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ingiltere Harbiye Nazırı askeri temaslar 
yapmak üzere yakında Moskovaya gidiyor 
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Sovyet-ingiliz müzakerelerinde son vaziyet YAKINDA 1 Bütçe Müzakereleri 
1 Dün Maarif Vekili yeni bütçe 
hakkında mecliste izahat verdi İngilterenin Sovyet tekliflerine vereceği 

cevap Moskovaya bildirilmek üzeredir 
• • - i!llJll!lnııııııınınıun1111 n11111111111111111111n ımıınn~mDDllm 01111111111 ' mııımuım1111111111111111111u ınnwıııou~ 

Ustünlük davası ve ! Çemberlayn'e göre Sovyet: 
e • == 

kuvvet muvazenesi ~ lngiliz anlaşması = 
Hltlar ve Musollnlnln, kendi milletlarlnln 
hususi hlslerlna ve arzularına göre ha• 
reket etmeleri, sulh içinde inkişaf yolunu 
tutmaları beklenebilir. ÇUnkU mantıki 
ve çıkar yol budur. Aksi, intihar olur. 

Birkaç gün evvel Berlinde Al· 
manya Hariciye Vekili Ribbent • 
rop ile İtalya Hariciye Vekili Cia
no arasında imzalanan siyasi • as
keri ittifak muahedsei, Nazi ve 
Faşist hükômeUerinin üstünlük 
isteklerinde devam edeceklerini 
güı;teren ycui bir tezahür, yeni bir 
vesikadır. 

Umumi Harbi doğuran başlıca 

amil, Kayser Vilhelm ile etrafın
dakilrin daima gözeterek ha · 
kiknt haline getimıek isfedikleri 

duğunu ispat etmektedir. O halde, 
ne olacak? Berlin . Roma mihveri, 
bu hırs yolunda, diğer milletleri 
de yeni bir harbe sürükliyecekler 
nıi? 

Bugüniin cevabı verilecek bü 
yilk beynelmilel davası budur. 

••• 
Denıokrat büyük dt!vletlerin teha 

Iikeyi yakından görerek araların • 
daki birliği, ıniidafaa bazırlıkları

(A rlc«Sı 3 iiııcü sayfada) 

üstünlük gayesi, zihniyeti idi. Bit- r~!!!!!!!!!!!!!!e'!!e'!!!!!!!!!'°"!!"!!!!!!!!!!!!!!'l!!!l!-ı"llllı 
Jerin düşündüğii ve söylediği, 
l\lusoliııiniıı tekrarladığı hayati 
sahalar • Espacc Vital • tabiri, bu 
üstünlük gayesinin kapalı tarzda 

ifadesidiT. 
Ancak, yirminci asrın teknik 

sahadaki keşiflerinin harp sana · 
yiini tekemmül ettirmiş olnıası, 

ihtünlük davası için yapılacak 
harbin geçen asırlardaki gibi ola· 
nııyacağını gösterir. Yeni bir umua 
mi harbin yapacağı tahribat, telef 
edeceği insan, 1914 • 18 harbile kı
yas edilemiyecek derecede kor • 
kunç olacaktır. Binaenaleyh üstün
lük davasını harp ile hakikat ha· 
Jine getirmek istiyenlerin bu ce
hennemlıi hesaplamamaları, mil
letlerini bir faciaya sürüklemek 
istemeleri tarifi olmıyacak dere • 
ce mecnunane bir hareket teşkil 

edecektir. Zira, Almanya ve İtal
ya son zamanlar nekadar •bizim 
gayemiz sulhtür!• derlerse desin
ler, tuttukları yolun ancak harbe 
çıktığını anlamamak için insanın 
hakikaten çok safdil olması icap 
eder. Nerede kaldı ki umumi har
bin yamı.. mağlllplRl'ı değil, galip
leri de, zarar görmüşlerdi. Yirmi 
senedenberl devam eden iktısadi 
buhran, sosyal .1 ıtilıUler ve inia • 
IAplar genel savaş•. neticesinde 
zuhur etmemişler midir? 

İptidai maddeler piyasalarının 
nazi • faşist hükilmetler sanayi ve 
lktısadiyatına dahi muayyen nis
betlcr dahilinde tevzi edilmesinin 
demokrat devletlerce muayyen 
bir esa;d olarak kabul edilmek İs· 
tenmcsi, üstünlük dava>1 uğrunda 
yapılacak korkunç harbin büyük 
hazırlılUarını durdunnağu mantıki 
bir sebep olmak lazım gelir. 

Berlinde imzalanan siyasi • a•· 
keri ittifak muahedesi, Almanya 
ve İtalyada mılyonlarca askerin 
bnlundıuulması, demokrat dev . 
lctlcrce sulh yolurıda yapılan le . 
şebbiiskrin daima menfi neticeler 

Vergiler 
1 
Hakkında 

Maliye Veka
letinin mühim 

tebliği 
Ankara, 25 (A.A.) - Mali

ye Vekfıletindeıı: 
ı _ !lfiikellcflerin ~gi 

nevilerine göre, tahakkul et· 
tirilmiş olan borçları ile bu 
borçlarına karşı yahtacakJan 
paraların miktarını, ellerin • 
deki makbuzlara müracaat et· ı 
meksizin derhal anhyabilme
leri maksndile 2184 ,ayılı ka
nunla ihdas edilmiş bulunan 1 
vergi ciizdanları her mal san
dığında bez kaplıları 20 ve 
meşin kaplıları 50 kuruşa sa· 

tılmaktadır. 

2 _ Borçlu taraftan yapı · 
Jacak teslimat için kendileri
ne ayrıca makbuz verilmek • 
le beraber teslimat bu cüz • 
danlara da kaydedilir ve her 
mükellef vergi ciizdanların • 
daki kayıtlarla da vergisini 
ödediğini ispat edebilir 

3 - Ciizdan almak mii 
kellefler için mecbııri dğil 
dir. Ancak bütiin borç ile tes
limatı bir arada gösteren bu 

cücdanlar büyük bir kolay · 
Jık temin ettiğindeıı her borç 
Ju vatandaş tarafından alın · 
ması faydalı oldıığıı ~• arzu 
eden vatandaşların bedeli 
mukabilinde mal sandıkla • 

d abilecckleri tebliğ 

i yakında temin edilecektir~ 
e iZi 
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lngiltere Harbiye Na:r.ırı [ aivil] Londrada Danimarka 
Prenaini karfılarken 

Londra, 25 (A.A.) . Siyasi me- re resmi cevabı Moikova hükCı • 
h~fil_de beyan olunduğuna göre, metine bildirilmek üzeredir. 
buyuk Britanya hük.ümetioin Sav Mezkfu mehafil, İngiltere, Fran
·etler tarafındon yapılan teklifle- (Arkası 3 imdi sayfada) 
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Kollet Ankaraya geldi 
Ankara 25 (A. A) Fransanın Hatayaaki de

legesi Albay Kollet, bir kaç gün kalmak Uzere 
buraya gelml,tir. 

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

Dantzig meselesi vahim 
bir safhaya • • 

gırıyor 

Polonya son hadiselerin siyasi bir buhrana 
sebebiyet verebileceğini tahmin ediyor 
Var va. 25 (A.A.) - Danlzig- as ·eri, Polonya hududunu aşarak 

İKDAM' da 
a 1 a 

ATATÜRK 
VE 

İstiklal 1-larbi 

Değerli bir mııhırrririn ~a1.dığı 

bu eserde iııkıliibın eıı he)·ecanlı 

a ~ CI 

Çakıcı Efe 
İzınirin değerli muharriri Zey · 

nel Besim Sun'un tetkıkleı- neti -
cesinde yazdığı bu heyecanlı tef· 
rikada Çakıcının müthiş hayatını 
okuyacaksınız. 

~ 3 CI 

Tarihte Büyük 
Türk korsanları 

Rahmi Yağız ın gazetemiz içiıı 

hazırladığı hıı en son ve en merak
lı eserinde fırhnalwrla savaşan 

Türk kahramanlarının maceraln • 
nnı okuyacaksınız. 

CI 4 CI 

Bir lspanyol Casusunun 
Heyecanlı Maceraları 

İskender Fahrettin Sertelli'nin 
!ngilizceden çevirdiği hu eşsiz e
serde sıirükleyici bir kitabın bü· 
tün zevkini tadacaksınız. 

Yakında 
• 

Ankara, 25 (A.AJ - Büyüde Mil-ı zerinde söz alan bu·çok hatiplerır 
Jet Meclisi bugün Refet Canıtezin mütaleaları ve bu miilalealara kar 
başkanlığında toplanarak 1939 yı- şılık olarak Maarif Vekili Hasan 
lı bütçesinin müzakeresine devam Ali Yücel tarafından verHen ce • 
ederek Maarif Vekaleti biitçesi ü- vapları dinlemiştir. 

TüRKiYE - iNGiLTERE 
Fethi Okyar'ın İngiliz milletine 
anlaşma hakkında bir hitabesi 

,======================== 
"İngiliz halkı, Atatürk ile onun kudretli 
ve parlak halefi lnönünün takip ettiği 
dürüst siyaseti tamamile tasvip etmiştir.,, 

Ankara, 25 (Hu-
susi) İtıgıliz 
radyo ıdaresi ta • 
ra.fından iY.har e -
dılen ar üzerı -
ıı>, es.ki Başvekil 

ve Londra biıyük 
elçisi, Bolu sayla
vı Fethi Okyar 
Büyük Brıtanya 

dinleyicilerine hi
taben, İngiltere i· 
le yapılan anlaş -
marnız:ı dair ol 
mak üzere, bu :ık· 

şam ı·adyoda İn -
gilizce bir hitabe
de bulunmuştur. 

Fethi Okyar ez
cümle demiş1ir ki: 

Memleketimi • 
zin .coğrafi vazi • 
yetinin askeri e -
hemmiyeti ve o • 
nun kara ve deniz 
kuvvetleri İllgiliz 
(Arkası 3 üncü 

sayjtda) FETHİ OKYAR nıikrofon başında 

Londra sefirimiz Rüştü Aras 
anlaşma hakkındaki beyanatı 

Londra. 25 (A.AJ - Türkiye parlamento azasından bir grup .ıe 
büyük elçisi Dr. Tevfik Rüştü A · büyiik Britanva polltikası etrafın 

ras, dün akşam Avam Karnarasın- da görü•melerde bulunmuş ve bu 
da verilen bir akşam ziyafetinde (Arkası 3 iiııdi soyjada) 

•• •• 
BUYUK KURULTAY 

yılda başardığımız 
işlerin bilançosu 

Dört 
büyük 

Ankara, 25 (A.A.) - Dördi.ıncü 
büyük kurultayın tespit ederek 
vazife halinde tevdi ey lediğı işler -
den ve parti programının daima 
devam i'den hükümlerinin tatbi • 
katından olmak üzer, beolncı ku • 
rultaya kadar geçen dört sene 
içinde başarılmış olan iıjler;n u · 
muıni hatlar halin.de hulasası şur.
lardır: 

lik ve ınüddeiumumüik meı;lekle
rini koruyacak ve mensuplarını 
mesleklerine daha büyük alak l ile 
bağlıya.:ak ~ekle konmuştuı 

::: - Yurdda adaletin süıat ve 
mükemmeliyetle tatbiki ıçin ka· 
ı:ıurJarda ıcap eden değişiklikle ve 
tekemmüller yapılmış ve mahke
melerimizın sürat ve intizamla 1§ 
g0rmeleriııi nıi.ıtemadiyen kontrol 
ve takıp ed cı tedb.r er konmuş • 



SAYFA:! 

• 
IKDAM'DA 
============= --~ 
Yılın en güzel eserlerini t>kuyacaksınız 

41 
AT ATÜ RK 

= = 

• ve 
istik lal .harbi 

- -
Milli İnkılap tarihimizin en çetin ve en heyecanlı saf

halarını, bu tefrikanuzda, güzel bir üslup ile, canlanmış 

bulacaksınız. 

=3 = 
Tarih te büyük 

Türk korsanları 
Denizciliğe ait heyecanlı 

tefrikalar yazmakla tanın

mq muharrir Rahmi Yağızın 
İkdam için Iıazırladığı bu 
eser, Türk tarihinin ilk de -
niz muharebesinden ve ilk 
Türk kaptanın ın hatıra ve 
ser~cştlerinden başhyarak 

son deniz muharebel erimi -
zin kahramanlarına k a .. 
dar Türk denizcilik brihi -
n in bir nevi umumi hikayesi 
halinde yazılmıştır. Bu tef
r;.Jcada, Akdenizi bir Türk 
gölü halir• koyan büyük 
Türk denl•cilerinin dünya -
ya ün salan savaşlarını, ha
yatlarını, ölümlerini ve ta -
biatin korkunç müşküliıtını 
nasıl yenmeğe çalıştıklarını 

merakla takip edeceksiniz. 

BU KALBE KELEPCE VUR AL I! 
1 

j Dünyanın en heyecanlı casus romanı 1 

Türkçeye çeviren: İskender Fahrettin Sertelli 
İ.pan)adan Amcrib~a geçen ve aylarca Amerika zabıta

silc ınüodele eden bir İspanyol casusunun heyecanlı macera-
sını yakında i1tdam s.it arında ku~·acaksımz! 

Bu Kalbe Kelepçe Vurmalı ! 
Romanıııın kahramanı dünyanın giizcl kadınlarından bi

riıLr. Zeka \e güzelliğin lemin ettiği muvaffakiyetten Ameri
kan azetclcri hfılil bahsetmektedir. 

Yol tamir faa
liyeti arttı 

Belediye senelerin 
ihmalini telafiye 

çalışıyor 

Bundan birkaç ay evvel beledi
ye tarafından İstanbul civarında -
ki en lüzumlu sokakların tamiri i

çin 100 bin küsur liranın kayma -
kamhklara tevzi edildiği yazılmış

tı. Belediye, yeni bütçenin· tasdi -
kini beklemeden acele bazı yol -
!arın tamirini lüzumlu görmüş ve 
şubelerden bu hususta bir liste iı;-

!emiştir . Bu liste dün gelmiş ve 
buı\ların acele olarak tamirleri i -
çin 180.000 liralık tahsisat ayırmış 

1 
tır. 

Bundan başka Ankara caddesi 
gi-bi asfalta çevrilen caddelerden 
çıkarılan parke taşlarının bazı 

yollara döşenmesi kararlaşmıştır. 

Bu arada Aksarayda Valide ca -
miinden karakolun önüne kadar 

olan toprak sa.ha parke haline ko-' 
nacak, Ebussuut caddesi, Tünel -

den tersaneye giden Tersane cad
desi, Şişhane civarında Meyyit yo 

kuşu parkeye kalbedilecektir. 
Bu caddelerin yaya kaldırımlara 

ait kısmı asfalt olarak yapılcaktır. 
Yukarıda fai.mlerini saydiğımız 

yolların tamiri dün 15 •bin liraya 
ihale edilmiştir. Her şey müteah -
bide ait olacak ~alnız lıl.zım gelen 
parke mi.itdarım belediye verecek 
tir. 

Bakırköyden Veliefendi koşu ye 
rine giden caddeyi belediye kat -
ranlı şose olarak yapmağa karar 
vermiştir . 

---00-----

BELEDiYE 

İKDAM !6 - May:s 1939 

koridorlarında 1 
24 SAAT 

Adliye 

ı . .ı. .... • ... ~ ' \·~ - ' - -~~~· · ·. 
' ' . .. · ' 

,, "B 
1 A F Y O N 1 Ş İ ;:t derdi niha

halledildi 

Floryada çekilen bir 
resimden erkan dava 

' ı 
• Ofise verilen afyon- Dahiliye 

lediyeye 
Vekaleti Be- Kasımpaşa polislerinden Fehmi, evli adama 
mühim bir resmi göstererek tehditle para alırken ya. ı lara karşı Z. Bankası 

tediyat yapacak 
Bir kanunla Toprak Malı -

sulleri Ofisine intikal etmiş 

olan Uyuşturucu Maddeler 
İnhisarı her sene yetişen ye
ni mahsul afyonu müstahsil -
den Ziraat Bankası vasıtasi

le aldırmaktadır. Uyuşturu -
cu Maddeler İnhisarının her 
sene te>pit ettiği nıübayaa 

progranıı lıaricinde kaldığı 

iç:n alınnııyarak sahipleri e
linde kalan 1938 ı e daha ev -

• 
emır gönderdi kalandı ve A. cezada muhakemesine başlandı 

Yaz mevsiminde İstanbulun Florya~a, deniz :banyosundan' .. Na~iye Müdürünün tensibi ile 
muhtelif semtlerinde buzun ba - sonra, iki evkek ve bır kadının be- cunnu meşhut tertip edilmış nu -
yilerin keyfine göre muhtelif fi _ rı>berce çektirdikleri bir resim, ni- maraları tesbit edilen bir beş lira
atlerle satıldığını gözönüne alan hayet onları ağırceza mahkeme ltk Şuaybe verilmiştir. Şuayb bu 
Dahiliye Vekaleti, halkın sıhhati- sine kadar getirmiş. ·bu fotoğraf 1>ara ile biraz sonra tekrar kara -
ni yakından alakadar eden bu me- vasıtasile işlenen te'hditle para al- kola gelerek yalnız bulunan Feh _ 
sele tizerinde ehemmiyetl.e dur - mak suçunda şahit olarak dinlen- minin odasına girmiş ve parayı 
muş ve tetkikat yaparak bazı ka - melerine seiiep olmuştur. getirdiğini söyliyerek beş liralığı 
rarlar vermiştir. Bu kararların ba- Tahkikat evrakına ve alakadar- ona vermiştir. 

ı d b ların ifadelerine göre hadfae şöy- Fehmi parayı alıp cebine indir-
ı J şın a uz serbayii ile belediye a -
rasında mevcut mukavele hüküm- le olmuştur: miş ve fotoğrafı çıkararak: 

1
1 

. . Mezbahahada mübayaacılar ya- 1 - İşte, resmi gözünün önünde 
ı erının şimdiye kadar olduğu gibi ) 

velki seneler mahsulü afyon- 1 nında yardımcıhk yapan ve Ka - yırtıyorum. Müsterih ol! demiş ve 
' ihmale uğramıyarak tamamen, şid d ların Ofis taraıfndan satın a- d tl t tb"k" 

1 
k . • sımpaşa a oturan Şuayb adında fotoğrafı parçalıyarak parçalarını 

ı. e e a ı ı ge me ted ı r. Vekalet b. d ·k d ı ·· · lınabilnıesi için vaki olan mü- , b h . . . ır a anı ar a aş arından Yaku- tahta doşemenın aralıklarından i-
racaatfarı nazarı dikkate alan u . ususu beledıyey~ bır emırle 1 ba bir gün şöyle bir teklifte bu - çeri altmıştır 

' bıldırmiştir. Bütün Istanbul hal - · 
hükilnıet bu afyonlartn ofisce k • lurunuştur: Bu sırada Şuayb te kendisine ve 

mı yakından alakadar eden Ve - T d kl d · · · · · mübayaasmı muvahk görmüş k "J 
1
. b . . _ - anı ı arın an hır kadın rılen talımat mucıbınce cebindeki 

ak h il Ofi 
. a e ın , u emrını aynen aşagıya t· d b b Fi · · ve Topr Mo su eri sı k . varsa ge ır e era erce oryaya boş bır sıgara paketini çıkarıp a -

oyuyoruz. "d ı· b. k lı . -de bunun için ahiren bir gı e ım, ıze ar adaş k etsın. çık duran pencereden Fehmi far-
program tespit ve gazetelerle el - İstanbul~a buz sarfiy_atı - Yakup bu teklifi kabul etmiş ve ketmeden sokağa atmıştır. 
ilan etmiştir. tim en çok_ oldugu aylara gırıyo : l ertesi gün yine Kasım paşada Zin- Dışarıda tertibat almış olan me-
Şu kadar ki harici satı~ı d a ruz. Beledıye elınde bulunan ıkı ~dan arkasında oturan 19 yaşların- murlar sigara paketinin atılarak 

bir çok şeraite tabi olan bu buz fabrikası günde 125.000. ay - da Muzaffer adında bir kadınla tamam işareti verildiğini görünce 
afyonlarm Ofis kanaliyle ta>- da 3.750.000 kilo buz istihsal ede - anlaşarak sözleşmiştir. hemen karakola girerek odaya dal 
f iycs inin ne zaman ve ne şe _ oek J<abiliyettedir. Aylık sarfiyat Muayyen günde Şuayb ve Yakup mışlardır ve polis Fehminin üzeri 
kilde tem in olunabiıeeeği j istihlakin en çok olduğu Temmuz Muzafferle buluşarak Floryaya git aranmış. beş liralık cebinden çı • 

şimdiden ınalfim ol ınadığı i
çin, Ofis, umumi satış hasıla
tının yüzde yirm isin i bu işe 

tab~is ıztırı;rında kalmıştır. 

