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ÇEMBERLAiN'iN SON NUTKU 

Beslenen ümidler 
Artık kuvvetlendi 

sovyet - Ingillz müzakereleri, geniş 
mikyasta bir llllAfa varılmış halde 

londuı : l a.a. - Yakında "mos· 
il-ya bir askfff heyetin aidecetine 
::- chamberlıin tarafındın yıpdan 

JIDat sureti umurniyede oldukça 
~iı mikyasta bir itilafa varıkhtı ve 
,. PAkl akdedilmesi hakkında besle· 
ben ümidlcrin bugün kavileştiti şek· 
lınde tefsir edilmektedir. 

Batvckilin tokyo mü1akereleri hak 
k1ndaki beyanatının da emniyet ' ver!ci 
oldatu ıc>,Jenmektedir. 

Timeı bu hususta ıöyle yazıyor: 

Moskova ile askeri ~görüşmelere 
haft1nması için fransa ile mutabık ka· 
lınrnıı olması keyfiyeti, !'\iyasi müıa· 
kerelerin muvaffakiyetle cereyan ettiti 

•e bir delil teşkil eder. 
Filhakika : müttefik olmayan bir 

lbemleketin miittcrck bir sevkülceyşin 
teclkikine :imlan y~tur· 

Daily teleıraph diy01 ki : 
Chamberlainin beyuabndan sonra 

hükOmetin soe a,ı,r urfında mühr· 
reren iuh etliti siyaseti takib etmek 

~~•ı.as111ldaki azminden şüphe etmek 
açan makul bir sebeb bulunmaz. 

Diler cihetten uıak şark hakkın· 
:•ki beyMat. tokiç itilafı formülünün 
~zı mübhem ka.aımlannın doturdutu 
Şupheleri iıale edecektir, 

Oıily mail şöyle di) or : 
Bir infiliz askeri bey~tinin mos· 

kovaya gitmesi: yakında 'siyaı-i bir 
Pakt imza edilecctine dair hasıl olan 
k •naati takviye etmekdir. 

Ncvs chronicle yazıyor: 
Filiyat, diktatörlerin üzerinde soz 

lerden ziyade tesir yapar Moskovaya 
~ir askeri heyetin gönderilmesi, işle· 
rıınizi başartnasını bil-:litimizi onlara 

dtha iyi ınJatacak~w 
Bertin : 1 a.a. B. n. b. - Cham· 

berlainin dün sö1ledit! nutuk ,hakkın· 
da tefsıratta bulunan alman matbuatı 
i~riliı razeteleri tarafındın :haber ve· 
"•.len sansa&)'onun tahakkuk etmediti 
nı ınüşahede ve tesbit etmektedir. 

Deutschc allgemeine zeitung ga· 
•~esi s•yas• anlaşmanın neticelenme 
sınden önce moskovaya askeri bir 
heyet •töndcrilmesi hakkında diyor 
ki : • 

lnailiz hükumeti, sovyetl~r in si 
Yaai förmülleri hakkında i11gilterede 
lci tüpheler çok (kuvvetli olmasan• 
'etmen, kendi çemberleme siyaseti 
irin muviffak olması (için ıovyetler 
tarafından idare edilmeti kabul ey
le111elctedir. Dotrudan dotruya ohm 
Yın tıarruzbır :haklcandaki ıovyet 
formülünün dotrudan dotruya küçük 
devletlerin iatiklilini tehdid etmekte 
oldutunu bizıat cbımberlain söyle· 

llliıtir. 

Gazete bunun ingiltercnin !ekrar 
l-rar bildirilen vc:küçük dcvletlrri 

...... •yeye matuf olan garanti politi. 
~ı ılc katiycn mutcarız oldutunu 

~t ve yaıısanı şu suretle devam 
edıyor, 

~hambcrlıin, müsaltmctpervcr 
~ kerelrrlc halledilcmiy,cck hiç· 
trıit~scle mevcut olmadıtanı söyle 

olan'· fakat, dünkü nutkun askıda 
~ llltaelelerin bu muslihane hal 
"i ..: der~ye kadar :hizmet cniti 
-._.il,• .._YOt~z. kendisi, meselelerin 
tttifti ~ .bir ıurette halledilebile· 
~it? ı~'öyliyor, fakat bu 'nanclelerin 

il ~ıı 111 ...ı...ı__ ' 
V1UUiunu IÖylemiyor. 

J alimi: Faik 0$tİin dün lieudilerİNİ kar~ılayanlar ams111da 

vaıımöz: GeDdo 
Yeni Valimiz Dün Garda hararetli 

Bir Törenle Karşılandı 

Emniyet umum müdürlüğüne ta
yin olunan Bay Ali Rıza Çevikten 
münhal kalan Adana valiliğine Niğde 
valisi Bay Faik Ostün'ün tayin edildi· 
ğini ve bir ağustosda vazifeye başla
mak i!ıere şehrimize geleceğini yaz-
mıştık. 

Yeni valimiz Sayın Faik Üstün 
dünkü Toros ekspresiyle şehrimize 
gelmişlerdir. 

Valimiz faik Üstün garda vali 
muavini, belediye reisi, Parti başkanı 

Halkevi başkanı, adliyt: erkanı emniyet mü 
dürü.banka direktörleıi Partililer. Halkev

liler, daire şefleri, fabrika direktörleri 
ve kalabalık bir halk tarafından hara· 
retle istikbal edilmişlerdir. 

Birer asker ve polis kıtası da ta
zim resmini ifa etmiştir. 

Sayın valimi1. garda, kendilerini 
karşılamaya gelenlerle laıuşmışlar ve 
hasbihallerde buluemuşlardır. 

Valimize hoş geldiniz der ve yeni 
vazifelerini uğ"urlanz. 

DANZiGDE HAZIRLIK 
Serbest Şehre 

birçok toplar 
ağır ve hafif 
getirildi 

Varşôva, 1 (a.a,) - Şimdiye ka· 
dır ilk defa olarak, yarıresmi Gaze· 
ıı Polska Danzig mahreı,;li bir yazı· 
sında aerbest şehrin askeri hazırlık · 
!arandan bahseylemektedır. 

Yarıresmi Polonya gazetesi, bu 
hazırlıklar hakkında şu malumatı ve· 
riyor: 

Mart buhranından evvel, Oanzig'de 
mahalli polis teşkilatında bin kişi 
vardı . Halen lıu teşkilat, her biri bin 
beşer yüz kişilik üç alay halinde ye · 
ni ba şt:tn organiıe edilm iştir . 

Oanzig ordusu demek olan S . S. 
ler de bin k işi vardır. 

Bu üç polis alayı, bir fırka telak-
ki olunabilir. S. S. !ere gelince. bun
larda Danııg'in teknik kıtalarıdır. 

Bütün bu kıtalar, hemen hemen 
tamamiyle turist olarak seedienst Üs· 
torcussen kumpanyasının vapuriyl~ 
denizden mayıs ve haziran ayları ı· 
çinde Almanyadan gelen Almanlardan 
mürekkeptir . 

Oanzig'e gelen ağır toplar, t:'iam· 
burg ve Stetin'dcn hareket . e~ı~or 
ve gece ~l·hicbau doklarına mdınyor 
du. Bu )Ol ile üç sahra bataryası, on 
tayyare difi top bataryası, 31> tank 
dili top bataryası getirilmiştir. Bu 
yolla Donzig'e gelen 15 lik birkaç 

, topda sahilde Hcubudc'.\e yerleşti- 1 
rilmişlir. 

Malaya zırhlısı 
bugün İzmirde 

İzmir, 1 Telt•fonl n - l ııgili z 1'\a.1 
l a~ n zırhlı sının çnr~:ımlıa gUnll snnt 
10 ela lim anımızn geleceği an la~ılmnk

tndı r. Maln.,·n gemi si. lima na gird igi 
zaman schri topln -.elamlıyncnk . k1-. • 

lnd:ın atılan t oplarla s elanın muknbc · 
le edilecektir. Gemi !imarın ·' anns: 
tıklan sonra zırhlının !>U\'ari si a lbay 
'f0 ,·cr ~chrirnizc çıkn rak mutat zi\'n· 
retlc'rİ ·' npncnk ve hu. iade olıın:ı ~nk 
tır . 

Maln.\'n zırhlı smın linıanıınıza gel· 

digi g Unlln nk .şanıı ge minin kumanda
nı ' ' c maiy eti erkanı ~ erefine vilayet 
ed e i glln ınUstahkc ııı mevki tarafın
dan birer zi~ nfet \' eril ccektir. Mala· 
J :l gemisi futbolcuları p erscmbc ,.c 
cumaartcsi gUnll l zmir muhreliti ·le 
birer futbol mııçı ~ npncaklardır. Dosl 

YC muttefik lngiliz Lnhriyclilcı·i pa
zar gUnU limnntmtzdan ayrılacak-

lardır. 

