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Çember/ayn Türk - İngiliz 

Tb kiye 

Milli Şcl lnönfı ııc malttcrcm relilıaları at yarıılarrna ı•r•I ocrmiılerclir. Milli 

anla 
ye 

ması hakkında dün 
beyanatta bulundu 

Türk - ingiliz anlaşması Balkan antanbnın 
taahhütlerini haleldar etmiş değildir 

L 
ondu. 22 (A.A.) - Rcuter bildiriyor: 
Başvekil Çcmberlayn, Avam Kamarasında sorulon bir suale 
cevaben aşağıdaki beyanat! a bulunmuştur: 

•Türkh .-nin Balkan paktından doğan laahhiit lcri, Türkiye için 
birinci derecede ehemmiyettedir. B.-nim bildiğime göre, İngiliz -
'.l'tirk deklarasyonu, Türk hükiimetnin Ba lkan paktı ile alakadar 
taahhütlerinin ifasına eııg<> l teşkil edecek surette tefsir olunamaz.• 

M;I~ .. hi~mlmüiak;~;ri'ii8Si'adı Da tzig meselesi 
Polonya, Almanyanrn hareketlerine 

Maliye Vekilinin _beyanatı cevap vermek için kat'i karar verdi 

Meclis bütçe hakkında mühim kararlar verdi 
Ankara, 22 (Hususi) - 1939 bütçesinin mü-

zakeresine başlanması münasebetile Maliye Veki
li Fuad Ağralı Büyük Millet Meclisinin bugünkü 
toplantısında bulunduğu lbeyanatıta ezcümle de
miştir ki: 

Sayın arkadaşlarım, 

Yüksek tetkik ve ta5vibinize arzolunan 1939 
mali yılı bütçesi 19'18 bütçesine nazaran •lh mil
yon lira bir fazla ile bağlanmış bulunmaktadır. 

ffer sene olduğu gibı, varidat tahminlerimiz elde
lı.i tahsilat rJkanılarına istinat ettirilmiş, muhte
lif dairelere ayrılan tahsisat da buna göre hesap 
ve tesbit edilmiş ve bu suretle Cümhuriyet devri 
bütçelerinin ana prensiplerine ıbağlı kalarak hu
rurunuza, yeni sene içinde hakiki ve samimi ma
~asile denk bir bütçe getirilmiştir. 

Gerek umumi hizmetlerin selametle ifasında , 
gerek hazine itibarının muhafaza ve takviyesin
de muvaffakiyet temin eden bu yolda devam et
miş bulunuyoruz. 

Bütçe projesinin ana hatlarını tahlile giriş • 
meden evvel derhal arzedeyim ki yeni sene büt
çeslni.n en bariz vasfını, milli müdafaa hizmetle
rinin azarrİi derece düşünülmüş ve karşılanmlŞ ol
ması teşkil etmektedir. Filhakika, bütçenin yeku
nunda geçen seneye nazaran fazlahk • l h milyon 
liradan ibaret olduğu halde milli müdafaa gru -
puna hükumetçe teklif edilen zam 11,5 milyon li
radır. Görülüyor ki büt;;e fazlası tamamen müda
faa hi·,metlerine !ahsis edildikten başka muhtelif 
daire bütçelerirdın yapılan bazı tasarruflar da 
buna ilave edilmiştir. •Bravo sesleri, alkışlar>. Maliye Vekili FUAD A~RALI 

1938 mali yılına nazaran önü -1 
müıdeki sene bütresinde yapılan M • 1 1 t 1 c diğer değişiklikler, bir kısım büt- 1 e er emı·yetı• 
çelerde tasarruf edilen mebaliğin 

dahili emniyet ve asayiş ihtiyaç-, toplantılara b 1 d 
!arına ve Maarif, Sıhhat, Ziraat, aş a ) 
Nafıa hizmetleri g bi müsmir işle-

re tevzi edilmiş olmasından iba - L • k B 
!'ettir. Ar~eı:_iğim_ .• tasarufun bir ort HaJıfa s, one ve Maiski ara-
kısmı aynı butçe ıçınde bır h izmet 

ıen_ te~zil diğ~r ~i~ b~zmete zam su sında cereyan eden ilk mülakat 
retile ıcra edildığı cıbetle zahiren 
görünmektedir. Bu suretle görü -
nen veya görünmey.0 n tasarrufla
rın umumi yeki'ınu b~ milyon li
rayı mütecaviz olup bunun bir bu
çuk milyonu Maarif, 600.000> li -

rası Sıhhat ve İçtimai Muavenet, 
·600.ooo, lirası Ziraat, , 300.ooo. li
rası Nafıa hizmetleri, .aoo.ooo. li
rası emniyet ve jandarma bütçe
lerine ayrılmış. bakiyesi de bilhas-1 
sa kabul buyurduğı..nıız bazı ka -
rıunların kabı olarak muhtelif da-ı 
irelerin zaruri ihtıvaçlarına karşı

lık tutulmuştur. 

Varidat bütçesine ait maruıatı -
ma geçme-den evv(:, adi bütçede 
ve fevka15de tahsisat projesinde 
yer almıyan r /.adın deniz tica -
fl•\ı ve su ışlerimıze lair de bira1 
maruzatta bu unacağ "'!l: 

Dantı:ic ~ininin umumi manzarası ve Polonya Erkim 
Harbiye Reisi SMİGLİ DYDZ 

Londra 22 (Hususi) - Diin Lon
drada geçen lıiume üzerine Po -
lonya hükumeti kat'i kararını ver
mek mecburiyetinde kalmıştır . 

Son vaziyete göre Polonya erkanı 
harbiye reisi Smigli Rydz Polonya 
ordusunun hareketi hakkında kat'i 
kararlar vermek arifesindedir. 

• 

Varşova, 22 (A.A.) - Şaclaki ta
rafından tevdi edilen noktada 
K althoa h5dsiesinin mesuliyet ' 
Dantzig makanılarına tahmil edil· 
mekte ve aşağıdak• hususat bildi· i 
rilmektedir: 

1 - Polonya hükumeti, gümrük 
(Ari.ası 3 iJ ııciJ sayfada) 

ita yan - Alman itti-
f a dün imzalandı 

İki devletin hariciye nazırı anlaşma 
hakkında birer nutuk söylediler 

Berlin, 22 (A.A.) - Von Rib • ı dudunun daırni olarak tesbit edil
bentrop ile Kont Ciano, başveka - miş olduğu kaydedilmektedir. AJ
let süfera salonunda 11.06 da İta!- man v~ İtalyan milletleri hayati 
yan - Alman askeri misakını im - sahalarını temin ve sulhü idame 
zalamışlardır. etmek •.ızere istikbalde müştere -
İki nazır, radyQ ile neşredilen k en hareket etmeğe karar vermiş

i hitabelerinde mihver devletlerinin ]erdir. 
ı tesanii,dünden ve menfaatlerinin P akt, 7 maddeyi ihtiva etmek-
ber gün daha ziyade sıkılaşan bir- tedir. 

Jiğinden bah.ıetmişlerdir. 3 üncıi madde-de, tarafeynden bi-

Cianoy a nişan verildi ri bir ıhtııara sürüklendiği takdır _ 

Berlin, 22 (A.A.) - Hitler, Kont de diğerinin bütün hava, kara ve 1' 

1 

denız kuvvetlerile derhal ona 
Cian-0ya şimdiye.' kadar \'erilen en 

yardım etmesi derpi~ edilmekte -
büyük Alman nışanı olan altın bü-

k 1 
. dir. 

1 

yük Alman arta ı nışanını ver . 
miştir. 1 inci maddece, iki taraiı:ı miiş-

Ciano, Von Rıobentı'Clpa Annon- terek ~ınniyetleri veya Avrupa 
vaziyeti hakkında daimi temas ha-

ciade ko~lyc ni vermiştir. Bu ni -

Ş a.nı h~il olanlar İtalya kralının !inde bulunacakları z!kredilmck - 1 
tedir. 

yeğent nıuameleıı;ni görürler. 
Paktın imzası münasel>elile bir 

taraftan Hit,er 'e İtalya kralı, di
ğer taraftan da Hitler ile Musolinı 
arasın.da telgraf! r teati cd imiş -
tir. 

Pak ın esası 

2 nr maddede nıu~teı ek menfa
atleri 'dıdit cdıldiği takdirde iki 
larnfın derhal ye!<d!gcrile ısitı >11-

rcde bulunacağı tası b edilmekte
dir. İk taraftan bıri tehdit edi! - ı 
doği lok ıirde digerı ona dipıomaiık 
ve .ya,i sabada yardım edecektir 

• 
IKDAM'DA 
Yılın en güzel eserlerini okuyacaksınız 

ıı::ıı 41 m 

ATATORK 
ve 

istiklal ·harbi 

l\1illi İnkılap tarihimizin en ~etin ve eıı beyeemili saf

halarını, bu tefrikamııda, güzel bir üslup ile, .,. ..... ..,. 

bulacaksınız. 

·-----

Bu tefrika münasebetile muharrir Bay Zeynel 

Besim Sun'un yazdığı güzel ve dikkate değer 

cevabı 2 nci sayfamızda okuyunuz 
-------

ıı::ıı 3 = 
~ Tarihte büyük 

TUrk korsanları 
Denizciliğe ait heyecanlı 

tefrikalar yazmakla tanın. 

mış muharrir Rahmi Yağııın 

İkdam için h azırladığı bu 
eser, Türk tarihinin ilk de . 
niz muharebesinden ve ilk 
Türk kaptanının hatıra ve 
sergüzeştlerinden başlı~ arak 
son deniz mubarebeleriıııi • 
zin kahramanlarına ka -
dar Türk denizcilik tarihi -
nin bir ne\"İ unıumi h ikiyesi 
halinde yazılııııı t ır. Bu td
riknda, Akdenizi bir Türk 
gölii haline koyan bii) ük 
Tiirl< denizcilerinin dünya • 
ya ün salan !>.a\· aşlarını, ha
yatlarını iilliınlerini , .r: ta . 
biatin korkun~ müşküliıtını 
na"! ~·c n ıııeğe calıştıklarını 

merakla takip edeceksiniz. 
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t Şehir Haberleri. E;!!::!:l'1;.t .... Tıl 
Musa - lsa - Muhammet 

Adliye koridorlarında 
24 SAAT 

Belediyedeki yolsuz. 
luk davasına bakıldı 

. . 

,, ,. . . ... . .... ...... 

İSANIN HAYA Ti 
Vali dün akşam 
Ankaraya gitti KUMAŞ 

sahtekarlığı 
-19- Yeni Belediye kadrosu! 

son tetkikten geçti Yusuf ölünce İsa, onun dükka
nında, marangozluğa başladı Belediyede yeni kadro tesbit e

dilmiş gibidir. Bu arada 70 memur 
açıkta kalacaktır. Bunların 30 u 
tekaüde sevkediiecek. Açıkta ka -
!anlara ikişer maaş tez;minat veri
lecektir. Açıkta kalacakların ek -
serisi muhasebe müdürlüğündedir. 
İktısatta da açıkta kalanlar mühim 
bir sayı tutmaktadır. Heyeti fen
niyeden hiçbir memur çıkarılma -
maktadır. Belediye merkez büro -

Yerlilere ecnebi marka 
vuranlar için bir nizanı
n a m e i 1 e cezalar 

hazırlanıyor 

Mııbede döndükleri zaman onu ı bir kurtuluş günü olarak sevinçle 

din uluıarının yanında, onların va- tes'it ettı. 

ızlarını kemali dikkatle dinler ve lsanın meydana çık

masından evvelkl s i · onlara sualler sorarken buldular. 

Meryem, İsayı neden kendileri 

ile lberaber -gelmediği ve burada 

kaldığı için azarladı. 

- Üç gündenberi, dedi seni arı· 

yoruz. Bu sureti hareketinle bana 

ve >baban Yusufa verdiğin üzün -

tüyü düşünmedin mi? 

İsa da şu cevaıbı verdi: 

yasi vaziyet 
Hirodes öldüğü zaman, öldürdü

ğü çocuklarından maada sağ ola-

rak üç oğlu katmıştı: Arşelaüs, 

Antipas ve Filip. 
!arından 20 kadar memur da muh -
telif şubelere nakledilmektedir. 

Bu üç kardeş, babalarından Tramvay, Elektrik ve Tünel de 
miras kalan toprakları, yine baba- belediyeye geçtikten sonra Sular 
larının vasiyeti üzerine, araların· 

Yerli kumaşlara İngiliz dam 
gası \'Urarak halkı aldatanlar 
hakkındaki tetkikler bitiril -
mişıir. Vekalet sanayi tetkik 
heyetinden Hikmet Ankara -

Müdürlüğü de dahil olmak üzere 
B · ed d da taksim g""tiler. - enı n en arıyor unuz? Ben -, bir (Belediye Müesseseleri Umum 

dan şehrinıize gelnıiş ve bu 
yolsuzlukların önüne geçmek 
üzere alınması lazım gelen 
tedbirler üzerinde çalışmağa 

başiaınıştu·. B ir nizamnaıne 
hazırlanarak bu şekilde sah -
tek;\rlık yapanların şiddetli 

cezalara çarptırdınalar ı der -
piş edilmektedir. 

burada ıbabamın evinde babamın Arşelaüs, saltanata büyük bir Müdürlüğü) kurulacaktır. Bu u - , 
_._ d: d . tt 'd •. 1 . katliam ile başladı. Tek bir gün mum müdül'lüg-e Sular müdürü 

1 
yirn. içinde üç bin Yudalıyı kılıçtan ge- Yusuf Ziyanın getirileceği söylen -
m...,e ın e ve emnıye e egı mı-, 

O b 
.. 

1 
Ali h baıb çirdi. Onun Heroda taş çıkartan bu mektedir. 

nun ı oy e ve c a ' a• ya .. lıi ~============lıi 

1 

zulmu derhal bir aksülamel yarat- İşten el çektirildiğini yazdığımızı -
karş ı gi:isterdiği ıbüyük itimat sö- tı. Yer yer isyanlar baş gösterdi. 1 belediye müstahdemin şubesi mü- ........................ .. 
züdür ki hriıstiyanlar taııafından Suı.yedeki Roma valisi Varus bu dür vekili Nedim hakındaki tah - ı Küçük Hab erler ıı 
Alah ın oğlu olduğunu itiraf şek - isyanları bastırdı. Ele geçirdiği iki kikata devam olunmaktadır. Ne - ı 
linde tefsir edilmiştir. bin Beni İsrail esirini bir günde dim, mürakıplerin tahkikatına al - * Karaköyde Deni:Obankın önün-

Meryem ve Yusuf İsayı mabed - çarmıha gerdi. Beni İsrail ile sakin dırmadan bir takım tayinler yap - den geçerek tekrar K araköye ka -
den alarak tekrar Nasıraya geldi - birçok köyleri insanları ile birlikte-! ınakla zan altında bulunmaktadır. vuşan ve halen otomobillerin geç-

i 
yakıp kül etti. Dig"er taraftan He- Vali ve Belediye Reisi Doktor tiği yolun asfalt olarak inşası ta -

er. 
rodun diğer iki oğlu da birbiri a- Liıtfi Kırdar dün bütün gün muha- karrür etmiştir. 

B undan sonra Yusuf artık İsayı 

alarak Beytülmukaddese götürdü. 

İbadetlerini hep evde yapıyor -

Jardı. İsa da kardeşleri ile bera.ber 

yüksek sesle Tevrat ila:Jıilerini o
kuyarak bu llbadete işt:rak edi -
yoıııiu. 

Yusuf öldükten sonra 
Yusuf Nasırada vefat etmişti. 

Evin iaşe yükü İsanın üzerinde 

kalmıştı. Yusuf un yanında çalıştı-

leyhinde bulunmak üzere Romaya sebeci Muhtarla beraber kadro ve- * Otelciler cemiyetı Fransanın 

gittiler. Beni İsrailden elli kişliik sair işler üzerinde tetkikat yapmış otel nizamnamesini getirmiştir. 
bir murahhas heyetini de ayrıca ve akşam Ankaraya hareket et -· Cemiyet bunu tercüme ettirmek
Romaya imparatora ba şvunnuştu miştir. Vali Ankarada birkaç gün 

1 
tedir. 

ve Ar~elaüsten şikayet etmişti. kalacaktır. * Yemenli eksperler dün sabah 
İmparıotor, Arşelaüsün eiiııden ooo Ticaret Odasında senelik toplantı· 

idareyi aldı ve onu nefyettirdi. B E L El) 1 y E larını yapmışlar ve yeni idare he -
Yerine de Proküratörler rejimi ye-tlerini seçmişlerdir. 

kaim oldu. Süt komisyorıunun tetkik- * İnhisarlar Umum Müdürü Ad 

Yahudiler bu rejimden de mem- !eri yeni safhada nan Hfılet Taşpınar bugünlerde 
nun olmadılar. Çünkü bütün mu- Arrkaraya gidecek ve idarenin ye-
k&ddesatları yıkılıyor, yerine Ro- Çoğu Aııkaradaıı getirilmiş olan ni bütçe ve kadrC>larının tatbik iş-

ğı için marangozluğu adam akıllı manın nüf" uzu, Romanın kanunla- mütehassıslardan mürekkep süt leri üzerinde Vekaletten 11on di -
öğren.mlşti. Onun dükkanına yer- rı, Romanın usulleri kaim oluyor- heyeti dün sütçüler cemiyeti ida - rektifler alacaktır. 
leşti ve orada çalışmağa ıbaşladı. du. re heyeti ile görüşmii§ ve süt me -

selesinin ıslahında cemiyetin nok- Şefler encümeni dün toplanmış 
IQırdeşleri, Musevi adeti üzere, Hatta mabedin idaresi, maıbede b . ·· · d .. ·· l tai nazarını sormuştur. Bundan ve u ış uzerı_n e goruşme er yap-

an sekiz yaşına basar basmaz hep. tayin olunacak hahamlar bile Ro- . t 
manın emir ve tensibi ile 

0
\uyor _ başka süt heyetini Istanbulda süt mış ır. 

evlenrni§lerrli. Yalnız evlenmiyen işile uğraşan bellibaşlı sütçülerin * İnhisarlar idaresi av malze -
du. 

