
. ' 

- '·.'=iF: 

---~-=-
---:·,.._-----
·~ ·.· ----=-
-· -___ __,-

İLK TESİfiİ 

İKİNCİ TESİSİ: 1939 

YIL: 1 

SAYI: 131 

PERŞEMBE • 25 M AY 1 S • 1939 
SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR 

CAGALOGLU NURUOSMANİYE No. !'4 

TELEFON No: 23300 - İSTANBUL 

lngiliz - Sovyet Anlaşması Tahakkuk. Etti 
·cenevre Anlaşması 

1.~~~~il::~-~---::---=---

8 ütçe müzakereleri 
Halif aksın raporu üzerine ingiliz 
kabinesi dün anlaşmayı tasvip etti 
Çemherlayn, anlaşmayı bugün 
Avam kamarasına bildirecek .... 

" Türk - Fransız paktı mü· 
zakerelerinin iyi yolda 

ilerlediğl bildiriliyor 

Anlaşma Sovyetleri e· 
hemmiyet verdikleri nok

tada tatmin ediyor 
--

Müzakerele:rln son safhasına sahne olan Cenevrede Milletler Cemiyeti, BALİF AKS ve MAİSKİ 

Londra, 24 (A.A.) - Lord Ha • I 
llfaks, &&at 8.40 da Croydon tay • 
yare meydanına ııelıniŞtılr. Kabl-
1ıe, saat 11 de toplanmış ve il<I saat 
Lord Balifaksın Cenevredeki ııö· 

rüşmeleri hakkında vermiş oldu • 
ğu izah .. tı dinlemiştir. 

Lol'.d Balifaks, kabinenin top -• 
lantrnndan evvel 15 dakika Çem
berlayn ile göriişmüştiir. 

lngiliz kalin sinin içt imaı 
Londra, 24 (A.A.) - Saat 11 de 

topla11an kaıbine, Cenevredeki gö -
rü§meler .etrafında Lord Hali -
faks'ın raporunu dinlemiş ve Sov
yet 'hükfunetinin tekliflerin<! ve • 
rilecek resmi cevabın metnini tes
bit ey !emiştir. 

Sulh cephesi genişliyor 
İngiltere, Efganistan ve İra.rı 
ile müzakerelere başladı 
Londra 24 ,- cDaily Expres• ga kıinıetleri!e müzakereye girişmiş • 

!erdir. zetesi bildiriyor: 
. 1- -1- Sadabad pakt il İ ,..,,.. İran ve Etganistandakı n-gı ız . • ı e ran ve =5a-

-- nıstana baglı olan Türk hükumeti 
. _ _ uza ere erı o ay aştır-elçileri, bu iki devleti de muteca-ıyapılan m" k 1 · k 1 ı ' 

vıze karşı kurulan cephe, ıç~e .~1- mak üzere tavassutta bulunmak • 
mak üzere, Tahran ve Kabı! hu • tadır. 

Polonya - Almanya 
Leh arazisi üzerinde uçan Alman 
tayyarelerinden biri tevkif edildi 

YAKIN Dl 
İKDAM' da 
ATATÜRK 

VE 
İstiklal liarbi 

Değerli bir muharririn yazdıl;. 

Iİu eserde inkılabın en heyecanlı 
tarihini okuyacaksınız. 

... 2, ... 

Çakıcı Efe 
İmiirin değerli muharriri Zey -

ne! Besim Sun'un tetkikler neti • 
cesinde yazdığı bu heyecanlı tef
rikada Çakıcının müthiş hayatını 
okuyacaksınız. 

... ~ .... 
Tarihte Büyük 
Türk korsanları 
Ra~ıni Yağız'ın gazetemiz için 

hazırladığı bu en son ve en merak
lı eserinde fırtınalarla savaşan 

Türk kahramanlarının maccrala • 
rını okuyacaksınız. 

Yarı resmi mahfillerde elcje edi
len intiba, Cenevrede bir anlaşma 
için umumi esaslar bulunmuş ol
duğu ve bunun da kabinece tas -
vlp edildiği merkezindedir. Şiın~I 
mevzuu 3:ıahsolan cihet, l:ıazı dev -
Jetlerin hususi endişelerini •ber • 
taraf edebilecek b>r formül tesbit 
etmektedir. 

Frarı sız gazetelerine 
~ore vaziyet 

Varşova. 24 (A.A.l - Dört Al -
man tayyaresi dün akşam Poz -
nan'ın doğu cem, mndaki Wolstyn 
üzerinde uçmuştur. Bunlardan bir 

~.,.,,, .,, .. ,. ,. ,. -~ ....... 
Varşova, 24 (A.A.) - cIXıbry Bir lspanyol Casu~~u.; 

Wıeczor. gazetesı,· y . 

Faris, 24 (A.A.l - Büyük gaze- sivil tarafından idare edilen ve 
lelerin Cenevredeki muhabirleri Çek mamulatından olan biri yere 
İngiliz • Sovyet anlaşmasına ta - inmeğe mecbur olmuştur. Tayya· 
hakkuk etmiş gözüyle bakmakta reyi idare eden sivil, yolu şaşırdı· 
hemen hemen müttefiktirler. ğını iddia etmektedir. Polonya ma 
• Le Jour gazetesi yazıyor: kamları tahkikat yapabilmek için 
_Üç taraflı anlaşma prensipi İn·• kendisini tevki! ve tayyareyi mü· 

gjl.iz nazırları tarafından tasvip e- sadere etmişlerdir. 
\d_Heoek ve bu husus de~hal Mos • Varşova, 24 (A.A) - Beck, dün 

·kovaya bildirilecektir. akşam Polonyanın Londra ibüyük 
(Arkası 3 u11tü sayfada) elçisi Raczynski'yi kabul etmi§tir. 

. • . . azıyor. Heyecanlı Maceraları 
Dantzıg hadıselerı ve tahrikleri ..,. • • • • .., • • • 

karşısında Polonyanın ta:ı:zı hare • iskender Fahrettin Sertelli'nin 
keti -dünya efkarı umumiyesince lngilizceden çevirdiği bu eşsiz e
tamamile tasvip ve tasdik edilmek serde sıirükleyici bir kitabın bü-
tedir. tün zevkini tadacaksınız. 

Diğer cihetten bu tarzı hareket 
serbest şehirde büyüJı: bix tesir 
husule getirmiştir. Bu hadiselere 
sebebiyet verenler, bu hareketle • 
rinin neticesinden korkmaktadır
lar. Çünlkü onlar, Polonyanın hak· 
!arına tecavüz edilmesine müsa -
ade edilmiyeceğini anlarmşlardır. 

Yakında . ' ikdam da! 

Dahiliye 
beyanatta 

Vekili 
bulundu 

Meclis, dün Dahiliye, Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet, Adliye Ve
kaletleri bütçelerini kabul etti 

B. M. 1\-Ieclisi, son bütçe müzak erleri esnasında toplantı halinde 

Ankara. 24 (AA.) - B. M. M. 
bugün Dolktor Mazhar Germenin 
başkanlığında yaptığı toplantıda 

1939 yılı bütçesi üzerinde _müza • 
kereye devam etmiştir. 

Celse açılır açılmaz Dahiliye Ve 
kili Faik Öztrak kürsüye gelerek 
dünkü toplan1lda dahiliye bütçesi 
üzerinde hatipler tarafından ser· 
dediln mütalealara ve temennile -
re cevap vermiştir. 

Metnini ayrıca bildirdiğimiz bu 
izahatı müteakip Daftıiliye Vekale
ti, matl:ıuat. emniyet işleri genel 
direktörlükleri, jandarma genel 
kumandanlığı bütçeleri kabul e -
dilmiştir. 

Hariciye Vekaleti bütçesi üze - -
rinde hiçbir ıhatip söz almamış ve Dün Mecliste itiraz ve tenkidlere 
bütçe aynen kabul edilmiştir. cevap veren Dahiliye Vekili 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve- FAİK ÖZTRAK 
kaleti bütçesinin mü:!akeresiııje vap vermiştir. 
başlanırken söz alan hatipler bil - Bütçe tasvip edilmiştir. 
hassa verem, trahom ve sıtma mü- Adliye bütçesinin Adliye ista • 
cadele işleri, yerli sernmfar, mu· tistikleri işine ve Adliye katipler 
hacir ve iskan işleri üzerinde dur- maaşlarına dair temennilerde bu 
muşlar ve Sıhhat ve İçtimai Mu· Junmuşlar ve Adliye Vekili Fikret 
avenet Vekili bu mütalealara ce - (Arkası 3 iiııcii sayfada) 

•• •• 

DUYUK· KURULTAY 
Yurdun bir çok ihtiyaçları, 
dilekler halinde hazırlandı, 

kurultaya sunuluyor 
Ankara, 24- (A.A.) - Cümhuri· 

yet Halk Partisi ocak kongrele -
rinden başlayıp sıra ile vilayet 
Jroıı.grelerinde toplanan ve mahal
lince yapılmak imkanı olanlar ay
sıldıktan sonra ana i§lere müte -
allik olup parti umumi idare he -
yetine gelen dilekler tasnif edile
rek 29 Mayısta toplanacak olan 
büyük kurultaya sunulmak üzere 
hazır lanmıştır. 

Yurdun her tarafının ilgilendiği 
bu dilekler, memleket ihtiyaçları
nın muhtelif mevzularda bilhassa 
aşağıdaki ana noktalarda toplan-

dığını göstermektedir. Bu htılasa
ya atfedilecek dikkatli gözler, hal
kımızın yurdun ve milletin terakki 

yolundaki intibahının ve yurt ihti 
yaçlarile yakin ve şuurlu ilgisinin 
aksini göreceklerdir. 

I - Başvekalete ait dilekler: 

ı - İnönü muharebesinin cere • 

yan ettiği sahada piyade siperle • 
rinin olduğu yerde İnönü'nün bir 

heykelinin dikilmesi ve Ça~.akka
lede Türk kahramanlığının şanı 

ile mütenasip bir abide yapılması. 

(Arkası 7 inci sayfada) 

----- -----

Bir karakter 
Dün akşam vapurda • son za • 

manlarda acaip adamlara hep va· 
purlrda tesadü( ediyornm! -iş ada
lın olduğu halde senelerd.enberi 
hep mebu5 görmeğe alıştığımız, fa. 
kat yine iş adamı olduğu için son 
intihabatta sesılmiyen bir tanıdı
ğa rastladım. Daha şıklaşmış, daha 
gelişmiş, daha kırmızılaş~tı. Es· 
kiden bu zat ile görüşürken hep 
Ankaradan, politikadan bahseder 
ve boyuna: •Ah... Siz gazeteciler 
yok mu? Hepinizi. .. • diye şil<iıyet 

ederdi. Şimdi ise, hiç alakası yok
muş gibi, ne Ankaradan, ne poli
tikadan bahsediyor ve •Ah... Siz 
gazeteciler yok mu? Hepinizi ...• 
demiyordu. 

Mumaileyhin elinde İUu'itrati• 

on·un hnbitation'a • meskene ait 
levkaliıde bir niishası vardı. İ~in • 
deki çeşit çeşit ev ve bahçe resim· 
terini gôstererek: 

- Btiyük bir yer aldım. Şu ev 
gibi bir evi şu bahçe gibi bir bah
çenin ~tasına oturtmak istiyo • 
rum. Ne dersniz? Güzel değil mi? 
dedi. 

- Güzel de ne kelime! Hariku-
IAde! Mesele, oturtabilmekte." 
dedim. 

Gösterdiği ev, Kardolu Ty:rol'ler., 
göre yapılmış sivri çatılı, mimari• 
şile iklimimiz arasında asla n1ii .. 

nasebet olmayan bir kaşane idı v.ı 
yeşil bir parkın ortasında ağrau, 
disman bir im~ kafesini andırı,-or· 
do. 

Evinden ve bahçesinden sonu, 
eski mebus, bütün vapur yolculıı· 
ğuncn ve sonra da liitfen otomo • 
biline alarak ta fakirhaneye kadar, 
bana, yep işlettiği cevherlerden, 
izabe ocaklarında_ madenin posası
m bile nasıl istismar ettiğinden, 

ihracatta kiliTing, takas, döviz müş 
küllerinden, fakat biitün bu nıüş
kü18tı •vatan>• namına, •vatanın 

iktısadiyatı• namına aklını kulla
narak, zekasını barcederek nasıl 

yendiğinden bahsetti ve benim, 
harikuliıdeliğine kilfi derece hay
ran olduğuma kanaat getirdikten 
sonra, şu hiiküın ve neticeye gel
di: 

- Vallahi pek iyı oldu biretlcr. .. 
Mebuslı~ğıı zaten istemiyordum. 
Kaç defa çekilmek istedim, iakat 
ısrar ettiler. Şımdi ise, uıilleı i~le
rini bıraktıın, Tahata çıktıın. }\r • 

tık ne karışanın1 var. ne edcniın: 
Madeni kazıyor n1alın1ı ~a1ı'.\ or, 
paran11 al13·or. , .e ~ alnız c\ ınu, 
bahçemi, kendin1i dü~iiniiyoru1n! 

Bütün muhaverede beni en ~·ok 

hayrete dü üren bu zatın, n~ bi'r 
zamanlar ıuebns intihap edilnıiş 

olması, ne de şimdi maden isle! -
mesi idi. Bunlardan daha ha~ rct
engiz olan, eskiden bir glinalı ve 
cürüm gibi gizlediği iş adamlığı -
ru, şiındi birinci pl3na alması ve 
senlerce bize çalımını seyrettirdi
ği politikacılığı da fazla müstamel 
ve havı kaçmış bir frak takmıı gi
bi dolaba asması idi. 

Tıpkı ayni piyeste iki rol oy
nıyan mahir aktörler gibi, haya • 
tının bir kısır.ını şimdi dolaba 
koyduğu farkın resmiyeti içinde 
ve bir siya•i manzara halinde gös
termişti " Şinıdi ise, ikinci perde
de başka bir adam olarak ortaya 
çıkıyor, ve hayatının diğer kısmı· 
m, arkasında tulum, elinde f ner, 

(Arkası 3 frııcii sayfada) 

A. N. K. 
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E~!:::::uı.~~ 
Adliye koridorlarında 

24 SAAT 

Musa - lsa • Muhammet 
~======-" İstanbul halkı Müdafaaname ile 

yapılan· hakaret 
...... .... • '"''"' ....... • 

İSANIN HAY ATI 
Yeni 
kadroları geldi 

limablar 
Köylü kadın 
elbiseleri ı 

nefes alacak 
-21-

Ay başından evvel 
tebliğat yapvlacak 

Sayfiyeler hakkında 

y eni ve mühim bir din teşkilatı 
zuhur etmiş, havralar kurulmuştu Limanlar umum müdür muavi-

kararlar verildi 
~Ümerl a ık piyasaya ı· Dün belediye reis ~uaviıüLiıt
ıççama. ırt da çıkardı fi Aksoyun başkanlıgında muhım ni Hamid Saracoğlu idarenın Ha- • 

Maznun hakaret maksadı olmadığını, şahitler 
hakaretin zımnı değil sarih olduğunu söylediler 
Osmanlı bankasında bir çek sah 

tekarlığmdan dolayı ağırceza mah 
kemesinde muhakeme edilmekte 

Bel!ki söyl•diklerim yanlış anh -
şılmıştır. Fakat iddia makamına 
hakaret gibi lbir kasdim yoktur. E
sasen müdafaaname tetkik t>dilir-

Yeni din teşkJIAb 
ve Farlsiler 

· b d t bik ed·ı k Sümerbanlı: ko··yıu·· .. lbı"sele- bir toplantı olm~lur. Bu loplan-oniarın kültürlerini taklit ederler uran Q{In a at ı ece yeni ~ 
'1 k d b ı · h · ı ı k leriııden , 0 nra kövlü tipi ça- lı!fa hülün kaymakamlar, beledi-yabancı eğlencelerine karışırlar, a __ ro v~ ütçe crıni amı o ara , k olan Tacettin adında bir adamın 

d kş A k d maşır ve çorapları da pıyasaya ye iktısad, temizli ve sıhhat iş- d i nıemlel.ellerinin hürriyet, liçin un a am n ara an tayyare evvelki gün mu a aanamesmi oku 
İ t b ı d mu .. h·ım tır din · ı eh · 1 çıkarmıştır. ""'ıll"ı Şef ıs· met !eri müdürleri hazır bulunmuş -ş e u sıra ar a Ferisilerın açmış oldukları muca- L e ş rimıze ge mişt.r. Kadrolar '" duğunu ve müdafaanamede iddia 

~ilatı zuhur etmişti. Bu teşki • delcyi b<!yhude ve lıizumsuz _ ay başından •b1f gün evvel a!aka- İnönünün direktifleri ile dev- !ardır. makamının vazif, salahiyet ve mev 

se ıburada tecavüz mahiyetinde 
görülen cümlelerin hakaret mahi
yetinde olmadığı ve böyle hir ka • 
sitle yazılmadığı anlaşılır. 

. k B ı· il d l b. • d !et hc.<nbına irııal cdı'len bu İçtimaın •bütün mevzu unu say-lat hem büylı enı sra •ma • yarlardı. Bunların müfrıt kısmı ar ariı te lig c ileceklir. 1 kiine hakaret ve tecavüz mahiye-
h d b bed de- c•vadan Kavscri bezinden fiyeler t~kil etm~tir . .Mayıs ayı-bed• ini em e u ma ıçın (Hirodcs) in zorbalık ve zulümle- .Merkez liman reislikle.'\ şekline " ' tinde sözler sarfedilmekle l:ıulun- B d • aıd k 

nın nihayeti gelmiş olması ve bir un an sonra, agırcez a o u • ki ckahin• zumresıni ikincı plana rine boyun eg"mis, dalkarnkluk v<e giren bcıgünkü Deniz 'ficarçtı· Mü- yapılmış gömlekler 58, don ve dug"unu ve bundan dolayı müddei-' f · ı ı ı 
1 k Çok ailelerin yazlıg" a taşınmış bu- nan müda aanameyi dm em ş o an B · t k · rı · ı ki 1 1 R ) d' 1- · göm c ten ibaret takım iç . T"" t ı b. ·· · .. d atmı.ştı. u yenı eş ! a cnavra• ya ta anma ara ( oma nm a - ur ugünıin de yeni teşkilat pro _ lunmaları dolayısile sayf;,·clerde umumı ıgın a e ı uzerıne mu a - ve müddeiumumilik tarafından 

h t k l t 'd" y h d. d ı (H d • il ) k • çamaşırları 90, adi çorapfor ..., f · hak t d d ve .Jıa am• eş , a ı ı ı. a u ı am arma, iro esın agu &rına jesi at'ı şeklini alml§ bütçe ve 
1
• 

1 
db. aanamenın are suçun an o- • h.d. ·k ed·ı 

12.5 ve yünlü çoraplar da 30- alınması azım ge en yeni te ır - . .. amme şa ı ı ı ame ı en avu • bulunan her yerde (havra) lar ya- okulmuş (Hirodı) !erdi. Bu su - kadroları tamamla:ım ıştır. f d . . 
1 

layı ayrıca takıbat yapılmak u·:e- k t B . ş if C .
1 

K k 
3S kuruşa satılacaktır. Sü _ !er etra ın a gv~lışmeler o.m~ - .. dd . .. . a esım er , emı ıvırcı 

pıldL retle hareketlen maksadiarı da Tral::zon, Samsun, Zonguldak, re mu eıuınum1lıge tevdune Ve Ethem Ruhi dinlenmişlerdir. 
l 1 k k Ç merbank Beykoz fabrikası - tur. hk ece ka a ·ıd·ğ· · d" Hahamlar bu havralarda halka ma ve can arını oruma tı. ün- tstanbuJ, İzmir ve .Mers.n ııman- d f 

1 
k ma em r r verı ı ını un 

nın köylüler irin imal etliği Bu an a sa> iye erde i yiye - tık 
nas,hatler, vaızlar ederlerdi. Artık .kü Sadukiler ekseriyetle yüksek, lannda bulunacak merkez liman • dd ı ··h yazmış · Bunlar, müdafaanamede geçen 

bazı cümlelerin zımni değil sari!iı 

olduğunu söylemişlerdir. 

halis köseleden bot ayakkau- . cek ma e eriıe hu assa gazino - T ıt· eşh t suçlar k eski ve ölü diller arasına geçen zengin sınıflarına mensuptular. t~•kilatları <öyledir. 80 liralık bir k. 1 •. , d k. . if ace ın, m u anu -
-. ~ !arı 310 kuruştan 290 kuruşa !arda ı ve p aııar a ı fıat lar• e - f.k d.. d .. d.. .. l' Ferı.sı"ler ve yazıcılar orta sınıfı ı --k b" . .. . !1.una te\' ı an un or uncu as ı-!branıceyi tercıime için (tr.f.>irci) 

lere lüzum görüldu. Bu da yenı 

bır sınıfın thdasına sebep oldu. Se 
nede bır gün ve halkın huzurun-

da bütün Tevrat bir kere okunur, 
hatmedilirdL ilahiyat r.4ektepleri 
açılml§tı. Bu m<!kteplerden ha -
tıamlar yetiştiriliyor, mukaddes 
kitaplar tefsir olunuyor ve yetişen 

hahamlar köylere varıncaya ka -
dar yapılan havra te~kilatma me
mur ediliyorlardı. Fakat bütün bu 

dinperverlik gayretine rağmen 

(din) gittikçe esasından uzakl~ı
yor, temelinden gevşiyor ve sukut 
ediyordu. 