1NGIL TERENiN BiR ISTIFSARINA. 

Almanya red 
cevabı verdi 

------- * -------
lngllter e tarafından Pra 

la bir lnglltz baf kons o lo 
sunun tayini hakkında ya 
Pllan l•tlf•ara Almanya hU 
kOmetl r ed cevabı verdi 

*------
Londıa : J ·a.a.- Reuter butlcr a

vam kamarasında İngiltere hükumeti 
tarafından rrafa bir lngiliz baş kon 
solosunun tayini hakkında yapılan is
tifsara Almanya hiikumetinin red ce
vabı verdiğini bildirmiştir. 

Almanya, red sebebi olarak 
"t 1 .. k ŞU mu a eayı yurulme tedır. lngiliz hü-

kuınctinın bu talt:bi Lohemya ve Mo 
ravyadakı )eni vaziyetin filen tanınma 
sını tazamm~n ~lmekle beraber lngil 
teı e bu vıızıyetı ıntaç eden led biı le. 
rin ıneşruiycti hakkınd<tki noktaina . 

d 
. . za 

rını egışlııeıniyecegıni bildirmiştir. 

Almanya 
Italya 

/\yoi zamanda 

Manevralar onbeş bin 
mil murabbaı geniş bir 
sahada yapılacakbr 

Berlin 1 -a·a .. Müscllah Alman k ti . uv 
ve erı uzun senelerdenberi uörü'e 1 • 

"h· . ~ • :ı frm 
en mu ımı addedilebilecek manevralar 
başlamak üzl!re bulunuyor. a 

Al~anyanın şimali garbi mıntaka
sı bugun 48 saat ınüi.idetlc norınal h 
va sefeı lerir.c kapanmıştır bu mıntak: 
da harp tayyıırelcıi talimler yapmak 
tadır . 

Ecnebi hava ataşeleri bu talimleri 
seyretme~a davet edılmi .. lcrdir B 

1 
_ _ " • u ına 

nevr1t arın bulun teferruatı malüın ol-
nıamakla beraber 15,000 mıl murabbaı 
o~n m.emını mıntakanın genişliği bü
yuk mıkyasta harekata başlanacağı 
gostermektedir. nı 

Sileıya'nın ha11 kısımları ile sudet 
enland, Hohemya ve mor· v . d d 
h · ı 1 k " ya a a· 

ı o ma . üzere motörlü kıtalar Alman 

- Gerisi üçüncü sıbif edc _ 

Kara t aş 

P 1 a j ı 

Çocukların Cennetidir 
Y•vrular1n1zı bu t• bl•t cenne. 
tinin Hav••ınd•n, N••'••inde n 
ve F•ydalarından m•hrum et
memek için hiç olm••• H• fta. 
da iki gUn oraya götUrUnUz. 

1 lcr gUn nıunt:ızanı otoblh t!fer 
lcri nr(hr. 

Hatay' daki askeri ma
nevra sona erdi 

Hatay 
ile 

Valisi , halk mümessilleri 
bir görüşmede bulundu 

HATAYOAKI BÜTÜN UNSURLAR BILAKAYDÜ,ART CUMHURiYET 
REJiMiNE HÜRMETKAR YE S ADIKTIR 

Ordumuzun bir 

Antakya : l - a. a. -: Y"li 
SökmenSuer diin sabah Partı bma· 
sında toplanmış olan Antakya .. h.al~ı 
mümessilleriyle Cümhuriyet reıımı uze 
rinde faydalı bir hasbi halde bulun· 
muş • anavatan kanunların3 .zat~n 
kendiliklerinden uyarak Cümhurıyetın 
yüksek prensiplerini benims~iş bu· 

• " inkılap saf· lunan Hataylıların butun . . 
h 

. ldukları ılerı 
alarında göstermış o . 

hareketten memnuniyetle bahsetmış 
ve takdir'crini izhar etmiştir · 

1 n ve her 
Bu toplantıda bu una . 

.. mır halkı temsil eden mümes1sıl~er • 
V ). . kd' 1 . ı' teşekkür c ar· a ının ta ır erın · t 
şılamış ve Hataylıların Cümhurıyc 

.. . b•tün icaplarına 
rcıımınc ve onun u . 
karşı beslemekte oldukları derıln vke 

"man o ara 
sarsılmaz batlıhta tercu 
h 

uymıyan ve şu· 
enüz kanunlarımıza k f t 

rada ve burada kalan kılık .. ·~~ ede 
b' 'ki ırun ıçın 

noksanlarının da şu. ır 1 asil Türk 
zail olacağını ve bılhassa . son 
kadınına yaluşmıyan peçenın 

nefesini vererek bu kara hacalet pe~ 
desinin de yırtı:ıp arılacat~ndan emın 
olmalarını bildirmiştir. 

lskendcrun : 1 - a. a. - Dat 
alayının bir kaç gündenberi yapmakla 
oldutu manevralar sona ermiştir · 
Bu sabah hurada k;\hraman alayımıı 
büyük bir geçit resmi yapacıkt.ır · 

Antakya : ı - a. a. - Halkevi 
Köycülük ko1u , Halkevi Başkanı 
Eıet'in iştirakiyle Kuseyir köylerinde 
bir tetkik gezisi yapmııtır • Bu gtı· 
zide Ziraat Vekaleti Köycülük şube 
Müdürü Reşit de katılmıştır . Kol , 

Hanyolu. Karbeyaz ve Karsu koy· 
terinde köylülerle temas etmiş, köy-

lülerimizin ihtiyaçları tcsbit olunmuş 
ve bat hastalıkları incelenmiştir. 

Koylülerimiz bu ziyaret vcsilt"· 
siyle anavatana kavuşmalarından do• 
layı canlı tezahiirat yapmışlar ve her 
ihtiyaçlarının yerine getirilecetinden 
emin olduklarını söylemişlerdir . 

1 UZAK fARK 'TA 
MÜHiM HADiSELER 

Çinlil~r dü_n bir 
şehrı gerı aldı 

ÇIN'IN y Ü K S E K 
ÇANG - KAY - Ştı,K 

ŞEFi 
BiR 

BAŞ 

MESAJ 
KUMANDAN 
NEŞRETTi 

Japonlar tedricen zayıflıyor ve 
felakete doğru sürükleniyorlar 

Chun - King : l a. 8 · - Che· 
kiai ajansı bildiriyor : 

Çin kıtal.m şiddetli bir muha 
rebedcn l'onra Shan - do - ao şeh 
rini is tirdcıt etm iştir. Japonlar evvel· 
ce bu şehirde karaya çıkar ak baıı 
noktalctrını işgale muvaffak olmuşlar· 
dı, Japonlar zayiata uğ'ramışlardır. 

Hong _ Kong : 1 a. a. - Che
k:ai ajansı bildiriyor : 

Şanrhay ile Nankin arasında 
bulunan Çin kuvvetleri, düşman mtw 

mışlardır. Bir kaç kere matlüp c· 
dilen Japon kuvvetleri akır zayiatla 
geri çekilmişlerdir.: 

Çinliler dün Japonlar1n cephane 
deposunu hır baskınla ele geçirmiş· 
ler ve mühim miktarda hup mal
zemesi İğtinam etmişlerdir . 

Chung - King : 1 a. a. - Che 
k iai ajansı bildiriyor ! 

Çinin yüksek şefi Bqkumandın 
Çang- Kay- Çek'in Tokyoda ıkc!e· 
dılcn lnriliz- Japon koaferanıı inıü· 
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İ n gİ l İz ve FransızgazeteleriJHtıörel 

il Dçhaberıer Akdeniz' de bir harp 
Zuhur ederse ; , ....................................... ıııııiıll .......... , .................... ..1-

iRAN!>A 
iLT\iHAK 

TÜRKiYEVE 
EDECEKDiR 

Borsa İdare 
Heyeti seçildi 

Müddetini ikmal eden pamuk 
ve: zahire borsası idare Heyeti inti 
habı dün sabah Borsa binasında 
yapılmıştır. Yapılan tasnif netice· 
sinde birinci sınıf tüccarlardan Sab 
ri Gül, Fevzi Dural, Isa Şakir, Mus· 
tafa Şengül, Rifat Çafıkoğlu , Os 
manlı Bankası Direktörü Calip Ser 
ter, ve Abdullah Durduoun ekseri 
yetle lJart": Heyeti azalıklanna se
çildikleri anlaşılmıştır . Bu Heyet 
kendi aralarından birini Borsa idare 
Heytti Rrisliğine seçl"cektir . 