İsa ile Jaktı. Antipus ile Filip ise kendi idare- listesini istemiştir, Heyet bu süt - mesi fiatlerinde mi.lhim tenzilat ya 
Meryem, gelinieri ile beraber o- !eri altında bulunan Galile, Mave- .çüleri de davet ederek kendilerile pılmıştır. Barutlar yüzde 10 ucuz-

turuyordu. Oğullarını tam Tenat 

ahkammca büyüttüğü, terbiye et-

tiği için gelinleri de kendisine kar

şı o büyük saygıyı gösteriyorlar, 

onu bir kaynana gibi tutmuyorlar

dı. 

Meryem, ilk zamanlar Cenabı 

Hakkın İsa 'hakkındaki tebşiratına 

güvenmiş ve oğlunun büyük bir 
adam olacağını ummuştu. Fakat 
seneler geçip te bir zuhurat olma
yınca o bu ümitleri de unutmuştu. 

"Herod ,, dan sonra 
Filis tin 

Hirodesın (Herod), nekadar za -
!im bir kral olduğunu söylemiştik. 
Ömrüniın son yılları onun için a

deta bir işkence oldu. Yaptığı kö
kötülü.klerin, işlediği cinayetlerin 
vicdan azabı onu adam akıllı sar
sıyordu. Üstelik müthiş ıztıralpar 

rayi Erdün taraflarında Romaya 
hoş görünmek için ellerinden gele
ni yapıyorlardı. 

Üçüncü Roma imaratorpu Kali
gula bir deli idi. Yahudilere kah 
himayekar bir vaziyet alıyor, kah 
onları zulüm altında eziyordu. He
rodun bir torunu vardı. Arlı Agri
pa idi. Agripa Romada Kaligula 
ile beraber büyümüştü. Kaligula 
onu Filistine gönderdi. Arşelaüse 
ait olan topraklardan başka Anti
pas ve Filipe ait torakpları da a
nım idaresine verdi Herudun bu 
-son iki oğlu da kardeşleri Ar -
şelaüsün akıbetine uğradılar .. sü
rüldüler. 

Kaligula kendisinde Tanrı kuv
\•eti ve kudreti gördü. Beni İsrai
lin Allah diye kendisine tı<mpala
rını istedi. Heykellerini sinağoğ

lara sokmak ve halkı bu mabedler 

görüşecektir. ı lamıştır. Kara barutların bir kilo-
Yapılan istatistiğe göre İstanbul- luk kutuları 205 ten 200 kuruşa, 

da sütten istifade edilen 5000 b"§ yarım kilolukları 110 dan JOO ku
inek vardır. Süt tevzii için evvelce! ruşa ve çeyrek kilolukları da 55 

birkaç yerde santral yaptırılaca - ten 50 kuruşa indirilmiştir. 
ğ1 hakkındaki haber doğru değil - * Şehrin en kalabalık ve islek 
dir. Tevziat için bir tek santral ya- , 

caddelerinden biri olan Ankara 
pılacak ve ıbütün şehire buradan 
süt tevzi olunacaktır. Santralin Sa caddesinin tamirat münasebetile 

lıpazarında inşası için tetkikat ya
pılmaktadır. Bundan başka süt ve
ren hayvanları 'bir araya toplıya -
cak muhtelif ahırlar da yapılacak -
tır. Bu ahırlar yüzer hayvan ala -
caktır. 

Bugünlerde süt fabrikası yap -
mak üzere bir ç ı'< firmalar bele -
diyeye tekliflerde bulunmuşlardır. 
Süt heyetinin tetkiaktını bir haf
taya kadar bitireceğini ve kat'i ra
porunu pek ya.kında vereceği u -
mulmaktadır. 

uzun zaman müruru uburu işkiı.l 

ettiği nazarı dikkati celbetmiş ve 

mukavele mucibi11ce altı ay zar -

fında bitirilmesi iktıza eden bu yo 

!un üç ay zarfında ikmal olunmaRı 

alakadarlara emredilmiştir. 

----000 

Bir yolsuzluk 
'teni Elektrik direkleri 

nası l d ; ki liyormuş 

Toprak ofisinin 
lağvı hazırlığı 

Afyon a lış fiatleri ye
niden tesbit edilecek 

Toprak Mahsulleri Ofisinin Ha
ziranda lağvı ile buna bağlı işlerin 
ba.,q,\ca ıdarelere devri hakkındaki 
hazıv!ıklar tamamlanmıştır. Afyon 
işlerini idare edecek müstakil mü
dürlük ilk iş olarak müstahsilin 
şi.kayetl~rini mucip olan afyon alış 
fiatlerinı yeniden tesbit edecek ve 
bedellerinin tediye şartlarını da 
'müsait bir şekle sokacaktır. Ziraat 
Bankası da ay başından . i İfüaren 
buğdayların dahili ve harici satış
larını ve kıöylü.nün k-0run.masını 

üzerine almış olcaktıı·. 
---000 - - -

SANAYi 

Yerli Mallar sergisi 
hazırlık ları 

Galatasarayda kurulacak olan 
11 inci yerli mallar sergisinin ko
mitesi dün milli sanayi birliğinde 
ilk toplantısını yapmış ve sergi ha
zırlıkları üzerinde meşgul bimuş -
tur. 

Bu seneki -serginin çok gü.zel ve 
eskiler ile kiyas edilemiyecek ka -
dar güzel olması için komite reisi 
Vali Liıt[i Kırdar bizzat yakından 
alükadar olmaktadır. 

----00-----

EKONO Mi 

Tiftik, yapağı ve keten 
tohumu ihracat ı 

İtalya son günlerde ketentohu -
mu, çavdar ve yuliif mübayaasını 

çoğaltmıştır. 

Almanya ve İngiltere de tiftik 
ve yapağı üzerindeki taielerini 
arttırmaktadırlar. Bu maddelerin 
fiatled de gittikçe yükselmekte -
dir. 

Tü .ün sat ısları heraretiendi 
' Memleketimizden 500 bin kilo 

tütün alacak olan Mısl!' bankası 

umum müdürü inhisarlar ve tüc -
carlarla yaptığı temasları bitirmiş 
ve uyuşmuştur. 
Diğer taraftan mühim mikdard~ 

tütün almak üzere Polonya reji -
sinden de bir mümesŞlI şehrimize 
gelmiştir. Polonyalılar burada bü
yük bir münakasa açacaklardır. 

--o,o--- -

Ye& urt tenekeleri sıkı 
kontrol edilecek 

Belediye dün bütün teşkilatına 

bir tamim yaparak Silivri tipi yo
jiurtlarm tenekelerinin pash ve 
yamrı yumru olduğu, biçimsiz ka
ğıtlarla görüldüğü, sarih etiket bu
lunmadığı cihetle bu cihetin sıkı 

bir kontrol edilmesini e;nr;,•miştir. 

Batıray 

Yeni Oenizalt ı gemimiz 
Ağustosta gelecek 

Eski makine şubesi müdürü Nusretin mu
hakemesine başlandı ve sabık Vali Üstündağ 

• 
şahit olarak dinlendi 

Beledyie sabık Makine ve Sana
yi şuıbe!ıi Müdürü Nusretin vazife
sini ihmal ve suiistimal, hilafı ha
kikat beyan suçlarile dün Asliye 
Birinci Cezada muhakemesine baş
lanmıştır. 

Evrak okunduktan sonra şahit 

olarak çağrılan eski Vali ve Bele
diye Reisi Muhittin Üstündağ din
lenmiştir. 

Evraka nazaran Nusret, beledi
ye hesabına mübayaa edilen te -
mizlik kamyonlarının alındığı Mer
sedes, Benz acentasından kendisi 
için de hususi bir otomobil almış, 
fakat bunun için para vermemiş -
tir. Müfettişler bu otomobile sey
rüseferce plaka verilip muamele 
yapılması için usulen acente tara
fından ne bir fatura ve ne de mül
kiyeti kendilerine ait olmak üzere 
otomobilin sad~ce Nusret tarafın
dan kulianılmasına müsaade eden 
bir vesika verilmemiş olduğunu 

görmüşlerdir. Bundan başka bir 
kısım temizlik ve itfaiye vasıtala
rının satın alınması işlerinde de 
Nusrete atfedilen lbazı ihmal ve 
yolsuzluklar görülmii§tür. 

Bütün bu meseleler hakkında 

malumatı sorulan eski Vali Mu -
hittin Üstündağ şunları söylemiş
tir: 

- Nıu,retin vazifeyi ihmal, sui
istimal ve hilafı hakikat beyanda 
bulunduğuna şahsan kail değilim. 
Kendisini namuslu ve vazifesine 
devamlı bir memur olaraık bilirim. 
Belediye Makine ve Sanayi şubesi 
müdürü iken Temizlik işleri mü -
dürlüğü inhilal etti. Bu işi de ve
kaletten kendsiine verdik. Vazifesi 
çoktu. Mutlaka seri bir nakil vası

tasile dolaşması lazım geliyordu. 
Kendisirıe taksi ücreti olarak ka -
nuni harcira:h veriyorduk. Bir gün 
bana müracaat ederek, bu işin 
mutlab taksi otıomobilile yapıl -
mayıp ta bir m•iessesenin-otomobi
lile yapılması takdirinde yine har
cirah alıp alamıyacağını sordu. 
Ben de böyle hır hususi nakil va -
sıtasından istifadesi takdirinde 
harc;rahm yine verileceğini söyle-

Kansını yabancı 
ile görünce 

dim. Kendisinin malı veya İş Ban
kıı,sının olup ta N usretin kullan -
dığı bir otomobili olduğunu bilmi· 
yorum. 

Mahkeme reisi Müddeiumumi • 
nin talebi üzerne şahit Muhittttı 

Üstündağa şöy e bir sual sordu: 
- Temizlik işleri için kamyon -

!ar alınmış, fa.kat bunlar kanuni 
müddet zarfında teslim edilmediği 
halde mukaveleye göre muamelesi 
yapılmıyarak yalnız biraz para 
cezası alınmı;ş. Ha1buki bu para 
cezasının alınması veya muka ve -
1.enin feshi ancak Daimi Encümen 
korari,le yapılabilmek lazımmış. 

Böyle bir muamele olmuş m'udur, 
olmamış mıdır? 

Muhittin Üstündağ bu suale şu 
cevabı verdi: 

- Ben böyle bir şey hatırlıya • 
mıyorum. Daimi Encümen karat 
vermedikçe hiçbir memur ve le -
vazım idaresi teslim ve tesellüm 
muamelesi yapamaz. Böyle 'bir iş 

için _daimi encümenden karar alı-_ 
nıp alınmadığını da bilmiyorum. 

Muhit tin Üs ilin dağdan sonra yi
ne şahit olarak itfaiye müdürü İh
san dinıenmiştir. İhsan maznun ile 
aralarında hus:ımet bulunduğunu, 
davalı nlduklarını tasrih ettikten 
sonra yemin etmış ve maznunun 
vazifesini suiistim&l ettiğine dair 
bir şey bilmediğini söylemiştir. 

Bundan sonra belediye avukatı 
Rami Başaran mahkemeye bir is
tida vererek hakkı şahsi davacısı 
sıfatile belediyenin de dahili dava 
edilmesini istemiş, n1aznun vekili 
buna itiraz etmiş fakat mahkeme 
talebin kabulüne karar vermiştir. 

Bundan sonra belediye müfet -
!işlerinden Nusret hakkındaki tah
kiloatı yapmış elan Kazını ve Ka
mil dinlenmiştır. Bunlar fezleke 
mündericatını tekrarlamışlar ve 
izahat vermişlerdir. 

Mahkeme vaktin gecikmesi ve 
maznun vekilinin kamyonların a
lındığı acentenin şahit olarak 
dinlenmesi hakkındaki talebin tet 
kiki ve iJll hususta bir karar veril
mese için 29 Mayısa bırakıln:ıştır. 

1 O lira rüşvet 
alan polis 

Kasırnpaşada Cevdet adında bir Pangaltıda Şahin adınd>a bir tü-
adam satmak üzere yumurta al - tüncüd~n 10 gümüş lira rüşvet a
mağa gittiği Yalovadan evvelki 1 lırken cürmü meşhud halinde ya
gün dönmüş \'e e\·ine g!dınce ka - ' kalanan polis memurlarından 
rısının bir çığltğını işitmiş. hemen J Etem hakkındaki sorgu tahkikatı 
yatak odasına girmi~ ve kansile bitmiş ve dün asliye ikinci ceza 
Kazım adındaki arkadaşını çıplak mahkemesine verilmiştir. 
bir vaziyette gôrmüştür. Kazımın 

zorla karısına tecavüzde bulun -
duğunu anlıyan Cevdet hemen bı
çağını çekerek Kazımı ağır suret

te yaralamıştır. 

DENiZ 

Limanlar müdürü Anka
raya gitti 

de kendi heykeli önüne secde et -
veren bir hastalığa da tutulmuştu. 1 tirmek sevdasına kapıldı. Yeni ev'er nasıl muayene 

edilecek O kadar ki bir defasında kendi ken- İşte bu kadar tazyik altında bu-
dini öldürmeğe bile teşebbüs etti. lunan Beni İsrail, mukadd~s kitap, 
İniltileri, feryadları saray duvar- larda yazılı cMesih• in gelmesir. İnşaatı hitam bulan ev ve apar -
[arının dışından duyuluyordu. İşte ve kendilerini kurarmasını her za- tımanlarda oturma müsaadesi ye-

d · d · t - b l ni bir şekle bağlanmıştır. Buna gö-
bu sırada ve bir ayağı mezar çu - man an zıya e ıs emege aş amış 

!ardı. re bir şahıs yeni bir ev veya apar -
kurunda iken ona oğlu Antipaterin dıkt h il' Bütün bu siyasi gürültü, p1tır - tıman yaptır an sonra ma a ı 
kendi aleyhinde komplo kurduğu- tılardan Nasıra uzak kalm!§tı ve belediye şubesi başmühendisinden 
nu haber verdiler. Here bunu ha - ı k il k 
•her alınca: 

- Herodun sürüsünde domuz 
yavrusu olmağı onun oğlu olmağa 
tercih ederim... Dedi ve oğlunu 

İsa burada, bu küçük şehirde iht'- \rapor a aca ' yapı ve yo ar anu-
raslara karışmamış bir hayat ya- mı mucibince bu rapor belediye 
şıyordu. Maamafih ha1k·n T~vrat merkez heyeti fenniyesine gönde -
ahkamının hangi maddeierine ria- rilecektir. Heyeti fenniyede teşek
yet ettiğini, hangi madd.ı~ri ih - kül edecek olan bir heyet evi tet -
maj ettiğini, bu ihmallerin sebe - kik ettikten sonra kabul mulll\le
bini görüyor, anlıyor. tetkik edi - lesi yapılacaktır. 

Şehre daha iki bin lamba kon -
ması için Muhittin Üstündağın va
liliği zamanında Belediye ile E
iektrik şirketi arasında bir muka
vele yapılmıştır. Bu mukaveleye 
göre dikilecek her yeni direk için 
30 - 35 lira masraf hesap edilmiş -
ken bunun tanesinin 130 liraya 
dikildiği hakkında bir ihbar vaki 
olmuştur. Belediye müfettişleri 

meseleyi tetkik etmeğe başlamış- ı 

!ardır. 

Almanyada inşası tamamlanmış 

olan Batıray denizaltı gemimiz de 
Ağustos içinde limanımıza gele 
cektir. 

O zamana kadar geminin tec -
hizalı ıamamlanacak ve tecrübe

leri yapılacaktır. Gemiyi alacak 
kaptan ve mürettebat Almanyaya 
hareket etmişlerdir. 

Atatürk köprüsünün orta 

Dün Cevdet birinci sulh ceza Aybaşında işe başlıyacak Li 4 

mahkemesinde sorguya çekilmiş _ / man İşletmeleri Umum Müdürii 

tir. Cevdet Kazımın evvelce de Rauf Manyas ile muavini Hamit 
karısına taarruz ettiğini ve mu - Caracoğlu kat'i şekillerini alan 
ha.kemeleri görüldüğünü söylemiş' bütçe ve kadroları Vekaletten al 4 

tir. Hakim Cevdetin tevkifine ka- \ mak üzere Ankaraya gitmişlerdir. 
rar vermiştir. Teşkilatın tatbiki için bütün ha -

Bir genç boğuldu 
Dün FJoryaya giden Yaka adın

da müc~Uitlik ,Yapan bir genç de-

nize girmiş, falrat faila açıldığın -

zırlıklar ıbitirilmiştir. 

