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B~uharrir ve umumi Dıefrlyat mGdllıil: 
HAKKI OCAKOt;LU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MODDrı1 TUrJdye için ~ tciD 

StMllk............ 1400 2900 
Aıt. er1e1c ••••••••••••••• 150 1550 

• Günü aeçmif nüshalar (25) kmuftur. 
1 TELEFONı 2697 

• Davia lıupaaı maçları 

VAl'IOft 23 (A.A) -Da.ia im.,...: Al
manya ile Polonya 2-2 berabere Irak ı 
laıdır ••• 

---------' 
ilin münderecatından gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

Ciimhuriyelin ve Cümhuri11et eıerinin bekçi.n, scıbcıhlan ~kar riycui gazetedir 

lngil·z • Rus anlaşması 
,!!!!!Bl--l!S!!ll!!ll!!ll!!B!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~ 

hazırdır 
lngiliz Başvekili Büyük Millet Meclisinde 

Bugün Avam Kamarasında tatmin 
edici beyanatta bulunacaktır 

Projenin son şekli 
Londra, 23 fA.A) - Daily Telegraph 

gazetesinin bildirdiğine göre Lord Hali
!aks Fransız nazırlanrun kendisine yap
tıfuı muhtelif teklifler arasında bil
hassa aşağıdaki teklifle çok alikadar ol
muştur : 

1 _ İngiltere, Fransa ve Sovyetler 1 
birliği, her hangi birine karşı yapılac~ 
her hangi bir tecavüze mukavemet içm 
aralarında bir karşılıklı yardım paktı 
imzalıyacaklardır. 1 

2 _ Bu üç devlet, Ahnanya ile hem I 
hudut bir memlekete karşı yapılacak bir 
teca'\'ÜZe mukavemet için birbirlerine 
yardım etmek bahsinde aralannda bir 1 
anla~ma yapacaklardır. 1 

3 - Bu üç devlet, Almanya ile doğ
rudan doğruya komşu olmıyan, fakat 
tamamiyeti bu üç devletten biri veyahut 
bir kaçının mcnf aati ile bilvasıta alaka
dar bulunnıı bir memlekete karşı yapı
lacak bir teca'\iize muka'\·emet için de 
tutacnklan hattı hareket bahsinde ara
larında müşaverede bulunacaklardır. 1 

Daily Te1egraph, bu haberi verdikten 

Maliye 
Karabük Çelik ve 

Cümhuriyetin 

Vekilimizin mühim beyanatı 
Demir fabrikaları Atustosta, Erzincan - Erzurum demiryola 
onaltıncı yıldönümünden evvel işletme ye açılacaktır 

Mebusların yaptıkları tenkitler ..• 

sonra, tefsir mahiyetinde olarak şunla- Maliye vekilimiz m eclis te dünkü nutkunu !öylerken 

nBsöylem~ktetewı:.: İn ilt F Ankara 22 (AA) - 1939 bütçesi· ! Yüksek tetkik ve tasvibinize arzolu-
1
muhtelif daireleM aynlan tahsisat da --------------

u vazıy e gore, g ere, ransa ve b 1 b 9 ı· 1 b '· · )938 b"' b " h b ' dil · b M ı Sovyetler Birliği. Litvanyaya karşı ya- nin müzakeresine aş anması münase e- nan 193 ma ı yı ı utçesı utçe· una ıore eaap ve tu ıt e mıı ve u • A t 
pılacak bir tecavüze mukavemeti taah- tiJe maliye vekili Fuat Ağralı büyük mil- sine nazaran cl.h milyon lira bir fazla ile suretle Cümhuriyet devri bütçelerinin ana l as a 
hüt etmiş olacaklardır. Letonya, Estan- let meclisinin bugünkü toplantısında aşa~ bağ)anmıt bulunmaktadır. Her ıene ol· prensibine bağlı kalarak huzurunuza, ye· 
ya ve Finlandiyaya karşı yapılacak bir ğıdalti beyanatta buıunmU§tur: duğu gibi, varidat tahminterimi:ı eldeki ni aene içinde hakiki ve samimi manasiıe Hami~etli Türk ana-
tecavüz takdirinde ise aralarında mil- Sayın arkadqlarım: tah::ilat rakaın!anna i.tinat ettirilmit. I _SONU ı JNC1 SAldFEDB -
şaverecıe bulunacaklardır. sının Tay yare cemi-