Asıl d:nin cruhu. kaybolm~, 

bunun yerine zahiri ve şatafatlı 
merasim kaim olmuştu. Bu devrin 
en dindar sayılan adamları Feri -
silerdL Bunlar iptida yahudilerin 

diğer milletlerden ayrılığın,n mü
dafaacısı sıfatı ile meydana atıldı
lar. Ferisiler memleketlerinın is
t;klfilı ıçin canlarını vermeğe ha
zır, ecnebi boyunduruğundan bü-

tün kuvveti ile nefret eder gay -
retli ve IVataıı.epr.Jer kimselerdi. 
j'l~ka ırkları hakir görürler ve on 
!ardan nefret ederlerdi. Kendi 
milleti ve memleketlerini bekli -
yen çok parlak bir istikbal ümidi
ne büyük ve ölmez bir imanla sa
rılmışlardı· 

cYazıcılar• ın çoğı.: bu fırkaya 
dahil olmuJlardı. Kitabı mukad
desi tercüme, tefsir ve kopya e -
denlere, llMıiyat mektebi mezun-

!arına bu isim verilmişti. Çünkü 
yahudl kanun[;ır mecmuası mu -
kaddes kitapta yllzılı olduğu için 
hııklık ıliıhiyatın bir Ş\Jbesi olm~
tu. Havralarda başlıca tcrciiman

lık ışmi görenler bunlardı. Fakat 
oraya ibadet için gelen her erkek 
ısted!ği zaman söz söylemek hak -
kıpo ha;zdi. Ferisiler Tevratd hu -
dutsuz hürmetkarlık iddıasında 

bulunurlar, içindeki her kelıme ve 
her hadi değişmesin diye, sayar -

!ardı. Halbuki yine bunların mey
dana getirdikleri bu teşkilat ile 

kıtabı mukaddesi değiştirildi. Tef
s:rciler Ayetleri ayrı ayn ve ken
di şahst düşüncelerine göre tefsir 

ec!ilir ve bu tefsirlere de •ayet• 
!er kadaı kıymet verildi. Bu geniş 

cemiyetin iç yüzü türlü ahlaksız
lıklarla sarsılm1'jtı Fakat her şey 
kitaba ve tefsirlere uyduruluyor, 

her atılan kötü adıma bir mukad -
des damga vuruluyordu. 

(Cemıyet) in iç yüzü işte böyle 

çurümüş fakat dışı kendini alda

tan yapma bir dindarlıkla } aldız

lanmıştı. 

Muhalif parti : Sadukller 
Ferısilerin karşısına muhalif bir 

d n partisı çıktı. Adına Sadukiler 
demlen bu muhahf parti t~fsirle

re Uraz ediyorlar Vl! yalnız cTev
rat• a dönmeği istiyorlardı. Böyle 

olduğu halde onlar daha az din -
dar kimselerdi. İtirazları sadece 

Ferısilerin sıkı dın merasim• ka -
yıllarından kurtulmak ve serbest 
kalmak ıçindL 

Ferisilerdeki milliyet bırliği, 

nı llet tı'pluluğu fıkri ile o.çıktan 

açığa alay <>derlerdi. (Putperest) 
!erle sedıe.stçe düşüp kalkarlar, 

reis, 70 irah ır muavin, 40 lira- lerı uze,·ınde durulmuş ve bura - hk . .
1 

. 
teşkil ediyorlardı. Aşağı >ınıflar lik y f 30 !" 1 k b . k t 1 indirmiştir. Banka ayrıca : . ıye ceza ma emesıne \'erı mış ve Bunu müteakip müddeiumumi 

ı ı şe' ıra ı ır on ro köylü kadmlannıız için m.Ili tarda tar.felerın sık, sık kor.trol e- h k . b 1 t iddiasını serdetmek üzere docya • 
ve köylülerle servet sahipleri ara şefi, 45 liralık bir kontrolör, 35 li- dil . k .. t . . S r· .mu a emesıne aş anmış ır. 
sında büyük bir uçurum vardı. iş- k ·· 30 ı· lık 8 """ " .., . bir kadın elbisesi hazırla - mesı ı_ a arrur c mıştır. ay ı • ı Tacettı·n h'~ı·se hakkın,~a şo··yıel nın kendisine verilmesini istem;• 

raıı uç memur ıra me - maktadır. Çok ucuz fiate yelere p,ıden vapur, tramva:•. tren ti . t·r· ve muhakeme bunun için b~ka 
le bu uçurum ve zenginlere karşı mur, 25 liralık dört memur, 20 li- ıkacak lb 

1 
d . >1e otobuo gibi nakil vasıtalarının 

1 

emışBı · . . T .. k b .
1 

. .. b k im t 
duyulan nefret halk kütlesini Sa- ralık dört memur, 13,5 lira.iık beş ç bu e ise er e aynı ucuzlatılması meselesi de rıızna - - en ıyı ur çe ı mıyorum. gune ıra ı ış ır. 
dul '.erden ziyade Ferısilcre ta • şekilde köyliilere dağıtılacak. 

liman memuru, 15 liralık on beş tır. Banka memleketin bü _ meye aıınmıştır. 
raftar kılmıştı. Bir ue ayrı ve Ü - liman memuru. Yenı teşkilatta 1 Sayfiyelerde tem:zliği temin et- Çı"rkı"n ı"şaret ve Yenı"ko··y cı"naye-çüncü bir kısım vardı ki bunlar yük v:Jayetleriııde teşki at 

bugünkü Deniz Ticareti Müdür - •• ı.. b al d k 
1 
mek, falcılar v_ e. dilenc_il_erle m_ ü -

din ile de, ahliık ve cemiyet bag·- ı· yapa......, ur ar an amyon- k d b • • 
lü~ü leşki alına göre hemen Mç !ara Yükiiyeceği köylü elbi • cadele etmek ıç.n ne gıbı tedbırler hare etı" n sonu tı" ava S ı ı t t J ları ile <le alakalarını açıkhn açı- dcgışıklık yoktur. Yalnız 35 !ıra-

1 
b' t I alınması Jiızım • ' itliği de tesblt 

gv a kesm olan e g· u·· ııe . len· !ık .. 30 lir ı k 8 .. . lik se ve çamaşır arını ızza ' 
"l v r ı m zım • uç ve a ı mumeyyız k .. 1 kad . 

1
.. k I olunm~tur Bütün kaymakamlar 

~ ayni maaşlarla mcmurluga ta. vı tacaktır. : bilhassa cumartesi ve pazar gün -
fahişeler ve günah" karlardı. Lte • h 11 oy ere ar go urcre . sa • . 

İsanın ortalarına atılacağı cemi - dil · ı· A d k d e mış ır. ynı zaman a es ı en \ı ..a !eri bütün çalışmalarını sayfiye -
yet böyie acıklı bir hale düşm~ - yalnız İstanbulaa ol&n bu teşkilat 11(7

1 

ler üzerınde te'<sife karar vHmiş-
tü. Yüksek sınıflar kendilerini k d d d • ·b· 

yu arı a a yaz ıgımız gı ı sa - Belediye et iş'nden 46 ıerdir. _ 
hod,gamlığa, dalkavukluğa, reybi- hillerimizin altı yerine teşmil e- . . . . Heyet sayfiyeler hakkında kat'ı 
!iğe vermiş; muallimler, din hoca- dilmiştir. hın lıra zarar etfı 'kararlar almak üzere yine topla -
lan, bir taraftan ruhları riya ve 000 Evvelce belediyen;n de scrma- nacaktır. 
ahlaksızlıkla delile d~ik oiurken K d b' 
diğer taraftan sırf gösterış için ÖprÜ e lr Çarp~ ma 1 yesine ıştirak ettiği Et limitet şir-

. .. .. ' . . I keti teşekkül eLmişti. Bu şirKet ha- M 0 N A KALE 
---000---

yaptıkları ayinlere, merasime dal- . Evvelkı akşam Koprude bır d~, len tasfiye haLnde bulunmakta • 
mışlar, Allahın gözdeleri olmak id ruz kazası olmuş, 20 numaralı bırl dır. Beledıye bu işde 46.0GO lira Sirkeci carın(a kambiyo 
diasındalar ... Cemiyetin en alt ta- romorkör D':nizbank'ın 30 nuına - zarar etmıştir. Şirketin bir banka-
bakasında ise hiç'lıir bağa tabi ol- ralı romorkorune çarparak kupeş da mevduatı bulunduğundaıı bele- g~şesi açıldı 
mıyan, hiÇbir ayıp tanımıyan ih- tesini parçal~l§tır. ~aza 30 nu -1 diye bu mevduatı aıarak kendi Kambiyo müdürlüğü hariçten 
mal edilmiş cahil ve kara biı halk maralı romorkor Halıce gırerken zararını kapamak istemiş fakat memleketimize gelecek ecne'bile -
galabalığı kaynaşıyordu... 1 ve 20 numaranın da çıkması sıra - tasfıye memuru bu şeklı~ tica _ re bir kolaylık olmak üzere Sir -

(Arka" var) sında olmuştur. ret kanununa muhalıf olduğunu keci garında bir para değiştirme 

Gümrüklerde yeni yapılan 
beyan ederek parayı vermekten· gişesi açmıştır. Ecnebiler burada 
çekinmiştir. Buna dair dosya dün ellerindeki paraları Türk parası

Daimi Encümene havale olunmuş- na tahvil edebilmektedir. 

tayin, terfi ve nakiller tur. Daimi Encümen Belediyenin Memnuniyetle karşılanan bu u
bu zararını telafi için bir formül sul daha da genişletilecek ve seya-

Gümrükler Umum Müdürlüğü 

teşkilatı arasında yeniden bazı ta
yin, terfi ve nakiller yapmlıjtır. 

Bunları sırasile yazıyoruz: 

Terfiler 

ayene memurlarından Asım Çen -
geloğlu Kars muayene memur -
!uğuna, Şaban Karahan Karabük 

ara•tıracaktır. hat çekleri de kabul edilecektir. 
-- -- - Şimdilik yalnız Çin - Japon ve Şi-
ta! İstanbul memurJuJü&ru,., "" - li gi'bi uzak ve ayni zamanda ik

tısadi münasebetlerimiz olmıyan 

memleketlerin paraları kabul edil 
memektedir. En .fazla iş dolar, ster 
!in ve Fransız frangı üzerinde ol
maktadır. 

muayene memurluğuna, Kilis mu- tanbul ambar .memuru Saliıhattin 
ayene rr.emuru Sıtkı Enverioğlu J Lokman<'ğlu Istanbul muhasebe 

Çobanbey muayene memurluğu -ı memurıı.:guna, Kalkan memuru 
na, İzmir ithalat muayene memu- 9alip Tüzün Kar.kamış memurlu
ru Şeri! Erallüy Nusaybin mua _ 1 ~una, Malko.çlar ıdare me~ur~u -
yene memurluğuna, Mapavri me- gundan vekalet emrındc N.u_s,afa 
muru .Mustafa Bıçkıcı Trabzon :ı-uııcu-oğlu Kalkan :nemurluguna, ı S AN AY 1 
ambar memurluğuna, İstanbul lzmir ıllialfıt veznedarı Kemal 

1 
• 

Özkul Trabzon memurluğuı·a, Pa· Karatu··,, fabrıkası temmuz muhasebe memuru .Muzaffer Çak ' " • 
_ yas muayene memuru Hüseyin Av ı· k 

may Uzunkoprü ambar memurlu- . ~a faa 1\'e{e QEÇeCe 
ğuna, Kuşadası muhasebe memu - nı Akay ~talya muayene me - J 

murluğuna, lstanbul muayene me. 
ru Şevket Tunay Mersın memur - C t ç· · A ı k 

1 
muru eva ıçın yva ı mua -

Karabük fabrikasının işleme tec 
rübelerine başlanmıştır. Yüksek 

15 gün hapis yatacak Uyuyan adamı öldür
ve 15 lira ceza verecek mek için yaralamışlar 

Fatihte oturan Sait adında bir Yeniköyde İtalyan mandı.rasın-
adam evvelki akşam üzeri Llleli- da gece kulübesinde uyuyan .Meh
de ibir arsaya girmiş ve karşıdaki medi katil kasdile bıçakla ağır ya
apartımanların balkonlarında .o - ralıyan Ramiz ve Emin Alinın ağır 
turan kadınlara karşı çirkin hare- ceZlldaki muha}ijerneleri dün bit
ketlerde ve işaretlerde bulunmağa miş ve katil kastile hareketleri sa
b~lamıştır. bit olduğundan on ikişer sene a • 
Kadınların feryat ve şikayeti ü- gır hapse mahkilm edilmişlerdir. 

zerine gelen be~i ve polisler Sa.- ooo ---
idi yakalaı:ruşlar ve adliyeye ver- BEL ED 1 y E 
mişlerdir. 

Dün üçüncü sulh ceza mahke • 
mesiı>de -muhakeme edilen Sait 

suçu sabit olduğundan 15 gün hap 

Belediyede haıı eşya iyi 
muhafaza edilmemiş 

se ve 15 lira para ceza.sına malı • Dahiliye Vekfileti müfett4leri ta 
kfun olmuş ve derhal tevkif edil- rafından yapılmış olan müteaddit 
miştir. teftişler neticesinde belediye ırı.ü-

Dilenirken yakalandı hendİS)P.ri tarafından satın alınan 
atat ve edevatın iyi seçilmediği 
ve iyi muhafaza edilmiyerek bo • 
zulmasına meydan verildiği gö -
rülmüştiir. Keyfiyet dün bır ta • 
mimle bütün belediyelere bildiri!· 
miş ve bu gibi ahvalde bilhassa dik 
kat olunması istenmiştir. 

Hacer adında bir kadın dün dl· 
lenirken yakalanmış · ve üçüncü 
sulh ceza mahkemesinde suçu sa
bit olduğundan 8 gün belediye 
hizmetlerinde çalışrrtlğa mah.kı1m 

edilmiştir. 

DENiZ 

Gizli yolcu taşıyan motör ler 
yakalanıyor 

Eminönünde yeni istimlakler 
Eminônünde .Mescit civarında 

ı.stirnlakine karar verilen binala -
rın sayısı 16 olarak tesbit edılmiş· 
tir. Bunlara verilecek istimııik pa-

Limanımızdan .Marmara iskele- rası 116.000 liradır. Bu düKkan • 
terine vapur bulunmadığı günle • !ardan ıkisinin istimlak muameta
rin geceleri bazı motörlerin gizli- tı bitmiştir. Balıkpazarında da 8 
ce yolcu alarak Mooanya ve Ban- diikkanın istimlılki takarrür etm.iş-

Zat !şleri müdürlüğu memurla
rından Fevzi Darıcı, Seniha İlter, 
Basri Çiler. Tetkik müdürlüğü 

memurlarından Haşım Çağatay, 

İstanbul B~müdürlüğü memur -
!arından Rabia Tüzel, Yektane 
Gücerdem, Cavide Tunay, anıbar 
memurlarından Behçet Ak, Rize 

muayene memurlarından Mahmut 
Yalçın, Sarp gı.imrük memurla -
rından Ali Nazmi Güvenç, İzmir 
ithalat muayene memuru Ali Cen
giz, Kuşadası muhasebe memuru 
Yaşar Bulut. 

!uğuna naklen ve terfian tayın e-
1 
ğ B d yene memur u una, o rum vez~ 

dilmişlerdir. d K · T k. İ · ·th ne arı erım e 1n zmır ı a · 
Nakiller lal vezncdarlıgına, İzmir ithalat 

dırma gibi iskelelere taşıdıkları tir. Bu dükkanların mecmuuna 60 dereceli büyük fırın Haziran ba - / 
öğrenilmiştir. bin lira verilecektir. 

şında çalışmağa başlıyacaktır. Fab Kanunen yasak olan, ayni za -• 

Naklen terfiler 
ZolJ€Uldak gümrük memuru 

Cafer Çetin ve Ayvalık muhase
be memuru Bü~hanettin Ünal 
Tetkik müdürlüğü memurluk.la -
rına İstanbul ambar memuru Mi
tat Ergin, Samsun muhasebe me
murluğuna, İzmit memuru Sala , 
hattin Akkaya Derince memur -

!uğuna, İstanbul memur şefi Mah• 
mut Aydaş İstanbul ambar ve an
trepo şefliğine, İstanbul ambar 
memuru Emin Özuysal İstanbul 
memur şefliğıne, İstanbul memu
ru Adıl Okan İstanbul memuru 

şefliğine, İstanbul memuru Adnan 
İnkaya İstanbul muhasebe me -
murluğuna, Samsun memuru İs -
maıl Özen, Trabzon memurların -
dan Salih Yarımbıyık, Mehmet 
Ulusoy ve Mersin muhasebe me

mur namzedi Mustafa Kemal De
mirer Istanbul muayene memur· 
!aklarına, İstanbul manifesto baş· 
memuru Hamit Atasoy Mardin 
müdürliiğüne, Adana başmemuru 
Şükrü Tetik Giresun muayene me 
murluğuna, Antalya muayene me
muru Niyazi Başgürbüz Kilis mu
ayene memurluiuna, İstanbul mu 

Tekirdağ muayene memu. u Ab- manifesto memuru Şerafettin 

dülkadir Çoruh İstanbul muayene Belit Bodrum veznedarlığınd, Kü· 
memurl\lğuna, Bandırma b~ırıe • çük kuyu idare memuru Bürha -
muru Emin Özan Drri'1ce baş • 'nettin Bektaş İzmir ithalat memur 
murluğuna, Derince başmemuru !uğuna, İzmir ithalat veznedarı 
Mustafa Atay Bandirma b~me . Kemal Özkul Trabzon muhasebe 
murluğuna, Samsun muhaseb~ me memurluğuna, Trabzon memuru 
muru İrfan Çetinkale· Ankara vez Naim Alpkaya Tirebolu memur -

!uğuna, Tirebolu memuru Hikmel 
nedarlığına, Hopa manif·•ıo me -

Giray Trabzon muh&.sebe memur
muru Zühtü Asmaz Giresun ma -

!uğuna, İstanbul muayene memu· 
nifesto memurluğuna, Kıl!l:iize ru Ahmet Erden İpsala muayene 
ambar memuru Necip Sarp Zon - 'memurluğuna, Ordu manifesto me 
guldak memurluğuna, Urfa mua- murluğ.,ndan müstafi Muhtar Ay
yene memuru Sıtkı Şenderin İz - rancı Ordu manifesto memurlu . 
mir ithalat muayene memurluğu- ğuna, İzmir defterdarlığı muha -

na, Bandırma muayene memuru kemat memuru Kenan Özanar İz· 
Fikret Kocacan Tekirdağ muaye-

ne memurluğuna, Ünye muhasebe 
memuru Cevdet Yılmaz İnebolu. 
muhasebe memurluğuna Bodrum 
memuru Yaşar Aydın Ayvalık 

muhasebe memurluğuna, İnebolu 

muhasebe memuru Ali Tola tet -

kik mi.idürlüğü tetkik men.urlu • 
ğuna, muhasebe müdürlüğü me
muru Refik Kurel İstanbul am -

mir ithalat memurluğuna naklen 

tayin edilmişlerdir. 

Açıktan tayinler 
Hüseyın Sami Hercan İzmir it

halat memurluğuna, Cevdet Tev
fik Gökbulut z.,nguldak muhase
be memurluğuna Halit Akgüner 
Mersin memurh.~una, Necdet 
Barlas ve Ekrem K lllman tetkik 

bar memurluğuna, İstanbul kim - müdürlüğü memurlu l<larına, Feh-
ya,ger vekili Rüknettin Sezen İs- mi Talcan İzmir ithal~t muhase -
tanbul kimyagerliğine, Trabzon b<! memurluğuna; Ned"m Özde -
ambar memuru Cemil Uğur ve E-1 mir Güllük memurluğuı'a namzet 
dirne salon memuru Sabri Kar - olarak tayin dilmiı;lerdir. 

rika bütün teşkilatile Temmuzda manda da tehlikeli bulunan bul! ••'4•'4•'4•>4•'4•~•~•M•M• .. •.,•.,•••••••••ff•~ 
faaliyete geçecektir. hareketler dolayısile motör sahip- Küçük Haberler f 

---oooı---- leri cezalandırılacak ve kaptan -
!arın da ellerinden ehllyetnamele· ı * Fener ~ahiye .. M.~~~rlüğüne 

Yeni konan işaret ri alınacliktır. Bir kaç gece içinde, Derbend Nahıye Mudur~ Nazmi 

şamandraları böylece çalışan birçok motörler Kolıbaş tayin edilmiştir. 
Doğanaslan ile Gelibolu arasın- yakalanmıştır. * Yeni.camün musalla taşının 

--oo yola pek yakın olduğu görülmilf 
da, Bolayır açığında sahilden tak- 1 A R E T ve ibiraz daha geriye alınması te -
riben 7 gomine açıkta batmış olan T C karrür etmiştir. 
eski Barbaros zirhlısının üzerine Umumi mağazalar açılacak * Havagazı tarifeleri belediye

bir işaret şamandırası konmuştur. Mersinde olduğu gibi şehrimiz- ce tetkik olunduktan sonra aynen 

Marmara Ereğlisinde Ador bur- de de umumi mağazalar inşası ka- ipka olu~~W:· 
nunun şimali g~rbisinde bulunan 1 t tkikl baş! ••· * Beledıye şırketler komiserli-

. rar aşmış ve e ere anın.., . ı· eı· .. d .. lil 
döküntü kayabklara da siyah tır. Bu yıl yapılmağa başlanacak ği muame at fen hey ı mu ur • 

ğüne devrolunmuştur. 
renkte mahruti bir işaret şaman- mağazalar için yer aranmaktadır. * B 

1 
d. d ,_ .. d .. ü Ab 

. . e e ıye ane mu ur • 
dırası tesbit edilmiştir. Tophanedeki Ford atelyel~r~ın durrahman 3a senelik memuriyet 

Kurultaya lstanbuldan 
gidecek murahhaslar. 