Bu şeklin afyon sahiplerinin 
alacaklarının tahsila tını ge • 
ciktirmenıesi iç:n de Ziraat 
Ban.kası yine Ticaret Veka -
letinin direktifleriyle Of" s -
teki alacaklarının temliki 
mııkııbilinde alakadarlara :yüz 

de seksene kadar bir avans 
hesabı açmağı kabul etı:niş -

tir. 

Bu suretle Toprak Mahsul -

1 
ve Ağustos aylarında bile, ayda iki mişler, denize girmişler ve sonra karılaralk bir zabıt tutulmuştur. 

milyon kiloyu geçmemektedir. kuruluktan geçen seyyar fotoğraf-ı1 Yapılan tahkikat neticesinde 
. Binaenaleyh mevc.~t tesisatı~ is- nyı çağırarak b_iri. g:n_ç kadının Fehmi karakoldan emniyet ikinci 
tıhsal kudretı en yüksek sarfıy•- "-r tarafında dıgerı obur tarafın- şubeye alınmış ve tehditle para 
tın daha bir mislini karşı!tyabile · olarak bir resim çektirmişler almak suçuyle gayrimevkuf ola -
cek kabiliyette olduğuna göre bu 1 ve bu resimden üç ıkopya bastıra rak ağırceza mahkemesine sevke-
yüzden halkın sıkıntıya dfu;mesi rak birer tane almışlardır. dilmiştir. 

mutasavver değildir. Şuayb evlidir ve 42 yaşında bir Maznun hadise hakkında mah-
2 - En mühim nokta serbayilik adamdır . Resmi bir müddet sey- kemede şöyle demiştir: 

mukavelenamesi hükmlerinin ta- rettikten sonra karısının eline - Ben resimde görülen Muzaf
mamcn yerin~ getirihnesi hususu- geç.mes( ihtimalini düşünerek yır- fer adlı kızla evlenecektim. Bu -
nun teminidir. Bunun için: tıp atmıştır. nun için iki erkeğin arasında o -

a) Mukavelenamenin 3 üncü Ertesi gün mezbahadaki bir ta- nun resmini görünce alakadar ol-

Belediyede ya:pılmakta olan yeni leri Ofisine afyonlarını tesl:m 
kadro münasebetilc 11 kişi ken- eden zevat bu mahsule bağlı 

Yeni kadro ne şekil aldı 
maddesinde yazılı depo \"e şube _ nıdığı Yakuba Kasımpaşadaki e- dum. Ya:kuptan resmi dört buçuk 
]erin faaliyete getirilmesi, bunla _ vine dönerken Zindanarkası kara- liraya satın aldım. Şuaybi de ta
ra ait tasarruf vesikalarının veya kolunda polis Ahmede teslim edil- nıdığım için kız hakkında ma!U. -
icar mukavelenamelerinin serb a- mek üzere kuzuların uykuluk de- mat almak ve tahkikat yapmak 
yiden istenmesi. nen yerin den çıkarılmış biraz et üzere resmi kentlisine gösterdim. 

• 'di arzularile tekaüde sevkedilme- varlıklarının mühim bir kıs-
lerini istemi(ilerdir. Kadro değiıj;ik- mına kavuşmak ve bundan 
liği en razla muhasebe ve ıktısat dolayı işlerini sekteolar et -

müdürlüğünde kendisini gcisler -ı memk imkanlarını elde etmiş 

b> Bütün depa ve şubelerde vermiştir. Yakup karı:ıkola gelmiş, Fakat o resmi satın almak istedi, 
mahalli ihtiyaç ve istihlake göre polis Ahmedi .bulamamış, odada ısrar etti. Ben de beş liraya sat -
gündüz ve gece her zaman lüzu _ yalnız başına oturan yine polis mağa razı oldum. Satarken cürmü 

k d b b l d 1 h
. memurlarından Fehmiyi görmüş - meşhut yaptılar. 

mektedir. lktısat müdürlüğünde olacaklardır. 
M. muaviniliği vezifesile iki büro ~ =========== ~ 

mu a ar uz u un uru ması ıç __ . 
b l 1 

tur. Fehmı Yakuba eti oradaki do- Bundan sonra şahit olarak din-
bir talebin şu veya bu se ep er e 

edded
. . 1aba koymasını, Ahmet gelince !enen Yakup hadiseyi yukarıdaki 

karnilcn ilga edilmiştir . Yeni kad· 
ro şöyle olacaktır. Bir müdür, iki 
murakip, üç büro şefi .. Bu bürolar 

şunlardır : 

MÜ NAKALE 
r ılmemesı. k d" · t ı· ed .. · ·· l k"ld 1 tm F h · · · en ısıne es ım ecegını soy e - şe ı e an a ış, e mının resmı 

Tırhan vapuru geliror 
c) Buzun kilosunun her yerde ı mis ve Ya kup ta eti dolaba yerleş- kendisinden para ile değil. kara -

ve her saatte 100 paradan fazlaya tir~iştir. Fakat dolabın kapağını kolda hiddetle ve azarlıyar:>k al -
sattırılmaması; bunun ıçın de mu- . ak · · b" · k 1 ·· • b ld • ·· ı · Almanyada inşası biten Mersin açın · ıçın ır ıs em e uzerıne ı- mış o ugunu soy emıştir. 
kavelenaıne muclbince buz bulun- kt - k 1 t · · 1 k 1c Ş b t h"d" · k d k" tipi vapurlarcian Etrüskün eşi . . ra ıgı as <P ını a ır en, evve e uay e a ıseyı yu arı a ı şe-İktısa t bürosu, turizm bürosu, 

müstahdemin bürosu .. Eskiden ik-
. durmak ve satmak mecburıvetınde kasketin ıcin e saklamıs oldug·u kilde anlattıktan sonra Flor,. , '.!a 

Tırhan vapurunu lımanımıza ge -, ı d · · • 
t b

. ·· b.. 
1 

o an epo ve şubelerın her hafla F h rvada cek ilen resim yere duş'" - iki erkeg"c arkadaş olarak refakat 
ısat urosu uç uıoya ayrı ıyor- t .r ecek tayfalardan sekızı yarın · 

du. Birinci büro ,:-•hrukata, ikin- hareket edeceklerdir. gazetelerde halka iliin edilmekle miiştür. Polis memuru Fehmi ye - eden Muzaffer dinlenmiş, o da şun 
ci büro gıda ınaddcl 13r1ne, üçüncü 
büro tarifelere bakıyordu. Bun -

beraber bu yerlere (buz satıs ve- re düşen resimde nki erkeğin orta- ları söylemiştiT: 
Vapurun k.ıptanhğma Şükrü .d. r· 1 rı ır. stenilcliği kadar buz bulu - sında bir kadın görünce alakadar - Polis Fehminin benimle ev -

tayin edi;m iş t ir. D,ğer mürettebat Kil 
larm hepsi şimdi bir tek kısma if- Hazira!l sonlanna doğru gıdecek-

nur osu 100 paradır.) ibare - olın~ ve resmi ye: den alarak Ya- lenmek istediği. beni tanıdığı ve a-
sini havi herkesin görebilece <'<i kuba. resimd e görülen Şuayb ile ilemden istemeğe teşebbüs ettiği 

rağ edil mektedir. Bu büro esk ;den tir. T;-iııın Etrüsktc görüleı. malı- " eb'atta levhalar astırılması muva- kadının k'm olduklarını sormuş, doğru değildir._ Ben kendisini ük 
14 kişi iken şimdi 5 kişiye indiril- zurlara <Mre tadil edilmış· ve va - f ah ıı · d k .. - fık olur. Şuayb de. Muzaffer adındaki ka- de a m a emı.z e i ~eşme ba -
miştir. Turizm bürosu biri şef ol- pura bir üc.üncii kazan ilave edil- k d ·· d"" y 3 - Mukavelename hükümleri - dının imler olduğunu ve nere - şın a gor um. anıma yak l astı 
mak üzere 3 kişi, müstahdemin bü ırıiştir. Bu vap 1ırun diğer eşı Ka- . .. de oturduklarını, evli olup olma _ ve cebinden Floryada çekti.diği 
rosu biri şef olmak üzere beş kis.i deş te limanınuza geldikten sonra nın tamamıı tatbik:in_i temin içi~ h tak d beledi b dıklarıııı öğrenmiştir. Bundan son miz resmi çıkarıp bana göstere -
dir. Bu suretle bütün kadro 16 ki- Etrüsk te tadil için AJmanyaya ! er mın a a ye za ıtası 

b li 1 ad 
. .. . . 1 memurlarının devamlı surette buz ra da Yakuba: rek: 

şiye a "ğ o makt ır. Ikt:sat mü- gonderılecektir . j . . .. .. . _Ben bu kadını tanıyorum Siz - Bu resmi annene, babana ve-
d"" r· ·- ·~b· b"t- la .. - . satış yerlerını gunun muhtelıf sa- . 
ur ug-.me "' ı u un maaş r uc- 5300 tonluk Dogu vapurunun ın-. ti . d ft" . . bu kadını Floryz.ya götürüp baş - receğim, dedi. 

v m e 0 ugun an şas ı bıtmıştır. Makine montaıla -
4 

B b 
1 

d tan çıkarmağa utanmıyor mustt - Yalvardım, yakardım. Nihayet: rete talı il edil ekt ld - d . . . . . 1 a erın e te ışe memur edılmesı. 
bu kadroya bırakılan maaşlı me- - uz u un urmıyan veya .. . n da tamamlanmak üzereıi:r. Bu kilosunu yüz paradan fazlaya 

53 
_ . nuz, ben size gösteririm! - Bu resmi sana veririmğ yır -

. istikballer ini duşunerek vapur da Temmuz sonlarına doğru tan yerler görülürse derhal key _ Demiş ve resmi cebine indirmiş tarsın amma bana 8 lira verirsen .. 
beledıyeden ayrılmaktadır. Ona 

1
. 

1 
. 

1 
kt 

16 
tir dedi. P aram olmadıg" ıııı söyleyin -

ıınanımıza ge mış o aca ır . f" t b t . k · ı t ·k · 
mukabil ücrete razı oldugu· halde . .. . • ıye za ı vaıa asıy e evsı · c - Y~ku l" F h · · b ··d ce de kızdı: 
. - 1 mı! suratınde olan Dogu vapuru - . dilerek mukavelename hükümle - ~ p, po ıs a rının u mu a-
ış yapamadıgı anlaşılan bazı me- nun lüks kamaraları ve gü>,erte _ . . tatb"l 1 halesine şaşmış. fakat sesini çııkar 

l d .. tte k im k . 1 ~'k rının ı < o unması. k k k 1_. 1 

- Ben senin başına sunturlu bir 
bela açayım da gör!. dedi. Bir da -mur ar a nere a a ıs eu.. ·- sinde bir de yüzme havuzu vardır. mıyara ara o , ,ın ayrı mıştır. 5 - Her belediye dairesi dahilin !eri halde belediyece tutuhnamak-

000 
Ertesi gün polis Fehmi, Şuaybin ha kendisini görmedim. 

tadır. Bu memurlar bir yere tayin SAN A y 1 de halkın bu mevzua taallük eden evine bir berber çırağile haber Bundan sonra muhakeme, şahit-
edilinceye kadar ilk iki ay tam müracaat ve şikayetlerile miiste - göndererek kendisini ·karakola ça- lerp.en Remzinin dinlenmesi için 

maaş cliğer aylarda yarımşar ma- Cam tı östü kuruldu mirren meşgul olacak bir merci ve ğırmıştır. Şuayb karakola giJ:miş. başka güne kaldı. 
:ı.ş alacaklardır. bir telefon numarası gösterilerek polis Fehmi kendisini görünce b ir 

Memleketimizde cam ve ayna k r· Ik Yeni kadro Haziranın birinden ey ıyetin ha a iliinı. kenara çekmiş ve bir gün evvel 
itibaren başlıyacaktır. licaretile meşgul olan 14 büyük 6 - Bu tedbirlerin şimdiden bü Yakuptan aldığı resmi göstererek: 

Y · J Ö ·· ·· t 1 tüccar aralarında bir ithalıl.t şir - tiin belediye şubelerine tebliğ e - - Bu ne hal. demiş, sen evli bir 
ı nı · prun un oya arı k · k ı d ş· k d etı -urmuş ar ır. ır etin mü - dilme)de beraber gazetelerde mü-· adamsın. Arkadaşınla aranıza bu 

3 ayda nedsn tozuldu? deti üç seneliktir. Piyasada bu su- nasip şekilde neşriyat yapılması ve kadını alıp nasıl resim ç'1<artı -

A 
retle b 'r tröst yapıldığı ve şirketi hallka bildirilmesi. yorsun?. B 0 n bu resmı· do··rt buçuk· 

tattirk köprüsüne konaeak du- ' 
teşkil eden tüccarın cam tica - 7 - Hiilasa: Bu sene bu işin liraya satın aldım. Beş lı"ra verı·r-

baların inşaatı tamamen bitmiştir. 
retini ~ilerine alacakları söylen - mukavelename hükümleri dahilin sen yırtarım. Aksi halde evine 

Aneak bu dubalarııı üç sene da - mektedir. de halkın menfaatlerine en uygun yollayıp karına göstereceğim! 
yanması icap eden boyalart iç ay 
da bozulmuştur. Vaki sual iızerine 
firma oelediyeye verdiği cevapta 
huliisaten şöyle demektedir: 

•- Bu bozulma, boyaların fe -
nalığından d eğil, Haliç sula rının 

içindeki fena maddelcrdendır.• 

Firma bir kimyagerden pek te 
ciddi olmayan bir rapor almış ve 

bunu da ibraz tmiştir. 

----O şekilde esaslı surette tedbirlene - Şuayb, müşkül vaziyette kalmış 

Marmara iskelelerine kom- . rek bu yüzden hiç bir şikayet vu- ve nihayet beş lirayı vermeğe mu 

Pıe biletli tenezzüh seferleri ' kuurm meydan ıvcri!memveesdi,erslih"al_ vafakat ederek parayı biraz sonra 

Denizyolları işletmesi İstanbul 
ile Marmara iskel~leri arasında 

tenzilatlı olarak komple tenezzüh 
biletleri tertip etmiştir. Bu hafta 
cumartesi ve pazar gününden iti -

haren başlıyacak olan bu bıletler
. l 

kayetlerin zamanında getiTmek vadile !rnrakoldan çık -
nazarı dikkate alınarak men'i te- ınıştır. Fakat tam karakoldan çık
kerrürü esbabının istikmal huyu - tığı sırada komiser muavinilc kar-
rulması ehemmiyetle ric t olı.ı - şılaşmış, muavin ona kimi aradı
nur.• ğını rnrmuş, o da başına gelen ha

birinci mevki 385 kuruştur. İstan
buldan Armutlu, Mudan a ve 

diseyi anlatmıştır. 
Bunun üzerine komiser mua -

vini Şuaybi alarak Nahiye Müdü· 

Taksim bahçesi tenvirat ı 
Elektrik idaresi yapac2k 
Taksım bahçesinin tenviratı için 

belediye para sarfetmekten vaz 
geçmişur. Zira buradakı tennra -
tın yapılması ıçin Muhabere ve 
Münakale Vekaleti Elektrik İda -
resine emir veımiş bulunmakta -
dır. Bu suretle belediye 11 bin li
ra gibi bir meblağı tasarruf etmiş 
olacaktır. 

Ankaraya bir ilAve postası 
Bugünden itibaren Ankaradan 

her gün saat 16,46 da ve yarından 
itibaren de her gün Haydarpaşa -
dan 14,05 te bir ilave postası ya-
pılmağa · nacaktır. 

Devle• D m:ryolları Ankara ile 
1 liv:ıı t ı • 



28 - Mayıs 1939 -

Slovak -
dun da 

Macar hudu- 1ıınoilteredeılmüçarpışmalar him m:ktarda 
Slovak köylüleri Macaris

tan arazisine girdiler 

lo~omotif alıyoruz 
Londra, 25 (A.A.) - Tür

.kiye hiikiımeti İngiltereye 

mühim bir lokomotif sipari-

Köylüler, karakol efradı üze -

ne ateş açarak kaçmışlardır. Vak'a 

mahalline Jı:oşan bir Slovak güm -

aKDAM ıSATP'A 1 

[iŞARETLER 

Vait ve iş 1 ASKERLiK BAHiSLERi N otı· a r. 
İnsanfarı idare etmek mevkıın • 

de [bulunanları yalnız, yaptıkları B .. .. k de 1 t 1 Ayıp değila ! 
kötü işlerden dolayı değil, mukte- uyu v e er n e Bir arkadaş, anlatır 
dir oldukları halde yapmadıkları •- Bir şıracı diikkiınına gir 

iyi, hayırlı işlerden dolayı da tah- kadar uçak yapıyorlar dim, bir bardak şıra içtim. Beş 
tia etmeliyiz. kuruş! 

İstanbul, kaç senedir vadini al- •Duvarda bır kiığıt göziime i-
dığı, söziinü duyduğu hayırlı işle- 1 1 lişti: •Şıra. Ji!Tesi 20 kuruş.• 
rin şu birkaç ay içinde tahakku- Doyce Algemange Saytung'dan •Çeyrek litre şu-a, bl\Ş kuruş 
kunu görmekle memnundur. Yol, ediyor. Litre hesabile alarak i • 
kaldırım, temizlik, ucuzluk, has- H av~. silahının, bir memleket/ olan 200 tayyare yerine, 1938 in çersem <!aha ucuz olacak: 
talıkla mücadeleye dair bu şehrin mudc ( ıasmda oynamakta sonbaharında ayda ancak elli tay· •- Çeyrek litre verir misiniz? 
senelcrdenberi her ,ııün işittiği olduğu rolün ehemmiyeti arttıkça yare teslim edilebilmiştir. Bu mik •- Hayır! 

Vaı·ıı d k artıyorö Bu itibarla, cKonı'oktün dar 1938 in İlkkıinununda ise, •- Sebep•. 
er yaz an ışa kıştan yaza 

devrolunurken yeni belediye rei- araştırma enstitüsünün, yabancı 100 Ü bulmuştur. Fransada tayya· •- Bardakla satıyoruz. 
sinin hiçbir şey söylemeden ve hiç devletlerin hava silahı etrafında re imalatının son aylar zarfında ne! ·Bir bardak şıra, Çf'Yrek lit • 
bir şey vadetmeden başkalarına yaptığı neşriyat dikkate çok değer dereceye kadar ıslah edilmiş oldu· reden az, böyle olunca, -yirmi ku-

Budapeşte, 25 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre 22 Mayısta Csu
toterk y~inde Macaristan-Slo
vakya hududunda bir hadise ol · 
muştur .. Bu noktada Slovak köy • 
lüleri Macar arazW.ne girmişler ve 
bir Macar karakolile çarpışmışlar 

rük memuru, karakol efradından 

ayrı bir tarafta bulunan bir Ma • 

ait vaitleri yer:ne getirdı'g"ine şa- b' h' ed ğu malfun değildir. 'ruşluk narha göre- beş kurn•! ır ma ıyett ir. Enstitü, neşret. ..., 
18 ay içinde teslim edilecek bit oluyoruz H ıı· B" ük' d • •Şıranın litresi, yirmi kuru«a, • a a uy a aya tiği raporunda, hava silıihının in· "' 

su vcrilme~ini bile o, hemen bu J ngi:t.erenin. hava silahına ver neden bir b~rdağından beş kuruş 

şinde bulunmuştın. Bu sipa

riş 58 lokomoti1 hakkındadır. 

Ve takriben bir milyon İngi
liz lirası kıymetindedir. 

t . kişafında iki hakikatin çok karak- dıgı tahsısatı, 1930 ve 1935 alınıyor? Eger, yirmi kuruştan 
panın en büyük ve en kuv- yaz emme muvaffak olmuştur. 
olan bu lokomotifler A vru-car askerinin attığı bir kurşunla 

dır. 

Bu akşamki 
Sovyet Radyoları 
T ü r ki y e konseri 

Adal !eristik olduğunu kaydetmekte • yıllarındaki tahsisatın on iki misli fazla ise, neden öyle bir yafta ası-
vetli makineleri olacaktır. ara su... Aman yarabbi ... 

