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Hat ay meselesi hakkında tam bir anlaşma mevcuttur 
-

bütçe ittifakla kabul edildi YAKINDA Türk -Sovyet dostluğu 
_B_ü_y_iı_. k 1 Parti Büyük Kurultay Encü-
Yeni 

Kurultay menlerinin dünkü faaliyeti 
Kendin• ha• Jüaturla-

rile, Cümhuriyet Hallı 

Parti•İ cihan eflıarının 

hürmet ııe takdiril• yü.z 

yü.ze bulunmalıtadır. 

Yazan: H. Reşit TANKL'T 

Müstakil grup meb'usları bugün seçiliyor 
Münakale Vekili Ali Çetinkaya Kurultay 
Encümen müzakerelerinde halk rad
yolarının 17 liraya satılacağını söyledi 

İKDAM' da' 
ATATÜRK 

VE 

İstiklal 1-larbi 

MiJli tarihimizin en 

çetin ve heyecanlı 

safhaları 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğl , 
yakında Moskovaya gidiyor 
Moskova, 3G (A. A.) Havas: 

Haber alındığına göre, Türkiye Hariciye Ve- ) 

kili Şükrü Saracoğlu yakında Moskovayı ziyaret 1 

( edecektir. Hatırlarda olduğu üzere Sovyet Ha-

: riciye Komiser Muavini Potemkin'in son Anka-

ra ziyareti Türk - Sovyet dostluğunu arttırmıştır. 
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Türk - Fransız müzakeresi 
Paris, 30 (A.A.) - •Havas•: 

Bonn<'t ile Suri<: arasında bngiin öğlrdl•n ~onra ~·apılnn gü
rüşıne, cereyan etnıekte olan Fransız - İıtg-iliz - So\·~·et n1üza-

, 

' 
Yeni Türkiyenin İdeal Devlet 

nizamı, kurucusu olan Partinin Be
şinci Büyük Kurultayını da idrilı: 
etmiş bulunuyor. Bu kurultay öy· 1 

le bir Partinindir ki alem, onun 
doğmasiy le büyünıdini blr anda 
temaşa etti. En geri kaba tesirler
le, düşmanlığın en aınansıziyle 
boğuşarak inkişaf ettiğinden ola· 
cak, daha çok çocuk iken bile göv· 
de ve irade kudretinde çetin bir 
çeliklcşmenin hareket ve hakimi· 
yeti vardı. Onun Kurulta~ lan her 
defasında biraz daha artuarak 
Türk içtimai bünyesine llyık ol
duğu lı:emali, Türk devlet nizamı· 

na i>lediği düzeni ve Türk icra 
kuvvetine lıekledij.(ı hızı vere vere 
bugünkü, doğru, l"miz, hayır İll
ter, kuvvetli ve refahlı Türkiyeyi 
halketti. O Türkiye ki bugün cl. 
han sulhu onun varlığiyle mutlu· 
dur. Ve medeni alem onu içinde 
görmekle bahtiyardır. 

B t { .,_ . .d b" h ı kerelerine taalhlk etmi<tir. (Ar1<:ası 3 &11ci' •a~fada) u e rıha, en gu:rı e ır ntu ar- ' ~ · . 

t"irinıiz tarafından, ATATCRK'ün 
1
" . - -_.6 

Partilerin hayatını fertlerin ha
yatı gibi mütalea edebilim. Onla
rın da güçlü kuvvetli olarak do· 
tanlan, uzun ve muvıffııldyetli 
bir ömür sürenleri var. Er geç 
maksatların!) kavuşan bu talili Par
tilerin yanı başında az ve cılız Ö· 

mü.rlü talisiz ve mahrum yaşıyan
larıoı da görüyoruz. Bu ikincilerin 
içinde dehşet saçan korkunç nİ· 

yeti i olanlarla aklını v aşkını e
rişilmez fa:ıilete eklemiş insa•· 
yetci idealciler de var. Böyle ol· 
makla beraber bunlar da ekseriya 
diki~ tutturınıyarak hadiselerin 
kınımları içinde kaynayıl' gider· 
!er. Yahut sönük ve silik varlıklar 
halinde maşeri hayatın dalgalanna 
kapılarak sürüklenirler. .. 

Teşkilatlarını taınamlamağa mu
vafiak olmuş, gayelerini sıralamış 
nice asırlık Partiler de gördük ki 
henüz, ideale götüren yolun batın
da bulunuyor ve daima yerinde sa
yıyorlar. 

Evvelkiler niçin mı 

sonrakiler neden mahrun1 

Bu sualin aydın ve ke•kin ceva
bını almak için Cumhuriyet Ballı 
Parfüinin her dört yılıla bir topla· 
nan Büyük Kurultaylarını dinle
mek, anlamak ve onun nasıl te§elı· 
kül ettiğini ı:özden ge~irmek y.,. 
ter. 

Bizde;Kurultay sade, bir zümre 
adına hak ve ınenfaa t iddia etmek, 
mevcut nizamın bir cephesini de
ğiştirmek veyahut erişilmez, İn· 

san üstü doktrinlere tatbik saha· 
aı yarıatmak çabasından doğmuş 

değildir. Kurultayınıız müstakil ve 
hi!r Tiirk milletinin ınilli hudtıru 

tizilmiş vatanı içinde eski ve asil 
~ . 
vulığının karakterlendlrdiği tema· 
yüllere göre bir yaşayış ve iş dö· 

(Arka.tı 3 ;mcü sayfada) 

nutkıına, Milli müradele deuinin e 
vesjkalarına, h:atıralarına, intıba .. 1 

)3'l'JD.l l'stinadcn, sureti lnahsusa 

da İKDAM i~in hazırlanıyor. 

.,. ~ -
Çakıcı Efe 
İzmirin değerlı muharr:rı Zey -

nel Besim Sun'un tetkıkler neti • 
t 

ceı.inde yazdığı bu heyecan!. tef-

rikada Çakıcının müthl§ hayatını 

okuyacaksınız. 

Tarihte Büyük 

Türk korsanları 
C. H. Partisi Değişmez Başkanı Mllli Şef lnön~ Kurultaydan çıkıyorlar 

' 

Parti değiım•.z baıAanı Milli ~ef lnönü 
torihi nutuklarını okuyorlar 

Ankara, 30 (A.A.) - Büyük Mil
let Meclisi bugün Mazhar Cermen' 
in başkanlığında yaptığı toplan -
tıda 1939 yılı bütçesi üzerind<!ki 

müzakereleri bitirerek müvazenei 
wnumıye kanuıı layihasını 364 
reyle ve ittifakla kabul eylemiş -
tir. 

Bu münas~betJe Başveki: Dok
tor Refik Saydam alkl§lar arasın-
da kürsüye gelerek şu beyanatta 
bulunmuştur: 

-----
Rahnıi Yağızın gazeten1iz için 

Arkadaşlar, • 
Yeni senenin bütçesini kabul el

miş bulunuyorsunuz. Hükumeti . 
miz bunu kendisi için bir itimat 
ve ayni zamanda çalışmaM için 
bir teşvik teIDkki eder. Bütçe, arzu 

hazırladığı bu en son ve en merak· 

lı esermde hztınalarla savaşan 

Türk kahra.nanlarıoıo macerala 

rını okı.yacaksınız. 

buyurduğunuz gibi uzun, her cep 
· heden tetkikata tabi tutuldu. Bu 

bizim de arzu ettiğimiz bir şey 
idi. İstiyorduk ki, heyeti celileniz 
'l'ürkiye bütçesini her cepheden · 
mütalea etsin. En ince teferriiatı

na kadar burada, burada demek
le Türkmilletinin önünde g•irüşül
ailn ve hesabı verilsin. Görüşüldü 
ve hesabı esnasında lutfeo kabul 
buyurdunuz. Biz yeni seııe çalış • 
nıası için sizin bütçe üzerinde J(ıt. 
fen dermeyan ettiğiniz miitalea ve 
teşviki, atideki icraatımız içiu reh· 
ber ittihaz edeceğiz , teşekkürler 
ederiz. 

Bir İspanyol 

Casusunun 

Heyecanlı 

Maceraları 

Dün kabul edilen bütçeler İskender Fahrett'.~ Sertelli'nin 

Ankara, 30 (A.A.) _Büyük Mil- ingilizced~_n çe':'1rdı~ı bu eşsiz e
let Meclisinin bugün Dr. Mazhar serde surukleyıcı bır kıtabın bü

Germen'in başkanlığında yaptığı tün zevkini tadacaksınız. 
toplantıda bütçenin kabulünü mü-

. teakip rumamcdc bulunan mad -

delerin, müzakeresine geçilerek y k d 
Orman Umum Müdürlüğü, Hava a ın a 
Yolları, Beden Terbiyesi Genel • 

Direktörlüğü ve Posta Telgraf U- lkd 'd / 
mum. Müdürlüğünün 1939 yılı büt am a • 
çelen tasvıp olunmuştur. 

(ArknJı 3 üncü sayfada) llllıllll ... 1'ıllıı.ıı-.ı111 ... 1'ı11"-""~ 

ngiliz - Fransız 
Sovyetler paktı 
Sov-yet .M.ecllsl~de 

MOLOTOF BUGÜN İNGİL TE
RE İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER 
HAKKINDA İZAHAT VERECEK 

MoskO\a, 30 (A. A.) - Meclis 
reisi de dahil olmak ii:ıere bazı me 
husların talebi üzer:ne Molotof, 
yarın :ıktedilecek olan yüksek 
Sovyet meclislerinin müşterek İÇ· 

tinıamda harici siyaset ve bilhas· 
sa İngiliı.lcrin son teklifleri hak -
kında beyanatta bulunacaktır. 

* Londra, 30 (A.A.) - Maiski, bu 

sabah hariciye nezaretinde mus . 
teşar Lancelot Oliphant ile gôrıiş· 

müştür. 

Fransız gazetelerinin 
neşriyatı 

Paris, 30 {A.A.) - •Jlumanite. 
gazetesi şöyle yazıyor: 

Fransız - İngiliz . Türk .. ıa~ma. 
(,1rkası 3 üııcü tayfada) 

mınıııın nıııııııııı mıııııııa mııı mııı nııımıııınıııınıınruııuııuı uııınııınuııııııııııuıınıııııııııııınıııınııııııııu ııııııınııı 

Yeni bir nazariye ve biz 
Birka~ seuedİT kuvvet siyaseti ismi altında yeni bir zorbalık yolu 

tutan politikacılar türedi. Büyük milletlerin küçük milletleri yut
ması mukadderdir. ;liyorlur ve •on birkaç sene içinde birkaç millet, 
küçük olmalarının ve müdafaadan tamamilc aciz bulıınmalarının 

cezası olarak bu nazarıyeye kur ban gittiler. 
Milli Şef evvelki gün, nüfusu çok milletler gibi nüfusu az mil. 

Jetlerin de milli ve müstakil bir hayata müstahak bıılundu~nu söy
liyerek: 

- İnsan centiyetlerinin büyi.ikleri tarafından yutulnıası nıu 
kadder olduğu nazariyesini biç bir yer için kabul etmiyoruz H el· 
nıiyeceğiz. 

Dediler. 
Zorbalık siyasetinin taraftarları kuvvctliuin zayı(ı yutmasını 

tabiatin emrettiğini iddia ederler. Büyük balık, kürük balığı J·uıu. 
yor ve kuvvetli köpek, zayıf köpeğin kemiğini kapıyor. Bura" doğ· 
ru. Fakat bizim fılemımiz ne balıklar, ne köpekler alemidir. Bizim 
alemimizde nasıl bir köşede bir biçarenin canına kı'.\·an, eknıeğini 
kapan gasıp ve haydut addedilir. hiir ve nıü;takil ya~amak azmin· 
de olan küçük bir cemiy< t ayni mııamek~·j yapanlar da ı:a>ıp ve 
haydut addolunurlar. Biz onlardan değiliz. 

KEMALİST 

.. 



eygam 

Musa - lsa • Muhammet . . . .... • 

İSANIN HAY ATI 
-24-

lsa Yahyaya "Sen vazifeni 
Bu, halka karşt lazımdır .. ,, 

yap .. 
dedi 

Taksim bahçesi!' "I Afyon alımı 
bir ayda bitecek Mahsul bu yıl ı hata düzelmedi 
Bahçe çok güzel bir 
şekilde tenvir edilecek 

oıo 15 noksan Müstahsil düşük fiat-
ten sonra faiz verecek 

Taksim bahçesmin hır an evvel Muhtelif mıntaka• Toprak mahsulleri Ofisi müs · 

:il - ,,J:ı ,... .• ~·· 
~ 

A dliye koridorlarında 
24 SAAT 

• 
işkence ile öldürmek 
maznunu bir bekci 

' 
Silivri karakolundaki dayak hadisesile ala
kadar bekçi yakalanıp Ağırcezaya verildi 

ikmali ıçin bl~diyece çal"Jmalara larda mahsul vazi- tahsilin ve tüccarın elinde kalmış Bir müddet evvel Silivride bir tan sonra dönerken kasap Vitaliye 
hız verilmiştir. eski mahsul stoklarından ancak hadise olmuş, Ramazan, Sait, ka • orada ne durduğunu sordum. O da: 

!sanın niçin Nasıradan gittiğini İşte bu sırada idi ki Yahyanın Yeniden yapılmakta olan antre, yeti tetkik edildi 3000 sandık klidar toplıyabilmiştir. sap Vitali adında üç adam jantlar- •Bir tabanca çalınmış ve bana sa· 
kimse bilmiyordu. kalbine bir irşadı ilahi vaki ol • ı' büfe ve asri haladan başka. yeni Tüccar ve müstahsil, aleyhlerine ma karakolunda dövülmüş ve bun ·tılnuş ta onun için getirdiler. de-
Yalnız maliım olan bir şey var· du. •bir gazino binas ı ile bahçe~ın or- Alikadarlar meınleketiıni- olan mübayaa şartları değiştiril • ]ardan Ramazan ölerek cesedi de- ıii . Kendisini tanırdım. Kefil olma-

•a 0 da onun bir sabah, hem de a- - Muhatabın, senin vürudunu tasına büyük bır havuz için keşif- zin bu seneki mahsulü etra • mediği için mallarını of~e ver - nize atılnuş, on gün sonra da ce. yı teklif ettim. Bu teklifimı o sı -
lessabah sadece annesi (Meryem)e tebşir ettiğin İsadır... !er · yapılmıştır. Dün belediye fen fmda tetkikler yapmışlardır. memekte devam etmektedırler, s~n set denizden çıkarılmıştı. Hadise rada dış kapı önünde oturduğu 
veda ederek buradan ayrıldığı idi. Yahya, bu kalb sesini duydı.;. O heyeti müdürü Nurinin başkanlı· Urfa, Diyarbakır tarafla - günlerde Ankaradan verilen bır hakkında yapılan tahkikat neti • sandalyeden kalkarak içeri girmiş 
Gidişini gören de yalnız bir kişi İsayı hiç görmemişti. İsa da ke~_di ğında mimar G<ıtye ve diğer iki· rında mahml vaziyeti geten emirle Ziraat Bankası ofis~ mal • -cesinde, karakol kumandanı Ka - olan karakol kumandanı Kasım 
idi. Bu, (Meryem) in evinin tam gibi Hirodes'in, Romalının zul- mühendisin iştirakile bir ıoplantı seneden gerek kalite ve ge • !arını _bırakan kimselere. yüzde BO sım çavuş, muavini Mustafa onba· çavuş duydu. Vitaliye kefil olup ol 
karşısında oturan Nasıra berberi- rnünde Kudüsü terketmıştı. F"..~a: yapılmış ve planlar tetkik edil · rckse miktar itibarile iyidir. nısbetınde avans verınege başla · şı ile bekçi Halil ve Yusuf işkence mıyacağımı sordu. Muvafakatim ü-
nin karısı Kloe idi. Kloe, kocası adını ve resul olarak gelecegını miştir. · Sivas ve Samsun havalisin • mışsa da bu vaziyet hiç te mem • ve ölüme sebebiyet suçile maznu- zerine Vitaliyi salıverdi. Çavuş, 
hasta olduğu için sabaha kadar o- biliyordu: . • . ., Yeni gazino binası Boğaziçinin de mahsul geçen seneye gö • nuniyet _uyandırmamıştır. Çünkü nen ağırceza mahkemesine veril • Vitali ve ben beraberce karakol • 
nu beklemiş ve sabahleyin seher - Senın adın ls3 degıl mı.. manzarasını ihlal etmiyecek şe • re fazladır. Yalnız Ankara ile ofıs ald'.gı_ malların pa_rasını beş mişlerdi. Yalnız, Ramazanın cese. dan çıktık. Çavuş biraz ilerlediği 
vakti !sanın gidişine şahit olmuş- Diye sordu. İsa bu suale sadece: kilde basamak basamak yapılacak- Sivas arasındaki havalide senede cdıyecek, banka ıse bu ka- dini karakoldan bir çuvala sara • bir sırada Vitali derin bir of çek-

tu. - Evet.. tır. Bu binada tiyatro için bir sah- mahsulat yüzde 25 kadar nok- dar müddet için mal sahiplerinden, rak götürüp denize attığı iddia o- 1 ti. Bunun sebebini sordum: •Fena 
Diyordu ki: Cevabını verdi. Yahya: ne, varyeteler için bir pist ve san tahmin edilmektedir.Kon· faiz alacaktır. Esasen mallarını ' lunan maznunlardan bekçi Şevki halde dövdüler• dedi. Kollarını 

- Seninle benim, dedi, din ve ayrıca bır" dans salonu bulunacak· h ti . d mah y.:ık pahasına ofise satmağa mec- b 1 d • d h kk d k " t k t t 1 b" h 
c- Güneş daha henüz doğma- d B . ya ovası ve ava •ın e • .. .. h .. 