Ankarada toplanacak olan Bil -

yük Parti Kuru1tayına İstanbul -

dan gidecek murahhaslar Cumar -

tesi günü hareket edeceklerdir. 

Gidecek azalar şunlardır: 

İ'brahim Kemal Baybura, Pro-
fesör Hayrullah Diker, Ferit Ce • 

mal, Naci Ali Mor alı. ve Fa ide E

sendal. 

bulunduğu saha muvafık gorul - müddetini ikmal ettiğinden dün 

müştür. tekaüde sevkedilmiştir. 
Museviler neden isim 

Değiştiriyorlar? 
Son günlerde şehrimizde tica -

retle meşgul olan bütün Müsevile
rin isimkrinl değiştirdikleri ve 
Türk isimleri aldıkları görülmek
Uedlr. Bunların, bilhassa ecn-.,bi 

memleketlerle ve bilhassa Alman
ya ile ticari mıinasebeUe bulun -
ınak için bu usule !ı~şvurmakta 

ol:dukları söylenmeklooiı-. 

* Mılli Reasürans umumt his • 
sedarları heyeti 13 Haziranda fev
kalade olarak ıtoplanacak, tek.a • 
ütlilğü kabul edilen Refi! Celil 

Bayarın yerine yeni bir müdür 
seçilecektir. * Vadesi gelen Türk borcu tab. 
villeri kuponlarının bugünden 1 • 
tibaren .Merkez ve Osmanlı ban"• 

kalan tarafından tediyesine bq • 

!anacaktır. 
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' ont Ciano Romada 
derhal ftalyan Hariciye Nazırı 

Musoliniye izahat verdi 

iŞARETLER 

En büyük ceza ve en 
büyük mükafat 

iKDAM 

Bütçe müzakereleri 
SAYFA 1 

Notlar 
- ... . -· 

Güneş için gözlük 
(Baş tarafı l inci sayfada) lisi fıliye bir kanun takdim edil • mi idare, d ığeri hususi idare. Vi -

İstanbul vapurlarından birinde Sılayın cevabını dinlemışlerdır. mÜjtir. Bu kanun kabulünüze ik • Hiyetler umumi idarelerinde vali-! Hemen her köşe başında; b~yaz, 
küçük lıir hadise: Adliye bütçesinin kabulünden tiran ettıği günden itibaren alı · !erin senelik veya beş seneLk prog sarı, alaca kahve rengi çcı~c' eli, 

Yalovadan geldiği anlaşılan ya- sonra, yarın tekrar toplanmak ü • nan tedbirler daha müessir ola • ram yapmalarını müınklin gör - açıklı koyulu vapur duınr.nı göz. 
kasız ve kravatsız bir adam pa • ,ere meclis içtimaına nihayet ve- caktır. müyorum. Çünkü bu cephede va - lük satanlara l'Ostlar>ınıı. 
buçlarmı çıkarmış, kah bir ayağını rilımiştir. Jandarma telefonları liler merkeze bağlıdırlar. Verdiği- Kapış kapan gidiyor. Geçen pa-
altına lihp ötekini dikerek, kah i- Ankara, 24 (A.A.) - Dahiliye niz kanunlar dairesinde merkezin zar, bana da merak oldu, bir de. 
kisini birden herkc>in oturacağı bütçesinin müzakeresi münasebe- Jandarma telefonlarından balı • direktifile hareket eder! I ve bu niyeyim, dedim. Yoluma tesadüf 

Roma, 24 (A.A.) - Kont Ciano, ı • ·" • . . . yere uzatarak sigara içiyor, esni • tile Dahiliye Vekili Faik Öztrak sedildi. Jandarma telefonu deni • cephedeki bütün işlere kendileri eden bu meta satıcısından bir tane 
Berlindt>n avdet etmÜjtir. Kendisi f' . " yor ve uyukluyordu. Karşısındaki ıu izahatı vermiştir: len tesis bilirsiniz ki, noksan ola • tam olarak elbette hakim değildir· aldım, taktım. İnsan, bu gözlük • 
derhal Alm __ a_ n liderleri ile yapmış Mekteplerde Ha 1 k sırada ıiç kişi, kendi sırasında ve 1 Muhterem arkadaslar Dahiliye rak yapılmış şeylerdir. Bunlardan !er. !erle dünyayı kuanlık görüyor. 

,,, ,,., 

olduğu gOnı!jmeler hakkında Mu- ' 1 ayak ucırnda bir yolcu vardı. Bir Vekaletine ait bütçeler' hakkında mümkün olduğu kadar gerek za . Hususi idareler~ gelin~e. maltı. Fakat bu dilııyayı karanlık gös-

soliniye izahat vermiştir.. • • evı· mevzulu kon- memur onu bu halde görünce top- sayın arkadaşların m•1talealarına bıtza, gerek halk istifade eder. munuzdur ki hususi idarelerin beş teren gözlükleri takanlar o kadar 
1 1 !anmasını ve herkes gibi oturma- cevap vermek içn huzurunuza çık· abıtanın ayrıca muntazam ve senelik programları vardır. Ve çok ki 

Hiller ErkAnı Harbıyesı ı e 'f I erı' lecek sını ihtar etti, o aldırmadı, memur mış buıunuyorum. tekniğe uygun vasıtası olmaması bunlar dikkatle takıp· edilmekte • ... 
b. Ö f erans ar V d h b - d B d h t !kik d - b ..... F İrimin karanlığı kafi! Almaktan UZUR lr g rllşme yap 1 a a iiyüğünü çagır ı. u a a Malumunuzdur ki Dahiliye Ve- e a eger · ir mevzuuur. a- d.i , 

büyükB memur: . . d -·ıd· kaletine tevdi buyurduğunuz va • kdatk_bulınkun istilzkamketttiği mali fe- r. Kırtasiyecilik v~~çt~. er k b"''adı. He Berlin, 24 (.A..A.) - Bitler, dün 
Berchtesgaden'e gitmiştir. Mu · 
maileyh, adeti veçhile Pantkot yor 
tusunu orada geçirecektir. 

Öğrenildiğine göre Hitler yola 
çıkmadan evvel Alınan ordusu şef 
ierile urun bir mülakat yapmıştı. 

----00----

Milletler cemi
yeti toplantısı 

Cenevre, 24 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti konseyinin dün öğleden 
sonraki gizli celsesinde genel sek-

i reter Avenol aza olmıyan devlet· 
lerle teşriki mesıı-i hususunda bir 
rapor tanzim etmek üzere ıbir ko
misyonun teşkilini teklif eylemiş
tir. 

Konsey bu h116usta ileride bir 
karar verecektir. 

---<ıo---

Alman istihkam
larını su baştı 

, Strasbourg, 24 (A.A.> - Rhin 
nehrinin taşması üzerine sağ sa • 
hilde bulunan Alınan istihkamla • 
rını kısmen su basmış ve tahliye · 
meoburlyeti hasıl olmuştur. 
Fransız tarafında, ~tihkiimlar 

Almanlarınkinden daha yüksek 
mevkilerde olduğu için sulardan 
masun kalmıştır. 

Ankara 24 (Hususi) - Maa· 
rif Vekaleti, Üniversite ile 
yüksek mekteplerde ve ber 
derecedeki diğer mekteplerde 
her yıl son sınıf talebesine 
profesör ve öğretmenleri ta • 
rafından halkevleri mevzuu 
etrafında konferanslar veril· ı 
mesi hakkında teşkilatına 

mühim bir tamim yapmıştır. 
Bu tanıim şudur: 

•Halkevlerinin meınleke • 
timizin sosyal ve kültürel hıl
yatında nekadar ehemmiyet
li biY rolü olduğu maliıındur. 
Türk milletini milli ideall<;re 
bağlı şuurlu bir kütle halin • 
de teşkilatlandırmak, ruhlar
da esasen mevcut olan bir • 
!iği bir kat daha kuvvetlen • 
dirmek gayesini günden halk 
ev teriyle yakından alakadar 
olmak her Türk münevveri
nin en mukaddes vazifelerin· 
den biridir. Tahsillerinı bi • 
tiruek mulıklif hizmetlerle 
yurdun her tarafına dağılan 
gençlerimizin hayata atılma
dan önce halkevlerinin Türk 
hayatındaki mühim rolünü 
ve bu milli rnüesseseniu ku· 
ruluşundaki gayeyi kavramış 
olmaları gerektir. Bu nıak • 
satla üniversite ile yüksek 
okollarda ve her derecedeki 
diğer okullarda her yıl son 
sınıf talebesine profesör ve 

- urası senın evm egı ır. zifeler emniyet ve asayiş, nüfus, a ar ta pe ço ur. ıncı ır m a "9' r • 
Doğru otur.. vilayetler idaresi, matbuat, idarei Nufus Kırtasiyeciliğin çokluğundan ve kes, acaba bu gözlükleri he,·esle 

Diye ağır bir ihtarda bulunun • hususiyeler, belediyeler ve köy i- işleri işkal ettığinden bahsetti - mi takıyor? 
b ld Nüfus: Arkadaşlarım, nüfus teş· h-'- d -ca öteki toplanmaya mec ur o u dareleridir. !er. Bu =ikaten ·bizim e muşte- Dik.kat eder.ık yürüyorum. On, 

ve memurlar uzaklaşınca tekrar kilatının darlığından ve nüfus ki olduğumuz bir afettr. Memle- on bir ya ında bir kız çocuğu, bu 
eski vaziyetini aıdı. çünkü etra - Cemjyet ve asayiş memurıarının maaşıarının azlı • ket işlerinin daha muntazam bir gözlüğün arkasından, memnun 
fındakilcr onun bu halinden mü- Elimize verdi(liniz kanunların ğından bahis buyurdular. Bende • şekilde ifasına imkan bulabilmek gülümsüyor. Bu kara gözlük. ona, 
tecssir ve rahatsız olduklarını ne ahkamı dairesinde kurduğunuz niz bu arzuya iştirakten k_açabile- için kısaltmaya çalışıyoruz. Ancak neş'e vermiş! 
dillerile, ne ballerile göster:yor • Cümhuriyet idaresine yak.l§acak j c~k vazıye_tt; değılım. FıUıa~ıka kırtasiyeciliğin önüne geçmek çok Uzun boylu, temiz giyinmiş bir 
Jardı ve ona bu laübalilik cesarc • surette memlekette emniyet ve a-ı nufus te;;kilatı takvıyeye, nufus kolay değildir. Bendenizcc memur 1 gen•, vekarla yüru··yor. Onun ta,·. 

memurlarının maaşları da tezyide ' tini veren görenek olduğu kadar sayişı daima mütekamil bir suret- !arın salahiyetlerini icabında tam rındaki, yürüyüşündeki vekarı ,-e-
karşısında bulunanların lakaydisi ' te temin ve Klameye çalışacağımı- mu.'ıtaçtır. Bu hususta yakında bir olarak llanması lazım olduğu ren de 

11
, .kara gözlük! 

idi. zı vadetmek benim için bir !:ıorç. kanun layihası takdim edeceğiz. vakit ms'euliyet tekabbül etmesi Ö 
1 

. k' b k .. 
Avrupada bir tiyatroda veya tur. Emniyet ve asayiş meselesi • Yakında Dahiliye Vekaleti taş- bu işin önüne geçebilmek için ve- lül/ b~ S:~oru~ _'.•

1 
:. ~~~ ~?.z. 

konserde fısıldaşmak üç gün bap- nin muhafaza edileceğini vade- ra teşkilatı kanununu da yüksek gane çaredir. (Bravo sesleri>. Bu 
8 

ot,r byaf ,__"!1 'ıukır .k~ sk ur. 
d k d · 'b" . Heyetin ize takdim edcceğ:z. u, uz eş auruş ı ı ara 

ı;i, yahut beş lira cezayı müstelzim I er en aıma ızım için en kuv - .. . . vadide yürümek istiyoruz. cam parçası benli"" . h .... t' 
bir cürüm değildir. Bu cürmün ce· vetli esas olan !kanunların hüküm- Nufus defterlerının ıslahı: Bu Hava fehlı"kesine karşı rnize, şabsiy' etmı!nı;:~e, deug.;şıi:ıı'k. 
zasını fısılda ... nların etrafında u- e.-ıne rıaye en ayrı mamayı ıfa - . . . . . .. . b 1 · · tt l · ı da gözönünde bulundurduğumuz 

.- 1 d b d B f korunma verıyor. lunaolar gözlerile, hallerilc verir· de etmek sözlerimi tamamlamak ış e~ e_n ırı ır. ır nu us yazımı-
' ler. ve sizin arzularınızı yerine getir- na ıhtıyaç vardır. Bunun da k~ . Hava tehlikelerine kanı korun- Ne güzel şey! •Fikret. in, bir 

Medeni bu adanı için tanıdık • mek bir lazimedir sanırım. Gerek nunu hazırlanmaktadır. Takdım ma tedbirlerine temas buyurdu . flmi için yııızdığı şiiri hatırladım! 
· nd k 1. . edilecektir. Mecııs· te bır· denemn Ben de ben de m htacım Jarı kadar tanımadıklarının da ıa arma, gere po ıs ellerıne ver c !ar. Buna dair kanun henüz on bir ' ' u ··· • 

verdikleri terbiye notu, derecesi- diğimiz kanunların tayin ettiği yazını kanunu layihası mevcuttur. ay evvel çıktı. Buna rağmen biz •Böyle bir perdei teselliye• 

ne göre hem en büyük ceza, hem seyri takip ederek her sene biraz Evlenme işleri nizamnameden evvel dahi bu 4e Bu kadar fakir bir teselliye ben 
en büyük mükafat mahiyetinde daha mütekamil bir surette huru- Evlenme işlerinin biraz pahalı başladık ve şimdiye kadar elimiz- de muhtacım, hem de. okadar muh. 
dir. ı runuza çıkmaya çalışacaktır. Bu olduğundan bahsediliyor. Yüksek de mevcut olan imkan ve vasıta - tacım ki .. 

1 K D A M C 1 'sene bütçe dolayısile fasılaya uğ • meclise takdim ettig"imiz layiha i· !arın müsaadesi nisbetindc işler 

Gafenko 9 Hazi
randa geliyor 
Bükrc , 23 (AA.> - Romanya 

Mahmut Yesari ramış olan hareketin ileride daha le evlenme masrafı 655 kuruşları yaptık. Gerek kurslara gerek ta • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"! 
fazla çalışma·k suretile kazanılıp 261 'kuruşa indirilmek haddi gü • limler ve gerekse bu işin istilzam 
telafi edileceğini umuyoruz. Ar· dülmclctedir. Bu kabul edildiği za- ettiği bir takım hareketler yapıl . bugünkü iş üzerinde hükiım ve • 
kadaşlarımız hemen müttefikan man lbu maksat ta hasıl olacaktır. mış ve yapılmaktadır. Bu iş için rirken faydalı olur. Belediye bu 
jandarma ve polislerimizin olduğu N d Genel Kurmayla daima hali te • servisten ltiçh!r kiir temin etmc-
ve vazife gördüğü yerlerin gayri ahiye Mü ürleri 1 masdayız. Ve arzettiğım gibi va • mektedir. (Gürültüler) Musoade 
müsait şar,lar altında bulunduğu- Nahiye müdürler imizin vaziye · sıtalarımız nisbetinde tedbirler it-
nu ifade ettiler. tinden de bahsettiler. Filhakika tihaz edivoruz. 

buyurursanız arzedecegim. Oto • 

büs ~!etmesini belediyeler irat 

1 öğretmenleri tarafından bir 
İspanyadaki Almanlar/ kıaç konfeı·ans verilme,; lü-

Berlin, 24 (AA.) _ Lokal An· zumlu görülmüştür.• 
zeiger gazetesinin Burgos'tan al • '- rl 

Hariciye Nazırı Gafenko'nun An· 
karayı 9 Haziranda ziyaret etmesi 
muhtemeldir. 

Bütçelerimize koyduğumuz tah- bu arkadaşların vaziyeti, gerek 
sisatla seneden seneye bunu tela - şahısları hesabına ve ·gerek mem -
fiye çalışıyoruz. Ve yakın bir za- leke! hesabına mütaleaya değer 

ın anda bu iki emniyet ve nizam • mahiyettedir. Muayyen bir mes -
Hamidiye Tekir- unsurunun daha iyi yerlerde otu-1 !ekte istikbalsiz veya dar bir istik· 

Yol mükellefiyeti membaı telakki etrnesınler. Bunu 
Yol mükellefiyetinin adaletsiz- iımme hizmeti olarak ücretsiz yap 

I:ğinden bahis buyurdular. Bunun sınlar. Böyle bir teklif karsısında· 
üzerınd~ çok konuşulmuş ve her .. _ .. • • . 
vasfı tebarüz etmiş b'r iş olduğu yız. (Gurultulcr, oyle deg ld.r n-

dığı malılınata göre, Alınan Lej • B k•J R f•k 
yonerleri Vigo'ya hareket etmi~ • 3ŞVe 1 e 1 

dağında rabilmeleri için bütün gayretimizi bal ile çalışmanın nekadar azablı 

T k . d - 2 (AA) _ M . sarfedeceğiz. (Bravo sesleril. olduj~unu takdir etmiyen yoktur. 
e ır ag, 4 · · arma 1 B · · t b .. t · d B d b k · · b ıs· d 
) . 1 d 1 • k u senenın emnıye u çesın e un an · aş a ısljk a ız veya ar 

için buna bir tek kelime ilavesine dirsinler sesleri) Bekdlye İl ret· 
lüzum görmıyorum. ten mdirirl<en ondan hasıl o'acak 

!erdir. Oradan beş vapurla Alman- s d 
yaya döneceklerdir. Son vapur ya· 3 Y amın rHa ımdan arbını bo ahşmTagak. dç'. an hususiyet arzeden bir tahsisat var istikballi (elemanlarla m.eml-eket 

amı ıye u sa a e ır agına . . . 
im . . H lk k ... , dır. O da sanatoryom ve prevan - hızmetlerıni tedvir etmenın pek 

lstant ulun et meselesi zararı karşılıyacak çareyi bu mak 

mecburiyetindedir. ge ıştır. a me tep gemısını . İstanbıılun et meselesi mevzuu 
k d . toryumlar hakkında konulan !ah· muvaffakiyetli olamıyacağını da 

gezme te ır. sı·sattır. kd" . k" k bahsoldu. Bu ~in içinden kolay ta ır etmıyen ımse yo tur. Bu· 
---00- Akl"'k nun için vekaletimiz nahiye mü • çıkılacak bir iş olmadığını bundan Terkos suları belediyenin eline 

rın hareket ede::tir. t eşek k Ü r le r i 
Kraliçe Mari rahatsız\ Ankara, 24 (A.A.> _ Başvekil 

lstantul suları 

Londra, 24 (A.AJ - Valide Kra Doktor Refik Saydam, 19 Mayıs 
llçe Marinin geceyi rahatsız ge • gençlik ve spor bayramı vesilesi 

çirdiği fakat sıhhi vaziyetinin en· ile vaki tebrikiıta samimi teşek· 
dişeyi mucip o}ma1lığı ibiJ.diriJmek kür ve karşılık tebriklerinin bildi
ıedir. 

C 1 a evvel takip ettig"imiz safhalar te - geçti"g"i zaman yan· 933 de gu .. n~e enevre an aşması dürlerinin gerek istikballerini ve ı ,...., 
Sayın arkadaşlarımızdan birisi b" b barüz ettirmişlerdir. Ve nihayet 29 bin metre mikabı su veriyordu. gerek vazifelerini daha iyi ır a· 

(1'.jll§ tarafı 1 inci sal/fad11J 
Resmi ketumiyete rağmen şu 

nokta öğrenilebilmiştir ki İngiliz -
Sovyet müzakerelerinde doğrudan 
doğruya alakadar bulunan Polon
ya ve Romanya halen derpiş edi
len formüle karşı hiçbir itiraz ser· 
detmemektedirler. 

ahlaka kıymet verihnesinden ve le Çıkarmak için tedbirler aramak az çok merrinuniyetsizliği davet e- Bugün d bin metre mikiibına çık 
buna karşı yapılmakta olan fena· tadır. Yeni barem kanununda na- den her iş gilbi bunun etrafında da mıştır.Yapılmakta olan bazı tesisat 
lıkların önüne geçilmesinden, ah· biye müdürlerinin maaşları biraz şikayetler devam ettiıkçe hakiki ikmal edilince yani bir Haziran -

lakı ifsad eden cemiyet ve unsur- daha yüksek tutulmuştur. Bundan k~surları olduğuş ndan ~ok. fa~~ dan itibaren 60 bin metre mi kam
larla mücadele edilmesinden bah- başka bu senenin bütçesinde göre- goze çarpıyor. unu. a:~ eyım 1

' na çıkacaktır. Bu mikdar yani be-
rilmesine Anadolu Ajansını me • 

settiler - . . h' l h" 1 . . d-'-. İstanbul me:zıbahası iŞı ıle meşgu • 

Kraliçenin gözündeki yarası ız· 

tırap vermekle beraber vahim de· mur etmişlerdir. 
ğild.lr. ---oo--- · cegınız veç ı e na ıye erının •mi· .. . . . Jediyen.in eline geçtiğ"i günün iki 

Biz mes'uliyeti üzerimize aldı li d d .. t fti 1 . . k 1 1 t ı lum. Bu yalnız beledıye ışı de de· 
· •. n e evru e Ş erını o ay aş ı· . . . . mislinden fazlaya çıkmış olacak • 000 

Hatay Maarif Cemi
yeti Reisliği 

Antaıkya, 14 (A.A.) il:Iatay 
Maarif Cemiyeti, bir kongre yap· 
mış, yeni idare heyetini seçmiş, 

hami reisliğe devlet reisi Tayfur 
Sökmeni, fahri reisliğe Maarif Ve
kili Hasan Ali Yücel'! ittifakla 
seçmiştir. Bir heyet Tayfur Sök • 
men'e hami reisliğe seçildiğini ar
Eettiği gibi Hasan Ali Yücel'e de 
key!iyet telgrafla bildirilmiştir. 