ı.onc:1ra, 23 (AA) - Parlinıento ma- ....,1. B nvdet et ... I vetine teberruu Sovyetlerin Londra elçisi B. Maiaki 
- SONUI ctSAllİFEOE - '-J no omaya .. 1ı 

Valimiz 4 veya 5 
Haziranda gelecektir 
Bay Etem 

gazetemize 
Ay kutun telefonla 

vuku bulan beyanatı 
Bir muharririmiz, 1zrruı: ~aliliğine ta- ı 

Y k l 
yin edilen Balıkesir valisi B. Ethem 

U.. se en Aykutu şehirler arası telefonunda an
yarak. İzmire gelecekleri günü öğren-
mek istemiştir. Balıkesir viliiyet . ko~-

B •• l ğındaki makamında bulunan yenı. valı-utce er miz bize telefonda şu izahatı vermiştir: 
' • •• - •Gazetenizin gösterdiği alfiadan 

----f;r dolayı teşekkür ederim. T~>'İ:° emr~ 
ŞEVKET BiLGiN henüz bize tebliğ edllınemi.ştir· Bugun- , 

lerde tebliğine intizar edeb~iz .. 
.. . . .. . Bu hafta içinde tebliğ ec.lılse bile ba-

Butçelerm hakıkaten umıt, cesaret zirandan evvel lzrnire gidt"ceğirni :ıan-
ve uyanıklık veren, yol gösteren bir netmiyorurn. JrfalQm olduğu üzere ay 
fazileti vardır. Bir milli varlığın icra- sonunda parti kongresinde bulunmak 
atında muvaffakıyet derecesini ölç- üzere .Ankaraya gideceğim. Bu hesaba 

ltalyan - Alman askeri ittifakının 
S?:izli bir zeylinden bahsediliyor 

Tokyo, 23 (Ö.R) - Asabi psetesinin ittifakının imzasından bahseden Paris 
Komadan aldığı bir habere göre, İtalya Soir gazetesi, bunun hldi,,elerin tacil 
Alman askeri ittüakinm Almanyanm ettiği kötü bir izdivaçtan ibaret olduju- ı 
Polonya aleyhinde, İtalyanın Fransa nu yaz.ıyor. 
aleyhinde nıüddciyatı etrafında pzll bir 

1 

İntransigeant gazetesi de, esasen mev
zeyli mevcuttur. cut vaziyette hiç bir değişiklik olmıidı-

Londra, 23 (A.A) - Londranın si- ğını ancak Ahnanyanın 1t&lyan kuvvet-
i t 1 -· a ı llHL . >.uı U!J<LL·IL -

yas ~e.parlamento m~afill ~-tal- - SO!<ııU 5 İNCİ SAHiFEDE - - YAZISI 3 0NC0 SAHiFEDE -
yan ıttifak muahedesıne ve Danz.ıg hA- • 
diselerine o kadar fazla ebenuniyet ver-

;:ı~ny~~~~.i:~~~a=~ke~!:": Cenevrede mu··hı·m 
nlacağı urnıt edilıyor. 