1 
u unama ıgın an a ın a ı a-

1 

avuş urmuş, ız ırap ı ır çe re 
vazife sıhriyetimiz var ır. enırn tır. Havuz 17 metre kutrunda ya· su! vazı"yetı" yu""zde 30-'0 ııisbe- bur kalacak tuccar ve musta sı . k"b t kk t d d im ·ı .. .. d İk" .. t k ınıştL Gece bekçileri son devriye- . af . " . . . ı a ın muva a en ur uru a- ı e yuruyor u. ı yuz me re a -

İ sallıhiyetim dahilinde __ sem v t_ız_ pılmaktadır. Bu havuzdan Saray- tı"nde hır" noksanlık go··ster • ler ıse bır de faız verecek olur • k ·1 . d". 1 . . d il 1 d"kt V"t ı· . k !erinden dönmüşlerdi. şte bu sı- sına arar verı mış ve ıger erının ar er e ı en sonra ı a ının a 
etmek yoktur Sen gunahtan mu- b h kl" 1 1 !arsa tabiatile zararlara ug"rıya · i 

rada İsayı evinden çıkar:,...m gör- · . .. burnu havuzu gi i er gece ren ı mektedir. Çukurova i e 1' er • muhakemeleriQe başlanmıştı. 
1 
rısı ile arabacı sak'a rastladık. 

nezzehsin V<> ben senın resullu- . b caklarından bu yola hiç te rağbet İ ctüın. Ortalık pek hafifce aydın- ·· ' ' • sular fışkıracaktır. sin geçen yılın ayni nıs e · ki gün evvel Bekçi Şevki ya - Onlar da Kasım çırvuşa yalv~ra -
1ıktı. Bununla beraber annesi ğünü ilk defa o~rak hem kabul, Havuzun etrafı gül fidanlarile tinde mahsul çıkarabilecek · etmemektedirler. Netice itıbar~e kalanmış, ve adliyeye verilerek is-ırak Vitaliyi alıp götürmek için ka-
(Meryem) in elinde yanar bir fe- hem de tasdik e ıyorum. süslenecektir. terdir. afyon işleri düzelmiş değiHir. · ticvap edilmiş ve ayni suçla maz- rakola geliyorlarmış. Vitaliyi alıp 
ner vardı. İsa, uzun bir yola gide- İsa 0 zaman bu sözlerin derin Bahçenin tenviri i~ile Elektrik Trakyada mahsııl geçen fis bütün şikayetlere rağmen mü· nunen tevkif olunarak ağırceza gittiler. Ertesi gün Ramazanın ka-
cekrniş gibi hazırlanmıştı. Elinde mana ve şümulünü anladı mı? idaresi meşgul olmaktadır. Antre- yıldan bir miktar az olacaktır. payaa şartlarında hala bir deği • mahkemesine ~vkolunmuştur. 1 rakoldan kaçmış olduğunu işitLm. 
uzun bir değnek, sırtında azık tor- Meryem ona bir taraftan Tev- den sonra 20 kadar aydınlanmış İzmir • Uşşak arası havalisi şiklik yapmamaktadır . Bekçı Şevki Solak dün ağırceza Dövüldüğünü ve dayaktan ölerek 
bası vardı. Meryem, onunla bera- ratı talim ederken bir taraftan da sütun bulunacaktır. Ayrıca çimen mahsuliitı iyidir. Torbalı ha- 000 mahkemesinde muhakeme edilmiş denize atıldığını bilmiyorum. Ben 
ber evlerinin önündeki bahçeden Tanrının kendisi hakkında olan !erin elektrikle teııv;rı için şern • valisinde yüzde 15 • 20 kadar M A A R 1 F tir. Şevki sorulan suallere ceva . ceset falan denize atmadım. Bu iş-
sokağa çıkınca elindeki feneri sön- müjdesini de söylemişti. Belki İsa siyeler şeklinde tenvirat yapıl • bir noksanlık tahmin edil • Husus·ı ı:selerin olgunluk ben hadise hakkında şunları söy-f le hiçbir alakam yoktur.• 
dürdü ve yere bıraktı. Sonra kol- bu sözlerin ve tetakkilerin tesiri maktadır. Ağaçlarda civalı 13.m • mekiedir. Polatlı kalite itiba- !emiştir: Mahkeme, bundan sonra, icabı-
ıarını oğlunun boynuna doladı. altında olarak büyıidü ve kendi balarla süslenecektir. Bahçe Ha- rile iyi mahsul yetiştirmiştir. imthanları •- Ben hadise akşamı karakola nı düşünn:üş ~ bu davanın da di-
Yarırn karanlık içinde onun İsayı kendini yetiştirdi. Belki 

0 
inziva- ziran sonunda hazır olacaktır. Fakat miktar geren yıldan az- Hususi Türk, ecnebi ve ekalliyet bekçi defterini almağa gitmiştim. ğer ma:uıunlara ait dosya j]e bir. 

bu yolculuktan vazgeçirmeğe ça-
51 

içinde kalbini ve ruhunu tama- dır. Kafi vaziyet 15 gün sonra liseleri talebeler inin hangi resmi Saat dokuz vardı. Ramazan ve Sa- leştirilerek beraber bakılmasına 
lıştığını sezer gibi oldum. Fakat mile bağlandığı Tanrısına vakfe- BEL ED 1 y E belli olacaktır. Şimdilik u • . liselerde olgunluk imtihanı vere· it nezarethanede idiler. Kapı açık karar vermiş ve muhakemeyi ça • 
İsa, Meryemin kolları arasından derek ilerideki büyük ~azifesine , ceklerı·ne daır· du""n Maarı· f Vek" - ld • · · 1 ·· d"" K 1 b k ·ı · h k J 

Y h mumi mahsulün geçen yıldan ~ o ugu ıçın on arı gor um. asap vuş a e çı erın mu a eme erinin sıyrıldı ve arkasına bile bakmadan kendi kendini hazırladı. Isa, a • Ek k . ' v· al d SpreS OngreSI yu··zde 15 kadar noksan olaca- ! !etinden bir tamim gelmiştir. Da • ıt i e nezarethanenin kapısı ö- muallak bulunduğu 13 Hazirana yola çıktı.... yanın tereddüdü karşısında 
;n tahmin edilmektedir. Maa- rüşşafaka , Vefa lisesinde, Işık, Bo- nünde dola~ıyordu. Defteri aldık- bırakmıştır. Halk arasında İsanın Nasıradan - Sen, dedi, vazifeni yap .. Hiç Beynelmilel Semplon Oryant .,. İ 

Or maC:h son yağan yağmurlar ğaziçi Kabataşta. stiklal. Yüce çıkışı adeta bir hadise olmuştu. değilse halka karşı böyle olması . Ekspresi ile Toros Ekspresi er Ülkü İstanbul erkek lisesinde, 
Halbuki grup grup insanlar mü- lazım. İrşad edeceğimiz insanla· konferansı Eylülde İstanbulda top yukarıdaki hesaplardan ha • 

1 d b .. Hayriye, Zapyon, Amerikan kız temadiyen çöle, Erden nehri sahil- rın saplandıkları dalalet ve do.f- \anacaktır. Konferansa 500 ecnebi riçt:r. Bu ~'ağrnırr ar an u-
kolleji İstanbul kız lisesinde, Mu-lerine gidiyorlar, orada Beni İsra- ru yoldan inhiraf o kadar geniştir murahhas gelecekti r. Dc,•let De - tün ınmtakalar islifadt et 
sevi, Senbenua, Kadıkoy Sen J o • il üzerine müjdeler getiren Pey- k i bu işi beraber görmemiz lazım. miryolları idaresi bu murahhas • miştir. 

ÜNiVERSiTE 

İsveçli bir coğrafya 
profesörü geldi 

/V i LA YE T ----·-
Bakır ve Yeşil köylerde 

sıtma mücadelesi 
1 

• zef, Sen Mişel, Pangaltı Notrdam gamber_ Y_ ahya'nın vafti.ıJi. .. ne na~! p _,, '.araftan sen bir taraftan be_ n,_ Jara gönderilmek üzere belediye .. ___ ....;;.;;.========-• 
. Dösyon, Galata Sen Jorj. Alman, İsveçin Upsala üniversıtesi cog· • Bakırköy ve Yeşilko""yde sı"vrı·s1•• olmak ıstıyorlardı. Bu boy le oldu· ııumiz de çalışırsak daha tesırlı turizm müdürlüğünden lstanbu • "'' • , .. _.. ....... • • • • • 

İ 1 ı U ı Beyoğlu İtalyan Ticaret, Alman li rafya profesörü Henrich Frodin eki · rtt • ·· ··ı · ğu halde kimse sanın da aynı su- hareket etmiş oluruz... Jun resimli pliınları ve gezi prog- n erın a ıgı goru mıiş olduğun 
ak 1 h • i .. K.u""çu""k Habe ... ler ı selerile Amerikan kolleji_ Galata· semplon ekspresile dün şehrimize dan bu mıntakanın da sıtma mu··. ret ve m sad a Ya yanın yanına (Arkası var) ramlarını istemiş ve bunlar gön - • 

gittiğine ihtimal vermiyordu. derilmiştir. "" ........ ı · sarayda, Şişli Terakki Inönü kız gelmiş ve akşam Ankaraya gitmiş- cadele mıntakası dahiline alınarak 
lsa ve Yahya lisesinde, Pangaltı Ermeni, Bezaz- tir. Maarif Vekaleti ile temas et • mücadeleye başlanması içn alaka-

Halbuki İsa .. Yahyanın zuhuru
nu duymuş ve ona doğru onun ol
duğu yere doğru gitmişti. 

londra . lstanbul yo:u Bulgar gazetecileri geldi * Belediye tramvaylara bilet yan, Ketronagan. Zorazyan lisele- tikten sonra Şarki Anadoluda Bit- darlar teşebbüse geçmişlerdir. 
t 1 · kutuları koydurmag·a karar ver ri Pertevniyalde, Yuvakimyan, Fe !is, Diyarbakır ve Yanda tabi! ----oo·- --amam anıyor Dün şehrimıze Bulgar şaır ve R ı· l c·· h . t k ··· 

. kk b" k mış· tı"r . ner um _ıse eri um urıye iZ coğrafya hakkında ilmi aro<tırma- Sdrlonun mukall ı"d "ı gazetecilerinden rr.üre ep ır a Ü ..., 
Erden nehri kenarına vasıl oldu

ğu zaman baktı ki burada bir sürü 
halk birikmiş, günahlarının çıka
rılmasını, vaftiz edilmesini bekle
şiyorlar, o da, onların arasına ka
tıldı ve onlar gibi vaftiz edilmek 
için kalkap eli birden durdu. 

Tam Y1hya ile karşı karşıya 
geldikJ.eri zaman Yahyanın vaftiz 
için kalkan eli birde ndurdu. 

İsa, onun üzerinde diğer !erinin 
bırakmadığı bir tesir yapmıştı. 

Gözlerindeki temizlik nisbetinde 
derin ve nafiz bakışlar, halindeki 
sadelik onun diğerlerine benzeme
yen bir insan olduğunu gösteriyor
du. 

Londra • İstanbul yolunun ınem 
leketimiz topraklarından geçen 
parçasının Edirneden Kapıkaleye 

kadar olan 1-8 kilometrelik kısmı 
için alilkadarlara emır gelmiştir. 

Bugünlerde derhal inşaata başla

nacaktır. 

1,5 - 2 milyon lira harcanacaktır. 
Yolun Lüleburgaz ile Babaeski a
rasındaki kısmı tamamlanmak ü • 
zeredir, önümüzdeki senebaşı Lon
dra - İstanbul yolu büyük beyne!· 
milel merasimle açılacaktır. 

Bulgaristan ve Yugoslavya hü · 
kümetleri de o zamana kadar ken-
di topraklarında noksan kalan kı
sımları tamamlıyacaklardır. 

Yeni Çanakkale Müddeiumumisi gitti 

lisesinde, sküdar Amerikan kol- !ar yapacak ve dönüşte Ankara ve • 
file gelmiştir. Muharrir ve gazete· * B~lediye hukuk işleri mü leji Erenköy kız lisesinde imtihanitstanbul üniversitelerini tetkik et- mahkemeye Verildi 
ciler belediye tıırizm müdürlüğü d"· l .. ğ.. k" K · b ı 

ur u unc es ı ayserı me us a- vereceklerdir. tikten sonra memleketine dönerek tarafından gez Jirilmiş, müzeler, 
rın.dan avukat Ferit tayin edil • Fen ve edebiyat kolu olgunluk nrada konferanslar verecektir. camiler v• DJlmabahçe sarayı gös .. 
miştir. sınavını Türkçe geçirec_ ek olan ya- Fransız rofeso""rü terilmiştir. , t P * İs!anbulda kurulacak süt fab- hancı okullar talebesı stanbul er O 

Taksim . Yenimahalle ik ·ı b b t • , __ . kek lisesinde, Fransızca geçirmek niversiteyi gezdi r ası e era er ereyag mese~ı-

k istiyenler Galatasarayda imtihan Otobüsleri artaca nin hallı de etüd edilmeğe başlan- 1 ki d 

Taksim ile Yenimahalle arasın

da i~lh't'.rı otobüsler mevsim dola· 
yısile kafi gelmemiş ve belediyece 
bu hatta daha altı otobüse ruhsa -
tiye "'·rilmesi tekarrür etmiştir. 

o aca ar ır. 

mıştır. ı • ----0010---* G;resuu valisı Feyyaz Bosut GÜ M R Ü K 
tir rr .. ddet kalm•k üzere dün şeh-

rimize gelmiştir 

* Koskadan Aksaraya kadar o-

Bulgar hududun~a yeni 
tesisat yapılıyor 

Şehrimizde bulunan Faris unı· 
. versitesi hukuku düvel profesörü 
De la Pradelle dün üniversiteyi 

gezmiştir. Bir konferans vermesi 

hakıknda rektörlük tarafından va-

Yenicamimn musalla 
taşı kaldırıldı 

kı olan daveti kabul eden profe -

sör beynelmilel hukukun istikbali lan · caddenin ağaçlık kısmında re-
Trakya gümrüklerinde bir tet- hakkında bir konferans verecektir. 

füj yapılmasına dün başlanmıştır.! kik seyahati yapan İstanbul Güm-
1 

"lan' 
Bu konferansın günü ayrıca * Florya plaj gazinosu 17.500, rükleri Başmüdürü Methi dün şeh 

· edilecektir. Re1ediye reis muavinlerile, kay-) Tepeba~ı bahç~si de 8 _bin _liraya rimi'." dönmüştür. Başmüdür U -
•nıtl<:ımlar bundan sonra teftis ya- olmak uzere dun Daımı Encumen- zunkopru, Edırne, Kapıkale ve 

parken şehri çirkin gösteren ~an- ce taliple~inc ihale edilmişti~ ..... Yeşilköy tayyare gümrüklerinde 

--00--

SANAYi 

Ankara caddesinde melon bir 

şapka ile Şarlo taklidi yaparak pa 

ra toplıyan Ahmet adında biri dün 

dilencilik suçile yakalanarak malı 

kemeye· verilmiştir. 

--00-

Yeni Kırklareli Valisi 
Kırklareli valiliğine tayin edil. 

miş olan mülkiye müfettişlerin • 

den İhsan Aksoy halen belediyede 

meşgul olduğu taftiş dosyalarını 

arkadaşlarına dün devretmiştir, 

Birkaç güne kadar vazifesi başına 

gidecektir. 

~ zara ara meşgu o acah ar. rı a- . . .. A ka 

1 

l l 1 l , 1 r·ğ . * Denızyolları Umum Muduru teftişlerle bulunmuştur. 
, 1 Ibrahım Kemal dun akşam n • Kapıkalede Türk - Bulgar hudu. Sanayi odaları ticaret 

odalarından ayrılıyor 

Kütüphaneler müdürü öldü 
Mattif Vekaleti kütüphaneler 

ı·rııi Çanakkale Müddeiumumisi HAYRETTIN ŞAKIR (X işaretli' 

kendisini teşyi eden adliyecilcriınizle vapurda 

Be) oğlu. cürmü meşhud malı - sup bırçok hakim, müddeiumumi
kc· .-'sı hakimi iken Çanakkale !erle arkadaşları taı-afından teşyi 
Cümhuriyet M. umumiliğine 70 edilmiştir. Hayrttin Şekir eski 
! ı ra asli maaşla ve terfian tayin e- bir meslektaşımız olup adliyeye 
dilmış olan Hayrettın Şakir dün lntişap ettikten sonra dürüst v"e 
Güneysu vapurile yeni vazifesi yorulmaz mesaisile derhal tema -
başına hareket etmiştir. yüz erm~ ve muhitinin sevgisini 

Hayrettin Şakir rıhtımda Be • kazanmıştır. Yeni vazifesinde de 
yoğlu ve İs tanbul adliyesine men- muvaffakiyetler dileriz. 

sılınış levha bırakmıyacaklardır. raya g'tmiştir Limanlar Işletme-1 .. . .. .. . mu""du··ru·· Hasan Fehmı· du··n '·efat 

1 

.. .. . . .. . · · dunda müşterek bır gumruk bına-
Bu cumleden olmak uzere ıyı go· !eri Umum Müdürü Raufi de An- · b ı k ·· ed" 

sı ınşasına aş anma uzer ır . etmiştir. Cenazesi bugün saat l!,30 

1 
rünmiyen Yenicamideki musalla karadan dün sabah şehrimize gel- B .. ik" 

1 
k t .. ··kı 

· ugun ı mem e e gururu e • yeni teşkilatları dolayısile bugün da Fatihteki evinden kaldırılarak 
Ticaret ve İktısat Vekaletlerinin 

taşı kaldırılmıştır. miştir. · rinde ayrı ayrı kontrollere tabi tu- bir elden idare edilen Ticaret ve Fatih camiinde ııamazı kılınacak 
Egvlence y.erl r r ı"n ı" n * Yangın sigorta ücretlerinde . tulan yolcular yeni bina yapıldık-

. b Sanayi Odaları biribırinden ayrı • yapılan tenzilat yerinden itı a · · tan sonra Bulgar ve Türk memur-
tarifeleri b.k d · ı a b 1 . k ·ı lacaklar ve ayrı teşekküller halin ren tat ı " ı meoe aş anaca · !arının huzurunda müşterek bir . 