} F M ı 
\a ~ Biz bnnu kaç senedir işitir ve ya- dir. ne çıkarılmıştır. Bilhassa 1938 ile, lıyor? Ölçekle satınıyorlarsa, bar-

ransa a İye zarız. Her yaz, gazetelerimizin Harp malzemesi üzerinde yapı . 1939 yıllarınc.\ k itahsisat nisbeti dak mı vahidı .kıyasi? Anlamıyo • 
beli' b ı lan ticarete bir bakalım; 1938 dün- çok dikkate değer ·bir meseledir, rum, halk, lilr<> hesabında mı, yok· 

N R 
, Beş Polonyalı amele ı'dama ı aş ı mevzıııarmdan biri bu-a zır ı eyno dur. Belediye Adalara su vermek ya ihracatında tayyare malzeme. çünkü, 1938 in 134,4 milyon ster. sa, bardak ölçiısünde mi aldatılı. 

mahkOm idilmiş için tetkikata başlıyor, heyetler si. yüzde 51 nisbetine varmıştır. lingten ibaret oıan hava tahsisatı. yor?. 

yaralanarak ölmüştür. 

n Un be Yana t l 
t kil Halbuıki, bu mikdar, 1929 da ancak birdenbire 220.6 milyon sterlinge Bazı ~.ızinolarda. bira nyakta 

Varşova, 25 (A.A.) - Kurjer eş ediliyor, teftişat yapılıyor · il" ih yüzde 27 nisbetini bulabilmiştir. yükselmiştir. ıç ırse, tıatça farkeder. Şıracı, bo-
Moskova, 25 A.AJ _ Voks ce • Warzawski g37A?tesi, Berlin mah - ven ayet bu vaitler ve ümitler . zacı dükkıin.larında da 1 

miyeti ile radyo komitesi, Türkiye Paris, 25 (A.A.) - Maliye Na-,kemesinin Oppeln'dek.i Polonyalı içinde .kış gelip çattığı için Adala· Sovyetler Birliği, son yıllar için- Sadedılen gayretleri.n ne dere- vardır. Fakat .ıy kt d ~asa ~r 
<n' "" M C .. .. Tü' k' zırı Paul Reynaud bu akşam saat ameleden dördünün idama .... ra su bahs' 1 . k d k de silahlanma masrafını fevkala- ceye kadar maksada hızmet e!miıj • 

8 

a ıçsenız, ..,ın ,,., ayıs uma gunu r ı- m ... , - ·· ı er esı yaza a ar a- oturarak ta içersiniz, f' t h · f 
ye saatile saa 21ı15 le bir radyo 20 de radyo ile bir. nutuk söyliye- kUm edilerek kafalarının kesilmiş panıp kalıyordu. de yükseltmiştir. Bugünkü günde olduğu belli değildir. Çünkü bun . ketmez. ıa ' ıç ar-

konseri tertip etmiştir. 1744 met- rak ~ansanın harı~~ . borçlaı:ının olduğunu haber vermektedir. Vali ve Belediye Reisi Lutfi Sovyetler Birliğinin silahlanma . dan birkaç hafta evvel, Çember - Litre ile bardak hesabını, kendi 
rede Moskova, 1210 metrede Sim· tahviline aıt çok mühım teblıgat. Bu gazete, Breslau'daki Polon _ Kırdar Büyükadaya su borularını ya tahsis ettiği para, yıda 13 mil - layn, Britanya tayyare imalatının menfaatlerine uydurarak şıncı 
ferepol ve 309 metrede Odesa is - ta bul.unacaktır. . yalı bir amelenin de nazi aleyh _ çoktan döşetme~;.., başlamıştır ve yar marka varmaktadır. son aylarda iki misline. son yıl i- ve bozacılar, belediyenin kontro • 
tasyonlarının vereceği bu konser- Malıye nazırı bu akşam nihayet darı risaleler tevzi ettiğind d _ bu yaz kendine ait tesisatı yapan Muhtelif silahlara 1930 da veri- çinde hatta dört misline çıkarıl - !ünden hariç ve azade alış V<'ris e· 

de Rus kompozitörlerinden Bala • b.ulan ~azi~e ~e~atın~ .. ilk ne- layı idama r. hkfun ed.ilıni:'oıd:- Adalılar musluklarında su bula • len tahsisat gözönünde tutulacak mış olduğunu iddia ettiği halde, den imtiyazlı esnaf mıdır? · 
ltirev'in bir Rus temi üzerine uver t~celermı b.ildırecektır. Bulu~ ma- ğunu ilave etmektedir. caklardır. Vakıa mevsim gelmiş, olursa, yukarıda zikredilen silah· hava bakanı, bütün bir yıl içinde- • •Yerlere tükürme•, •çivi • 
türü ve Rimsk.i • Korsakov'un İs- lumat henuz toplanmamış ıse d~ Ada evlerinden çoğu tutulmuş . !anına. masrafından havacılığa dü- ki tayyare imaliitının ancak iki l lerden geç•, •sağdan Yİirlİ• ·i• • 

panyol Kapriçio'su senfonik or. bu seferki istikraz 1928 denberı Londr·a sefı' rı'mı·zı'n tur. Bundan dolayı pek azının bu şen niSbet yuzde 30 ıle 40 arasın- ın:sli çoğalmış olduğunu söylemiş- keleden atlama•, •toza basma•, 
kestra tarafından çalınacak ve en- yapılanların hepsinden daha zi • sudan istifade edebileceğini zan • dadır. Yabancı memleketlerin ga. tir. Maamafi, bunu •Öylerken. 1939 •çamura batma• vesaire gibi çok 
ternasyonal müsa-bakalarda kazan yade muvaffak olmuştın. nediyoruz. Ev sahipleri yaptıkları ı zetecilerindeki neşriyata göre,, ımaliitının üç mısline çıkarılacağı- haklı olarak halka akıl öğret•n, 
mış piyanist Fliyer, orkestra refa. Maliye Nazırı hazinenin iyi va· beyanatı mukavelelerde kiracılarına ya sar- Sovyet tayyare endüstrisinde ça 1 nı da ıl.ive etmiştir. Dığer taraftan yol gosteren belediyeye, çok na · i-
katlııde Çaykovski'nin piyano kon zane b<r sual sormak cesaıetinti~ 

ziyeti ve hakiki bir harp serveti mç veya kuyu •uyu temin etmiş • çalışanları sayısı, 1933 tenberi büttin bu gayretlerin, İngilızlerin b 
sertosunu çalacaktır. 1 ulnnursam, acaba, küstahlık et. teşkil eden ihtiyat akçesi hal\1<ın- .,. !er, yahut su bahsi etmem',Jerdir. 120.000 den 350.000 kışiye yüksel · ihtiyaçlarını karşılıyamadığı, Bri· --ooo • miş olur muyum? 

da bazı izahat verecektir. j Bundan dolayı bu seneden tesisat miştir. 1~40 ~a bu mikdar. 500.000 ı tanya hükfunetinin 1939 yılı baş-
Alman Hava Müsteşarı ooo masrafını göze almıyabilirlcr. Hat- kışıyı bu.acagı tahrr n C'dılmekte- ıangıcında Bırleşik Awerika tay- Mahmut Yesari 

ltalyada in giliz Kraliçesinin sıhhr ta önümüzdeki bir iki senede A ._ dir .. Yedek parçr \ )rmalzeme 1 yare fabrlkalarına 650 tayyare si- Ustu" n 1 u" k davas 1 ve 
Roma, 25 (A.A.) - Alınan hava yaziye!i danın baştan başa şehir suyundan , fabrıkalarında çalışanlar da bu ra pariş etmesinden anlaşıhnaktadır. 

müsteşarı General Miloh, berabe - istil'ade edeceğini ummuyoruz.! kama dahildir. Britanya hava bakanbğ nın L. kuvvet muvazenes ı' 
rinde üç Alman zabiti olduf/~ hal- .1:°~~'.a, 25 .. <A.AJ -. Resmen b. il Çünkü evlerin bir kısmında bü • Yeni tesis edilmiş olan hava · l"t !' 1940 1 d k t dir ld - V al d Kr 

1 
1 ıma a ı p anı, yı ın a 1 ay • 

de dün tayyare ile Romaya gelmiş' 1 ıgıne gore, ı e a ıçe yük sarnıçlar, kuyular açılmış, ba· nakliyeleri komiserliğinin emrine (Be:;; tara.'' ı inci sayfada) 

1 1 

Mari dün gece · k · · · · • h . 1 1 yare mevcudunu 2370 e çıkarmay 
tir. General, talyan hava müste. . .. .. yı ço ıyı geçırmış- zılarındıt motör tesisatı yapılmış - ayrıca, ava ış ery e az veya çok nı fazlalaştırmaları, emniyet ist'ı • 

t G d d d ğu ı1 h derpiş etmekleair şarı General Giuseppenalle ile u- ır. ozun e uy u ac ar a • tır. Şehır suyundan ümidi çoktan alakalı daha 345 fabrika verilecek- yen m:Jletlerin sulh ve müdafaa 
zun uzadıya görüşmüştür. fi!lemiştir. Umuml v:aziyeti iyileş- kesmiş olan Adalıların yaptıkları tir. Sovyet tayyare endystrisinin Bugüne kadar en ziyade ihra • cephe>inde toplanmaları, Bitler 

General Milch, İtalyadan ·birkaç mekte devam ediyor. cat üzerinde faaliyet göstermiş o-
y 

masrafı havaya atarak yeni tesi • istihsal miktarı, 1939 da yüzde 29 ve l'tfusolini ile etrafındakilere 
gün kalacaktır. eni bir tabip raporu yarın sa • ı ıan Birlesik Amerika tayyare en· vazıy· et ve hakı'katı' daha ı'yı' ka\· . 

bah neşrolunacaktır. •at masrafını hemen göze almaları . nisbetinde artmıştır. 1 . 
oo * kolay olmıyaca.ktır. Fakat bu le- düstr~:~.in .. de. imalatı hatırı sayı • raınaları ve lıarplen &akınmaları 

lzmirde zelzele Londra, 25 (A.A.) - Otomobil reddüdün uzun sürmesi imkanı F ransız tayyare endüstrisi, : ılır bır olçuyu bulmuştur. için bir fırsattır, diyebilir:z. 
İzmir, 25 (A.A.) _ Bu sabah kazasına uğrıyan Valide Kraliçe yoktur. Mevsim kiracılarılllD şehir 1935 le 785, 1936 da 890 harp ' Nüfus, deniz harp gemileri, tay-

seat 5 i 50 gece dipten gelen bir Mary'ye dün radiografi yapılmış. suyu bulunan evleri tercih edece- ta:'Yfesi imal ve orduya teslim et· B irleşik Amerikanın ihı aç et· yare ve bilcümle askeri kunet 
r.elzele olmuştıır. Zarar yoktur. tır. ğini ev sahipleri bir iki sene için- mış, fakat bu mikdar 1937 de 4~ .. miş olduğu tayyarelerin en yekiin itibarile bugiin demokrat 

de anlıyacaklardır. ya düşmüş, 1938 de ise 560 tayya. az uçte ikisi harp ta~·yaresidir. Bu !arla totaliterler ara,ında hc-rlıan-

lngiltere Harbiye Na -
zırı Moskovaya gidiyor 

(Baş tarafı 6 ıncı sayfada) riciye Nezareti mütehassısları bu 
sa ve Rusyanın karşılıklı yardım • anlaşmayı tesbit eden formülü ya
ları için teşriki mesaide bulunma· zaca.k.lar ve en kısa bir müddet i
ları projesinde prensip anlaşma • çinde, belki de bugün Fransız hü
sının elde edildiği teyit olunmak· kCımetine bildireceklerdir. 
tadır. Bu metin Paris ve Londra hü _ 

Sovyet hükıimetine verilecek ce kumetlerince kat'i olarak karar -
vap Cenevre konuşmaları ve İn · laştırıldıktan sonra İngilterenin 
giliz kabinesinin diınkü müzake -ı Moskova elçisi bunu Sovyet hü • 
releri neticesinde hazırlanan bir kümetine ve Fransız Hariciye Na
muahede, formü!tinü ihtiva eyli -ı zırı da Sovy~tlerin Pa:is büyük 
yecektir. elçisine tevdı eyliyecektır. 

Press Association'un öğrendiği - Siyasi Fransız mehafilinde zan -
ne göre, İngiliz - Türk anlaşmasın nedildiğine göre. anlaşma sürat -
da olduğu gib; İngiliz • Rus an • le ve ihtimal önümüzdeki haftanın 
!aşması da evvelce ilan olunacak sonundan evvel kat'i bir şe'<il ala

ve muahedenin imzası sonradan caktır. 

Hulasa, dünyanın en güzel say • reden ibaret kalmıştır. arada, Amerika hükUmetinin gi bir mukayese yapmak imkanı 
fiyesi, en büyük • hattiı tek • nok- üç yıl zarfında birinci sınıf tay- 1939 40 yılı için hazırlanmış oldu- yoktur. Aradaki fark o derece nis-

Londra Büyük Elçimi .. Dr. 
TEVFİK RÜŞTÜ ARAS 

d d d
. ' ğu · 1 1 ı · · betsizdir. Harbe dayanabilrnc.k 

sanın an, su er ınden de artık yare adedini 2650 ye çıkarmayı proıe arz ve a ep mese esını (Baş torafı 1 inci sayfaclo) k tuld \ için en zaruri maddelerden biri 0 • 
.. beti b' t k .. 

1 
ur u, sayılabilir. derpiş etti. 15 Mart 1938 tarı'hlı' ve fevkalade bir vaziyete sokmuş • munase e ır nu u soy iyerek I lan para ve yiyecek kaynakları da. 

Türk • İngiliz anlaşmasının ehem KD A M C 1 V numaralı proje gözönüne getiri·ı' tur. Hükumet, ilk projeye göre, 30 yine demokrat memlcketlerdedir. 

miyetini tebarüz ettirmiştir. ============== lince, yukarıda sikredilen rakam • Haziran lMO tarihine kadar or • Sulh ve müdafaa cephesindeki • . 

Lord Philliınor'un riyaset ettiği Tu" rtrı· ye 1 n n ı· ııe re lar bilhassa ehemmiyet kazanmak dunun tayare mevcudunu 2320 ye yası ve askeri hazırlıklarm kafi 
bu toplantıda kabine azasından r. - lf tadır. Fransız tayyare endüstrisi I çıkarmayı derpiş etmişken, bu derecede ilerlemiş bulunması, Bcr-

müteaddit nazırlar da hazır bulun- (l:laş tarafı ı inci saııfadaı devletleştirilmşi ve sermayesi e · miktar şimdi 6000 olmu.~tur. Deniz lin · Roma zimnmdarlarını.ı çıka . 
muştur. kudret ve meknetiyle elele verirıce saslı bir sınette kuvvetlendirilmiş tayyerellrinin de mıktan büyul • racaklan bir harbe, yapacaklnrı 

Suat Davazın temasları öyle itikad ediyorum ki yakın olmasına rağmen, serı imalatında- tülmüştür. her teca,iize kuvvetle karş. kona-
Şarkta ve Akdenizdc devamlı bir ki aksaklık yüzünden, vadedilmiş! Doyçe Algema)·ne Saytung j cağını giı~teriyor. O halde, çıkara-

Paris, 25 (AA.) - Hariciye Na- nklan bır harpten sonra iistün • 
zır B sulh emniyet altına alınmıştır. 1 

1 onnet bu akşam Sovyet bü · D • 
1 

liı.'k .. davas. ını, kuvvet muvazene • 
Yük elç" · "t Her iki milleti ntam bir iti'la"f t 1 h ısını ve mu eakiben de an ZI g m . . sını, Bcrlın "° Roma bül-üınrılc-
Tiirkiye büyu"k elçisinı· kabul et- halinde olduklarına ve biribirlcri· ese esı va ım ,· . 1 ld d b'I ki . d .. 

ne kat'i ve tam bir itimad besle - · · mı.ştır· . ı '._nın n.a" •_ c e e ı ece. erı , .. 

Jediklerine mutrnainim. Türk or . ~unmeı:e deger bir keyfıyettir. 

Şehitliklerin imarına teher
rüde tulunanlara teşekkür 

Şehıtlikler İmar Cemiyetinden: 

dusu her zaman İngiliz ordusunun 
kıymet ve şecaatini takdir etmiş· 
tir. 

b• f h • • İngiltere ve Fransa başvekillc • 

ır sa aya gı ... ıyor rin'.n y~ptık.la~ı beyanntlarda 'ö~--
ledıklerı gıbı . snlh ve Pmn'Ht 
cephesi, Almanya ve ital~ n al~~
bine değil, miitcavizin aleyhine ,.e 

vulrubulacak!JI. 
Yine Press Ass.x:iation, Polon · 

ya ve Romar.yanın ileri sürdükle
ri bazı itirazların bertaraf edi!miş 
olduğunu J<at'1 olarak yazmakta • 
dır. 

İş Bankası. Sümer bank, Merkez 
B~nkası, Deniz J~arb Akademisi, 

Çemberlaynın heyanatı Y~ksek Ziraat Enstitüsü, Maltepe 

Londra, 25 (A.A.l - Avam ka - Pıyade Endaht Mektebi, Sıvas Li

marasında işçi muhalefet partisi sesi, .Ayıntaıf Lise•i, Malatya 3ez 
reisi Attlee'in İngiliz · Sovyet mü- Fabrıkası Umum Müdürlüğü, Ça
zakerelerinin cereyanı hakkında talca, Aydın, Bandırma, Eruh, Bi

sorduğu ·bir sü~le cevap vereni lecik ve ~vrek Belediyeleri, \y
Çemberlayn demiştir ki: dm Halkevı, Bay Saliihattin Rifat 

İngiliz halkı, eminim ki, Ata . 
trük ile onun !kudretli ve par lak 

halt>fi İsmet İnönü'mh idaresi al • 

tında Türkiye Cümhıniyetinin ta
kip ettiği dürüst siyaseti tasvip et· 

miştir. Bu siyaset, taahhütlerlııe 

4 yeni bir i;tilllya, taarruza ba!>ila
yana kaı·şı tesis edilmektedir. 

0

B11 
cepheyi tesise ait hazırlıklar>" 

son safhasına getirilmektedir. 
Türkiye • İngiltere arasındaki son 
anlaşma ile, yolunu takip edecek 
Türkiye • Fransa anlaşması. Tür • 
kiye Cümhuriyeti hiikunı~tin:n 

tuttuğu yolnn, Almanya ve İtalya 
aleyhine harp yapmak hazıılığın • 
dan uzak olduğu görülmektedir. 
Türkiye • İngiltere anlaşmasının, 
Büyük Millet Meclisinde Ba wkil 
tarafından bildirilmesi sırasında 
yapılan beyanat bu hakikatin a • 

Londra, 25 (A.A.) - Bazı ga • 
zetelerin bildirdiklerin,e göre, 
Harbiye Nazırı Hore • Belisha, re
fakatinde harbiye nezareti eks • 

perleri olduğu halde, ~ahsan l\1os
kovaya gidecek orada Sov)et or
dusıı şefleri ile temaslarda bulu • 
nacak ve kızıl ordıınıın kıymeti ve 
orgnniza,yonıı hakkında fikir e 
dinecektir. 

Fransa mahfeline göre 

.Avam Kamarasının malumu - ve Mehmet Hayri Kardeşler, Zon· 
dur ki, Lord Halifaks Pariste Fran gı.üdakta. Bay Mehmet Çelikel Ce
sız Nazırlarile görüşmüş ve keza mıyetımıze nakdi teberrülard~ bu
Cenevrede Sovyet büyük elçisile lunrnak sınetile hayırlı bir mak • 
Londrada başlamış olduğu müz:f · sada. karşı yüksek alakalarını gös 
kerelere devam etmek imkanını termışlerdir. Cemiyetimiz; kendi-
bulmuştur. ]erine alenen teşekkür eder. 