Kaplan vapuru kurtarıldı 
Geçen Kanunusani ayı başında

ki şiddetli fırtınada Ereğli lima -

gözü önünde arçalapttıdı. Beş gün 
sonra da hayata gözlerini yumdu. 

yor, eski ahlak kaidelerine göre Son zamanlarda çürük yapıldı -

türlü sönmiyen bir kini vardı. Ölü- kurulmuş olan ahkamın z; man ik ğınıdan <lalayı çökmüş ve birçok 
tebeddül etmesi lazım geldiği kô· kimselerin ölümüne sebep olmuş 
naatinde bulunuyor, fakat bu ka . olan felaketlerin iinü bu suretle a -

Herodun Beni İsraile karşı bir 

mü arkasında onların müteessir 

olmıyacaklarını b'liyordu. Ölü -

münden evvel Ben. İsrail uluları
nı (Jericho) hıpodromund1 cemet-

tırdi. Kız kardr-i (S:ılome) ye: 

naatini ıhtardan çekinyi0rdu. Ma· lınmış olacaktır. 
amafih o şehirde bazı hareketleı' 
ile Beni İsrail halkının ve sinağcı~ 
hocalarının kötü fikirlerinı üzerin

Dökmeci ve demirciler 
bir yere toplanacak 

- Ben, dedi, ölür ölmez bütün de toplamıştı. Belediye imar işıeri müdürlüğü 

dökmecilerlc demircileri bir ma -
halleye toplamağa karar vermiştir. 
Bunun için 500 dükkanlık bir ma-

- O. anası Meryem giloi, maran-
goz Yusuf gibi dinibülün Musevi 

zemde hıç d ıLe gi,zy ·' döken 
ol'1'1ıyacak. 

bu adamları Ol iurtin .. tfı ki cena -

---O<>---

M ÜN A KALE 

Kömür depoların . n yerleri 
değişecek 

Kuruçeşmede bulunan kömür 
depolarının buradan kaldırılarak 

yerlerini başka bir yerde bilhas
sa gayrimeskun arazide i!epolar 
kurulması üzerinde te~kikler ya -
pılmaktadır. Aliikadarlar yeni ku
rulacak depoların müstakbel İs 
tanbul limanının inşa edileceği Ye
nikapıda yapılmasını ileri sürmek
tedirler. 

dubası da takılıyor dan bo,';..ılmuştur. Adliye tabibi nında karaya oturan ve parçala • 

Gazi köprüsünü yapan müteah- cesedi muayene ederek defnine nan Kaplan vapuru Geyve, algar-
hit, Haziranın 28 inde köprünün ruhsat verilmiştir. nası tarafından yüzdürülmüştür. 

ortadaki dubala.rın. birleşbrec~ğ~i 1 Bir tramvay kurbanı daha J Fırtına sırasında Galata vapuri-
beledıyeye bıldırmıştır. Koprunun G 

1 
le çarpışan ve yan tarafları tama-

. eçen erde Aksara.yda vuku 
açılıp kapanmasını temın edecek men çarplnn vpur ıbugünlerde li • 
olan ve evvelce Almanyadan geti- bu hn bir tramvay kazasında ya-
r ilen iki romorköı· iste!i,o uygurı r· <nan Muzaffer Cerrahpaşa has

bul unmamıştı. Mlileahhit. bu ro - t«nesinJe dün ölmüş ve defnine 
morkörleri İstanbulda tamir ti - ı n \'erilıriştir. ' 
tirmiş, şekillerini değiştirmi~ ve E . • . -
dün tetkik edilmesi için tekrar be- lekır ık çalan bı r kadın 
lediyeyc baş vurmuştur. 1 mah~.ıim oldu 

Ga7;i köpr_ü iinlin . iki tarafında Dün Sultaralın er rincı sulh 
Prost un plaııı mucıb.nce Yapıl - hk d 1 kt ·k 

· · d b .... k . " 'tza T>"a emesın e c e rı - cere-
en u ·u ın ·aat:ı bt1 

manımıza getirilecek ve tamire a

lınacaktır. Galata vapurunun kur

tarılmasına da çalışlımaktadır. 
---00---

Ya pag 1 ve tiftik standa
dizasyonu 

Öğrendığimize göre Ticaret Ve
kaleti yaptığı, tiftik, buğday ve 
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23 - Mayıs 1939 

Japonya Alman - ltalyanaskeri 
ittifakına girmiyor 

Japonyanın 22 mart 
kararı tahakkuk 

tarihli 
etti 

Tolcyo, 22 (A.A.) - Havas mu-ı ile bir askeri ittifak imzalamamak 
habiri bildiriyor: hakkındaki 22 Mart tarihli kara • 

İyi haber alan mahfillerde kat'iJ rında musırdır ve Almanya ve 
surette ifade edilrliğine göre, Ja - İtalya ;le otoonatik mahiyetli taah
pon hükii.ınet4 Almanya ve İtalya hütlere girmeğe muhaliftir. 

Mecliste bütçe hak
kındaki . müzakereler 
Ankara, 22 (AA.) - B. M. Mec- hatipler söz almışlardır. 

lisi bagün .Albdülhalik 13.fndanın İlk ola.rak ktin;üye gelen Maz -
Reisliğinde top~anarak 1939 yılı har Müfit Kansu bütçenin 
bütçesinin müzakeresine başla - tanziminde hakim olmasa la -
mıştır. zım gelen fikir ve esaslara işaret 

Cel:senin açılmasını müteakip etmiş ve vekilletler mübayaatı için 
bazı dairelerin 1938 yılı bütçeleri bir tevhidi mfrbayaat komisyonu 
tertipleri arasından bir milyon kü- eşkilinin yerinde olacağını söyle
'sı'.ir bin lira münakale yapılmasına miştir. 
ait kanu,ıı. t,asvip edilmiş ve 1939 Ma:ııhar Müfit bundan sonra ve
bütçesiııiıı müzaker.esine geçilmiş- kiletler bütçelerinin muhtelif fa. 
tir. tııllarındaki rakamlara bütçe 

Bu münasebetle sön alan Maliye encümerJnıin ve Maliye Vekileti
V eıkili Fuaıd Ağralı Bütçe hakkın• nin naz~rı dikatini celbetmiş, tet
da tam metıı.i.ııi ayrıca bildlrdiği - kik seyahaıti şeklinde yapılan bazı 
mi.z meclis heyeti umumiyesinin israfları önlemek lazrm geldiği 
sürekli .alıkışları arasında tasvip ni kaydeyliyerek vergi tarlı ve 
seslerile karşılanan beyanatta bu- tevziatında karşılaşılan güçlükleri 
!unmuş ve bundan sonra birçok 1 anlatmıştır. 

•• 
Bulgar 

Universitesi 
şenlikleri 

Sofya, 22 ( A. A.) - Sofya 
üniversitesi şenlikleri müna
sebetile rektör Staniçef, dün 
bir öğle yemeği vermiş, ye • 
ınekte . kralın müme;sillerile 
bütün hükftmet ve kordiplo
lomati!ı azası, yabancı mü -
messi!ler, Bulgar profesörleri 
ve diğer zevat hazır bulun -
muştur. 

Gece operada misafirler şe
refuıe bir temsil verilmiştir. 

" ~ 
Milletler cemiyeti 
toplantıları başla~ı 

!'ŞARETL'ER 

Onun hatırası ve 
hatırı 

İkdam yakında Büyük Adamın 
Milli l\Jücadeleye ait hatıralarım 
yazacak. O Büyük Adam ki biz bu
gün halii onun hatırasilıı kuvvet 
buluyor ve yaşzyornz. Her nefes 
alışımızda ona karşı şükran bor • 
cumuzu duyuyoruz. 

Onun büyük eserlerini nasıl or
taya lroyduğuna ait küçük hır hatı
ra kaydedueğ'..z: 

Memleketi fesden kurtarmak ve 
medeni serpuş• ka vuştnrmak is -
tiyor. Bunu BUJ.'S:mm ileri gelenle
r.ine, eşı:afına anlattığı zaman ih
tiyarlardan biri etli p lıüzülerek: 

- Her emrin başımızla bera -
beı: ..• Yalmz bunun içfa bizi affet. 
Çocuklarımız glysinler; biz .ibti • 
yarlar alışmadık. alışamayız.. bizi 
affet ... 

Diyor. O, elile uzak dağları gös
tererek: 

- Ben, sizin için. sizJı toprağı-
ntZit canınızı, namusunuzu kur -
tarmak için şu dağların arkasında 
daha birkaç sene evvel canımı gö
ze aldun, harbettim. Benim hatırı-

(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) mı kırar mısınız? .. 
lerden sonra celse tntil edilmiş ve Bursalı ihtiyarlar bu suale te -
İngiltere Hariciye Nazırı Halüaks ı r~ddütsüz: •Hayır!> diye cevap ve
ve Fransa Hariciye Nazırı Bone rıyorlar ve tereddüdsüz şapkayı 

ile Sovyet Loııdra elçisi Masında giyiyorlıır. 

görüsmeler yapılınıştır. O, gönülleri feshetmesini ve e -
Bu görüşmelerden mucibi mem- serlcrinin temelini bu gönüllere 

nuniyet neticeler alındığı umul - atmasını bilen Büyük Adamdı. Bü
maktadır. tün mücadelelerinin baştnnbaşa 

Cenvre, 22 (A.A.) - Bonnet, sa-ı böyle menkıbelerle dolu olduğunu 
at 10.30 da Maiski ile görüşmüştür. yeni tefrikamız gösterecektir. 

. Bnnne~ sa_~t .~l.30 da Lord Ha- 1 K D A M C 1 
lifaksı gormuştür. 

Bonnet, Maiski, Samiler ve Lord 
Halifaks, şereflerine Avenol tara
fından >:erilmiş olan öğle ziyafe -
tinde hazır bulunmuşlardıt 

Paris, 22 (AA.) - Bu sabahki 

İtalyan - Alman 
ittifakı 

1 

z 
(Ba •tarafı 1 irıci sayfada) İcabı olarak _ıdapılan bilhassa ,,, 

!arda mevcut salihiyıst >e mezuni- ve köprü gibi mühim nafıa h.; _ 
yet!erin verdiği imkanla7dan isti· metlerine, cli00.000 lirası da !ha\" 
fade suretile kısmen de Ingiliz ve yolları devlet işletme idaresine tah 
Alman malzeme kredilerinden kar sis edilınriştir. 
ş~lanacaktır. Adi büt~-eden de aynca 450.000 

Sanayi is, leri ırra yardım görmekte oıan bu ha-
.. vayolları ;idaresinin dört yıllık bir 

• 
1 

::la devam edılmiş ve 25, 10, 5 
ve 1 kuruşluklar tamamen yer.ı e 
rilc değiştirilmıştir. Halen piyasa
da kalını~ olan 20, 10 paralıkla 1 

da yeni on paralıldaı· ba&lmak su· 
retile teda1'iiklen kaldmlrnası .mu
karrerdir. 

Borçlar Tahakkuk ettirilmesi Sumer • programa başlamış olan munta _ 
banka mevdu olan sanayi tesisatı •anı mesaisi sayesinde elyevm _ Dahili ve harici · borçlarımzıın, 
yükı;ek meclisin direktiflerine gö-J ·· _,_ ,~ ı~,. bul •-'- sey 1939 mali yılma ait taksit karşılık-"' rusı:::u:ı-e Q'\"&..ı..I.~ unan .n.J..m:ara -
re hükfımetin tanzim etmiş oldu - İzmir ve Ankara _ .Arlan• hatlan- ları tamamen bütçeye konulmuş • 
ğu program dairesinde murıtaza .l "'--•- A-'--- S tur. Rru;ılı Sivas - Erzurum dem1r~ ·na :.UdvCl.C'n !lJMU. a - amsun ve 
man ilerlemektedir. Bu program Ank E . h tlanru da .. yolu inşaatına sarfedilmek üzere ara - r:zıncan a n o--
meyanında bilhassa memleketin - .. _ _,_,_, ,~;...,, ~ı çıkarılacak .tahviller için vermış 

• ik ~ numua;.,l::'JU sene .ur--u .... e ""r"-'"-ması 1 ld ğu 3 . 
sı.naı ve · tısarli hayatında ~üyül< mukarrerdir. o u . nuz O. mılyon liralık sala-
bır rol alac&k olan tesıs ve aşlet - M 1 k t• . . lheyetın. 20 mılyonu kullanımş ö-

. . . . em e e ımızın esas ana hatları .. .. . . . ' 
me sermayesı 45 milyon liralık hır t . talarunız numuzdeki sene 1çmde dört buçuk 

esıs ve vası program da- . . 
masrafı istilzam eden Karabül;: ·ı esinıi "kmal --'il~'.ı-. ka milyon lrralık bır tranşın daha e-

1 e ı t"U u..ı.a"\:e .m.u 're - . 
demir ve çelik fabrikasının önü - le ile mü!eak.abilen bağlı bulun _ mısyonunun yapılmam mukarrer 
müzı:leki Ağustos ayında işletmeye duğumuz Avrupa hava olculan. bulunmuştur. 
açılacağını ve Türk İrıgiliz iş birli- m şarka ve eenuba ve buralardan Borçlarımızdan bahsederken ge

ğinin bu büyük eserinin başarılınıı; çıkacak yolcuları Avrupaya kendi rek dahili gerek harici borçlan· 
bulundug-unu kayıt Ye '""ret et -

..,..... vasıtalarımızla nakletmek ve bu d b ·· ~--' mek isterim. = an ir kısmı uze,ın...e yapmıf 

Maden işleri 
suretle gerek memleketimizin ge - alduğunıız tahvil veya tesviye mıı 
rek şar.k ve cenup memleketlerinin amelelerine de müsaadenizle te • 

Etibank tarafından idare edil - Avrupa hatları ile irtibatını temin mas edeyim: 
mekte olan maden iş'.e'.me ;dqrele
ri:ınizde de tedrici terakki ve inki
şaflar ıörülmektcdir. iktı&adi hn -
yatımızda oWağtt kadar döviz ih 
tiyaçlar:ımızın btmi.ni bakımından 
da maH vaziı ,,; ıizle çok sıkı ala
kası bulunan maden işletmeleri -
miz araSJnda örıümüzdeki sene i -
çinde Ergani bakır madenind€ 
beklediğimizi istihsal roı.ktarını 

elde edeceğimizi v.ı bunun dövi7. 
cephemizde salah yardımı olacağı· 
nı ümit <>tmekteyiz. 

O.niz ticaret isleri 
' 

etmek imkfuılan elde edilecektir. 
Biitüı:ı havzalarda yapılacak su 

işlerine ait etüdlerin mühim b.ir 

kısnu tamamlanmış ve inşaata ge
çilmiştir. Bu suretle iki yıl içinde 

Kabul buyurdnğunuz muht lıf 

kanunlarda, 1933 Tiiı'k borcu le, 
Anadolu demiryolu ve Haydarpa· 

şa tahvillerinin dahili tahvılleri · 

inşaatına geçilmiş olanların tutarı ın.izle mübadelesi için vermiş ol . 
18 milyon lira kadardır. Projeler ıiuğunuz me.,uniyete müı;tenideıı 
hazırlanarak ihale edilmiş veya e - bıı tahvilleTin mühim bir kısmı a· 
dilmek üzere bulunanlar da 6.5 mil 
yon füaya baliğ <>!maktadır. Böy
' ece beş yıllık programa dahil iş -
lerin !beşte dördü iki ,;ene içinde 
faaliyet sahasına intikal etmiş ola
caktır. 

mortimıan san<lığıruı intikal et -
miştir. Bu kısım borçlardan birin
cisinin hemen yarısı ve i.ltincisinin 
yüzde 80 i n.ishetindeki kısmı 

Türk hamilleri eline geçmiş bu -
lunmaktadır. 

Nakit vaziyetimiz 
Vezne ve banka mevcutlarile Milli Bankalar 

gazete tclsir !eri: 

Dantzı•g meselesı• Büyük gazetelerin Cenevreye i.ktisadiyatı sahasında iki tarafın 
gönderdikleri muhalıirler Cenev • 'aralarındaki işbirliğini derinieştire 

(BG.§ tarofl ı inci sayfada) den birin.in ölümile neticelenmiş _ re görüşmeleri hakklnda umumi - cekleri kaydedilmektedir. Bu işle 

(&.ş tm-afı 1 inci sayfaWıJ 

Almanyaya sipariş edilmiş olan 
muhtelif tipte cem'an 29.000 ton -
luk 12 gemiden alhsı memleketi . 
mize gelmiş ve seferlere başlamış
tıı;. Diğer altısı önümüzdeki sene 
için gelecektir. Ayrıca yeniden ba
zı gemilerin daha İngiltere tezgah
larına sipariş edilmesi mukarrer -
dir .. Bu suretle sipariş edilmiş ve 
edilecek gemilerin ·mecmu tona -
jı mevcut posta pavurlarımızın to
naj yekıinunun yüzde 80 nine te 
kabül etmektedir. 

yoldaki paralardan mürekkep ola- Mmi bankalarımız umumiyetle 
rak 1936 senesinden 1 haziran 1937 bu sene de bilançolannı karla ka
tarihine devrolunan mikdar 4Hi patmışlardır. Bu hal iktısadi .,a -
milyon lira idi. Sene nihayetinde ziyetimizin gün geçtikçe daha çok 
bütçe emanetine alınmış olduğunu eanlandığını ve 'hnsıısi kredi mev
arzettiğim 20.2 milyon lira ile fev- zuu üzerinde alınmış .alan tedbir· 
kaliide tahsisat karşılıklarından er leıfa müsbet nel:i<!elerini ifade el
tesi seneye devredilen 13.1 milyon mektedir. 

ler sahasmdaki haklarının emri va- tir. yet itibarile nikbin görünüyorlar. meıı.,<>ul olmak üz,ere iki memleket 
ki yolil<> tahdit edilmesini kabul Varşova, 22 (A.A.l - Nazilerin Matin ıgazetesj yazıyor: hariciye nazırlarının riyasetinde 
edemez. bir P<ılonya gümriil< bürosunu yık Ha.li:fah ile Maiski arasındaki i- daimi komisyonlar teşekkül ede -

2 - P<ılonya hilldlıneti, müc - mış olduklan Dantzig ile illl"ki ki saatlik görüşme İngiliz ve Sov - cektir. 
rlmler hakkında tahkikat ya,pı·l - Prusya hududunda kfiln Kalthoa - yet gör~eleriıı.i hiç şüphesiz yak 5 nci maddede, ihtilaf zuhurun • 
ınasını ve neticenin bildirilmesi- da 'bu hadis2leri takiben mümasil laştırmış olacaktır. İki şey olduk- da iki taraiın ayrı sull1 imza et.me
ni talep eder. diğer bir takım hadiseler daha vu- ça vazıh olarak görünüyor: Çar • meği ve dost devleUerle münase-

S - Polonya hükfunet~ Leh lrua gelmesi Almanların niyet ve §8ffiba güı:ıü toplanacak olan İn • bellerini müştereken tanzim etme· 
gümrük müfettişlerinin oturdu-· tasavvurlan hakkında 'büyük bir giliz naınr-lar meclisinden ve kar· ği taahhüt ettikleri bildirilmekte
ğu binada yapılan tahribat için za- endişe uyandırmıştır. Bilhassa Al- :şılıklı yardımda otomatiklik üze - dir. 
rar ve ziyan talep eder. manların Polonya gümrük ittiha- rinde ısrar eden Sovyetler top - 7 nci maddede, pak.tın imza edil-

4 - Dantzigdeki Polonyalıların dına dahil olan Dantzig arazisi lantısuıda hiçbir ey yapılnuyacak diği gönden ilibaren kabili tatbik 

ve Polonya memurlarının müker - gümrüklerinin kontrolünü elleri~ 1 tır. ve 10 sene müddetle mu!Eber ol _ 
reren tecavüzlere maruz karmaları_ geçirmeğe çalışmalarından korkul İ ·r S t ·· duğu va tecdit edilebileceğl kay _ 

Bütün yeni vapurların ticaret 
filomuza iltihakile kabotaj hızmc
timizin acil ihtiyacı tatmin edilm 
olacağı gibi deniz \icaretlmiz!n 
mühim surette inkişafı ve malları
mızın ihracı için ihtiyar edil -
mekte olan döviz sarfiyatında bir 
tasarruf aa temin edecektir. 