T ·ı· · b t" ·· d t 1 de ıdare olunacaklardır. Florya ve Beyoğlunda gazino ve tır. enz; at nıs e ı yuz e o uza kontrolden geçirilecektir. Başka i· 
ık k d . .. Bu husustaki hazırlıklara baş -eğlence yerlerinin yeni tarifeleri 

bir haftaya kadar tasdik edilecek-

tir. Belediye iktısat müdürü Saf • 

kadar ç ma ta ır. kınci muayeneye !uzum kalmıya .. 
--oo-- kt ı lanmıştır. İstanbul, İzmir, Ankara, ca ır. 

Memleket d ısına bilezik Samsun ve ileride de Adanada bi-
' 

çıkmayacak rer Sanayi Odası açılacaktır. Bu o· 

daların teşkilatları Ticaret Odala-

rınınki gibi olacaktır. Sanayi odası 

vet Sezen bugünlerde Kadıköy, Üs 

küdar, Beşiktaş ve Sarıyer mınta • 

1 !<alarma giderek orada kaymakam 

arla beraber eğlence yerlerini ge

zecek ve tarifelerini yeniden tet

kik edecektir. 

Türk parasının kıymetini koru· 
ma hakkındaki 12 numaralı karar
nameye hurda ve masnu halde 
bulunan kıymetli madenlerin de 

MÜNAKALE 

Kesilm iş hayvanların 
buz masrafı katibi umumilerini Vekalet seçe -

Yarından itibaren Türk, Bulgar, cektir. 

Taksimdeki bostan 
istimlAk edildi 

memleket dışına çıkarılmalarının ve Yunan demiryollarında kesil -

memnu olduğu ilave edilmiştir. miş kümes hayvanlarile taze ba • 

Böylelikle kollarına boyunlarına tıklan muhafaza için kullanılan 
birçok ziynet eşyamı takarak hari- buzlar için hususi bir tarife tatbik 
ce kaçıran kadınların bu hareket-

Taksirnbahçesinin arkasındaki 1 ... 1 . 1 akt An k h e dilecek ve bu buzların muhafaza 
erı on enmış o ac ır. ca a- . . . . . .. 

14.000 metre murabbaalık bostan rice çıkacak kadınların içtimai ettıWlerı eşyalar sikletının yüzde 

sahasının istimliik muamelesi dün mevkilerine göre ziynet eşyası ta- yirmisi nisbetind e olan kısmı için 
bitmiştir. şırnalarına müsaade edilecektir. nakliye parası alınmıyacaktır. 

--o•o-- -

Prost Ankaraya gidiyor 
Şehir nazım planı hakkında Na

fıa Vekaletine izahat vermek ü -

zere belediye imar müdürü Hüs • 

nü , harite müdürü Galip b ugün, 

şehir mütehassısı Prost ta yarın 

Ankaraya &id eceklerdir. 

ve Merkezefendiye defnedilecek • 

tir. 

--o--

Şehrim ize gelen Alır:an 
makine mütehass!sları 

Alman fabrikaları mak ne mü • 
tehassıslarmdan mürekkep bir 

Jıeyet dün sabah şehrim;ze gel • 

miştir. 

Heyet Ankaraya giderek İktı -
sad Vekaleti ile temasta bulun -

duktan sonra hükümete aıt bir 

kısım fabrikaların makineleri hak

kında tetkikat yapacaktır. 

Bu fabrikalar, mütehassıslar he
yetinin mensup oldukları sanayi 
müesseseleri tarafından kuruldu -

ğundan bu tetkilrP .. C.zum ı:örül

müştür. 

--
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l_!!_ARETLE~ 

İstikra• sızlıktan 
şikayet 

Kudüs'te tethiş ,======--. 
1 Smigly Ridz 

- Açıkça ve samimi olarak ifa
de ederim ki yıllardanberi ziraat 
politikamızda hiçbir istikrar gö -
rülınemiştir. Şahsi politkalar ta -
kip edilmiş, vekiller dğiştikçe zi
raat p:rogranıı değişmiştir. 

Birbirini takip eden suikastlar Londraya 
gidiyor 

Kudüs'te lıegecan uyandırdı Londra, 30 (A.A.) - News 

· Chronicle gazetesinin yaz -
Kudüs, 30 (A.A.) - Pent-kot !eri şiddet politiJı:asının tatbikin-

dığına göre, Polonya ordu -
Yortusu esnasında Pazartes> günü den mütevellit bir hadise karşısın-

ları başkumandan ı general 
1ıedhiş maksadile yapılan iki su - da bulunulduğu zaıınedilınekte - · 

Smigly Ridz ile harbiye nazın 
ikasd, bu defa Yahudilere isnat e- dir. Kaspricki'nin Londraya gele-
dilmektedir. Diğer cihetten tekrar çeteler teş 

ttikl rek İngiliz genel kurmay er-
İlk tahkikat netı·cesın· e göre Ya- kili için asi Arapların sarfe - _eri 

1 

ki .. 
I kanı ile görüşece erını yaz -

:fa civarında beş kişinin ölümü ve gayretler hatırlatılmaktadır. s - maktadır. 
yan hareketinin şefleri tarafından 

5 kişinin de yaralanmasile neti - Bu seyahatin şimdi V arşo -
1 . bl gönderilen ajanların gerek Samo- vada bulunmakta olan İngi -

Bu sözleri ziraat bütçesi müza
kere edilirken söyliyen mebus, 

1 yalnız Zirar.t Vekfıletiııin değil, 

daha birçok vekfıletlerimizin en 
büyük dertlerinden birine temas 
etti. Umumi siyasetlerinin ana hat 
larında istikrar görülen Hariciye, 
Milli Müdafaa Vekaletleri gibi b.ir 
ikisi istisna edilirse vekili değiş -
tikçe siyaseti değişnıiyen vekale
timiz yoktur. Bu istikrarsızlık da
ha küçük idare şu bel erine de sira
yet ediyor. Her yeni memur, ken-

ce1enen Kitalin mürettip erı r ri'de gerekse cenup mıntakaların-
t ks- il k' ah lline Jmı'ş lzı' heyeti vazifesini biıirdik-a ı e va a m a ge - da bu maksatla 1.500 fellah topla -
1 · Takr'b 20 k" ·a ·· ek ten sonra vuku bulacağını erdır. ı en 1Şl en mur • dıkları haber verilmektedir. 

A tasrih eden gazete, geçen gün 
kep olan bu çetenin efra.dı vnı - Buna mukabil mutedil Naşashi-

İb Polonyaya iltica eden Çek 
palılar gibi glyinmiştiler ve ra- bi partisi halkı sükı'.inete ve brr an 

l:"nerali Prchala'nın Polonya 
nice konuşmakta idiler. l•<ma siyaseti takip etmeg' e davet-

-. genel kurmay reisi tarahn -
Kudüste cReks• sinemasındaki ten geri durmamaktadır. dan kabul edildiğini ve Po • 

suikasdde yaralananların adedi 21 ' Müfrit tedhişçilerin elinden kur lonyada hiç Çek lejyonu teş-
kişisir. Bunlardan 4 ünün yaraları tulmak üzere Mısıra iltica etml:j- kili meselesini görüştüğünü 
ağır, 10 unun yaraları ni"sbeten ha ken son zamanlarda avdet etml:j o- ilave eylemektedir. 
fif ve 7 sinin yaraları daha hafif - 'lan Ragıp Maşahibinin riyasetin 
tir. Yaralananla-rın arasında bir de toplanan cMüdafaa partisi. nin 
İngiliz askeri, iki Yahudi 18 Arap ileri gelenlerinden 150 kişinin ka
vardır. bul ettiği bir karar suretinde Be -

Müfrit Yahudilerin Beyaz kita - yaz kitap kabul ve tedhişçilik tak

"'-__;;====r6 
min için ilk, orta mekteplerde ve 
liselerde bir devlet imtihanı usulü 

1 disi~'en evvelkinin yaptıklannı J 

beğenmiyor, yahut yeni bir şey 
yapmak hevcsile eskinin eserine 
devam etmiyor ve bu yiizden baş
lanan nice işler yanda kalıyor. 

Vakıa ber başlanmış olan işe de -
vam etmenin manası yoktur. Kö
tü bir tesise devam etmektense 
yenisini yapmak daha hayırlıdır 

ve ziyanın neresinden dönülse kar 
dır. Fakat başlanan işin hayırlı o
lup olmadığının takdiri yalnız bir 
kişiye kalıyor ve bu bir kişi hazan 
muhtelif tesirler altında başlan -
mış olan eseri yü-züstü bırakarak 

bı protesto maksadile telkin ettik- bih edilmektedir. 
tesisi mutasavverdir. yenisine geçiyo:r. 
Nafıa Vekaletini alakadar eden Ziraat bütçesi müzakere edilir-

Yeni bütçe ittifakla 
kabul edildi 

dileklerin muzakeresinde de Na _ im istikrar isti yen mebusumuzla 
fıa Vekili Ali Fuat Cebesoy şu iza- beraberiz. 

IKDAMCI 

(Baş taraft l inci •ayfada) kalmak şartiyle teferrüata ait ba-
Meclisin yine bu toplantısında, zı tadiller yapmış ve wnumi idare 

kabul edilen bir kanun ile fev - heyetince yeniden teklif edilen 
kala.de membalardan elde edile - paıii teşkilatında müiettişlikler 

cek varidatla karşılığı temin edil - ihdası encümence kabul edilerek 
"dikçe muhtelif dairelerin 1939 ma- t<eşkilat kademeleri arasında buna 
ll yılı bütçelerinde açılacak fasıl- da yer verilmiş ve nizamnameye i
lara 58.917.000 liraya kadar fev - lave edilen bir madde ile müfet -

batı vermiştir: 

1 - Muhtelif vilayet ve kazala-
\ ra tren yolunun uzatılması iste -
nilmektedir. Vekalet hazırladığı 
p!an mucibince ve tabsiııatın mü

saadesi nisbetinde memleketin ha
yati zaruretlerini nazarı dikkate a 

]arak bütün yurdun şimendifer -
!erden faydalanmasına çalışmak -
tadır ve çalışacaktır. Liman ve is
keleler ıçin de ayni şy variddir. 

2 - Sankuın - Aksaz bataklık-
!arının kurtulması için tetklkatta 

Prens Pol 
Londraya 

gidiyor 
'.kal3de tahsisat katılması hususun tişlerin vazife ve saHihiyetlerinin 

d k·ıı h t' l•ı.- et ve uınumı· ı"dareheyetı'nce tanzim ve bulunulmaktadır. Vekalet esasen Londra, 30 (A.A.) - Salahiyettar a ve ı er eye me sa •uııy - r 1 
ril.miştir. Genel Başkanlık divanınca tasdik kurutulması isttnilen bataklık ""' mahfellerde bildirildiğine göre 

Bu fevkalade tahsisat muhtelif edilecek bir talimatname ile tayin Ue, ıslah işleri üzerinde çalışmak- Yugoslavya Naibi Prens Paul, İn
dairelere şu suretle inkısam eyle - edileceği tasrih edilmiştir. Bu tet- ta bulunmaktadır. Programa beli- giliz liderlerile görüşmek üzere 
mektedir. kikler sonunda kararlara varmak \anmış olan kısımlaTdan birçokla - Haziran ortalarına doğru Londra

Hükilmet kone.kl8"ı inşaatı için 
Maliye bütçesine 1.000.000 lira ve
rilmektedir. 1.000.000 lirası Anka -
ra tıb fakültesi inşaat ve tesisatı
na, 1,200.000 lirası maske imalatı
na ve 1.500.000 lirası da muhacir is
kan işlerine &it olmak üzere Sıh
hiye Vekaleti bütçesine 4.000.000 
lira, 17.471.000 lira~ı demiryolları 

i~aatı masraflarına, 1.500.000 Iira
~ı İstanbul - dirne asfaltının in -

suretile mesaisini bitiren nizam - rı ikmal edilmiş, diğer kısunla<r i - ya gidecktir. 
name ve program encümeni tara- hale edilmek üzere bulunmakta BerJinde 
fından hazırlanacak olan mazbata veya Üzerlerinde tetkikat yapıl- Bedin. 30 (A. A.) Dahiliye Na

yarınki umumi toplanışında kuru1- maktadır. zırı ile propaganda Na'lırı, Alınan
taya tevdi edilecektir. 3 _ Nafıa Vekaletini alakadar e- yadaki ikameti esnasında Prens 
Yarınki umum! toplantıda müs-- den ve yol mükellefiyetine ait di- Paulun geçeceği bütün mahallerin 

takil grup azaları seçilecektir. !eğe kendi zamanı Vekaletinde bu bayraklarla donatılmasını emret -

Dilekler encümeninde meseıe üzerinde yapılmış olan tet- mişlerdir. 
Encümen bugünkü toplantıları- . kikat hakkında izahat veren Mü ---00•<>-~· -

na başlarken ilk olarak Maliye Ve- iıakalat Vekili Ali Çetinkaya, Ve- Arnavutluk kuvvetleri 
kQleti ile alakadar dilekler üze - kaletin bu meseleyi tetkik ederek 

şaatına ve 2.000.000 lirası dördün- B d 
rinde durmuştur. azı vergiler en hazı.rlamış olduğu layihanın şUra-

cü umumi müiettişlik inşaatına ait . • ılması hususundaki di _ 
olmak üzere 22.191.000 lira Nafia tadılat yap . . yı devletten çıkmış bulunduim~·-
v •-•ı t' b"'tç · 2 215 000 lirası !eklere krurııı Ma.liye Vekilı bu me söylemiş ve halen Maliyede tetkik e"" e ı u eısıne . . (\ t taki 
maden tetkik ve arama enstitüsü- sele etrafında bük me çe _ P e-
ne yapılacak yardım karşılığı ol - dilmekte olan mali s!yaset~ l"' ~" 
mak üzere 2.515.000 lira İktısat hatlarını izah eylemış, koy unun 
Vekaleti bütçesine ve muhtelif biz zlra'l ambarlarının yanlış olarak 
metler karşılığı olaı·ak 37.510.000 vergiye tabi tutulmasının doğru ol 

lira. • • matlığı meselesi üzerinde de b':'.' 
Kurultay encümenlerının . delege tarafından ileri sürülen ~.u 

dünkü faaliyefı talealara karşılık vermiş ve ~ncu-
Ankara, 30 (A.A. )- Parti bü • 'men reisi Çorum Meb'usu. Is.ıne: 

yük kurultay encfünenleri bu.gün Eker meselenin bina vergısıne e· 
öğleden önce ve sonra yaptıkları kanunla nizamnamesi arasında an 
loplantılarda kendilerine tevdi e- !ayış farkından ileri eelmekte bu
dtlmiş olan meseleler üzerinde mü lunduğunu bildirmiştir. 
zakerelerine devam etmişlerdir. Maarif Vekaletinden vakı dilek
Bunlardan nizamname ve program ]ere karşı da Maarif Vekili Hasan 
encümeni mesaisini bitirmiş bu - Ali Yücel şu cevapları vermiştir: 

lunroaktadır. 1 _ Muhtelif kazaların orta mek 
Nizamname ve program encü - tep ihtiyacı için bir liste h.t2ırlan

meni bugünkü toplantısında prog- mıştır. Temmuzda toplanacak olan 

ram projesini tetkik ederken Na· Maarif şılra.sına verilec-ek olan bu 
Cıa Vekili General Ali Fuat Cebe- liste kabul edildiği takdirde bir 
soy, Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, program mahiyetini iktisap edecek 
tktısat Vekili Hi'"'llü Çalar, Tica-

ve tatbiki cihetine gidilecektir. 
ret Vekili Cezmi Erçin, Gümrük 
ve İnhisru-Iar Vekili Raif Karade- 2 - Maarif Vekaleti şumullü 
ruz, Sıhhat ve İçtimai Muavenet manasile milli bir kütüphane ~ -
Vekili Dr. Hu!Usi Alataş, Münaka- mak kararını almış bulunmakta -

lat Vekili Ali Çetinkaya, Maliye dır. 

edilmekte olan bu projenin müte -
takki vergi esasları dairesinde ha-

zırlandığını söylemiştir. · 
5 - Nafıa Vekili, liman ihtiyacı 

dileklerine verdiği cevapta da Ka

radeniz sahillerinde yaptırılacak 

limanlar üzerinde tetkikatın ikmal 
edilmiş olduğunu, bu limanlardan 

birinin Ereğli - Zonguldak veya 
Çatalağzında, diğerinin de Trab -
zanda yapılacağını ve bu son !ima-

mırı avan projelerinin ikmal olun
duğunu, Ereğli - Zonguldak - Ça· 
talağzından birine yapılacak liman 
için bu mevkilerden herhangi bi
ri üzerinde henüz bir karar veril
mediği, cenupta yapılacak limanla 

ra gelince, bunun Mersin veya di
ğer bir noktada yapılması mesele
snin de yakında bh karara bağJ.a
nabileceği ümidini izhar eylemiş -
tir. 