Bu konuşmalac neticesinde, her oo'o---
iki tarafın noktai nazarları aydın
lanmıştır ve öyle ilmit ediyorum 

Şişhanede yeni tahçeler 
Paris, 25 (A.A.) Parıs siyasi me- ki muallakta bulunan başlıca me· 

hafiline h5kim olan kanaate seleler hakkında büyük Britanya 
göre, İng•liz · Fransız · Sovyet hükumetinin şimdi yapabıltccği 

Şişhane karaı<olu civarında Şen 

bahçe ık Pisaıt. arasında evkafa 
aıt çocuk bahçesi beled;yc·yc dcv

red '"ecek\ir Evkaf çocuk lıahçe • 
ende .. oaşka belediyeye 36 bin li· 

ra vermekte v onun ınukab !inde 
Jale balıçcs nin ar asını istemek
tedir Evkaf b•1r bt yıik hır a-

ınüukcreler nın es< ı l-3kK nda teklifler üzerine kısa bir müddet 
anla•ma hbıl ol .ı~t ır zarfında tam bir anlaşm~ya var • 

Fılhaki' İngıl 'ııne bu· mrk ı--ümkün olacakt 
ittir ö leden sı aı< oplantısın · Vakıa henüz hall ıcap eden bir 

. Fa· 

sedakat ve milletler arası i.'ıtiliıf· 

mak için sarfettiği cesurane gay- çı.ku ilanına sebep oldu. Berlin . 
retlere hayranlık duymaktadır. Roma z:mamdarlarırun isteklerini, 

]arın sulh yolu ile halli suretinde 
hüliısa edilebilir. Büyük Britan -
yanın beynelmilel muamelelerde 

takip ettiği şaşmaz dürültlüğü türk 
milleti ve onun hükumeti ayni su· 
retle takdir etmekte ve Büyük 
Britanyanın son buhrandanberi 
medeniyeti bir fel5ketten kurtar· 

Bu müşterek gayretler arasında mii\·nzene gayelerini. silah n tc-

Fra'lsamn da Büyük Britanya ile Vahim hadiselere sahne olan Dantzigde Alman kıt'aları eavüze değil, sulh, müzakert• \e 

me~aısini teşrık ettiğini gömıclde anlasma yollarile hakikat haliııe 
memnuı•uz ve eminiz ki Sovyet it· (Baş tarafı 1 inci sayfada) büyü!k tehlike dıoğurabilecek !bir getirmeleri, Alman ve İtalyan mil-

i h 
.
1 1 

t k zig gümrük memınları bu asker • mesele halinde go" "im · letlerinın cks.nrı·~·etı' ı'le bı'rlı'ktn, 
' ~cı ı c < cvam e me te olan mü 1 . . d" . ru esı sıyasl ' • 

erı gerı onmeğe mecbur etmış · mahfillerde mn-'H•n dig" er bıitün milletlerce temennı' 
zakerat o memleket ile dahi tam ı d' Ask J "' .....,.. uyandırmnk er ır. erler, bir bisiklet hıra • tadır Aynı' hafill • dilmektedir. Ilıtler n Iusolı'nı'nı'n, 
bir anlaşmaya müncer olduktan k k k · me ere gore Dant ara açmak mecbu.iyetinde kal . ·ıı ı · · · 
SC'nra bızm- müşterek sulh cephe_ 7ıg meselesı siyasi b' b h mı et M" n hı. krıne ~e arzuları mışlardır ır u rana s" .. · · ı· b"t · k k 1 • nbl ..ı. ıe na gore hareket etmdcri. sulh j 
mız ıns nıye ı u un or u arın • Dartz .g senatosu Polonya maka • yet ver.,,,. cek kadar cidd' • ' · d . ki { 1 t 1 1 d k k k . ı çın e ın a yo unu u nı ar 

• urt racn ve har hangi bir te mctın bır protesto notası verm.,... eşece tır. beklenebil r. Ç•i kü nuıntıl-i 'e ı .. 
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BİR iZDiVAÇ 
Çeviren : Cavit YAMAÇ 

Kı;;pım çalındı... 1 - Gidelim kuzum, saat on oldu .. 

ALMANYA'YA GÖRE IZ~i~~I' 
Boğazlar meselesi ve' Sinema a leminde 
Türkiyenin politikası Nevyork sergisinde gösterilecek 

1 Frenkfurtar Saytung'tan 1 olan Fransız filmi eri - Kimsiniz? Merdivenleri inerken misafire 
- Siz. bır bayan arıyor. bir anahtar verdim: 
Salona çıktım. Karşıma mavi - İşte dolabın anahtarı, çama - B 

go
"zlü bır kız dikildi: oğazlar . me.se.lesinin, bun. dan statüyü Avrupadaki büyük dev _ 

şıdarı h izmetçi kadınla, çamaşır - lk 
- Sergey Sergeeviç siz misiniz? cıya gönderirsiı.. evve ılerının hepsınden !etler garanti etmekte; padişah da, 
_ Bon.m. farklı olmak üzere, yeni bir tari- yabancı harp gemilerini boğazlar-

- Kadın yıkasa olmaz mı? Ne- hi safhaya girmiş oldug"u, henüz dan geçirtmemeg·ı· teahhu"t etmek-
- Size Moskovadan bir mektup d en çamaşırcıya verelim. Öyle da- farkına varılmış olan bir dava de- tedır' . 

getirdim. h a ucuz olur d<g"il mi? g" ild. B l 't'b 1 K Teşekkür ederim. buyurun otu- ır. u mese e, esas ı ' ariy e, ırun ha!"bi, Pontus muahe-

run. 
M;safır el çantasını açıp biraz 

kar.~tırciıktan sonra: 
- Affınızı rica ederim. Zan ne -

dersem mektup bavulda kaldı de
di. 

- EsteğfuruUah, beis yok ça -
nun ... Burada epeyce kalacak mı
sınız? 

- Bu size bağlı ... Eğer bana bir 
1§ bulursanız ... 

- Aman bu çrık zor bir şey .. 
Her tarafta işçilere yol veriyorlar. 

- Mevki sahibi bildikleriniz 
varsa ve bana yardın.da bulunmak 
niyetındeyseniz hiç te zor değil... 

- Ehemmiyeti yok, böyle daha Habeş harbinden sonra inkişaf et- ı desi ve Berlin kongresi gibi, 
kolay gelir. meğe başlamıştır. Ancak, devletler boğazlar için bazı tadiller ifade e-

Arabaya bindiğ imizde mısafire, hukuku bakımdan, vaziyeti, 1936 den hadiselerden sarfınazar edi -
perdelerden bazılarının koptukla- ı Temmu~unda tesbit edilmiştir. lecek olursa, bu hal tarzında, mut
rını, tamıre muhtaç olduğunu; es- Şimdi, Ingiltere ile Türkiye ara - lak olan cihet, bir taraflı olan ve 
kı kitapların da sıçanlara yuvarlak 1 sında yapılan karşılıklı yardım her türlü siyasi müdahale ve nü
yapbğından borduma indililmele- paktı dolayısiyle ve İngiliz - Rus fuza karşı. silahlı bir bitaraflık tat 
rinin mıinasip olacağını söyledim. görüşmeleri neticesinde bu mese - bik edilmesi keyfiyetidir. Çanak -

- Olur, perdeleri tamir eder, lenin almakta olduğu siyasi isti - kale ve Karadeniz boğazlarına as
kitapları da bodruma atarım dedi kamet, gittikçe daha bariz bir şek keri bakımdan hAkim olan Türki
ve esnedi.. le girmektedir. ye, bu hal tarzına göre, boğazlara 

J 
Raksda memurlar muameleyi . Hiç şüphe yok ki, .bu inkişaf, fa- serbest~e .. tesahüp ede~emektedir; 

tamamlarken kız sordu: şıst İtalyaya tamamıyle aykırı bir I zıra, buyu kdevletlerın hepsi, bu 
_ İsmin Barsow mu? seyir takip etmektedir. bitaraflığın muhafazasiyle alakalı 
- Hayret edilecek b:r şey mi? Son yılların h.9.dise ve vak'aları, olduğu gibi, hiç birinin bu bita -

M sko d t' d '" . k Romada, kendisinin hakkı olan ha- raflığı kaldırmak veya onu ihlal 
- o va an ge ır ıgım me - 1 .. t k h kk kt 

tupta b k 
. . d d yat sahaları uzerindeki mutalebe- e me a ı yo ur. 

~ a ısım var ı a. . . . An k M - Hayır, mümkün değil, dedim, . ? lerını gerçekleştırmeğe başlıyan ca , ontrö mull'hedesi ya -

f k t b k b
. - Ne dıyor. b' Akd · d ı · · pıldıktan sonra !t 1 ' k" a a aş a ır şey düşündüm. ır enız ev etının ortaya çık- , a yanın şar ı 

Sert bLr eda ile: 

- N;,dir o? - Hatırlıyanııyorum. tığını gösterdi. Akdenizin şarkın- Akdenizde ortaya çıkrnasiyle, ilk 

- Bakınız bayan.. çoktanberi - Gelen mektup kimdendi? da peyda olan bu üçüncü büyük defa olarak yeni bir siyasi vaziyet 
ruyetlenıyorum, bir türlü işden e' - Marya Nikoleevna Pokrivski- devletin karşısında, İngiliz _ Rus hasıl oldu. Fevkalade elverişli bir 
tim değmiyor, bugün bile aklım • den. ihtilafı ikinci planda kaldı. Avru- anda, Boğazlar meselesinin tetki-

Robert Florey · Pariste - Mavi kuş 

Robert Florey dan geçmişti .. gelin evlenelim.. - Tanıyorum.. pa ile Asyanın ayrıldığı noktada kini talep eden Türkiye, bir taraf-
Mi.safır güldu, saatime baktım; - Acaip. yeni bir siyasi vaziyet ortaya çık- tan Sovyetler Birliğinin dostu ve 

S 

t müttefiği, diğer taraftan, cezri ted · laha sergi açılmad"i çok evvel yonun :ıir eseridir ve bir Feeridir 
- aat ona çeyrek var. Şimdi Sokakda cebmdeıı bir mendille ı. Fr~ nsada sergıde gos" terilmek üze- kı" Rene· s t· b kl' ı k 

ı ıksak d kik 

• birler meselesinde ı·ngı'lterenı'n ı unu ren ı o ara çe-
yo a Ç on a · a sonra Raks- bir zarf çıkardı ve okudu. J }' Arn ·k l 1 

d 

ngili.zler._in_. Akd_e_ nizde t_ek ba- sempatisini Jcazanıruş olan hır' dev re ransayı erı a ı ara daha iyi virmek iikriw!dir. 
ayız.. orada tanıdıklarım çok. •Bay Sergey Serg · p · b' k ld eevıç erepı- şına hukum surmelerıne iti- !et sıfatiyle harekete geçti. ır şe ı e tanıtacak, yani propa - ·Mavı Kuş. da hikaye iki mem-

Devhal nikah işimizi bitirirler, öy- ol kin... gand k f ı ı ı raz eden ve ayni zamanda Rus nü- ş u var ki, Montrö muahede- asmı yapaca i m er hazır a- leketin harp sahalarında cereyan 

le ki işime bile geç kalmış olmam. Ben gülerken kız sarardı: f nıyordu. d' F k t Ş . d uzunun kabul etmiyen İtalya, sindeki hükümlerin tesbit e- e ıyor. a a bu öyle bir harptir 
ım i ev sahibinin hizmetçisini _ Kimdir bu dedı'. • k d' t 1 ı · 1 , • Bu filmler on iki tanedir, ve kı- kı' daun· a .. ı · ğ • en ı a ep erıy e an anevı Lon - dilebilmesi, ancak Habeşistan har soy enır \oe cereyan et-

ça ırayım, sen ... Affedersinız siz J Mu"te . b' k dra Moskova kutupla b' d sadır. Filmlerin reıisörlüg"ünÜ mez. Daha şun· dı"den fı'lmı·n bı'rçok 
yemekleri emredin, akşam evde --:- . vazı ır memur, endisi - rı arasına ın en sonra, Büyük Britanyanın, Fr 

evlid Ü d kı • girdi Ancak · l tab'" b' · k' f ansanın en muktedir reı'isörleri aktö"r e kt · 1 · t · d'l 

Y
iyeceg" im.. \ ır. ç e zı var... , · • ış er · ıı ır ın ışa eski rakibi Rusyayı bırakıp. göz- v a rıs erı ayın e ı miş · k' ls deruhde etmişlerdir. b 1 n B 1 Duvarı yumrukladım.. Zevcem geniş bir nefes aldı. seyrı ta ıp etmiş o aydı, iki Ak- !erini, İngilizler!n mukavemetine B "k' f'lm . u u uyor. un arın arasında 

P kı d
e · d ı t" İ ·ıt ' · t hl' - . • u on ı ı ı arasında Profıls Max Dearley Dit p '- St 

Elb' . d •. f t arma arının ucunu öptüm· nız eve ı, ngı ere nın, e ı- ragmen ımparatorlugunu kurma _ , a arw, ro -
- ısemı egış ırsem .. ıs as - • keli bir yabancı diye belki bir a - g· a muvaffak ola:o. ltalvaya çevı'r - de Fran._ce, . sonra Fransızların heim, Paul Cambo, Yvonne Le -

yondan doğru curaya geldim. - Allaha ısm.arladık, saat beşte f ll<l lm - sırdanberı· mu"cadele ett"ğ' .. .. .. · J .. kü' l - t İ ı 0 oru uzerıne yapı ış •Fran - geay, Suzy Prim, Dorvı·ııe gıbı' bı'r 
_ Lüzum yok, Raksda soyun _ yemege beklersın dedim. ı ı uçuncu mesıy e mum n 

0 muş ur ta _ Bir sigara yakarken neş'eyle: bir Asya dıwletine karşı merkezi yanlar, Montrö konferansın.a işti - s~da Bayramlar• •Üniversite şeh - çok mejhur isimler vardır. Bu sa-
mazsın. Avrupa devletleriyle bir anlaşma- rak etmemişlerdir. rı•. •Z. araiet• .. • •Fran·s· ız Kızları• natkarlardan her biri peri, cüce, 

Hızmctç· kad g· d' - Pekala dedi. b b k l d k ı ın ır ı: yı intaç etmiş olurdu. İngiliz po - Karadcnizde sahilleri bulunan gı ı ırço guze o umante film - maskara, kral ve kraliçe gibi 
- Kızım, Moskovadan karım - Sigara kullanır mısın? litikasının bizzat kendi tarihi aley devletlere karşı yapılan kolaylık ler vardır. Bütün filmler sergide, rolk!r deruhde edeceklel"dir. 

geldi. Bize yemek hazırlıyacaksın.. - Evet. Eve dönerken şarap ge- hinde inkişaf ettirmekte ol.duğu ve tavizlerin hepsi, (her şeyden Fransız, pavyonunda .. ancak ~em- ıMMMM.........._ .... .,. 
Baş üstüne tirirsin, düğünümüzün şerefine muzun on beşınde goste il b l 1 - . seyir, şimdi bilhassa boğazlar me- evvel Sovyetler Birliği murat edil- . . . r e 

1 -~ - Küçük sinema haberleri 
Misafire dönerek: içeriz. selesinde kendini göstermektedir: mektedir, İtalyanın mevkii için cektır. Bu fılmlerın sergıde bu - S.. 1 
- Birinci kap ne olsun bayan... Fakat belki paran yoktur. bu - Sırf İtalyayı gerek siyasi gerek bir yük olmaktadır. yük bir alaka ile karşılanacağı ü- ••••M M••••M 

Bir tavuk al, önce bir çorba ya - gün 14 deyiz maaş yarın verilir. askeri olarak çember içine almak --__ mit ediliyor. Çünkü kısa oldukla- * Tyron Power, Holivutta en 
parsın. - Ya, pek kalmadı. maksadiyle, Londra, Ankara üze_ rı gibi yalnız malumat vermekle çok kadın mektubu ve izdivaç ta-

- Sade mi yoksa sebzeyle mi? - Öyleyse yemeği şarapsız ye- rinden Moskova ile anlaşmağa ça- T A K V 1 M • kalmıyarak can sıkmıyacak, bir lebi alan yıldızlardan biriydi. Şim 
Misafir gayet ciddi: rız diyerek traınvay durağına doğ !ışıyor. Ankara'da acaba hakika _ 1358 HICR/ 135~ RUM! şekilde büyük itinalarla hazırlan- di bu genç aktör evlenmiş bulu -
- 3ade çorba olsun dedı etinden ru yürüdü: ten İngilizlerin telkini altında ka- Rebiül'ahir Mayıs mışlardLr. nuyor. Şurası gariptir ki Tyro -

biraz köfte yaparsın, tatlıya ge - - Bayan ... Bır dakika.. lıyorlar mı? Londranın telkin etti- 5 11 İşte filmleri hazırlıyanlar ara- nun muhitindekiler onun daha zi-
lince... Karım başını çevirdi: ği itimatsızhk neticesinde, Türki- 5 inci AY HIZIR 19 sında b.ılunan birkaç meşhur isim: yade esmer kadınlardan hoşlan -
Onu da biz çarşıdan alıdız.. - Affedersin amma sormayı u- ye, gözlerini İtalyan Arnavutluğu S E N E : 1 9 3 9 Abel Gance, Jean Tedesco, Jean dığını söyler dururlardı. Şimdiyse 

Hizmetçiye üç ruble ve!"dim. nutmuştum; adın ne? ile yine İtalyan olan on iki adaya v .sati Renior, Marcel L'Herbier, Marc l onu tanıyanlar bir sarışınla, An -

Çıktı L 1 İ Eunl Ali· 

.6 - Mayn 1931 

-R· AD V O 
Ankara r adyos u 

[
- Dalga uzunluöu 1 

1639 m, 183 Kes. 120 Kwll 
,T.A.Q. 19.74 m. 15195 Kcıı. 20 Kw 
T.A.P. 31.79 m. 9465 Kes. 20 Kwj 

...................... , i 26 mayıs Cuma ı ........................ 
Saat 12.30: Program. 
12.35: Türk müziği - Pl. 
Saat 13: Memleket saat a-

yarı, aıans ve metereoloji ha
berleri. 

Saat 13.15 - 14: Müzik (Sen
fonik müzik - Pi.) 

Saat 18.30: Program. 
Saat 18.35: Müzik (Operet -

ler - Pl.) 
Saat 19: Konuşma (Hafta • 

lık spor servisi.) 
Saat 19.15: Türk müziği 

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

yarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

Saat 20.15: Türk müziği. 
1 - Osman beyin hüzzam 
peşrevi. 2 - Musullu Osman 
beyin hüzzam şarkı: (Neşe -
yabı lutun .. ) 3 - Etem efen • 
dinin hüzzam şarkı: (Eşiti çeş
mim.) 4 - Isak Varanın hüz
zam şarkı: (Bilmem bende 
nasıl.) 5 - Ahmed Rasim be
yin segfıh şarkı: (Benim şen 
nemsin. 6 - Ayşe türküsü: 
(Ayva çiçek açmış.) 7 - Sa -
dettin Kaynağın muhayyer 
şarkı: (Seni ey dil.) 8 - Sa -
dettin Kayıfağın muhayyer 
şarkı: (Adına and içerim.) 
9 - Leminin uşşak şarkısı: 

(Neler çektim neler.) 
Saat 21: Kıonuşma. 
Saat 21.15: E•hem, tahvtlAt, 

kambiyo - nukut ve ziraat 
borsası (fiat.) 

Saat 21.25: Neş'ell plAklar -
R. 

Saat 21.30: Müzik (Riyase
ticü1nhur Fil ürk. Şef: Prae
torius.) 1 - Ermanno, Wolf • 
Ferrari: Divertimento Re ma· 
jör, op. 20. a) Variaz!nni su 
un tema Capricclose. b ) Can
zone Pastoriale.) Sicilliana. 
ç) Final, Rondo. 2 - füinan 
Saygın: Divertiroento. 3 -
Claude Debussy: La mer. a) 
De 1, Auıl:ıe a midi sur la mer. 
b) Jeux de vagues, c) Dialo • 
gue du vent et de la mer. 

Saat 22.30: Müzik (Melodi -
!er.) 

Saat 23: Son ajans haberle
ri ve yarınki program. 

Saat 23.15 - 24: Müzik (Caz
band - P i.) 

·· - eo ia... çevirmiştir; ngiliz politikası, Ro · - MAYIS egret, Jean Benoit - Levy ilh .. nabella ile evlendği için hayret i-
malılara ait olan bu yerleri, Türk c;on., Güneı ROBERT FLOREY PARİSTE çindedirler. 

ı .............. •••••••••••• .................... ++ı 
1

Ierinb.menfaatine tevcih edilmiş o- ~it~~ 6ğ~ Fransada ve Amerikada vücude * Birçok filmlerde •bazı tehli- ı++ .......... •••••• .... ı 
ı A 

5 
k e r I i k ı an . ır ~aarr~~n hareket. nokta - 12 11 4 43 getirdiği mmıerıe meşhur oıan re- keli sahneıer görürüz ki bizi he - ıı 5 i nem a 1 8 r ı 

ı................................ ı !arı şeklın_de gostermek içın elı? - .kindi 26 ikindi jisör Rober Flory halen Pa- yecana düşürdü, hayret içinde bı-
................ den gelenı yapmaktadır. Bu Turk 16 09 8 41 ristedir. Dostları tarafından 

Y d k b 
/ rakır. Artistin hayatını nasıl böy- lPEK 

e e SU ay Ve askeri memurların yoklaması görüşünün münüsı, ancak boğaz- ~ı. ,~n Akşam büyük bir sevgi ile karşılanan le tehlikeye ·koyduğuna hayret e- EK 
!arın tarihinde okunupp anlaşıla - \" •,, 

1~ .• ~1 san'atkar, tatilini geçirmek ve ba- MEL 

d 

Beyoğlu Yerli A'kerlik şubesin- rinerlerin diploma ve ihtisas vesi- bilir. Bütün on dokuzuncu asır 21 22 C U M A t 5• deriz. Halbuki bu tehlikeli saıhne- SARA y 

k 

1 , ZI işlerini takip etmek için Avru- [erde kendini tehlikeye koyan ar- s"'"•ER 

en: alan numaraları. 
1 

müddetince, İngiliz ve Rus menfa- im••• um 

G) 
1 

im••' paya gelmiş bulunuyor. Robert tist deg· n bir ·baskasıdır. Bu kor- TAKSİ ... 

