerelexde? 
- Bana ne olduğumu, nasıl bu 

hale düştüğümü sorma, anlatmak 

izzeti :ıefsime dokunuyor. Sana 

yalruz,.,bugün ltimseııiz, on para -

sız hatta aç olduğumu aöyliyebili

rim. İşte o kadar ... 

Sait ağanın yüreği birdenbire 
burkuldu. Açlık... Müthiş şey ... 

Hele hüzün ve limitsizlik Müjgana 

nen. kimsesiz, yardım.s1z, hamisiz, 

hele aç ve biilaç Mtijgan nerede! .. 
- Aç mısın Müjgan? dedi. Sana 

hemen bir şeyler getıreyim ... On
dan ~nra konuşuruz. 

Hayır, hayır. Biraz evvel 
yüz clirhem ekmek Yedim. Tıkan-

• 

dım. Artık bir şey yemem aksama 
kadar ... 

- O halde, hemen ş:.nıdi, sana 
nasıl yardım edebilirim?.. Burası 

kimin evidir, burada mı oturacak
sın MüJgiın? .. 

- Hay,~. saraya dönmek istiyo
rum Sait ağa ... 

Sait ağanın gözleri 'birdenbire 
yerinden oynadı. 

- Saraya dönmek mi? Sen çıl -

yı ben ayrıca semn vaziyetini tas
hihe neden borçlu oluyorum? 

- Çünkü elmasları çalan ben 
değilim ... 

- Sen veyahut aşıkın ... Onu su] 
tana veya paşaya nasıl anlatırız? .. 

- Hayır, ne ben, ne de Nihad ..• 
Bizim My le bir şey aklımızdan 

bile geçmedi ve elmasları ne ben, 
ne de Nihad almadık. Onların ki
min tarafından alındığını henüz 
sarayda bilen klınse yoksa e:ıtıette 
öğı-eneceklerdir. 

Sait ağa birden bire durakladı. 

Sağa sola baktı; bu şll.pheli evde 
bir itham altında mı kalacaktı? 

- Ne demek ıstiyorsun Müjgan? 
diye sordu ve hemen il1ive etti: 

- Faia bakmak babanesile kız
ların, kalfaların mücevherlerini 
toplay;p bir küpe koyan •en idin. 

- O bır bahane değildir. Niye
tim hakikaten Iala bakmakıı 

(Arkası ı:ar) 
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ANKARA 

DÜNKÜ MAC Fenerbahçe 1 Sl'ERLfN 
100 DOLAK 
100 FlıANK 

S " I . . 100 LİRE'l' u eymanıyeyı ıoo isvtçRE Fr. 

Y d Ş 1 O d. 100 FLORİN 

e instvo iş iyi revanşı 9 - y~n. 1 !: ::!~MARK 
1 

Şild maçlarının damı final maçı ıoo DRAHMİ 

d d 4 2 d • I dün Fenerhahçe stadında Fener - 100 LEY A 

maçın a a • yen 1 bahçe ve Süleymaniye takımları 100 PEZETA 

kını . . 
1 

. . b ' .. t.. ·ne arasında oynanmıştır. Ba,ştan ni - IOC ZLOTİ 
Yugoslavların Yedinstvo ta ı rın bırıı:ı.de so ıçın ır şu u yı . . _ . lOO PENGO 

dün son maçını Taksim stadya - Şişliye gol oluyordu. BPreket top hayete kadar Fenerlılerın hakı -
100 

LEY 
munda çok az bir seyirci kalaba - çok yüksekten gitti. Şişlir.in yeni 

1 
miyeti altında geçen oyunun birin.-

100 DlNJ'..R 
lığı karşısında Şişli ile revanş bir hücumwıda Yugoslav l:alecisi ci devresi 5 - O Fener lehine bit -

. 100 Y.ı:N 
maçı yaptı. Ilk maçta Peranın gü- topu mıişkülatla kurtarıı.bild". Bu miş ve ıkinci devrede de dört gol 