R - ·Karışık dilekler arasında 
bulunan ve ucuz radyolar temi -
nine ait dileklere verdiği cevapta 
Münakalat Vekili Ali Çetinl<aylr 
bu bususta bir kanun Iayihası tek
lif edilmek üzei-e"bu 1 ınduğunu, bu 

Tirana, 30 (A.A.) - Resmen bil
dirildiğine göre, Arnavutluk yeni 
idaresinin nazırlar meclisi, Arna
vutluk kuvvetlerinin bundan böy
le İtalyan ordusunun bir cüz'ünü 
teşkil etme.sine karar verml:jtir. 

lnoiliz - Fransız 
Sovyetler paktı 

(Bil§ taTafı 1 inci sayfada) 
sı, Almanya ve İtalya için Yakın 
şarkta her türlü teşbbüs hareke -
tine girişn-ıek imkanı ortadan 
kaldırmıştır. Halbuki mihver dev
letlerinin başlıca siyasi ve askeri 
harekat sahasını işte bu yakın şark 
teşkil edecekti. Binaenaleyh, Ber·
lin ve Komada bu kadar derin bir 
infial uyandıran Fransız - Türk 
anlaşmasının yapılacağından do -
layı memnun olınaklığımız lazım
dır. 

· Amerikanın Avrupa meseleleri 
karşısındaki vaziyetini mevzuu 
bahseden Jour gazetesi yazıyor: 
Bazı hareketler vardır· ki müiı

hasıran tedafüidir. İngilterede 
mecburi askerliğin konulması, si
yasi hareketlerden ziyade harbin 
gerillemesinde amil olmuştur. A
merikan bitaraflık kanununun ta
dili de ayni tesiri yapacaktır. 

Justico gazetesi de diyor ki: 

SAYFA 1 

Dr. Kırdar An karadan döndü Büyük 
Kurultay Vali halledilen şehir 

işlerini anlatıyor 
5 milyonluk istikraz muamelesi bitti. Tram
vay, Tünel ve Elektrik İdarelerinin devri 
layihası meclisi umunıi heyetine verildi. 

(Baş torafı 1 inci sayfada) 

J zeni kurmak ve vatandaş saadet ini 
ameli hayatın icaplarıııdan silze
rek temin etmek yollarını arar. 
Yine Kurultayım~ Devlet icra 
fonksiyonuna milli iradenin bütün 
milleti kapsayan tümlüğü içinde 
istikamet tayin ederek Devlet is
tiklfılini milli iradeye en kısa yol
dan bağlamak düsturlarını kurar. 
Onun içindir ki bu kendine has 
düsturlarile Cumhuriyet Halk Par
tisi cihan efkiirının hürmet ve tak
dirile yüz yüzedir. 

Partimizin bu prestijini, göz ka
maştıncı muvaffakiyetleri ve onla
:n da teşkilatlanmasındoki aslilik 
temin etmi~tir. Kurultay Parti teş
kilatlarının kalbi elınak haysiyeti
le kendi nefsinden doğma (iınma
nent) hadisesinin en beliğ bir mi
salini teşkil eder. 

Cumhuriyet Halk Partisi teşki

latının en küçük kademesi olan köy 
ocaklarındı;n başlıyarak halk mü
messilleri vusıtasiyle her sene bü
tün Türk milletinin ne yapmak ve 

Vali Lütfi Kırdar ıstarı6ullular ara•ıncla ne olınak istediğini sorup tesbit e
de ede halkın ihtiyaç ve arzulan-

Bir müddettenberi Ankarada derhal tatbik mevkiine konacak - nı, (dilekler) umumi adı altında 
bulunmakta olan Vali ve Belediye tır. Bu arada -On safta yollar mese- Parti Vilayet İdare Heyetlerinde 
Reisi Dr. Lıitfi Kırdar dün sa - lesi vardır. toplar. İki ;cnede bir oralarda top
bah şehrimize gelmiş ve Yaydar- Taksim kışlasının Haziranda !anan mümessiller lıu dilekleri 
paşada viiayet ve belediye erkanı belediyemize devri muamelesi ya- formülliyerek Anknraya gönderir. 
tarafından karşılanmıştlr. pılacaktır_ Bundan başka Nişan - Ankarada büyük ölçüde bir halk 

Vali dün doğruca belediyeye t~ında Emek apartmanında aşağı mümessilleri topluluğnnun yaptığı 
gitmiş oradan vilayete giderek bir olan saha sahile kadar beş taksitte Büyük Kurultay ise bu dilekleri 
müddet orada da meşgul olmuş - ve müsait şeraitle Emlak Banka - sıralayıp onlan bir iş programı ha-
tur. Öğleden sonra yanında Bele - sından belediyeye alınmıştır.• .!inde hükfımete devreder. 
diye Fen Heyeti Müdürü N_uri ol- Ekmek - . O günden başlıyarak hükUmet, 
duğu halde şehirde bir teftiş yap- iŞi bu dilekleri iua programının 

O-· - d--· - .. bel d" ek •er•evesi i.rine dagı" tıp tahakkuk 
mış, Harbiyede yeni yapılmakta gren ıgıroıze gore e Lye ' ' .,....... 
olan turnuvarlarığ halii.ları Taksim mek ıneselesile yakından alakadar ettirmek vazifesini almıştır. Gele

bahçesini, laleli refıojlerini, Fatih
teki refoj sahasını. Fatihte inşa 

lıalin<leki yolları teftiş etmiştir. 

Vali dün gazetecilere Ankaradaki 
temasları hakkında şu izahatı ver
miştir: 

•- Ankarada beş milyonluk is-
tikraz işiııin teferrüatile meşgul 

olınaktadır. Ekmek fabrikası yap - cek Kurultay vasıtasiyle onlardan 
mak için belediyeye birçok firma- neler yapabildiğini yine en kü • 
!ar müracaat etmeğe başlamışlar- çük kademelere kadar Halk Parti
dır. Belediye ekmek meselesinde si teşkilatına ve böylece bütün 

millete b:Jdirir. asla inhisar yapmak niyetinde 
olmayıp yalnız güzel ekmek nü - Bu suretle Kamutayın dışında 

munesi vermek azmindedir. olarak Devlet ve Hiikômet üzerin-
de teessüs eden halk mürakabesi 

oldum. Şimdiye kadar bu para M a c a r ·ı 8 ta n d a 
iÇin yiizde 6.5 faiz vermek mevzu-, 

l 

dünyanın hiç bir tarafında görül
miyecek kadar g~niş~ hacin1li, de
vamlı ve ayııı zamanda m'llidir. İş
te bu rolünden dol2yıdır ki Parti
ınlli Halk Partisi olarak tanıyor 
ve tanıtıyoruz. Popıılaire adını ta
şıyan başka partilere göre farkı· 

bahisken bunu yüzde 5.5 a indir- ı 

dik Keza muamele vergisinden de •ınt•ıhab 
istisna edilmesini temin ettik. Bu neticesi 
para 15 senede ödeneeektir. Fazla 
faiz vermemek için parayı azar a
zar çekeceğiz. İlk alacağımız meb
lağ istimlak işkrinde kullanılmak 
üzere 400 bin liradır.· 

Tramvay ve stadyum 

Budapeşte, 30 (A. A.) - İntiha- ıınz budur. 
batın neticeleri resmen bildiri! - Fakat halkın bu murakabeyi 
mektedir. Hükumet partisi bloku yalnız Kurultay vasıtasiyle yaptı
hıristiyan sosyal partisinin elde et 

1 
ğını sanmak hatadır. Kurultaya 

. kadar teşkilat kademeleri, ayrı ay-
tiği 3 meb'usluğun inzimamile 169 n ve devamlı olarak bu müraka-
meb'uslıık kazanmıştır. beyi yaparlar. 

Elektrik, Tramvay ve Tünel ida- Oklu haçlar 25, müttehid nazi Halkın dileklerini Hlikılmete, 
relerinin belediyeye geçmesi hak- partisi 3. ırki müdafaa partisi 3, Hükimıetin başanlannı halka nak
kındaki kanun 18.yihası dört en - milli irade partisi ile küçük ziraat- letmck vaziyetinde olan Kurultay 
cümenden geçmiş ve meclis umu- çiler partisi 9, milli cephe 3, libe- aynı zamanda halkla hükômetin 
mi heyetine havale . edilmiştir, ral partisi 5, sosyal demokrat 5, 1ittisalini ve iş birliğini di!~enlem~ 
Bütçeden sonra bu layihada mü - bulunuyor B M: tt 'd .. 

h ·sı· · h - 3 ·· tak.il . u v-ye en e oy-
k 1 kt ırı ıyan nazı cep esı , mus . . 

za ere o unaca ır. . , le genış bır çalışma sabası açılmış 
Dolmabahçe <tadyomunu in•a namzetlik 2 mebusluk kazanmış- 1 k" da . t' h iki """ ;- o uyor ı ora ıs ıyen a aı ya-

edeceğimiz saba olan eski Istab - lardır. 8 Meb'usluk tesavii arayan pan hükômet doğrudan doğruya 
ıliamire binası Beden Terbiyesi 1 ka-lınıştır. temas halinde olduklan için bu 
Genel Direktörlüğü emrine veril- 24 intihap dairesinde alınan ne- kat'i mürakabenin ağırlığı duyul-
miştir. Burası da bize verilecek ve ticeler henüz ilan edilmemiştir. maz. İleri yürüyüşün hızı ve her 
bu suretle stadyom inşa edilmiş o 0 çeşit başarı - iimil ve müessir kim 

lacaktır. Bu husustaki plan hazır ltal yan zabitlerinin terfi olursa olsun - halkın arznsıından 
olduğundan faaliyete hemen ge - doğmuş ve halkın gözile takip e-
çilecektir. ŞBkill~ri dilmiştir. Takdir yine halk gözile-

A dir. İşte büyük Kurnltayın Devlet 
Otobüs işi ve bütçe Roma, 30 (A.A.) - yan mec - hayatında yaptığı müspet tesirin 

!isinde harp bütçesi hakkında be- ifadesi budur. 
İstanbulun otobüs işini tramva-

ya raptedeceğimiz için otobüs me- Y•.natta bulunan harbiye müste - Büyük Kurultay kendisinden 
selesi de tramvayın belediyeye in- şarı general Pariani, zabitlerin doğduğn, kendisi iÇin çalıştığı ve 
tikalinden sonra halledilecektir. terfi sistminin münhasıran seçme kendisine dayandığı (halk) ile ba-
Şehir bütçesi tasdik edildiğin - prensipine istinad edecek şekilde zı sosyetelerin tanıdığı manadan 

den teahhurauz olarak her faslı ı tadil editeceğini -söylemiştir. bambaşka ve üstün bir varlık ta-

r ======================~ 
Türk - Fransız müzakereleri-

nır. Bizim anlayışımıza göre halk; 
sınıfsızlaşnıış, hak birliğine ermiş, 
hayata atılırken de, hayat jçin ça
lışırken de müsavi şartlardan mü
savi derecede faydalanmak imkan
larını bulnın~ içtimai bir varlıktır. 

( llaş taTo.jı 1 inci sayfada) İmtiyıızm en siliğine, soy ve boy 
üstünlüğüne kıyam etmiş, milli 

Fransız diplomatik mahfi ileri, Sovyet hükUınetinin ne Lon-
hikimiyet bahsinde önlük ve ge-

draya ne de Parise sefirleri vasıtasile henüz kafi cevabını ver- f 
riliğe, zümre men aatine, hususi 

ınediğini tasrih ediyorlar. Bira Moletof'un yann söyliyeceği gayeler inadına cephe alnuş olan 
nutkun sovyetler birliğinin umund politikasına talltik edece- Türk vatandaşları Büyük Kurulta-
gı ve müzakereler hakkında sarih bir işareti ihtiva etmiyece- yın ve Partinin halk diye tarif et-

ği anlaşılınaktadır. tiği kitleyi teşkil eder._ Bu bakım-
A;yni mahfiller, Fransa, İngiltere ve Sovyetler birliği ara • dan Türk milleti Türk halkı de-

Vekili Fuat Ağralı ve. Maarif Ve - 3 - Bazı vtlayet ve kaza mer
kili Hasan Ali Yücel'in mütaleala- kezlerinde lise açılması meselesir 
rına müracaat edilmiş ve müza - ne gelince, partimizin programın -
kereye iştirak etmekte bulunan da mevcut liselerin takviye edil -
Parti Genel Sekreter ve Erzurum mesi emrolunmaktadır. Bu sebep'
Meb'usu Dr. Fikri Tüzer parti le ye~i lise açmadan elde mevcut 
genyönkur azaları. Sinop Meb'u- liseler takviye edilecektir. 
su Cevdet Kerim İncedayı ve An - 4 - Bazı delegeler, hususi mek
kara Meb'usu Mümtaz Sökmen'in teplerdeki imtihanların esaslı ol
izahatmdan istifade olunmuştur. mamasından bahsettiler. Bu dilek 

Encümen bütün bu tetkikatın- yerindedir. Her talebenin aynı ilim 
da proje üzerinde esaslar mahfuz ve fikir sevivesinde olmasını te -

suretle halkın 17 - 22 lira arasın

da bir fiyatla birer radyoya sahip 
olabileceklerini ve haılkın bunları 

kolaylıkla kullanabilmesi rçin de 
ayrıca tedbirler derpiş edildiğini 

kaydeylemiş ve İstanbulda Orta -

köyde bulunmakta olan kömür de
polarının kaldırılması hakkındaki 
dileğe cevap olarak: .Bunların kal 
dırılması mukarrerdir> -iemiştir. 

Amerika reisicfunhuru Ruzvel -
tin infirad siyaseti aleyhinde ye
niden girl:jtiği mücadele Fransız· 

İngiliz - Sovyct anlaşmasının ya • 
pılmak üzere olduğu bir ~ıraya te 
sadüfü de açıkça gösteriyor ki, 
Amerika tahakkuk etmek üzere o
lan ittifak sistemini iyi karşıla -

sında bir prensip anlaşmasmın tamamen hasıl olduğtınu bil- mek olur. 

dirmektedirler. Zaten Büyük Türk İnkılabının 
Fransız • Türk müzakereleri de sonuna gelmiş ve Par isle 

Ankara arasında gerek Hatay meselesi ve gerek Türk - Fran. işlediği milli vicdan Türk milleti-
ne bu halkçılık şıarını kazandırdı

sız garanti paktı hakkında tam anlaşma mevcuttur. Jl.lüza • 
ğı gilndenberi Türk sosyal varlı

kereler tİıli elıemmiyeti baiz bazı noktalar hakkında devam 
ğı içtimai teşekküllerin en ilerisi, 

etmektedir ve hafta sonunda gerek üç taraflı ani-aşmanın ve ge· . k D 1 ti . • t kk''Jl · . . , Tür ev e sıyası eşe u erın 
rek Türk • Fransız anlaşmas mm kafi olarak akdı beklenebılır. .. tün' •• 

en us u ı;lmak yolunu tutmuş 
..___ --~ d "il '? 

maktadır. •-- eg mı. 
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Bazıları sanki bu dünyada saa-ı Annem az ıamanda IJliınla a -
det, rahatlık var mı derler. Ben ranuzda olan şeyi keşfetti ve bir 
şimdi bu toprak üzerinde insanın gün bana •Öyle zannediyorum ki 
pekala mes'ud olabileceğine ina- bu. Lllian seni baştan çıkarıyor tie
ıuyorum. Y alruz şuna da inaruyo- di. Şeni b~an çıkarmaya çalış • 
rum ki bu saadeti bulmak için bir ınasının sebebi de şudur: Kendisi
çok müşküllere göğüs germek ve ni o ailenin içinden çekip kurla -
onu çekilen ıztıraplar, acılarla sa racağını ümit ediyor.> 

tıl almak lazımdır. Bu muhavereden birkaç gün son 
Ben daha senelerce evvel, haya- ra anneme Lilianla evleneceğimi 

tıını iyi bir şekilde geçinecek ka- habe..r verdim. :ı;lir kelime söyle -
dar namuskarane kazandığım za- medi. Yalnız gözleri yaşla dolarak 
:nanlarda, küçük evimizde an - yüzüme baktı. Fakat ben artık ta
nem ve küçük Lulumuzla beraber mamile değişmiştim. Liliandan 
sakin ve iyi günler geçirdim. başka kimseyi düşünecek halde 

Bizim küçük Lulumuz daha çıo- değildim. üstelik kararımı Lucet
cukluğunda hiç te öyle küçük a - te'e bildirmesini de anneme yalvar 
lelade bir tip değildi. Büyüyünce dım. Bunu yapacak yüzüm yoktu. 
bil!:bütün güzel, tatlı bir genç kız z Ilı k • ı 
nldu. İsmi Lucette'di. Fakat biz o-
r.u aramızda küçük ismi ile Lulu 
C!ıy.,, çağırmaya alışmıştık. 

~ucette haz:pte ölmüş bir aske
rüı kızıydı. Onu, cesur ve becerik
li bir kadın olan annesi büyüttü. 
Bu kadın benim annemin çocuk
luk arkadaşı idi. Onlar ikisi pek 

sevişirlerdi. Lucette 14 yaşında 
iken büyük bir felakete uğradı, 

annesi öldü. Kızcağız hayatta tek 
başına kaldı. O zaman onu biz 
yanımıza aldık. O sıralarda ben 
askerliğimi yeni bitirmiş, eve 
dönmüştüm ve bu küçük aileyi 

ava ızcagız ... 

Fakat bütün yaptıklarımın ce -
zasını pek ça:buk ve pek hazin bir 
şekilde ödedim. 