Pariste çıkan ("Rtpublipue.) ga l 
zettsi Londrada çık~n "Daily Hera 
ld,, gaıeteıinden naklen şu haberi l 
vermektedir. 

lngiliz fabrikaları lran hükume
tine bir çok harp tayyaresi ve tay
yarelerle mücadeleye mahsus toplar 
verecektir. Bundan maksad, harp zn 
huru halinde, lngiliz - lran petrol 
kaynaklarını muhafazadır, MalUm ol· 
dutu üzere Irandaki lngiliz menafıi 
yirmi milyon lngiliz lirasına baliğ ol 
maktadtr. 

lngiliz ·- lran petrol konsorsiyo 
nun bisseltrinden on bir milyon lira 
l ık hi11e lngiliz hükumetinin elinde. 
dir. 

Artık lran bir dost memlekettir 
1 ngiltrre ile Türkiye ırasında akdo· 
lunın karşılalclı yardım paktını mü 
teakip Türkiye ile lrın arasında ko 
nuşmılar başlamışbr. lrın Akdenizde 
bir harp zuhuru halinde kuvvetleri
ni Türkiyeye göndertcetini Ankara 
hükümetine birdirmiştir bunun için, 
harp techizatını tamamlaması husu 
sunda lngiltere lrana yardıma ama 
dedir tayyare mübayaası için müza· 

İngiliz siyaseti 

lngiltere, siyaSf't sahasında hisle 
hartket ttırez, hadise1rri görür , 
sonra onlar üzerinde uzun uzun 
düşünür ve tırtır . 

lngilttrenin Japonlarla lcararlış 
tırdığı prensip anJıışması , bu ruh 
dahilinde ıtniş bir man«"vradır . 

lngiltere, Avrupa'da serhest ha· 
"tlctt ttmrk istiyor . Afmany11 ile 
halvavı imana getiftcek ve fmpa
rator1uJu daha ivi mürfafaa ,.~e
cektir. Bunun için de Uzak Şark 
gıir,.lerincf,.n kurtulma Jıdır . fşte hu 
yüzden fngiliz müıakf'rtcilf'rİ ile 
Japon müzakrrf'cileri lu ittifakı 
lcararlaştırdı. Mikado da,hunu alel· 
ac~le tasdik etmiştir . 

Almanya, fngiltere aleyhinde U
zak Şarkta bir huhran çıkarmıık 
istiyordu. Londra tehlikeyi derhal 
bertaraf etti . 

lngiliz - Japon ittifakım tenkit 
edecek olanlara Londra şu cevabı 
cerecektir : 
-Alman matbuatının tahrikine ba. 
kın, ve artık kararınızı siz vtrin 1 

" 
Almanya, Tokyo müzakerelerinin 

kereler baş'amış bulunmaktadır. 
(Bu haberi Belgratta çıkan11 

Vreme,, birinci sahifesinde fevkalade 
tebarüz ettirerf k neşrettiği son ha 
berlcrimizde i~aret ofunmuştur. M. 
U. M.) 

Aynı mevzua temas eden ("Pa· 
ris - Soir", 24.7.1939) diyor ki: 

lngiliz - Türk paktı semere 
vermeye başlamıştır. Londra - Pa 
ris - Ankara hattı ytni bir istas 
yona, yani, Tahrana doğru uzanmak. 
tadır. 

İngiliz - Türk anlaımuının ak· 
dinden sonra Ankara ile Tahran a· 
rasında başlayan müzakenleri müte 
akib lran, Akderıizde bir harp zu· 
buru halinde kuvvetleıini Türkiye 
kuvvetlerine katacağını Ankaraya 
bildirmiştir. 

Bu yüzden lran kuvvetleri de 
ço&"almaktadır, Londra lran hükiim'! 
tine harp tayyareleri ve tayyareler. 
le mücadele topları verecektir. 

Biribirini takib eden kaleler vü
cuda getirilmek suretiyle Yakın Şar· 
kın müdafaası teşkifitlandırılmakta 
ve sulh cephetti genişlemektedir. 

== 4 :a::eus = 42±225 

29 Yaşında 

11 Çocuk an ası bir 
Fransız kadını 

Memlt htin mühim bir müesse 
senin idaresini taahhüt eden bu ye 
ni Heyete muvaffakıyetler dileriz. 

ikmal imtahanları 
günleri degişmiyor 

Kayit ve kabuller bir 
iylulda başlıyor 

Maarif vtkaletinin okulların önü 
müzdeki ders yılı başından itibaren 
derslerini ö~leye kadar yapmaları 

ve tedrisat müddetlerini de uzatma 
ları etrafında maarif şurasına yaptı 

ğ'ı teklif kabul edilmiştir. 
Dün çıkan bir gazetede bu karar 1 

karşısında ikmal imtihanları giinleri 
nin detiştiti ve 15 ağustostan itiba 
r~n ikmal imtihanlarına başlanacatı 
yazılmıstı, 

Bu haber asılsızdır ikmal imtihan 
larına bir eyluldan itibaren başlana · 
cıktır. Vekaletin buna ait evvelce 
verditi kararda hiç bir değişme ya· 
pılmamıştır. 

Kayıt ve kabul işine de bir ey 
lulden itibaren başlanarak on sl"kiz 
eyluldc nihayet verilecektir. 

Fransada Madam Dufreanel İs· 
minde bir kadına altın madalya ve 
rilmesi karılaşmıştır. Bir fabrika iş· 
çisinin karısı olan bu kadın henüz 
29 yaşında olduğu halde tam 11 
çoc~k sahibidir. Ş h • · d H t •d 

Ç ki b .. ··ıı1.·· 11 ._.. e rımız en a aya gı en 
ocu arın en uyu5 u , en ttU • • 

çütfi 1 yaşındadır, Hepsi de tema· Z11aat heyeh 
men 'sıhhatlidirler. 

Bu bol çocuklu aile küçük· fa 
kat ttmiz bir evde oturmakta an 
neleri çocuklarına bizzat bakmak· 
ta, babanın kazanciyle de pek gü . 
zel ~f'çinmektedir, 

Üç sene evvel Rrisicümhur Ltb 
run çocuklardan birinin vaftiz La 
balığını lcabul etmiştir. Bu aileye ge· 
çen sme de 8000 franklık bir ik· 
ramiye vt'rilmişti. l 1 ·inci çocukla· 
rından sonra genç anneye şimdi bir 
de altın madalye itası düşünülmüş. 
müştür. 

Ziraat Mücadele istasyonu mü 
dürü Haydar lrtel ve Asistan Sadri 
Erkılınç Halayda mezruat ve ağaç· 
!ardaki hastalık ve haşaraların tesbi 
ti ve ilaçlanması ve icabeden tedbir 
lerin alınma~ı için bugun Hataya gi 
decr.klerdir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gökyüzii açık, 
hava rüzgarlı idi. En çok sıcak göl 
gede 35 dertceyi bulmuşdu. 

LEYLi T ALEBELERiN 
VERECEGi ÜCRET 

Leyli mekteplerde en az ücret 
100, en fazla ücret 206 liradır 

Cocuklarını leyli olarak okut. 
mak istiyrn anne ve babalara ko· 
!aylık olmak üzere Maarif Vekilliği, 
bütün vilayetl .. rdeki yatılı mektep· 
lerin ücretlcrinı bildir en bir liste 
hazırlamıştır. Bu listeye göre mek· 
teplerin ücretleri şöyle tesbit edil· . . . 
mıştır : 

Adana kız lisesi 165 , Adana 
erkek lisesi 165, Afyon lisesi 134, 
Balıkesir lisesi 180 , Bursa lisesi 
165, Deııizli lisesi 134, Diyarbakır 
lisesi 165. Edirne lisesi 155, Eren· 
köy lisesi 206 , ( 180 ilk kısım ) 
Çamlıca lisesi 206 , Erzurum lisesi 
170, Galatasaray lisesi 248 , Gazi · 
antep lisesi 145, Haydarpaşa lisesi ı 

Yeni bir nizamname 

Kimler nalbandlık 
yapabılecek? 

Nalband mektepleri ve nalbant 
lık hakkındaki nizamname resmı 
gaıetede ntşredilmiştir. 

Buna göre, ziraat vekaleti lüzum 
görrce~i yerlf!rde nalbant yetiştir

mek maksadile birer nalbant mek 
tebi açacaktır. Bunlar parasız yatılı 
olacaktır. 

Okullara girebilmtk için Türk 
ve okur yazar olmak, yaşları 19 
dan aş:1ğı ve kırktan yukarı bulun 
mamak hüsnühal sahibi olmak, sıh· 
ha ti ) erinde .. ve sana tin 'icrasına ma 
ni olacak surette azasından biri 
noksan olmamak lazımdır, Mektep· 
lerde tedris devresi altı aydır. 

Ziraat vekaleti ile ordu nalbant 
okullarından ve kurslarından ehliyet· 
namesi olmadıtı halde memlkt.tte 
nalbantlık yapmakta olanlar nalbant 
lık kursuna ça~rılacakl11rdır derslere 
çağrılacak memleket nalbantlarının 

listr:leri bakımmdan ziraat vckall'li 
tarafındım tesbit olunacak essaslar 
dahilinde mah=11Ji veterinerler tara· 
fmdan yapılıp kurs müdürlerine gön 
derilecf"ktir kurs müdürleri o sene 
kurs~ devam edecek olanları ayıra 
rak mahalli veterinerlere bildirecek 
tir. 