100 İsveç Kr, 
100 Ruble 

KAPAN iŞ 

5.93 
126.6575 

3.~550 

6.6625 
28.5450 

67.97 
50.8250 
21.5650 
1.0825 

1.56 
14.035 

• 23.8450 
24.8425 

0.!1050 
2.8925 
34.62 

30.545 
23.9025 

zel oyununa yenilen Yugoslavlar tlevrenin ilk anlarında Şişli d&ha daılıa yapan Fenerbahçeliler maçı 
pazar günü de gayri federelerin düzgün oynuyordu. Şişlinin bul 9 _ o galibiyetle bitirmişlerdir. 
şampiyonu Şişliyi 4 - 1 gibi yük - · b. h.k. · t· 15 · · d k'k d 

nıs ı a ımıye ı ıncı a ı a an Ş'ld 1 f. 1. F hah Estıam ve Tah.vUtat 

sek bir farkla yenmişlerdi. Bu ağır sonra Yugoslavlara gee•; ı maç arının ına ı ener 
. · • Ergani yenilişi kısmen telilfi etmek ıstı - 21 . . dakik d ş· r ... H çe - Hilal takımları arasında oyna-

yen Şişlı takımı dünkü revanş ma- ın~.' 
1 

b' a ~ ışı ;a~çı yı - nacaktır. Sivas - Erzurum 3 
~ında şu kadrosunu muhafaza e- raçın guze ır or asını u ar u- ---00<>--- Sivas - Erzurum 5 

VABANCD MATBUAT 

Türk- İngiliz anlaşması hakkında 
Alman matbuatının neşriyatı 

==·'=======..;,: - :::.- ~== 

1 - Türk - İngiliz anlaşması İngiliz . Rus müzakerelerinin müspet surette 

neticelendirilmesi üzerinde müessir olacaktır. 2 - Bulgaristanı şimdiye 

kadar muhafaza ettiği bitaraflığı terke mecbur edecektir. 
--- "'====- ~~ =- -=----~ -""'-== ====== 
_Son g~le~. Alman gazetelerinde' tülü ve hey~canlı fa~livetini kendilrar görmesi ihtimalinin r:ıevcut ol-

1 Turk - Ingılız anla,şmasına daır kuvvetlerının verdıgı bı.r ılıdalle, duğunu kaydediyor. Bu ıki devlet, 
mufassal telgraf haberleri ve bir sükunetle seyretmektedirler. Türkiye ve Almanyadır. 
kaç kısa yazı vardır. Maaınafi bu -
nu daha etraflı 'bir neşriyatın ta -
kip edeceği görülmektedir. 

Yine 14 tarihli Neues Wiener Gazeteye göre: 
Tageblatt cYanlış yolda yürüyen Tu"'rkı'ye şı·md· k d k k 

ıye · a ar ıs anç-
Türkiye. 'başlığını taşıyan kısa bir "ki müd· f tt'" · B ğ 1 u a a aa e ıgı o az arı ya -
makalede esas itibariyle şunları ban 

1 
eli t 1. t' 

1 
k 

·· 1 -'-t eli c ere es rm sure ıy e, ' en-
goslav Kalesine UZdktan att•gı cır 

diyordu: T •• k" •• 1932 % 5 Hazine tahvili şiltle yerleştırdi ve Ş·~ .. bu sı.: - ur ıye gureş Armana:k - Vlastardi, Ruhi - 1938 % 5 Hazine tahvili retle beraberlik sayısı~ ı yaptı. 

19.15 

19.72 

19.72 

16.75 
95.-

14 Mayıs tarihli Völkischer Beo
bachter sadece bu haberin muh -
telif memleketlerde bıraktığı akis
leri tetkik etmekle meşguldür. Bu 

soY em=. e r: d' 1 h' . 
I, ·u · t· · k 1 d' · ' ı a ey ıne çalışmıştır Ingiliz harp 
ngı z sıyase ının en a ı er ırt· · 

lemez taraflarından biri d~ biribi- gemilerinin Çanakkale önündeki 
Martyan, Nubar, Arşevir - Agop, 

Beraberlik golünden sonra par- b" • "}"k} • 
Hıraç, Sulur, ıJ'iraYir, Dixan - JfJflCJ J erJ lıyan Şişli hücumları yeı:ıiden Yu

Yugoslavlar da pazar günkü 
SEBZE FİYATLAR! 

gazetenin aldığı haberlere nazaran rini takip eden bu yardım vaidle - ~anzarasını unutamıyan Türk mil 
İngiliz ve Fransız matbuatı anlaş- riyle İngiliz siyasetinin ibarışçı Jetinin, hükumetin !bu lhtiyatsızca 
mayı büyük bir ~evinç ve nikıbini mahiyetinin nasıl telif edilebilece- hareketini nasıl karşılıyacağı, ha -goslav kalesini sardı. 