Lilian karım olup ta evime yer
leşir yerleşmez derhal değışti. Yü· 
zündeki maskeyi atarak bana asıl 
karakterini gösterdi. 

Bütün işlerine karıştığını söyli -
yerek annemden şikayet ediyor 
evvelce nişanlı gibi olduğumuzu 

bildiği Lucette'e kızarak onunla 
eğleniyor, daha birçok hysuz -

luklar çıkarıyordu. Zavallı küçük 
Lulumuz bütün bunlara sükunet-

oldukça iyi geçindirecek bir iş le tahammül etmesini biliyordu. 
bulmµştum. Annem ben ve Lu -
cette' birbirimizden memnunduk. 
Hayatımız tatlı bir sükQnet için.de 
geçiyordu. 

Seneler geçti. Lucette bUyüdü. 

adalatl OSyalistler Unutulan bir yddız •. 
. . ; Alman artisti güzel Hertha Thiele 

V1ılletler cemıye- Kongrede hara- şimdi Zürih'de satıcılık yapıyor 
tinde konuşulan 1 retli münakaşa. 

meseleler lar oldu 
Zürihden yazılıyor: 

Sekiz sene oldu. Ben pek nadir 
sinemaya giderim. Bununla be -
raber bir gün bir vitrinin camına 

Moskova, 30 (A \ - İsvestia Nanles, ;ıo (A. A.) - Sosyalist konmuş olan genç bir kız resmi 
yazıyor: fırkası dün bir takrir kabul ede - dikkatimi çekti. Yaklaşıp baktım. 

Milletler Cemıyeti konseyinin rek fırka mensuplarının cSovyet Bu solgun, mavi gözlü, dümdüz 
105 incı içtima devresi, Milletler döstluklar1>, •beynelmilel kızıl saçlı bir genç kızdı. İsmini oku -
Cemiyetinin Aland adaları mese - yardım. ilh .. gibi komünist fikir- dum: Herta Thiele. Bu benim için 

lesitı<.f~ki ha~cı hareketini tenvir l"rden mülhem gruplara intisap - meçhul bir Alman ismiydi. Bir a-

etmiştiL /arını takbih etmiştit fiş onun cMadchen in Uniform• i· 
Finlandiya ve İsveçın delegele- Fırka, bu suretle evvelce cahla- simli filmin baş yıldızlarından bi· 

1 ri, mezkur adaların teslihı hak • k' .. · ld • ·1 • d' d Ü · 
r . 1 ı rapor• unun munakaşasına ka rı o ugunu ı ave e ıyor u. « nı· 
kındaki proJe erıni konseyden ka- 1 k . . . 
bul · k h' 1 tar verildiği sırada ve müteakiben formalı genç ızlar. ısmındekı bu 

ettırıme veya ıç o mazsa tes f'lm' k d k .. · · 
l · k · · b h d bu raporun kabulü esnasında ı ı mera e ere gormıye gıt . cı ettırme ıçın ey u e yere ça-

l:şmı.şlardır. Bunlar, son üç gün ıkazanmış olduğu iki zafere ila - tim. Ve bu filmi tekrar tekrar oı 
içinde konsey azalarının bu hu • veten Paul Faure'a yeni bir zafer defa seyrettim dersem bana şaş -

HERTHA THİELL 
sustaki muvafakatıni elde etımeye t!aha kazandırmıştır. mayınız. O vakte ka<jar gördü -
""• yere uğraşmıştır. ğüm hiçbir film üzerimde bukadar J Çünkü Manuela çok büyük bir rol .,..,. Malum olduğu veçhile kongre-
Mallım olduğu üzere, konsey de çarpışan iki temayül vardır: derin bir tesir bırakmamıştır. dü. Çok güzeldi ve bir daha öyle-

toplantısından ~k daha evvel İs- Her türlü ittifaka muarız olan, Şimdi bugün bile Herta Thie • sini bulmama imkan yoktu. On -
veç Finlandiya, 1921 mukavelesini dahilde fırkanın stikl.8.lini ~amami- l:'.~. açık, aydı~lık, ifade dolu yü: dan sonra deruhte ettiğim roller 
imza eden bütün dvletlerin Aaland le muhafaza etmek arzusunda bu- zunu, ve muallime Dorothea Wı-

k" ı kede ı hepsi çok da1ıa az jyiydiler. Sonra adaları statüsünü değiştirmek için lunan ve bari.ede cSulhperver• ol - ec ın kapa ı, r i derin manaI.ı 
hr · i d d .. .. 'b! vaktaki Almanyada sinema Başka ı muvafakatlerini almıştı. Fakat mak gaye.;ini takip eden Paul çe esın ara a sıra a gorur gı · 

b Finl d . İ · ı olurum efendilerin ellerine geçti o zaman u, an ıya ve sveçe, proJe e- Faure tema.yülü. · 
rini konsey tarafından tasdık et - Dahilde cümhuriyetçilerln bir Birkaç hafta evveldi. Berline benim için çalışmak büsbütün gay· 
tirmeye yardım etmemiştir. Fin- /ll'aya getirilmesine ve hariçte te- gittim. Orada meşhur bir sinema d mümkün hale geldi. 
landiya ve İsveçin planları 1921 cavüze karşı mukavemet cephesi- salonunda tekrar •Üniformalı o, altın rengi saçları, ince pro • 
mukavelaiinin muhteviyatına ve ne taraftar olan Blum temayülü. genç kızlar• filmini seyrettim. Bu fili ile tam bir Alman tipiydi. İs _ 
ruhuna o kadar nokta vardı ki ve film Almanyada h"' hususi bır' 

• • Dün öğleden 90nra fırkarın va- "'-" h 'Ik filın' d · muhalif ve bizzat ulanda ka- tidadını ise da a ı ın e ıs -
ziyetini lesbit etmek maksadile rağbet görmekte devam ediyor. Si-

ranlık ve şüpheli nihayet umumi siyaset hakkında mühim nemadan çıkarken kendi kendime: bat etmemiş miydi? 

Şu küçük satıcı kız muhakkak Sovyet hüklımetinin itiraz - B 'k' b"yük' t' t Jd 1 ·-· bir müzakereye girişilmiştir. • u ı ı u ar ıs ne o uwı r 
!arı o derec kanaat verıcı ve · diye, sordum. Dorota Wieck ve ki kadir bilen ellerde Rahatsız bulunan Blum, içti -
münakaı;;a götürmez bir mahiyet d Herta Thı'ele bu fı'lmden sonra yı· -mada hazır bulunmuyor u. 
arzediyordu ki, milletler cemiye- ne brlikte cAnne ve Elisabeth. fil 

yıldız olarak ortaya 
büyük bir 

çıkabilirdi, 

ti konseyinin henüz 11\yıkile hazır R.)ı.one mebusu Andre Philip, 
!anmamış olan Aaland adaları me- eski nazırlardan Albert Serol, 

selesinde bir karar alması, enler -
nasyonal meseleleri güçleştirir ve 
dolayısile sulh davasına zarar ve
rirdi. 

Blumcuların noktai nazarını mü -
dafaa etmişlerdir. 

'Serol, totaliter memleketlerinin 
kendi ideolojilrini başka memle -

Finlandiya ve hveç delegeleri • kellere zorla kabul ettirmeğe ça
rrin, projelerini konseye kabul et - lışmakta olduklarını söylemiştir. 

tirmedikleri için uğradıkları mem- Mumaileyh, sözüne şu suretle 
nuniyetsizlik kolayca anlaşılır. E- devam etmiştir: 

ğer projeleri tasdik edilmezse mil
letler cemiyetinden çekilecekleri 
yolundaki tehditlerin bile konse 
yin aldırmadığını müşahede et -
mişlerdir. 

Şu halde amele sınıfında dün -

yada olup biten şeylere karşı ala-

kasızlık göstermekle beraber mem 
leketimizde depıokratik hüriyet -

Sovyet delegesi Maisky, Aoland lerden istifadede devam edebile -
meselesinde, bunun melhuz neti- ceği zannını tevlid etmekle bu sı
celeri hususunad aza devletler a- tııfa karşı bir cinayet işlemiş olu

ruz. Bizler, totaliter miiletleı:'e 

karşı öyle bir sed vücude getir -

meliyiz ki, diktatörler bu sedde 
çarpmaktaı; korksunlar ve anlaşıp 
uyuşmağa meyletsinler. 

diye, düşündüm. O merdivenin ilk 

basamağına kendi kendine ayağı -

nı koymuştu bile .. öyle ise bütün 
mes'uliyet mensup olduğu kum -
panyada değil miydi? 

mini çevirmişlerdi. Sonra Do -

rathea Wieck Holivuta gittir orada 
cBeyaz Rahibe• ve cNirıni, filmleri 
ni çevirdi. Almanyaya döndü Prag 
h talebe. filminin baş yıldızı Genç kız ağır mahzun bir sesle: 
oldu. Şimdi de cDördüncü hiçbir - Ailemle birlikte yaşıyorum, 
zaman gelmiyecek• filmini çevir- tedi. Hayatımı kazanıyorum. Bazı 
mekle meşguldür. Demek oluyor defa rollerimi düşünürüm. O za -
ki o halihazırda faaliyette bulu -ı manlar şimdi bana uzak gayri 
nan bir yıldızdır. Bir zamanlar u- mümkün birer hayal olarak görü
nutulur gibi olduysa da son fil- nüyor. 

minden sonra yine !ayni sükseyi Elini sıkmıya cesaret edemeden 
yapacağı kuvvetle tahmin edili - onu terkettim. Mağazadan çıktık
yor. tan sonra dönüp kendisine son bir 
Peki Hertha Theiele? Onun da Ber defa baktım. Ve camların arkasın
linde birkaç film çevirdiğini bili - da gördüğüm ool.gun sarı.şın genç kı 
yordum. Fakat Almanyada nazi zın başını bir zamanlar beyaz per
devri başladıktan sonra bu genç dede hayranlıkla seyrettiğimi dü -
kız beyaz perdeden kaybolmuştu. şündüm. Bu genç çehreyi şimdi bi-

Geçen gün öğleden sonra Zü • le mektepte, karyolasının ayak u -
rich'in sakin caddelerinden birin- cunda ıztırap içinde muallimesi -
de dolaşıyordum, birdenbire mağa nin kendisini öpmesini beklerken 
zalardan birinin vitrini 3tkasında görür g1bi oluyorum. 

Ankara radyosu 

1639 m. 183 Kes. ııo Kw! b 
Dalga uzunluğu -

Q. 19.14 m. 15195 Kca. ZO ıı:w l 
T.A.P. 31.19 m. 9465 Kca. ıo Kw 

Saal 12.30: Program. 
Saal 12.35: Türk müzlfl: 1 -

Osman beyin Hüzzam peırevL 

2 - M. Celilettin paşanm Rü.z • 
zam şarktsı: (Kerem eyJe mest&· 
.ne.) 3 - Hüzzam şarkı: (Çakır 

yücelerden.) 4 - Leminin şarkı: 
(Yeter hicranlı sözler.) 5 - Le -
minin şarkı: (Son aşkımı car a.) 
6 - Taksim. 1 - Halk lürkiisüı 
(Yürü dllber yürü.) 8 - Halk 
türkii.,ü: (Demirciler demir ... ) 

Saat 13: Memleket saat ayara, 
ajans ve meteoroloji habrrlerl. 

Saat 13..15 - 14: l\lüzlk (Riyase
llcümbur B'ndosu - Şef: İhsan 
Künçer.) 1 - O. Gese...., - Marş. 

2 - Poppy - Endülüs valsi. 3 -
Flotow - cMartha• operetinin U
vertürü. 4 - Ch. Silver - cLa 
belle au bols Dormant• operetin
den aeleluıyou. 

Saat 18.30: Proeram. 
Saal 18.35: Müzik (Net'eli Dllk

lar) PL 

Saal 19: l[onıışma. 

Saal 19.15: Türk mllslil (FUJI 
be:relL) 

Saat 20: Memleket saat a7ar11 

ajaruıı ve meteoroloji haberleri. 
Saal 20.15: Türk müzlfl. 1 -

Mahur peşrevL 2 - Şeref ioclli

nln mahur ıp.rkı: (Alamam doi .. 

rusu.) 3 - Dedenin mahur ıprku 

(Sana liyılı. mı.) ( - Klamel 

taksimi. 5 - KürdlUhlcazki.r pr

k.ı: (Aşkınla dolan sineme.) 6 -

Kürdllt hlca2kil.r sas sematsl. '7 -
Artakinin Evio şarkı: (Aşkınla 

harap olduğumu.) 8 - Yesari A .. 

sunın Ev1' şarkı: (Benim ökııiis 

benliğimde.) 9 - Halk türkiisöı 

(Eli gözlerine korbao .. ) 10 -

San kordelıi. 

Saal 21: Haftalık posta kolu.oıı. 

Saal 21.15: Esham, tahvUAl, 

kambiyo - nukut ve zlraal borsa

sı (fial.) 

Saal 21.25: Net'ell pliltlar • lL 

Sul 21.30: Mllzlk (Klioilk or

k .. ıra - Şel: Necib ;\fl<m.) 1 -

Becker .. İlkbahar .. M.elod.I. 1 -

o.car Pelras - bdııcı avcılan • 
Fantezi. 3· - Demer"'1eman - A· 

ranJueıde bir bayram. t - Drl
l'O - Serenad. 5 - .Paul Llnoke • 

Ollmplyadlarda - Marş. 8 - J, 

Slraııss - Artlsl ba:ralı (va!ıı). 

ı - Chopln - Nokluroe - mi mi -

nör. 
SaAI 22.30: Müzik (Melodiler • 

Pi.) 

Saal 23: Son aJans haberleri 
ve yarınki proıram. 

Saal 23.15 - 24: Mllzlk (Caa • 
baod) Pi. 

Gayet yumuşak huylu iyi yürekli 
bir genç kız oldu. Annesinin bil -
tün cesaretini, hayatın bin bir tür 
lü güçlüğüne karşı onda mevcut 
olan o büyük tahammül ve sabrı 

Fakat nihayet Lucette Paristen 
uzak bir kasabada mekteplerden 
birinde muallimelik bularak gitti. 
Annemi de lıirlikte götürdü. Çün
kü ihtiyar kadın onunla yaşamayı 
bizim yanımızda bulunmaya der
hal tercih etmişti. 

rasında ittifak bulunmadığını pek 
doğru olarak kaydetmiştir. Bina -
enaleyh, kararını 1921 muk&vclesi
ne istinat ettir~n konsey mezkur 
mukavelenin adalar:n silahlan -
dırılması yolunda tadilini tasvıp 

eylemiştir. Sovyet hükumeti v 0 

efkarı umuıniyesi Aaland msele
sinin son konsey toplantısında.ki 

müzakere neticelerini göz önünde 
bulunduracaktır. Hiç şüphe yok 
ki Sovyet hattı hareketinı çizen 
baı;;lıca nokta Sovyetlerin cmni -
yetine ve Sovyet hükumetinin 
müdafaa edildiği sulh davasına 

bağlı bulunan Aaland aadları, re
jimine olan sıkı aHikadard:r. Mil
letler cemiyeti konseyi tar:ıfından 
Aaland adaları meselesin.de bu·gün 
alınan vaziyet enternasyonal me
selelerin hallinde ciddi tetkikatta 

Buna mukabil Lebail, Faurcu -
!arın vaziyetlerini tarif etmiş ve 
bilhassa ihata siyasetinin aleyhin
de bulunarak böyle bir siyasetin 

Alman milletini nazi cereyanı ile 

birleşmeğe sevkedeceğini söyle -
miştir. 

bana yabancı gelmiyen bir satıcı 
çehresi görür gibi oldum. Merak 
ettim ve içeri girdim. Bu çok sa
rışın bir genç kızdı. Derin mil.nalı 

soluk mavi gözleri vardı. Vücudü 
ufak t.efekti gayet sade siyah bir 
elbise giymişti. Benimle gayet fa
sih bir Viyanalı lehçesi ile ko -
nuştu. Birkaç blı1z görmek istedi

ğimi söyledim ve bluzlarla meşgul 
görünerek onu dikkatle tetktk et
miye başladım. İçimden bir ses ba 

na: 

IFUOmDeır: 

tevarüs etmişti. 

Annemin en büyük emeli bizim 
ikimizin birleştiğini görmekti. 

Benimle açık bir şekilde bu bah 
si konuşmamıştı. Fakat bunu çok 
tyi hissetmiştim. Zaten biz ikimiz-

• •• 
Yalnız kaldık. Ben biraz rahat 

edeceğimizi zannetmiştim. Halbu-

ki bunun aksi çıktı. Lilian her ak
şam sokağa çıkmak, kabarelere, 

müzikhollere, tiyatroya, dansing -
lere gidip eğlenmek istiyordu. İş-

ten yorgun dönmem, evimde din -

d~ aramızda bunu ima edecek hiç lenmek istemem onu arzusu..'!dan 

b~r ?~his .ol~amasına raJ~en ken ı vaz geçiremiyordu. Eğer istediğini 
dımızı ıki nışanlı farzedıyorduk.. yapmazsam bir başkası ile yolunu 
Bu bize .. gayet ·~bii. g.örünüyordu. 1 bulup arzusunu yerine getirece • 
Lulu muşfık ve ıyı idı. Karım o - ğine emindim. Halbuki brkunç 

bulunmaksızın kararlar verilme -
sinin doğru olmadığını isp~ı eden 
yıeni bir delildir. 