1 - Şubemizde kayıtlı yedek Kimyagerlerin ıhtisas şube- atlerinin kroazman noktası olan, 2 25 6 58 Fi p · · • '" •:===------...::=== orey arıste oirçok eski dostla- kunç sahnelerde rol alan yani ar- ALEMDAR 
subay ve_ ask. ri memurların yıllık 

1 

!erile meşgul bulundukları branş- Boğazl~r, <Avrupa meselesi• ha- •· ı kf ş f yoklamalarına 1 Hazıran 939 da lar. lınde bı rdava olmuştur. Daimi bir ra ma 
1 ır. . ere ine ziyafetler, tistin yerine hayatını tehlikeye a- MtLLt 

1 
davetler tertıp edilmektedir. Yine tan bu adamlar gözleri pek cesur 

başlanacak ve 30 Haziran 939 gü- J) D~niz sübaylar,nın, sııııfla _ tehlike noktası için bulunan ve e- Sfanhul Halk Tiyatrosu geçenle:Ue. Paris - Soir lokanta _ ı tehlikeyi ve parayı seven ve ölüm !~YA 
nü bitmiş olacaktır. Her yedek sü- rının hangi kısmında ihtisa' sahi- sas hatları 1841 Londra Boğazlar sında bır sınema mecmuası ve Pa-
bay nüfus hüviyet cüzdan ve bü - bi bulu~dukları , anhcşmasında tespit edilmiş olan 'Üsküdar İnşirah ris - Soir tarafından Rober Flo - le eğlenen kimsele!"dir. HALE 

tün askeri vesikalarile J:ıizzat şu- 3- Yoklamaların yazı He de 1 hal tarzı, doğruda.n dboğrnfpda -Ad~ - bahçesinde reyin şerefine büyük bir ziyafet Mesela Erol Plyn'in meşhur cŞa ~ZAB 
beye gelecek ve yoklamasını şah _ yapabileceg" ine go"re·, yoklama rupa muvazenesırun ı.r ı a esı ır.. Bu gece .1 . d fak hücum kolu• filminde uçu - , .....,... verı mış, avette birçok n;eşhur .,.,.,.AH 
sen alacaktır. müddetinint hı timinde mazere Bu hal tarzı şudur: Tıcaret gemı- Dengi Dengine ve yeni parlıyan yıldızlar bulun - brumk'dan ~~çraddığını. g~rürüz: Hal- ::~ 

: Fena Yol 
: Büyük Vals 
: Kontes Valewska 
: Ne şeker şey! 
: Memnu Geçit 
: Deniz ve Kadın 

: Şikago yanıyor 
: Tarakonava 
: Deniz ve Kadın 
: Damgalı Kadın 
: Son Döğüş 
: Kanlı İnciler 
: Şafağa Dönüş 
: Şanghay esrarı 
: Kocası Seyahatte 2 _ Her ne sebepten olur'a ol- .. !erinin Boğazlardan geçmeleri ser- Vodvil 3 perde t R b u ı o s ..... ıne e artıstın yerme bu ~ • mazeret gostermek ve hastalık ra- muş ur. o ert Florey sağında Yıld 

sun şubeye gelmi.vecek olanlar·, .. d besttir; fakat, bir harp takdirinde Yeni varyete Fransanın yenı' parlıyan ve bu·· u"k, tehlikeli sıçrayışı yapan bir baş - °' 
porıı gon ermek caiz değildir b" ük' ·ıı tl k kt b y .

1 

· uy mı e ere apanaca ır; u ünlü hokkabaz bı'r u"m_;t uyandıran yıldızlarından, ka_s. ıdır. s .. onra filmlerde gördüg"ü- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
yazı ı e yapacaldarı müracaatleri- Yoklamasmı vaktinde yaptırmı • ı ni (taahhüt mektubu) 30 Hazi - yanlar 1076 sayılı kanunun 10 un-ı =========================== Lisette Lanvin, solunda ise •Pos - muz mu_sademelerde, uçuruma mallerine aldırmıyarak işleı'ini 

939 

.. .. k ................................................. , tacı üç defa çalar. fı'lminı·n genç duşme, gıbi sa_hnele_ rde de .. yine görürl.er. __ Buna mukabil epey dol-

ran gunune adar şubeye u - cu madiesıne tabi tutulacaklardır. I b l l t l b laştırmış olmalıdırlar. Mektupla 4 'ioklam h .. . Urfada gençl'ık bayramı • yıldızı Carine Luchair oturuyor - un ar ası ar ıst erın yerlerıın ahr gun ır ucret a\maktadırlar ki bu - a er gun m.saı sa-• • du. ve bütün tehlikelere, ölüm ihti - ı da onların haklarıdır. 

mürı.caat edecekler aşağıdaki hu- ' atlen ve aşağıdaki sıraya göre ı susatı şubeye bildireceklerdir. yapılacaktır ................. .. .............. , Ziyafette Robert Florya v sa -
A) M. M. Vekiiletindekı sicil natkarlar arasında sinemaya dair 

l Haz;ran 939: 8 Haziran939 Ge- uzun konuşmalar olmuş, reıısor 
veya kayıt numarasile şubemizde 
kay;tlı olduğu defter sıra numa -
ra> 1, sınıf ve rıitbesi. 

B) Şımdiki ikametgah ve me -
muriyet adre:;ile bulunduğu me -
muriyet veya 'IlÜstahdem olduğu 
müeseseden almakta olduqu maaş 
veya ücret mıktan. 

C) Remiz kullanmamak ve o -
kunaklı yazılmak suretile adı, ba
ba adı soy adı. 

D ı H ngt yabancı dilleri bildıği 
ve bun".!akı tekellüm ve tercüme 
kudret.. 

E) T?p u ve fe • sınıfları subay
lrkle d 1 !indekı ih-

neraller, piyade, süvari sübaylar. Fransız aktör ve aktrisler'nden 
9 Haziran 939: 13 Haziran 939 sitayişle bahsetmiş, yeni yetişenle-

Topçu, ıstihkam, hava, muhabere rin ise büyük birer ümit olarak 
sübayları. telakki edilmesi_Jazım geldiğini 

14 Haziran 939: 16 Haziran 939 söyledikten sonra onların hakiki 
Nakliye, Lenzun, Jandarma, De- bir san'~tkiir kabiliyetine sahip ol-
miryolu, Harp sanayi sübayları. duklarını görmekle büyük bir tak-

17 Haziran 939: 20 Hazinn 
939

, <lir duyduğunu ilave etmiştir. 
Deniz &ınıf sübayları. l\lAVİ KUŞ 

21 Hazran 939: 24 ·Haziran 
931 

Ren'e Sti birkaç güne kadar 
•Mavı Kuş• ismindeki filmin ha-

Hekim, veteriner 1 eczacı, 

kimyager sübayları. 

dişçı, zırlıklarına başlıyacaktır. Sakın 

25 Hazıran 939 30 Hazıran 939 
Askeri hakim' r, he ,ap ve mua -

ele e !arı. marn. ""llzıka - l "11111 ' ' 

·Mavi Kuş• isminı duyunca bu -
nun e\'vela Walte Disnev tarafın
-lan y pılması düşür" l 'n sonra 

.u,;u k ş rı.~},ın 
" " . 



2tl - Mayıs 1939 iKDAM SAYFAt 

Parti Biiyiik Kurultayına 
41 orta mektep açılmıştır. 

Doğru .... 
Do···rt yılda başardıg\J ımız te!ıer ~;:~~= ;:r~~~e~k::~ ~ 

lerınden beklenen gayelerı vere -
cek mıikmmeliyete çıkarılacaktır 

bu··yu·· k ı·şlerı·n bı·laAncosu ;,~z_·s~:!~:::n:~_~;~:r~kfi~:~:; 
unıversıte ve yuksek mektpleri -

' mizin tekamülü için lazım gelen 
dikkat, etmek ve masraflar yapıl-

- dığı gibi. yeniden Ankarada dil, ta 
rih, coğrafya fakültesi açılmış, 

;iyasal bilgiler okulu Ankaraya 
nakledilerek daha mükemmel bir 
' ıa!e ifraq edilmiş ve Gazi Terbiye 

1 

--

Barajın umumi görünüşü 

(Bo. şto.ro.fı 1 inci sayfada> pılmıştır. Bunlar lüzumuna göre yapmış bu usulü daha ziyauc l-. -
3 _ İcra ve ıflas kanunu He bu çoğaltılacaktır. mil edecek tedbirler araştu-makta 

kanunu tatbike memur teşkilatın D h '!' d bulunmuştur. 
verimini arttırmak için icap eden • a 1 ıye e ı 2- Tediye muvazenesini düzelt-
tetkikat yapılmış ve bir de müte - 1 - Yurdun, en medeni mem - mek ye denk !utmak hususunda 
hassıs getirtilerek teşkil ile kom~ leketlerde oldugu şekilde_ teessusl ··. 1 kurultayın tespıt ettiki esas, daima 

etmis .. ol&n mn_iyet. ve a.s. a .. yış_. •ş erı; go"z önünde tutularak dış 1·ş ve dış yon ile yapılan çalışmalar sona ~ 
ermek uzere bulunmuştur her gun d&ha ılerıye goturuımek - ve ticaret anlaşmaalrı buna göre 

4 - 936 senesınde kabul edilen tedır. tanzim olunmuştur. 
meşhud suçların mahkem usulü - 2 - Maddi ve manevi evsafı her 3 - Parti programındakı denk 
ne daiı çıkan kanunun tabikatın - gün artan polii; ve jandarma teş- bütçe esası her sene artan bır mu
dan müsbet netıceler ve faydalar kilatı, vatandaşlar arasında vazi- vafakiyetle tatbik edilmekte bu -

b k fesinı kolaylıkla ifaya muktedir lunmaktadır. elde edilmiş ve bu kanunun tat i 
olacak derecede sempatik Ve gü · 

sahası 1938 senesinde genişletile • Imkfın elde edildikçe mükellef-
venilir bir anlayı.şa mazhar ol 1 rek ağır suçlara da teşmil olun - er lehıne vergiler de azaltılmalar 

mustur muştur. yapılmasına rağmen memteketin 
' · 3 - Şehir ve kasabaların tan 

5 - Geçen kurultayın dileği ü • • gittikçe inkişaf eden ihtıyaçlarını 
zim ve ımarı işini planlı ve ahenk- karşılıyacak şe"ı'lde bu" tçe gelı'rı' -zerine ihtiyaç gooteriln on üç mın- ~ 
li bir surette yürümek ve kendile-takada yeniden adliye teşkilatı vü- nin arttırılmasına muvaffakiyet 

d t .. 1 . t• rine lazım gelen rehberliği yap - hasıl olunacaktır cu e ge ırı mış ır. 
mak ve kolaylığı göstermek için 4 V . · 

6 - Ceza kanununumuzun bazı b . 
1 

. _ - ergı mltrahlarının müm _ 
d ğ kı 'kl u ış erı merkezden planııyacak k.. ld ğ k -

kısımlarında esaslı e işı ı er tedbirler alının tır 
1 

un o u u adar safi irat ve va-
yapılmak suretıle devletın iç ve · . . . ış · 1 sıtalı eaaslara ircaı hedefi göz ö-

Imar ışlerınııı husulü için bele- .. d b 1 d 
1 dış emniyeti genış mikyasta müey- d' 1 b k 1 nun c u un uru makta beraber 

yidelerle takviye edilmiştir. y~~ er a.n ası :n 
1 
kıymetli bir vergi kanunları; a~eli ve tatbikl 

l .k un mueı;sesesı o muştur k 1 ·ıı . . 
7 - Avukatlık ve noter ı mes- Sermavesı· ued' .

1 
·
1
. o ay ve mı etın tedıye kaoiliye-

, , ı mı yon ırayı ı· . . 
!eklerini, gerek mensupları ve ge- bulan bu bankanın 927 r 

1 
ıne uygun zıhnıyetle teKi\mül 

rek iş sahipleri bakımından günün sonuna kadar h'lf .1 'k ma ı YJ_ '. ettirilmektedir. Bu dört sene için
ve ileri cemiyetin icaplarına uy - mıktar 1 700 000 

1

1. 
11 ı raz ettıgı de bina, arazı, hayvan kazan• ver-

• · ırayı geç"":ştır. . • • 
gun olmali!nı temin edici kanun - Bu kudar da kefalet vardır. glerı ve made:tler resmı tldılatı, 
!ar yapılmıştır. Halen kırk sekız seh . h . şeker, çımento, tuz, benzin, petrol 

, rın arıta- 'b· h . . . . 
8 - Ceza evlerinın ayni zaman- !ar- bitirilmiş yirmı .. h . gı ı avayıcı zarurıye maddelerı 

• uç şe rın , .. . . . 
da bırer ıslah yeri olması ve kü - imar planları yaptırılrru t r V uzerındekı tahkıkler bu prensp -

"ki h" ş ı · e 1 t · 1 ·d · çu erin a uı.ki düşkünlüklerinin 491 sonuna kadar da 80 şehir ve er ne ıce erı ır. 

giderilmesi esası göz önünd~ tutu- kasabanın yine bu plan işlerile be- Maarifte 
!arak ceza çektirme sistemınde e- t · ti , raber su esısa arı tamamianmış l - Parti pr<Jgramının bil;msiz-
saslı değişiklikler yapılm•• ve ce-

-. olacaktır. !iği gidermek ve çok çocuk okut-
za evlerinin bir ıslahhane haline 

Hariciyede mak prensipinin tahakkukuna el-getirilmesine karar verilmiştir. d k 
B . e i ımkanın azamisi sarfedilerek u karara göre bir çok ceza evleri Parti programının sıyase~ ve 
şımdiden bu hala ıirağ edilmiş ve düsturu, cyurdda sulh, c'handa çalışılmış ve !936 - 1937 de ilk 

mektep miktarı 5960 iken 1938 • 
bu tatbikattan müsbet neticeler sulh• dür. 193 

9 da 6171 e çıkmış talebe sayı-alınmıştır. Bu sisteme maddi im • Ha,ricı:yemız bugüne kadar bu 
kanın azami nisbetinde devam e- esası kudretle tahakkuk ettirmiş sı 1936 

- 1937 de 711.728 iken 
• 745.844 e çıkmıştır. dilecektir. ve elyevm bu prensip üzerinde 2 

9 - Memlekztin muhtelif yerle • yürümekte bulunmuştur. ihtı - Mevcut köy okullarımızın 
. . yaçt•n çok eksik oluşunu ve bu 

rındeki ceza ve teklif evlerıı;in ta- Mal yede ışın d · ' . .. a~a ameli yoldan göru1mesi-
mamen yeni b~tan yapılması e- ı _ Emiak bankası; dördüncü nı goz <inünde tutan parti )JIOgra-
sa:;ı kabı.! edilmiş ve tatbiki.ta ge- ·ı k mının h '"k büyük kurultaya v.erı e~ ar_u 

1 
• u müne uyularak, 935 yı-

çilmiştir. mucibince akar sahıplerıne dcgıl ında eıı,tmen usulü ile tam dev -
Keza; adliye binalarının yurdun vatanda~ların ev sahibi olmaları-ı relı ~k mektep açılmıyan ir.öyler

ihtiyacını karşılıyacak mahiyette nı kolaylaştırmak esası içerisinde de koyıuyü okutmaya teşel;bus e-
yapılması kara lt ı · · t' · t · · dılm•• ''e b ·· r a ıııa a ınnıış ve çalışmasını dcgış ırmış, anzım . .,, .'. ugun muhtelif 1.öyler-
t·u hususta da faaliyete geçilmiş - etmiş ve bu cümleden olarak An- dekı eg:tmen sayısı iki bin;, okul 
tir. Muayyen bır programla bun - karada uç büyük ev inşaat koope- sayısı bın dokuz yüz elliyi, okutu
ların süratle ikmali bilhassa ga- ratifine yardım etmiş olduğu gibi lan çocuk sayısı da altmış bi'li bul 
Yedir. beş vilayette ayni mahiyette mu- muştur .. 

10 - Bir çocuk ıslahhanesi ya - vakkat vasıtalarla ikraz işle 3 - Yıne .köy şeraitine uygun 
l'1fta ve koylerde ç 1 k 

• 
a ışaca köy 

- çocuklarından ilk okul ... . . . ogretmen-
lerı yetıştırmek üzere muhtlif 
yerlerde bu tip öğretmen okulları 
açılmış ve buradaki talebe nıev _ 
cudu son Ü bulmuştur. 

Ortaokul 
4 - Yurdda orta tahsilı müm _ 

. J kün olduğu kadar genişletmek, or-

1 

ta okul sayısını arttıracak •e lise-
- ~eri kuvvetli bir hale getirmek için , ı ıcap deen çarelere müracaat edil

mektedir. 

~ 924 senesi orta okul talebe m•k-
tan 9.674 iken bu miktar bug··n 
yuz nbıni aşmış! r MuaJL '1lle 1 

k rn yet ve k yfiyct de l:.u ni 

Enstitüsünde de muallim yetiş -
irmek için yeni kurslar vücude 
ıetirilmıştir. 

Van gölü civarında mnasip bir 
nahalde ilk okuldan başııyarak 

ıniversiteye kadar gidecek bir 
ültür ır.erkezı kurmak işi uzerin

,e tetkikat yapılmakta bulunmuş-
ur. 

6 - Meslek ve san'at mektepleri 
ışlerı de memleketin ihtıyacın> 

göre goz önünde tutularak bun -
!arın ıslahı yolunda çalışılmıştır. 

934 senesinde bu tipteki 31 mek 
tep•c 5012 talebe varken 939 yılın
da 56 mektebinde 16894 talebe bu
lumııaktadır 

Güzel Sanatlar 
7 - Memleketin güzel saıı'atler 

bakımından eksikliği ehemmiyet
le nazarı dikkate alınarak Güzel 
.San'atler Akaciemisınin l..:ii.ahına 
ait tedbirler alınmış v bu rr.üesse
se, memleketin bu boşluğunu dol
duracak tekamül yoluna •okul -
muştur. 

Keza, memleketin yine b..ı yol -
daki mlistakbel ihtiyacını tamam
lamak içinde Ankarada devlet 
konservatuarı ,.e tiyatro okulu a
çılmıştı.-. 

8 - Maarif Vekaleti bu dört se
ne içinde mektep programlarında 
!azım oıan faydalı tadilatı yap -
mış, ders kitapları hazırlatma ve 
dağıtma işini daha iyi bir hale ge
tirmiş, memlekete faydalı neşri -
yatı te§vik etl~miş ve mewleket 
için faydalı serleri tab ve tercü -
me ettirmiştir. 

Bundan sonra sarf inkılabının 
on yıllık semeresini göz oııünde 
toplamak için Ankarada bir sergi 
ve yine basım ı · yayım :şlerini 

daha düzenli bir program altına 
almak için ilk kongreyi yapmıştır. 

Mersin, limanlarının inşasına, İ -
nebolu, Amasra, Giresun, Antal -
ya dalga kıranlarının tamir ve 
ıslahına ait avan projeleri ihzar 
edilmiş ve Tek'rdağ limanının e -

mış ve yine milyonlarca hektarlık murakebe etmekle beraber mlhn
arazinin sulama işi temin edilmiş kün olduğu kadar az zaman i.çinde 
olacaktır. milleti refaha ve memleketi ma • 

f'lü ze 
9 - Kültür sahasındaki verimli 

Ujlerden birisi de müze ve hafriyat 
çalışmalarıdır. 

9J5 senesine kadar memlekette 
26 müze ve deposu mevcut iken 
bu miktar bugijn 33 e çıkarılmış • 
tır. 

Türk tarih kurumu ile iş birliği 

yapılarak muhtelif yerlerde birçok 
hafriyatta bulunulmuş ve b~ >a -
yede tarihimize ve kültürlimüze 

yardım edecek QOk kıymetlı eser
ler meydana çıl<arılarak bunların 
bır kıs;nı ile müzelerimiz zengin -
leştirildiği gib br kısmı da ensti
tülerimizin faydalanmalarına tah
sis edilmiştir. 