206, lzmir kız lisesi 206 1 f zmit 1. 
Er. lisesi 206, Kabataş lisesi 206 , 

Kandilli kız lisesi 206 , Kars lisesi 
155, Kastamonu lisesi . 145 , Kay-
seri lisesi 165, Konya liı..esi 155 , 
Kütahya lisesi 134,Sivas lisesi 155, 
Trabzon lisesi 150 , Yozgat lisesi 
145,Bursa kız Öğretmen okulu 165, 
lstanbul kız Öğretmen okulu 206 , 
Aydın okulu 145 , Bilecik okulu 
134, Bo!u okulu 145 , Buca okulu 
206, Çanakkale okulu 155, Maııisa 
okulu 155, Maraş okulu 145, Niğde 
okulu 124 , Ankara lsmetpaşa kız 
Enstitüsü 206, E.lazı~ Kız Enstitüsü 
l 00 , Üskiidar kız Enstitüsü 206 

T. C. Beriker 

Bir müddettenbcri lstanbulda bu 
lunmakta olan lçel MeLusu B. Tur 
han Ctmal Beriker dünkü Ekspreı,le 
şehrimize gelmiştir. 

Kadastro Müdürü 

Bazı Kadastro iılerini tetkik iç.in 
şehrimiz Kadastro Müdür \lekili 
Bay Cevdet Renker Ankarava ça· 
ğırılmıştır. Bay Cevdet bugün şeh
rimizden Ankarayı gidecektir . 

l\ısk?nçlık 

karısını 

yüzünden 
bıçakladı 

Haınmal Hüseyin oğlu Ömer 
adında birisi , kıskançlık yüzünden 
karısı Fitneti arkasından ve bacak· 
!arından olmık üzere dört yerindtn 
bıçakla yaralamıştır. 

Yapılan şikayet üzerine zalııta 
der hal Ömeri yakalamış hakkında 
kanuni muameleyi yaparak Adliyeye 
sevketmiştir. 

Kurslar nalbant okullarında ve 
bu okullar için kabul edilen okutma 
zamanında açı'3caktır kurslar altı ay 
devam edt'cek Türkiyede bundan 
sonra nalbantlık Y•Jl~bilmek için 
nalbant mektebinden mezun bulun 

- Gerisi dördüncü sahifede -

~ 
muvaffak olımıyıca~ını , vahamet 
knbececrğini ve netiet nin sarpa 
sarıcıtını huaplıyordu . Fakat ru 
deki hesap çarşı ya uym~dı . 

&UNUN 
MEVZUU 

Şimdıki siyasi 
idaresı dolayısile 
adına sovyetler 

Rusyanın tarihi den garbi Avrupa orduları onları ı 
durdurdu. 

/'arıs · Soir 

Kabahatli kim? 

Amerikan Ayan azaları Tok
yoda yapılan fngiliz - Japon itti . 
fakını tenkit ediyorlar. Bu, kifi de· 
recede enerjik değil , diyorlar . Bu 
ittifak onlarJ aldattı . 

Amerikan sena torlar ı onu ten. 
kit etmf'zden önce vicdanlarım yok 
lasınlar, ve gafletin sebebini ken· 
dilerinde arasınlar. 

Zira bunu bizzıt Amerika tah· 
rik etti. 

Bir kıç hafta evvel lngiltere 
A:merik_aya Tiençin işinde enerj k 
bır vazıyet almak teklifinde bulun· 
dutu zamın Amerika kabul etme· 
mişti • 

Parü • Soir 

denilen Rusyanın uzun müzakere. 
lerdr.n sonra nihayet sulb cephesine 

iltihak etmiş olması bütün dünyada 
derin bir alaka ve memnuniyet u 
yandırdı. 

Ru•yanın tarihi 9 uncu asırda 
Vareğler'in istilisile başlar. Bunla
rın asılları lskandinavyalı idi. Meş · 
reb ve mizaçlarındaki harpculuğu 
Rusyanın Slivlarına :nakletti!cr. 

972 l 015 senelerinde hüküm 
süren Vladımir'in hükumdarlığı za 
manında bizanslılar, Rusyada hıris· 
tiyınlığı yaydılar, 1015 · 1054 se· 
nelerindeki hükümdarları büyük Ja· 

roslıv bu ırkın Şarlmany'ı yani 
büyük imparatoru olmuştur. Fa· 
kat bu önderin ölümünden sonra 
b' • anarşi ve dahili muharebeler 
nbua batladL Neticede Rusya, Mo 

goflarla Turanilerin istilasına uğra· 

dı. On ikinci ve on üçüncü asırlar· 
da Tatarların idaresi altında kal· 
dı. 

Bu sırada IMoskova prensleri 
ve bilhassa müthiş lvan kendileri· 
ne tabi araziyi günden güne arttır · 

mak imkanını buldular. Ve kuvvet 
li bir monarşinin ve Romanof hane· 
danına tabi bir milletin esaslarını 
ortaya attılar. Harbin sonuna ka 

-dar Rusyanın başında kalan Roma 
nof ailesi 1613 senesinde iktidare 
geçmiştir. 

!682 J 725 te saltanat süren 
bü1ıük Petro bu çarların en meş 

hurlaı ııdandır. fsveç kralı on ikinci 
Şarlı yendi; Rusyayı teşkilatça, ruh 
ca yenileştirdi, Avrupalılaştırdı: 
Petreıburr'u kurdu. 

On sekizinci asırda, Ruslar he
men i nkıtasız olarak cenupla, 'I i.irk· 

lerle utraşmışlardır. İkinci kat,.rin 
zamanında Polonyanm parç~lanına· 
sma iştirak ederek büyük bir hisse 
aldılar. 

Birinci Pol (1796 · 1801 de f. 
ransa aleyhindeki ittihada katıldı. 

Lakin Napolyon, Rusyayı istila etti; 
mağluben çekildi. Bunun netice~i o. , 
laıak çarların ehemmiyeti artmış; bi 
rinci AleksanJr "Mukaddes ittihad,, 
ın şefi olmuştur. Artık çarların e. 
meli Türkiy·.!den parçalar alarak sı 

cık iklimlere doğru genişlemek 

ti. 

Avrupa diplomasisinin gayretle· 
rine rağmen fstanbol istikametinde 

adım adım ilerliyorlardı. Kmm ınu 
!ıarebesinde Osmanlılarla itt:h~d e· 

1856 da Paris muahedesi imza· ı 
landı. Fakat 1877 · 1878 senele · 
rinde çarların talihi yeniden par· 
ladı . Berlin muahedesile Babıaliye 
yeni hir darbe indirdiler: 

Asyada da kuvvetlenmesi, Tras· 
siberyan şimendifer hattının döşen· 
m•si, Rusyayı Japonlarla 1904 mu· 
harebcsine tutuşturdu ve mathibi 
yetine sebebiyet verdı. Büyük harp 
te de çarlar Alman;-a aleyhine har
be girdiler. 

Bu harb esnasında (Asya da· 
hil) 180 milyon nüfusu olan 5,5 
milyon ki'ometre murabbaı mesaha 
işgal eden Rusya imparatorluğu yı· 

kıldı. 1917 de bir geçid hükume· 
tinden sonra bolşeviklik teessüs etti 
O zamandanberi komünistlik ile ida 
re olunmaktadır. Şimdi Polonyanın 
ayrılmasına rağmen, Rusya 170 mil 
yon nüfusludur. 

fUNDAN BUNDAN 

Zürafe 

D eniz ortasında yaltıd 
detil, baza11 
çöllerinde yaşa 

faların avlandıtına geç~ 
İngiliz şilebi şahit olmuştur~ 
Kap şehrile Novyork ar....: ı 
yordu. Son defa Kıp 
hareketinde tilepe Af rikadl' 
rikaya sevkedilmelc üzere 
hayvanlıu yüklendi. ın 

Gemi denizin ortışıodt81 müthiş bir f11tıoaya tutuldu. nıi 
nada üç zürafa içinde bul liai 
kafeslerden kurtularak ge~ ~ 
vertesinde k~maya 
Bunları avlayarak tekrar k 
koymak için geminin mür 
saatlerce utraşmaya mecbll' 
lar. Ancak fırtına gec;tiktell 
niz sükunet bulduktan ~~ 
)arın ikisini yaklayıp kafes 
mak k:tbil olabildi, üçünOi 
kovalama esnasında heye 
dütü için denize atıldı. 