---000---!ursa mesut olacağımı hissediyor
dum. Fakat bir gün bütün bu gü- bir şekilde onu kıskanıyordum. Bu - ispanyadaki Portekizliler 
zel ve maJrnd düşüncelerlmi, ka- adeta bir hastalıktı. Müthiş ıstırap Lizbon, 30 (A.A.) _ İspanyada
rarlarıını alt üst edecek bir hadi- çekiyordu. Kıskançlık yüzün - ki Portekizli gönülllülerin mem • 
se oldu. Lilian'a tesadüf ettim. den sık sık kavga ediyor<ı tık. Ve leketlerine iadesi tarihi henüz tes 

Size Lilian'ı anlatmak için ev - nihayet barışmak için af istiyen bit edilmiş değildir, fakat zanno-
vela şunu söyliy2yim ki J...ilianla yine ben oluyordum. lunıduğuna göre bu iş Haziran baş-
Lu<!elte'in arasında gece ile gün- • ı langıcında yapılacaktır. 
düz kadar fark vardı. Lilian aba- •• Portekiz gönüllülerinin harekE:t-
rıoz gibı esmerdı. Lucette nıahçup 1 Bir müddet sonra Lilian büs - !eri sırasında Alman ve İtalyan 
tatlı, tam bir genç kız tipi, Lilian bütün çekilmez bir hal aldı. Ben - 1 gönüllülerine yapılan şenlıklere 
ise tam manası ile ~ir k~d~ tipi ı den çok para, iyi elbiseler, zengin, mümasil şenlikler yapılacaktır. 
ıdı. Uzun boylu ve guzeldı. Insana genış bır hayat istıyordu ve sık --<>•o---
arzu veren dudakları, baktığı za- sık: 

Altı azadan mürekkep mahdut 
komisyon, bugün öğleden sonra 

Blumun evinde toplanarak Fau -
recu ve Blumcu t.omayüileri telif 
edecek bir takrir tanzimine çalı -
şacaktır. 

Blumun yakınında bulunanlar 
arasında, mumaileyhin böyle bir 

takriri ancak azlınkarane bir ha
rici siyaseti mihver ittihaz etmesi 
ve mütekabil yardım misakını ka
bul etmesi halinde tasvip edeceği 
beyan edilmektedir. 

Faure'un bu yolda bir fedakar
lıkta bulunmasından şüphe edil -
mektedir. 

Blumun sıhhi vaziyetinde salah 

hasıl olmuştur ve bugünkü celse
lere riyaset edebileceği tahmin ır 
lunınaktadır. 

lngiliz hükümdarları 
Viktoryada 

Victoria, 30 (A.A.) - İr.giltere 
man ürperten gözleri vardı. - Benim gibi güzd bir kadının 

Onu ilk gördJ.ğüm gün bir uy -
bu 'Sefil hayata, senin gibi fakir 

kutlan uyanır gibi oldum, şaşır - bir . adama daha fazla tahammül 

Londrada büyük bir yangın 
Londra, 30(A.A.) _ Evvelki ge- kral ve kraliçesi, saat 5 le Green-

ce Citede kain bir mo.bilye mağa _ wich buraya gelmişler ve limanda 
zasında büyük bir yangın çılonış- bulunan bütün gemilerin çaldık -

tır. At.eş, süratle etrafa sirayet e - !arı düdüklerle karşılarunışlardır. 

derek civardaki bir matbaayı. yak- .• Kral ve kraliçe, ziyalara gar -

mıştır. Cite'nin bütün itfaıye kış- kolmuş olan şehirden geçerek hü
laları keyfiyetten haberdar edil - kQmet konağına gitmiilerdir. 

dım ve derhal bütün ala.kamla ü
zerine düştüm. 

Lilian pis, fakir bir evde yaşı -
yordu. Ôyle acınacak bir aileden
di ki bir hava içinde nasıl böy -
le sefil bir hava içinde nas•J mu -
hafaza edebildiğine iruv.u hayret 
ediyordu. 

edeceğini mi sanıyorsun diye, yü-

züme bağırıyordu. 

Aman Allahım o zaman ne müt
hiş ıztırap çekiy<ır, kıvranıyor -

dum. Beni bırakıp gitmesi ihtima
li ile çıl.gına dönüyordum. 

(Arkası yarın) 

miştir. Ateşi söndürmek için iki 

saat elli tulumba istimaline mec-
buriyet hasıl olmuştur, 

Hükümdarlar, Vancouver'i Prin 
cesse Margaret vapurile terke! -
mişlerdir. 

- Bu. Herta Thiele'dir. 1 
Diyordu. Fakat o kadar sade ve 

mahcup bir hali vardı ki bir tür

lü cesaret edip ona Herta Thiele 
olup olmadığını soramıyordum. 
Paketimi hazırladı. Elime verdi ve 
nihayet kendimi tutamıyarak sor -
durn: 

- Beni affediniz Fraulein .. fa -
kat sizi çok beğendiğim bir artiste 
.o kadar benzetiyorum ki.. cÜnifor 

malı geçen kızlar• filminin kahra
manı Herta Thiele'i biliyor musu
nuz? 

- Ben Herta Thiele'im! .. 

Benim hayret ve heyecanım, 

yüzünde en küçük bir tebessüm 
hasıl etmedi. Kederli gözlerle yü -, 
züme baktı. 

- Madmazel tecessüsümü ma -
zur görünüz, dedim. Fakat sor -
maktan kendimi alarnıyacağım. 

Niçin sinemadan çekildiniz. Siz 

hala beyaz perdedeki Hannela'sı

nız. Manuela'yı ise hiç kimse u -
nutmamıştır. 

- Niçin pıi, diye, cevap verdi. 

.. 

CAROL LOMBARD ve JAMES STEWART birlikte çevirdiklcı 
•Made far Eaeh Othe. filminden bir sahnede 
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Kurultayın umumi man:sara•ı 

Milli Şal ııe V ekliler 

Milli Şef kurultayı teırif .diyorlar 
• 

MİLLT ŞEF KONUŞUYOR Milli Şef •alonda, bir ha•bıhalde 
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Kurultayın dünkü içtimaına ait 
muhtelif intıbalar Foto A. A • 
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Milli Şef ııe Baıoelıil 

Milli Şef lıurultay İftimuınt takip ediyorlar 
. 

Şefin muhterem ııaldeleri ııe refilıaları 
lıurultay toplantısından ı;ılııyorlar 
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SAYFA 1 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
RALLt 

ı 2 il • 5 6 7 8 9 ııı 11 

Zabıta Romanı: No. 20 Yazan: AG~ THA CHRISTI rr_ A'-1~.j-EJI!.' E il M. t 1 ~JA 

C "K k d• ·· •• k E B E D 1 • s o K' Al K rome: ızı, en ı orgu eme- o AV"A•~s A'LIA. l·f A 

rile boğarak öldürmüşler,, dedi 1:c~~1:ırı~ i ~ 1~!ii 
rinde köpeği olduğu halde Cooden T il Tj A 

10 il NE V A"'• 
istikametinde sahil boyunca gidi - • S A KT tlr .-SA F -A. 
yordu. Köpeği kumlukta bir şey V [° TJT li' A ·5,ij N A M 
ko.klamak iize:e !anından a~ıldı. AT T :• E 1 L E M n K J 
Mir.alay, kopegını çağırdı;.. k~!'~k H A. K Tlll 1 1 L ıA M • L 
yermden kımıldamadı. Kopegının ı - - · - '-- -- - n -
'bu hareketini garip gören sahibi, 1 M A L E • E H 1 1 L • 

- Acaba genç kızın nasıl ve ne 
gibi bir şeyle boğulmuş olıiuğunu 
biliyor musunuz? 
Müfettiş Crome, kısaca cevap 

verdi: .. 
- Kendi kemeri ile.. kalın me -

onun yanına /!itti. Gördüğü ölü BUGÜNKÜ BULMACAMIZ 
ginden bir örgü .. 

Poirot, gözlerini açtı: 
- Ah .. işte sarih bir malUrrıat .. 

hiç olmazsa bize bir şey !er öğreti
yor. Ö)o le değil mi? 

Müfettiş. baridane cevap verdi: 
- Bu ciheti henüz düşünmedim. 
Bu adamdaki hayal yoksulluğu 

beni sinirlendiriyordu. 
- Katil imzasını bırakmış. Bir 

kere düşününüz. Genç kızın ke -
meri! İşte katilin ne kadar alçak 
bir adam olduğunu gösteren şey .. 

Poirot. bana muammalı bir na
zar atfetti, ben bu nazarda fışkır
mak istiyen bir nükte sezer gibi 
oldum. Benim müfettişin yanında 
fazla konuşmamı istememekte ol
duğuna zahJp oldum. Bu sebepten 

manzarası karşısındl:ı icabı veçhi
le hareket etti: Niişa dokunmak -
sızın derhal bizleri çağırdı. 

- Cinayet yarı geceye doğru mu 
işlenmiş? 

- Yarı gece ile sabahın biri a
rasında.. buna emin olabilirsiniz. 
Bizim katilin şakası yoktur, sözü
nün eridir. Cinayeti ayın 25 inde 
yapacağını haber verir, hemen o 
gün yapar. Yarı geceden birkaç 
dakika sonra olsa dahi.. 

Crome, bir baş işaretile tasvip 
etti: 

- Evet, bu onun zihniyeti. Ye -
nl bir şey yok mu? Hiç kimseden 
faydalı malUrrıat alınamadı mı? .. 

dolayı sükftta daldım. - Şimdiye kadar hiç kimseden 
Bexill'de Başmüfetiş Carter ta- hiç bir şey öğrenilemedi. Fakat 

rafından karşılandık. Beraberinde tahkikat, henüz yeni başlamıştır. 
Kelesey isminde zeki tavırlı ve se- Dün akşam beraberinde bir erkek 
vimli genç bir müfettiş vardı. Bu olduğu halde beyazlar giyinmiş bir 
müfettiş. Crome'a yardım edecek- kız görenlerin kaffesini davet et -
ti tik, en azı beyazlar giyinmiş a -

Başmüfettiş, devam etti: şıklarile dolaşan dört veya beş 

12!146117891011 

- Soldan soğa -

1 - Bir meyva - Çağırmak. 
2 - Ters - Mühlet. 
3 - Söz hakkı - Kulp - Geri çe

virmek. 
4 - Sahip - Bı~ak bilenen de -

mir - Daire ve kürenin satıh 
ve hacim ölçülerini bulmak 
üzere kullanılan sabit adet. 

5 - 11:ldia ve isbata ihtiyaç ol -- Şüphesiz şahsen tahkikat yap 
1 
genç kızın geçit resmi fena bir şey 

malt istersiniz, öyle değil mi, Cro- olrnıyacak. mıyan şey. 
me? Size meselenin ana hatlarını Crome, dedi ki: 6 - Hafıza, tedai vesair hassele-
lzah edeceğim, siz de ona göre işe - Derhal işe koyulsam fena ol- rin heyeti mecmuasının teş-
başlarsınız. maz, Mösyö. Kahveye ve genç kı- kil ettiği şey - Ses. 

- Mersi, Mösyö. zın evine gideceğim. Kelsey, bana 7 - Şıkiıyet eden - Ters. 
Başmüfetiş, devam etti: refakat edebilir. 8 - Eser - Eski yelkenli harp ge-
- Bu kara haberi, genç kızın a-1 - Ya Mösyö Poirot? milerin.den biri - Meyan. 

nasına, babasına bildirdik. Zava1-ı Poi.rot, mütebessimane bir se - 9 - Bır nevi çıngırak - İkinci 
lılar beyinlerinden vurulmuşa dön lamla Crome'a: derecede - Su. 
düler. İsticvap etmeden evvel ken - Sizi takip ederim, efendim.. 10 - Kadem - Bır kaza merkezi
dilerine gelmeleri lçin onlardan dedi. mız. 

ayrıldım. Binaenaleyh bu nokta - - Grome'un biraz canı sıkılır gibi ıı _ İnce _ İsa . 
dan başlıyabilirsinlz. oldu veya bana öyle geldi. Poi -

Poirot, sordu: rot'yu ancak şöhreti doıayısile ta-
- Ailenin başka azası var mı? n ımakta olan Kolsey'in yüzünde 
- Evet.. Londrada daktıloğraf geniş bir tebessiım belirdi. 

olan bir kız kardeş.. kendisi ile Dostumu ilk defa görenler, onu 
şimdiden temasa girmiş bulurıu- hiç tereddüt etmeksizin hir şakacı 
yoruz. Bir de nişanlısı var .• anası· addediyorlardı, bu da :>eni çok 
babası genç kızın nişanlısı ile bir- muaızep ediyordu. 
likte dışarı çıkmış olduğunu 28n - Crome, sordu 
nediyor !ardı. 

- Cinayetin ikaında kullanılmış 
Crome, sordu: 

olan kemer, ne olmuş? Mö•yö Poi-
- A. B. C., size fazla bir şey rot, bu kemeri dehi.ili cürmiyenin 

öğretmedi mi? en mühimlerinden addedıyor. Hiç 
Başmüfettiş, masaya doğru bir şüphesiz kemeri görmek ister .. 

göz atarak: Poirot, şiddetlı bir lisarıla cevap 
- İşte, dedi .. parmak izleri yok.. verdi: 

Bexill trenlerini gösteren sahife, _ Hayır, hayır, siz bnni yanlış 
açık. Rehber yepyeni.. herhalde anlamışsınız. 
pek fazla kullanılmamış. Burada Carter, şöyle dedi: 
satın alınmamış ... Bütün kitapçı 

- Bu kemer, size hiçbir şey öğ
retecek değildir. Eğer meşinden 

çıkar - olmuş olsaydı üıerinde p~rmak iz
' !eri bulmak mümkün olurdu, fa -

dükkanlarına sordum. 

Cesedi kim meydana 
dı? 

Sabahları erkenden gezinti kat bu kemer, ip~kten kaba bir 
yapmayı adet edinmiş olan eski a- örgü. 
matör askerlerden biri, Miralay Titredim .. 
Jerome. Saat 7 ye doğru berabe - (Arkası var) 

- Yukarıdan aşağıya -

1 - Sulh - Niiktc yolile latife. 
2 - Lüzumsuz - Işık. 

3 - Duymakl3n emri hazır - Bir 
say ı sıfatı - Karadenizde bir 
h&vali halkır.a verilen isim. 

4 - Esmekten emir - Bir cismin 
işgal ettiği yer - Bir rabıt 

eJatı. 

5 - Sadık olmak. 
6 - Ev eşyasından biri - Bedel. 
7 - Kıymet - Bilgi. 
8 - ŞıkAr - Mutfak eşyasından 

bıri - Mef'ulü maa edatı. 
9 - Mevcut - Bir deniz vasıtası

Musikide sükut işareti. 
10 - Muaşeret usullerine riayet

Çünkü. 
11 - Edeplendirmek, haddini bil
dirmek - Günün ilk kısmL 

ZA YI - Borsadan almış oldu
ğum 12955 numaralı kli.ring, mil' -
saademi zayi ettim. Yenisini çıka
racağımdan hükmü yoktur. 

Piyer Lanklod 

İKDAM 

• 
lzıiıir fuarı bu yıl bü-
yük bir eser oluyor 
Kültürparkta 500 den fazla 

işçi faaliyette bulunuyor 

Kültür park 

İzmirde büyük 
bir posta telgraf 
binası yapılıyor 

İzmir (İKDAM) - Posta tel -

graf ve telefon umum müdürlüğü, 

İzmirde büyük posta ve telgraf bi-

nası inşasına karar vermiştir. Ha • 

zırlanmakta olan projeye göre 

mezcut merkez postanesi tevsi ve 

tadil edilecek, İzmirde ayrı ayrı 

binalarda bulunan posta, telgraf 

ve paket daireleri bir yerde top -

!anacaktır. 

Ödemiş, Tire, Bayındır kazaları, 
otomatik telefonla İzmire bağlan-

mıştır. Yakında Aydın, Nazilli, 

Urla ve Çeşme kazaları da otoma-

tik telefonla İzm ire bağlanacak -

tır. İzmir şehrindeki telefon şebe-

kesi de Hazirandan itibaren tevsi 

edilrne~e başlanacaktır. 

Göz hakkında 
Birçok kfilıil kimseler, miyop 

turlar veyahut iyi görcmclzer, çün 
kü anaları, babaları onların ço -
cukluklarında gözlerine iyi bakma 
mışlardır. 

Maamaiih yeni doğan çocuklara 
yapılan ilk ih ti marnlar gözlere a
ıttir. Bundan maksad, çocukları 

hakikaten kör edebilecek olan 
Metlerin önüne geçmektir. Fakat 
küçük yaş geçtikten sonra birçok· 
anneler, çocuklarının gözlerile ar
tık meşgul olmaz1aı·. Çocukları uy
kudan göz kapaklan birbirine ya
pışık veyahut gözlerinin bir 
köşesinde çapak olarak kalktıkları 
"'1man hiç te endişe etmezler. Ço • 
cuğun gözlerini sade su ile yıka
makla iktifa ederllT ki hiç le tav
siyeye şayan bir şey değildir. Fil
vaki bir kompres veya bir göz ban
yosu yapmak istenildiği zaman, 
ya tuzlu su - gözyaşı derecesinde 
tuzlu - veyahut menkular kullan
mak icap eder. Bunun için papat -
ya ve çay tavsiyeye şayandır. 