Bir karakter 

ğunız andan itibaren aziz milletin' ak ._. kü .-... .. t t . ğıldır. Genış bır mevzudur. Bu • 

~
rac .,ırer çu" ucre e ver .. 1 .. k . b" h k · 

bizden istediği vazifelerin başında k bah tir gun u sıze ır esap verme ım-
Figaro gazetesi, anlaşmanın Sov me mevzu ıs · k• b 1 bil. · Bel-·" 

1 bunun da bulunduğuna kaniiz. • .. mm u a· ırım. L.,..ye er et 
yetleri bilhassa ehemmiyet ver • (Bravo ---'erı") Ve ha·ı• da bu ka- MUlkf taks·mat işi ile kesilecek hayvanların mez-

Nev • York, 24 (A.A.) -= Det - dikleri noktada tatmin ettiği ka - "'""' " rıi 
roı·t otomobil fabrikalarında tek • · naati taşımaktayız. Mülki taksimattan bir de umu- baha kapısına 11~1 ~inden kesi-naatıntlediır. Bu nokta, Sovyetle - • 
rar grevler başlamıştır. Dün 60 rin mütearrıza karşı yardım iste· Maarif Vekaletim izin bu esaslı mi surette bahsedildi. Vilayetlerin 1 len etlerin kasap dükkanında sa • 

noktaya matuf gayretleri de elbet- küçüklüg" ü ve büyütülmelerine ih tıldığı zamana kadarki safhadan 
b . cı· fabrikalarda işı· felce meleri ve bu suretle karşılıklı .:;a•, • 
ın grev ' te yüksek heyetin gözünden kaç - tiyaç olduğu söylendi. Müfettişi mes'uldur. Ondan üst tarafının 

Amerıkada 60 000 
işçi grev yaptı tır. Belediye suları devraldığı za • 

man hepimizin hatırındadır ki su· 

!ar bulanılk bir halde akmakta i-

Uğratmışlardır. dım si:ıteminin faaliyete geçmesi h sa'bı bittab · b led. ele e ·ı d 
imkamdır. mamışt;r. Saadet ve sağlamlığı umumiliklerin ilgasından bahse • c 1 e ıy r aı e- klorlama tesisatı yaptı ve en güzel 

00<1 L J . . bozan vatandaşların ahlakını if • dildi: Filhakika taksimatı mülki • ğildir. İstanbul belediyesinin mez- bı·r şekilde yaptı. Şimdı' sular en 

di. Çünkü terşih havuzları kafi de

ğildi. İstanbul belediyesi bunları 
ikmal etmek suretile bu bulanık· 

lığın önüne geçmiştir. Ayrıca 

ı f b •• , e ournal gazetesınde Samt ' . hah ·· t• 1 k k"l b al· 
t 1 a masra utçesı B · 'd . . . . sada giden sebeplerle her ne su - yenin devletin yüksek işlerinın a ucre 1 o ara ı o aşına temı·z bı"r halde akmaktadır. a y rıce e aynı fikırldedır ve dıyor 1 d • b k t B 00 b şk 

. 1 ki· retle olursa olsun daima mücade- daha salım bir surtte yurumeye ıgı eş uruş ur. u an a a 
24 (AA ) - Malıye Na- · b ·· t· d. 50 ı· al Te kos ve Kad k.. l r Roma, · · 1 . . . le ediyoruz ve edeceğiz. (Bravo imkan· verecek surette yapılması orsa ucre 1 ıye san ım ınır r ı oy su a ının ay· 

f 'h··ı.ç · · ı Bu anlaşmaya müzakeresı ıyl • k" L b ı -'-' · d ğı"ld"r Nakı· 1 k t kı"l"t af · kette be zırı 1939/40 masra u esını mec- ld . ' 1 sesleri alkışlar). Partimizin teşki- çok lüzumlu ,bir ~tir. Bu mevzu ı .,u e eu,yenın e ı · ı- ı ~ a masr ı şır n • 
. 29 316 000 000 l" yo a derlemekte bnlunan Türk • • . . k k ara oluyor Perakendeci !. e vermı·şıır: . · · ıret. !atı ve Halkevlerımız ._unu baş u··zerın· de ehemmı·yetle çalışmak • ye ır P · • lediyeye geçtigı" · zaman 22449 lira 

ıs \ Fransız paktı da ilave edilince el- " " d beş kuruş kar veriliyor Min · ·k· 'b .. tçede masraf ıfaslı · .. ' vazifelerinden saymaktadır Maa - tayız. Umarım ki size uzun sürmi- ,.e e · idi. Bugün belediyenin elinde Şimdı ı u . de hıç şuphesiz iyi tanzim edilmit : hayselmecmu mezbahadan ta sa - 20 293 r dır 
32 500 000 000 lirettir. Bununla be- ahenkli b' . . t . haza bu mevzuda şunu da ıl3've e- yecek bir zamanda bu !Ayilıayı .. .. . ıra . 

. · · .r eınnıyet sıs emı mev • d . ki b .. 1 d h"9h" 1 (G.. 1 tılacağı "8mana kadar et ustune 1( il 
(Bcı 1taraf1 1 inci ıayftıda> 1 raber Nazır Arnavutluğun ilhakı cııt olacaktır. Birinin sağa ve di • ~yım ' u _so~ er en _1 ır va. takdim etmiş o uruz. uze ses- Jr;Ioda 11.5 lkuruş biniyor Binaen- ÖJ JO iri 

ikd t b . gerinin 8 ı k .ğ. kıt memleketımizde ahlak ve fa· ]eri). • 
lıiY ııaııayid uıımetile göstnmrğe mü.nasebetile ,bu m arın ar a ı- 0 8 çe tı ı Leh • Fransız .1 !' başk 1 k tl . d El'bette mi11'<1 t-kil1lt nekadar aleyh bıı mevzu üzerinde mü • 

1 d d 1 . t• ve Fransız. Çek ittifaklarının Ey- zı e ın a meme e erın unun -• t 1 .. ··t··ı· k b h ı· 
ça ışıyor iL leceğini kay ey emış ır. luld k" da olduğu anıa .. ıamaz. Bilakis bi- dar ve nekadar mücehhez olursa a ea yuru u ur en u esap e ı -

Bu •dam tipik bir karakterdi! 000 .. e 
1 ~ena alııbetleri artık tabr- j 1 1 k ti' · d k" h"k memleket işlen· A"'adar ileri gider. mizde bir hata etmemek lçin reh 

Köy yolları !!zerindeki mukel -

lefiyetin de kanunun tayin etti -

ği hududun haricine çıkarılmama

sı dikkatle takip edilmektedir. 

Böyle olmakla beraber bıı salma 

işinde heriıangi bir tesirle yanlıo 

bir iş yapılmasının tamamer. ö -

. . · rur etmıyecektir z m mem e e mız e ı a .., ve ,..... .. 
Ancak .kendisme veda ettikten ve Tayyareci Kokinaki · fazilet dünyanın en alhaklı olan Fakat bunun hepsi ayrı masrafı ber olabilır. 

ona eski vaziyeti ile yeni vaziye- Epoque gazetesine göre de Çem-ı 1 k tl . . h" b" . d d . 1 ld ğu d Ankara ototUslerı" · h ıl t M k d'" d"" beri b .. ' meme e erının ıç ırın en as- istilzam e en ış er o u n an 
~inin hiçbir farklı tesır :;. e me- OS ovaya on U k ayn ~gunSovyveya yarın Avam la da!ha zayıf değildir. nihayet bütçemizle mukayyet ol • 
diğini göstermek için e ı aynen Moskova, 24 (A.A.) - Tayyare· amarasın a etlıır Birliği!e' S U f k 1 mak zaruretindeyiz. Zabıta kuv. Ankara otobilsleri hayli şikayet· 
""kisi miktarında samimiyetle sı- prensip anlaşmasının tahakkuk et- 9Jf $8 er aza arı !eri davet etmektedir. Tekrar tek-

el Kokinaki ve Gordienke Mosko- "ğ' vetlerinin tevhkli geniş b!r etüd 
kıp başımı da aynen eski mikta • tı mi ve yalnız bu anlaşmanın te- Seyrüsefer kazalarının çoklu· 

vaya gelmiş ve heyecanla karşı • f mevzuudur. Biz bugün jandarma 
rında hürmetle eğdikten sonra, erruatının tespiti ve yazılması işi- g"undan bahsedildi. Yeni motörlü 

!anmışlardır. Tayyaı!eciler halkın • k ve polis diye ikiye ayrılan bu kuv 
dü ündüm ki, bu adamın vaziye • nın aldığını bildirecektir. vasıtaların kullanması çoğaldıkça 

şiddetli alkışları arasında Mosko- 0 vetleri emniyet ve asayiş işinde, 
tinden memnun olan yalw:ı: ken- euvre gazetesi başmakalesinde bu kazaların artmakta olduğu ta-

va sokaklarını dolaşmışlardır. k ' Dalıiliye Vekaletinin emrinde bu-
disi del:ildi. O nasıl millet i~lerile diyor ı: biidir. Hususile şehir ve ikasa!bala-

luııdurmakla bir emir altına top -u;.....~aktan kurtuJdıığuna mem- cHayati saha fütuhatı. nın teh- rımızda yolların darlığı bu kazala-
~--.-·· f ·1· H""kA d J lamakla te\hidi temine çalışıyo -nun idi.e, biç !ji.iphe ) ok ki, millet ngı iZ U um ar a• dıdi altında bulunanların yapaca- ra mani olmak ıçin ittihaz edilen 

ruz ve ediyoruz. 
te, - üsOik te ayda şu kadar yüz rının seyahati ğı bir iş kalıyor: Yutulmamak için tedbirlerin tam semere vermesine 
lira vereuk! • onun işlerile meş- birleşmek. mani olmaktadır. Bununla bera • Valilerin iş programı 
gu) olduktan kurtulmanın saade • Port Arthur, 24 (A.A.) - İngi- Bundan böyle mutabık veya mu ber son zamanlarda bu kazaların Valilerin bet sene iş programı 
tini her halde daha az hissetmek- !iz Kralı ve Kraliçesini ilıfı.mil. halif ideolojiler veya çemberleme haddi asgariye indirilmesi için ter yapmalarını iıstiyen arkadaşımız 
teydU bulunan treı• saat 23/30 da Win·ı değil, sadece taarruzun önüne sed tibat alınmıştır. Bu tedbirlerin oldu. Vilayetlerde i'ki türlıi idare 

A. N. K, nipeg'e hareket etmi5tir, çekmek mevzubahistir. daha kuvvetli olabilmesi için mec- vardır. Malümu aliniz, birisi umu-

rar bu mevzu üzerinde meşgul ol· 
muştuk. Dünkü tenkidlerden son· 
ra bir daha meşgul okluk. Aldı • 
ğım ncticeyj ~ederim. Şu kü ük 

nünü alın:ık i'in bu işin siz. n ka· 

bul buyuracağınız bir kanunla tan 

zim altına alınmasını iltizam itik. 
Kanun lay ası takdim edılm " ştır. 

hatırayı da ... 
Refık İnce: (lşitmıyoruz, Faik Dahil;ye eııcllmenlndedır. Z nne· 

Bey. Lütfen biraz daha.> diyorum ki, bütçelerimiz üzerin· 
Dahiliye Vekili: Bu servisten de vaki olan mütaleaların heps'ne 

bahsedilirken müsaadenizle küçü'k cevap verdim. 
bir şeyi hatırlatmak is!ıyorum. Başlangıçta arzettiğım g bı u • 
Ankara belediyesi bu işi 935 de e- nuttuklanm varsa emir buyuru • 
~ aldı. Buna takaddüm eden kap- nuz ikmal etmiye çalışayım. (Al· 
kaçtı vaziyetini hatırlamamız, 1 kışlar> . 



SAYFA 4 iKDAM 25 Mayıs 1939 

Ankara radyosu 

1639 m. 183 Kes. UO Kw 

(Dünkü Saljıdan deııam)[kapısı çalındı. Adam derhal sof - Sovye.tler Aalandı Avam kamrası 
Amma tam zamanında, iıki radarı fırlıyarak odasına kaçmak 1 

Nakleden : Ferit ALI Güzel artist neden mağmum 
ve neşesiz bir yıldızdır ? 6 

Dalga uzunlugu -

•. "·" -... ·~ " -~ Q. 19.74 m. 15195 Kes. ZO K 

gündür evi gözetliyorum. A_şığınılüzere yürüdü. Genç kadın: adastnln tahkimi! hükümetİn tek-
buraya girerken gördüm. ikiniz - Korkmayınız, dedi, oturun z. 1 
mes'ut-sunuz değil mi? Bense ölün-/ Bu gelen bir dosttur. teklifini reddetti lifini kabul etti 

: .................... ": 
t 25 mayıs Perşembe ı : .................. ....: 

ceye kadar ti.'IlarhanedP. kalınası' - Faka.t ben size hiç kimseyıj 
lıizım, lüzumsuz bir şeyim artık. görmek istemediğimi söyleml§tim. Moskova, 24 (A.A. - Tas ajansı Londra. 24 (A.A) - Avam ka-

Saat 12.30: Program. 

F,ıkat hayır, bu bitti. Ben asıl şim - Niçin korkuyorsunuz? aşağıdaki tebliği neşretmiştir: marası, Fillstin meselesinin hal -
di, bulunmam lazım gelen yerde - - Hiç! Tekrar timarhaneye ka- Finlandiya hükilroeti Sovyet hü- !edilmesi hakkındaki hüklımd 

12.25: Türk müziği - Pi. 
Saat 13: Memleket saat a -

yim. Burada kalacağım. patılmak hoşuma gitmez. kümetine müracaat ederek Aa -iteklifini 179 muhalife kar'cı 2C8 

Suzan, şaşkın perişan bir halde - Hayır, böyle bir şey olamaz, land adalarının askerlikten tecridi reyle kabul etmişth-. 

yarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

söyliyecek söz bulamıyoı:_du. Öbü- sükünet bulabilirsiniz! Ve Suzan hakkınd<lki 1921 mukavelesinin Bu meselenin tehirine dair işçi 
rü tekrar konuşmıya başladı: kapıyı açmıya gitti. tadni meselesirııde müz:ıharetini partisinin takriri 181 muhalife kar 

Saat 13.15 - 14: Müzik (Ka
rışık rogramp - Pi.) 

- Anlıyorum. İki'1izi rahatsız Gelen Henry idi. İki adam bir an rica etmiştir. • şı 281 reyle rcrl.dolunm.ıştur. 
ettim, projelerinizi bozdum ... Ben dikkatle biribi,.Jerine baktılar. Son 22 devlet tarafından imza e- Reylerden anlı!§ıldığrna göre, 

Saat 18.30: Program. 

Saat 18.35: Müzik (Halk 

öhıüştiım. Siz evlenecektiniz, hal
buki hakikat meydana çıktı, işler 

değişti. 

Korkunç bir kahıkaha attı. Su -
zan, elleri ile yüzünü kapadı ve 

hıçkırdı. O zaman adam birden -
bire yumuşadı, tatlıl~'§an bir sesle: 

- Eğer arzu ediyorsan belki işi 

düzeltmenin bir çaresini bulabi!i -
riz, diye, mırıldandı. 

Suzarc, hayretle başını kaldırdı. 
O devam etti: 

- Biriktirdiğin paralan bana 
verirsin, kaybolup giderim. 

Genç kadın hiç tereddüd etme -
den bir canavar ·kılıklı adamın 
teklifini kabul etti: 

- Peki, bura.da beş bin franğun 
var. Onları size veririm ve derhal 
bu gece buradan gidersiniz 

ra Henry ilerledi. Gelip onun elini dilmiş olan bu mukavele Sovyet - hükumet partisine mensup 39 aza 
tuttu. Hararetle sıktı: !er Birliğinin imzasını taşımaı11akl müstenkif kalmış veya hükumet 

- Zavallı dostum, diye söylen _ la beraber, Sovyet hükumeti bu a:eyhınde r_e~ vemıiş ve yine hü
di. Bakın size bazı giyecek şeyler işde kendisini alakadar addetmek-! kumet partısınden 20 aza işçi tak-
getirdi.m. Bu üzerinizdekiler sizi tedir. Halen Finlandiya İsveçle ririne müzaheret ey'emiştir. 
iyi ısıtmaz, bunları giyiniz, öbür- birlikte bu adaların tahkimini te- Mebusların fikirleri l 
!erini ortadan kaldıralım. \mine çalışmaktadır. Bunun için Londra, 21 (A.A.) - Avam ika-

Genç kadın odalardan birın' e ~ Sovyet hükümeti, Moskovadaki p ç~ marası dün öğleJen sonra beyaz "' ~ 
kildi. • Finlandiya orta elçisi vasıtasile 

Henry.· bu tahkimatın mahiyeti ve vüs'ati kitap hakkındaki müzakereye de-,1 · 
va~ .etmiştir. 

-- Acele ediniz, dedi. Çünkü hakkında malümat lstemiştir. lşçı mebuslardan Morrisonla li- • BARBARA STANWYCK ken,disinde kalmasını arzu ettiğinder 
vaktı'm yok. Çünkü Finlandiya körfezine .ya - beral Sin~Iaı· r ve Ch,,,.chı'll hük' u'- 1 · · • k ·1 uh k · · b ~ ~ ıtrmcı ucası ı e m a cmesın ın uııamasına •e ep olan küçü~ 

Adam içeri gidecek gibi bir ha- ~ olan bu.
1 
adal.ar ~.~ı'j hal~~e met planının İngiliz vaitlerini ih- sevimli evlatlığı ile .. 

reket yaptı. Henry takip ebti ve ovyet gemı e:ın.ın ~r. eze . glırıp 
1 
lal demek olduğcnu bildirmiştir. G .. .. 

sotdu: çıkmal!U'ı~a manı olabı~nc. Fın an- Bilhassa Churchill, Balfour ·dek- . eçen gun bu sulunlarda Arne • 1922 de Barbara se!ıi.ı:net ordusu 

- Siz Jean Lovel misiniz? 

Adam 'birdenbire aksileşen 

sesle: 
- Evet, dedi. Başka? 

diya hükumetı bu malumatı ver - larasyonunun k't 1 F.1. tikaların en güzel erkek artist, misyonerlerine katılarak Çine git 
. . . . . . o va ı ya nız ı ıs-

snekten ımtına ettiğı ıçın Sovyet tı·n yahudı'Jeı" k d •. 1 b .. 1.. diye, lav•if ettikleri Rnbert Tay- miye karar verdi. Tam hareket e-
bir .. • . . . . . ıne arşı egı , . u un hükumetı mılletler cemıyetındekı du·· h d'J . k . lor'un izdlvacını 'ıaber vcr-liı;\'miz dileceg"i esnada çok genç olduğu 1•• 

.. . . . nya ya u ı erıne arşı bır vait 
mumessillerıne talimat vererek ol ak t ı·'-k' "ld··· . h 1 zaman Baı•bara Stanvyck'in bü - !eri sürülerek genç kızın beraber . . . . . . . ar P ar\ ı eo.ı ıgını atır at-
meselenın konseyın şım hkı ıçtı - mıstır. tün hayatını feLiketler içinde ge- götürülmesinden vazgeçi1c!i. Bar-

Henry de derhal eski dost tav - maında müzakeresinin tehirne Hükümet .. k . çirmiş bir artiot olduğunu ve ar- bara Nev - York'to kalmıya mec-
t k · ... . . nan1ına ınuza ere:yı ..... ..,, 

rını er etmışti: çalışmı:sını te~lıg etmışt.ır: kapayan Thomas İns.kiıp yahu dile-, tık sevdıgı adama kavurn~a'da _sa: bur oldu. Kız kardeşlerinin mes -
- Bunu isbat edebilir misiniz?. Fınlandıya Harıcıye rin Filistinde müsamaha suretile a~ete kavuşmuş . sayılabı!edogını leğini takibe karar vermişti. Dans. 