Beden terbiyesi 
10 - Türk gençliğini temiz bir 

ahli\k, yüksek bir yuıd aşkı içinde 
toplıyarak neş'elı, sıhhatli ıefsine 

iktisatta 
tüdüne başlanmıştır. 1. Madenler bakımından zengin 

3 _ Parti programındaki esas • denecek bir varlıkta bulunan mem 
!ar ve geçen dördüncü büyük ku _ leketin bu işini yola koymak için 
rultayın tespit ettiği ihtivaçlar da- evvelemirde fenni bir etüd yap -
iresinde şose ve köprü işleri, bu m.ak ihtiyacını mühim gö_:en hü
işe mahsus tahsisat daima arttı - ku-met, 935 yılında kurdugu cma-

l k 1 
den tetkik ve arama enstitüsü• i-

rı ara muayyen pr-0gram a ve en . . . . . . 
··h· • · d b 1 k t tb .. k le ışe gırl§mış ve bu mesaı haylı mu ımıerın en as anara a ı 1 

sahasına alınmı5tır~ ilerlemiş bulunmaktadır. 
Bunların içinde bilhassa Trab _ Kon:ür'. bakır, demir, krom, kur 

zon - İran transit yolu ve htan - şun, sımli kurşun ve altın maden
bul _ Edirne asialt yolu en ehem- le~.i üzerin~e yapılan aramalarda 
mLyetlileridir. musbet netıceler elde edilerek kıs-

• . men işletilmeğe başlanmış diğer 
Keza umumı istıkametleri bağ - k d · 1 t - h ı kl .. .. . • . . . ısınının a ış e mege azır ı arı 

lıyan esas kopr•ılerın çogu bıtıril- t"dl · b·t· ·1 k ·· . b 
1 

k ve e u erı ı ırı me uzere ça -
mış u unma tadır. lışılmaktadır. 

4 - Devlet yapı işleri nizam al- Bu bakımdan memloketin istik-
tına alınmak için Nafıa Vekaletin
de 935 yılından itibaren bu işleri 

kontrol etmek ve veçhe vermek 
üzere bir daire kurulmuştur. 

hali ümit verici yoldadır. 
Petrol i§ine gelince jeolojik ve 

arama esnasında görülen ifadeler 
tam olmakla beraber neticeden ü-

Bu daire tarafından dört sene mit ettirie! vaziyettedir. Bu ara-
zarfında yapılan ve esaslı surette malara tam olarak müsbet ve men 
tamir edilen devlet binalarının a
dedi 2500 dür. 

fi bir kanaat getirilinceye kadar 
devam edilecektir. 

2. Memleketin gittikçe inkişaf e
den iş hayatını tanzim için parti 

muriyete eriştirmek için milletin 
umumi ve yüksek menfaetlerinin 
icabettirdiği işlerde, bilhassa iktı -
sadi sahalarda, devleti fiilen alA • 
kadar etmek, ve devletin fillen 
yapıcılık a!Akasını temi neylemelt 
tedir. 

Bugüne kadar olan mesaimizde 
buna uyularak hususi sahada mem 
leketin sanayileşme işi süratli bir 
inkişaf göstermekle beraber dev
letçe de aşağıdaki işler yapılınıı 

veyapılmaktadır. 

Devlet planları mucibince kuru
lan fabrikalar: 

1. Bakırköy bez f ırbrikasının 

tevsii. 
2. Kayseri beş fabrikası. 
3. Nazilli basma fabrikası. 
4. Ereğli bez fabrikası. 
5. Bursa Merinos fabrikası. 
6. İzmit kağıt fabrikası. 
7. Gemlik sunğipek fabrikasL 
8. İsparta gülyağı fabrikası. 
9. Kükürt fabrikası. 
10. Zonguldak sömikok fabrika· 

sı . 
11. Cam ve şişe fabrıkası. 
Planlar mucibince kurulmakta 

olan fabrikalar: 

ve milletine inanlı bir tarzda ye _ Bu daire yine bu dört sene için
tıştirmek ve mekteplerde dvlet ! de 90 şehir ve kasabanın 56299 
müesseselerinde, hususi müesse- hektarlık halihazır planlarını ve 
selerde, fabrikalarda huli\sa haya- belediyelerin 20 şehir ve kasaba -
tın her sahasındaki vatanddşları nın mü_tehassısllra yaptıdıkları i
yaşlarına göre bir bed t b" . mar planları tetkık ve tasdık e -

programındaki hükümlere uyula- 1. Malatya bez ve iplik ıabrika-

en er ıyesı dild'" · 'b· 29 h · d · l' 
mı><g r t' · · 1 k b' ıgı gı ı şc rın e ımar p anı ...., u ıye ı ıçıne a aca ır teş - . . . . . 
kl·ı·t .. d t' -· 1 bu dairece tanzun edilmıştır a vucu e ge ırmegı esas tutan ' s . 1 • parti prensipine uyularak •beden u iŞ er ı 

tenbiyesi genel direktörlüğü. ka- 5. Bu devre çinde memleketin 
nunu çıkarılmış ve Başvekalete en hayati mesllrindn biri olan bü
bağlı olan bu direktörlüğün, bir yük su işlri devletçe esaslı suret
senedenberi çalışmaya başlıyarak te ele alınmış ve bu husustaki bü
spor ve beden terbıyesi disiplin yük müşküllere rağmen konan bü 
altına alınmış ve düzenli bir yola yük tahsisatla faaliyete geçilmiş 

Ncı fıada 
1 - Dmir yolu inşası progra -

mına devam edilmektedir. Bu se
ne programın bu kısmı Erzuruma 
varacaktır. Programa yeniden ek
lenen İran ve İrak hudutlarile bir 
!eşme iş;ne de Diyarbakırdan baş
lanmış, bu k>sımda da önümüzdeki 
sene içınde 100 k;Jometrelik iler -
lenınış olacaktır. 

Bundan baska tamamen millet -
leştir•lm c bulu'lan bütün demir 
·111 rı üı: r ·' 'c icab deu ıslıılılar 

bulunmaktadır. 

Elyevnı Susı;ğırlık, Ba.kl:çay, 
Gediz, Büyük Menderes, Adana o
·vası, Malatya ovası, Uzun yayla, 
Yeşilırmak, Sakarya, Iğdır ovası, 

Erzincan ovası havzalarındaki ba
taklıkların .kurutulması mazarrat 
veren suların ıslah edilerek zarar 
!arının bertaraf edilmesi ve müsa
it olanlarının civar araziyi sula -
mal arına imkan verecek hale gc -
tirilmesi işi faalivetle devam et -
mekted r Bu sahalardaki işlerin 

en • safhaları ikti1' ilm · 

rak iş kanunu çıkarılmış ve bu - · sı. 
nun tatbikatını kovalamak için İk- 2. Karabük demır ve çelik foh -
tısa t Vekaletinde kurulan iş da- rikası. 

ırelesi faaliyete geçmiş bulunmak 3. Karabük koru fabrikaı;ı. 
tadır. 

3. Partinin devletçilik prensibi, 
hususi mesai ve .faaliyeti esas tut
mak ve yine hususi teşebbüsleri 

teşvik ve yapılanları tanzim ve 

4. İzmit kağıt fabrikasının 
sii cikinci kağıt fabrikası•. 

5. Sellülöz fabrikası. 
6. Hamızı kibrit fabrikası. 

(A rkaıa 7 inci sayfada> 
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Tamamile ayrı mahiyette olan i-j sem beni adam öldürmekten zev 
kinci ziyaretimizi Mösyö Albert kalan manyaklardan addediyorsu
Riddell'e yaptık. Mösyö Albert Rid nuz, galiba. 
dell, şimendifer amelesi idi, ray Tehditkar bir tavırla kalktı, fa
ferşiyatında çalışıyordu. Görüşme- kat karısı hareketine mani olarak 
!erimize Mösyö Riddell'in titiz ka-

1 
dedi, ki: 

rısının yıkamakta olduğu çana!k ve - Bert, Bert.. böyle şeyler söy
tabakların çıkarmakta olduğu gü-ı leme ... Sonra seni ... şey ... zanne
rültü, Mösyö Riddell'in köpeğinin derler ... 
havlamaları ve bizzat Mösyö Rid- Poirot: 
dell'in pek okadar gizliyememekte - Sinirlenmeyiniz, Mösyö .. siz-
olduğu husumeti karıştı. den yalnız ifadenizi tek'rar etme-

Bu adam, geniş yüzlü ve bebek- nizi rica ediyorum .. bundan im ti -
~~rinde itimatsızlık okunan ufak naınızı ... Biraz garip buluyorum .. 
gözlü, fakat kendisi iriyarı bir a -1 - Söylemekten imtina mı etli -
damdı. Koyu ·bir çaya batırarak 1 yorum? 
pasta yiyordu. Son derecede hid - Mösyö Riddell, tekrar yerine o-
detliydi, çay fincanının kenarın - turdu. 
dan bizi süzüyordu. - Dükkana saat altıda girdiniz, 

- Ne söylemek lazımsa söyle - değil mi? 
dim, diye homurdandı ve devam _ Evet.. altıdan bir veya iki da-

etti: tika sonra .. bir paket tütün almak 
- Her şeyi polis denen herifle- istiyordum. Kapıyı ittim. 

re anlattım, şimdi de yeni baştan _ Demek kapı kapalıydı .. 
iki yabancıya mı meram anlataca- _ Evet .. evvela dükkanı ;J)üsbü-

ğız. j tün kapalı zannettim. Fakat öyle 
Poirot, bana beşuş bir nazar de"'lm' · · · dim kım' seler 
I . M" .. R' 11, .. 1 '" ış.. ııçerı gır .. 

at ettı ve osyo ıdde e şoyle ki T "··- .. · d d d' yo u. ezg"''"' uzerıne vur um, 
e ı: biraz bekledim. Kİnıse gelmedi, 
- Hakkınız var, fakat ·ben ne ben de ç>ktım .. İşte bukadar ... Bu 

yapabilirim? Ortada bir cinayet 
nu alın cebinize koyun, isterseniz 

var, bütün ihtiyat tedbirlerini al - üzerine mendilinizi de örtün. 
mamız icap ediyor, öyle değil mi? 

Karısı, mahcup bir eda ile: 
- Tezgahın arkasına uzanmış o

lan ceset gözünüze ilişmedi mi? 
- Hayır, siz de olsanız farkına - Bert, bildiklerini Mösyöye 

anlatsan fena olmaz, dedi. 
varmazsınız.. araştırırsanız o, baş

İriyarı 'herif: 
S 

ka. 
- en çeneni tutsan daha iyi o-

lur, diye bağırdı. - Tezgahın üzerinde bir şimen-
Poirot: diler rehberi var mıydı? 

- Zannedersem siz polise kendi - Evet.. tersine konmuş bir reh 
ihtiyarınızla gidip ifade vermedi-• her .. ihtiyar kadının trene binmek 
niz? Öyle mi? ı için rehbere bakmış -ye sonra ka -

- Niçin polise gidecek mişim .. pısını kilitliyerek kapamağı unut 
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- Soldan sağa -
1 - Sofra levazımından . Kalın 

direk. 
2 - Muhtelif renklerin 

cı - En fazla. 
3 - Hemşire - i~. 

imliza-

4 - Ağa - Bir mevsim - Bir isim. 
5 - Nefiy edatı - Bedava - iJa-

ve. 
6 - Olma~ - Spor müsaba -

kası. 

7 - Türk alhbesinde bir harf -
Keçe - Beyaz. 

8 - Bir adet - Şeref - Kralıçe. . 
9 - Arpadan yapılan bir içki -j 

Ömrün sonu. j 
10 - Çekip çevirme - Bir kadın 

ismi. 
11 - T:ısvir - Yol . 

- Yukarıdan aşağıya -
1 - Ayağın altı - Gurur. 
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Gebe kadınlara 
Çocuk doğurmak üzere bulunan 

genç kadınlara bu sahifelerde ev
velce dp bazı malümat vermiş ıdik. 

Bu hadıse, bir kadında nekadar 
normal ve tabii olursa olsun, asla 
istihfaf dilmemesi ve lazım gelen 

tedbirlerin ittihazmda ihmal gös
terilmemesi icap eden bir hadise
cilr Gebeliğin başlangıcından iti

barn sıhhatinize nekadar fazla dik 
kat edecek olursanız bilahare sıh
hatiniz haleldar olmaksızın diın -
yaya güzel bir çocuk getirmen iz 

ihtimali o kadar artar. Şu halde 

idrarınızı, hamlin bidayetinden 

föbaren, tahlil ettirmeniz ve mev

cudiyeti vahim neticeler verebilen 

aibüminin bulunup bulunmadığını 
araştırmanız lazımdıı-. Gebelik es
nasında şekerin bulunması şeker 

hastalığının me-~cudiyetine del5. -
Jet etmez. Bidayette her ay her 
hafta ve sonraları da haftada birde
fa tansiyona da baktırmak ik -
tıza eder. Hamil esnasında idrarda 

teşevvüşlere ve hatta apandisite 

sebebiyet verebilecek olan inkıbaıı 

da nazarı dikkatten uzak tutma -

malıdır. Yapılacak bir kan tahlili, 

çocuğa muı.r olabilecek arazı mey 

dana çıkarabilir. Asabi kadınlarda 

pek fazla olan kusmaları da ihti -

marnla tedavi etmek gerektir. 

Belçika Kralının 
verdiği ziyafet 
Brüksel, ! ~ (A.A.) - Belçika 

Kralı sarayda Ho!landa Kraliçe.si 

Wilhelmine şerefine büyük bir zi

yafet vermiştir. 

* 
Brüksel, 24 (A.A.) - Hollanda-

bu işin bana hiçbir teallfıku yok- muş olduğunu zannettim. 
tu... - Rehberi elinize aldınız, bir 

- Takdir meselesi.. bir cinayet yerini değiştirdiniz mi? 
işlenmiş, zabıta, dülııkana kimin - Hayır .. demin ne söyledimse 
girmiş olduğunu öğrenmek isti - onu yaptım. 
yor. Zannedersem .. sizin vakit kayj - Siz dükkana girmeden evvel 
betmeksizin derhal müracaat et., hiç kimsenın dükkandan çıktığını 
meniz .. ne diyeyim? .. Daha tabii görmediniz mi? 

2 - Rabıta - Bir nevi şeker. 
3 - Hind prensi - İka. 
4 - Tatlı değil - Bakmaktan e-

mir - Beri 
5 - Bir harf - Meyva - İlaç. 

6 - Tatlı bir madde - Lakırdı. 

7 - Bir hece - Yer - Ehli ve fay-

Eski İspanya kralı Üçüncü ALFONS, kah Frnnsada, kah İtalyad vakit geçırıyor. İspanya Cümhu
riyet hükfuneti, onun İspanyadaki bütün mallarını mföadcrc etmişti. FRANKO bunları iade etti 
'Üçüncü ALFONS'un ecnebi m emleketlcrdek.i sanayi müesseselerinde sermaye hisseri vardır. Bu-

radaki resim, eski 1 kralın herkes gibi otobüse bindiğini gösteriyor. 

[ nın Brüksel e!Çisi radyoda söyle -

diği bir nutukta Hollanda Krali -

çesinin Belçikaya yaptığı ziyare -

tin ehemmiyetini tebarüz ettire-

dalı bir hayvan. 

bir hareket olurdu. - Hayır .. fakat size sorarım. Be 
8 - Uzuvlar - Suriyede bir vi -

!ayet - Cefa. 
- Pek aıa.. işimi gücümü bıra-

kayım? Vaktim olsaydı gitmez 
miydim zannediyorsunuz. 

- Her ne hal ise .. isminizi poli
se başka birisi vermiş .. onun üze
rine evinize kadar gelmişler .. ifa
denizi kafi gördüler :mi? 

Bert, hiddetle: 
- Neye ka!i görmesinler? de -

di. 
Poirot, omuzlarını kaldırmakla 

iktifa etti. 
- Ne demek istiyorsunuz, efen

dim? Benden şüphe eden mi var? 
Herkes, ihtiyar kadının haydut 
kocası tarafından öldürülmüş ol
duğunu biliyor. 

- Maamafi o akşam kendisini 
sokak~a gören olmamış .. ·halbuki 
siz orada idiniz. 

ni niçin itham ediyorsunuz. 
- Şimdiye kadar .. sizi itham e -

den yok. Bonsuvar, Mösyö .. 
Poirot, adamcağızı hayret için

de bıraktı, ben de kendisini takip 
ederek beraberce dışarı çıktık. So 

9 - Amerika devesi - Hizmet -
kar. 

10 - İ ']Çi - Tecrü hesiz. 
11 - .Silinmiş - Fırat ve Diclede 

kullanılan bir nakil vasıtası. 

kakla saatine baktı ve şöyle de-J s f d u" . 
di: o ya a nıver-

- Biraz acele davranırsak ye -
diyi iki geçe trenine yetişiriz .. hay 
d~ çabuk istasyona gidelim. 

SEKİZİNCİBAP 
İkinci Mektup 

Ekspres, Andover istasyonunu 
terkederken Poirot'ya sordum: 

- Şimdi ne olacak? ... 
Birinci sınıf, bir kompartımanda 

yalnız bulunuyorduk. 
Poirot: 
- Cinayet, orta boylu, kırmızı 

saçlı, şaşı gözlü, sağ ayağı hafifçe 
aksayan, kürek kemiğinin altında 
bir ur bulunan bir adam tarafın -
dan işlenmiştir. 

site şenlikleri 
Sofya. '! (A.A.) - Bulgar ajan

sı bildiriyor: 
Başvekil Köseivanof, üniversite 

şenliklerine iştirak için gelen ya -
hancı heyetler şerefine dün ak -
şanı bir ziyafet vermiştir. Ziyafet
te hükumet azası, meclis reis~ ü
niversite rektörü, kordiplomatik 
ve hariciye erkanı ha'\" bulun -
muşlardır. 

rek demiştir ki: 

Enternasyonal siyasetin karışık 

cereyanları içinde Hollanda ve 

Belçika muvazi yollarda yürümek 

tedir. Çünkü büyük devletlere kar 

şı olan vaziyetlerimiz bilfiil biri -
birinin aynıdır. 

Binaenaleyh Hollandalılar için 

olduğu glbi Belçikalılar için de ı

yi komşuluk münasebetlerinde bu 
lunmak ferahlık verecek bir ha -
disedir. Ve keza icabında hürriye

timizi ve istiklillimizi son ne!esi

ımize kadar müdafaa etmek azmin 

de bulunuşumuz da bizim için ma 

nevi huzur teşkil eylemektedir. 

Yeşilay toplantısı 
Yeşilay Cemiyetinden 

Cemiyetler kanununun nizam -

namemizde icabettirdiği tadilat 

hakkında karar vermek üzere (27) 
Mayıs Cumratesi günü saat 
(13,30) da azamızın Cağaloğlun

ridaki Eminönü Halkevi salonuna 

- Ah .. bu cinayeti galiba bana 
yükletmek istiyorsunuz, yapamaz 
sınız. Ben, bu cinayeti niçin irti
kap edeyim. Pis tütünden bir pa
ket aşırmak için mi? Zanneder - (Arkası var> 

Yabancı delegeler dün Sofya ci
varını gezmişler ve üniversite sa
lonunda şereflerine tertip edilen 
Resepsiyonda hazır bulunmuşlar

dır. MUSOLİNİ İspanyodan dönen malullri taltif ediyor teşrifleri rica olunur. 

TEFRiKA NUMARASI: 80 
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- Hayır ... Fakat... Mücevılıer - satın almışlar... Şimdi ellerinde ince bacakları asabiyetle titriyor- - Agoptan !küpe ile yüzüğü ge- verdiğimi işittim. Zaten seni ça -
!erden ikisi bu sabah götürdü - ve galiba kuyumcuyu da zaptiye- du. Kahve fincanını minderin ke- ri mi aldılar? ğırmış olduğum için bu işit tikle -
ğıin yerden onlann eline geçti. .. ye vermek istiyorlar. narına bırakırken: - Evet. . rimi de sana söylerniye !karar ver-
Sattığın adamdan geri alındı... Sait ağa bilföhtiyar ve gittikçe - Nasıl görmedim? Nasıl şüp - - Nasıl alırlar, kolay mı? Ah ... miştım. Buna karşı ne yapacaksın, 
Müjganın teker teker ve son de- zayıilıyan, dişlerinin arasından helenmedim? Hayır .. kı>bil değil... hele onlar ne yapacaklar? Mak -

rece sakin bir 6esle söylediği bu ancak duyulabilen bir sesle: Diye kendi kendıne s6ylenirken - Gözümle gördüm, birisi tek satları nedir? Neden senin sattı -
sözler Sait ağayı yıldırımla vurul- - Yalan .. Yalan ... Yalan söy- bu sözleri işiten Müjgfrn: taşlı yüzük, ötekisi etrafında sa - ğın mücevherleri hemen arkan -
m"~ döndürdü. Zayıf harC'lllağa- liyorlar.. - Onlar şeytan gibidir göze gö- rısı ol~n kiiçük bir küpe... dan giderek satın almıya lüzum 
sı ay3klannın üstünde duramıya - Diyebıldi. Başı önüne düştü. ı rünmezler. Belki şu sırada kapı- - Peki, ne yapacaklar bunları?• gördüler? Hicbir şey bilmiyorum. 