kadrolarile oynuyorlardı. 30 oncu dakikada mukabil hü -
Hakem A. Ademin idaresinde o- cuma geçen Yugoslavlar sağdan 

yuna saat 17.50 de Şişli ba,şladı. yaptıkları bir inişte santrfordan 
İlk hücumunu Yugoslavlar önli - solaçığa geçirdikleri topu solaçık 
yerek mukabil hücuma geçtiler ve güzel bir şiltle Şişli kalesine ata -
sağ açığın attığı bir şütü Armanak rak üçüncü Yugoslav golünü yap
kurtardı. 

~ı. 

Yugoslavların sağdan yapmak Oyunun lbundan sonraki kısmı 
··•Aciikl · h.. 1 mukabil ı .. .,.. en. ucum ara . . . ·· ıkaranlık için.de oynanırken Yu -
Şişli de Dıran tarafından bır iki gu 1 1 d . d k'k 

1 . . t F k t b . . !eri gos av ar evrenın son a > asın-ze ınış yap ı. a a u ınış , . • .. , . 
Yugoslav müdafileri geri çevirdi - da yıne santrforlarının ayagıle bır 
ıer. :gol daha kazanarak revanş maçını 

O k ıl ki h .. 
1 1 

·da 4 - 2 gal®e ile 'bitirdiler . yun arş ı ı ucum ar a ge-
çerken Yıııgoslavların daha haklın Nasıl oynadılar 
oynadıkları görülüyordu. Yugos - Yugoslavlar dün de siil'atli ve 
lavların hücıımlarına mukabeleye 

güzel bir oyun oynamışlardır. Tek
başlıyan Şişli 18 inci dakikada Di-

nik olmamalarına rağmen uzun 
ranın suldan o"taladığı bir topla 

boylu olmaları ve dalına havadan 

Ankara, 23 (A.A.) - Güreş fe - İstanbul Belediyesi l\1erkez halinde 
ile karşılamışlar, Yugoslavya ve ğidir. Zira Türk - İngiliz anlaşma kikaten enteresandır. 

dermsyonundan: 
toptan satılan yaş meyva ve 

sebze fiatleri 
Suriye matbuatı !bunun ilerisi için sı hakikatte stratejik gayeler is -
bir takım tehlikeleri ihtiva ettiği-· tihdaf eylemekte ve heyeti umumi Anla madan zarar görmesi muh· 

1 - 27 - 28 Mayıs 1939 tarihle - O ta · ·b 1 lk b. H b temel bulunan ikinci devlete, yani 
rinde Ankarada yapılacak Türkiye 

güreş birinciliklerine milli takım 
Cinsi 

kadrosuna dahil olarak bu defa Sakız kabağı 

Avrupa güreş bırinciliklerine işti- 1 Çalı fas:.ılye 

r 1 ni söYlemişler, Macar matbuatı ise, yesı it• ariy e tip ır arp a-
, emsal; kuruş l Türkiyenin doğrudan doğruya zırlığı. ifade etmektedir. Türkiye Al manyaya 'gelince: 
-- - -- çemberleme isyasetine girdiğini bu tehlikeli oyuna iştirak suretiyle Bunun sebebi Türkiyenin Al. 

Kılo 8 ve Ttirk - İngiliz paktının bir çem- çok yanlış ,bir yola sapmıştır. Fa - manya için tabii bir iş .arkadaşı ol-
• 16 berleme paktı olduğunu kaydet -ı kat işin en feci tarafı, bu siyasetin 

.. . Ayşekadın fasulye 
rak eden gureşçılerle evvelce mil-, D t k oma es ır 

li takım kadrosuna girmiş olan a- Araka 
şağıda isimleri yazılı güreşçiler de' Bezelye 

bölge birin<:iliklerinden ayrı ola - ı Semizotu 

rak iştirak ettirileceklerdir. [Ispanak 
Taze yarakp 

2 - Bu müsabakalar bundan E . 