Ancak Berlinde, ittifak muahedesinin 
imzası merasiminde •İtalyan siyasetinin 
kat'i olarak tesbit edilmiş olduğu• hak
kındaki beyanat ve Danzig Mdiseleri bir 
kısım mebusları Sovyetler birliğiyle bir 
An evvel anlaşma yapılmasının çok mu

Ribbentrop muahedenin im.uuını müte- vafık olacağı hususuna Uma eylemiştir. 
a.Jcip halkı aeldmlı11or Paris, 23 (A.A) - İtalyan - Alman 

görüşmeler oldu 
mek istediğimiz zaman nasıl ve ne _ SONU 2 tNd SABlFEDK -
kuvvetle bir bütçeye dayandığını ~~--------:::------------=---------------:-----

:::~ı~:::r g~~~!;:ı!1~:il:ı ;t -Almanlar endı·şe ı·çı·nde 
Gafenko - Markoviç mülakatı 

hakkında Boneye malômat verild i 
ıen bir bütçe karşısında bulunuyor-
sak bundan ferahlık duyabiliriz .. 

Maliye vekili Fuat ağralmın 1939 

bütçesi münasebetile Büyük Millet Fransız harı·cı·ye nazırı B. Bone Meclisindeki izahatı bize bu ferahlığı 
veren işaretlerle doludur. En mühim 

:~~~~e;ü.:~u~~~!::ı~t~~er~~.:1~; 9'azeteci1ere yeni beyanatta bulundu' 
arzetmekte olmasıdır. Bu suretle, , 
Cümhuriyet maliyesinde denk büt
~.ler ananesinden sonra bir yükselen 
butçeler ananesi yarablmıştır. 1 

1939 bütçesi 1938 den on bir mil- ı 
yon lira fazladır. 

Beynelmilel buhran dünyanın her 
tarafında sarsıntılar yaparken bizde 
de yeni bazı vergiler ihdas edilmiş 
olsaydı, yahut ta mevcut vergilere 
z~ml?r yapılsaydı bu yükselişi belki 
hır zındelik , bir kuvvetli inkisaf ala· 
meti saymakta tereddüt ederdik. 1 
.. Fakat yeni vergiler ihdas etmek 1 

şoyle dursun, bazı vergilerde indir
meler yapıldığı halde inkişafın de
vam etmesi memlekette refah sevi
yesinin yükseldiğine, iktısadiyatımı-ı 
zın siyasi buhrandan zerre kadar mü
teessir olmadığına ,üphe bırakmıyor. 

- SONU Z tNct SAHİf'EDE -

Paris, 23 (Ö.R) - Fransız hariciye n-zın B. Ronne Cenevrcdcn ayrılmak 
iizeredir. Mumaileyh Lcrd Halifaksla ıjrüşmeleri hakkında matbuata şu mü
him beyanatta bulunmuştur : 

•Diin l..ı0rd llalifak5 '\'e Maiski ile yap'ığım çok iyi görüşmclerdc.n sonra Uç 
memleket ara. ında bir anlaşmaya miin ·er olnınk Uzcrc yapılan görüşmelerin 
siirntlc neticeleneceği knnaatini elde etıni bulunuyorum. Ilu anla nınnın akdi 
Fransanın zaten merbut bulunduğu emniyet !li~crninin takviyesi \'e sulhuo tar· 
sini mahiyetinde olacakbr. 

** Bu haberi mevzuubahis eden Jurnal Bu anlaşma İngiliz umumi efkan tara-
diyor ki : •Umumiyetle çok ihtiyatlı ha- fından şimdiden çok iyi karşılanmıştır.. Sovycılcrln Ankara büyıik ~lçisi dün. sa t.ah T?rkku~n'.ıın 1ıçU§ meydanLarmı 
reket eden B. Bonnenin bu beyanatı gö- B. Edenin gazetesi olan ·Yorkşayr . gczmı§ ve faaltyetı tctkık etmıştır 
rüsmelerin muvaCCakıyetine delildir.• Posh diyor ki : Cenevre, %3 (Ö.R) - Milletler Cemiyeti konseyi iiğlcden sonra toplandı. S.-