Bugünkü Progr~ 
TÜRKiYE RADYO olf0~ 
POSTALARI TÜRKiYE R~tJ 

ANKARA RADY0S 

ÇARŞAMBA - 21~ 
12.10 Proırram 
12.35 Türk müziği -Pi.) 

13.00 Memleket saat ay•fft 
ve meteoroloji haberleri. # 

13.15 - H Müzik (KarJf 
ram - Pi,) 

19.00 Program 
19.C5 Müzik (Bir Konsert0 

19.15 Türk Müıiği (Fasıl 
20. J 5 Konuşma 
20.20 Memleket saat ayarlı 

ve meteoıoloji haberleri. 
20.50 - Tüık Müzi~i 
1 - Nevre~ - Muaha)'1": 

kı ·- Gün kavuştu. 2 - T• 
mil - Hüseyni şarkı - G
ter. 3 - lemi - Hüseyni tJf 
O güzel gözlerle bakmasmı 
Sadettin Kaynak - Muhayy•' 
Batan gün kana benıiyor . S ..! 
. . . . . . - Suzinak peŞf 
Aı if bey - Su7.İnak şarkı --' 
elemi derdini. 7 - Ahmet 
Suzinak şarkı - Pek rcvad1 

ğim . 8 - Udi Ahmc: -
şarkı - Bir günah ettir11~ 
9 - . ....... . - G 
türküsü - Sinemde Lir 1 

saz semaisi. 
21.30 Haftahk posta klll(&r 

21.45 Neşeli plaklar -
21 .50 Mizik (Melodiler 

22 00 Müzik ( Küçük 
ra Şer : Nedp Aşkın ) 
1 - Rud~lf Nützladcr -
na bir hava Jaha çal, 2 -
hor - Çocuk prens o 
vals 3 - Moıart - Re ın• 
tinıentodan menuet dansı : 
merich Kalınan - Hollall 
operetinden ( potpuri ) S 
Müller - Lapaloma şark 1•51 
potpuri 6 - Zichrer - VıY 
çük kız 

23.00 Son ajans lı abcarle 
esham, tahvilat, kambiyo 

borsası ( fiyat } 
23.20 Müzik ( Cuzba"~ 
23.55 - 2-t Yarınki pr 

Ordunun içıne 

Ordu : 1 (a.a.) - Bele~ 
15 kilometre mesafeden 
tirmiş bulundutu nazil b~,. 
suyu, lesiıatı ilcmal ediloaif 
hir ,ebelcesine veı:ikDiıtir• 

)' 
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Geline elini öptürmek is~ 
teyen polisin duruşması 

Öp elimi l Kanun böyledir, dedi 

Vaıifei memuriyetini sui istimal delerine karşı bir diyeceti o!up ot. 
~~Yit mahkemeye verilen polis madıtını sordu. 

İSPANYADA 

Cebelüttarıkın kaybe
dilmesinin yıldönümü 

Yeni büyük bir 
Köprümüz 

Çek mültecileri 

lngilterede ki tethiş 
hakkındakıyenikanun 

Londra : l (a.a.) - Polis, tethiş 
hakkındaki kanun tatbikatına dahil 
olarak, 19 yaşında bir genç kızı 
tevkif dmiştir. 

~ "-Ch'lal Nuyamn muhakemesine de · Falcı ıyata kalktı. 
vırn edildi. Şurasmda burasında tek tük tel 

Madrid: 1 - a a. - Madrid 
Falanj'ımn organı olan Aniba ga · 
zctesi Cebelüttarık 'm kaybedilme· 
&İnin 235 inci yıldönümü münaae. 
betiyle bir makale neşretmiştir. Mı· 
kalede ezcümle deniliyor ki : 

Elazıt : l a:a. - Elazığ ile ke-

Paris: 1 a.a. Dün akşamki Ce· 
Soır gazetesi. lsveç bandıralı kastel · 
horu vapurunun dün Gdyniadan Ca· / 
laisye 177 Çek mültecisi getirdigi-

Diter tarafdan Liverpool yakı
nınde bottc mecralarında zuhur e· 
den 7 infilak müthiş bir heyecana 
sebeb olmuşsa da, tahkikat suların 
taşması Üzerine bu lağımlarda top
lanan gazların bu infilaklara seseb 
otdutunu göstermiştir. 

Dinlenen şahitler vakayı şöyle bulunan ayna gibi bir kafa; çelimsiz 
ban arasında yeni yapılan betonar· 

anlattılar: bir \IÜcut pejmürde bir kıyafet .. Ço · 
' - Biz berber Alinin kızı Naz rabsız. bnrunlırı kalkık bir papuça 

J"~İ)'cnin dütününü yapıyorduk. (Po· yarı girmiş ayıklar.. Kendini şöyle 
111 rösterer"k) bu efendi sellemehüs müdafa etti. 
1tlam, teklifsizce çıktı geldi, Adt't 

1 
- Ben falcı değil. elciyim. lr· 

Veçhile sandalyada oturan gdinin • gal toplaram; bu münasebetle de 
Yanına yak4ıştı. Hepimiz dona kaJ · her tarafı gner dolaşırım . Hem ben 

Bu kayıp, iyi idare noksanımız· 
dan dolayı mesul bulundutumuz da 
imi bir hakarettir . İspanya , bütün 
lıpanyolların muzaffer şeflerine iti· 
madı oldutu ve kendilerini bekJiyen 
parlak istikbalden emin buluoduk
ları şu sırada bu ziyaı hatırlamafı · 

me çıp köprüsü dördüncü ümumi 
müfettiş general Alpdoian tarafın
dan dün açılmıştır. Açılma törenindı 
elazıtdan . kebandan ve köylerden 
gelen binlerce halk bulunmuştur. Bu 
münasebdle söylenen nutuklarda, 
köprülerin ve yolların memleketimiz· 

ni yazıyor. 
Bugün de 565 mülteci ile Po-

lonya bandıralı Chrobry vapuru Bo 

ulognea gelecektir. 
Gazeteye a-öre, bunlar Alman 

' işgalinden kaçarak Polonyaya iltica 
etmiş ve şimdi:F ransız ordusuna 
alınmalarını istiyen Çek .subayları 

ile tayyarecileridir. 

-----------------------------.... --------------------Büyük,küçük,kadm,erkek,bila istisna herkes .. Duymadık,işitmedik demeyiniz 

fltııtık. Bir eliyle gelinin duvağını bunların evinde rakı da içtim. Hiç 
~aldtrarak germe hit11ben öp elimi falcı rakı içer mi? 

in i~ti~adi ."e umumi :hayatında yap. 
tıtı ıyı tcs~rler tebarüz ettirilmiştir. 

Keban da Murat suyu üzerinde 
geçen sene yaptırılan 110 metrelik 
diter bir beton köprü ile Elazıg 'd 

Asri • 
sınema 

kanun böyledir, dedi Gelin içeri Mu nakeme dij'er şahitlerin ifade 
ı.vışınak istedi. Bu efendi de arka· si alınmak üzere başka bir güne bı· dır. 
llnd.n davetlileri çiğniycrek koşar- • rakıldı. 
Cltına takibetmek istedi. Gelinle !!""""'~"""!"""------....... -·~~= 1 f } k b• • 
•naaında bayılma alametleri belirdi. Al İtalya spanyo a ınesı 

k. K an 
arap ır, emaliye ve :erzincana ka 

Bugün gündüz 
2,30 da . . 

Bu akşam 
21 de 

dar bütün sulardan beton ve demır 

Bizim de. aklımız başımıza geldi. ma uya 
Bastık. çığlığı! 

köprülerden geçilerek gitmek müm 
kün olmuştur. Son üç yıl içinde 
cümhurıyel hükumeti tarafından et 

r~~ı murat \le fırat nehirleri ile çev 
rılı ol~n e~~zıt vilayetinde beş v~ 
tuncelı Cvıluyeti,,de on betonar 
köprü yaptırılmış bulunmaktadır.me 

Suçlu: 

- Yaland,,, ben böyle birşey 
Y•ı>madım, dedi . . 

Diğf'r şahidlerin celbi için mu· 
hakeme başka bir güne talik edildi. 

Para sızdıran bir 
balcının muhakemesi 

Falcılık suçundan bir buçuk ay 
kadar evvel tevkif edilen Mahmut 
Şevketin ashye ceza mahkemesinde 
duruşması yapılmıştır. 

Şahid olarak dinlenilen Hayriye 
şunları anlatmışlır. 

- Ben evimin üst katında otu· 
rall kiracdara çıkmıştım. Bu adam 
da orada bulunu)ordu. Bana, gel · 
ıııenin de f abna balcı hm dedi. Bakı · 
lacak birşeyim ve verilect>k param 
olmadıjını söyledim. Önünde su 
dolu bir tası da vardı, başka hirşey 
bilmiyorum. 