1 
ngınar 

sonra yapılacak ınilli temaslara çı- Hıyar (Adanr) 

karılıu:ak kadronun tespitine esası Marul 
olacaJğmdan davet edilen güreşçi- Yeşil salata 

!erin behemehal bu mü·sabakalara Pancar 

• 20 miştir. I Atatürk tarafından tavsiye edilen 
masından ziyade, bir zamanlar uğ
runda Alman kanı dökülen Boğaz-

• 90 Deutsche Allgemeine Zeitung hattı hareketle tambir tezad halin 
• 5 bu hususta Ü<; haber grupunu ihti.I de •bulunmasıdır. Atatürk. bilYük !arın. bugün Alman hayat sahası -
• 5 va etmektedir. · 01 irk devletini, memleketini garp nııı en cenup kapısını teşkil edişin-
• 4 İlk sahifede gazetenin Lonara ı ·:Jetlerinin kavga ve gürültüle - de aramak lazımdır. Ancak İngil-
• 3 muhabiri, İngiliz siyasi mehafili -1 rinden uzak tutmak, onu bu dev - tere bu hesabında da yanılmıştır. 
• 3 nin anlaşmayı üç sebepten dolayı letler.e bağlı kahna~tan kurtarm.Q~ ·Çünkü Almanya, Alpların öteya-

Adet 3 memnuniyetle karşıladıklarını yaz suretıyle kurabılmıştır. Halbukı 
3 yındaki arkadaşı ile birlikte J ohn • . maktadır. Muhabire göre bu üç se- Türkiye 'bugün, kendisindeı1 insan 

• 1'25 hep şunlardır: ve toprak koparmayı bir an'ane it- Bull'un he~ ti. ü hilelerine karşı 
100 • 30 1 - Türk - Rus münasebatınm tihaz etmiş olan ngilterenin tabii hazır vaziYetıedir. 

Demet 2.50 azami derecede müsait olması haline girmiştir. Buldur güzel bir şüt attı. Yt\ -
goslav kalecisi iyi hesaplıyamadı
ğı için bu vuru1 Şişliye bir gol ka

Maydanoz oynamaları galebelerin.de büyük iştirak etmeleri hususu tebliğ olu-
bir amil olmuştur. Dereotu 

• -.~O miivacehesinde Türk . İnı(liz an - Belki de şimdiye kadar hiçbir Beşinci İcra memurluğundan: 
• -.50 taşması, İt\;liliz - Rus müzakere- anlaşma, Türk - İngiliz anlaşması Mahcuz olup satılmasına karar 

zandırdı. Şişli taknnı ise dün çok durgun 

Bu golden sonr.a Şişli daha faz- ve k~etsiz bir oyun oynadı. Ra
la hücuma başladı ve Yugoslav kiplerinin hıivadan oynamalarına 

müdafaası mütemadiyen rakibi -
nın tazyikinden kurtulmak için 

uğraştı. 

33 üncü dakıltaıia Yugoslavların 
yaptığı <bir hücumda sağ için çok 
uzaktan attığı bir şütü Armanak 
tutamadı ve elinden kaçan topa 
yetişen Yugoslav santrforu bera -
berlik sayıs1114 yava,ş bir vuruşla 
yaptı. 

37 inci dakikada yine Yugoslav
ların yenl bir hücumunda sağ için 
santrfora geçirdiği topu santrfor 

kuvvetaııZ bir şütle kaleye gönder

di. Bu şüt te Şişli kalesine gire -

rek iklnci gol de oldu. 
Devrenin diğer kısmı da iki ta

rafın karşılıklı hücumlarile geçti. 

Ve birinci devrede 2-1 Yugoslavla

rın galebesile bitti. 

ikinci devre 

ladılar. Şi!fti kalesine birbiri ardı
na iki üç hü,cum yaptılar. Bunla -

Mec:diye köyUn IAöam 
yapılaca 

Mecidiyeköyünün her gün su
lanması için buraya 50 metrede bir 
su musluğu konması karırrlaşmıı,

onlar da uydular. Ve daima ha -
kim olabilecekleri topları bu yüz
den kaybettiler. Hakem Ahmet 
Ade mmaçı güzel idare etti. 

•• 

tır. Belediye 500 lira sarf ile satın FF:Y4li' 
aldıöı küırkleri de ibugünlerde bu
taYa döşeyecek bu suretle liiğım -
tarın fena vaziyetini önli:yecektir. 

R 
E 
K 
~s 
KUMAŞLAR! 