Paris, 23 (Ö.R) - Radyo ajansının Sovyet Cümhuriyctlerl birliğiyle der- hah delegasyon reisleri arasında görüşmeler oldu. Fransız hariciye nazm Baı 
Londrada salahiyetli kaynaklardan aldı· hal bir anlaşma akdi, Alman - İtalyan Bonnc Yugoslavyanm Cemiyeti Akvam nczdindeki mümessili Subotiç ve ~ 
ğı haberlere göre İngiliz mahfelleri şim- ittifakının teşkil ettiği tehdide demokra- manya hariciye nazın Gafenkoaun Belg dda Yugoslav hariciye nazın Maria
di Sovyetlerle müzakerelerin yavaş, fa- silerin en müessir cevabı olacaktır. kovi~lc mülakatının neticesini bildirmek için Ce.ne\Teye gelmiş olan Romanya 
kat emniyetli bir surette kat'i anlaşma- BüyUk Liberal •Mançester Guardi- hariciye müsteşannı kabul etmiştir. 
ya do~ ilerlediğini ihsas etmektedir- yan• gazetesi de şunları yazıyor : ** 
ler. Ayni mahfellere göre hazırlanmak.ta İngiliz - Rus anlaşması esaslı bir §C- Berlin 23 (Ö.R) - Berlinde çıkan altıncı maddesinin takviyesi 1ehlnc1e lıe-
olan anlapa esuJan üzerinde Fraım& kilde tahakkuk edince lJlı esas iizeriııde •Boner Zaytune• Milletler Cemiyeti zı müzakereler cereyan ettiği şayııma 

INd - • - 80lll1 J JNcı &\lllP.l:Ds -
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Kararnameler ... iR 
' 

BE 
örf ez Balıkçıları • zm - a Yeni bina vergisi niza 

namesi meriyete girdı .•. 
Yeni nizamnamenin tam metnini kari/erimiz 

bu sütunda bulacakhr 

----&·---
Tehdit mektubu 

gönderdiler 
Zabıta, bu melıtubu 
gönderenleıtl arıyor 

Münakalat vekaletine 
bir ariza gönderdiler 

TF.MYIZ 

Bundan °" gün e...vel Bayraklı ile l 
8 T . k . nihai kararı üzeri Sallııme arasında Bn. Müyesser adıııdal ................ BalıkçrlaTın Şikayet eri .............. . 

- - ı eft171Z omıoyonu • bir kadın Bn. Atiye ile birlikte gider- sizlik ınt.,.ilftd asıtalal'I 
ne, binalara tahmin edilen gayri safi irat- ._ ,, ... ,..,_,_,_ ·---~··una ""'°"m'° ve l •• Sermaye ,, - en av v 

T.ı.nn. ~ mali -..de il.in "en ....... ..._....... ._._._ ..,...___,, 1 ihm 1 ·· ünd "s 
....... •J'Dll !ar tamamen kesbi ka14'et eder. Müyesserin bağırmasa üzerine etraftan. yoktur. 2 •• Dalyan ar a yuz en az 1 • 

edilemezse bu hal ertesi mail 71ldan iti- Madde 39 -Tahrir Ye istinaf komis- yetişenler suçlulan yakalamı._~L tibsaıat yapıyorlar. 3 .. Köpek balıkları, kör• 
baren yeni tahrir neticeleriain ıme<İJ'- Fonları ae temyiz komisyonunda koınis- Bu tecavüzü yapan Hasan Can ve 0ıı- feze _,_ balık neslini imhada deyaJft edi• 
konulmasına mani teıkil etmez. yona gelen Te komisyondan çıkan evra- man Ö7.er tevkif edilmi.~ti. Bunlar ha- fiAA - İz in 