Su işleri karşısında Polony.a hükfımeti ser-. maktadır. ngı iZ • ovye · mu- dedilmektedir. 
best ,Jl?hirde intizamı ve Leh hal- * z ak ere) er İn de son 1936: Mali yılı sonlarında ka -
kının ve memurlarının emniyetini Varşova, 22 (A. A.) _ Lantzig . • bul buyurduğımuz 31 milyon lira-
temin için Dantzig ayan meclisi • zabıtası, Piekle adındaki mevkide V a21yet pı1rruş olan göliişriıeleri mütealcip !ık bir kanuna müsteniden su1a • 
nin kendisine ne gibi teminat ve- bulunan gümrük binasında mah _ Cenevre, 22 (A. A) İngiliz bir uzla:,;ma şeklinin ileri sürül - ma, kurutma ve ıslah gayeierile 

bil -· "h d k e sur kal•- l p l .. ..,,_ mü< oldug""u zannını tevlid etmek- memleketimizin hemen her tara-re ecııgııü tasrı . e en açı v · u.ıuış o an o onya gumru"' murahhas heyeti namına söz söy - • 
k .. b · · • • memur] d k tedir · fına şamil olarak lba<lamış olan a-t ı ir beyanname vemıeSJm •R· arının yar ınnna oş.muş- 1emeğe saJ.filıiyettar olan bir zat,· · • 
lep eder. tııır. Polisler muvasalat eder etmez dün Lord Halliaks ile Maiski ara _ Halifaks ve Maiskinin, burada beş yıllık büyük su işleri progra -

Notada Kalihoadaki P<il>onyalı na:oiler •tekra~ gelec~z.• diye sında cereyan eden son derece tekrar göriişınelere başlamalarına mının tatbiki faaliyetle devam et-
güınr,ük memurlarına karşı yapı - bağırarak dağıtılmışlardır. dostane görüşmeden sonra beya • medar ıo!aca:k surette Lnndra ve ıı:ekt<>dir. 
lan tecavüzlere bu memurların ~!isin harekete geçmesi, Dant- natta bulunarak, bir İngiliz _ Sov-ı· Moskavadru:ı süra~ Wimat al - Umumi yekunu 58 milyon liraya 
sebe'biyet vermediği ve nümayiş - zig m:akaınatına Bolonyal.ı güm • ~t ittifakı akdi yolunda mühim malarına pek 0 kadar ihtimal ve _ baliğ olan fevkalade tahslsalm en 
çilerm bir kısmının polis üniforma rük meınurıarınm iıimay<>si temin tenlokiler eWe edilmiş olduğunu rilınemek:tedir. Müzakerelere Lord mühim kısmı Mılli Büdafaaya a -
sını taşıdılcl.an görüldüğü k'ayde - edilmediği takdirde Polonyanın i- söylemıştir. 1 Halifalmn avdetinden ve kahine- ittir. Filhakika demin arzettiğim 
dilmektedir. caobeden tedbirleri alacağını söyle- Mumaileyh, İngiliz nazırı ile nin çarşamlba günkü içtimaından veçhile, adi bütçede yapılan mü -
Polonyalı giliırırük memurları bi- IBlj o~dıığu haber haber verilen Sovyet elçisinin hükıi.metleri ile ıF.>nra Londraya devam o1unacak- bim zamdan Milli Müdafaa hiz -

nayı terketme.k mecburiyetinde 0.antzi~eki Poloızy.a illi :ıro,niseri- istişarede bulunmağa karar ver • tır. metlerine fevkalade tahsisattan 
ka1dıklarından vazifelerini yapa_ nın .serbest şehır senatosu nezdin - . miı olduklarım ilave etıni§tir ki, İngiliz murahhas heyeti meha _ ayn1an mikdar 26 milyon 310 bin 
mıyacak bir hale gelmişlerdir. Bu j deıki kat'i rpofe,ıolan üzerine vaki bu da cumartesi günü Pariste İn- filinde pek yakında bir itil!lf hasıl liradan ibarettir. Rükümet, yük -
hadise, gümrük müraka.besi saha-J ıtlmuştur. gilizlerle Fransızlar arasında ys - olacağ:ı kanaati var<lır. sek direktiflerinize teb'an, sulh ve 
5ında Polonyamn haklarını tehli _{ ..- ~mniyet gayelerimizin vasıta ve 
'k~ düşürme~ ma.tuf !bililtizam ı ıııesnedini teşkil eden Milli Müda-

yapılmış bir hareket malı.iyetini R E s ı M L E R L E G o N o N H A D ı s E L E R ı ı .. faak hizd;netıenk·nınf· ~1.:yesi içindgct 
arze1.melrledir. re a ı gere ev ......... e varı a 

Not ada ayan m«:lisinin .asayişi 
mıdıaf.tta etmeğe ve Polooyalı mü 
iettişleri-n va.ıMelerini ~yede 

yapmalarını temin etmeğe matuf 

>tedbirler alaea,ğına dair geçenler-
de vaidlerde iııtlunıluğu hatırlahl· 
makta fakat bu vaid.lıerin yerine 

getirilmediği ilave olunmaktadır. 
Mes'uliyeti >ıeTbest §ehre ait o -

lan bu hadise, al.fudar makamla • 

rın serlıest şehirde inti.umı t.e:nin 

edemediklerim veya etmek isteme, 

'diklerini göstermektdir. ) 
Bu şerait altında Polonya hükU

meti serbest :şehfr makamlarının 

Kalthoa hadisesinden tamamileı 
lnes'ul olduklarını müşııhede et -
mek iztırarında kalmıştır. 

Polonyalı gümrük müfettişleri
nin akibeti hakkında haber almak 
üzere Kalthoa'ya giden Polonya i
kinci umumi komiseri Herkwski -

n· otomobiline kar ı hazırlanan 

1 

membalarnnızın azami mübaadesi
ni istimal etmiştir. Fevkalade tah
sisatın 1? milyon 321 b:in lirası de
miryolları inşaatına tefrik edil -
miştir. Bunun karicinde Sivas- Er
zurum istikrazı ile aynca temin e
dilecek olan 4.5 milyoo lira da bu
na tahsis edilecektir. 

Fevkalade ta~atın .2..500.000> 
lirası maden tetkik ve arama ens
titüsü ile elektrik işleri etüd ida

resi ihtiyaçlarına 1.5 milyon lirası 
muhacir iskan masraflarına, 1 mil
yon lirası da Ankara tıp fa.kültesi 
inşaat ve tahsisatına, ~1,250,000, 

lirası geçen sene verilen, bir mil -
yon liraya 1.laveteın Lüleburgaz -
Edirne asfalt yoluna, üç yüz bin 
lirası Ankara gençlik parkı inşaa -
tına, yedi yüz ftlin lirası yaş ve ku
ru meyvaların ıslahına, 387.000 li
rası Maarif inşaatına, 1 mily.an li

rası ayrı bir kanunla vermiş oldu
ğumuz teahhüt salahiyetine müs
teniden şarktan başlamak üzere ih-

lira bundan tenzil edilirse 1937 se· Milli banka1anmn:dalri mevduat 
nesinde devredilen kabili istimal 
naklt mevcudü 8.3 milyon liradan 
ibaret kalır. ~ 

1937 mali yı l azıran 938 
tarihine devre-dilen vezne ve ban· 
ka mevcutları ile yoldaki paralar 
ise 48.3 milyon liradır. Bundan büt 

mıkdarı 1934 de ::!02 milyon iken 

sırasil.ı l~ te 213, 1936 da 242, 
1937 d 93 milyonu bu1ınuş ve bu 

seııa. 311 .ınılyontı geçm\ii.ü'. .. Bır 

taraftan milii t.asarrulun ve st'rwe.
tin inkişafını, diğer taraftan hal • 

çe _emanetine alınmış olan 16 mil- kımızu:ı kred· müesseselerinıı o'an 
yon ve fevkalade tahsisat ka~lık llinuıdıru gösteren bu r<rlı:arular 

]arından ertesi seneye devreclilen her hangi lbir izaha lüzum göster-
16.1 milyon llra tenzil edilirse 1938 miyeock kadar beliğdir. 
mali yılından müden·er kabili is- Son günlerdeki siyasi h"disdeı: 
!imal nakit me\-cudünün, hır ev- dolayısıle bazı !küçük tasarruf er -
velki se~enin 8."3 mılyonuna kar- babının !bankalardaki mevdtıa a -
şı h men bir misli fazlasile 16.2 rını çekmek teşebbüsünde bulun _ 
milyon liraya çıktıgı görü1ur, 13 r duklart görülmüşı;e de baıM<ala • 
kaç senedenbe~i hesap devreleri- · b .. ""· 

1
. . 'k 

. d . .. . rırrızın u v = mec ısın abu! e 
nın aıma muhım fazlalarla kapan t"". k 'ıa nı· d d t . ıgı anun r muc ın e ev ua 
makda olması ve nakıt vazıyetimi-
zin bir evvelki seneye nazaran böy 
le iki mis)ine yakın bir fazla gös
termesi münhasıran yüksek mec -
lisin bütçe mil\·azenesine verdiği 

ehemmiyetin ve bütçe rakamları
nın tahmin ve tesbitindc gösterdi
ği isabetin tabii bir neticesidir. 

karşılıkları hakkında aldığı lerti -

bat Ye ihtiyatlar sayesinde bütc;,, 

talepleri derhal ve tamamen yeri
ne getirmeleri, esasen yersiz ve bey 

hude bir tel~ eseri olan bu teşeb
büslerin çok kısa bir zamanda dur· 
masını ve mevduatın tekrar ·ban -

Devlet maliyesinin sağlamlığını ve kalara avdete ba lamasını temin et 
bu sayede umumi hizmetlerin SÜ - miştir. 

rat ve em.niyetle ifasını temine bu Maruzatımı bitirirken bütçeleri· 
mizin ana prensiplerinde ve ie\· -
ziinde büyük bir hassasiyet gös -
teren ve çok kiymctli yardımları -
nı esirgemeyen bütçe encümenine 
huzurunuzda teşekkür etmeyi va
zife bilirim. 

halin ne derece müessir olduğunu 
izaha lüzum görmüyorum. 

Milli paramızın, senclerdenberi 
muhafaza olun'lll fili istikrarı de -
vam etmektedir. 

Arkadaşlar, ana hat1annı tahlil 
ve arzetıneye çalıştığım bu bütçe 

füe meyletmesinin tevlit ettiği za- ile aziz haJ.lumıza ve Türk vatanı

rarlara işaret ederek bu husus!" na yapılması düşünülen ve vait e
bazı tedbirler alındığını ve bu sa-ı dilen faydalı ~lcr, yüksek heyeti-
yede altın alım satımının dünya fi- . · · tle · d tk l 

Geçen seneki maruzatımda bor
sa harici alınıp satılan Türk altını
nın ye,;iz olarak tedrici bir teref-

. ilıztn ışare rıne ayanma a o -
atlerıne nazaran normal hadlar du" ,.._, bü" •~ı · · .. . . , gı:ına ve evve011 -.~ erın mus 
uzerınde tesbıt edllnıiş olduğtınu . . . .. .. 
söyleımlştim. Çe>k hassas olan iıu bet netice ve :tat1ıik.ııtı yıne buyuk 

uht lif be 1 '-il I ı:neclısin büyük luıvvetinden doğ • mevzuu m e se p er ve ıu -

hassa siyasi havaların tesirleri al. duğuna samimi ~lte inanan bir 
tında yeni gayri tabu müvazene- erkadaşmız sıfatıle, bu bütçe mü

sizliğe doğru gitmekle olduğunu zlie=~ sıi~da da yine feyızl'. 
müşahedemizle anlamış bulunuyo- s:lı~e er mzın esırger>mel"!' 'ını 
ruz. Bunun için zamanın ilcaatına mınnet duygulanmla dılerken tak
daha uygun yeni tedbir ve karar- d!m edi.len büt~enin !<ahülünüze 
!arın alınmak üzere bulunduğunu t iayik bır ese: .oldugırııu umduğu ~ 
arzederim. mu arzetmeklığıme n ı.ıı::radenızı 

Gnmüş ve nikel para rlca ederi 

Muhtelif kanunlarla tedavüle 
çıkarılıruısma menmly verdigı - Dün gec ki yangın niz, gümüş paradan 21 milvonu ba
sılarak tedavüle Çlkarılmıştır. A - Dtın gece saat 24 raddelerinde 
ımi hadd; olar 25 milyon lira, ö- Taksımde Ayaspaşa caddesinde 

ıı.imüzdeki senede ikmal e>lunacak Mezarlık sokağında 45 numaralı 
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Saadet 
Yazan : W. Somerset Maugham 

Acaip bir 
hadise 

iKDAM 

Korkunç l!&~i~ 
rakamlar Grac~ Moor a.ltın 

seslı Kantatrıs 
Başkalarının hayatlarına müda- Onun kısa cümlelerinde ikna e· 

bale etmeğe kalkmak tehlikeli bir dici bir mana vardı. 11.könce ken • 
ıcydir. Hayat tarzlarını, adet ve disine aldırış etmemiştim, fakat. 
telakkilerini allak bullak eden ka- şimdi büyük bir alaka ile onu tet • 
n id~rler kendi .taraftarlarına zorla kik ediyordum. Orta boylu, blki 

Kulaktan giren kar- Silahlara verilen ser- Güzel yıldız sahneye bir zamanlar sesini 
kaybetmek tehlikesi ile karşılaşmıştı şun kalçadan çıktı vetler ne kadardır 

abu! ett irmeğe kalkışan politika· otuz yaşında, kırmızı ve yuvarlak 
cıların. ıslaatçı ve buna benzer • çehrell, koyu parlak gözlü bir a • 
lcrın şuur !arına çok defa şaşakal· damdı. Siyah saçları o kadar kısa 
ı · n. Ben nasihat vermekten daima kesilmişti ki. kafası bir bilardo bil 
çt;nap ettim. Çünkü, insan kendi yasını andırıyordu . Üzerinde, diz-
3dar tanı.matlığı birin~ nasıl olur !eri çıkmış, cepleri sarkmış, biçi • 
a nasihat verebilir. Halbuki, ben mini kaybetmiş lacivert bir elbise 

'kendimi bile tanıır11dığıma göre, vardı. 
başkalarını da bilerrr.m. Bizler. bi- - Bir hekim asistanının hasta -
zcmle beraber yaşıyan ınsanları an nede günü nasıl geçtiğini herhalde 
cak tahmin edebiliriz. Bizlerin her 'oilirsiniz. Her gün bir diğeri gibi 
biri, diğer bir mahpusla, sadece, geçip gidiyor. Artık bütün örnrüm
verenle alan için daima aynı ma· ce, bekliyecek, ümit edecek bir şey 
nada olmıyan bir takıım işaretler- kabnadı. Siz ne dersiniz, değer mi, 
le anlaşabildiğimiz bir kuleye ka- yani? 
panmış kimseleriz. Hayat, maale- - Bu, kazancın derecesine bağ
sef bir defaya mahsus bir mesele lı bir meseledir. Karşılığını ver • 
olduğu gibi, işlenmiş olan hatalar dim. 
ekseriya tamir edilemez şeylerdir. - Evet, kazancım zararsızdır. 
Böyle olunca da, herhangi bir kim- - Şimdi hele, bana ne diye geıl-
seye, kalkıp şöyle yap veya böyle dinizi hiç anlıyamıyorum. 
yapma nasıl diyebilirim? Hayat - Sizde!\ acaba bir İngiliz dok· 
güç bir şeydir; kaldı ki, ben ken- toru için İspanyada istikbal var 
di hayatuna bile az çok bir muva- mıdır, diye öğrenmek istiyordum. 
zene temin etmenin ne kadar zah· - Neden bilhassa İspanyada? 
metli bir iş olduğunu peka!A bili - - Bunu ben de bilmiyorum; o • 
rim. Bu itibarla, kalkıp bir de baş- ı·aya hasretim. 
kalarının hayatlariyle meşgul ol - Gülümsiyerek: 
mak bana zevk vermiyor Fakat, - İyi amma, oradaki hayat Kar-
arada bir, hayatta öyle adamlara men'de gördüğünüz gibi değildir. 
raslanıyor, ki bunlara müdahale Mütaleasında bulundum. 
etmeği insan kendine bir borç bi- - Öyle; fakat orad:ı güneş, iyi 
liyor. Bazan insanlar, varlıklariyle fiarap, renk ve büyük tatla tenef
ne yapacaklarını beden sordular; · füs edilen bir hava v/ r.Tesadüfen, 
bu anda ben de, iyi veya kötü bir Sevilla'da İngifiz hek imi bulun • 
kehanette bulunmak zorunda kal. madığıru işittil!n. Acaba orada ha.
ı!ım. Maamafi, bunun bir seferinde )•atımı kazanabilir miyim. ne der
tahminiım isabetli oldu . siniz? Yoksa, iyi bir mevkii, mut -

Henüz bir delikanlı idim ve J on- kk bir surette müphem olan bir 
şeyle del!işmeyi bir çılgınlık mı 
sayarsınız? 