Bundan başka çocuğun çalışma 
tarzına da nezaret etmek lazım -

İzmır (İKDAM) - Beynelmilel le bir kanapeye oturmuşlardı. İz- F b k dır. 
İzmir fuarı, bu yıl çok mükemmel mir belediye reisliği, bu tarihlt ka- eci ir aza Miyopluk ekseriya mektepteki 
hir eser olarak 20 Ağustosta açıla- napeye şu kitabeyi ilave edecek - yorgunl"k arın eseridir. B&zı ço -
cak, 20 Ey!Cılde kapanacaktır. Fu- tir: İzmir, (İKDAM) - Menemende cukların iıer iki gözünde ayni kuv 
ar hazırhklarını ikmal için Kültür i İsmet İnönü, Başvekil iken bu _ Şehit Kemal Bey köyünde bir ka- vet yoktur ve bu hal onları sonra
parkta hummalı bir faaliyet göze 1 rada. ?.turdu ve istirahat ettb za olmuştur. Hasan Hüseyin oğlu !arı fena itiyat haline gelen yüz 
çarpmaktadır. Külturparkın müze sitesi bu yıl İsmailin üzeri toprak evinde top- buruşturmalanna mecbur eder, 

Her gün muhtelif inşaatta ve tamamlanmaktadır. Sıhhat müze_ Şu halde çocuk, biraz başından şi-
lanan kadınlar, evin damında gö-

park tanziminde çalışan işçi sayısı sinin yanı başında inkılap ve ziraat kayet eder em.ez veyahut ·sabah -
500 e yakındır. İnşaatın tesrii için mahsulleri müzeleri bu yıl açıla- rüşürlerken ağırlığa tahammül e- !arı gözleri yaşarmış halde kalktık 
yakında geceleri de çalışılmağa caktır. İleride burada bir de asan demiyen çatı çökmüş, alt katta !arı görülür görülmez derhal bir 
başlanacaktır. Bu seneki fuarda en il.lika müzesi inşa edilecek, ortada bulunan Ali adında 15 yaşında bir ı mütehassıs doktora müracaat cdil
mühim yenilik büyük sergi sarayı ki meydana inkılap abidesi dikile- çocuk enkaz altında kalarak feci melidir. 
binası ile açık hava tiyatrosudur. cektir. şekilde ölmüştür. Şaşı bakanların bilhassa tedavi 
Sergi sarayı binasının ön cephesi edilmeleri, onlara mahsus olarak 
85 metre genişliğindedir. Projeye u f d yapı1.mış olan gözlükleri kullan -
göre sergi sarayında 300 Stand bu r a a k it h lflalan icap eder. 

lmuu~maceaskstı·ıır.veFuyaarmkemomuır•tegso~·ndermfuareka , uru ay e- Çocuklarınızın gözlerine dikkat 
ediniz, gözlerin ne kadar mühim, 

istemiyen firmaların komiteye ı k t ı nekadar nazik olduğunu biliyor • 

~t~:~~:~~;~~~:ir~; :::::a;~~d~~ yecan a u anıyor ::::~~~ bt: ~~~~~ ~~~t~~ar etme -

t ince teşhir etmek kolaylığını da 

kabul etmişt i r. Sergi sarayı yüz Milli ~e~imizin nutku bu""yu""k -İstanbul 4 Ün<Ü İ.ra Memurlu-
bin liraya inşa ed ilmektedir, fa - V 1 J 1 gundan: 

kat bu sayede fuar komitesi, her bir alaka Ve Sevgi ile dz"nlendı•' Fatih Hocakadın mahalle~ı Kim
yıl ahşap pavyonlar yaptırmak 1 yager sokak 6 numarada ve Su! -
zahmet ve masrafından kurtul-
maktadır. Sergi sarayı, bu seneki Urla, 3o ~A.A:) - .cü:nn..ı: ıyet nunda umumi bir toplantı yapı _ tanhamamında Kalkidis hanında 

Halk Partı.sı beşıncı buyillı: l.t;ruJ- !arak partimizin tarihçesi, prog" _ 3, 4 No. da terzi Ahmet Muzaffer. 
halile Ankara sergi evinin üç mis- tay· ının Ankarada to ı n . . ·· _ 
1 b .. ·· kı·· ... d 1 k Fak t P a ma •. mu ramı, çalışması ve bugu"ne kadar Fatlh Atik Alipaşa yeni Beyce-
i uyu ugun e o aca tır. a ib .1 Urf · 

1 k 11 · ·ı . . .k. nase etı e ada bilümunı evler meydana get.i.r<liğı· eserJo-Je inkı- ğiz mahallesınde Kimyager soka-ge ece yı ar, mu emmımı ı ı o;;.ı.. 

iki pavyon da inşa edilince Anka- müe~seseler, Halkevi, Belediye lab hareketleri ve bunların feyizli ğında 8 numarada Refikaya olan 
ra sergi evi binasına nazaran beş dairesi. mağazalar bayraklarla sonuçları hakkında konuşmalar borcunuzdan dolayı Fatih eski A
misli büyük olacaktır. Bina, fuar süslenmi ş, lO da memurlar büyük yapılmıştır. tik Alipaşa yeni Beyceğiz mahal

bir halk kütlesi, Halkevi s!llonun- ============== lesinin eski Değirmen yeni Kim -
daki radyoda ve Urfada bulunan B mevsiminden sonra resim sergisi 

veya kış sporları için kullanılabi -
lecek, kışın boş kalmıY,acaktır. 
Açık hava tiyatrosu, bu seneki 

fuarda en güzel bir eğlence yeri 
olacaldır. Süratle inşasına devam 
olunan tiyatro 3000 seyirci alacak 
büyüklükte olacaktır. 

Cümhurreisimiz, Milli Şefimiz 
İnönü, iki yıl evvel, Başvekil iken 
İzmir fuarını açmış, pavyQnları 
gezmiş ve yorgıinluğunu dinlen -
dirmek için paraşüt kulesi yakı -
nındaki müstatil havuzun renga -
renk su fışkıran fıskiyeleri karşı -
sında Bayan İnönü ve çocukları i-

d resJau'de fugwyan Y3€er sokağın.da eski 2 yeni 8 kapı 
ra yolard~ ku~tayın açılmasını] numaralı eviniz 25/5/939 tarihin· 

ve Partımız Degışmez Başkanı Mi]). Brsela.v, 30 (AA.) - Araı arası de haciz ve 28/5/939 tarihinde de 
li Şef İnönü'nün mühim nutukla-1 kesilmiyen yağmurlar Oder nehri haciz için mah~llinde zabıt vara-
rını alaka ile dinlemişlerdir. ' 

ve tabileri havzasında, geçen Ey-
Memleketit\ ''il' H.alkimızın re- .lllldeki tuğyanlardan daha vahim 

fah ve saadeti uğrunda çalışan 
tuğyanlara sebebiyet vermiştir. 

kası tutulurken hazır bulunmadı

ğınızdan iş bu varakanın tebliği 

tarihinden itibaren icra ve iflas 
köylü yurttaşlarınıza, bu.gün mü-

Felaketten eiı ziyade müteessir o- kanununun 103 üncü maddesine 
ı:ıasebetile Partinin inkılap hare -
ketleri ve milli hayat üzerinde lan mıntakalar, Streblen, Muens- ı tevfikan 15 gün içinde zabıt vara-
yarattığı eserlerdPn bahsedilmek terberg, Guhrao ve Militsch mm - kasının tetkik ve diyeceğiniz var
suretile günün büyüklüğünü an _ takalarıdır. sa söylemeniz için İstanbuı dör -
!atmak üzere heyetler tertip edi- Fraclıenberg ya.kınında ~O met- 1 düncü icra dairesine gelmeniz teb
lerek köylere gönderilmişlerdir. re uzunluğunda bir sed yıkilnuş-lliğ makamına kaim olmak üzere 

Ak§am saat 20 de halkevi salo - tır. ilan olunur. (39/l!Jlj9) 

TEFRiKA NUMARASI: 85 

•w1H1Umnıuıınmıııııııınıınıuııııuınmısııııınınıııııınııııuııııııııııııııu Emine Sultanın Sarayında bir hırsız Y • z • n : M. IH SAN 

mıınıııııın•ıımuıımıııııunmm11111111ınııu11Huıııııaınıııııııo 

- Elmaslarınızı ben mi aldım? seydin ve karıyı yakalıyabilsey - rın bir ip ucu bulacağım, sanırım. la alay edersin yahut onun yaptı
Diye sordu.Şevkidil birdenbire: din yine seni affederdik... Kızların hepsi, ayrı ayrı ve me- ğını beğenirsin, şimdi alayın sırası 

- Evet, sen aldın!... Bu sözleri işittikten sonra itha - rakla: mı? 

Deyinee Sait ağa sendeledi t _ mın mahiyetini anlıyan Sait ağa - Sahi mi Sait ağa? ... Haydi in Sait ağa sözüne devam ederek: 
liştiği minderden az daha yere dü- derin bir nefes aldı. Mindere biraz şallah ... Kimden, ne haberi bu?.. - Ben şimdi size hiçbir şey söy 
§ecekti. Genç ve güzel kızın yüzü- daha yerleşerek ince ve kemikli Hınzır kız Halil ağa ile beraber liyemem. Yalnız belki yarın, belki 
ne baktı. Ona bu iddiayı verdiren, parmaklarını çıtırdattı. Bütün kız mi yaşıyor? ... Elmaslar hangisin· öbür gün daha fazla malümat veri 
bu hükmü ileriye sürdüren cesa _ lar .kulak kesilmişler, onun _vere- de? rim. Belki elmaslardan da haber 
ret ve bilgr nereden geliyordu.ıceğı ~e~a.bı beklıyorlardı. Bır. ta- Diye .birçok sualler sordular. getiririm. Sizin gİbi gevezelere 
Şevkidil hiç gülmiyerek gözlerini ~=~'.· ıkı uç kmn arasından eğile - Sait ağa bu suallere cevap vere - bundan fazla bir şey söylenemez .. 
Sait ağanın gözlerine dikmi§ti. Ö- · cek vaziyette olmadığını, yalnız işte bu ... Haydi herkes artık oda -

Sait ağa, sen bu kızın geveze- kendisine gizlice bir haber gönde- sına bakalım ... 
teki kızlar da hayret içinde don - . . . 
d 1 k ld 1 lığını hır tarafa bırak ta bize şu - rildiğini. galiba Müjganın saraya Kimisi Sait ag-anın bu sözlerin -u ar. a ı ar. · 

nu haber ver: Bizinı mücevherler- dönmek için şefaatçi aradığını an- den bir şey anlamıyarak ve onu 
Sait ağa ağzını açamadı. Şevki - den, elmaslardan arlık haber yok !attı. kendilerini avutmakla itham ede -

dıl neden sonra: mu? Gitti mi onlar? Şevkidil dudaklarını bükerek: rek, kimi onunla alay ederek oda -
- Bu Müjgan mıdır, nedir! Ona Sait ağa iki kolunu açarak ve - Hay alık hay .. Bari birkaç !arına gitmek üzere hepsi dışarı 

o derece yüz veren ve onu bizim kaşlarını yukarıya kaldırarak: gün daha keyif sürse... çıktıktan sonra odada Mes'ut ağa 
aramızda, bizden farklı bir mev - - Bilmem ki. .• Ben ne bile - Deyince bütün kızlar kahkaha- ile Sait ağa başbaşa kalmışlardı. 
kie çıkartan sen oldun. O da bun- yim? ... Allah bilir. Ben zaptiyeye yı bastılar. Mes'ut ağa merakla: 
dan cesaret aldı, hepimizi yaktı. hab~r verdim. Buraya da iki me- Mes'ut ağa artık kızarak Şevki- - Sahi mi? dedi. Müjgandan bir 
Onun için bence mes'ul sensın. mur ııelip tahkikat yaptı. Amma dile çıkiştı: haber var mı? 

- Var. He111 çok fena haber ... j karıya hem kızıyorum, hem acı -
Tekrar saraya gelmek istiyor. Be- yorum. 
nim gliııahım yok, beni kandırdı- - Daha doğrusu tutkunsun Sa -
lar. Mücevherlerden bir tanesi bi- it, tutkun ... Bir iki gün içinde çö
le bende değil, nerede olduğunu pe döndün. Ne y.apacağını şaşır -
bilmiyorum; diye haber gönderi _ d'.n. Anlaşılan en'."de sonunda gi

dıp kızı buldun, şnndi tekrar sara
ya almak istiyorsun. Peki amma, 
ya elmaslardan ne haber? 

yor. 

Mes'ut ağa hayretler içinde ·el -
!erile dizini döverek: 

- Ah hınzır karı ah ... Ne vardı 
sarayı altüst edecek? Anlamadım, 
gitti. Elbet pişman olacaktır. Hiç 

saray gibi bir cennet bırakılır da 
şehre· kaçılır mı? Fakat Allah aş -

kına doğru söyle! Bu işde senin 
parmağın yok mu? Bana öyle ge
liyor ki sen kızı kaçırmak istedin. 

Derken o da senin elinden kaçtı!. .. 
Sait ağa yerinden fırlıyarak ye

minler etti: 

- Öyle şey mi olur? Ben kızı 

- Onları Halil aşırmış olacak. 
- Ne malilm? MüjgAn almamış 

mıdır dersin? 

- Hayır ... Müjgan alsa parasız
lıktan kıvranıp şimdiden saraya 
tekrar girm!ye savaşır mı? 

- O da doğru.. Amma arabacı 
Hşlilin bu kızı nasıl kandırdığını 

da anlat bakalım ... 

Kendi keyfin için onun peşine düş hala bir netice çıkmadı. Fakat bir - Kız, biraz çeneni tut .. • Bir Sa- Sait ağa tasdik makamında 
tün, amma bari meseleyi hallet - yerdeiı bir haber aldım, bugün ya- it ağaya çatarsın, bir de Müjgan- şını sallıyarak ilave etti: 

.a- neriye kaçırırım. Amma onun be
nim elimden kaçtığı doğru ... Yezit 

- Canım bunun anlaşılmıyacak 
neresi var? Bu kızlar erkek diye 
can· atıyorlar. Anlaşılan Halil ile 
işi pişirdiler. Belki de Halile bir 
küp içinde bazı mücevherler ve el 
maslar bulundu.Aıınu da söyledi. 

Halil onları elde edince söz de ver. 
diği için MüjgAnı arabaya attı ve 
sokağın ortasına bıraktı. 

- Hah, tamam... Şimdi anla -

dırn. Pek te memnun oldum. Sen 
onu gördün mü? 

- Kimi, MüjgAnı mı? 
- Evet. 
- Görmedim, dedirr. ya ... Bana 

jll'aba ile Aksaraya giderken yol -
da bir bacaksız bir mektup verdi. 
Bu mektuptan anladım ıneseleyi ..• 
Mektubu yazan da Müjgan ... Ce -
vabını da ayni şekilde h'r mektup
la yolda karşıma çıkacak çocuğa 
vermemi isttyor. 

- Ne cevabı? Saraya girmek te 
şebbüsünün neticesini mi? 

- Evet, ben burada onun namı
na tevassutta bulunayım, kabul 
olunursa alalım. 

Mes'ut ağa başım önüne eğdi. 
Bir lahza düşündü, sonra gülerekı 

(Arkası var) 



31 - Mayıs 1939 , ___ _ TOPTAN 
Kağıd ve karton satışı 

Sümer Bank 
Sellüloz Sana1ii 

Müessesesinden : 
1939 senesi nihayetine kadar teslim edilmek üzere mu.essesemi~': 

verilecek siparişlerin kabulüne de başlanmıştır :au muddetler ı~ın 
tesbit oluna,n cJnslerle bunlara aıid fiatlar aşağıya kaydedılmıştır. 

Şrenz (Bakkal) kağıdı 
130 Gr. ve yukar·sı 
Şrenz (Bakkal) kağıdı 
130 Gr. dan aşağısı 
Şrenz (sergi) kağıdı 

Kraft ambalaj kağıdı 
40 Gr. dan itibaren 
Bir taraflı sellüloz kağıdı 
40 Gr. dan fübaren (beyaz) 
Bir taraflı sellüloz kağıdı 
Açık renkliler 
İki taraflı sellüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (Beyaz) 
İki taraflı sellüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (sarı ı, 
(Turuncu, pembe) 
İki taraflı sellüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (mavi, yeşil) 
İki taraflı sellüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (kırmızı) 
İkinci nevi Kraft kağıdı 
(İmitasyon kraft) iyi cins maı 

Kaba beyaz mukavva (iyi mal) 
45 N o. dan i tiharen 
Gri mukavva 

170 Gr. 
140 Gr. 

110 Gr. 

80 G r . 
60 Gr. 

T. L. 206. -

-·--·--·--·-
-·-
-·-
-·-
-·-

-·-
-·-
-·-
-·--·-

216. -
197. -
201. -
206. -

271. -

271. -

281. -

311. -

321. -

331. -

341. -

241. -

246. -

-·- 231. -

50 No. dan itibaren -•- 211. -

1- Mezkıir fiatlar beher ton (1000 K:g.) malın fob İzmit veya 
Franko vagon İzmit (Fabrika) teslimi için - 1/6/1939 tarihinden -
muteberdir. 

2- İstanbulda vasıta içinde vaki teslimatta ton başına dört lira 
ilave olunur. 

3- Tediye şartları ve sipariş miktarları gibi evvelce ilan olu
nan diğer umumi şartlarımız aynen !bakidir. 