Tahrir neticesinin tatbik mevküne va- kın kaydına mahsus bir evrak defteri ile len mev~~urlar. . yorlar •• 4 •• mir halkı balık ihtiyacını tem 
ıı:mdan evvel bazı mükelleAer haldonda verilen kararların zabıt ve kaydına mah· Bn. ~u~. evvelki.~ Menemen edememektedir. İzmir balıkçılarını bir teşki• 
. . f k . il k 1 caddesındeki evıne geldıgı zaman kapı- b" 1 ti k eti k smda .. tına• om'.'Yonunca Ver en. ~rar arın, 8U8 bir de karar defteri tutulur. D1ll anahtar deliğinde bir mektup bul- lat i~de d° eş rme zarar arp 
tem~ız ko_~ .. yo . •ınca nalczedilmj' olmuı ı Bu defterin m11ntazam tutulmaandan muştur. Mektup, iki mevkufun ifadesiy-1 bulunavoruz •• 
yeru tahrırın tatbıkma baı:lanmasına Te lj ve muamel8.t ve muk.arrerahn günü günü· le yaztlm~tı. Mektupta .şu cümleler var- ••••--••••••••••••••••••••••••••~···~··•••••••••••••••••••••••••••••••••U••••••••••• 
bu mükelleAer istinaf komisyonu karan- b d ft d k d d·tm . d k dır • Izmir körfez balıkçıları cemıyetı, de-• ne u e ere ayeı esınenve o~ · ··kal ek 
na ı:öre tekarrür eden iratlar üzerinde misyonlarua aair idari işlerinden komi... _ •Evini yokladık, bulamadık.. Sen nizciliğin muhabere ve muna e '' O.-
vergi ı.haldtak ettirilmeaine mani değil-·•• · 1 • ld" bu kafadan vaz geç .. Sonu fena olacak .. letine bağiıınmıısı üzerin" alikadar ve-

! 
Yl"I- ıs en mesu ur. İkim.iz L-'-'-·- de isek bcşinıi.z dı. h. 

dir. Keza ıahaklaık idarelerinde bir (bina .,.._........c ~·- ı kal.ete müraoaatte bulunmuş ve ımaye 1 
T . k . ,___ .. tah dayn .. Aklını başına topla .. Olmazsa hır' d"lm 1 ... 1. h tınişlerdir Balık-
emyız onmyonu .uuarına gore • tahrir deAeri) bulunur. Bu deftere talırir gece evde bastınp öldüreceğiz.• J e ı e erını ıs ır am e . 

min olunan irat artar veya eksilirse fazla komiqonlannın tevdi edecekleri tahrir Zavallı kadın bu mektubu alınca de,·. çılar cemıyetı ~r::rınd~ muhabere. ve 
tahıil olunan vergi mükellefe reddolu-ı lu L'-L-da -~ bil"- hal karalrola müracaat etm•otir Zabıta münakale Vekaletıne gonderılen nrıza ena naJUUD. cereyan coen wnum ""i • ' 

nur. Noksanı ikmalen tahakkuk ettirnir. itiraz, istinaf ve temyiz muamelatı tarih tehclit melı:tubunu göndet<'nleri ehPm- aynen şudın·: 
. l d dil. ıniyetle aramaktadır. 1 - Mıntakamız balıkçılru:ı, sermaye-

! 
ve nurnarasıy e muntazaman erce ır. lfııNlııN*,,,,,.,.,,,,,, . . . . lcaF.iJ-.l' c_. __ 

Bina ·-• -·- d ft · · ~--- bir ııu- sız, himayesız hır --· .,.,,. . ....emaye ve 

- BAŞTARAFI 1 İNCi SABİl''EDE -

Vatıındael-ııı kez-aç tıımyM 
yiilr...!memit ol.aydı biitçrmizıW; 
bu canlılık elbette görülmezdi. Mem
leketin parlak istikl:ıali için bundan 
daha kuvvetli bir İfllret olamaz. la 
eezo unun yaklaıtıiı şu (Ünlerde bu 
noktayı bilhassa tebarüz: ettirmek 
isteriz: 