' 1 .. • 
rak mindere yıkıldı. * nın arkasındadırlar Neden Agoptan aldılar? Maksat -·Bu suallere cevap verecek vazı -

Gözlerını Müjgiinın gözlerinden Sait aga kendine geldiği zaman Bu söz üzerine Sait ağa son de- !arı neyse söyle Müjgan, rica ede - yette değilim. Yalnız sen de tak -
ayı amıyordu. Bir san.ye, harap Müjgan henüz kapıdan içeri gir - rece büyük bir telaş ve korku i - rim. Ben sana fenalık etmedim, dir edebilirsin. Onların böyle ha
ve eşyaı::z odanın içinde bir ölüm miş, ona yeni pi irdiği kahveyi ik- çinde bir kapıya bir Müjgana bak- bari sen bana fenalık yapmalarına reketten kasitleri seni tazyik et -
sük,.'IU hıikıim sıir<iü. Sanki ik ~i ram ediyc•du tı. O: müsaade etme. ml'klir. 
de nefes alma:ktm k0rk.ıy'>rlardı. - Şu kahveY' iç te ne yapaca - - Belki. diyordu. Onlardan her - Şimdi artık elimden h~bir - Tazyik etmekle ellerine ne 
M' Jgfın devJII' eti . ğımızı düşünelim Sait ağa ... Bili- şey umulur. şey gelmez. Çünkü benim kendi - geçecek? Ben bir şey anlıyamıyo-

Bu s ':ıal buray gc:~ed yorum k. ikimiz de gayet fena bir - Rica ederim, kapının arkası- !erile beraber olamıyacağımı an - rum. 
ev\'el, erkend rı sarayd n çıkmış, vazıyetteviz. Bu vazl:yetten kur - na bak. etrafı araştır. lamış olacaklar ki bana hiç aldır- - Elleriııde bu iki mücevher 
Kumkapıya in ın. Orada bir tul!!'ak iç n 'lıiribirlmize yard m - Hayır, kimse yok. Kahveyi mıyorlar bulundukça seni mahvedebile -
ku u"T!Cun• <'~ıne git'llışsin. B.r et~el.yız getirirken bakmıştı'.n. Fakat her - Demek Jti mak ·· tları beni ceklc ne emi'1 0ldukları için bu 
"' ' yumc nur . İs.T.. de Sait ağa alçak minderde kend'- şeyin mümkün olabildiğini göster- mahvetmek, saraydan kovdurmak 1 mücevherleri sena setmak istiye-

mi? cek!erdir. 

- Fakat kaç liraya? ... İşte me
sele buradadır. 

- Onu sen anlıyabilirsin. Bana 
bu iyiliği sen yapacaksın Müjgan. 

- Kabil değil, ben bu meselede 
onlarla karşılaşmak istemem. Be -
nim seninle temasıma asla razı 
olmıyacaklardır. Eğer buraya gel
diğini duyacak olurlarsa... Emin 
ol, beni sürüm sürüm süründürür
ler. 

- Hayıt, merak etme, duymaz
lar. Fakat ben de onlarla karşı 

karşıya gelmek istemiyorum. Be
nim hatırım için ... Bahu:;us mü -
cevherleri aldıklarını, sen duy -
muşsun. O halde bunları br·nim 
almıya hazır olduğumu söy'emek
ten çekinilir mi? 

Müjgan b r Ii\'ı2.a durdu. Sonra 
aklına başka bir şey gelmiş gibi: 

- Fakat Sait a!:a, ben burada 

bir daha ölüncüye kadar oradan 
dışarıya ayak atmamaya hazırım. 
Müjganın acıklı hali, yalvarışı 

Sait ağaya birdenbire kendi der-
dini unutturdu. " 

- Ah, nasıl edeyim? Ne yapa -
yım Müjgan? Sen sarayın hal ni 
bilmez deği.sin. Kime ne söyliye
yim de senin yaptıklarını unut -
sunlar, hesaba katmasınlar, kabil 
mi? 

Müjgan ümitzis!ikle başını önü

ne eğdi. Sait ağa davam ediyor • 
du: 

- Ben sarayda hiiklnı de•· Iım; 

benım sözüm ve hatırım • ıcak 

mümkün olan bir mesele Ül'\" nde 
geçer. Yoksa, s raydan muc v -
herler; alarak ... 

- Ah dur. Burada dur. "\1..ıc v
her1eri b1ınim alm .ıd: · 11111, ~enin 
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MEMILEK~T (Bll§ tarafı 5 inci sayfada) Kaçakçılıkla mücadele için la - halkı.mızın b a.ı. \ .• arımıza ernni _ 
7. Süperfosfat fabrikası. ğım gelen tertibat alınmış, güm • yet ve itimadını takviye etmek ü-

Parti büyük kurultayına doğru 
8. Klor fabrikası. rük muhafaza teşkilatı kuvvetlen- zere çıkarılmış olan kanundan bu 
9. Sivas çimento fabrikası. dirilmişi ve hudutlardaki kaçak - yolda müsbet neticeler ve inkişaf 
10 İzmit kaolin fabrikası. çılığa ikarşı .lfu<ım gelen tertibat it- !ar elde edilmekteF.. 
Aşağıdaki yazılı fabrikaların da tıhaz edılmıştır. 3. Sigorta işler imiz millileşmek-

kurulması mukarrerdir: 2. Bütün zeryatında tohumdan l te ve Türk gençleri bu sahada da 
1. Bakır)<öy bez fabrikasının i- başlıyarak ekim, ~ü~ün. beklen~/ ihtisas peyda ederek bu boşluğu 

Müstakbel büyük sanayi şehrimiz/ 
• 

Tarsus Halke
faaliyeti vı kinci tevsü. ınesi ve yaprak tütunun ışletmesı doldurmaktadır. Ayni. zamanda 

2. Kanılır izhar fabrikası. hakkında tetkiklerde bulunulmuş alınan ve alınmakta olan tedhirkr 
3. Ateş tuğlası fabrikası. ve muvaffakyetli neticeler alın • sayesinde sigortacılık işleri ve si. 
4. Motör fabrilcası. mıştır. Son dört sene zarfında tü- gorta mefhumu memleketimizde 
Memleketin her köşesinin iktı - tün enstitüsü vasıtasile tütünleri· inkişaf etmektedir. 

a 

o M Ü 

Bazı hayatı eksikliklerin bir an evvel tamamlanması ıazımd•' 

Tarsus [Hususi] - 937 şu. 
batında açılan ve avukat Bay 
Fikri Ünlü'nün reisliği altın. 
da çalışan halkevimiz mu • 
hittc hissedıln derin bir boş • 
luğn doldurmuş ve mesahin
dcn yurttaşlar büyük istifa • 
deler görmekte bulunmuştur. 

sadi icaplar nazara alınarak müm- 1 mizin cinclerinin daha ziyade iyi- 4. İhraç maddelerimizin stan • 
kün olduğu kadar bu sanayileşme leştirilmesne teşebbüs edilmiştir. dardizasyonu, ihraç edilen malla-
hareketinden müstefit olması da· 3. Müşkirat imali için lazım o - rın kontrolü. ihracatçıların ruh • 
ima gözönünde tutulmaktadır. lan iptidai maddelerden bir kıs • salname işinin tanzimi ve faaliyet 

İzmit (Hususi muhabirimiz - r--:-?1'!'S!Jl!I"...,. 
den) - Vilayetin etrafını yer yer, 
halkalamış olan bataklıkların ku
rutulma ameliyesi devam etmek • 
tedir. Büyük fedakarlıklar ihtiya
r\ ile satın alınmış olan üç Eks - • ..• .-~ 
klavatör makinesi, uzun seneler 
halka ve köylüye mezar olan sıt • 
ma kaynaklarını kurutmağa gay • 
ret etmekted.ir. 

Altıncıoğlu, Dipsiz, Bakırlı, Ka
zıklı, Gökçeören gfüi yiizlerce dö
nüm araziyi istila eden muazzam 
bataklıklar, tkurutulmuş ve kuru -
tulan arazi topraksız köylüye tev
zie başlanmıştır. 

Köylüyü sıtmadan kurtarmak i
çin başlıyan mücadel6 büyük bir 
enerji hızı ile devam ~tmektedir. 
ıSon olarak kalan ve ~00.000 dö • 
nümlük büyük Derbent bataklığı 
da köylülerin ve sıtma mücadele 
teşkilatının işbirliği ile kurutula - ı ··· 
caktır. 

Uzun zamandır o civar halkına en 
fazla azap ve işkence olan Biiyük 
Derbent bataklığı kurutuluru:a Ko 
caeli sahilinde sıtma hemen he -
men, kalmamış olacaktır. Zira sı4ı 
ma mücadele başlangıcında % de 
28 olan sıtma nisbeti ·bugün % de 
6 ya kadar düşürülmüştür. 'karrur etmiştir. 

Deıtıent nahiyesi ile o civar köy Yalnız, hastanenin yapılacağı sa 
lüleri bir an evvel bu muazzam hayı tayin etmek bir türlü milın -
bataklığın kurutulmasını valimiz- kün olmamaktadır. Meb'usumuz 
den ve sıtma mücadele teşkilatın· Dr. Fuat Serağınan, Sıhhat Mü -
dan rica etmekte ve batta kurut- dürümiiz Dr. Necmettin Üstün -
ıoa ameliyesi başlar lbaş!.amaz bu- türl!:, hastane Baştabibi Dr. Nail 
na kendilerinin de parasız yardım Karabuda ve alakadar zevat, şe 

İlkbahardan beri havalar çek ıtu 
rak gitti. 

Ma!hsulat ve bu arada meyvalar 
fazla neşvünema bulamadılar, cı· 

lız ve cüce kaldılar. 
Mahsulat ve meyvalar bol bir 

yağmur beklerken, yağan dolu 
'bunlara daha fazla zarar verdi. Bu 
sebeple, vilayet mıntakasındaki 

Partinin yardımile güzel 
bir b;naya kavuşan ve bu bi
nanın salon ve sahne inşaatı 
da sona eren halkevinin he • 
men bütün mobilycsi vatan 
ve hamiyyet sever Tarsus 
zenginleri tarafından teberrü 
suretile temin ed:lmiştir. Sa· 
yın zenginlerimiz her faydalı 
kuruma olduğu gibi halkevi
ne de yardımda berdevaın -
dır. 

Üçüncü çalışma yılında bu· 
Iunan Tarsus halkevi muhte
lif nıeslek ve sanat kursları, 
spor ve köycülük hareketle • 
r:ne bilhassa ehemnıiye; ver
miştir. Bugüne kadar birçok 
faydalı kurslar ve halk ders
haneleri açmış, her fus9tta 
tekrarladığı gezilerle köylü . 
ye faydalı olmağa çalışmış, 
Eti mahallelerine tertip edi -
len dolaşmaların müsbe, ne
ticeleri alınmış, her çeşidine 
yer verilen spor gençler üze
rinde beklenen tesirini yap • 
mıştır. 

Neşriyat işlerine de önem 
atfed:lıniştir. Kitapsarayın 

kitap mevcudu her ay art • 
makta ve okuma odasına gün 
de vasati otuz vatandaş girip 
çıkmaktadır. Radyo ile fay -
dalı neşriyat halka dinleti! -
mekte, hoparlörle miisahabe
yapılmakta ve konferanslar 
verilmektedir. 

Giisterit kolu, salon ve sah-

4. Memleketimizi ucuz ve bol e- mının kalitesinin yükseltilmesi bir lerini,n mürakabe altına alınması 
nerjiye kavuşturmak yollarını a- kısmının da fazla istihsaline im - arti programının bu husustaki di
ramak maksadile 1935 $enesinde kan verilmesi için çalışılmaktadır. !eklerini tahakkuk ettinneğe im
kurulan . elektrik işleri etüd da- 4. Tuz fiatı altı kuruştan üç ku- kan verici bir yol almıştır. 
iresi> de kendisine verilmiş olan ruşa indirilmiş zirai sanayiin ve 5. Satış kooperatifleri ve kredi 
drektifler dairesinde mesaisine de deniz mahsullerinin muhtaç ol - kooperatifleri mütekabilen yekdi -
vam etmekte ve memleketin zen - dukları tuzun temininde kolaylık- ğerlerinin faaliyetini tamamlayıcı 
gin nerji kaynakları; ehemmiyet - lar gösterilmiştir. bir mahiyet ve kıymet taşımakta· 
!erine, yerlerine ve bu yerlerde e- Tuz tevziatı da rasyonalize edil- dır. Kredi kooperatiflerinin teka-
ııerjiye olan ihtiyaca göre etüd e- miştir. sili ettiği mıntakalarda satış koo-

dilmektedir. Ziraat işlerinde peratifleri kurulduğu gibi her sa-
Bunlardan bazılarına ait proje - 1 B "d k t tb 'k t h tış kooperatifi de bölgesindeki kre 

. ug ay anunu a ı a ı er d " .. 
ler de hazırlanmış bulunmaktadır. d h . d . 

1 
til k ı muessesesi ile takviye olunmak 

S hh 
sene 1 ka ta zıbya "de getnhış el ere 'tadır. Bu yoldaki faaliyet gı"ttik • 

ı at ve içtimai mem e e ın g ay ısı mırı u . . sa . - çe arttırılmaktadır. 
yardım işleri ta.katarına teşmıl . ~~mektedı~. 6. Memleketin ekonomik faali • 

1 

Yırmı alım merkezı, dort sene ı-
1. Bugün on vilayet merkezinde çinde arttırılarak altmış bire çı _ yetine ait resmi ckonjonktür. tet-

b~er. doğumevi k~rulmuş ve. bir karılmıştır .. Keza beheri dörder kiklerini yapacak bir merkez ola
dıgerı yıne bır vılayet merkebınde b' t 1 k d .. t üh. • k d rak kurulan ckonjonktür. servısı 

ın onu or m · unmereze-
de bu sene tamamlanacaktır. Ke . b. faaliyetine devam etmektedir. 

ki siloya ilaveten •bin ile on ın 
za Ankarada 175 yataklı bir do - tonluk arasında olmak üzere on 7. Bir çok bakımdan bir turist 
ğum ve nisaiye kliniği ve İzmir- memleketi olmak istidadında bu

bir silo daha inşa edilmiştir. 
de 100 yataklı bir çocuk hastane- lunan yurdumuzda bu işi planla • 

2 Meyvalarımızın cinslerinin ıs-
si inşa edilmektedir. Bunlardan mak ve bu yoldaki faaliyetimiz! 

lahı ve standart tiplere ayrılarak 
başika mahalli teşebbüslerle vücu- artırmak için bir turizm şubesi 

teksiri esası gözönünde tutularaık 
de gelmiş bulunan on doğumevi de f"d 1 ki 

1 
.. teşkil edilmiş ve etüdlere, bunun 

murakabe ve direktif altında tu - ı t~nt_ı .
1
ar yfadpı mi ış ve bluna gere için alıuacak tedbirlerin tesbitine 

tulmaktadır. ye ış ırı en ı an ar para ı ve pa- başlanmıştır. 
rasız olarak bol bol dağıtılmaya 8 z· t bank 

Diğer taraftan devlet sıhhat mü · ıraa ası son ziraat başlanmıştır. Ket• ımıntakaların b nk k .1 ' · 1 .. 
esseseleri, müracaat vukuunda do hususiyetine göre bağ yetiştirme a. ası anunu ı e. sahip eştıril • 

r 
ğum hususunda parasız ve beledi- . . 1 b' 1 k 1 'huş ve programın zıraat bankası -

rşı esas ı ır mevzu o ara e e a-
ye yardı.mlar yapmaktadır. Şelhir 1 b .. ht l 'f d na kredi hususunda tevdi ettiği 

ınmış ve una gore mu e ı ev-
ve kar\;balardaki ebe ihtiyacının 1 t f'd lıkl d ti t ' il . vazifeler, çıkarılan kanunlar dai -e ı an arın a ye ş ır en fı - . . 
ikmaline çalışılmakla ~erab~r köy danlar meccanen dağıtılınaktadır resınde tatbikat yolunu almış bu-
lerdekı .gebelık ve dogum ışlerı . d b'l' ki b h lunmaktadır. ve ene ı ır u ususta son se-
nin fenni bakımını temin için köy! nelerde büyük inkişaflar elde e _ Muhabere ve Münakale 
~heleri .yetiştirmeğ~ başlanmış ve j dilmiştir. işleri 
ılk olarak Balıkesır ve Konyada 3. Rize rnıntakasında çaycılık i- 1. Kara, deniz, hava nakliyatına 

l meyvalar bu sene azdır. ne inşaatının ikmali üzerine 
faaliyete geçmiş ve içtimai 
kalkınnıa iızerinde müessir 

bırer koy ebe mektebı açılmıştır. şi inkişaf halindedir. Tesis edilen taallük eden işletme faaliyetleri -
Bunlar çoğaltılacaıktır. toh l h t·t·· · · tas ı · t · · lak ı· ·k • um ıs a ens ı u ve ıs yon a- nın anzırnı mem e ın ı tısadi 

Süt ve mektep çocukları için de rında memlekette ekilen hububat ve içtimai ihtiyaçlarına uygun 
iki yerde bakımevi ve yedi yerde tohumlarının ıslahına çalışılmak - mahiyet ve ahengği alması için 
de muayene ve müşavere evi açıl- ta ve elde edilen tohumlar bazı bu işlerin bir elden yürütülmesi 

Burada sebzeyi de ucuz almak 
ve yeme'k 'bir türlü mümkün ola
mam~ktadır. Manavlar, bunu is
tedikleri ve diledikleri gi:bi sat -
makta serbest bırakılmışlardır. 

Domatesin kilosu 120, fasulye
nin 30, çileğin 60 !kuruştur. 

Lise meselesi 
Kocaeli vilayetini,n. nüfusu şa -

ranı dikkat bir şekilde artmakta
lır' Son nüfus sayımında 340.000 
olan vilayet nüfusu .bugün 360.000 
dir. 

Halkın okuyup yazmıya .son de-

olmağa başlamıştır. 

Eornovada 19 Mayıs 
bayramı 

m~ır. ki d mınta a ar a meccanen bazı yer- zaruri olduğu görülen ve bu hiz • 
2. 39. Şehir ve kasabanın fenni 

su işleri ikmal edilmiş ve edilmek !erde de maliyetten dun fiatla da- metler yeni teşkil edilen müna -
ğıtılrnaktadır. Halkın elindeki to- kaıa·t ve1·•1et· de to lan t 

üzeredir. 52 şehir ve kasabanın """ ın P rnış ır. 
humların meccanen temizlenm60İ Ke bu"yu'·k b·r he · t "kt ' projeleri bitirilmiştir. = za ı e mmıye ı ı -
için de selektörler alınarak muh- sa ed iht' h lin h 3. Muzır hastalıklardan korun. p en ve ıyaç a e mu· a-
teliI yerlere dağıtılmış ve faali - berat işleri de bu hizmetlerle ilgili 

mak için faydalı afişler yaptırılıp t · 'lm· · ye e geçırı ıştır. görülerek ayni vekalete bağlan • 
köylere kadar dağıtılmakla ve yi- 4. Orman çiftçiliği pulluk fab - mıştır. Binaenaleyh yurdun en 
ne .bu husu~ta fayda\ filimler gös , rikası tevsi edile re kgeçen yıl yap mühim işleri sırasında olan bu 
.terılmektedu·. . . . tırılmış olan on bin pulluk göç · hizmetler bu yeni teşkilat altında 

• 4.' Mevcut hastan_eler'.m ızın fen- menlere ve kombinalara ve talip en uygun şekilde nizamlanacak • 
n. ı ıhtıyaç.ları her gun bır kat daha olan zürraa satılmış ve dag" ıtıl - tır. 

rece heves ve isteği var/ır. Mev - kın ı d ı 
cut ilk okullar, ihtiyacı karşıla _ ı ~ e ı mekle beraber icap eden mıştır. 2. Posta ve telgraf lıizmetleriml-

k 
hevsıler yapılmakta bundan baış· 5. Zırai sanavi üzerinde esaslı e- zin mernleketmı· ız· ın· en uz-1· nok -

ına tan uzak görülmektedir. E - k d k J "'"' "'t 
1 

k" 
1 

. a 0. uz vilayette yeniden has · tüdler ve çalışmalarla meogul o- talarına kadar teşmilın· e çalışıl • 
. gı menler Kocae i ' oy ermin kül- Y 

edeceklerini ve çalışacaklarını söy birde hastane olmaqa elverışli 'ıu·· h t b" ük. b' . k' tane ınşa edilmekte ve yedi vila- lunmaktadır. Muzır hayvanlar ve makta ve mel.'kez adetleri her sene 
• • • 1 r aya ına uy ır ın ışaf yette ap ı k h t ı · d · 

lemektedirler. tün saıhaları bırer bırer ge:rnıişle!' ver kt ld ki 
1 

b Y 1 aca as ane erın e hastalıklarla mücadele işi fenni muntazaman .,.·og"altılrnaktadır. Ke 
.. . . me e o u arı ve ya nız · u · hı · t ı b ı k ve fakat muıibet •bır netıceye vasıl eg"it 

1 
. . 