Kağıtlarınızı gösterebilir misiniz?. h değil biı· hak olarak bulLınmakta soylenu~tık. Şımdı burada bu genç dersleri almıya başladı. 
Cevap olarak adam omuzlarını Nazırının eyanatı devam edeceklerinı ve Arapların güzel yılclızııı h~yrtından bahse - Bir müddet ~onra cRemick Mu-

şarkıları - Pl.) 

Saat 19: Konuşma 
saati.) 

Saat 19.15: Türk 
(Fasıl ıheyeti.) 

(Ziraat 

müziği 

Saat 20: Memleket saat a • 
yarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

Saat 20.15: Türk müziği. 1-

Uş~ak peşrevi. 2 - Suphi Zi
yanın uş.şak şarkı: (Dökül • 
müş zamba!r gibi.) 3 - Sali
hattin Pınarın Bayati şarkı: 

(Delisin deli gönlüm.) 4 -
Tamburi Cemil beyin muhay• 
yer şarkı: (Pür lerze olur.) 
5 - Rahmi muhayer şarkı: 

(Seraba hüsnü arısın.) 6 -

Haik şarkısı: (Urfalıyım e • 
zelden.) 7 - Osman Nihadın 
kürdili hicazkar şarkı: (Gö • 
zümden gitmiyor.) 8 - Kil • 
zım Usun kürdili hicazkar 
şarkı: (Ren.gi ruhsarına.) 10-
Muhayyer türkü: (Bugün a • 
yın on dördü.) 

silkti elini cebine soktu ve oradan Helsingfors, 24 A.A. - Hariciye milli yurda karşı bir ~ey yapamı-/ d~e~iz. .. . ,. sical Company. ye intisap ede -
20 eski meşin bir çanta, bu çamadan Nazın, Sovyetler Birliği tarafın - yacaklanıu bildirmiş ve Avam a baıa. Stanv)ck ın hay~tı _b~ş rek 16 yaşında sahne hayatına 

da sararmış eski bir takım kağıt- dan ;\alan adaları hakkında dün Kamarası muhalefet lakririni ~ıbaş:ı1a bır dramdır. dcnılebılır. 1 başladı. 
ne yarar mı, hayır, hayır. Ben 
ibin frank isterim. 

- Beş 1bin frank mı? Delirdin 
mi? Bu aşkını, saadetini satın ala

cak kadar büyük lbir fiat mi? Son
ra bu benim kendi hayatımı temi-

Saat 21: Konuşma. 

Saat 21.15: Esham, tahvt • 
Iat, kambiyo - nukut ve zira
at borsası fiat.) - Yirmi bin frank mı? 

- Evet, bu seni de, beni de kur 
tarır. 

s~zan, aşkını kurtarmak için yi
ne tereddüt etmedi: 

- Peki, dedi. Yarın bankaya gi
der ,istediğinizi temin ederim. 

- Anlaştık öyleyse .. fazla ko -
nuştuk .. bu gece için killi, uykum 
<var. 

Genç kadın onu Moniğin oda -
sına koydu. Kendi de odasına girip 
kilitlrndi. Sabaha kadar uyuyama
dı. Her an o korkunç yüzün üze
rine doğru eğildiğini, yaklaştığını 

görür gibi oluyordu. 

Sabahleyin çok erken kalktı. 

Derhal giyinip sokağa fırladı. Fa -
kat bankaya gitmeden evvel sev -
diği adamın evine koştu. Henry o
nu karşısında gözyaşları içinde pe
rişan görünce hayretler içinde ba
ğ1rdı: 

- Ne oldunuz. ne var? 

Genç kadın onun müşfik kolları 

arasında kendini biraz toplıyabil -

di ve gece o gittikten sonra ıbütün 

olan bitenleri anlattı. Henry biraz 

düşünceli kendi kendine mırıldan
dı: 

- Bu mümkün mü? 

Sonra şüpheli bir tavırla 
etti: 

ilave 

- Fakat onun kocanız olduğuna 
emin misiniz? 

- Başka kim olabilir! 
- Bilinmez ki.. onu iyice tanı -

dınız mı? 

- Fazla tanımak mümkün değil 
ki .. yüzü öyle müthiş bir şekilde 
yanmış ki korkunç bir maske tak
mış gibi.. vücudüne gelince .. tabii 
12 senenin içinde çektiği ıztırap -
lar, acılar vücudünü de eğip bük
müş, değiştirmiş .. 

- Ona evrakını, nÜfusunu gör
mek istediğinizi söylediniz mi? 

- Buna asla cesaret edemedim. 
- Öyleyse bana yardım ediniz. 

Bir fikrim var . 
Sonra genç kadının kulağına e

ğildi, bir şeyler fısıldadı. Genç ka
dın bağırdı: 

- Ne yapmak istiyorsunuz Hen
ry! Kendinizi koruyunuz. Ben ko
cam olan bu adırmdan korkuyo _ 
rum. 

lar çıkardı. Henry bunlardan biri- istenen malıiıl'atın gizli ve askeri reddederek hükümetin tahrİı'ini işte b~ _yü~dendir k~.güzel ~rtis: Birkaç sene burada dansör ve 
malıiyet~e şeyler olduğunu bildir- kabul eylemişfü. tın vuzun<le geç:rdıgı fclaketlı · r .. 1 k al 

. t' 20 k d h f · t:ünl~rin gölgesi mağmum ifade- · ıguran ° arn ç ıştı. Nihayet nin. bir askeri tezkerenin üzerinde 
Jean Love! ismini okudu. 

Adam: 

mış ır. a ar mu a azakar muhale - . ' Broodwy'ın fılm amılerinden bi -
Nazır, Stcıkholmda da yapılan ..ietle hlrlikte rey vermiştir. J sı kalmıştır. .. .. . rinin yardımı ile sahnede .ınühim-

Saat 21.25: Neş'eli plaklar • 
R. 

beyanata veçhile, Sovyetler Birli- - ) Barbar: daha pek ~uçuk bır ço- ce blr rol aldı ve müzik hol artist-
- Şimdi emin oldunuz mu, di- ği ~fında~ ileri sürülen seb.ep : kons_eyini~ müzakeresini tehir e- cuk oldugu sır~da, dunyaya_ ~ırl ]erinden Franc Fay ile tanıştı. 

ye, müstehzi sordu. lerı mcselenın rnılletler cemıyetı demıyecegi kanaatindedir. çocuk daha get_ırcn an.~"".'. bır gun Evlendller. Ayni çalışmıya başla-
Sonra "kağıtları yine 

0 
eski cüz- tramvaydan duserek oldu. Bu sı- d 1 

Saat 21.30: Müzik (Küçfil[ 
Orkestra - Şef: Necib Aşkın.) 
1 - Sorge - Köy evinde ışık· 
lar vals. 2 - Car 1 Frick • 
Ren kıyılarında ben evimde • 
yim - Melodi. 3 - Trapp - Fu
ji - Sa.nın etrafında müzik 
sesleri - fantezi. 4 - Leopold· 

.. .. ı ar. 

dana koydu ve soyunmağa başladı. on altı yaşında dans yıldızı o lan genç kız ;:,~~ f:::t:~ gp:: ;~:~:.o~~~ı.şı - 1928 de Holivuta geldiler. Genç 
Yalnız bir gömleğini fanilasını çı-. 

0 

k d k b' · b 

/

. Parasızlık, karısını böyle bir ka ·a ının ocası ır angaıman ul-
kardığı zaman Henry birdenJbire ı t K za neticesl kaybetıne5L,. bu ada - muş u. arısına da yardımda ge-
onun üzerine atılar,'<: 'k d b ma büyük bir bedbinlik verdi. Ge cı me i ve u suretle Barbara da 

Yeni dünyanın eski şarkılarL 
5 - Arnold Meister - Bohem
ya rapsodisi. 6 - J. Strauss • 
Hayat size neş'e versin. 

- Sefil, haytt sen Jean Lovel ce gündüz içmiye başla.dı. Niha _ ufak tefek roller almıya başladı. 
değilsin, diye ıbag"ırdı. Yalan so"y - · 1 Fakat sonra kumpanyalar karısı yet birkaç gün sonra Panama ka- -
lüyorsun. Zaten ben anlamıştım. nalında kendme d~ha iyi bir iş I· nı da işe karıştırdığı için Frank'ı 
Fakırt şimdi.. bulabildi. Dört çocuğu bir yetim -: başlarından savmıya başladılar. 
Öbürü kurtulup gerilemişti. Ho - haneye koydu ve Amerikanın mer 1 Genç adam oradan oraya başvur-
murdanır gibi: kezine hareket etti. -Barbara'nın du. Bazı tecrübeler yapıldıysa da :•••• .................. ! 

- Kağıtlarımı görm<>diniz mi?. hakiki ismi Rırby Stevens'tir. 1907 pek muv~ffak ol~namadı. Fakat ı 5İnem818 r 
dedi. de doğmuştur.- Aradan yedi sene! sonunda ışler duzeldı. Genç ka - ı 

- Evet gördüm, faka;\ onları· 

kimbilir ne suretle elde ettin? Bel-

ki de çaldın. Hakikat şu ki sen bir 
sahtekar, bir alçaksın. 

Adam kekelemeye başlamış, ür-' 
kek bir hal almıştı: 

- Fakat sözlerinizi neye istina
den söylüyorsunuz, nasıl? .. 

Henry acı bir tebessümle onun 
sözünü kesti: 

- Bu gayet kolay .. Jean Lovel 
benim gayet iyi dostumdu. Onu 
çok iyi tanırım. Sağ omuzunda do
ğuşundan çok büyük bir leke oldu
ğunu biliyordum. 

Adam geriye doğru sıçrıyara:k: 

- Ah, diye bağırdı. 

- Şimdi söyliyecek bir şey bu-
lamıyorsunuz .. 

- Yalvarırım, ıbeni bırakınız gi
deyim, bir daha yüzümü görmiye -
ceksiniz. 

- Ev.et ayni oyunu başkalarına 
oynamak üzere değil mi? 

Bunu söyliyerek Henry gidip ka 
pıyı açtı. Sahte Jean Lovel derhal 

kaçmak üzeı·e ileriye doğru atıldı. 
Fakat orada bekliyen iki adam ta

rafından yakalandı. Daha "'.'Vel 
Henry polise haber vermiş bulu -
nuyordu. 

Birkaç gün sonra bu serserinin 
hikayesini bütün gazeteler yazdı

far ve bir aşk hikayesi neticesinde 

yüzüne kezzap dökülerek bu hale 

geldiği, bundan istifade ederek ko-

geçmişti. Genç kız B"oklyn'de, bir ı dırı hakkındaki kritikler cesaret . 
aile tarafıııdan evlatlık olarak a _ verici olmıya başladı. Baı'bara'ya İPEK 
Iındı. Fakat orada ancak birkaç -bir filmde mühim bir rol tevdi e - MELEK 
hafta kalabildi. Çünkü bulunduğu dildi ve birdenbire şöhret, mu - SABA y 
ailenin oğlu çıldırdı ve onu bı _ vaffakiyet hepsi geldi. Barbara SÜMER 
çakla öldürmiye kalktı. Zavallı Stanvyck ismi parlayıverdi. Ar -
kız kaçtı. Tekrar yetimhaney. J ka arkaya filmler çevirmiye baş - TAKSİM 
döndü. 1 Jadı. ALEMDAR 

B;r gün dört yetim öğrendiler 1 Şansı dörnnüştü. Kocası Frank MİLLİ 
ki bnbaları Nev - York'a dönmek! Fay'ın j'ÜZÜne stüdyo kapıları ka- TAN 
üezere barel~et etmiştir. Achm - panıyordu. Aradan seneler geçti 
cağız çocuklarına biraz para yol - bir gün anlaşamamazlık yüzün - SAKARYA 
lamış ve onlara mütevazi bir ev den karı koca ayrılmıya karar ver HALE 
hazırlamalarını yazmıştı. diler. Genç kadının kocasından . 

Çocuklar babalarının geleceği ayrılmak üzere bulunduğu bir sı- .:.ALE 
gün rıhtıma gittiler. Sevinç için- rada Robert Taylor'la anlaştığını ALKAZAR 
de vapuru beklemiye başladılar. ve aralarında derin bir aşk doğdu- FERAH 
Vapur geleli. Ve kaptan onlara fe- ğunu evvelce de yazmıştık. Şimdi AZAK 
li!ket haberini tebllğ etti: iki sevgili evlenmiş bulunuyorlar. Yılduı 

: Fena Yol 

: Kibar Garson 

: Hudut Korsanlan 

: Ne şeker şey! 

: Aman kaynanam 
duymasın 

: Deniz ve Kadın 
: Şikago yanıyor 

: Tarakonava 
: Akdeniz Korsan • 

ları 

: Damgalı Kadın 

: Deniz ALTI. D - 1 
: Kanlı İnciler 
: Şafağa Dönüş 

: Şanghay esrarı 

: Kaptan İsk.orpiyoı 

Babaları yo!da gelirken ölmüş, Güzel artist bu ikinci kocasını çıl
naşı deniz kanunu mucibinde de-I gın gibi sevmektedir. 

-0'0---

nize atılmıştı. Barbara için artık daha pek kü-
Barbara bu sıra.da on altı ya - ı çiiıklüğünden başlıyan güç, fela -

şında idi. Bir telefon kumpanya - ken ve mücadele ile dolu bir ha -
sında bin güçlükle iş bulabildi. yattan sonra asıl saadetini bulmuş 
Hafta<iı. 14 dolar alıyordu. Biraz diyebiliriz. Şöhrete, paraya ve ni
rlaha büyük olan kız kaı'Cleşleri i- hayet sevdiği adama, mes'ut bir 
se küçük bir müzik holde dansedi- -yuvaya kavuşmuş bulunmıyor 

yorlardı. mu? 

....... LALE'nin Büyük Müjdesi -·-

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler 
arkadaşları 

Perşembe günü 
akşam! 

Yeşilköy Ailo 
bahçesi 

ÇAM SAKIZI 
Vodvil 3 perde 

Büyük varyete, hokkabaz 

Her büyük sinema yazlık programlarına hazırlanırken 

LA
A l E Salonlarındaki soğuk hava tertibatından kuv· 

vet alarak en güyük filmlerini göstermeğe ka· 

: ........................ : 
f Toplantılar f 

• rar verdi. Görülen en zengin filmlerin en em· 
sa Is izi 

19 39 Altın Arayan Kızlar 
Türkiye Akıl Hıfzıssıhhası Ce

miyetinden: 

Genç adam: caları felakete uğrıyan bazı kadın

- Korkmayın sevgilim, dedi. E- !ar hakkında evvela tahkikat ya
ğer bu adam kocawzsa meydana 

0

pıp sonra hep son hadisede oldu -
çıkacaktır. ğu kibi ayni oyunu oynamıya kalk 

Ayni gün yemek vakıti Suzan'ın'tığı anlaşıldı. 

İRİNA VİNOGRADOVA ismindeki bu genç kız 16 yaşında -
dır. Paristeki meşhur Tabarin barının step yıldızlorından biridh-. 
Çok genç olm~sına rağmen kendine büyiik bir sükse yapmıştır. 

Dikkat ederseniz onun Fransız yıldızı SİMONE SİMON'a nekadar 
büyük hir müşabeheti olduğunu göreceksiniz. 

Kaptan Blud, Keşli Alayı gibi daima en büyük filınleri yapan 
MİHAİL KORTES'in görülmemiş yeni eseri 

Cemiyetler kanununun nizam -
namemizde icap ettirdiği tadilat 
hakkında karar vermek üzere (27) 
Mayıs 1939 Cumartesi günü saat 

s o N .. Bu Akşam 

D O G U Ş (14) te azamızın Cağaloğlunda E· 
minönü Iblkevi salonuna teşrif· 

LALE Sinemasında •••'' !eri rica olunur. 
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kalmak 
faydalı 10 

Genç ve güzel isti yen 
tavsiye kadınlara 

1 - Uyku zamanlarınızı intiza -ı mckten sonra güç cgzr>izler, vii
ma sokunuz. Gayet iyi havalandı- cut hareketleri yapmaya kalkma
rılmış bir odada ve her gece saat yınız. 

sekizde yatmahsınız. Eğer kolay u- 6- Gözlerinizin fersizleşmemcsi 
yuyamıyorsanız ışığınızı söndür nin, renginizin solmaınasını istiyor 
ıneden evvel bol şekerli bir bar sanız sinirleruneıneye çalışınız. A· 
dak sülü yavaş, yavaş içiniz. sap bozukluklarının taravelinizi, 

2 - Dişlerinize itina ediniz. On· güzelliğiniz için daima büyiik bir 
!arı sabah ve akşam muhakkak fır düşman olduğunu unutmayınız. 
çalamanız lazımdır. Mümkün olur- 7 - Unutmayınız ki vücudünü· 
sa her yemekten sonra bunu yap- zün bütün siklctini taşı;ıı:an ayak - ı 
malısınız. Asla dişlerinizle kabuk· larınızdır. Zarafetine kapılarak 

lu meyve gibi sert şeyler kırına - küçük, dar, fazla topuklu iskar -
yınız. Altı ayda bir defa mulıak • pinler almayınız. Parmaklarınız -
kak bir dişçiye gidin:z. da ufak bir nasır olduğu zaman 

3 - Saçlarınızı ihmal etmeyi - derhal önünü almaya tedavi et • 
niz. Tarağınızı, fırçanızı temiz tu- meye bakınız. 
tunuz. Her gece saçların dibini 8 - Yemek arasında sık sık su 
masaj yapınız. Parmaklarınızın içiniz. Bu böbrekleri, barsakları 
uçları ı!e iyice saçların diplerini harekele getirmek, toksiıılerin ö
ovar ve sabah akşam onları mu • , nüne geçmek için birebir çaredir. 
hakkak fırçalarsınız. · 9 - Hol miktarda yeşil sebze 

yiyiniz. Süt içiniz. Haftada bir de
fa muhakkak perhiz yapınız. Böy
le hareket ettiğiniz takdirde neka 
dar baliflediğinizi cildinizin nasıl 
pembel"§tiğini göreceksiniz. 

4 - Gözleri de unutmıyalım. 

Fazla göz kırpmak göz kenarların· 

da hasıl olan buruşukları çoğal -
tır. Bundan çekininiz. İstirahat et· 
ti.i!iııiz esnada gözlerin üzerine 
soğuk su ile kompres yapınız. 

G - Kalbinizi yormayınız, asla 
nefes nefese gelecek şekilde koş

mayınız. Sizi uykudan sıçratarak 
uyandırınalarınn mani olunuz. Ye 

10 - Tahaddülünüzii aşan. ağır 
işler altına girmekten dalına sakı
nınız. Kend.inize, düşiinceleri, en
dişeleri unutturan, insanı .,ğlen -
dirici bir şekilde meşgul eden iş-

ler arayınız. 

Küçük genç kızlar ciltlerine 
nasıl itina etmelidirler 

·-

. Burad~. size iki sade. zarif hl uz örneği veriyoruz. Bu bluzları 
hafıf t&~orler alt.~n~ gıyebilirsi niz. Ya:nız kumaşlarını muhakkak 
yıkanabılır, lpeklblerden \Seçme lz lazımdır. Sık sık yıkanıp ütüle
nen bu bluzlar. daha zarif, daha temiz ve göz alıcı görünürler. 

i - İnce yiinlüdcn çok zarif bir 
elbise, arkası du önü gibi büzgü -

1 - Bu bl,uz ince ipek!. pike dendir. Göğsünde ve kollarında Iüdür. Dikişlerin etrafından siyah 
ıncecik pililer vardır. 

Ü fitiller ı:cçirilmi~tir. 
.. 

2 
- ... ç d.üğme He Y.aka"' .. aç~ ıp kapanan tayyör altına gıymek 2 - Çiçekli taftadan suvare el-

tızere z.rıf hır Nuz, o'lıunde uç bı r tarafta, ü,· bir tarafta o;mak· üze- bisesi. Çok geniş olan eteğinde 
re altı pılı vard.r. Yaka" üç düğ•ne ile açılıp kapıı.nır. yine enli bİı' farbcla vardır. 