Sna diter şahit 77 yaşındaki 
ama Eşref çavuşa gelince hü\liyet 
tcsbitinden sonra hakimin doğru 
söyliycceti halcfcında ettiti Y'min 
lekl!finr.: 

- Yalan mı söyledimki baba ? 
Diye CCN.ap vererek ifadesine 

şöyle devam et ti. 
- FaJçımıdır, necidir, ne bilem. 

Bana 4ediki senin gözlerin otuz iki 
dctil·otuz üçüncü gün ıçılal 

On iki mecidiye istedi. iki ban· 
konut vardı yanımda iki mecidiye 
sini.de gözlwm .aç al baba dedim. 
sonra işitmiıam lci yakalanmış bu · 
adam. Bizim bankonotlard;\ kül 
oırnuş ! 

Hakim suçluya bu şahitlerin ifa 

manevra yapıyor~ 

- Birinci sahifeden artan -

Yeni kabineyi üeneral 
Franko kuracakmış 

Hendaye : l - a. a. - Emin 

1 
yanın cenubu şark isinde Polonya hu- bir lspanyol menbaından bildirildi -
duduna kadar manevralar yap~lacaktır tine göre yeni kabint'yİ General 

1 
ihtiyatlar ağus tos bidayetinde kı- Franko teşkil edecektir . Yeni kr 

talarına ıltiha~ etmeğ'e davet edilmi ş 
lerdir birçok mıntakalarda . hususi oto bine azasının listesi yakında Bur-
mobiller ordu emrine alınmıştır. gosta neşredileccktir . 

Bir İngiliz filosu 
Roma l -a.a.- A_lmanya da hava Ayni menbadan bildirildiğine gö· 

Bu sabah fstanbul'a 
geliyor 

talimler~ ~apılırken Italyan kıtaları da 

1 

re Ge?~ral GueİJJ? de . Llano , bu 
Po v adısınde Alman orduı;u erkanı · hafta ıçınde ltalya ya gıdecek olan 
harbiye reisi g-eneral Helder ve Macar j k A h f · t d 

d erka• nı harbı' e e· . 1 spanya as erı ~ye ıne rıyase e e. or usu y r ısı genera . 
cektır. Wert'in h uzurile manevralar yapacak 

!ardır . 

Fıansız hududundan gelen muhay 
yel bir düşmana karşı yapılacak ha
rekata 50,000 kişi iştirak edecektir. 

Manevraların yapıla cağ'ı sahanın u 
zunluğu 220 mil genişliki 45 mildir. 

Roma l -a.a.- Resmen bildirildiğ'ine 
göre müteakiben amıral grasslanın ve 
binbaşı Regaladonun kumandaları al· 
tında bir Alman ve bir İspanyol deniz 
heyeti 24 ten 30 temmuza kadar orta 
akdeniztte yapılan ltalyan deniz ve ha , 
va kuvvetlerinin manevralarını mülea 
kip amiral Cavıtınari'nin riyasetinde 

halya'ya gidecek olan lspanyol 
heyeti, lspanya 'ya General Gam 
bura'nın riyasetinde gelen İtalyan 
heyetinin ziyaretine bir mukabele 
mahiyetindtdir . 

lngiliz ihtiyat 
filosunun teftişi 

Londra : 1 - a. a. - Manev 
raf ardan evvel Kral tarafmdan tef· 

1 

akdedilen deniz ve hava kuvvetleri 
erkiııılıarbiye konferansına iştirak et· 

1 
mışlerdir. 

KC>nferans Pola krnva ıöründe ce
reyan etmiştir . 

Bu manevralara 400 tayyare ile 
birinci ve ikinci deniz filoarı iştirak 
etmişlerdir neşredilen bir tebliğde bu 
manevralar şimdiye kadar yapılan ma 
nevraların en mühimi olarak tavsif 
eci ilmektedir. 

' tiş edilecek olan ihtiyat fılosuna 
mensup 132 harp gemisi müretle· 
batını takviye etmek üzere 1,300 
ihtiyat bahriye efradı dün Ports 
mouth, Chatham ve devonport üs 
ferine hareket etmişlerdir . 

Bu gei:e nöbetçi eczane 
Yağ camii civarında 

Ali Nasibi eczahanesidir 

Bu efrat Eylül nihayetine kadar 
serviste kalacaktır. 

Anavatan filosu Portsmputh'dan 
Rosyth ve lnvergordon'a hareket 
etmiştir. Filo , Ağustos içinde bu· 
ralarda manevralar yapacaktır . 

Zonguldakta 
yol faaliyeti 

ls.~ınb.ul : 1. (Telefonla) - Dost 
ve muttelık lngıltere .filosunun bu-

rünlerde memleketimize bir ziyaret 
yapacatı yazılmıştı . Haber aidatı · 
mıza göre donanma çarşamba günü 
sabah saat 9.30 da burada b I . u una· 
caktır. lngiliz filosunu Yavuz'un d 
dahil bu.lundutu bir filomuz i!tikba~ 
edecektır . 

iki Alman askeri 
hapse mahkum oldu 

Prıt : 1 (a.a.) - Harb dıvanı 
A:lman ordusuna tahkirden suçl~ 
bır Çek askerini hapis cezasın 
mahkum c.tmiştir. Geçenlerde Çe~ 
mahkemesı de Çek milletini tahkir· 
den suçlu iki Alman ask•rı' ... h ... nı uç ay 

apse mahkiiın etmişti. 

Hul'un Japon sefi
rile mülakatı 

Vaşington : 1 (a.a.) B. Hull dün 
a.kşam Japon sefirini kabul t . 
t "l"k e mış-ır. mu a attan sonra 

· ı nazır gazete. 
cı ere yaptığı beyanattı f. . . 

, se ırın tı· 

Scala De Milanonun Büyük Tenoru Emsalsiz 
caret muahedesinirı d . . .. . ononse edılmc 
il uzerıne hasıl olan •. . h k • .. yazıy et a kın-
da _malumat aldığını söyfcmic hı· b' ( Tita Schipa ' yı ) 

Dinlemek Uzere 
BU AKŞAM 

YAZLIK· SiNEMA YA 
Gidiniz ve En Nefis N~politen Şa rk ılarile Süslü 

f YAŞA YALIM. j 
f Aşk. Musuki ve Güzellikler Filminde Görünüz 1 

İki saat ıevkli \'e çok güzel bir vakit geçirm'ş olaca k sın ıı 

AYRICA : En Son Vakayi ihtiva Eden Mükemmel Bir 
( E K L E R J U RN A L ) 

Gelecek Prcogrem : 
A rımı;ın l erıüs · ü 

( Doıroty L.amour 
T.ııafından , Aşk ve Jbliıa s Filmi Olarak Yarntılaıı 

Dişi Tarzan 
(TÜRKÇE SÖZLÜ) Şahascridir 

Zonguldak: l a.a. - Vali Ha· 
lit Aksoy, Ereyli ve Devrek kazala 
rını ve yol inşaatını tetkik ve teftiş · 
ten denmüştür, Yollarda geniş bir 
çalışma vardır. Vilayetimiz bir ta 
raftan Ereyli - Düzce yolu ile 
Solo vilayetine ve diğer taraftan 1 
Ereyli - Düzce yolu ile Bolu vili· 
yetine ve Adapazarı demiryoluna 
baglanmaktadır. Bu yolların bu üç 
vilayetin müstakbel inki~afında bü 
yük ehemmiyeti vardır . 

Kral Zogo'nun sahte 
matbuat müşaviri 

Oslo : 1 a. a. - Polis kendisi. 
ne "Kral Zogo'nun matbuat muşa 
viri., süsünü veren R. Z. Ernst is 
minde bir Danimarkalıyı te\lkif et· 
miştir. Ernst bir tebid kararına ·mu· 
halif hareket etmiş ve Danimarkıda 
dolandırıcılık suçundan mahkum ol-
mu~tur. 

. .. k vı Ç ır 
Şe)ın muza ere edilmemic ld ıı. 
'f" v O U5UhU ı ave eylemiştir. 

Çek kara ordusu 
Prağ 1:- a.a.- Çeteka . 

.. Ç aıansına 
gore, ~k kara ordusu 7,00o efrad 
280 zabıtttcn mürckk~p ve gönül!" 
usulüne müstenid bulunan hizmet ;

5 
sene olacaktır. Buna göre ı'anda 
.1 b' rma 
ı e u likte silah altında 15 (wın k" . 
bulunacaktır. 

, J\J\J ışı 

Almanya ordusu girerken Alma 
ya aleyhinde neşıiyat yapmakla şö~ 
ret kazanmış olan radyo spikeri bu 
münasebetle yaptığı beyanatın son 
lırına doğru şu sözleri söylemiştir. 

Ordu silahlarını teslime mecbur 
kalmıştır fak at mücadele bitmemiş 
başka bir stthaya intikal etmiştir dev 
Jetimizi kaybettik, fakat çalışmatı 
ve dahili düşmana karşı mücadeleye 
devam ettiğimiz takdirde ortadan 
silit'!miy ecektir. 