- Bu hususta ka rınızın fikri ne-
d. ' ır. 

- Muvafık görüyor. 
- Böyle bir hareket, büyük bir 

risktir, 

drada Viktoriya istasyonu c;varın
da mütevazi bir hayat sürüyor • 
dum. Bir gün, öğleden sonra geç 
vakit, artık kafi derecede çalıştı -
ğımı düsündüğüm bir sırada • apı 
çalındı. Kapıyı açtım ve kendimi 
b;r yabancının karşısında gördüm 
Bu zat, ndırnı sorduktan sonra. ! . - Bunu bilmiyorum, amma siz 
çeri girmeğe müsaade etmekliği • bana git derseniz giderim; yok, bu 
mi benden rica etti. rada kalmamı tavsiye ederseniz 

S 1 1 
burada kalırım. 

Memnuniyetle dedim. a ona 
. .. t Pırıldayan gözleriyle büyük bir 

götürerrk kendisine yere gos er · girginlik içinde yüzüme bakıyo; 
d?m. Çok sıkılgan bir hali vardı. 

Lüleburgaz (Hususi> - Bura • 
da şaşılacak bir hadise olmuş bir 
adamın vücudüna bundan tam 23 
sene evvel umumi harpte saplan· 
mış olan bir kurşun, bugün vü • 
cudünün başka bir kısmından a • 
meliyatla çıkarılmıştır. 

Hadise şudur: 

Trakya mıntakası sıtma müca • 
dele sıhhat memuru olan Zeki Ol
cay, bundan yirmi üç sene evvel 
ihtiyat zabiti olarak meşhur San· 
kamış harbine iştirak etlll§itlr. 
Genç zabit bu harpte bir taarruz 
esnasında yaralanmış. bir tüfek 
kurşunu sol kulağının altında vü
cudüne girmiştir. 

Bir müddet tedaviden sonra kur 
şun yarası kapanmış. fakat mermi 
vücudün içinde kalmıştır. İşte 1331 
senesindenberi genç zabitin vü -
cudünde kalmış olan bu kurşun ge 
çen gün bir ameliyatla çıkarılmış
tır. 

Zeki Olcay, sol kalçasında evve
la bir gayri tabiilik hissetmiş, son
ra acıma ve ağrıma başlamıştır. 

Kendisini muayene eden sıtma 

mücadele doktoru Mazhar hemen 
ameliyata lüzum görmüş ve kısa 

bir zaman içinde ameliyatla sol 
kulak altından girerek yirmi üç 
yılda yarı vücudü dolaştıktan son· 
r a sol kalçaya gelmiş bulunan kur 
şun alınmıştır. 

Zekı Olcay, 23 yıl vücudünde 
taşıdıktt n sonra çıkarılan bu Rus 
l:urşunuııu bir harp hatırası ofa 
rak saklamıya kara r vermiştir. 

---oo<>---

İngiliz hükümdarla
rının sey bati 

Kingston, 22 (A.A.) - İngiliz 

hükümdarları K ı ~gston'u kıoaca 

ziyaret ettikten sonra saat 21.30 da 
- .ıı:•ıo a l'i saat - Cobourg'a hareket 
etm.st,r 

Hükümdarlar, Kington'da aske
ri koleji ve belrdiyeyi ziyaret et -
mişlerd i r. Geceyi, Cobourg'da ge • 
çirmişlerdir. ve ben de onun sözlerinin ciddi ol-

K~ndisine bir sigara verdim ve o ""!!!!!!!!!!!!!!"'!~::"".'"'::!!""'.~~!!!!!!!'!!!!!!!!!! 
duğunu biliyordum. Bir lôhza dü - ı ~ -

bu sigarayı, nasılsa şapkasını dü • şündüm. ' tekrarlıyordu . Sö.vlediklcri şeyler, 
şürmedcn güçlükle yakabildi. Bu 

Bu meselede sizi.n istikbaliniz 

1 

h .. afızamda yavaş yavaş canlanmı· marifetinden sonra, şapkasını bir 
bahsin mevzuu olduğu için, bizzat 'a başladı. sandalyeye koymasını, teklif et - . 
l:endiniz karar vermelisiniz. Yal- - Birçok defa.acaba s:zi bir da-_t:m. Bunu kolayc.a yaptı, fakat bu 

defa da şemsiyesini düşürdü. nız ben size şunu söyliyebili:im: h:ı göreb!lecek miyim diye düşün-
Şayet, maksadınız para kawnmak düm_ Bana yaptığınız iyilik için, - Umarun ki, siz böyle selle • 

mehusselam geldim diye bana gü- değ.il ve size kıt ka~aat hır hayat acaba s!ze tqekkür etmek imka-

d . . Ad St f k d" J geçırtecek kad:ır miıtevazi bir ka- nını bula.bilecek miyim, diye ak-cenme ınız. ım e ens, en ım 
b • h k' . E- 1 zançtan memnun kalabilirseniz, o- lımdan sıksık geçti. 

ır e ımım . ger yanı mıyorsam, . . 
. d h k. . . • raya gıtmenızi muvafık görürüm. ı - E nasıl burada mes'ut musu !.17. e e ımsınız ·~. ~ . ' • -
- Evet amma. ' l'n hekimlik yap Şahan~ bır ömür sürersiniz. nuz? 

mıyorum. Benımle .v~da.laşarak anıldı ve Yüzüne baktım_ Saçları ağar • 

B ·ı· B .. 1 d İ ben de bır ıkı gun sonra onu unut- mı.<tı· fakat gözlerı· neşe dolu ı'dı"· - ı ıyorum ugun er e s - . ~ ' • , 
· • . tum. Bu olup bıtenler, hafızamdan , ı k t d , · panvava dair sizin yazdığınız bir' . . . yu\ar a suca ın :ı, n. r mnunıyet 

. . . 1 silındı. 'd d E'b' . . b" . . b" eseri okudum· bunun hakkında si- .. . . ışı ıyor u. c ısesının ıç>111ı, ır 
' Bunun uzerınden, takrıben on ı· . • • · · · ze bazı şevler sormak istiyorum. . . S} · an~.ol terzısının clınden çıktı -

- beş yıl geçtıkten sonra, Sevılla - • .. 
- Bu esere mükemmel bir eser d b 1 d K d' d b. gına şuphe bırakmıyacak derece-

a u unuyor um. en ım e ı • d k'""" k · · k lı 
göziylc bakmadığımı itiraf etmek raz rahatsızlık hissettiğim için, 0 • ~ o.u, şap ~sı. ısc •.. g.enış enar 
mecburivet'ndevim t 1. k S .11 'd b" İ 1 bır sombrero ıdı. Yuzune bakılın-.. · . · e ın apıcısına, evı a a ır n- . . 

B - · · 1 ·ı· h k. ı ca, bır sışe şarapçılığını seve seve - una ragmen, sızın srpnya- gı ız e ımi bulmak imkanı olup . t··· : .. 
1
.. d H 

1 
.. .. 

d · b' k ı b"l · lın k 1 - ı.ç ıgt goru uyor u. ası ı ustu ba-ya aır ırço şey er ı mış o a • o madıgını sordum. Kapıcı bana .. . ' .• . 
lığınız realitesi değişmiyor. Bu bir adres verdi ve ben de arabaya şı muhmeldı amıra, arz~ıtı~ı man
böyle olduğu gibi, bana orası hak· binerek yola çıktım. Eve varınca, zara s.on derec·e· sempatıktı. İnsan 
kında malumat verecek, kimseyi r dışarı kısa boylu, tıknaz bir adam ona bır apandı.<ıt amelı.va.tı yap . 
de bulmak mümkün olmadı. Hal- çıktı. Yüzüne baktığım zııınan a • tııımaya cesaret . edemezdı; fakat 
buki, bu memlekete dair muhtelif falladı. bır kadeh şarap ı.çmek ıç;n, ondan 
şeyler öğrenmek istiyorum. 

- Memnuniyetle. 
Bir müddet sustuktan sonra, bir 

el ne şapkasını aldı ve dalgın dal -
gın düşünüyorken, öbür eliyle de 
silkmeğe başladı. Bu hareketi ken 
disine itfmat telkin ediyordu. 

- İhtimal ki, tamamiyle size ya
bancı olan birinin baskınına uğra
mış olmayı gar ip buluyorsunuz. 

Sıkılarak gülüyordu. Ondan son 
ra: 

- Maamafi, size hayatımın ta -
rihçesini yapacak değilim. Diye i
lave etti. 

Bir insan böyle bir şeyi iddia e • 
dince, bu iddiasının tamamiyle bir 
aksini ifade ettiğini, bilir ve onu 
memnuniyetle dinlerim. 

- Ben iki ihtiyar teyzenin elin
de büyüdüm. İngiltcre'den dışarı 
çıkmadım. Hiçbir iş de yapmadım. 
Altı yıldanberi evliyim. Çocukla -
rım yr0k. Kemb~rvel hastanesinde 
ıı.sist ım Ar.tık daha fazla taham-

daha iyi bir kimse tasavvur edile
mezdi. 

Bugün dünyadaki hır kısıtn dev
letler harp heveslisidir; bir kısmı 
da sulh taraftarıdır. Umum! har· 
bin çok feci neticeleri görüldük · 
ten sonra birçok devletler silah • 
tarı azaltma ve harbin, büyük ıİıik 
yasta da ölümün önüne geçmeğe 
çalışmışlardı. 

Bugün İtalya ve Almanyanın 
teşkil etmiş oldukları mihver her 
zaman için bir harp tehlikesi ar • 
zetmekte olduğu için diğer devlet· 
!er de sulha çalışmalarına rağmen 
mecburen müdafaai milliye büt
çelerini arttırmışlardır. 

Bütün sulh arzularına rağmen 

bütün dünya var kuvvetiyle sillih· 
!anıyor. Bugün yapılan hesaplar 
dünyanın her gün harp hazır lığına 
bir milyardan fazla sarfettiğini 

meydana koymaktadır. 

Sillihlanmağa sarfolunan para • 
\ar bu nisbet dahilinde gittiği tak· 
dirde bir gün bazı devletlerin, ar
tık ne demiryolu, ne hastane, ne 
de ölümle mücc.dele için laooratu
var yapacak paraları kalınıyacak 
ve milyarlar sarfederek yaptıkla· 
rı te>plarının tahribatını tedgvi et
mek imkanları bulunamıyacaktır. 

Sillihlanmağa sarfolunan bu çok 
büyük paralar, sulh yolunda, in • 
sanlığın refahına sarfedilmiş ol -
saydı ne olurdu. 

İşte aşağıda yapacağımız muka· 
yeseler harp hazırlığına sarfedil • 
miş paraların bugün insanlığı bil· 
yük bir refaha kavuşturabilecek 

mikdarda olduğunu tebarüz ettire
cektir. 

Bugün harp hazırlığına sarfedil
m i~ olan paralar, asrımızın en bü
yük dertlerinden biri olan işsiz • 
like karşılık konulsaydı. Her gün 
bütün işsizlere yüz yetmiş beş 

frank yani bizim paramız ile altı 

lira dağıtmak kabil olur "'' mil • 
yonlarca fakir aile refaha kavu -
şurdu. 

Her üç ayda bir dünya üzerinde 
mevcut 24 milyon otomobilin altı 

milyonunu, yani bir senede hep -
sini yenilemek mümkün olurnu. 

Her üç ayda bir, rr,-...,..'leri, kili
seleri umumi bahçeleri, her türlü 
askeri vasıtaları havi, Cenevre şeh 
ri ayarında yeni bir şehir kurmak 
mümkün olurdu. 

Bir senede si18hlara sarfolunan 
para!&= ile yüz seksen tane Nor • 
mandie transatlantiği gibi gemi -
yi, bütün teşhizat ve mürettebatı 
mükemmelen hazırlanmış olarak 
yolculara açmak kabil olurdu. 

Bugün, üç günde sillihlarak sar
folunan para ite, 1867 senesinde 18 
milyon İngiliz lirasına mal edil -
miş olan Süveyş kanalını açmak 
kabil olurdu. 
Şu halde üç ayda sarfolunan pa

ra ile otuz tane Süveyş kanalı aç· 
mak kabil oluyor dernektir. Bu şe. 
'::ilde elde edilecek olan sun'i ne
hirler bugün A"rupa kıt'ası üze ·· 
rinde dört mühim den;z yolu açıl
masın mıümkün kılardı. Şöyle: 

1 - Bordo - Akdeniz kanalı. (A> 
2 - Riverne - Rimrin · kanalı. 

(B). 

3 - Baltın - Adrlyatik 
(C>. 

kanalı. 

, 

GRACE MOOR •Louise • filminden bir sahnede 

RADYO 
Ankara radyosu 

Dalga uzunluğu 
16!9 m, 183 Kes. 120 ıı:w 

T.A-Q. 19.74 m. ıs ıts ıı:eo. 20 ıı:w 
T.A.P. 31.19 m. 9465 Kes. H Kwf 

.. 

[ .. 23 .. ~~;;s·s;ht 
................ ':...J 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği (1.) 
Saat 13: Memleket saat a

yar.ı ajans ve meteoroloji ha
berieri. 

Saat 13.15: Müzik (Hafif 
müz.k - Pi.) 

Saat 13.45 - 14: Konuşma 

(Kadın saati: Ev hayatına da
ir) 

Saat 13.30: Program. 
Saat 18.35: Müzik (Koro e

serleri • Pi.) 
Saat 19: Konuşma (Ham -

burg, balıkçılık sergisi hak -
kında.) 

Saat 19.15: Türk müziği 

(Fasıl heyeti.) 
Saat 20: Memleket saat a • 

yarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

Saat 20.16: Türk müziği 

(Saz eserleri ve taksimler.) 
Saat 20.35: Türk müziği. 1-

Bimen Şenin bestenigar şar
kı: (Her zaman serde hayali.) 
2 - Salahaddin Pınarın H. 
şarkı: (;\;;kınla sürünsem.) 

3 - Sallihaddin Pınarın H. 
şarkı: (Seviyordum onu ru • 
humda.) 4 - Faiz Kapancı -
nın H. şarkı: (Büklüm sır -
ma .. ) 5 - Sadetin Kaynağın, 
türkü: (Sarı kordelam .. ) 6 -
Halk türküsü: (Karanfil oy • 
!um oylum. 

Saat 21: Konuşma. 
Saat 21.15: Esham, tahvi • 

Iüt, kambiyo • nukut ve zira
at borsası fiat.) 

Saat 21.25: Neş'eli plaklar
R. 

Saat 22.30: Müzik (Opera 
aryalan - PL 

Saat 23: Son ajans haber • 
leri ve yarınki program. 

·saat 23.15 - 24: Müzik (Caz
band - Pi.) 

~ .................... : 
f Sinemalar i 

TAN 

ALKAZAB 

: Fena Yol 

: Kibar Garson 

: Hudut Korsanları 

: Ne şeker şey! 

: Aman kaynanam 
duymasın 

: Tarakonava 

: Akdeniz Korsan 
!arı 

: Damgalı Kadın 

: Deniz ALTI. D -

: Hudut 
içinde 

: İkizler 
Hardi 

: Şafağa 

Ateşleri 

Lourel 

Dönüş 

: Paris ışıkları 

: P aris Çiçeği 

Yün • ipek Açıldı 
Bahçekapıda Ata Refik Atabek 

mağazasile birlikte büyük yangın 
neticesinde kamilen yanan YÜN
İPEK mağazası eskisinden bin kat 
daha güzel ve çok modern bir şe -

carları huzurunda saat 14 te küşat 
resmi yapıldı ve hazırlanan ırü • 
kellef büfeden hazır bulunan ZL • 

vat izaz ve ikram edildi. Bu suret

le İstanbul en modern mağazala -
rından Lirine kavuşmuş bulunu -
yQr. 

Sahibi bulunan Bay Nabi'yi bu 
hayırlı teşebbüsünden dolayı kut-

filmi Fransaya gelerek Fransız 

yıldızlarla birlikte çevirdi ve Av · 
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, Amerika Büyük Elçimiz pavyonumuzun açılış merasiminde nutkunu ııöyltı.yor 

Türk Devlet pavyonunda Ebedi Şef ATATtiRK büstü 

• 

Pavyonumuzıın açılıpıul• Amerik Bil murahhuı nutkunu ıöylllyor 
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Pavyonu muzun önünde sulh sembolü güvorcinler 
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LI BAHİSLER 
Zabıta Romanı: No. 12 Yazml: AGAlHA-CHffiSTI 

Poirot, kiralık evde kapın 
halkasını bir iki defa vurdu 

ı 2 11 ' 11 e 1 s 9 ırı ıı 

(J(JA. (Ç IJD (J K~O@ OD V.®-9~= 
~lb>~ ç~U~e~k mu? 