İf'IGİLİZ KUPONLAR! _T'".._ ____________ _ 

MÜTEHASSIS TERZİ evi 
lsfiklal Caddesi N~l57 

nur. Nane 

3 - Mili! takım kadrosu: Kenan 

1 

Taze soğan 
Olcay, Mustafa Beton, Aıhınet Işık, Kırmızı turp 

Y aş<1r Doğu, Doğan Erdinç, Celiil Kiraz 
At"' Ah M . Ad y Can eriği ...., met ersm, nan ur- çn· k 

1
. 

e yer ı 

daer, Mustafa Çakmak, Mehmet Çilek E,.eğli 
Çoban, Küçük Hüseyin, Yaşar Er- Muz yerli 
kan, Yusuf Arslan, Saiın. Limon ecnetli 

• -.50 lerioin mföbet bir şekilde netire- kadar ıbariz 'bir mihver aleyhdar - verilen (Tabak, çatal, masa, san • 
• 1 lenmesi üzerinde müessir olacak- lığı damgasını taşımamaktadır. Bu 1 dalye vesaireden ibaret bar eşya-
• -.75 trr. itibarla Almanya ve İtalya. Boğaz- sı) 27/5/939 tarihine müsadif cu -

Kilo 14 2 - İng.liz ~rk anlaşması, Bul- !ardaki stratejik vaziyetin değiş - martesi günü saat 9 - 10 da Beyoğ-
• 9 garistanı, şimdiye kadar muhafaza 

1 

mesi Yüzünden hasıl olan muva- lu Balıkpazarı Balık sokak 14 No. 
• 

4o ettiği bitnaflığı terke mecbur kı- zene bozukluğunu, büyük .bir dik- da satılacaktır. 
• 

25 lacaktır. . kat ve itina ile tetkik eylen\ekte - Taliplerin yevm ve saati m~ • 
• 90 l lOO Adet 140 .. 3 .-:- ~kiyen'.~ Arab ileıı.ıinde dirler. kıirda mahallinde hazır bulu~ac~k 

buytik bır prestıJ• vardır. lngıltere Ayni günkü Neuigkeits _ Weltb- ııatış memuruna müracaatlerı ilan 
ise bu prestiji günden güne kay - latt bu anlaşmadan iki devletin za- olunur. 

··•ı •·--1"'""'·~~ betıuektedir'! Şu halde 'fürkiye, 
Arap aleminde İngiliz prestijinin • 

yeniden yük.selnıesi hususunda ı\ lstanbul 
çok faydalı bır rol oynıyacaktır. 

Gazete ikinci sahifede Pari.5 mu- Tatlı Mahallesi 

Defterdarlığından: 
Sokağı San·aıı Kazanç 

habirinden aldığı telgrafı dercet -
mektedir. Bu muhabirin verdiği 226 Hubyar Erzurum 

han 11 
Avukat 16 19 K. 

habere göre Fransız matbuatı, 

Türk - Fransız anlaşmasının ta -
hakkuku için Sancağın Türkiyeye 
ilhakı lazım geldiğini teslim et -
mektedirler. 

Gazete bu haberin altına ilave 
ettiği birkaç satırla anlaşmadan 

1 İngilterenin istifade ettiğini, hal
i buki Fransanın cebe davranmak 
mecburiyetinde kaldığını iddia e -
derek İngiliz siyasetini tenkit et -
mekte ve İngiltereyi, tehlike ol -
mıyan yerde tehlike ihdası ile it -
ham eylemektedir. 

ı Gazete 'bundan sonra Türkiyeye 
l>kıl öğretmek ihtiyacını hissede -
rek şu cümleyi ilave eylemektedir: 
.Eğer İngiliz çemberleme siyaseti
ne iltlhak eden Türkiye, Akdenlz
de vukı.ıbulacak bir ihtilaıt halinde 
karşısında sade İtalyayı bulacağı
na ve mfüverin kendisine sadece 
Balkanlarda çatacağına kan! ise, 
hata ediyor.• 

Ayni .gazete, bu sefer de onuncu 

39 • 4 üncü Vakıf 
han 8/1 

213 Hacıküçük Fincancılar 72 

252 Hubyar 4 üncü Vakıf 
han 

252 • 4 üncü Vakıf 
'ilan 

3590 H. Alaettin Makul yan 
han 17 

3590 H. Alaettin Makulyan 
han 17 

49 Hulbyar Emin.bey 
han 12 

Aseo, Benayo 
Banker 

Tikizadeler 
Hacı Rasih ve 
Hamdi 

Herant Mu-
ratyan banker 

• • 

Kari! Hempel 
komi.iyoncu 

• 

3 24 B. 4/40 

118 50 K. 4/41 
23 60 B. 