Müstesna iki bü)'ilk şaheserle me\lsımın en son ve en güzel 
programını sunuyor 

ı _ Bin bir çeşit aşk, ihtiras, ihtişam hikayelerini görenlerden, gidenler· 
den ha ranlıkla dinlediğimiz ( VIY ANA ) nın beyaz perdede yaratılan 

y 1 .. 1 h . tn can ı, ve en guze şa eserı ... 

(Viyana Geceleri) 
Almanca sözlü ve müzikli biricik harika 

OYNAYAN::- PAUL HÔRBIGER 
2 _ Bu zamana kadar gördütünüz macera filmlerinin en mükemmeli , 

seyircilerine unutulmaz hatıralar bırakacak olan en heyecanlısı 

(Kalpazanlar Çetesi ) 
DiKKAT : _ Sinema müteaddit Vantilatör ve hususi tertibatla çok 

serinleştirilmektedir 

Fiatlar: 
Balkon 25 kuruş Öğretmen ve Talebelere 20 kuruş 

15 • • • 10 kuruştur'. 
Duhuliye ,, 250 Telefon Asri 

10443 
--------- ----------~.;.;..;,;...-.----~..--

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Vergilerde ihbarna.melerin 
ve temyiz usullenne . ~e 

komisyonları teşkılıne 

Kanun No : 3692 

tebliğine ve itiraz 
itiraz ve temyiz 
dair kanun 

Kabul tarihi : 6 7 19:i9 

- Dünden artan -

B 1 d
. 1 apılacak tebligat, beJediye reis veya muavinine yapılır. 

e e ıye ere y 1 1 · ıA h • 'd 1 . b 1 
T bl

. ''lhak bütçeli idare er e vı ayet ususı ı ;.re erıne ve e e· 
e ıt, mu ll"k tı · ,,,· kd' d b ·· 1 · 

d. 1 b x.ı uMesseselere taa u e 151 ta ır e u muessese erın en 
ıye ere a5 ı m 

b .... k .. . . ya muavinine yapılır. uyu amırıne ve 
Madde 4 _ Bina, arazi, hayv~nlar, ~erase~ ve intik~I vergilerine aid 

t bl. 'k metkah, diter vergılere aıd teblıgatta tıcaretgah esastır. 
e ıgatta ı a h .. 1 ~ t hl 'ıı.f 'd k . d 

A k · tlere yapılacak er tur u e ı5 er, ı are mer czın e ve e· 
nca cemıye k d h'f' d . bl ' 1 ıı. 'd k .. ·1 başka bir aza a ı ın e ıse tc ıgatm yapı acatı ma· 

5 er ı are mer e .. 
haldclci şubesinde icrı olunur. . . . • 

lk t "bta yapılacak teblığlerde, teblığ yapılacak şahıs ıkametga· 
hındaa:'u~u~:azsa tebliğ, kendisi!~ ~irlikte oturan ailesi efradından veya 

h. .1 • .J-n mümey)İZ olan buıne yıpılır. 
ızmetçı eranoc 

B h 1 dan biri bulunmadıtı takdirde o hanede ikamet eden mu· 
u şa rs ar · d 

· 'b' k' 1 e vr teblii yapılacak ş1hıs otel veya pansıyon a o turu · 
cır gı ı ımse er k l 1 • · ı bl' 1 . b h l'eri idare edenlere abu etme erı şartı e tı: ıgat yapı a-
yor ıse, u ma a 1 

• • k d h · 
b· ı· A !arın vergı'sinc aıd tcblıgat apartıman apıcısına a ı 

ı ır. partıman 

yapılabilir. 'k • h h t t ' h · 
Madde 5 _ Şahsına veya ı ametga ına ".eya u ıcaret a~esın~ ~s.u· 

1.. d . · d b'r kere t~blia yapılmış olan kımse bu mahallı dr.tıştırır 
u aıresın e ı 6 

• ·d 
· k f' tt vıridat idaresini yazı ıle haberdar etmeğe ve eğer varı at 
ıse ey ıye en . . . A k 
d · · · takası haricinde bır ruahalle nakletmış ıse mezkur mıntı a 
aıresının mın rh· r b" k' .. ;ıc. b d 

dahilindt' tebligatı kabule sa a ıyet ı ı~ ımse ~oster~edle m~~ ~r ~~· 
Ancak şube tt'şkilitı olan yerlerde bu yerm beledıye ~u _u a

1 
rı ı~~~ e kı~ 

d'A-trine vaki nakillerde şube mıntıkası drtaşmış o sa ı e eı ı 
semtten ıa Ah• 1. b' k' · ·· t · ı · b 

b k nd. tebelluga sala ıyet ı ır ımsenın gos erı mesı mec u· 
şu ~mınta aaı 

ri değildir. . , "k il f' 'k • h t' th T bl't memur olan kıaıse mu c e m ı ametga mı veya ıcare a· 
.. ed 

1
,,,;' tirmiş oldutunu anlarsa, komşularından ve o civarda kendisi · 

nesını eg ş Ah . h · d · · hk'k d · t !ardan yeni ikamctga veya tıcaret ancsı a resım ta ı c er. 
nı anıyan .. . . . • . . . . 
B t hk'kat neticesinde mukellcfın yenı ıkımctgah veya tıcarethanesının 
aç~k :dr~sini ögrenebildiği takdirde teblit orada yapılır. 

ôtrenemediti takdirde keyfiyeti b_ir z~~ıt varak~silc tes.bit ederek 
teblit ofunacık evrakı zabıt varakastle bırlıkte, vandat daıresine iade 

eder. 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

• _____ __ PAMUK ve KOZA 
~--~~~~~~ 

CiNSi 

KOZ8 

Piyasa parlafl • 
Piıasa temizi • 

Klevland 

KiLO FIATI 
En az En 

K. s. K. 
7.12 
36,25 

1 
44,50 ,-
YAPACI 

Sahlan Mikdar 

Kilo 

Beyaz 
1 1 . Silah 

~ 

ÇIÔIT 

-1-------.. 

Yerli •Yemlik,. 
• •Tobumluk. 4,50 5,50 
~--

HUBUBAT 
~utday Kıbns 3,50 

.. Yerli 2,80 300 

.. Men tane 
Arpa 

1 
~ 3,12 

Fuulya 
Yulaf 'J,87 2,90 
Delice 
Kut yemi 4,37 , 
R'.eten tohumn 
Mercimek 
~usam 16 1 

UN 
Dört yıldız Salih .. üç .. .. 

~! 15ört yıldız 15otruluk 

;I j 
üç • • 
Simit " ::.t > l5ört yıldız ~umhuriyet 

N B. ,... üç .. ,, 
Simit .. 

Livtrpol TeJıraflan 
1 I 8 I 1938 

p.., S..tia 

Huu 5 40 
Vadeli 1. 4 51 
Vadeli il. 4 43 
Hind hazır 4 23 
Nevyork 9 08 

Um 

K 
lı Ba 

ambiyo ve Parı 
ukasından ahnmııbr. 

Rayiımarlc ransız) ~1"31=; Frank ( F' 
~terlin ( i 
Dolar ( A 
Frank (is 

nfiJiz ),._ __ s-/=E 
merika ) 1

00
26 

00
67 

vi re 

Kayseri Askeri Sa tın Alma 
etinden : Komisyonu Riyas 

mşası klpall zarfla ek· 1 - Adanadı göeterilecek yerde iki Garaj · 
ıiltmeye konutmuıtur. 

2 - Keşif bedeli 64884 lira 66 kutuştur. Mu vakkat te'minab 4494 
lira 24 kuruştur. 

3 - ihalesi 14 - 8 - 939 Po:ı.arteai günü saat 11 de Kayseride 
a yHpdacakhr. Komutanlık daifesinde S.tm Alma Komiıyonund 

4 - istekliler bu İte ait şutname, keşif ve pr 
Askeri ve Ankara, lstaobul Levazım Amirlikleri 
luında 325 kuı uş mukalailinde alınabilir. 

ojesini Kayseri, Adana 
Satan Alma Komisyon· 

1 

5 - isteklilerin bu işe giıebilmeıi için mahall i Nafia Müdürlüklerinden 
a ile 2490 sayıh kınu 
ilk teminab havi teklif 

böyle büyük ölçüde intut yaptırdıtına dair vesik 
nun 2 ve 3 üncü maddesinde yazıh belgeleri ve 
melctuplannı ihale Hatandan en •'geç bir saat e vvelin~ kadar komi~yon 

Postadaki g~cikmeier reiılitine makbuz mukabili vermış olacaklardır. 

kabul edilmiyecektir. 

T. iŞ 
1939 K. 

32,000 

10892 

28 - 2 - 7 - 12 

-
. 