------------lfllı·-...... . .~ ......................... " .............. .. t !Far~©l~Bn +ıf @i ıQı ~ ® u o n ~ ta'\\:?~Dy®B®ırö f 
+ ~nD~öll®ır ı ................ .. ................ 8 
•--- ---• 1 * Cıldın taravetini muhafaza * Bacak.lan biraz fazla ~işman 

l
ı Kırılan ,>urselen ıc hakları 1 için iki faydalı hısyon: Merme~ bir olan katanlar fazla açık renk ya -
yapıştırmak için tabağın kırık ı havanda 36 gram tatlı badcm.e, 8 hut re;:gi fazla gösterişli çoraplar 
~e~!erin., sarm:sağı iyice sürtü • gram acı badeaıi iyice dövünüz. giymekten sakınmalı, İkisinin or-

Olgun yaştakilerde olduğu nüz. Sonra lıirbiriııe yaµıştırarek Sonra l una yavaş yavaş d)verek tas. bir renkte çorap intihap etme-

gibi çok genç yaştaki genç kız- kurumaya bırakınız. 150 gram gül suyı.ı, ı gram da lidır. Sonra bunlar çok dekolte 

!ar ayni şekilde cild bozuk - * İslmmbil kağıtlnrıru ııusıl cı-1 Benjoın, i ii.ve ediniz ve iyice ka - yahut çolr alçak topuklu iskarpiıı-
. ı rıştırı ı !erden ~akınmalıdırlar. 

luğu.ıdan, kızarmalardan siyah mız iyebilcceğinizi biliyor musu - ı . 1 
lZ. • o ı Iki · ı * İş hayatında çalışan genç kız-

noktalardan, sivilcelerden .;ı..tıyet mız. narı evvela bir bezi yağa n<:ı o:;yon: 
s~ J l .. • ·ı !ar ına>a başlarında fazla eğildik-

1 

.. de h" ı ı k Ja ırara... sı eceksin:z. Sonra ii - ı 40 gram glvcerine, 30 gram La-
edenler bulunahilir. Ciltlerinden Yüzü.o.uz .. ası 0 an n·mızc - , !eri için sırtlarmın hafif kambur -

zerlerine un dökerek iyice sürte- nolilıe, 20 gram vazelin, 15 gram 
böyle bir şikayetleri olanlar daha 

1 

lıklar ıçmse gulsuyu ve badem ya- rck leh· il k,. . • !aşması tehlikesi vardır. Buna 
ar s ece sınız. nebatı 3abun, 5 gram gu··1 suyu, 10 

evvelden koı'tinma çareleri alırlar- ğı karıştırılarak yapılan bir krem ,, mani olmak için evvela her an . * l\mtfakta, yahut sofraıla kıH- gram Chlorate de soude, 20 damla tetikte bulunmak ve dik durmaya 
sa ilerde m~kyaj yapacakları za - iyidir. Bu kremi bütün bir gece laıııltğıııız limou artıklarmı sakın J;'vanta esarısı, bu"tu"n ·bunları ha- çahşmak Iazundır. Sonra geceleri 
man gayet du .. zgu··n, ı'yı' bir tene yüzu.'nüz'i · bırakmanız ltızınıdır. atrnayınız EUe · · · · · b f f t · ·· · d k · ıw:zı ıyıce sa un • ı a eşın uzerın e arıştırınız. oldukça sert bir yatakta arka üstü 

Şuı:u r a unut mayınız ki asabi - la Yıkadıktan soma onlarla uğuş - Sü,.dükten s>nra cildi serinletmek yatmak ta faydalıdır. Bilhassa he
yet, mektep çalışmaları yüzünden toruııuz. ekadarN yumuşayıp be- yumll1iatmak için birobir geldiği ~ den hareketler;ne ehemmiyet ver-

malik olurlar. Erginlik ve sivilce -

ler birçok defalar da yazdığımız 

i yazlaştıkları .. •· · · ı · ·· ks. · • d b ukl ki d ha"sıl olan kafa yot·gunlukları, ha- nı gor.,.,eı<smız. °' gore~·· tnız. mek Jaumdır. gi:.,i ekserı mi e oz u arın an 

barsakların faaliyetlerini iyi ya -

pamamasından ileri gelir. Kanın 

zı manevi, ıztırapların cildin sıh - ı ........ _ .. •••••••• ........................................ - .... ~ 
hatini bozmak hususunda büyük f V · A Z L j K Ş A p K A L A R ıı 

iyi cevlan edememesi de buna se

bep olabilir. Bunun için cildinizi i-

bir dehli vardıt. Haratınızı müm -
kün olduğu kadar kolayla~tırmıya ı ..................... ~...... .. .......................... : 
ve yine mümkün olduğu kadar a -

yi muhafaza için ilk alacağınız ;ık hav~da ,vaşamıya, mak.vaj için 
tedbir yemeklerinize dikkat ve her acele etmiyerek tam genç kızlık 

1 
gün jimnastik yapmak olmalıdır. çağına girinciye kadar, ancak yü -

Şimdi bir de cildinize hariçten. züııüze besleyici bir krem, ve yu

nasıl lhtıimam etmeniz lilzımdır? karıda yazdığımız şeylerden baş -
ka hiçbir şey sürmemeye gayret 

Bımu da söyliyelim: Bir kere yü-
etmelisiniz. 

zünüzü yıkamak içilı gayet iyi bir Biraz pudra kullanmak Iüzümü-

sabun ve yumuşak bir fırça kulla· nu hissederseniz, o zaman muhak

nınız. Her sabah yüzünüzü bol bir kak evvelce yüzünüze biraz badem 

şekilde sabunlattıktan sonra bu fır 

çayı erkeklerin traş olurken yap-

tı.kları gibi yüzünüzde dolaştırma· 

!ısınız. Sonra yüzünüzü uzun uzun 

soğuk su ile çalkalayınız. Bu suret

le kanı da harekete getirmiş olur -

sun uz. 

Eğer mesaınatınız açıksa onlara 

sıkıştırıcı bir lüsyon sürmelisiniz. 

Bu s · ah noktaları izale etmek için 

sütü sürmeniz lazımdır. 

.......................... f Yurttaş, 1 
ı H .. t 

er zaman tçın en hakiki ı 
ı dost, en fedakar yardımcı: ı 
ı Bankadaki tasarrufatındır. ı 
ı Onu ihiç ihmal etme. ı 

i Ulusal :onomi J 
Arttırma Kurumu t 

.,.z. 
.--~ !. 

' 
' ... t I 

J ,, 
1 ( -

l - Karışık çiçeklerle yapılın,~ 
<arif ve çok şık hir Tok .. Saçlara 

turu ıntL~tur. Ytizü tamamile ör • 

ten gen :ş kafesli bir tülü vardır. 

2 - Kanotie şapka, piko yapıl -

mış renkli bir kordelası ve yüzün

de tülü vardır. 

3 - Bu şapka daha ziyade genç 

·-

na koyu renk grogren kordela ge-1 
çir'.lm · şt. ir. Bu kordela iki yanında 

• 
IKDAM'DA 
Yılın en güzel eserlerini okuyacaksınız 

CI 41 CI 

ATATÜRK 
ve 

istiklal harbi 
• 

Milli İnkılap tarihimizin en çetin ve en heyecanlı saf

halarını, bu teftikaınızda, güzel bir üslup ile, canlanın~ 

bulacaksınız. 

CI 3 CI 

Tarihte büyük 
Türk korsanları 
Denizciliğe ait heyecanlı 

tefrikalar yazmakla tanın
mış muharrir Rahmi Yağızın 
İkdam için hazırladığı bu 
eser, Türk tarihinin ilk de • 
niz muharebesinden ve ilk 
Türk kaptanının hatıra ve 
sergüzeştlerinden başlıyarak 

son deniz muharebelerinıi • 
zin kahramanlarına ka • 
dar Türk denizcilik tarihi • 
nin bir nevi umumi hik.Byesi 
halinde yazılınıştır. Bu tef
rikada, Akdenizi bir Türk 
gölü haline koyan büyük 
Türk denizcilerinin diinya • 
ya ün salan savaşlarını, ha· 
yatlarını, ölümlerini ve ta • 
biatin korkunç müşkülatını 
nasıl yeoıncğe çalıştıklarını 

n:ı-orakla takip edeceksiniz. 

BU KALBE KELEPCE VURMALI! 
1 

j Dünyanın en heyecanlı casus romanı 1 

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

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

Bu Kalbe Kelepçe Vurmalı ! 
Romanının kahramanı dünyanın güzel kadınlarından bi

ridir. Zeka ve güzelliğin temin ettiği muvaffalrlyetten Ameri
kan gazeteleri hala bahsetmektedir. 

Yeni romanımızı sabırsızlıkla bekleyiniz. 



SAYFA 1 

Zabıta Romanı: No. 14 Yazan: AGATHA CHRISTI 

Müfettiş: 1
' Ascher'i canlı gören 

son şahsı dinledik.,, dedi 

DtlNK-0 BULMACAMIZIN 
HALLI 

1 2 8 4 l5 " 7 8 9 11) 11 

!<10 N'A Ki•j !JIA ' C[~l ~i.1 

iKDAM 

MERAKLI BAHİSLER 

100.000 deli, serbest bulunuyor ... 

25 - Mayıs 1939 

Vitamin 
Birçok kadın karilerımiz ben -

den vitaminler hakkında malı"ı -[t ~- ~ :i,,~I-~-~ r/a ~ -~ · 
ı~~,,~ı~1-f~,~~li Bunları nasıl meydana cıkarmalı ~~::~~;~~~~~~2::~d::~ 

iki sakallı .. üç şişman ... Hepsi de 
ifabanci.. şahitlerin sözüne inan -
mak lazım gelirse hepsinin de su

ratında meymenet yokmuş .. elle -
rinde rövolver, suratlarında mas

ke bulunan bir çeteye tesadüf edil
memi§ olmasına hayret ediyorum. 

.-Ş ITjTIT. A N 1 T • ' sedeceğim. 
yeti öğrenir öğrenmez ifademin _ç E- ~- -f ii'-A il o Kil ı<;_ rno.ooo. deH_rrıi?" Çok büyük bir 1 t:e\SSU: olabileceği 'büyük bir fe - atr~qııe_ muay~~~ye tabi tutulması Vitaminler, çiğ gıdalarda bulu-

E F E. A K ı D. F A m.ıkdar_ gibı gorunuyor. Amma ha- lakettır. netıcesınde b_ u. tun bunlar meyda - nan ve mevcu.diyetlerı' ile umumi 
faydalı olacağına hükmettim ve o- k ı b 1 
na göre hareket ettim. }J r··A NA Çiii_s 'E/'s kıkat'.n pek dununda.. Diyorlar ki: na çı arı a ı ır. sıhhatin iyi muvazeneııi üzerinde 

, İ K E 't •'M O D A Weıdmann davası, bır kere daha - Öyle amma, bütün bu deliller * teı;ir icra eden maddelerdir. 
- Tebrik ederim, polise vermiş __ A M _ - _ - -- - halkın nazarı dikkatini deliler ü - deli olduklarını cinayetlerini işle -

ld , - if d 1- f kr R A H A T. Ç A L A p Yeni taun, deliliktir. Geçen asır- Bioloji §Jirnleri, her gün başka 0 ugunuz a eyi ut en le ar e- ..;;.;~;:..;.::..:..:.....:..-=~!...!:.=-=.:..:~- zerine çekmiştir. dikten, yani iş olup bittilcien ve ar 
der misiniz? M h F ka:t M !arda o kadar çok tahribat yapmış başka ve çok mühim vitaminler 

Poirot, mütebessimane sordu: 

- Frantz Ascher'i gören var 
mı? 

BOGtlNK-0 BULMACAMIZ eş ur ransız avu ı oro - tik Yapılacak bir şey kalmadıfktan keşfetmektedirler. Maamafi en 
M · J G' fi · I k ı • d )-'- 1 olan tuan, Arap memleketlerinde - emnunıyet e .. tam saat beş- ıa erı, ev a a e par "" o an sonra o~taya atmış deg"il midirler? 't · ı ı dır 

ı 2 S ' il 6 7 8 9 10 11 hemen hemen tamamen ortadan meşhur vı aının er şun ar : 
te eve dönüyordum. müdai~anamesinde:, .. . . . - Böyle düşünmemeli, Matu!h - A vitamini, yahut neşvünema 

- Pardon, eve dönüşünüzü böy- 1 1• ) ı ~ .weıdmann, sevkıtabıısının tesı-ı ların matu!I oldukları tehlikeli ha- kalkmıştır. Bu memleketlerde ta- 't .. 

- Hayır .. onun lehine, iyi bir 
hot.. bu işin Skotland Yard'a tevdi 

edilmesi lüzumunu şefe söyledim. 

Çünkü cinayet, mahalli bir cinayet 
değildir • 

le dakikası dakikasına nasıl hatır- - - - - .• - - - - 1- - rile ahlaksız olmuş bir adamdır> _ .. un çıksa dahi -birkaç sene eVV<?I vı amını; 
- ---.- - -

1

--.- -- - d' b - t 1 rı!'ketler yapmaga teşebbus etme • Pariste çikmıştır- derakap yapılan B vitamini, sinir iltihaplarına 
lıyorsunuz? ıye agırmış ır. . k . ı· 

V t · ed · 1 lerınden ço zaman evvel ma um bir anket, Yeni vak'ayı hareket karşı; 
Poirot'nun bu müdahalesi, Mösyö - -.-1--1-: .-- -- asa sevıy e ınsan ar: ı kt d __ 

0 
____ 

1 
_____ 

1 

___ 

11
__ _Bu da ne demek oluyor? diye bu tı'111lla a ır. * mebdei ittihaz ederek sirayet ajan- C vitamin~ kendiliğinden vukua 

Partridge'in biraz canını sikar gi- 1 1 b · t' 't· · 
duş .. un" mu" şlerdır· . arını ve u sıraye ın şeraı mı ta - gelen kan seye!anlarına karşı; 

bi oldu. .:-. - 1 B _/_I_ -. Cevabını verelim: Bir cinayet, ekseriya yeni bir. yin eder. B_u sirayet ajanları ta- D vitamini, kemik hastalıkları-
- Kilisenin saati beş buçuğu ça - .----.-:--)-ili .. - Bir çok cürümlere cinayet _ b ki .

1 
. b' .b. .. unlu farelerın cıvarda bulunan eş- na karşı; Bunun üzerine Potrot, ciddiyet

le: 
lıyordu. Saatime baktım, bir da - - ' · şey, ' e enı mıyen ır şey gı 1 go- h · ı ·d· H t ı 

!ere S()bebiyet veren deliliğin şe • rünür, faıkat öyle değildir, anor - 361 ısıran pıre erı_ ır. as a ar, E vrtamini, kısırlığa karşı; 
- Sizinle bu bapta hemfikirim, 

dedi. 

kika geri kalmış olduğunu gör - - -- .- - -,-.j-- k'll · d b' ·d · B led ı tecrit edilir ve felaket te ortadan, ı er".1 en ırı ır. ~ _mese e mal bünyevi temayüllerin tabii ne k lkmı 
1 

1 Bir de P vitamini vardır ki te-
düm. Tam o dakikada madam As - -- -[- •. -.---- en fec: olan şey, bu hakıkı ha:stalı- ticesidir. a ş 0 ur. sirleri, c vitamininin tesirlerine 

Müfettiş ilave etti.: her'in dükkanının kapısından >çe- ---r-ı- ·ı·-1-1-1- - ğın alır.an caninin cinayetlerini ic- İnsanların güzel eserleri de böy- Cemiyet, ke.ndis:e muz~r olan - yaklaşır. 
_ Bu işi hiç beğenmiyorum .. ri giriyordum. ra etmesinden evvel meydana · çı- lcdir. !arın darbelerıne ar~ı silahsız ol- A vitamini 'bilhassa balikyağın-

hı·ç.. - Mübayaatıruzı her zaman o -SOLDAN SA"'A _ karılmasının mümkün olup ta bu- mamalıdır; bilakis ayni usuller, 

Londraya dönmeden 
şahidi ziyaret ettik. 

" Mesela Mozart, 11 y&şında iken da, çiğ kara ciğerde ve buğday ta-
evvel iki dükkandan mı yapardınız? nun yapılamamış olmasıdır. küçük bir opera bestelemiştir. De- bu gibilerin izlerini erkenden mey nesinde bulunur. 

_ Evet,. Ekseriya oradan yapar- 1 - Etinden ve yumurtasından Mantıkıin kendisinin bir yere ka dana çıkarmağa, onları nezaret al- . k 'ğ k . _ 

Evvela Mösyö J ames Partridge'i 
Madam Ascher'i canlı olarak gör -

mek ki pek erkenden farkına va- B vıtan ı ı, eza çı ara cıger· 
dım. Çünkü mağaza, yolwnun ü _ istifade ettiğimiz ehli bir patılması icap ederdi, bu suretle tında bulundurmağa ve bu neza - ".'.

1
'
1 

t ğınd 
1
.,. 

ılı k l l rd rılması ve meydana çı.karılması de, taze su e, ereya a ve .... ı 
zerinde bulunuyordu. Aşağı yu - 'hayvan - Yük taşıyan daya- altı zava urtan mış 0 u u. ret altında bulundurmayı lüzumu olarak oebzelerde ·bulunur. 

müş son şalısı ziyaret ettik. Ken- karı haftada iki deia iki onsluk 
disi, saat 5.30 da tütüncü dii'kka - tütün alırdım. 
nından bir şeyler satın almıştı. - Madam Ascher ile tanışıklı-

Mösyö Partridge, ibanka memur- ğınız var mıydı? Sıkıntılarından 

larındandır. Kuru ve cılız olan bu size bahseder miydi? 

ufak tefek adamın burnunda bir - Asla .. satın aldığım · şeylere 

gözlük vardı. Ve sözlerinde son de- ait sözlerden başka söz teatisi et -
rece kat'i bir eda vardı. Mösyö mezdik .. o:lsa olsa havadan, sudan 
Partri.dge, kendisi gibi temiz bir bahsederdik. 

evceğizde oturuyordu. - Kendisinin sarhoş bir kocası 
Arkadaşımın uzatmış olduğu bulunduğunu ve kendisini müte -

karta •bir göz attıktan sonra iade madiyen tehdit etmi§ olduğunu bi-
ederek dedi ki: liyor muydunuz? 

- Mösyö Poirot, müfettiş Klen - Hayır .. bu kadın hakkında hiç 
tarafından mı geliyorsunuz? Size 'bir şey bilmiYordum. 
nasıl bir hizmette bulunabilirim, 
Mösyö Poirot. 

- Söylendiğine göre, madam 
Ascher'i canlı olarak son gören 
sizmişsiniz? 

Mösyö Partridge, iki elinin par
maklarını biribirine geçirdi ve şüp 

heli bir çek muayene eder gibi 
Mösyö Poirot'yu süzerek §Öyle de
di: 

- Maamafi kendisini şahsen ta
nıyordunuz. Dün kendisinde gayri 

tabii bir hal gördünüz mü? Heye
canlı veyahut cndiıjeli miydi? 

Mösyö Partridge, birkaç saniye 
düşündü: 

- Doğrusu, bir ~evkaladelik gör 
mediın. Her vakitki gibiydi. 

Poirot, ayağa kalktı: 

- Verdiğiniz malumattan dola-
- Bu nokta, şüphelidir, Mösyö 

Poirot. Bundan .sonra öteberi satın yı teşekkür ederim, Mösyö Partrid 
almak için dfrkkana başka kimse _ ge. Acaba yanınızda bir A. B. C. 
!er girmiş olabilir. rehberi var mı? Bu akşam Lon -

- Bu takdirde gelip bize haber draya gitmek içjn bineceğim tre-
vermemişler, demek oluyor. nin saatini öğrenmek istiyorum. 

Mösyö Partridge hafifçe öksür- - Arkanızdaki rafta duruyor, 
düve: 

- Bazı kimseler de medeni va -
Mösyö Poirot. 

Rabn üzerinde bir A. B. C. reh-
zifelerini üa etmek hissinden mah beri, bir Bradshaw tarifesi, Stock 
rumdurlar, diyerek gözlüğü ara -
sında ·baykuş nazarlarile ıbize bak

tı. 

Poirot: 

Ekschange'in bir salnamesi, bir 
Who's Who ve bir de mahalli bir 
salname vardı. 

Poirot. A. B. C. rehberini aldı, 

- Çok doğru .. zevahire nazaran trenin saatini araştırır gibi yaptı. 
siz, zabıtaya kendi ihtlyarınızla 

müracaat ettiniz, 

- Evet efendim. Menfur cina -

MÖSYÖ Partridge'e teşekkür etti ve 
müsaade iıstiyerek ayrıldı. 

(Arkası var) 

W ·am · atı mümkün olan musiki istidatlarına o 
nıklı bir hayvan. 1 eı ann macerasını nevı ş - kadar temdit etmek suretile onları 

. . .. .. , sına münhasır ad.detmemek icap malik bulunuyordu. C vitamini ile P vitamini bil -
2 Bır nehır ve Londra buyuk, İ ilk aksülamellere karşı tecrit et - hassa llmo--'a ve ~alatada bulu -

- • ._ 'ı eder. İlmi bir gazete, deliller tara- lmi sahada da böyledir. Mese - "" ~ 
1 dA ~~ e ,çımıd'a soya 1 • vant.a. fından irtikap edilmiş cinayetlerin ıa son asrın en büyiık fizik filim -

İk Cinayetlerin onune geçebile -3 - Şafak - lil - Bir mevsim. bir cedvelini yapmak merakına !erinden olan Faraday, alelade bir 
cek yegane sistem olan bu sistem, 

4 - Su - Semavi bir afet - Bir düşmüştür. Liste, natamaındır, mücellit iken alimlerden Hıırnph-
cinayetlerin faillerini ~ulı:pağa da 

hece. çünkü sadece gazete yazılarına gö- ry Davy'nin yanına hizmetçiliğe 
·ı · · Fak b yarar. Bu cinayet felaketinden kur 5 _ Siyah _ Tok olmıyan. re tanzim edı mıştır. a1 un- girmiş ve efendisini ilim yolunda 

· k h tulmanın yegane çaresi, onu bir dan dolan bizi tenvır etme ten a- fersah fersah geçmiştir. 
1 İ t hastalik addederek ona vaki ve şa-li kaldığı söy enemez. Ş e ser - Tabiat, gerek iyiliıkte, gerek fe-

7 - Bir nota - İradeyle mütera- best bı'r halde bulunan delilere ve fi rasyonel usuller tatbik etmek -

6 - Bir cerh aleti - Ekin. 

nalıkta aynı usulleri kullanır. Do-
tir. fik sebat. 