75 41 K. 4/73 
15 08 B. 

131 22 K. 
26 24 B. 4/76 

166 11 K. 4/77 
13 22 B. 

225 84 K. 4/80 
45 17 B. 

119 85 K. 4/81 
23 97 B. 

Antenyo Par- 141 66 K. 5/5 
çello komisyoncu 28 33 B. 

Yukarıda adı ve işi ve eski ticaret adresleri yazılı Hocapa.şa ma

liye şubesi mükelleflerinin yeni ticaretgah ve ikametgah yerlerini 

bildirmemiş ve yapılan araştırın alarda bulunamamış oldukların -

dan hizalarında gösterilen yıllara ait kazanç vergilerinin bizzat teb

liği mümkün olamadığından hukuk usulü muhakemeleri kanunu -

nun 141, 142 ine! maddeleri m.uci hince tebliğ yerine geçmek üzere 

ilan olunur. (3601) 
sahifesinde Türkiyenin yar.lış bir -------------------------
yola saptığını iddia etmektsdir. Ga 
zeteye göre İngiliz siyaseti kollek
tif emniyet değil, fakat kollektif 

ı iihtiliif doğurıu:aktır. Esasen Tilr
kiye, Atatürk'ün vefatındanberi 

' . 
ı tamamen yanlış Yollarda yürümek 
tedir. Herhalde Atatürk, Türkiye
yi kahramanca ibir mücadeleden 
sonra hürriyet ve istiklale kavuş -
turdu ise, bunu, ımemleıketinin gü
nün birinde şarki Akdenizde İn -
giltereye arzı hizmet eylemesi i -
çin yapmamıştır. Maamafi bütün 
bu hatalı siyasetin mes'ulleri yine 

, Türk devlet adamlarıdır. Mihver 
( devletleri son zamanların gürill -

Türkiye Cümhuriyeti 
Muhabere ve Münakale Vekaleti lstanbul Elektrik. 

işleri Umum MUdUrlllğUnden : 
Muhammen bedeli ..3995• üç bin dokuz yüz doksan beş lira olan 

12 kalem muhtelif eb'atta'çam direk, kalas ve ,iskele sırığı 2/Vl/939 

cuma günü saat 15 te açık eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme Metro handa 5 inci katta toplanan k1Jınisyonda yapıla • 

caktır. Bu işe ait şartnameler, Metro handa 7 inci kata Levazım 

Müdürlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 

İsteklilerin •299,63. iki yüz doksan dokuz lira altmış üç kuruş

luk muvakkat teminat ve kanuni vesaikle mezkıir gün ve saatte 

komisyona müracaatleı-i liin olun ur. ·3388> 
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GRIPIN 
Vücudiini..Ud.e agrı, sancı, sızı, 
kırgınlık, ürperme hisseder 

·etmez hemen b. r k.aş~ 

GRiPIN 
alınız, rahatsızlığınız hemen 

geçer 

N 

iKDAM 
Abone Şartları 

Senelilı 

& aylık 
a aylık 
1 • 

DAHİLİ HARlCl 

1200 l(r. 2300 Kr. 
600 Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 
100 Kr. 

i LAN 
TI<;K SÜTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 400 kunıı 
İkinci Sabile %50 kuruı 
İç sahifeler 50 kurut 
7 • 8 inci Sahifeler 30 1ı:unq 

Bütün bir sahife veya ya
rını sahife ilan için İdare ile 
gö~ülür. 

DiKKAT 

Gnetemize ilin vermek ı.. 
tiyenler ya doğrudan doğ -

ruya cazetemiz idart:hanesi

ne veya Ferdi Selek ilan bü

rosuna miiracaat etmelidirler. 

İKDAM 24 - Mayıs 1939 

. 

, 

Baş ve diş ağrılarına, gripe, 
soğuk a]eınlığ:ına, romatiz -
maya karşı en tesirli ve hiç 

zararsız iltıçtır. 