BANK ASI' nın 
Tasarruf ikr 

LiRA· MÜ 

planı 

KAFAT 

• 
amıye 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 
t lkinciteırin tarihlerinde 

Ağustos, 1 E yliil , 
çekilecektir 

IKRAMIYELE R: 
1 Adet 2000 Lirahk - 2.000 Lira 
s • 1000 • - .5.000 " 
8 • 500 • - 4.000 • 

16 • 350 • - 4.000 • 
60 • 100 • - 6.000 .. 
65 • 50 • - 4.150 • 

2.SO • 25 
" 

6250 • 
435 . 32000 

T. lı Bankasına para yıtınn.kla, yalnız para birilctirruiı olmaz. ayni 
zamanda talihinizi de denemit olur1U11uz 10661 

7. Tüm Komutanlığı Satın alma 
Komisyonu Reisliğinden : 

Tek lif edilen 
Cinsi _. Mikdarı Beher kiloıu Irk Te'minah ihale taıihi 

Fi atı 
~ -

Yulaf 700.000 3.46 1816 50 7- 8-39 saat 9 
Sade yat 10.300 100 772 so 7-8-39 ,, 10 

Pazartesi 

1 - Yukarda cins, ve mikdarlarile beher kilosunu fiatları, ve ilk te
minat mikdarları yazıb iki kalem yem ve yiyecek maddesi 31-· 7 - 939 
tarihinde teklif edilen yukuda yazılı fiatlar komutanhkça pahalı görül 
dütünden 2490 sayıh kanunun 40 inci maddesine tevfikan bir ay z.,fın 
da intac edilmek üzere 7 - 8 - 939 pazartesi günü pazarlıkla Tümen 
karargihmda satın alma odasmda eksiltmrsi yapılacaktır. isteklilerin 
te1minatlarile birlikte müracaatlan ilin olunur. 109()8 

Seyhan Hususi 
lüğünden: 

muhasebe müdür-

1 - Hususi idareye ait ve mevkii, milıtarlarile ıeç~n ıeneki kira 
bedelleri aşatıda yazılı tarlaların, 1 - 8 - 939tarihinden 1- 8 - 941 
gününe kadar iki mahsul içın kiralara açık artırmaya konulmuştur. 

2 6:- Açık artırma, 939 senesi atuıt~unun onuncu ~rşembe günü 
seıt 11 de yapılacaktır. 

3 - lhale gün ve saatinden evvel yatırılmış 'bulunma11 lazım relen 
muvakkat teminat paraları da ayrıca gösterilmiştir. 

· 4 - isteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün hususi muhasebe 
varidat müdürlütü bürosuna ve ikinci maddede gösterilen açık artarma 
gün ve saatinde vilayet daimi C:lCÜmenine gelmeleri ilin olunur. 

Miktar 
Hektar 

34,7182 

39,4251 
41,5:188 
22.0560 
4,5031 
4,8707 

Bedeli Sabıkı 
Lira Kuruş 

400 00 

435 00 
500 00 
250 00 

23- 28- 2- 7 

Mevkii 

Terkeşan 

Teminat 
L. 

( Akdam )30 

" 
32 

• 37 

" 
18 

ss 00 Haydar otlu bucagı 4 
60 00 " 

bir Yepyeni 
VE YENi MÜSTECiRiN 

" 
4 

tesisatla 
iDARESiNDE 

10875 

Parası 
K. 

()() 

6~.s 
so 
15 
12,5 
50 

Çiftehan 
Kaplıcası faaliyete geçti 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇiFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane taıı , 
Karaciğer ve mide ağrı1arından kurtulmak için 

Birkaç gününüzü burada geçiriniz 
Konfora, temizliğe, ucu:tluğuna hayran kalacaksınız 

Tarif eye bakınız 
Lira Kr. 
1-50'--B-ir-ge-c-ellk tam -konfor~laotel yatak ücretı 

1 00 Taş odalar ( 4 kitilik ) 
75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
1 5 Umumi banyo 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan r, apllcasını bugünk 
haliyle bir kere görünüzü 

10631 58 

Çinliler dün bir 
şehri geri aldı 
- Biriuci sahifeden artın -

•· nısebetiJe millete hitaben bir mesaj 
neşretmiştir. 

Mesajda ezcümle şöyle denil
mektedir: 

"Japonlar Çin'de uğradıkları as· 
keri rmuvaffakiyetsizJikler dolayısile 
Çini dost devletlere bat!ayan mü· 
kemmel müna~ebetJeri sekteye utrat 
mağa çalışmaktadırlar. 

lngilterenin Japonlarla anlaşmak 
istemesi bu memleketin 9 devlet mua 
hedesinin esas presipleri hilafında 
hareket etmek Amerikayı müşkül 
v~ziyette bırakmak ve İngiltere ile 
Çın arasındaki ananevi dostluta ni 
hayet vermek istediği manasına a· 
lınmamahdır. 

MuvafakatJmız alınmadan üçün
cü devletler araamda alctedilen ve 
bizi aJilc:adar eden itilafları ve 
mukaveleleri biç bir veçhile tanımı· 
yıcatız. logiltere bundan 20 sene 
evvel olduğu gibi Japonyaya Şar 
ki aayada bekçilik eden bir köpek 
nazarile bakamaz. Çünkü jıponya 
bilaistisna herkesi ısır an kuduz bir 
köpek haline gelmiştir. Mukavemet 
hususundaki sar11lmaı azmimiz baki· 
dir. Nıhai zafere kadar çarpııaca
tız.,, 

Maliye mesdtsine temas edtn 
Mareşal, bu hususta büyük bir itina 
ile bir plin hazuladıtını, bunun yakm 
da ntşrediltcejini \ e işgal altmda 
bulunan baZJ mıntakalann da bun
dan istifade edebilectfini •Öyliye· 
relc demiıtir ki : 

- Bizim çok miktardı ihtiyat 
cephanemiz vardır. Bu cephane u · 
zun sürecek bir harbe kifayet ede 
cektir. HRrp mmtakaJarı genişledik 
çe, düşmanlarımızın adcd ve mu. 
hırebe kudretinin azaldıtmı unut. 
mıyahm. Beynelmilel münasebetler· 
de vukua gelecek detişikliklerin e· 
hemmiyeti ne olursa olsun, biz milli 
siyasetimizin istikameti lİ detiıtirmi
yeceğiz. 

· Japonların tedricen zayıfladık· 
ları ve felakete dotru sürüklendik 
leri hakkındaki kanaatim her za· 

mankindcn da~ kuvvetlidir. 

E 

Adana Belediye 

17 yaşında bir ı 
kunç bir yılanla 

sonra öl 

lzmir : ( Hususı ) -
zuı civarında Ayakirandı 

çok hazin bir f ıcia olmllf 
gencin ölümü ile netice 
nan malü !Data ' göre 
olmuştur. 

Çrşmede, 17 Y&Jlarındf 
isminde dir çocuk konu,.. 
kadaşa Ali Borazan'm 
gitmış, f ıkat kalenin daıllllllllR'I 

ve korkunç bir r yılanlı 
lir. 

Yılamn atz1nı :açarak 
bir tekilde ba11nı kıldıraa• 
Hüseyini korkutmuı ve iİ 
tür. Genç de bu vaziyet 
eline sıcçirditi bir kama ile 
üstüne aaldırmış ve onu .. 
istemiıtir. 

Yılın bu ~mukavemet.,. 
çok kudurarak bütü:ı .. knlll
ile Hüıcynin üatüne 
Hüseyin kaçmıyı bqlatd 
tekerlencrek yere yu., ......... -
bu sırada elindeki lcam• dt 
vücudüne saplan1DJştar. W.Mfl• 

atır yaranın tesiriyle· ölmüit 
na gelince, oda yetitenler 
öldürülmüştür. 

Kimler nalb 
yapabilecek 

- ikinci sahifeden artjll ,,; 

mak veya nalbanth1c kursu 
olmak şarttır. 

Ecnebi memleketlerde 
lık tahsil etmiş olanlar ehlift' 
hanına tabi tutulacakla;dır. 

Nalbantlık yapabilmek 
haiz oldutunu iddia edenler 
bunlar bilgisini isbat etmiye -
liyetnıme almıya mecburlıu. 

EU& 

Riyasetinden : t 

Belediyemize 350 lira ayhk ücretli fen işleri müdürü ve 300 lir• 
ücretli kanara bakteriyolog baytarı ve 280 !ita ayhk ücretli Mimar 
mühendis ve 40 lira asli maaşb bir doktor abnacaktır. 

Talipleıin evrakı müs'ıitelerini birer adet vesilcahk ve birer adet• 
fot<>treflarını pullu birer istida ile Atustosun 15 ine :Cadır beledi)' 
göndermeleri ilin olunur. 2- 3 1 
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Umumi neşriyat müdüriİ 
Macid Güçlül 

A._Tiirlleölij 