• 
!Bunun üzerine enteresan bir mü 1 Mazeret kabilinden şöyle dedim: 

mikaşa başladı ve bu :münakaşaya - Aklıma i1k gelen şey çilek ol-
şigman kadınla, uzun boylu cılız I du .. 
kocası. boğuk sesli genç çırak ta - İşte muha.Yyilenizc hiç te ya-
iştirak ettiler. En aşağı dört tane kışmıyan biT şey!.. 

orta boylu esmer adam görülmüş, Poirot, yaya kaldırnnında dur -
liatta nezleli çırağın söylediğine d u. 
bakılırsa bir de iriyarı sarışın bir B!IG'ÜNKÜ BUUIACAMI7. 

d d ·· .. ·· Fakat çıra .Madam A.sciıer'in dükkiınınm 
a am a gorumnuş. • - . .. • 1 2 S 4 11 6 7 8 9 10 11 
- ~~ d · ttee=u""f kalı sagındaki ev ve dükkan bqştu.Pen- , -----_,., gm ·ua esınce .. maa ~ sa ı-j 
olmıu •·· cerenin birinde (k!7olıktır .l lev - 1 ı 1 ı 

y . ş hası sallanıyordu. Obür tarafında --.--- ,--.-
ihayet alacağımız şeyleri ıil - k kad t · lm ·· lin - - - ,-- --ı- - -

dtktan ııonra dükkandakiler; a - pe 0 
: ~ enuz 0 ıyan mus O 1 1 111 

kettfi<. Bmaııın zıli ıo.lınad ğmı goren Poı- g - - -/-I -
leli.de birer müşteri imişiz inti _ peulelı bır bma yukselıyordu. = .-1- - 1-. -~---- -

baı altında bırakarak aükkilnı ter- Poirot. ?u bina_y doğru. ilerledi. t••ı• -,--
rot Jtııpının h:ılkasını lıir iki de- - - - ' - - -- - - - -

Biraz muahazclı bir eda ne Pi- fa ~urdu. _ _ _ _il!! ___ .__ Bombardıman tayyaresinin enılaht ••ha•mda hiçbir zaviyei meyyite yoktur 

orot'a sordum: • ~I • k h .. .. . . Uzun bir an geçti, nihayet ııü __ 1iiii, LE--F- ___ .Avcı• dan maks3d, buyu · ar -
- Butun bu komedi. neden cap ilkl" •• b" uk ~ld" k . ._ 1 ım bin on ~erefli muhariplerinden o-

tt
., m u ır soc gc ı, apıyı aç - -- - _ _ __ 

1 

e ı. t 11 ı 11!' 1 • lan avcı tayyareleri pilotudur; ka-
- eden olacak? .. MeÇhul bira- ı. . ,--r r- --~ -(- le de mitralyötler.le ve hatta top-

Poırot: ___ ;.....;...._...:=· =-"--..;......:.~ 
dıunın klll'Şlkl dükkfına kimse a larla mıiselliih olan ve bir çeyrek 

- Bonsuvar, dedi. Anneniz· ev -
rafından farkına varılmaksızın gir - Soldan sağa - asır evvelki ecdadı ile mukayese 

de mi? mesi mümkün olup olmadığını öğ- edilmelerine imkan mutasavver 
reıımek istedim. - Ne? 1 - Patlayıcı bir madde · Karar. olmıyan bombardıman tayyarele -

- Uzun uzadıya yalan kıvır -
maktansa bu adamları .isticvap et
me mümkün değil miydi? 

Çocuk, 
ve §üphe 
süzdü. 

bizi memnuniyetsizlik 
ifade eden bir eda ile 

2 - Açmaktan emir - Vahşi bir vidir 

- Hayır dostum, eğer onları is-ı Poırot, tasrih etti: 
ticvap etmekle iktifa etmi,ş olsay- - Annenizi görmek istiyordum. 

dım. hiçbir cevap ıilamazdım. Sız Biraz 'SOIU"a çocuk endisindeıı 
bile İngiliz oldujjuııuz halde doğ - ne istenilmekte olduğunu nihayet 
rudan doğruya orıilacak bir sual anladı merdivene döner : 

mü· ır.oılhesinde bir İııgilizde h8.- - Anne seni isti:vor lar diye ba-
sıl o1acak ırksiillimeli bilmt!2 gibı, ğmnıığa b~adı. • ' 

görüııüynrsunuz. D_oğrudan doğ - Müteakiben evin !karanlık bir 
ruya tevcih edilen bir sual, İn-

köşesiııe dalarak gözden kayboldu 

h yvan - Mef'ulü maa edatı. 
3 - Arabi aylardını biri. 
4 - Beyaz - Tuzak. 
5 - emleketimizdeki ckalli -

yetlerden birine mensup -
Polonya. 

6 - Baharın ilk ayı - Bir erkek 
ismi. 

? - Katmaktan emir - Işık. 

8 - Saıı'at - Orta Avrupada bir 
havza - Bir hece. 

9 - Bir nebat. 
gilizde bemeo .hemen her zaman 

.Zayıf, bir kadın, merdivenden 10 - Anmaktan emır - Tatlı bir 
bir .şüphe uyandırır ve onu aııu -

bir"kaç basaınak inerek: madde - Bir nota. 
dane bir sükuta evkı!lmı!k gibi 
bir netice verir. Eğor bu bakkal - Boş yere vakit geçirmeyiniz, 11 - Rumelinde eıiki vilayetleri -

1914 len 1918 e kadar avcılar, 

giiklerin yegane ve rakipsiz ha -
kımleri olmuşlardu Eğer yeni bir 
harp çıkaciik olur ise acaba vaz' -
yet ayw mi oalcıiktrr? Bazıları bu
I>lill böyle olaı:ııgım söylüyorlar. 
Diğer bazı kimseler ise, biliıkis av
cı tayarec:ılığirun inhitata başla -
mış olduğu kehanetinde bulunu -
yorlar. Hangileri haklı? Burada 
hava .sevkulceyşi.ne ait bir ders ver 
miyeceğimİIL pekiıli> tahmin edile
bilir. Yalnız ge· ok ordular ve ge -
rek sivil ahali için pek mühim o
lan hır meselenin esasları hakkın-

d d mızdeıı biri - Kandırma esa-dükkanmdakilerden en ıifak bir e ı. da iku_yl.ll!IJlarımıza malumat ver-
sına müstenit bir nevi baıhis · 

malumat istem~ oka_ydım ağızla- Poirot, adının sözünü kesti, şap meK!e ıkfila edec~ğrz. 
rını kapatacaklar ve tek bir keli - -kasım çıkararak büyuk bır reve- tutuşmak. Av tıı;yyaresi ile harp tayyaresi-
me bile söyliyemiyeceklerfü. Fa -ı rans yaptı: - 'Yukarıdan a nğıya - ni birbirine karıştırmamak lfızıro-
kııt saçma bile olsa ortaya bir mü-] - Bonsııvar, mailam. Ak<aım dır Dana ı\ğır, daba kuvvetli, ek-

~ 1 - Dürt mevrmnden iıiı:i - Hatıl. 
tıilea attım, bunu sizın bu :müta - Yıldızı. gnzetcsinden .aeliyorum. seriya ikı motörle mücelıhez ve 

b 2 - Tok olmı_vıır. - Parasına oy -
lcanıı ııBkzedcn mütaleaıuz ta1dp K~umuz; madam AScherm ha ıızuıı erler icrasına muktedir o-
etti, onlar da bülbül gibı söylem~- yat hakkmdakt ına:ômatınıil.ı ka- llizı. lan harp tayyaresinde en azı iki 

manan oyun - Bir isti:flraın' ~n d"ğ d 
ğc ba diliır Şimfil biliyoruz kı leme alınac:ık bır muko e ,,.m size yxılcu vardır. Biri ,,...ot, ı eri e 

3 -.Donuk. 
güııiiıı bu saatinde sdknk fcvkarıı- bcış lıra VCl'ecegız müteharrik bir silah ile öne, yu -
de nıeşgul• dür, yani herkes Şnin adamın tı.udakları ara ndakı ll - Teyyare - Bır ağaç. karıya, aeağ.ıya ve yanlara ateş e-

başındadır, bir ok yolcular ge • sinirlı sözler birdenbire !:Urdu. 5 - Bı ~ - Küçü ile meşkur o- ı . 
• la" bır yer. 

çer .. Hıı:ıtiııgs, b~ cııııi 1am za.. Saçlawıı düzelterek mredivcnin 
munmı mtihap :ıftmış. aşağısına '8dar gelfü. 1 6 - Bır nevi kapak - Alın teri. 

;p 7 - 'Mülki tCikfüıtta vilayet ak-
• oiro1, blı-az durduktan sonrn 1- - Bızyurıınuz, elendim, s0ı ta - samından - Önce 

hlvc cttı· . jırata. Liltfl?n oturuntl7. 8 _ Si.ha _ Bir p~a ölçüsü. 
- Sende. ete akJl nın:1ınn ili~ Küçük nda, agır üslupııur mo- 9 _ iplık. 

§ _yıik. azmm. Sıze so lil_yonmı. bil ·1 dal d a ~ b . ka 
c - ~ . ' r !Y.C ı.? . llY u v. = il na-, 10 - Kırmızı - Merkep ve bey -
Alclıid: bır " aatır ıilınız, / pcınm uzerınc sıkı••k olarak ot - · · · 

de .....,,-.....~ ~"ek rı .. ~ • "" ur gır gıbı hayvanların sır -
~........,.orsun,,,... a....,.v.~uıı, çı-jmağa _guçTıikle muvııffn1< oldıik. 1 • ·· · 

lektcn başka bir şey >bulamadın _ _ _ . . .. , tma konur - Mef ulu fıyh 
? İ t .1 kl k k"ğ d d Sıze karşı husnı.kabul gos - edatı 

mı. şe çıe er, ese a ı ın anı . · 
ğ b 1 dı Elb. . 1 k 1 tercmedığımrlen dolay ben. ma - JJ _ j ., .0 ,.,,im _ Arlalıır demzin-

sız:ma a a~ a . ıscınız c e e - . ., . . ,.., ~-.;r 

necnk. Hakikaten işin böyle oldu- zur g~run!ız r_ıc~. ede--ını. Fakat e • de, {.mdı İtalyaya ait olan 
" ""'' .. a- l lektr " toz sıqıurgeııı. c l"l\P ~a - bir ıtfuı .,unu eıı~.ı..ıe gar u • · 

_ vantıı çı~ğı e · aSkn fuır kını 
Paket· hemcın hır acııga uzat - ıeyler sınmak · ın .insanı durnm .1 .-.:::===========-

Avo tay yareııt 

yareler, hiç şüphesiz aV"CJ tayya -ı kilidir. Kiiçüktür, çok ılmvvetlidir. 
releri ~adar ~-ullanışı kolay ~eğil: I (Bazı mod~erde 1000 beygır kuv
dir. Faıı.at suratlel'ı yekdıgerıru vetinde motcirler vardır); ayni za
aııdırır ve muhakkak bazı ,fcvaidi manda çok süratlidir. (Ufki uç~
vardır. Çok yüksek bir ateş kuv - ta 500 kilometreden fazJa, başaşa
veti ve bütün seferleri esnasında ğı uçUŞta 800 Jllı 900 kilometre). 
bombard~man tayyarelerini hi - .3uud halindeki sürat.ine gelince 
maye edecek olan bir tesır dairesi. çok kuvvetlidir. Birkaç dakikada 
Fakat bımlar, bombardıman tay - 8000 metreye tırmanabilir. Mndern 
yare!erinin ·Meleküssıyaııeleri• ol avcı tayyaresi, daınıa mitralyöz -
makla beraber düşman bombardı- lerle mücehhezdir. Asgari 2 adet. 
man tayyareleri için 1 numaralı bazan tayyare iskeletinin dahiline 
feliiketi addaclilmektedirler. Hatta 1 konulmuş veyahut l&ıaölaı· bo -
bazı mütehassıslar, şu iikirdedir - yunca tevzi edilmiş olan 4 adet); 
!er ki havada kat'i kararı verecek 1 bir topu vardır ve top, motörüıı 
olanlar, avcı tayyareleri o1ma3·ıp mihverine konulmuştur ki molör -
bombardıman tayyareleridir. Bu top iBml bundan gelir. Bazı tiple -
tip tayyare, henüz tektımül halin- rin hatta iki topları vardır. Biri 
dedir. Esasen harp tavyoresinin sağ, diğeri sol kanatta, fakat hali 
avcı tnyyaresindcn koı'kacağı bır hazırda hakim olan mıitör - toptur. 
şey yoktur. Çünkü avcı tayyaresi, ı' Motördeki boru, motör ka
yalııız bir istikamette, _yani cephe- teder ve uıikurun paryası -

'lllitralyözlorle ateş 

tıın. Çocuk, hayret e U ve birıı2 da ro U 
yıp tac12 eden kinuı lerden neler 

§Üphelendi. 
deJ.1 fbır mıtra.}yözcu. Tıı:ryarenin 1 den ateş edebilir, halbuki ıboffibar ruıı ortasına varan bir a -

lev söndüren cihazı ile nihayet 

bulur. Uskurda bir delik mevcut 

olup mermi, bu deliklen çikar. Top 

j]e mormi arasındaki irtıbat, her 

atışta silahın tepmeshıin neticesi 
olarak cebidleri aşgariye indir.ir. 

çElkmı! e oldqğumu bilmezsiniz 
Poirot, ahlaki dersine dm.ram .ı!t- Bu ;ıısanların hl!psı de nazik ve 

i. . 
. . . ı mamu&lu gorüniıtler.. .ımtinizi de 1 - Bakkaklaıı ıııtcbır vakit cı - bil" 1 lek. almamalı. Yeni oplanınıış o -1 ır er .. 

lan &ileğin suyu 11kar, itler ?Muz 1 Madam O\lo~, una akmız. 
al. elma al .. matta lôhna al.. fılkal madam li'u\\1er, lirtfeıı ... 
çllclı: asla.. ( il.T"kım ·aT"> 

' kanatlarına hile ufak bombalar dımaıı tayyaresi, nişan zaviyesini 
l Hazirandan iiibareo asilifuilir. intihap serbestisine mallktir. Sü
(Yedlkul.c Pınar si - P.ilatuıı elinde kanatlara iki ha- rati sayesinde mübarezeden imti
nemasında) bıı.şlryor. iif mitralyöz ve uskur arasından na edebilir, avcı tcyyaresi ise ha -
:MuaJF.en gürilerde atıış eden ve motörün ~utunun vatla bir bucuk saatten fazla dur
diger azlik yeril.er - · yukarı .kısmına IDEOT2U bulunan 4 mağa kiı.fi benzin fiktarundan do
de .. lniizyoıııst Emlıı topu Mırdır. Arkada müteharrik 1ay1 kendisini tak~p t-ı!enıez. 
Atabay irllkte.. · mıtralyoz bulunmaktadır. Bu tay- 1939 un avcı ·tayyare.si, tek ınev- Diğer taraftan tayyaresinin he-

23 - 111ayıs ı 

Gripe karşı bir serom 
bulun u 

Moskov:ırilaki '"Sg.vy<itler B'.rl Jji 
Tecrü.bevi Tababet Eııstıtüsü Vi -
rüsler şubesi şefi Profeı;Ör A. Smo
rodint:zev, gripe .kDrfl ' lll!l'Om 

bu.lmuşlur. 

Bu aııtigrip serom, uzun müd -
det derisinin altına, epideınik grip 
m>krobu enjeks1yonlan apılan 

atlardan alınmaktadır. Bu 3erom -
da toplanan muazzam miktardaki 
tahaffuz ınddeleri, gri;p virüsünü 
iş göremez bir hale sokmaktadır. 

Bu serom, evveliı hayvanlar ü -
~erinde, bilıihare de, •bizzat kendi 
istekleriyle, Enstitüde çalışan ilim 

' adamları ve Yüksek Tıp mektebi 
talebesi üzerinde kullanılmış \'e 

J tecriii>e edilıruştir. Bu serom, hu
susi 'ıblr fılet vaRıta.sile, gayet ince 
toz halinde ağız.dan ve bmundan 
çekmek suretile istimal olunmak
tadır. 

Bu seperı:in Şubat ayı içınde, fe
na havalar, kuvvetli bir grip sa: -

j gınına ı;ebebiyet vermiştir. Profe
sör Smcırodintzev, bu esnada, sero
muııu geniş mlkyasta kullanabil • 
~ir. Netice çok iyi çıkmııı ve bu 
seromu koklıyanlar arasında grip, 
koklamıyımlara nisbetle, on defa 
daha az t· ı .ıbat yapmıştır. Kok -
lamıyanla:rda on grip vak'asına 

mukabil koklıyanlarda ancak bir 
va':'a kaydolunııı~tıır 
hasmdaki tecrübelerine devam et
melcledir. 

ye1i mecmuasına "-6tlkmne1 vere 
rek düşmana nişan alan not, da
ha, buyük bir kat'iyetle endaht 
yapıtlıilir. 

M<ıdenn tayyarelerin .sıi19.hları

Avcı, harp veya bombardmıan tay
yareıı.i olsun - ~on derece eri mit
ralyöilerden ve infilak edici obüs
lü toplardan ibarettir, 'l'lukarıda 

şarjürü ile birlikte .bir mitralyöz 
modeli görüyoruz. Soldıı uskura 
dokunmaksızın onun arasından 

endaht gapılmnsma YaııYBn sen -
kroniz;rtör görünmektedir. Sağda 

pilotun ıtteı.; etmek için kullandığı 
tokmak görülrnektedır Oülleler;n 
çapı, takriben 7 milimetredir Da
kikadn endalrt aaedı 1800 e baLli 
olur. Böyle bir iıletin s!kleti takr!
ben on kilometredir. 
Ağır mitra1yözler, da 'katla 13 

milimetre kutrunda BOO kadar kur
! şun endıiht ederler. Mitralyözün 
a1tmdn elli kilo kadar !tikletinde 
bir topun fotoğrafisi gütiilmekte
dir. Obüsün çapı 20 ile ııo milimet
re arasında ehıilüf eder. Endaht 
adedl Dakiknda 400 ilfı 600 dür. 
Obüsler, dokunulunca veyahut bi
litkıis tayyare derunüne girmişler
se iDirnz teahlıurla patlayacak su

'rrette ıı.yar edilir Bu mermi iki 
metre ku.truııda rahmiler aça -
bilir ve hedıil'e isabet eden bir ta
nı:ııi en bü -ük model bir tayyare
y.i tehlikeye sokabılir. 
Düşman profilden göründüğü 

veyahut yukarJdan üzerine doğru 
'inildiği (sırt cephesi:) weya ona 
doğru çıkıld•ğı (karın cephesi) za
man topun iaidesi bilhaııı;a büyük
tür. Bu üç halde 20 milimetrelik 
bir top, dört haiif mitra öze mua
dildir. 