Aldanmayınız. Rağbet gören 
her şeyin taklidi ve benzeri 
vardır. GRiPIN yerine b~
lıa bit- marka verilıne 

Adres: İstanbul, Ankara 
caddesi 99/1 Adalet ban No. 
3 - Telefon: 20607 erece 

reddediniz. 

Sahibi ve N"lriyatı idore Eden Baş 
X nıri: :Naci KARACAN. Baml

dılı Yer: Son ~~-af Bamıevt 

Türk Hava Kurumu 
27 N C i T E R T 1 P 

Büyük Piyangosu 
iKİNCİ KEŞiDE 

-
11 - Haziran - 1939 <fadır. 

bUyük (kramiye 45.000 Lira~ır. 
Bundan 15•000 Liralık 

Başka ~~:= ikramiyelerle 

20,000ve10,000 
Llrallk iki Adet Mükafat Vardır. 

Yarım Litrelik ~işesi 

Satıcılara Yüzde 

Perakende 100 Kuruştur. 

10 Ten zil at Yapılır. 
Yeni tertiptea bir bilet alaralc iıtiralc etmeyi ibınıl 

etmeyiniz. Siz de piyanıonua aıeı"ut va bahtiyar) uı 
araaına pmiı olununuı. 

inhisar Satış Kamyonlarından, Satış Mağaza ve Depolarından isteyiniz. 
• ~ ~ ~· :ıı • ~· J .. . ..... ' " - . - - ı ·------r ... . , . . . - ----- - - ı ı , " , . ., . ' . 

.-----~----------------------------.... ! GOZLOK MERAKLILARINA: '1Jm- ç y 

PUNKTAL 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HIIB:İM) 

DAHİLİYE MUTEH.\$SIS1 

Divanyolu 104 

\'luaycnehane saatleri: Pazar 
hariç her gün 2.5 - 6, Salı, 

Cumartesi 12 - 2.5 fıkaraya. 

İyi bir gözlük almak ısterseniz bir kere mağazalarımıza uğrayı
nız. Ve en son model gözlük çerçe\'e ve camlarını gönınüz. I GAZİNO ve SİNEMASI 

ZElSS ve PERF A gözlük camları Türkiye için yegiıne deposu. 

Taşra siparişlerinde evvelinden gönderilen izahatlı talimatname

den sonra gözlük gönderilir. 

Adres : İstanbul Cumhuriyet Matbaası Karşısında e İstanbul Erkek Lisesi Yanında 

SüNIEMADA ~ ALİ BABA HİNDİSTANDA 
GR. A N E S T 1 D 1 S 

Merkezi, Sultanr amarr Havuzlu han 

No . .1. Te · ~:J987. 

Şubesi, İstik liıl caddesi No. 152. Tel: 44594. 

SiNEMA: 
saat 20 de başlar 

GÜZEL 

Denir. Ha.tahaneıi cildiy 

:r.ühreviya mutahauı•ı 
Telefon : 23899 

Pazardan ıııaada hergÜQ 3 den 
sonra hastalarıQı kabul eder. 

Adres · Babıali Cada,.; Cata
lotlu yokuşu köşebaıı No. 43 

Tayyare PİYANKO Biletinizi 

nden alınız. 
Her lceıidede yuzıerce Ri,iye ilcramiye verir. Tecrübe edinir. aldanmazsını:r.. 

Adrese Dikkat : istiklal Caddesi Lale sineması yanında Lale gişesi 

Sahibi : T. FiKRET - AHMET TOPÇU 

Yünlü ve ipekli kumaş almak için düşünmeğe hacet kalmadı. Çünkü 
yanan YÜN • iPEK tekrar açıldı. Bir kere ziyaret ediniz. 

Her istediğiniz kumaşın en nefis ve en modelini bir saniyede intihap edeceksiniz. 
ADRESE DlKKAT 

IST ANBUL : Yeni Postane Caddesi No. 53 .. , . . TELEFON: 22506 

ı 

Müessesesi: Sahibi. Ali Naci ve Mehmet Kulein 
Ek.st:ra Gilrılilk Tereyağı 
Halis ve hakiki TRABZON TERE YA G 1 N 'ı buradan alınız. 

İstanbul: BALIKP AZAR Caddesi No. 60 
Slparı,ıar darhal yarin• kadar gönderlllr. -----mi! 