8 - ll:si.mlerden ısıfat 
! he""'i de sonunda ateh getiren ,,... la:ıdırıcılık yapacak, cebir ve şid-

yapılanak müzmin alkoliklere isnad !.'dilebi Bu ~eliikkiye yaklaşan herkes, 
cemiyete bir fayda temin eder. Ce
halet yüzünden bundan uzaklaşan
lar ise modern cemiyetlerin içinde 

yaşamakta olduğu endişeli ve a -
zaplı hayatın daimi muhataraları
nı olduğu gibi ipka etmiş olurlar. 

için .kullanılan edat - Ör- lecek cinayetlerin, cinayet teşeb-

nek - Bir nota. büslerinin istatistiği: 
tkincikanun - 7 katil, beşini in-

9 - Kraliçe - Temellük altında 
. . tihar takip eden 26 katil teşebbü-

bulunan şey - Bır nevı ça- sü, 2 intihar, 7 ölümle neticelen -

mur. l miş kaza , 3 kasden yangın çıkar -
10 - Bir duvarcı aleti - Bir erkek' ma, 

ismi. 1 Şubat - 9 unu int'har 1akip e-
11 - Çekip çevirmek - Bır uzun- drn 20 katil, 3 ünü intihar veya in-

luk ve derinlik ölçüsü. 
1 

tihara t eşebbüs takip eden 9 katle 
teşı>bbüs; 5 intiha-c, 3 ölümle neti

-YUKARIDAN M;lAC:IYA - ı celenmiş kaza, 1 i intiharla netice-
lenen 3 kasden yangın çıkarma, 1 

1 - Postacı - Usta olınıyan. · İk' ... t'h t k' \ Mart - ısını ın ı ar a ıp e -
2 - Siyahi - Yoktan var etmek. den 11 katil, 28 katle teşebbüs, 10 

3 - Şarkta bir vilayet - Kal - intihar, 3 kavga esnasında ağır ya-
maktan emrihazır - Bir ralama, 4 ölümle neticeleımıiıj ka-

renk. za, 

4 - Akıl - Eksiksiz - Haya. Nisan - 2 sini i-ntihar takip et -

5 - Padişahların alameti mah- miş olan 18 katil, 3 ünü ~tiha'.' t~
susaları _ Bir elektrik va- ki peden 20 katle teşebbus. 5 ıntı -

har, 2 ölümle netkelenmiş kaza, 
iıidi. 7 ağır kaza, 4 kasden yangın çı -

6 - Baş - Nezir. karma -ikisini intihar takip etmiş-
7 - Cihet - Mazii namütenahi. tir.-

8 - Asmaktan emrihazır - Ta· Senenin dört ilk aymın bu tab-
şıma - Bir mayi. ·la.su, insanı deli edecek mahiyet - • 

9 A 1 B . . .1 l tedir. Yine tekrar edelim ·ki bu - ç -0 mıyan - ır nevı yeşı 
. tablo, tam da değildir. Şu halde 

ot - Kalkmaktan emrihazır. delilik, yalnız onu müptela olan 

dete müracaat edecek olan kim -

seler, ayrılmağa bir türlü razı ol

mıyacak olan aşıklar ' 1rçabuk ken 
dilerini meydana vururlar. 

Sade ve herkes için tefsiri kolay 
olan nişanelerin r:afiz bir psychi-

--- . -·=================== 

Pazar günlerine mahsus gidiş - dönüş 

tenzilatli tenezzüh ve kombine biletleri 
Mudanya hattı yaz tarifesinin devamı müddetince geçPn 

sene olduğu gi.bi yalnız Pazar gün'lerine mahsus olmak iızt.re 

gidiş - dönüş tenzilatlı tenezzüh ve kombine biletleri satışa çı
karılmıştır. 

1 - Kombine biletler: İstanbul'dan Mudanya'ya gidiş - dı>
nüş birinci mevki vapur, Mudanya ile Bursa arasında gidiş -
dönüş otobüs ve dönüşte vapurda yemek ücretleri dahil olmak 
üzere (385) kuruştur. 

2 - Tenezzüh biletleri: İstanbul'dan Armutlu, Mudanya ve 
Gemliğe gidiş - dönüş ıbirinci mevki vapur ücreti (225), ikinci 
mevki vapur ücreti (100) kuruştur, 

Tafsilat almak isteyenlerin Karaköydeki acentalığunıza 

müracaat etmeleri ilan olunur. Telefon: 42362 

10 - Koku - Çehre. için müthiş bir 'hastalık olmakla 
11 - Bir erkek ismi • Yavru ta- 'kalmamaktadır, ayni zamanda en j 

vuk. vahim netayicinden herkesin mü- L••••.,.•••••••••••••••••••••'il 

nur. 
D vitamini, hemen hemen mün

hasiren balıkyağında vardır. 

E vitamini, salatada ve çiğ ka -
ra ciğerde mevcuttur. 

Uzun bir uınııml yorgunluk es
nasında, had ıbir hastalık sırasın · 

da vitaminlere olan ihtiyaç doğ -
rudan ôoğruya hissedilir. Şu hal
de ta.ğacldiye bu yolda istikamet 
vermek lazımdır ve bu münase -
betle size mükemmel bir ma!ısul 
tavsiye ederim ki o da huğda ta
nesidir. Buğdayda. C ve D vita -
mhıı.leri müstesna olmıı-k üzere 
bütün vitaminler vardır. 

Vitaminler kendi rassaları sa -
yesinde uzviyete bütün hayatını 

yeniden verir. Vitaminler, günde
lik hayatta elzemdir, fakat bazı 

kansızlık vak'alarında tesirleri 
harikuladedir. 
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- O senin kavlinden ibaret ka- - Öyle olduğunu öğrenmişler. kalmamıştı. Gözlerinden at~ fı.~- sun. Beni hırsızların yerine 
}ır. Sen bu-günkü vaziyetinde kim- Maamafi. .. Ben de, mücevherleri kırıyordu. mak istiyorsun. 

koy -ı - Tesbit mi etmiş? Gülerim bu 
iddiaya .. Halil ağanın yerine sara-

- O halde bu sözlere ne ha -ı 
cet var? 

- Ne biliyorlar? 
Diye sordu. 

seye hakiki niyetini i.Sbat edemez- nasıl aşırdığını hatırlıyorum. Tam Müjgan ise, kırık bir iskemlede Müjgan acı acı gülerek: 
sin. Evet, mü.cevherleri toplıyan aşırılığın zaman -ken.d;mde değil - onun bu heyecanını, hiddetini la- - Ben .seni bir hırsız mev.kiine 
sendin, bir küpe yerleştiren, kü- dim. Dalgın bir halde idim; sonra 1 kayd, hatta istihfafkar seyrederek koymak istemiyorum. Vaziyet öy
pü alıp götüren, ertesi gün orta - düşününce ve onlar bu düşüncede susuyordu. Sait ağa tekrar minde- le getiriyor. Onlar öyle keşfetti -
dan kaybolan ve küpü bomboş bı- bana rehberlik edince... re çökerek sordu: ler. Çünkü düşün ki Niılıat mü.cev-
rakan ... Hep sendin. Fakat ben e- Sait ağa derin bir kahkaha"'attı: - Onlar ha ... Onlar dediğin herlerin bende olmadığını ga. 
mini.m ki küpü bahçede Aşığın kimdir.? Aşıkların mı? yet kolay ögr" endL Kendisinde de - Sen çıldırmışsın kızım! ... de-
Nilıat boşaltmıştır.. Onun saraya - Biri Nihat, ötekiler Nihadın olmad.ıg"ı ma!Um olunca mücev -di. Daha doğrusu seni çıldırtmış -
nasıl girdiğini de ayrıca tahkik e- arkadaşları ... Bunlar hep korkunç herlerin nereye gittiğini duş' ün -

\ar. Ne münasebet? Ben nereden 
deceğim... .. adamlar Sait ağa... mek icap etmez miydi? 

f ,mucevherleri alacakmışım? .. Mak- _ Şimdi artik 5 en de onların a
- Bu eski hikayeyi hır tara a sadın kendi hünerini benim üzeri-

bırak. Fakat küpük içindeki mü- !eti, cürüm ortağı oldun. Sarayda 
me atmaksa buna artık muktedir k" \; k b cevherlerden, ne benim elimde, namus arane yt ;ar en u sana 

ne de Nil-ıa<lın elinde bir tane bi- olamazı;ın. Çünkü saraydan kaç - kafi gelmedi. Şehre çıkıp böyle 
le bulunmadığı 'halde sen bunla _ mış, mi.ıcevherleri almış vaziyet - serserilerle ortak olımak istedin. 
n... te olan sensin. Ben ise seni takip Maksadına nail oldun mu? 

Müjgan bir l!ı:hza durunca Sait 
ağa yerinden .fırladı. Müjganın ~ 
nüne kadar geldi : 

- Ne demek istiyornun? Sözü
ne devam et. Mücevherler bende 
mi? 

ettim, hayatımı tehlikeye koyarak 
takip ettim, eğer mücevherleri 
ben aşırmış olsaydım ... 

Sait ağa başım sallıyarak sö -
zünü kesti ve tövbeler etmiye baş
ladı. DemiJl'ki kahkahasından eser 

- Oldum, fakat senin sayende. 

- Neden benir/. sayemde. Ben 
sana ne yaptım? Ben sana iyilik
ten başka ne yaptım? .. Fakat beni 
nekadar pişman ettin sen, Hiıliı 

da nankör olduğunu gösteriyor -

- Hayır ... Küpün içindeki mü
cevherlerin yerli yerinde olmadı
ğını bilmek için çalmak maksadile 
küpü araştırmaktan başka çare 
yoktur. Demek ki Nihat çalma -
mışsa bile çalmak teşebbüsünde 

bulunmuştur. 

- Belki ... Kabul ediyorum. O 
teşebbüste bulunmuş ve mücev -
herleri bulamayınca mücevherle -
rin senin tarafından çalındığını 

tesbit etmiş. 

- Seni haberdar etmek ve u -
yanık bulunmanı temin etmek is
tiyorum. 

Müjgamn gözleri onun gözleri
ne saplanmış olduğu halde: 

- Sait ağa, dedi. Beni kurtar. 

ya girmesini bilen Nihat yoksa 
hfıJa orada gözümüzün önünde bu 
mel'anet rolünü ifa .mı ediyor? Be
nim bildiğim o ~0ktan savuştu, 

gitti ... Seninle bera>ber ... 
- Teşekkür ederian, iben seni Beni tekrar saraya al; yoksa bun· 

saraya almıy'a muktedir değilim. !ar seni mahvedecekler. Onu iyi 
_ Evet, fakat dedim ya, onun Elimden gelmez ve bu adamların bil ... Beni istiçvap ettiler. Saray· 

birçok kolları, elleri var. Onlar iddiaları ele geçerlen;e onları hap dan kaçmadan bir gece evvel ba
sarayın içinde... Hem zaten seni se atılmaktan menedemez. Çünkü na getirdiğin hatıra defterini na-

hepsi yalandır. sıl okuduğumu, akurken nasıl fe-veya sarayın içini takibe de lüzum 
kalmadı. Benim ağzımı aradılar 

ve her şeyi anladılar. 

- Evet amma, ellerinde delil - nalık geçirdiğimi, o sırada senin 
ler var. kapıdan dışarıya çiktığın halde 

- Ne delilleri? Benim mücev - 'gözlerimi açınca seni nasıl ka.r • 
Salt ağa yine yerinde oturama - ld -

. - ,_ lkt herleri çaldığımı mı gördüler? şımda bu ugumu bana söyletti -
dı. Bır kere daha ayaga "'a ı. b ak' 

. _ . . . Mücevherlerin şimdi nerede ol - !er ve u v ayı anl:rlınca: cAh, 
Başını bır saga •hır sola çevırdık - :duklarıru mı !biliyorlar? anladık, mÜCQvherleri Sait ağa a-
ten sonra: · _ Evet... şırdı.• dediler. 

- Kuzum Müjgan ... Sen beni 
buraya tehdit' etmiye ve korkut -
mıya mı çağırdın? 

- Hayır, beni tekrar saraya al
mak ve onların elinden kurtar -
mak için ri,çay• 

Bu .evet. Sait ağayı deH etme
ğe kati geldi. Birdenbire sustu, 
buz kesildi. Müjganın karşısında 

kara bir korkuluk g>bi dikildi, kal 
dı. Titrek, zayıf, korkak bir ses -
le: 

- Yalan ... Yalan söyliyorlar. 
Mücevherleri onlar aşırdılar. Sen
den gizlemek için böyle söyliyor
lar. Hepsi yalan ... İsbat edt>mez -
ler ki... Kim görmüş? Sen gördün 
mü? (Arkası var> 

• 
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Sabahları yapılan spor ve f riksi
. yanlar, sıhhatin koruyucusudurı~E 

100 

RA YİŞl'>'.IARK 
BELGA 
DRAHMİ 

LEVA 
PEZETA 
ZLOTİ 

5.93 
126.6475 

3.35jU 

6.6625 
28.5475 

67.97 
50.825 

21.5650 
1.0825 

1.SG 

Büyük Part· Kurultayına 
hangi dilekler verilecek 
Yurdun her tarafını alakadar 
eden meseleler tesbit edildi 

(B<I§ torafı 1 inci sayfada) emvalı ·netrukc, hükumet ve ev - 1 - Doktor ve sıhhat memuru, 

100 PENGO 
tnO LEY 

100 DtN 1.Jl 
100 YI:N 

2 _ Sanat ve tarihi kıymeti 
0 

_ kaf arazılerinin tevzii ve bunların ebe eksiğinin her yerde tamam _ 

23.845 lan abidelerin tamiri ve ıyi muha- uzun vade ve ucuz fiatlarla satıl- !anması. 
2. 

1 

fazası ması. 2 - Olınıyan yerlerde hastaha-
0.9 o " _: Asri mezarlıkları ı her ta _ 5 - Eski mutekait maaşıarının ne, dispanser, eczahane açılması. 

ft t l 
artırıunası. 3 s 2.8925 ra a yap ırı masına başlanılması. . - anatoryomların artlırılına-

4 - Memleketin muhtelil yer -j V - l'ı1aarıf Vekaletini alakadar sı, sıtma, trahom, verem, frengi 

0 1 eden dilekler: 1 ·· .,0.545 er .nue mevcut sıhhi maden sula-! mucadele teşkıiatının arttırılması 
31.62 

23.90?.5 rının ve kaplıcalarının ıslah edı -, . 1. - Muhtelıf yerlerde mahalli ve mıntakalarının tevsii. 
Esham •• Tahyllat ıeıek i.;11fade <<iilır hale ge·ırıl - ıhtiyaçların karşılığı olarak lıse, / 4 - Kininin ve alelumurr> ilaç 

Sivas • Ezurum 1 19.5~ mesı. j orta, ılk ve sanat okulları kız ens- fiatlerinın ucuzlatılması, doktor 

100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

Sivas · Erzurum 5 19.72 II - Adliye Vekaletine ait di tituleri, ticaret lisesi. milli kütüp- vizita ücretlerinin bir nizam ve 
Anadolu emiryolu !ekler; hane ve müzeler açılması. disiplin altına alınması. 
I ve 11 peşin 40.80 1 - Adliye binalarının ve ce- 2 - Mektep kitaplarmın ucuz - 5 - Çok çocuklu ailelf!re yar _ 

za evlerin n in:1 osı ve ceza evleri- !atılması ve vaktinde dağıtılması dım işıne hükumetin fazla ehem
nin ıslahı. 've teJr s senesi iç'1ıde değıştiril - rniyet vermesi, kimsesiz çocuklar SEBZt. FİYATL'\ ll 

İstanbul Belediyesi :\lcrk~z hiılindt• 
2 - Olmıya:ı yerlerde notcrl,k- memesı.. ;çın de~let yurtları açılma;ı. 

ltr hda;,. 1 3 - ilk tedrisat işinin bütçeye 6 _ !Muayyen mıntakalarda 
toptan satılan ya~ ıncyva \'e 

$ebze fiatleri 
3 - MahkeLe te~kılatının halen a ınması, olam-u.sa umumi bütçe- '"~.nt?en merkezlerinin açılması, 

mevcuı oım.ya ı küçi;ıc }triere den vı.ayetlc c yardım yapılması. hukumet tabiplerinin muayyen 
Orta kaoar te~m;ı:. 4 - İlk ınec<!ep muallir.:ıltrinin zamanlarda köyleri dolaşıp sıhhat 
kuruş 4 - On liraya kadar alacak da- ı maaşıarının ~mumi müva1~neden kontrolü yapması. 

J valar na ihtıyar heyetlerwin de 1 ver•uner ·· . . • 7 - iskan işlerinin süratıe tan-
7 bakabılmes.. VI - Nafıa, :\lunakalat ve • lu · zimi ve mıntakalarında sıhhati 

15 5 - Eir l:ıftaya kadar rrahkum haberat, Ticaret ve İktı>at Vekil- bozan bataklıkların kurutulması. 
19 onların ceza müddetkrını na- Jetlerin~ ait dilekler: vm - Gümrük ve İnhisarlar 
15 hiye merkezler.nde geçirmelerı, 1 - Adapazarı · Bolu hattı ın - Vekaletine ait dilekler: 
2 1 ale:um.ım hırs,,l!k cürümle: i için şaatı ba:ta olmak üzere esas de - 1 - İspirtonun, tuzun, barut ve 

D
ikkat ediniz: Sabahları yata-ı kavrayınız Bileg"i kavradıktan J gövdenizin bir k·~ın .. 1 5 mevcut ceza :"il<ümlerinin .;rt•rıl- miryoll.ırından bazı şehir v~ ka- saçmanın ucuzlatılması. 
• . • , . · ~... ı guze ce ov- b ı gınızda şoyle dogruıup bır sonra ellerinizi deri üzerinden kay mak imkanını bulsun. 5 mas,, meşhut suçlar kanunu hü - sa a ar içerısıne tali hatlar yapıl- 2 - Ziraat ışlerinde kullanılan 

iki gerinmeden evvel elinil kolu- dırarak kalçaya kadar çekiniz. İki tarafa dog-ru yap! - k 4 kümlerın n köyler~ de teşmili. ması. ''e .1'fimrük muafiyeti d••ında kalan 
. t d'ğ" . . . ıgınız ra - ., . H b -. nuz ıs e ı ınız gıbı hareket et - Bu hareketi yapaı•ken biraz doğ- kas gibi sallanma hareketi sizi 4 111 - Dahiliye Vekaletiııe ' ait ~ - at oyun<ia nüfus kesa - diğer zıraat alat ve edevatının da 

mez. Bütün vücudünüzde hır tem- rulmayı unutmamak lazımdır. yormıyacak kadar yava~ olmalı - 9 ılilekkr: Ietı ve iktısadi faaliyet dol?.yısile gümrükten muafiyeti. 
bellik, uzuvlarınızı irade emirleri- Resimde başlama ve bitirme va- dır. 2 1 - Belediye işleri, şeh:rlerin ih.iyaç ııörıllen yerlerde ara istas- 3 - İstasyonlarda tuz satışının 
ne karşı itaatsizliğe sevkeden is - ziyetlerini görüyorsunuz. Bu iki 3 - Öne kısa bir adım atınız ve 3 imarı, s:ı, elektrik i~lerini yapa - yonları yapılmaşı, ambarlar tesis temini 'e tuz ambarlarının çoğal-
teksizlik vardır Uyku halının t · ı· · · t tk.k d · h b • 1 b!lmek iç.·n hu· ".u· metçe uzun va- ve mevcutlarının tevsii. tılması. 

. a- vazıye ı ıyıce e ı e ersenız a- acagı iki elinizin avuçları arası- '· 
hii neticesi olan yavaşlığı, bu re- rcketi yanlış yapmak ihtimali ta- na alınız, adaleleri iyice kavradı,k- Ye~.! ;&lata 100 , 25 deli krediler temin edilmt••i ve 

3 
- Devletin başladığı su ve 4 - Şarapçılığın ıslah ve hima-

a.ksıyon betaatini yenecek günde- mamen ortadan kalkar. Bu hare _ t Pancar Dcnıet köy:erin ihtiyaçlarını karşılı_v~bil- kurutma işler!nın tevsi ve teşmili. yesi. 
an sonra iki türlü hareket yapa- 2 50 4 s h 

i,k mesai hayatına güler yüıle ıja- keti üç türlü yapmanız mümkün- bılırs:niz. Mayd•noz • _:40 meleri ıçin fakir belediyelere hü-
1 

- . - e ırleri birbirine bağlıyan 5 - Inhisarların alacağ. yaş 
ha büyük bir neşe ve enerji ile dür. a) Ellerin oldukları yerde biri Dereotu , -.50 kumetçıı münasip şekilde varidat e~aslı ıstıkametlerdeki yol v~ köp- meyvaları vaktinde ve değer fia-
katılmanın en iyi çaresi yaşlı tir- a) Hareket yukarıda son nok - aşagı biri yukarı ça'iıuk hareket Nane , __ 

50 
temini ve yadımla: yapılması. · ruıerın ıslahı, yol vergilerinin yal- tında alması ve mevcut güçıükle-

yakilerın keşfi eseri olan sade kah tasını bulduğu zaman eller bıra. ettirilmesi suretile adaleyi sars _ Taze s0ğan , 1 2 - Nüfus iş:er!: Evlenme mua- nız yol işlerine sarfı. rin bertaraf edilırnesi. 
ve değildir. 15-20 dakikalık beden kılır. Ve vücut öne eg"ilerek baca- Eli melesinin daha kolay bir hale ge- . 