(A,.kası 7 inci sayfada) 
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- Kuzum, dedi. Ben e ııeni.ıa-J vine nasıl göiliriilılbil~~ğir.-. sor- den bir düdük çıkarw elıııe aldın.1 ibtiyaı:.sı.z, şuursuz yürüdü. Sokağa - Geldik Snit ağa, dedi. Artık - Benden ne alırlar? Benden ln. -.fPelci, gidiniz. 
mırım, ne de bana bu yi havale e- du. Ben Jie bir fü:ılı:lka düşündüm. Tatlıca bir oyun olı;ım diye matla- çıktı. BurBBı neresiydi. ne tarafa silfilıları teslim et. !ikam almak için kendilerini ne Dedi ve mfrtereddı"t, ~. 50 -

<Aieıı hanımı ... Sade bu amm, şuı:a I Görd~ğün ~ ıhazırladmı. O.- mın evine ekrar girdim. Senini - doiJ"u gidiyorlardı? !Meçhul... Sait ağanın yüreği hopladı: diye tehlikeye lwysımJBT? kağın ortasında kıılıın Sait ayağı 
aa afesli bir pencereden 'bir 'llUll nım ıra!lt.Ille kağıdı gerı aldı. Yem- çiıı pazarlık yapmak liızımmış gi-· ali ağa Beycığlunun biç biline- - Ne silfıhı.? diye sordu. rnye düşünüyordu. gııyet .tstlı bir t11esle: 

eni çağırdı. Bir kfiğ1t uzııttı. ~ J sin ı azfu ve benden soııduğu ad - b i giirünere1< evde düdüğü aKtım, clıği bu arka sokaklarında, meğlıul As.mı alay ediyordu. Önünde 'bu- Kapı açıldı ve aralığından dnllı ' - .Satı ağa, seni bekllvordum. 
tını. baktım. ~inde .küçük btr yü 

1 

resi lliıve ııru... Zatınlinı2 u adrese ve arka kapıdan fırlayıp JHmJ iek-' adımım m'kıısmdaıı sağa sola saptı, lundukları ikı katlı binanın bjr entarisi lle Müjgilııı gördü. Sait a- ı Birm: ı;ıelir nıisin? 
zillı:. Altın mı. altın aplama1ı mı? iki zapti ~. ımemuru e geldiniz. rar uldum. 1,ıe mesele bu. Şimdi il eskı, birlbttine yapışık, geniş peıı- penceresine doğru eğildi. Elile · ğaııın biliiih.tiyar yüzü 'burn~u, ' Diye çağırdı. 

eyse.. Bilmiycrck a1dım, cebime Bet> ısı._ kİİ!!cl1 nda, cadde.de bek- senm zııptiycclkler, u ·de '.harıl cercli, renksiz binaların arasından buzlu .cama bir iki defa vu.rdu. Son t k~ıı.disin.deıı 'ka~an k~dına ikar 1 Harema"jjası bıı eti işltirken 
:t'".tmı. Hanım dedi ld- ]jyorllum. 'Memurl ·ı ,gnriınce e- batil aranıyorlıır. Eğer burada iki·I bir aylı yiirüdü. Arada !bir yine ra Sa•t ağııyıı cevap verdi: outun kinleri bırdenbıre uyandı; göZler.i ba ka -yere dalmıftı. Kapı-

.Affedersin ~nbey, ban t:Il"a- men eve kıı""um. Z4te:n madamla Clakika daha duru k nlar seni fütiyarsız, ~ursuz aı·kasına bakı - - .Sen iıu hanımın davetine el • il ondan hemen intikam almak, onu ın !biraz daba açıldığını a:ıılayınca 
Ü..""11 dı.şar:ı ı;ıkmm\Illl"Um. Gorille - daha enrd DnU§Ill ,;ı Ben görecek. ışını çıkacaklar, o zıı= yor, davet t~ zapti ·e merrwrla- bette hazırlıklı gehnişiııdir. Zapti- hen;ıen memurlara ya~ala~ak ar- tlöndü ve Müjgfuıı, v.ücudünün bü-

k h b tıer• •·""'- ıb · yeler kafi dcgi1dir. Mutlaka ya - zusile hır an geriye döndu. Asım, .. .ht. "]n • . 
CC azı ace mı ar bul'- -u:=um samı ır mu ter gclırcce- beıı bir kere daha kirişi kıraca:;mı. rınm ,gelıp gelmediğin :kontrol e- . • . başka taraflaTa bakar gibi "apar.dt: tun ı_ ışa .. m .. ı ,, ını.'tcbess:ı:ın e d.a-

b"·- bu · ··ik "" demı•tmı 1ştn - bu bnnmı G t!ak k smrla ·A-l.l. • • •• nıııda sıliihın da \'ardır. Yoksa ih - • • e:tk" d en yapa = jYUZU s ., · • ... ozum mu ıwı . r.u.....,.. dr rordu Ha..buki arkasından ru - . . . v u .goruııce ayımam·fu Bu· 
b 

' tıvatsızlık haremağasınm halını tara96ırt c - ı ~ · 
• " hclfil ol u. >ika - de tammadı pruı '.J'Uilo ir, eu.1irse b yoğmn. Ef,cr .Miıjgan. -rihlug'""u adam l:On derece emin ve '"' . • . . ""k 1!!lki kııp d . . a· 
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MIEMILIEKIET 
i BORSA i 

A NKARA 
23-5-939 

Tarsusta bir mek- 1 Jandarmalarla car 
tepli çocuğu pışan bir haydut 

Otomobil çiğnedi za
vallı çocuk hastane

de öldü 

Kadın kıyafetine gi 
ren haydut, sık sık 
soygunlar yapıyordu 

KAPAN i Ş 

Cenup 
güzel 

Anadolusunun en 
1 STERLİN 

100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LlR~ 

100 İSV1ÇRE Fr. 
100 FWRİN 

5.93 
126.67 
3.3550 
6.6625 

28.4675 
67.9950 
50.8150 
21.5575 

Tarsus (Hususi) - Şoför Parlak Burhaniye (Hususi) - Birkaç 
Mehmedin idaresındeki 12 nuına · gün en•cl kazamız jandarmaları 
ralı otomobil Sakızlı mahallesinde tarafından azılı biı haydud öldü -
Sakarya ilk okulu talebesinden 9 rülmüştür. 

ve efsanevi beldesi 100 RAYİŞMARK 
H0 BELGA 
100 DRAHMİ 1.0925 

1.56 
14.035 
23.845 

24.8'\25 
0.90~0 

2.8925 

yaşlarında Yusufa çarparak zaval- Asker kaçağı ve katil Hamza i -
lı çocuğu ağır suretle yaralamış · mindcki haydudun öldürülmeden 
tır. birkaç ııün e):vel Bürhaniyeden 

u A 
15 Cumhuriyet yılında sarfolunan gay
retlerle Urfa Ana do ı unun en güzel 

şehirleri_nden birisi haline geldi 
Toprak ölçüsü 17 b in kilometre 

kare olarak hesaplanan Urfa vila
yet i şimalde Fı1',!lt nehri, garpte 
Gaziantep, şarkta Mardin vilayet
leri ve cenupta şimendifer yolu ile 
hemhuduttur. 37 derece arzı şima
ll ve 10 derece tulü şarki dairesi 
içerisindedir. 

dır. Bu meyanda şehri çevreliyen 
sur, taşları yontmak sure\ile ve bir 
ailenin barınmasına müsait şekil -
de tesis edilen, kabartma resim!.,. 
ri muhtevi mağaralar. Somatra ve 
Şuayyip harabeleri, iç kale, sütur 
ve camiler zikre bilhassa şayan -
dır. 

Memleketin şimali şarki ciheti Müdafaa 
yaşlı dağlarla kaplanmış, cenup 
kısmını Karacadağ silsilesinden Büyük harbi müteakip Osmanlı 

bir kol ihata eylemiştir . Tektek ve imperatorluğunan parçalanması ü
Nemrut sıra dağları mühim aı·ı - zerine diğer cenup şehirler imiz 
zalardır. \ 1erim kabiliyetleri çok meyanında Urfa da önce İngilizler, 
yüksek olan Viranşehir ve Harran sonra Fransızlar tarafından işgal 
ovaları ve silsileler arasında vücu- edildi. Kahraman Urfalılar her 
de gelmiş ve Sürüç ovası da Nem- türlü muharebe vesaitinden mah -
rut la Arat sıra dağları aarsına se - rum olmalarır,1 rağmen son sistem 
rilmiştir. Dağla rumumiyetle rü- harp vasıtalariyle mücehhez garp
subi oldukları için buralarda bü - taki muzafferiyetleriyle mağrur 
yük ve deri_n mağaralar husule/ ve Suriyedeki sühuleti h ulOllerile 
gelmış, mehıp manzaralı, sayı sız mutmain, galip istilıl ordusuna 
taşocaklarına rastlanır. Kırmızı ı karşı ayaklanmış ve on üç ay sil-
mermer ve kuvare'ye çoklukla te- 1 ren işga l faciasından sonra sayısız 
sadüf edilmektedir. 1 şehamet ve hamaset menkıbeleriy-

Mutedil bir iklime malik olan 
• Urfa su bakımından pek zengin 

bir belgepir. Vilayet dahilinde 270 
kilometrelik bir mecra çizen Fı -
rat nehrinden başka irili ufaklı on 
sekiz su mevcuttur. Urfa, belli baş 
lı göl ve ormanla rdan m ah rum -

dur. 

100 LEVA 
100 PEZETA 
100 ZWTİ 
100 PENGO 
100 LEY 
100 DİNl..R 
100 Yı;N 

Esham ve Tahvı ıiı t 

Sıvas - Erzurum 2 ,.e 5 

1938 o/oS ikramiyeli 
Ergani 

34.62 

19.i O 
19.-
19.10 

SEBZE FiYATLAR! 

İs tanbul Belediyesi Merkez halinde 

top tan satıl an yaş meyva v e 
sebze fiatleri 

Hazreti lbrahimin ateıe atılJıfı mancımklardan 
ıehre bir bakıı 

Cinsi emsaı; 

Orta 
kuruş 

Urfanın 11ayyur Valisi 
Ka:r;ım Demirer 

sergiler aç ılmakta ve yarışlar ter- Sakız kabağı 

tip olunmaktadır. Çalı fasalye 
Urlanın hay\'an, ve ha;"'·an mah Anekactın fasulye 

sulatı ve hububat ihracatı her se - Domate~ kır 

ne mühim bir yekun arzeder. Bir Araka 
yılda vasati olarak 22.000 deri. 40 Bezelye 
b in barsak. 50.000 kilo yün. 500.000 ! Scm.~oıu 
kilo kıl, 75.000 baş koyun. 9.000 ku· ·Ispanak 
zu, 4.000 keçi, beş yüz sığır. 220 tay Taze yarakı:-
130 at ve kısrak, 219 merkep ihraç Enginar 
olunmakta \'e bu ihracat \•ilayete Hı) ar (Adana) 
büyük mikyasta para getirmekte- Marul 
dir. San'at şubelerinin terakkisi Yeşil salata 
yolunda lüzumlu tetbirlcr r/ ınınış Par.car 
ve fa;•daları kaydedilmiştir. Maydanoz 

Kültür hareketleri Dereotu 
Nane 

Urfa Kalke\'i, kurulduğu gün - Taze sogan 
den beri ülküsü yolunda durmadan K.ıı mızı tun> 
ilerlemekte ve memleketimizin ıle Kiraz 
ri b ir kültür müessesesi haline gel-! Can erıgı 
mek istidadını göstermekted;r. Çilek y.:rli 
Eski eser~- toplanmış, Urfa tarı - Çilek E cgli 
hinin hazırlıkları ilerlemiş. müte Muz yerli 

K•lo 

• 

• 
• 
• 

• 
Adet 

• 
• 

100 • 

8 
16 
20 
90 

5 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
1'25 

30 
Demet 2.50 

-.40 

• 
• 
• 
• 

Kilo 

• 

-.50 
-.50 

1 

-.75 
14 
9 

40 
25 

addi t \"e muhtelif musıki, lisan, Limon ecnebı 100 Ad,t 
90 

140 
san'at ve meslek kursları açılmış, 

m üze ve sergiler kurulmuş, de\' -

rimscl piyesler oynanmış, her tür
lü spor oyunlarına yer verilmiş, 
ki tapsarayın mevcudu artmış, o
kuma odası mlitezayit bır rağbete 
mazhar olmuş, köycülük komitesi 
ve sosyal yardımcılar takdire şa -
yan mesailerine devam e;·lemekte 
bulunmuşlardır. 

Çocuk yaralandıktan sonra şo- Sübeyli dere köyü yaylasında ol -
för makinesine sürat vererek bi - duğu jan<iarmalar tarafından ha
liıımiyen bir vere kaçmış ,.e za - ber alınmış ve hemen takibe baş· 
vallı yavruyu alkanlar içerisinde lanmı>;tır. 

olduğu yerde bırakmıştır Kendisinin arandığını işiten 

Müessif hadise zabıta tarafın - Hamza bu köydeki Ali ağanın e\"İ• 
dan haber alınmış ,.e çocuk kaldı- ne ansmn girmiş ve karısını ku -
rılarak muayene ettirılmiştir, ya- !aklarını kesmek, gözlerini oymak 
rası ağır olduğundan Mersin mem- ve öldurmekle tehdid ederek ka

leket hastanesine gönder!lmiş i.ı: dından çarşaf, ba~ örtüsü ve iki 
de betbaht ya\Tucak hastanede öl- yüz lira para istemiştir. 
muştıir Soför gece saat \ irm: dört E 1 k k t 1 H _._ me .ne avuşan a ı amza 
te saklandıgı verden zabıtamız ta- 1 k d k f · · k B a ın ıya etıne gırere ergama 
rafından yakalanmış \'e Cümhuri - ı · d k A 1 1 1 

cıvarın a ı \~ un u yay asına 
yet adliyesine tc\·di olunmuştur. . . . . . . 

Adlı. r·· .. t k' f" k gıtmıştır. İzını bırakmıyan ıandar-yc şo orun ev ı ıne arar 
vermi~ ve katil hapishaneye gön -
derilmiştir. 

---- oo~---

"Avcı,, "Kale " ye 

malar bu azılı haydudu yaylada 
bastırmışlar ve teslırn olmasını is-

!emişlerdir. O jandarmalara daha 
uzaktan ateş armış ve müsademe 

başlamıştır. Jandarmalar derhal 

1 b 1 k 
1\ Hamzanın etrafını çevirmışler \ "C 

Oa e e ca aca m ı , muhtelıf yerlerinden vurmak su. 
ı 1 ı retilc öldürmü~lerdir. 

(B~ tarafı 6 ıncı sayfada> Jandarma komutanı vak'adan 
Şımdi dramın son peıdes.ne gc en yak.n kaza merkezi olan Ber -

lelim: Hakiki uçan kale olan bom- J gama jandarma komutanına habt!r 
bardıman tayar sı. Bu tayare, ek- ,·ererek ölüyiı teslim etmiştır. 
seriya çok agu·, müteaddit motör- Çalışkan Bürhaniye jandarma _ 
lüdür (2. 3. _4) bırçok mürette~atı 1 sının ıki seneden ben haydııdluk 
vardır. (2 pılut. radvo _rasıd'.. 3, 4 ' yaparak bütün Ege havalısındeki 
\'~ya daha fazla mıtralyozcu) · halkı rahatsız eden bu haydudu or
Bombardıman ta; ya resi, ekseriya tadan kaldırmasile halk rahat bır 
saatte 400 kilometroyu geçen süra- nefes almıştır 
ti sıryesinde kacınabilir. kaçabilir 

ve her hald, mar.evra ~·apabihr. 

Vazife!>i mü•klıl ıse de her ıstika
met! ateş etmek kuvvetli düşman 
lar1nın ışinı çok daha ziyade müş
üklleştirir Buradak. desende 

görüldüğü veçh;le endaht sahala -
rında h·çbir zaviyei menile yok
tur '' hatta bazı mm•akalarda iki 
ateş biribiri uzerinden geçmekte
dir. 

Her iki mitralyözcünün ıkı ve
yahut dört çıft sıliıhı vardır. Bu 
silahlara. ·muko bil siki etler saye-
sinde, yorgunluk duyulmaksızın 

is tikamet verilebilir Buna rağmen 
mü tehassıslar bu kuv,·etli silıi -

---<(){)()>---

113 Çuval küf
lenmiş Un 

Belediye tarafından 
müsadere edildi 

Tarsus (Hususı muhabirimiz • 
den l - Şehrimiz belediye zabıta 
memurları tarafından un ticare t ıle 

iştigal eden hükumet civarında A
li Akanın mağazasında 113 ÇU\' &l 
küllenmiş un görülerek müsadere 
ediı1nıştir. Unlar belediye doktoru 
tarafından muayene edilmiş ve 
egle salJı olmadığını muoeyyin 
rapor \'erilerek ımhası talep edil -
mi~tır. 