100 
k 

1 
d h proıe rı amam anmış u unma · bir surette tatbik edilmektedir. za tren ve vapurlarımızda da mu-

] dı men er ıçın o u a a ye- tadır. 6 M 1 k Yeni hastana olamamış ar r. niden ·ı· d"ld. - . Ilı ld .,,_ . em e etin hayvan neslinin raselat kabulü usulü tesis edil • 

1 
. . k" ı ave e ı ıgı a · e ı= ve 5 Sıtma verem f e · t h 

Eskiden Paç mevkiinde yapılan Saha iizerındeki tet ık ve ince - orta okul fla b 
1 

• T • • r ngı, ra om ıslah ve hastalıklardan korunması miştir. 
Memleket Ha.tanesi şehre uzak lemeler devam etmektedir. etm k sı~ı lmrına şu e er 1 ave ve bütün bulaşık hastalıklarla mü için gittikçe artan ve teşkilatı ge- Telefon şebekemizin tevsüne 

e zarurı o uştur. d 1 · le · h · ti d 
bir sahada ve dik bir tepenin üze- Yeni yapılacak memleket has- Fakat r· 't' 

1 
d d. b' 

1
. ~a e e ış rıne e emmıye e e - nişliyen bir mesai tatbik edilmek- muntazam bir programla devam e-

. • zmı ın ası er ı tr ı· ed'lm k:t e b ld k' t 
rindedir. Bittıassa yolu yoktur. Es- tanesi için en uygun mevkı, Koz · seye olan s iht' t k vam ı e e v u yo a ı eş- tedir. Bu hususta mevcut depolar dilmektedir. Bu dört sene zarfın • 
ki bir iki peri§an pavyondan iba -ıluk mahallesindeki çingenlerle daha fazla gons~~t' il ıyacı ve ar t1• kilat her sene genişletilerek mem- ve stasyonlar çoğaltılmaktadır. da .birçok vilayet merkezleri biri-

. .. . _ . eci..K ır emez zarure t- l k t• • ıhh t' · "l ret olan Hastanemızden layık ol- meskiin mahal oldugı,ı !kanaatı dir. e e ın umurnı s a ının sag am· Bundan ·başka ını>nsucat fabrika - birine bağlanmış bulunmaktadır. 
duğu istifacle temin edilememek- kuvvetli ve umumidir. İzmitin en Orta okulu ikmal ederek :tıao.. Bornova (Hususi> l9 Mayıs ba, ı laştırılmasına çalışılmaktadır. Bu Iarırnıza maddei iptidaiye verecek Telsiz telgraf tesisatımız da asrın 

•ka h. b" • ramı nahiyemlzde coşkun bir te- hususta kongre dilekleri imkan hayvan cinslerinin ıslah ıve ço - icaplarına uygun bir tarzda takvi-

;edir. 
Bu vaziyet takdir eden Sıhhat 

ve Muavenet İçtimaiye Vekaleti 
ve Vilayet şehrimizde yeni bir 
has lanenin inşasını zaruri görmek 
tedirler. 

lan ıç ır işe yaramadan heder o- zahüratla kutlandı. Sırbahleyin hü nisbetinde ehemmiyetle dikkatte ğaltılmasına da çalışılmaktadır. ye ve ıslah edilmektedir. 
~enç çocukların sayısı % de kıirnet önünde toplanan binlerce tutulmaktadır. 7 o ı fennı· · !et 80 nı aşın ktad .. ı . rman arımızın ış me 3. Kültür ve sosyal hayatın mü-

Kağıt v: S 1~·.. .. .. halk Ataturk anıdının bulunduğu 1 6. Göç:onen işleri gelecek göç - işnar, arttırma ve koruma işleri P· essir bir neşir vasıtası olan radyo 
essesel . k elluloz sa~ayıın mu-1 yer olan beledıye parkına gelmi§-! menleri, derhal yerli ve müstah - hcmmiyetle göz önünde tutularak işi, Ankarada en son teknilc tıırak
garniz:r;, ara ve denız .o:du.su ı !er ve burada bugünün mil.nasını! sil hale koymak gaye ve esası göz 1 bu işlerin inkişaf ettirilmesine ait kiyatını cami büyük ve kuvvetli 
ehem n a':', muhtelıf teşki~at ıle a~lata_n çalışkan belediye reisimi- önünde tutularak hükümetçe tes- tedbirler alınmış iizerlerinde çalı- bir radyo istasyonu kurulı'nak su-
bir ı:'ıı~:ı çok barız olan Izmıte zın _hitabesini dinlemişlerdir. \bit edilmiş bir program içinde şılmakta bulunulmuştur. retiyle tahakkuk ettirilmiştir. 

B''t'e ırndır. Gonderdiğim resim belediye re- muntazaman yürütülmektedir. T" f . 1 . d Halkımızın ucuz radyo iemin el • 
u un halk şuurlu bir sabırsız-. isi Ethem Peğinin hitabesini gös - G.. .. k ,. h. 1 d ıcare ış erın e 

l'.k içinde büyük bir inançla Maa- !eriyor. · umru ve n ısar ar a l. Parti programının 'o:ılep ettiği mesi için icap eden tetkikler ya -
rıf Vekilimizin ve çok sevilen va- =- -= - = 1. Gümrük ve İnhisar işlerinde <memlekette kredi faizinin ucuz- pılmış ve bu iş net;cele'lmek üze-

Iimiz Tekelinin verecekleri müj _ prens;bimiz milli ekonomiye hiz- !atılması işh çıkarılan bir kanım- re_d_ı_·r_. ----::::--------
~ deyi bekliyorlar. mettir. Bu 'bakımdan tarifeler tan la ve kurulan kredi müesseseleri Satılık Büyük Toz 

~i:y1:tin şose yolları bozuk ve Yazlık tO.A ziminde bu esaslara riayet edildi- ile kısmen temin edilmiş, tefeci . Karıştırma makinPsi. Her hıı -
mun a at güçlükle temin edilmek- ',.__:'~ ği gfüi gümrüklerde yokulara bil- likle ıkanunun mahsusuna tevfi - susta kullanılır Avrupa yapısı 
tedir. Ayak. hassa turistlere kolaylık olmak ü·I kan mücadele edilmektedir. 200 ila 400 kilo un ioz , esaire ka-

Vilayet daimi encümen azalı-ın zere cproşÜl'• ueşreciilmiştir. 2. Bankacılığımızın tekniğini ve rıştırır elektrikle müteharriktir. 
da gedikli olan bir zatın (vila;et , Porsölen, krem ve toz karıştırma 
kara yolları gelip gitmeğe müsait • j İ havanı da satılıktır . 
.ıurumdadır> diye hakikati tahrif en son JNC GAZ NQSU AÇILDI İstanbul Ankara ceddesinde 99/1 

giizel, merkezi vaziyette ve na edişi, burada büyük teessürler u- Yenilikleri Hadıköyünün e.n temiz aile eğlence yeridir. Adalet Han Ferdi Selek İlan Bü-

zari fevkalade olan sahası burası- yandırmıştır. Zira, vilayetin bo _ lsviçre Flllstın radyosunun ZEKiYE HAMDAN'ın ı,ııra. 

1 
rosuna müracaat. 

dır. Şehre olan yakınlığı ve son - zuk olan ve senelerce ihmal edilen Ses Krallçesl • kile Kiralık Ev ve Dükkiin 
daj ameliyesinin uygun oluşu ye- şose yolları ancak ve ancak bir iki Kemani SAİM, Kanuni İSMAİL, Banço KADRİ, Klarnet Beşiktaşta Akaretlerde 54 numa· 
ni hastanemiz için buranın en iyi senedir bir düşene girmektedir. ŞEREF. Piyano V ALANTİN. maralı evle 20 numaralı dükkan a-
mevki olduğunu göstermektedir. Yollar üzerinde uzun ve ince. ve yerli Okuyucu: İBRAHİM, BİGALI MEHl\IED, çık arttırma suret ile kiraya veri • 
Hastane bu yakalarda yükselecek tetkikler yapmakla ımeşgul olan' Okuyucu Bayanlar: MAHMURE HANDAN lecektir. İsteklilerin 29 Mayıs 939 

L-A._ _ _ _....,;..;,....,,_.hüw...Uıa..lwn.ulaıı.....i&hJ.ıtlıı.wJi.mıli·le!l..!ık~a,IJd.:ı,aı;.r .E!:etl<Jh~a!!r:.2a~v:'.!e;bv:,:a~li~m~i~z~Z~iy~a~T!e!k,;,eı~i,!....~b~iı~· t~ü~n~k~ar~ad Kücük ŞÜKRAN, HAYRİYE MELEK. • 
Bu seberle, bu sene vilayet hu· 
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•YFAS İKDAM 

Çektiği baş ağrısı, değil 

inadçılığmın cezasıdır. 

Gayrimenkul 
lstanbul Emniyet Sandığı 

satış ilanı 
Direktörlüğünden 

ÇiFTE SARAYLAR IÇKiSiZ 
GAZ i N O ve SINEMASI 

Yusuf Hakkının 10608 hesap No. sJe Sandığımızdan aldığı 

(700) liraya karşı bırinci derecede ipotek e<l p vadeoinde borcunu 
vermediğinden hakkında yapılan takip üzerır.e 3202 No. lu kanu- , 
nun 46 ıncı maddesinin n1aıufll 40 ınc ı n ) addesiııt• bÖrc ve ı ki senet

Adres : İstanbul Cumhuriyet Matbaası Karşısında e İstanbul Erkek Lisesi Yanında 
Strıemac:la.: ALİ BABA HİNDIST ANDA 

S 1 N E M A : Ayrıca dünya haııadisleri ııe ÜfÜncü bir film D U H U L 1 Y E : 
saat 20 de başlar Üfıincü film her akşam degi,ir. 10 • 15 • 20 kurut 

le tasarruf edilmekte ise de mucip . bc plere bır.a en bir şartname 22 Mayıs 1939 dan itibaren her akşam sinema 
ile kül hal r.de satılmalan icab ı de Kadıköyıinde lfaydarpaşada 
İbra<himağa mahallesı eski Köftünciıoğhı yeni Esatpaşa sokak eski 
15 M 15 M. yenı 6 No. lu maabahçe ahşap hane ıle csKı 15 Mü. nu
maralı harap bir bağın tamamı bir buçuk ay miıddetle açık arttır
maya konmuştur. Sa~ tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Art
tırmaya girmek istıyen (100) lira pey akçesı verecekt!r Milli ban -
kalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bırikmiş 
bütün v~rgilerle beled.ye resimler: ve vakıf ıcares ı ve tavız be
deli ve telliıliye rüsum ı borçluya aittır Arttırma şartnamesi 
2/6/939 tarihinden it .haren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk 
işleri servisınde açık bulundurulacaktır Tapu sicil kaydı ve saır 

lüzumlu izahat ta şartnam&le ve takıp doc;yasında vardır. Artırma -

ARZU EDEN AiLELER BERABERLERiNDE YEMEK GETiREBiLiRLER 
GÜZEL MANZARA - BOL HAVA - TEMiZ SERViS 

EJ:er verilen nasihatleri 
dinleyip te 

Kaşelerini tecrübe etseydi bu ıs
bra_plar çoktan dinmiş olacaktı. 

En şiddetli baş ve diş ağrılarile 
Üşütmekten mütevellit bütün ıs
tırapları keser, Nezleye, kırıklığa, 
romatizmaya çok faydalıdır. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her 
şeyin taklidi ve benzeri vardır. 
GRİPİN yerine başka bir mari<a 
verirlerse şiddetle reddediniz. 

• -
Sahibi ..e Netr!J'11b Jdare Eden Bat 
Muharriri: Ali Naci KARACAN. Buıl

dllı Yer: Son Telgı-at Basımevt 

.,, ... ,. ... ,,. ... '""'"''"'"' ,,, ,,,., .. ,,, 

1 iNHiSARLAR 
Cinsi Mikdarı 

Bel ipi 25.000 kg. 
Tütün tozu çuvalı 6.000 adet 

ya girmiş olanlar, bunları tetkik edereK satılığa çıkarılan gayri -
menkul hakkında her şeyi öğrenmış ad ve itibar olunur. Bırinci 

arttırma 10/7/939 tarı hine müsadi f Pazartesi günü Cağaloğlunda 

kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kaciar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelın tercihan alınması 
icabeden gayrimenkul nıükellefiyetı ile sandık alacagını tamamen 
geçmi~ olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın ıaahhüd:i baki 
kalmak şartile 25/7/939 tarihıne müsadıf Salı günü ayni mahalde 
ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bıı arttırmada gayri 
menkul en çok arttıranın iıstünde bıraKllacaktır . .Hakları tapu si
cillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtıfak hakkı sahiplerinin 
bu haı.larını ve hususıle faiz ve masarıfe dair iddialarını ilall tari

hinden ıtibaren yirmi gün ;çinde evrakı müsbiteierile beraber dai·· 
remiz2 bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hak,arını bildirmemiş 

olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyen
lerin 38/1414 dosya numarasile sandığı:nız hukuk işleri servisine 
müracaat etmeleri ilan oiunur. 

• • 

DiKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrim~nkulü ipotek gös

terme!< istiyenlere muhamminlerimizin kıoymuş olduğu kıymetin 
nıs!ını tecavii.t etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç 
vermek suretile kolaylık göstermektedir. (3664) 

-UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
'--

Muhammen B. % 7,5 Teminatı Eksiltme 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

11250 - 843 75 Kapalı Z. ;G 
1605 - 120 37 Açık E1'. lti 30 

1 -,Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mikdarı yazılı .2. kalem malzeme hizalarında 
gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme şekli ve saatleri hizalarında gösteril
miştir. 

III - Eksiltme 12/VI/939 Pazartesi gün Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alına:bilir. 

V - Kapalı zarf eksiltmesinde mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle ~;, 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar tlıale günü saat 15 şe ka
dar mezkftr Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmelidir. Diğer eksiltmeye girecekler % 
7,5 güvenme paralariyle birlikte müracaatları ilan olunur. c3628. 

Cinsi Mikdarı Muhammen B. 

Lira Kr. 

Emaye Tank 3 adet Sif 3700.
Emaye Tank 10 adet Sif 9400.-

* % 7,5 teminatı 
Lira Kr. 

277 50 

705 -

Eksiltmenin 
şekli ve saati 

Açık ek. 14 
Kapalı Z. 15 

I - Şartnameleri mucibince 13 adet emaye tank hizalarında gös
terilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltma.,.saatle
ri hizalarında yazılıdır. 

ID - Eksiltme 2/VI/939 Cuma günü Kabataşta Levazım Şubesi 
Müdüriyetindeki alını komisyon unda yapılacaktır. 

IV - Şartnameleri her gün sözü geçen şubeden parasız olarak 
alınabilir. Münakasaya iştirak edecek firmalar fiatsız fenni teklif

.Jerini münakasadan bir hafta evveline kadar müskirat fabrikalar 
şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesi
ka almaları lazımdır. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 güven
me parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline yani saat 14 de 
kadar me:ııkur komisyon başkan lığına makbuz mukabilinde veril
mesi lazımdır. 

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKO'IUNLU 

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

Telefon : 40127 

Eczacılara 
Senelerdenberi tarunmJş yedi 

mustahzar satılıktır. Talip olanla
rın İs tan bul Anıkara caddesinde 
99/l Adalet Han Ferdi Selek İliın 
Bürosuna müracaatları. 

- ·-----

İKD 
P.bone Sanıarı 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 
1 • 

' 

DAHİLİ HARiCi 

1200 lU. 2300 Kr. 
600 IU. 1650 Kr. 
300 lCr. 

100 Kr. 

İL.AN 

~co K.r. 

TEK SÜTUN 
SAN'rİMİ 

Birinci Sahife 400 kULuı 
İkinci Sahife 250 kuruş 
İç •ahifeler 50 kuru~ 
7 - 8 iuci Sah ileler 30 kuruı 

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

DiKKAT 

Gazetemize illn vermek b
tiyenler ya doğrudan doğ • 

ruya gazetemjz idar~hanesi

ne veya Ferdi Selek ilin bü

rosuna müracaat etmelidirler. 

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

Satılık arsalar 
Bebek camiinden sonra Rumeli

hisarına giderken Bostan gazinosu 

narnile maruf sed üzerinde 500 

metre murabbaı önünde hail ol -

mayan kıymetli arsa satılıktır. A

lıcıların İstanbul An.kara caddesi 

99/1 Adalet Han Ferdi Selek İlfuı 

Bürosuna müracaatları. 

DiKKAT 
2600 metro her cins ve muh

telif renklerde kumaşlar 

2 Prova ile 

lsmarlama 
Kostümlerinizi 

26 1/2 LİRA YA 
EKSELSYOR 

ELBiSE 
Mağazasından 

Temin edebilirsiniz 
GALATA. KARAKOY 

VI - Diğer eksiltmeye girecekler tayin edilen günde 
güvenme paralarile mezkur komisvona gelemeleri. 

. • ' .. . • "'~ ' • 1'• ı ı ., .~.. ' 'J/ .,._ ... 

#Türk Hava· Kurumu 
27 N C I T E R T 1 P 

Büyük Piyangosu 
iKiNCi KEŞiDE 

l 1 - Haziran - 1939 <'adır. 

bUyük lkramiye 45.000 Liradır. 
Bundan t5,000 Liralık 

12,000 1 
Başka 10,000 kramiyef erle 

20,000ve10,000 
l lrallk iki Adet Mükafat Vardır. 

Yeni tcrtıpten bir bilet alarak İftira" etmeyi ibıaıl 
~\meyiniz.. Siz de piyanıronu11 mes'ut ve bahtiyarhrı 
~rt"l'\\t"i"'- ~i J:.tı~.ı"-C&t .... .ı. •• ....... &•il'" •aa•u•-·---.... - ........... 

$e e 
Şeker Fabrikaları Anonim Şirkeıınaen : 

Toptan şeker satışlarunız İstanbulda bir tona kadar in
dirilmiştir. En az bin kilo Kristal veya kesme şekeri almak 
istiyenler, İstanbul - Bahçekapı, Taş handaki satış bürosuna 
doğrudan müracaat edebilirler. 

KRİSTAL ŞEKER KİLOSU : 
KESME • • KURUŞTUR 

lstanbul Belediyesinden 
Senelik mı.lhammen ilk teminatı 

Kirası 

Floryada Flrrya çarşısında 8 No. Dükkan 
• • • 16 • • 

180.00 
80.00 

13.30 
6.00 

• • • 23 • • 100.00 7.50 
FJoryad;. Florya çarşısında bulunan dükkanlar teslim tarihin· 

den :tibaren birer sene müddetle ayrı ayrı pazarlıkla kiraya 
verılecektir. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebiLr İstek 
Ller hizalarında göster len ilk teminaLm~l:ıın:. V'"'9 .!l"•kl•ı'-D" ---·· .. ...... .. ..... .... . ......... ~- .. ~ . "' ... ~ ...... 

Saat 20 ye kadar ÇAY, KAHVE 5 kuruş 

PİYANKO Biletinizi 

G 
Tayyare 

LALE nden alınız. 
Her /ıı:eşidede yüzlerce ıuşiye ikramiye ııerir. Tefrübe ediniz aldanmazsınız. 

Adrese Dikkat : istiklal Caddesi Lale sineması yanında Lale gişesi 

Sahibi : T. Ff KRET - AHMET TOPÇU 

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

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

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

Müessesesi: Sahibi. Ali Nacı ve Menmet Kulein 
Ek.st:ra Giln.10.k Tereyağı 
Halis ve hakiki T R A B Z O N T ER EY A G 1 N 1 buradan alınız. 

İstanbul: BALIKP AZAR Caddesi No. 60 
Slp•rı,ıer derhal yerine kadar gönderııır. --••••-•I 

Gö~!:~;:: as:~:··~: :a:: ~~Uflllllllllllllllllllllll~ Ferdi Selek ~nıııııııııııııııııııııııııı' 
mesafede en .yük~e~ mevkide de- 1. LA"' N TA B ı K L 1' ş E ;= 
nize nazır bır donum muntazam = _ _ ~ 

duvarlı ve meyva ağaçlı arsa satı- • • •• ~ 

1ıktır. Alıcıların: lstanbulda An- e; lşlerı Burosu g 
kara caddesinde 99/l Adalet Han ==ı 

3 numarada Ferdi Slek tıan Büro- = En modern ilan şekilleri - En temiz tabı ve ~ 

":, ~;:~;::~:,, Onaran ~ k~~·R~~; :ı::~ :5~~:n~u~ü~:~~;~·c::~i'· ~ 
Deniz Ha•tahaneai cildiy ! : 99. 1 Adalet Han Na. 3 ~ 

m••ln}:t.h..'11••1 _ ~ -s:..~·~-"·~- ... ~llİ-~"j 