5 
- Samsun_• Trabzon ve Mersin 6 - Gümrük m. uhafaza te,"kı·ıa·-

h ma . . . eri adale üzerine çok Taze sarmısak • 75 1 1 ° arekatı, soğuk su ve friksiyonlar ğı aşağıdan yukaro dcıiru ovma - bastırmamak liizımdır. Kırmızt turp :75 tir.lmeFi ve harçtan muaf ıutul - lımdan ~rırn.dn ınşası ve bazı iskele- tının genişletilmesi. 
bir kere itiyadını alanlar içın hem ğa tekrar başlanır. b> Elleri ileri geri hareket etti- Elma İnebolu • ması. 1 er e men irek, iskeleleri olmı 7 - Köylü ve halk sigaraları -
sıhhatin ernsalsız bir koruyucusu, b) Vücut iyice dog· rulup ta eller k 'k' 3 - Kayıtsız çocukların nu" fusa yan sab· J şehırlerinde de iskele - nın ucuzlatılması, ko··yıu·· ı·çı·n sı·ga-

d 
· k'l k rerc • ı ı avuç arasında adaleyi (çukur) 

hem e tırya ı i !erin en sevim - kalça hizasını bulunca tutuş baca- yoğurma. Bu hareketi yapaııken kaydedilmeleri ve bugüne kadar: !er yapü-nası. ra kağıtlı tütün paketlerinin de 
Kilo 10 

!isi haline gelir. ğın ar~a cephesine doğru kaldırı - etlerinizi iyice kavramağa gayret i~;azeriği I nüfus kay;!larını yaptıramamış 6 - lhtiyaç görülen küçük ka - satılma.ı, Türk si.gara ve tütünle-
Bana kalırsa size uykudan uya- lır. İkıncı hareket ıçin vücut öne ediniz. · olan vatanda,~l.::rın cezasız nüfusa saba ve nahıye merkezlerinde de 1 rinin nefasetinin arttırılması. 

• 6.50 

• 10 

nır uyanmaz yatağınızdan b:r sıç- eğnirken avuçlarla iyice temas te- Yalnız burada değil beden ter _ Muz yerli kaydedilmeler ~in temini. posta ve telgraf merkezleri açıl - 8 _ Müsait yerlerde tütün ve 
rayışta kalkıvermenin yolunu a - ~-ın edrek baca_ğın arka tarafınal'o'vesi ve spora teallük eden bü _ Çilek yerli 4 - Bekarların vergiye tabi tu- ması. • tömbekı ekilmesine izin verilmes~ 

• 85 
• 55 

ramanızı tavsiye ederim. Günün guzel hır efloraı yapılır. tün hareketlerde ooet verini bul- ' Ereğli tulnıalar.. .. 7 -. Halka ucuz radyo temini, tütün mıntakalarında mü5tahsil 
doğduğuna ve uykunun tükendi - c) Nhm. ~aziyetinde değil; iki sun d.yc yapılan işlerin. hiçbir kıy '"'!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!...-~!!!! ... ---· 5 - Tcşk'lat işleri: koylerın . radyolanması için köy malının iyi muhafazası için am _ 

• 16 

ğine ağlıyanın gün 'boyunca yüzü- ayak bırıbırıne bitişik olarak du _ meti y_oktur Bu tutuş ile oyluk ve mümareseden sonra kolunuzun İrtibat kolaylıi:ı bakımından ba- ldarelerının. mecbur tutulması. barlar yapılması ve imalathaneler 
boyu uzamcmasına rağmen eliniz " kaza, nahiye ve köy bağ;ılıkla - 8 - Alelumum hayat pahalılı - tesisi, tütün zürraının maruz bu -
oldukça uzaklara •yctişdbilir. rında tadilat yapılması ve bazı ğını kaldırıcı tedbirlerin alınması.' lunduğu müşkülatın kaldırılması 

-
llÜn güleceğine inanmak biraz 
müşkül olur. 

Burada size sabah jımnastikle -
rinize yardımı dokuı.acak VE vü -
cut bakımınızı tamam!ıyacak bazı 
masaj lıarcket!eri sağ ık verece -
ğim. Burtlara her saboh jimnastik 
seanslarınızda yer vermekle bü -
Yiik istifadeler lemin edersiniz. 

1 - (Resimde gördüğünüz tarz
da) öne doğru adım vaziyeti alı -
nız ve gövdenizi öne doğru eğer -
ke'l iki eliniz ile öne basmış bu -
~Unan ayağın bileğini baş parma
gtnıı üstüne gelmek şartile iyice 

• 

{ 

~ 

,/ .,,.,.- / 
' • 

rursunuz. Ve bir elinizle sağ bir baldır adalelerine masa· l yapmal< 
elinizle de sol bacağı bileğinden imkanını •bulursunuz. 
tutarsınız. Vücüdü hızla doğrul - 4 - Elinizi ensenin arkasından 
turken ellerinizi bacakların ön omuz başına kadar uzanan ad 1 _ 
cephesinden kaldırarak yukarı çe- nin üzerine koyunuz ... r \ ada~e~i 
ker. Sonra batın adalelerini ova- ele geçirmek kolaydır. Parmaklar 
rak arkaya, bele götürür, ve niha- arasında balık gibi kaydığını his_ 
yet tekrar yere eğiliı'ken bacağın sedersiniz. Bu adaleye ense kö _ 
arka kısım adalelerine masaj ya - künden omuz başına •kadar par _ 
parsınız. makların hareketi ile masaj yapı-

2 - Bir elinizle bacak bileğini nız. Ve sonra hareketi amudufı _ 
diğeri ile kalçayı tutunuz: Şimdi kart üzerinden sırta doğru devam 
geriye biraz da öne doğru eğile - ~ttiriniz. Başlangıçta buna muvaf
rek iki tarafa o tarzda sallanınız ki fak olamazsınız, adeta kolunuz kı
elleriniz hem bacağınızı hem de sa gelir .. Fakat biraz idman ve 

5 - Batın adaliıtınız gevşiyecek yerltrde nahiye, ka:a ve vilayet 9 - Çıment.o, şeker, gaz, benzln, j tçin tedbirler alımn&Sı. 
şekilde öne doğru ci{ Eniz ... Mide• teşk.latt vücude getirilmesi ,.e mazot, ııatlerınm daha çok ucuz - IX - Ziraat Vekaletine ait dl-

üzerinden itibaren bütün adalenizl mevcut hır kısım nah:yelerın tam !atılması. lckler: 
serbest kalınca bu adaleleri. rc.;!m ı teşekkülü hale ifrağı. lO - Pamuklu mensucatın ucuz 1 - Orman kanununun tatbika-
de gördügünüz tarz.da parmakları- 6 - Hükümet daireleri: !atılması, kömur fiatlerinin halkın tını kolaylaştırıcı ve bu hususta 
nı1 arasına alınır. Ve ivicc her is- Hükumet daıreleri iyi olmıvan iştira edeb:leceği hadde düşürül- halkın müşkül.ltını izale edici ted-
tikamete doğru yoğurunuz. Yal _ yerlerde bunların tanzim ve tevsii. mesı ve alelı'.ımum ev nıahrukatı- birlerin alınması, nizamname ve 

b
. kt d kk 

7 
- nın ucuzlatılması. t 1. t ı · b n z ır no. aya i .·at ediniz. A- - •'oLs işleri: · a ıman an.e erın asitleştirilıne -

dale üzerinden bir deri parçasını Polis teşkilatının, buluıırnıyan İ 11 
- ~~yon müstahsillerinin si. 

yakalıyarak lastik gibi ileri çek- küçuk kasabafora da teşmıli ve Toprak Ofısı ıle mevcut vaziyetle- 2 - Köylünün ziraat işlerinde 
menin ve onu di.diklemenin hiç _ mevcut olan yerlerde tevsii. riııin ıslahı ve alelumum afyon is- kullanmak için ihtiyacı olan ağaç 
b

. k ı· kt A 
1 

tihsal ve satı,s ış· inin düzene ko _ k t · dah k 1 ır ıyme ı yo · ur. da elerinizi s _Köy şlerı: ve eres enın a o ay temini. 

t ğ nulması. 3 
ulma a gayret ediniz. 

1 
Köy ırnlkınma işinin pliinlaşma- - Kereste ve mahrukat ruh -

6 A b k k 
12 - Muhte':f yerlerde şeker, satı·yel · · kt" d k J J •-

- vuç !ere a ma şartile sı, bazı mıntakalarda köylüyü erının va ın e ve o ay ı..-
kolu.nuzu ~lerı uz_a. t.ı.nız, diğer eli- tazyik eden salna işinin kaldırı - mensucat, mey.ınkökü, konserve, la verilmesinin temini. 

n 
z 1 d ı lplik, pamuk yağı, sabun, kösbe, 4- Devi t rmanl d ki ı ı ~ .rcsun e goru en şekilde a- ~arak buna mukabil vergilere mu- e o arın a . yaba.-

daıen k 
kendir, meyva kurutma, pırına, nı' fı"danların halk 17.ı avrayınız ve ellerinizi ayyen b' 'kt .1• . 1 a meccanen ve -. ır mı ar ı avesı veya sa - çay çuval şa k f b ·k 1 ilın kuvvetlı hareketlerle alttan ve üst manın sıkı bir surette tanzimi ' ' ya a rı a arı a - r esi. 

ten cekerek, kol adalelerinize ma-ı köy kanununun, tatbik edilen yer'. çılması. 5 - Her cins damızlıkların ve 
&aj yapınız. 

11 
d h'·k" 

1 
. 13 - Pancar fiatlerinin arttırıl- haraların çoğaltılması. 

er e, u um erıne tam olarak 
Kol ·.ü~e~i~de daha başka türlü riayet edilmesi. Köy kanununun m~~ı._ İhtiyaç görülen bazı sahil 6 - Baytar ihtiyacının teminL 

çalışabılırsınız. 
1 

tatbik ~dilmiyen yerlere teşmili, 7 - Fidanlıkların çoğaltılması, 
) İl · ğ şehirlerimize \•apur uğratılması 

. a . ~rı uzattı ~nız elinizi her -ı köy ka!lununun tatbiki işinde bu ve her iklime göre meccanen fi -
· hangı hır yere ıstınat ettırerek a - kanun dışında kövlüye mükelle _ ve navlunlarının tenzili ve sefer dan dağıtılması, ipek böcekçiliği-
dalenizi gevıpcttikten sonra 3-a dal fı·yet yu'·kletı·ımernesı·,· ko··y kanu _ tarifelerinin ihtiyaca uygun şe - nin ve k 1 ğ !ahı ld 1 kilde tanzimi. ozacı ı ın ıs ve gen~ 
o_ uğu gibi adalenizi sarsabilir - nunun beşinci maddesi ile köy letilmesi, tohum dağıtılması ve 
sınız. ·· meclislerine verilen kaza hakkına 15 - İstihsal ve istihl~k koope- para yardımı yapılması . 

b> Elinizi ileri uzattığınız elin yukarı bir makam nezdinde itiraz ratif i.~lerinde hariçte kalan ve 8 - Ziraat alatının kolay ve u-
üzerine koyar sonra kuvetli bir hakkı verilmesi. muayyen mevzularla iştigal eden cuz taksit ile tedarikinin temini. 
'ıarekctle kolun üzerinden omuza IV - :Maliye Vekaletine ait di- iş zümrelerinin de kooperatifleş - 9 - Muzır hayvanlarla ve zirai 
kadar fr,iksiyon yaparak kaydırır, tekler: tirilmesinin temini. hastalıklarla mücadele işinin ge-
göğüs etl~rini de iyice sıvazladık- 1 - Alelümum vergilerin tev _ 16 - Yerli fabrika mamullerinin ni§letilmesi ve vasıtalarının vı 
tan sonra koltuk altından bileğe hidi ve bir elden tahsili, ııayvan, satışlarında mutavassıt ellerin bilhassa kükürtün ucuzlatılması. 
kadar sıkıca ovalarsınız. Bu tak - vergisin:n biraz daha indirılrnesi kaldırılması. 10 - Aleliımum tohumların ııı-
dir<le tutuş t~bit resimde olduğu ve çift :ıayvanlarından verg' alın- 17 - Balıkçılı,ğın ııılah ve hirna- !ahı işi, toprak mahsullerinin stan-
glbidir. maması. ~es!. dardizasyonu işi ve zirai kombi 

SARSMALAR: Herhangi .,bir 2 - Fındıklık vesaire gibi yeni 18 - Lüzum görülen yerlerde naların, dahilde ziraat falbrikala -
mukavemeti yenmek suretile yap- yapılan oağ ve bahçelerden on se- tıcaret odası, toprak ofis ajanlığı rı ve ameli ziraat mektepleri açıl
tığınız ağır yorucu liareketlcrdcn ne ,·ergi alınmaması, buğday ko _ ve bankalar şubelerinin açılması. ması. 
sonra adaleleri yumuşatmak için ruma v~rgisinde tahfif yapılmosı. 19 - Alelümum ticaret işlerini 11 ....:. Ziraat memurlarının ihti -
onları sarsmakta fayda vardır. Bu 3- Kôylı1 tapu senetlerinın harç k ılayla~tıracak ve mahsullerimizi yaçlarının izalesi. 
tarzda yumuşatma hareketini ça- tan ve köy binalarının vergi - kıv'llıetlcndirecek bazı müteferrik 12 - Ziraat Bankasının açacağı 
buk ve sık hareketler yapmağa den muafiyet!, kadastro ~terinin dilekler. kredi ve aleliımurn kredi koope -
mecbur olan sporcular ~deta iti- tesrii, kasaba ve köylere teşııı'li. VII - Sıhhat ve İçtimai muave- ratif!eri hakkında w::ı.akaların 
yat haline getirirler... 4 - Muhtaç ve arazisiz klıylü ·e net VeWetine ait dllelderı hwıusiyetlerine göre Mzı t~klifler. 



SAYFA 1 • IKDAll 25 - Mayıs 1939 

Yünlü ve ipekli kumaş almak için düşi:inmeğe 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 DİKKAT 

İST ANBUL : Yeni Postane Caddesi No. 53 
~il TELEFON : 22506 

Tayyare PİY ANKO Biletinizi 

nden alınız. 
Her lr.eıidede yüzlerce hi,iye ikramiye verir. Tecrübe ediniz aldanmazsınız. 

Adrese Dikkat : istiklal Caddesi Lale sineması yanında Lala gişesi 

Sahibi: T. FİKRET - AHMET TOPÇU 

iKDAM 
Abone Şartları 

Senelik 
6 aylık 

3 aylık 
1 • 

DAHİLİ HARtct ---
1200 Kr· 2300 Kr. 

600 Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 
100 Kr. 

i LAN 
TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 400 k1UUf 
İkinci Sahife 250 1ı:uruJ 
iç •ahifeler 50 lı:uruJ 

1 - 8 incı Sahifeler ao 1ı:uruJ 
Bütün bir sahile veya ya· 

rını sahile ilAn için İdare ile 
görüşülür. 

OIKKAT 

Gazetemize Uln vermek b
t iyeoler ya doğrudBD doğ • 

rU)'B Ca2etemiz idarehanesi• 

ne veya Ferdi Selek ilin bil· 

rosuna müracaat etmelidirler. 

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

Yarım Litrelik Şişesi Perakende 100 Kuruştur. 

Satıcılara Yüzde 10 Tenzilat Yapılır. 
inhisar Satış Kamyonlarından, Satış Mağaza ve Depolarından isteyin~:::::. 

ÇiFTE SARAYLAR iÇKiSiZ 
G A Z 1 N O ve S 1 N E M A S 1 

-.ı!li.~l!'I 
~ıu:~ 

'F" 

Adres : İstanbul Cumhuriyet Matbaası Karşısında e İstanbul Erkek Lisesi Yanında 
Stn.ema.cla.: ALİ BABA HİNDIST ANDA 

SiNEMA: 
saat 20 de başlar 

Ayrıca dünya havadisleri ve üçüncü bir film 
ücüncü film her ahşam değişir. 

DUHULiYE: 
10 - 15 • 20 kuruf 

22 Mayıs 1939 dan itibaren her akşam sinema 
ARZU EDEN AiLELER BERABERLERiNDE YEMEK GETiREBiLiRLER 

GÜZEL MANZARA - BOL HAVA - TEMiZ SERViS 
20 ye kadar ÇAY. KAHVE 5 kuruş 

• 
I GÜ YE 

"YENi GÜN,, mecmuası 
ıimdiye kadar hiçbir mec· 

muanın, hatta gündelik ga

zetelerin göze alamadığı bir 

Filozof Riza Tevfik Hayatını Yeni Güne Anlatıyor 
u yazı ile yakın tarihin 

eçhul birçok hadiselerini 

lk defa olarak hikaye eden 

RIZ4 TEVFiK 
irtakım yeni hakikatler -ortaya atıyor. fedakarlığa katlanarak Yeni C:iUn namına R 1 Z A 

TEV F 1 K' le görüşmek, onun hayatını tesbit eden 

fotoğraflar almak üzere LUBNAN'a gö.:derdiği arka· 

kadaşı KANDEMiR den aldığı ilk yazı ve resimleri 

bu hafta cumartesi günü çıkacak fevkalade nüshasında 

aziz okuyucularının arzularını yerine getirmış 

verdiği büyük bir sevinçle sunuyor. 

•••• 
olmanın 

Bu yazı serisi filozofun 17 senelik 
hayatını anlatıyor. filo~ofun Tunyada refika•• ve muhar

rlrlmlz kandemlr ile •tınmış bir resmi 

••• u yazı zevkle, neş'e ile okuyacağınız yüksek 
ir dehanın, yurdu, memleketi, vatanı için dUşUn

dUklerini, hasretini anlatan bir şaheserdir. 

••• yazı filozofun 17 sene evvel fstan• 
buldan nasıl çıktığını anlatıyor . 

••• ihayet bu yazı Kandemir'in kaleminden çıkmakla da 
büyiık bir kıymet ve ehemmiyet taşımaktadır. 

YENi NEŞRiYAT 

ÇIGIR 
Yedi senedenberi Ankarada in. 

tişar eden bu fikir mecmuasının 
77 ine, sayısı da çıkmı~tır. Bu sa -
yıda: Hıfzı Oğuz B<·kanat (İlk öğ

retim ve ilk okul öğretmeni mese
lesi), Prof. Mustafa Şekip Tunç 

1 
(Yeni Türk kadını ve ruhi miına-
sebetleri), Cemil S~na Ongu, (E'
Hitun'un ideler ve tahattur naı~
riyesil, Dr. Avni Refik Bckman 
(Cihan muammaları). Ömer Bar
han (Osmanlı İmparatorlugu!'da 

1 

toprak meseleleri>, Nuteddın Ar
dıç (Ankarada Selçuk kitabeleri), 

J Dr. H. Mahir (Fındık bahçelerin
de kooperatif), Clement Casei· 
avi = Ferit Develü (Argonun ta

' rihçesi) mevzularını tetkik et • 
mektedirler. Bunlardan baş • 
ka M. Katırcıoğlu'nun (Te deum) 
yazı.sı, Reşat Cemal Emtk'in ve 

'C' d. s l k ZAYİ DEFTER ı .. - Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in formUIU -· Şükrü Kurgan'ın şiirleri vardır. 
111•nınHlllB ... r er l e e ~HIDIHllHllllHllllllO~ 21 Mayıs Palerteı; giiıı:ı saat on 
== " ::--= bet.. on _beş g"'r;r K:rakc;y i .. \ Erni-L A • } • Ş E ı nönü arasında Fatih tramvayında 
3 = iki mavi paket içinde müessese - Eıezamanın hususi ilacı 
E3 min 936 ve 937 senelerine a.: tica-

1• J • B •• = Yara ve çıbanları de ı bal geçirir. Her eczahanede kutusu 
~ ş er l ur osu = ri tlefter ve faturalar unutulmuş - 50 kuruştur. 
i5i tur. Kimsenin işine yaramıyacak . --- ----= = 
~ ADRESE DiKKAT : lstanbul, Ankara Caddesi oıan m~zkur ;ıakeu.rın adresime 
ili = getirildigı veya gönderiıdığ: tak - Dr. Hafız Cemal 
i!i 99 -1 Adalet Han No. 3 ...:::. dirde memnun e<1·ıecektir. il e (LOKMAN HEKİM) 
ES = Fatih Fevzi P ru;a caddesi Şahit DAHİLİYE MÜ'J'EH.\SSIS! 
...____ TELEFONı20607 ~ Kubilay3.No.2Makarna 

~-·--' llllWIRHllUllU•DllllWWfil~llllOUIUlülUI• Fabrikası Şemsi Dcm.rkan 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran 
Deni:& Haatahaneai cildiye 

z.ühreviy• matahaasıaı 
Telden : 23899 

L'roıoe • Operatör 

Dr. OSMAN-S-ÖNER 
idrar Yolları, Bel;o~ukluıl1t 
Hastalıkları Mütehassısı 

SirkC"ci trı.,vay d•nıfı No. 8 
T ~n fototrıfhınhıne bitiıilı: 
Sııl 10 dan 20 'JC' ·kadar 

. - ~ 
:: . .. 

' . 
.. .. ..... ..... "' .. 