Ta rihi eserler 
Mezopotamyanın en eski şehir -

!er inden birisi olan Urfa, İsa do -
ğumundan yü-yyıllarca evvel Sü -
mer Türkltri tarafından kurul -
muştur. Coğrafi mevki inin ehem -
miyeti dolayısile tarihten evvel ve 
;onra her milletin hırsı ve nazarı 
Urfa üzerinde durmuş. fakat bu 
iuruş Türk milX;et ve vatanper -
verliği karşısında daima erimiş, 
başladığı ve açıldığı an sönmüş -
tür. Zamanın harp icapları dolayı
siyle yüksek bir dağ eteğinde te -
si.ı; edilen Urfa şehri hakim iki te
pe ve bir içkaleyi içerisine alm'll 
ve etrafı dört kapılı eski bir surl• 
çevrilmiştir. 

Sayıeı:r; meeirelerJen biriei 

Maarif hilıreketleri biıtün bölg,
de hakiki bir canlılık arzetmekte· 
dir. İlk tahsil müesseselerinde her 
yıl artan talebe m!ktarı ', 30 u 
bulmakta, orta okul kadrosu mun
tazaman tezayüt eylemekte, ulus 
okullarına karşı gösterilen alaka 
her türlü tahminlerin fevkıne çık· 
maktadır. Bölgede mevcut 31 o -
kulda 850 sı kız olmak üzere dort 
bin talebe mevcuttur !us okulları
nın sayısı her yıl artmakta \'C bu 
suretle okuyup yazma bılmiyen -
!er yıldan ;·ıla azalmaktadır. 

mus. gençligin umumi kadınlar e
linde zehirlenmesine mani olmak 
için inşa ettirilen kırk odalı genel

eve on yatrı,klı bir dispanser •1 iıve 

olunmuş, bütuıı yol ve çarşılar ye
ni baştan ıslah. tadil ve tanzim o -
lunmuş. şehir haritası \'e imar pl3-

nı yaptırılmış, kurulan elektrik 
fabrikasiylc sehir baştanbaşa ten -
vir edilmis. fenni su tesisatı hita
ma ecmek üzere bulunmuş, altı 

dükkanı ve dört odavı muhtevi as-

hın müessiriyetınc itiraz etmekte
dirler; mütehassıslar. a\•cı tayya -
resmin 500 metre mesafede, (daha 
cv\'el fldahta başlmasına ımkun 

yoktur) bombardıman ıçni pek u
fak bır hedef olduğunu halbuki 
büyük tanarenin genis bir satıh 
arzetmekte bu!unduğuım hatırla

tırlar. 

Milattan iki bin sene eweline 
~adar Sümer Elam ve Akat Türk 
devletlerı idaresi alt r.da kalan ve 
bu de\'letlere uzun müddet mer
kezlik yapan Urfa, bu tarihten son 
ra Hiksos Türkleri ne geçiyor. 
Dfü't bin vıl önce Etı mperatorlu
ğunun dağılarak Kımri ve İski\ 
Türklerinin Mezopotamyaya ya -
yıldıkları sırada küçük hükumet -
!ere ayrılan Etiler Sami ırkların 

taarruzundan masum kalabilmek 
için Urfa ve K3tkamış şehirlerini 
tahkım etmişlerdir. Vılayet dahi -
!inde raslanan ~·e Karkamış bölge
sinde Alman asarı atika mütehas
s1"ı Baron Openhayn tarafından 

yapılan arkeolojik kazılarda mey
dana çıkan eserlere nazaran Urfa 
ve havalisUıin uzun m:iddet Eti 
Türklerinin elinde kaldığı anlaşıl

maktadır. 

Miliıtt•n bir zaman ev,·el Lidya 
Türklerinden Atalar sülalesinin 
hakimiyeti altına giren Urfa, İs -
kentler istilfısını müteakip Hazer
lı Part Türklerine intikal ediyor. 
Bunu takiben de Roırlalılar, Sasa -
nııer, Emevi'ler, Abb~si"ler ve Me
lıkşah d.yle Oğuz Türklerine ge • 
çen Urfa sırasiyle Selçukiler, Ar • 
tık oğ il arı, Ata bekler Eyyubi'ler, 
llhani'ler, Me~iukler, Karakoyun
hılar v? Akkoyunlular e'inde kal -
d•ktan sonra 1517 de Yavuz Selim 
zamanında Oom·"rılı .mperatorlu -

Belediye 
Cümhuriyetten evvel basit ve 

,ptidai bir şark kasabası olmaktan 
kurtulamıyan Urfa şehri 934 yılı

na kadar da mühim sayılacak bir 

Umumi Meclia Toplantısı : Üyeler 1111 halk vilayet faaliyet göstereı;ıemişken bu tarih 
iflerini büyük bir fa ı· ti 1 k• d' te i~başına getirılen ve anadan doğ a ıye e a ıp e ıyor . . 
. . ma beledıyecı vasıflarına malik. 

le dolu bır da~ıtanı zafer Y~rat - ı ton p irinç ve on iki bin ton muh -ı genç enerjik. hayatta maksatlı ve 
mışla~d~ı. _M ı lh ka_hramanlıg:mı - , telif toprak mahsulatı elde edil - iddialı ki,;;selerden terekküp eyle
zın ıliıh ı b ı r tıms:lı ~ddede~hece - mişt ir. Bölgede 6200 adet arı kova-ıy~n yenı Şohir Meclisi birçok mad 
ğimiz Urlanın Turkun fıtrı ve e- d. · · .' . . . . nı, 164.640 baş tavuk ve 14.920 baş ı ımkansızlıkları yenmek surctile 
zeli feyzi celadetını ısbat eylıyen . . · h. . .. _ . . hınd ı bulunmakta ve senede 620 umumı ızmetlerden bır coğunu 
müdafaası butun bır medenıyet ton bal, yedr milyona yakın yu - gidermiştir. . 

dünyasının ve hasımlarımızın talı;- murta istihsal olunmaktadır. Mey- Bu meyanda; senede yirmi bin 
dirlerini celbetmiştir. 

İktısadi durum 
Urfa topraklar ı her çeşit ürü -

nün bereketle yetişmesine müsait, 
gayet münbit ve mahsuldardır. 
Bölgede her yıl vasati 400 bin hek 
tar arazi işlenmekte ve ekin işle -
rinde kırk bin sapan. bin pulluk 
kullanılmaktadı r . 

va ve sebzecilik İ!Jkişaftadır. Vila- lira varidat temin eden fenni bir 
yet topraklarının on bin hektarını mezbaha. 58 dükkanı havi sıhhi bir 
bağlar teşkil etmekte ve yılda kırk kasap çarşısı, birçok garp viliıyet
milyon kilo üzüm alınmakta ve alt lerimizöe de eşine rastlanmaz mü
mış bin aşılı fıstık ağac ı bulunmak kemmeliyette, her türlü konforü 
tad ı r. Üç ziraat fidanlığında 170000 haiz bir otel, beş yüz 'kişi istiap e

kavak ve meyva f idaniyle akasya der bir salon ve zengin dekorda 
yetiştirilmektedir . bir sahneye malik asri bir sinema, 

Urfa •ıilayeti , malik olduğu ge- ağaçları demir mahfazalar içerisi
niş mer'alar sayesinde mühim mik ne alınan modern aile çar.kı, gü • 

- . 
ri bir gazıno açılmış, yüz bin fida
nı muhtevi bir fida!!lık tesis edil -
miş. şehir bandosu kurulmuş. itfa
iye yadrosu mütekamil bir hale so 
kulmuş , . ., belediye bütçesi 80 bin 
lira fazlasi\"le 130 bın l raya çıka
rılmıstır 

Bayındırlık hareketleri 
Viliı)·et bölgesinde h 1.,usi ,.e u -

mumi mÜ\' az· ıelerden ayrılan pa
ralarla / ı, \ sler kayda bi. -
hassa şayand r 

Vali; yol, köprü. m~nlez, mek -

Niha; et a,·cı tayyares~ ku!J,a -
nılması'lın kolay olmas. sa\'esin · 
de, ç~k .tısa bir zaman zarfında (on 
saniye "adar) muhtelıf zav:yeler
den iki ve} a uç ta•ıı uz yapabilir. 
O surette kı bombardıman ·")ya

releri, cnu takıp etmek ıçiı silah
larının yerler;ni değ'~lirm• kte 
müşkülat çekerler. Yapılan lıe~aJ." 
!ara göre büyük bir muharebede 

Fransa Gali yendi 
Par is. 22 (A.A.) - Futbol: Fra ·ı

sa. Gal memleketıne 2 - 1 galip gel 
miştir. 

(tayyarclerm grup halinde uçtuk
ları) avcı tayyarelerin 100 kil:> 
mühımmat endabt ettikıerı zaman 
her birıne 30 ısabet vaki olan iki 
bombardıman tan·aresının düş -
mes. icap eder. Barutun iht raın • 
dan ber , muharebede ateşli silah
tan hiçbir wman bu kadar randı -
man allnmaml!}tır. 

tep, hükumet konakları, idare a - ·----------------------------

:~iı~i~:r~=~ıs~~ş:~~~~-asu ~~~::~ 1 lstanbul Belediyesinden 1 
muvaffak iyetini göstermi ve hu - _ • 
susi idare bütçesini (924 de 180 bin •••••••••••••••••••••••••••• 
liradan ibaretti) 340 bin liraya ib-
!ağ eylemiştir. 

Sıhhi durum 
Cümhuriyet ten en·ef hastalığı 

en çok bir vilayet olarak tanılan 

Urfa. şimdi bu vadide birçok mü
esseselere maliktir. Elli yataklı 

memleket hastanesi, belediyeye a
it yataklı ve yataksız dispanserler, 
hükumet doktorluğu muayene evi, 
on beş yataklı trahom hastanesi ve 
trahom dispanseri merkezde faa -
liyete geçmiş, kazalarda disyanser
ler. köylerde tedavi evleri açılmış, 
umumi sıhhati \•ikaye edici bil -
cümle tedbirler alınmıştır. 

Köycülük hareketleri 

Kücükçamlıca civarında ciheti ~er•yece tesis ne lüzum göste
rilen sanatoryom ıç~n umumi menfaat er nam na istimlakine İs· 
tanbul vilayeti ıdare heye'ince n/I0/938 gün ve 245 sayılı karar 
verilen ! , 2 harita No. lı kezalik 11/2/939 gün ve 81 sayılı karar ve
rilen 3 harita N<>. lu Alimzade Ziya Cicanın arazi ve binalarından 
l, 2 harıta No. lu maa mü~temı:at heyetı umum•yesınt takdırı kıy -
met komisyonunca 38161 lira \'e 3 harita Na. lı yerden eşçarı müs
mirenin tamamına 1169 gayri müsmireye 1355 ve ahşap bahçıvan 
kulübcsile harap hamama 200 ve cari su ve iki adet havuza 600 ve 
arazinın te.;ısat ve ağaç harıç olmak üzere beher dorıümüne 40 !ıra 
kıym~ı tahmin edılmı · ve bu da bırı mahalline ve d.ğeri Üsküdar 
iskele beled.ye me\•kiıne talik edilen haritalarına dercedilmış oldu
~u 1295 tarihli istimlak kararnam es!ne tevfikan 8 gün müddetle ilan 
olunur. c358h 

İstanbul Defterdarlığından: 
B3kırkciYunde sahılden tahm men 2500 metre rcıkta bat!!' ıs olan - - . 

Doğu Anadolunun zahir~ amba
rı namiyle anılan Harran ovası 

normal senelerde bire altmış mah 
su! verir. 1930 istatistiklerine gö -
re; 98.446 hektar araziye buğday, 

darda çeşitli hayvan beslemekte - zel bir bulvar, '.·eni mezarlık ve şe- v·· · e d h"Jl11d 1619 k"" j ı,ay a ı e oy rr -
dir. S in sayımlara göre -ki bu ra- hitler fıbidesi te is edilmiş, ayar sa; cut olup buralarda yaşıyanlarıl\ sJ ı 
karolara küçük yaştakiler dahil ati dikilmiş. birçok tabiat glızel - yısı 157,305 dir. Köy i !erine bi.ı - ı 
değildir- bölgede 550.000 koyun, likleıini üzerinde toplıya11 Ayni- Yük bir ehemmiyet ve.en vilh t, 
330.000 keçi. 84.000 sığır, 10.000 de- zeliha ınesırr,i a ri bi.- bahçe ha - . •·öyler.ıı sağlık, bayındırlık ve ti! 

Pclcngıderya gambotunun parça !anarak denizden çıkarılması işı 

he- ma•rafı \ kacak le ha ,·es a·r lillı Mudafaaya el veri lı e") a, 
cepha e ıle pırınç ,.e alumi nyom v saıre g bı kıymeti rr den· 
!erle mcskiı , evrakı n, ktiye hukÜ.'"llete ~ t olmak ve ih, le t •ı-

h nde ıt l, ba lamak şartıle mukadd r k ymr'ı 0!<11 146~,5 

' l r. İha R/6/939 sa · 14 
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Türk Hava Kurumu ÇIFI'E SARAYLAR t 
27NC1 

BüyOk 
TERTiP 

iyangosu 
1K1NCI KEŞiDE 

11 - Haziran - 1939 dadır. 

bUyUk ikramiye 45.000 Llrailır. 
Bundan t5,ooo Liralık 

B k 12,000 1 
aş a 10,000 kramiyelerl e 

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

Yeni tertipten bir bilet alaralc ittiralc etmeyi ihmal 

etmeyiniz. Siz de piyanjonu11 mes'ut ve bahtiyarluı 

SiNEMA 
saat20 de 
başlar. • 

GAZİNO ve SİNE!v!ASI 
Adres : İsknbul el m' ~ r;~ret Matta"'SI Karş· ·r.,da 

İstanbul ErKek Lise:;i Ya1ında 
---:::==: S i N E M A D A :==:::--

ALİ BABA HİNDİSTANDA 
Ayrıca dünya haııadialeri Ayrıca Ü'j'Üncü bir film 

Bu akşamdan itibare!1 her akşam 
. 
sınen1a 

Güzel Manzara -Hol Hava -Temiz Servis 

DUHULİYE 1 
10 -15 - 20 

Kuruş. 1 

AT 20 A A 

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

1 Haziran 1939 dan itibaren: Her istediğiniz kumaşın en :nefis ve en modelini bir saniyede intihap edeceksiniz. 
ADRESE DiKKAT 

F.ATLAR iNDiRiLiYOR İST ANBUL : Yeni Postane Caddesi No. 53 
TELEFON : 22506 

BİRİNCİ NEV'İ 
kora Av Barutu 
1 kiloluk kutusu 

ESKi FIAT VENi FIAT 

~- iNCi GAZiNOSU ACiLDi -
Kadıköyünün en temiz aile eğlence yeridir 
== Filistin Radyosu ses Kraliçesi ZEKiYE HAMDANIN iştirakile == 

220 Kuruş 200 
1/2 ,, 110 • 100 

" 
,, 

1/ 4 " " 
55 ,, 50 

iKiNCİ NEV'i 

Kuruş 

" ,, 

Keman Saim, Kanun lsmail, Banço Kadri, Klarnet Şeref, Piyano V alantin, Okuyucu: lbrahim, 
Agyazar, Bigalı Mehmed - Okuyucu Bayanlar : Mahmure Handan, Küçük Şükran, Hayriye 

Temiz Hava - Güzel Manzara· Mükemmel Servis - Ucuz Fiat 

Pek ya kırı ela 

Mısırın meşhur rakkasesi Nadya Ali Aris 

Kara Av Barutu ESKİ FİAT VENi FİAT 
1 kiloluk kutusu 180 Kuruş 
1/2 
1/4 
1/10 

" 
" 
' 

" 
u 

" 

90 
" 45 
" 18 
" 

ADEMi İKTiDAR 
VE B E L G E V Ş E K L I G I N E K A R Ş 1 

H 1 
Tabletleri Her Eczanede Arayınız. 

(Posta kutuıu: 1255 HOR M O B 1 N) 

Tayyare PİY ANKO Biletinizi 

nden alınız. 
Her /r.eıidede yüzlerce ki,iye ikramiye ııerir. Tecrübe ediniz aldanma:zsınız. 

Adrese Dikkat : istiklal Caddesi Lale sineması yanında Lale gişesi 

Sahibi : T. FİKRET - AHMET TOPÇlJ 

Dr. Feyzi Ahmet Onaran ! 
1 

Deniz Haatahanui cildiye 1 

:zühreviye mutahauıaı 
Telefon : 23899 

Çocuk Hekimi 1 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

1 

165 
82.5 
41.25 
16.5 

.. ..,,. ... .. ... ... ... 40' 

Sahibi \"e Neı. ıyatı İdare Eden Baş 
Muharrı ı. Ali Naci KARACAN. Basıl-, 

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 

gün saat 15 ten sonra 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİ:\-l) 

DAHİLİYE lllüT,pı.. BSIS 

Kuruş 

" 
" 
" 

İKDAM 
Abone Şartları 

DAH1L1 HARİCİ 

Senelik 1200 Kr· 2300 Kr. 
6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 
3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 
1 • 100 Kr. 

İLAN 
TEK SÜTUN 
SANTİMİ ı w., .. ,,,., 

Ridnci Sahife 400 kuruı 
İkinci Sahife 250 kuruı 
İç ~ahileler 50 kurut 
7 - 8 inci Sahifeler 30 !<uruı 

Bütün b~r ~a!1:ıe Yeyi ya
rını sahife ilan için İdare ile 
görüşülür. 

DiKKAT 

Gnetemize ilin vermek Is· 
tiyenlcr ya doğrudan doğ -

ruya gazetemiz idarehanesi·· 

ne ve)a Ferdi Selek i! 5n hii 

rosuna miir~caat etmelidirler. , 

Adres~ Istanbul, Ankara 
çadd ı 99/1 dalet ban Ne. 