••• 

İKDAM 
Abone Şartları 

Senelik 
6 aylık 

3 aylık 
1 • 

DAHİLİ HARİCİ 

1200 Kr. 2300 Kr. 
600 Kr. 
300 Kr. 
100 Kr. 

ILA N 

1650 Kr. 
800 Ki. 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 
İkinci Sahife 
İç sahifeler 

400 lrurllf 
Z50 kuruş 

50 kurtıf 
30 kU111f 7 • 8 inci Sahifeler 

Bütün bir sahife veya ya
rını sahile ilan için İdare ile 
görüşülür· 

iKDAM 

Fransada F enerbah.çenin 
ıd .. ·· ·· d kupa maç ı 

Yı onumun e f· 1. b" 
ı n a ı ı rı 

Futbol mucitlerini hadise oldu 
seyredeceğiz Faris, 29 (A.A.) - Hususi mu -

habirimizden: 
Fransız Cumhucreisi Alber Leb 

Memleketimizin en eski ve en haretindedir. Fenerliler 11 Razi- run'un fahri himayesi altında ya
zi de sevilen Fenerbahçe klübü randa tes'it edecekleri 31 inci yıl- pılan kupa maçlarının finali Faris 
ö:~üzdeki ıı Haziranda. kuru • dönümibıde angaje ettikleri bu için muazzam bir hadise oldu. 
luşunun 31 inci yılını muazzam bir takımla kendi stadlarnda boy öl- Final maçında 5~430 seyirci ha
programla kutlulayacaklır. Bit ay çüşmeğe uğraşacaklardır. zır bulunmuştur. 882.560 frank bu
danber bu kutlulama işi ile uğra - İngiliz takımı memleketimizde lan duhuliye geliri, klilpler arasın 
şan Fenerin üç komitesi mesaisini' üç maç yapacaktır. Bunların bi - da yapılan maçl'.'1".daki duhuliye 
normal bir şekle sok.maş bulun - rincisi 11 Haziranda Fenerbahçe rekorlarımn hepsını kırdı. ı 
maktadır. Fenerin bu kendi gayre- ile ve i!iğerleri de 17 ve 18 Razi - B;, karşılaşmanın dahi ilk haf -
tine Beden Terbiyesinin de yar -· randa Ankarada 19 Mayıs stadın- taymında, neticenin ne şekil ala
dımı Fenerliler için büyük bir a - da Ankara takımlarile yapılacak- cağı anlaşılmıştır. Maç başlıyalı 
vantaj teşkil etmektedir. tır. Fakat henüz Ankaranm bu ta- henüz beş dakika olmamıştı ki, 
Şehrin en güzel oyun yeri olanı· kını ıçin teklif edilen şartlan ka - Veinente'in verdiği bir pas netice

Fenerbahçe stadı memleketimize bu' etmi·ş olmamasına rağmen böy sinde Ferez -R. C. F.- ilk golü yap
ilk defa gelecek olan ve futbolü i- le bir fırsatı kaçırmıyacağı anla - tı. 

cat etmiş bulunan İngiliz takımı i-1 ~ılınaktadır. Rasingin kazandığı bu sayıdan 
çin hazırlanmaktadır. Şayet Ankara büyük bir külle- sonra, Lil ekibi derhal kendini top 

Bütün kapalı tribünün nümero - te ve çok pahalıya malolan bu or- !ayarak, sürekli hücumlara başla
tajı yapılınkata stadın alçak du - ganizasyonu reddederse İngilizler fu. Ve solaçıkları Kalocesai'nin a
varlarının yükselmesı işi bitmek ikinci ve üçüncü maçını da İstan- yağile 20 inci dakikada beraberlik 
üzere bulunmaktadır. ~uldıa yapacaktır. Memleloetimiz- ~ayısını yaptı. Fakat, bu sayının 

Davet . edilen futbol üstadı İn - de on gün kadar kalacak olan "fut - üzerinden beş dakika geçtikten 
gilizlerle muhabereler l:litmiş ve bol ütadları Türklüğe has sonra. Lil'Iilerin ceza sahası içine 
tam bir mütabakat hasıl olmuştur. bir misafirperverlikle ağırlanacak havale edilen uzun bir pası büyük 

Gelecek İngiliz takımı Midles : lardır. . bir maharetle kullanmasını bilen 
Wanders amatör takımıdır. İçle -ı Gelecek Ingiliz takımı 18 fut - Veinent, takımına ikinci golü de 
rmde beş altı üniversiteliyi de ih· bolcü ile 2 idareciden '.'.'ın,ekkep - kazandır~ı. .. .. .. . .. 
tiva eden bu takım İngilterenin 1 tır. İngilterede ama torluk kıy - Rasıng ın, uçuncu ve nelıce uze-

SA'il A 1 

PE RAKENDE 

Ambalaj k8ğıdı ve karton satış ı 
' 

Sümer Bank 
Sellüloz Sanayii 

Müessesesinden: 
Müessesemiz, 1/6/1939 tarihinden itibaren, perakende ambalaj 

kağıtlarile kartGn satışı yapmak üzere, Yemişte vapur is'.:elesi ya
nında 28/36 No. !arda bir satış yeri açmıştır. 

1- Burada satılacak olan kağıd ve kartonlarla bunlara aid fi
atlar aşağıya kaydedilmiştir: 

~renı: ) B-ıkkal) kağıdı 
130 Gr. ve yukarısı 
Şrenz (Bakkal) kağıdı 
130 Gr. dan aşağısı 

Kraft ambalaj kağıdı 
40 Gr. dan itibaren 
Bir taraflı sellüloz kağıdı 

40 Gr. dan itibaren (beyaz) 
İki taraflı Sellüloz kağıdı 
SO Gr. dan itibaren (beyaz) 

İki taraflı Sellülc-z 
50 Gr. dan itibaren (sarı, 

turuncu, pembe) 
İki taraflı Sellüloz kağıdı 
50 Gr. dan itibaren (Mavi, yeşil) 
İki taraflı Sellüloz kağıdı 
50 Gr dan itibaren (Kırmızı) 
İkinci nevi kraft kağıdı 80 Pı. 
(İmitasyon kraft) iyi cins 60 Gr. 
Kaba beyaz mukavva (iyi mal) 
45 No. dan itibaren 
Gri mukavva 
50. No. dan itibaren 

Kilosu 22.50 Kuruş 

-·- 23.50 -·-
-·- 28.50 -·-
-·- 28.50 -·-
-·- 33.- -·-
-·- 34.- -·-
-·- 35.- -·-
-·- 36.- -·-
-·- 25.50 -·--·- 26.50 -·-

1!4 klliluk paketi 595 Kuruş 

24 kiloluk paketi 545 -•-

2- Bu fiatlar malın kapı önilnde M"abaya veya iskelesinde ka
yığa teslimi için muteberdir. 

3- Asgari satış miktarı kağıdlarda bir balya ve kartonlarda bir 
pakettir. 

4- Bir nevi üzerinden ik:c ton ve daha fazla mübayaada bulu
nacaklara yukarıdaki fiatlardan yüzde iki bir tenzilat yapılacaktır. 

5-- Satış yerinin telefon numarası 21539 dur. 

k ti . k -1 n lasta misafir edilecekler, deniz rinde müessir olan sayısı. maalesef en uvve ı -en ço sevı en ve e ı-
. futb 1 aı·· takı klübü de istirahatlerine tahsis o - münakaşa götürür bir mahiyette iyı o oynıyan am or mı -

dır. Bu takım bugün İngiltere ku- lunacaktır. oldu. 
1 
-----~ 

pasını oynamakta bulunan profes Gelen İngiliz takını tamamen a- Rasing'in muhacimi Zabalo, • 
yonel klüplerde yer almış ve fa - matör fµtbolcülerden mürekkep - Lillilerin ceza sahasında ağır bir 
kat amatör kalmış futbolcüleri ih- tir. İngilterede amatörlüğün kıy - şarjla yuvarlanıp serildi. Top, ye -
tiva etmektedir. meti dünyaca takdir edilen bir me niden ceza sahasına gelince, Lil 

ziyettir. Amatör İngilizlerin İstan- müdafileri yerde yatmakta olan Arsenal'in dünyaca tanınan meş 
hur orta hafı M. Con · klübünün bulda yapacakları futbol karşılaş- Zabalo'ya hakemin ofsayd çalma-, 

malarile bize alemşumül s_öhret - sını bekledi. Fakat, Zabalo hiçbir 1 • N 1 G . R . 
profesyonel olmasına rağmen ken B o· omatızma 

b. .. b 1 len"nı" go""stereceklerdir. suretle. oyuna müdahal_e e_de. miye- a.,r, ış, ez e, rıp, , disinin tam . ır ıı,mator u unması _ _ 

hasebile gelecek İngiliz takımı i- Fenerbahçenin 31 inci kutlula - cek bır halde bulundugu ıçın, ha- nevraı J· İ kırıi<lık ye bütün avgr ı larıntZI derhal keser. 
ındedir. ma gününde yapılacak bu maçla_ kem, haklı olarak ofsayd çalmadı. , 

ç b'l ti . . d"d ht l"f ı Bunun üzerıne vaziyeti derhal kav •• icabında günde 3 kaşe alınabilir, •• Bu suretle futbol hocalarının rın ı e erı şım ı en mu e ı sa- R . . 
1 

- M tt h 
· · · · · 1 · - b 1 rayan asıngın so açıgı a e e-memleketımıze •lk defa gelışı he- tış yerlerınde satılmaga aş anmış h f 

1 
k .. ıuu ••••HHHHffHHHı . . . . men ceza sa asına ır ayara , mu- 1 pımızı s,;vındirmektedir. j bulunmaktadır. . .. . . 

. . tereddıt duran mudafılerın arasın ld k · i hareket etmişlerdi:r. ı B Q R S A ı 
Uzun boylu, sarışın ve sevimli Bu satış yerlerr Zek! Rızanın dan sıkı bir şütle üçüncü sayıyı da 0 u ça ıy . M th .k. · ı r ı 

1 d ·· · · ı · · T k · d N" Daha ilk dakıkada a e ı ıncı ınsan ar an mutcşekkil ekıp fut - Millıspor magazası, a sım e ı - yaptı Bu vak'a 40 ıncı dakikada . 
holde bilhassa kafa oyunlarında zamettinin Taksim eczanesi, Kara- oldu.· golü y~pmıştı_r .. F~at. 15. dakik~ A N K A R A 
hayretle seyr<'di.lebilecek bir me -\köyde Karaköy eczahanesidir. . . . h ft d k d d _ /•sonra, ıç rengını degıştırmış -ve Be 30 • S - 939 

Yugoslavlar lngiliz milli futbol 
takımını nasıl yendiler ? 

. Ikıncı ~ ayın a, ay a eger çikalılar ağır basarak, Lamsot'ün MAPA NiŞ 
bır fevkaladelık olmadı. Oyun ga- .. 

1 
t kl ·ı 2/1 

. . . ayagı e yap ı arı sayı ı e va- ı STERLİN 5.93 yet gevşek bir şekılde, ve Rasıngın . . 
· h"k" t· . d · ··· b" ziyete geçmışlerdır. Bundan sonra ·00 DOLAR sayı a ımye ının ver ıgı ır em- 126.6425 
niyetle devam ediyordu. Buna mu- oyun tamamile Belçikalıların ha- 100 FRANK 3.3550 

kabil. Lilliler arasıra oyunun ce - kimiyeti altına girmiş ve buna mu 

revanı n ı kend i hakimiyetleri al - kabil, ayni tempoyu tutamıyarak 
tına aılyorlardı. Fakat, çok asabi 
oynıyan muhacimleri, Faris mü -
tlafaasını bir türlü aşamadıkları i
',;in 3/1 mağlüp vaziyetten kurtu
lamadılar. 

dermansız düşen Fransız ekibi, sa

hada adeta durmuştu. Oyunwı son 

!arına doğru biraz dirilir gibi gö -

rünen Fransız milli takımı, yine 

Temmuzda Bül<Nşte Romanya -
İtalya. 

Romanya lngiltereye yenild 
Bükreş, 29 (A.A.) - İngiliz mil

li takımı Romanya milli takımına 

100 
100 
100 

LİRET 
İSVİÇRE Fr. 
FL O!ÜN 

100 RA~.İŞMARK 

100 BELGA 
100 DRAHMİ 

100 

100 
100 
100 

LEY 
DİNAR 

YEN 
İSVEÇ Kr. 
Ruble 

Esham ve Tatı v ııa t 

sebze fiatleri 

Cinsi emsal, 

6.66 

28.aaso 
68:.,;25 
5~.815 

Zl .5625 
1.0825 

1.56 

14.035 
23.R45 

24.8425 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.9025 

19.20 

Orta 

kuruş 

Kilo 7 

Yeşil fasulye 

Bakla 

Araka 

Bezelya 

Semizotu 

Ispanak 

Taze yaprak 

Enginar 

Hıyar 

Marul 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Adet 

• 
• 

15 

19 

15 

2 

5 

s 
4 

4 

9 

2 

3 
l 
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27 N C 1 

Buy 
TERTiP 

iyangosu 
İKİNCİ KEŞiDE 

11 - Haziran - 1939 eladır. 

bUyük rkramiye 45.000 Liradır. 
Bundan 15,000 Liralık 

Başka ~~:= ikramiyelerle 

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

Yeni tertipten bir bilet alarak iıtiralc etmeyi ilııaıl 

etmeyiniz. Siz de piyana-onun mes'ut ve babtiyarl uı 

ara1ına airmiş olursunu•. 

Bayan katip aranıyor 

• 
Yarım Litrelik Şişesi 

Satıcılara Yüzde 
Perakende 100 Kuruştur. 

10 Tenzilat Yapılır .. 

Muhasebe işlerinden anlar, yazı makine
sinde seri yazı yazabilir ve lisana aşina 
bir Bayan katibe ihtiyaç var. Taliplerin 
İstanbul Ankara caddesi Adalet han 99/1 
birinci kat No. 3 Ferdi Selek ilan bürosuna 

İnhisar Satu; Kamyonlarından, Satu; Mağaza ve Depolarından isteyiniz. 

1 

._ ______ müracaat --mı::iilltl:l-m!ı!!!l' 

------- -
ÇiFTE SARAYLAR iÇKiSiZ 

G A Z i N O ve S 1 N E M A S 1 

ll"" ' ' .. , ' 

" ' 

Adres : İstanbul Cumhuriyet Matbaası Karşısında e İstanbul Erkek Lisesi Yanında 
Strı.ema.da.: MAHKÜMKAR KALESİ 

S 1 N E M A : Ayrıca dünya hauadisleri ue üçüncü bir film Bayanlar ve çocuklara dulıuliye :; 
saat 20 de baflar üçüncü film her alııam değİfİr. kuruş erkeklere 10 kuruştur 

22 Mayıs 1939 dan itibaren her akşam sinema 
ARZU EDEN AiLELER BERABERLERiNDE YEMEK Gr. TIREBILIRLER 

G 0 Z EL MANZARA ·- BOL H AVA - TEM 1 Z S E R V 1 S 
Saat 20 ye kadar ÇAY, KAHVE 5 kuruş 

vo • PE ~~/ DİKKAT 
-=e 2500 ınctro her cıns ve muh 

Yünlü ve ipekli kumaş almak için düşünmeğe hacet kalmadı. Çünkü 

yanan YÜN • iPEK tekrar açıldı. Bir kere ziyaret ediniz. 

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

ADRESE DiKKAT 

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

Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in formülü -• 

EıCzamanın hususi ilacı 
Yan ve ıbanları d rlaal ieçirir. Her eczahanede kutusu 

50 kuruştur. 

lstanbul Belediyesinden 
2901 ılı arazi tahrir kanunu mucibince Beykoz kazasında 

1 

ııv 

Çocuk Hekimi ... 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan, maada her 

gün saat 15 ten sonra 

Telefon : 40127 

telıJ Tt'nklerdc ku1J1aş'ar 

2 Prova ile 
ısmarlama 

Kostüm!erinizi 
261/2 LİRAYA 
EKSELSYOR 

~Dil"» Us@ 
Mağazas ndan 

Temin edebilirsiniz 
Galata - Karaköy 

Muharri ri: Ali Naci KAJlACAN. Basıl

d.ıj;ı Yer: Son Tela'ıı>t Basırnevt 

.. ... .... .. ....... 
1 ----

yapılan ~· azı tahririne müstenid tahrir neticelerin ' kat'ileşmiş 

olduğu ve tahrırın 939 malt yılınµan itibaren taıh : k olunao;ğı ilan 
olunur. (3844) (B) 

••• 
Sarıyer kazasına bağlı Yen: öy nahiy~sinin Güzel Alıpaşa ma

hallesindeki Ermenı tepesı nam mevkiin (HarmanTepe) ve Dacik
ler sokağının da (Dışbudak) olarak tevsimi, Umumi meclisin 

5/5/939 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. Ilan olunur. 

(3841) (B) 

.. l:rolot · 0!l"Dlör .· · , 1 
Dr. OS~iA~.- ·s~ZüNER 

."' -.-. ·: -_., . ~ ... :.:.,...r ,j::-•: 
J İdrar Votlah; B'tJsojtu~lujtu :,,_-, 

Hasta!ıkları Mill•Hassısı :·· 
Sırkeö lf•ırh· .ııy : .rafı No. 8 

T ~~. totot.iafhaneıiiae- biti,ilc C. 
".;CSaat 10 dan 10 )'«!' " lı:ıd•r 

Bayanlara mahsus 14 ayar altın 
ıaatlerio çok zarif yeni modelleri 
gelmiştir. Fiatları 44 ilii 68 liradır, 

Ayda 3 Lira Taksitle 
Sirkecıde Liman hanı ;ıruında Yel· 
lı.enci baa No.8, uıt9·14te müracaat 

-- -~-
Dr. Hafiz Cemal 

!LOKMAN HEKİM) 
DAHİLİYE Mi.lTEH.\BSISI 

Divanyolu 104 

Dr. feyzi Ahmet Onaran / Dr. Suphi Şc.nsesl 
• • • • idrar yollan haıtalıkları müte-

Denız. Ha11tahanuı cıldıye hassısı BeyoAlu Yıldız sinema., 
z.ühreuiye mutahauıaı [ karşısı Lekler apartman. Fakir· 

Telefon : 23899 , lere parasız. Tel ' 43924 

1 
1 