Türkiyenin mali kudreti siyasi, 
askeri ve iktısadi kudretinin bir neti
cesidir. Önüınüz:cleki günler geride 
bıraktığımız günleri asla aratmıya
caktır. Bu itimadı bize telkin eden 
kör körüne bir nikbinlik değildir. Ra
kamlaırlır. Onların belağatindcn 
kimse şüphe edemez. Yine bu saye
de anlıyoruz ki devletçe alınan ted
birler, iktısadi kalkınmada kendisin
den beklenen neticeleri vermektedir. 
Halkın umumi refah ve eaııdetini, 
yurdun emniyet ve selametini dü~ü
nerek hassasiyetle tatbik edilen bir 
milli politikanın her sahada lehimiz
de tecelli etmemesi imkB.tum:dır. Hiç 
bir hadise, bugün büyüle sevinçle 
kaydettiğimiz: bu inlô~fı ııelcteye 
uğratmıyacaktır . .......,. e ennm lllllıl~ v d la . le- ı-· d 

rette tutuJtnMundan Te muamd.B_bn bu eteriner Vesait fıkdanl O yDq UZUDlU ere-
Madde J6 - btiaaf komiqonlan lı:a- deftere cünii gÜnÜDe lı:aydedilmeoindea , cesin.de istihsal yapıl•mwmıılctadır, Av 1 19.38 sencainin dı, ticaret yekünu 

r~n ~~ ,,,;;ı.e0;R.er, 1ı:arar1ann_ı.-- h-t -·Leıırbe varidat tahakkuk me- Kaıfltosıında yeni tayinJ va.sı~ fenne uygun ol.manuılda. bera- 29'4,8 milyon liraya ·~ olm'Ufhır. 
dilenne ıd>!ii ol-- cu n h-ı idare .-f&ıı birmci deı:ececle meouldürler. pe naJıiller ~her eski ve yıpranmııı bir haldedir, Bu Bıı yelciin, son yedi llCBe zaliı ~ 
varidat -ı.n da bn Iı:uıuU.. ...m- Madde 40 _ T .ittir ......blariJe tah- . . İlhami Aııııel T vasıtalar ile yapılan avcıblı:, balıkçılara en )'iibdı: kıymeti l1llflcil etmektz: 
dat dıııiıı: • """di edildiii siiooil lllki>e- •rir c:en-ellerinde ve komioyonlarm lı:aru , ... 1!:';"~:~..ı.... veterineri b:j anı:ak btı\:sır bir ekmek paı:ııa :emın- olao 1937 yeldmumlma yüzde 17.J, 
den güoıııl.. iıilı '"™ 30 cia ıaıimda taJa- deftıederi.de ı.alı: ve oilinti yapılamaz. rahim Ôzıek Torbalı veterinerliğine, Ti-• den ileri geçeınemekt~. Badııiz, he- Bahkçılar cemi:ııeti reisi 1936 dan yüzde 40.2. 1935 dıeıt Jiiı:· 
~izen wlr:ht icnm bılebiade W...bi- Ş.,.et banlar üzerinde taahihat 1'11Pdmıuo ,.., hayvan sağlık memurı; Faik Ürüm: ~ bir var~ ~ ~ .ködezi- de 59,5, f 9.34 den yiDde 64,7 faz. 
lırler. llz:un edine taoıhihi iı:abedea kelime ve İzmir merkez hayvan sağlık memurlu- 1 mız bu ve aşağıda arzettiğimiz Rheı>ler düşkündUr. Yiyememelemıin setıebl ti- lııdtr. Bu kuvvetli yU\ l'ı 1939 ee-

TerlQ'iıı: trl..,l=ri makbuz mulı:abiinde ralı:aml.ann üzeri.eri .,ı •bilecek bir au- ğuna, Torbah hayvan sağlık memuru 1 yüz.ünden istifadesi% bir hale gelmif gi- at bııbah1ıpırlmı ve bu fiat bahalı1$- neW:ıdc hiç alraamadım devam ede-
ait oldaioa taJ,,,lclnılr idareoine ...ml;r. • • "- _,_1 __ L - - Mustafa Baydar Bayındır hayva.n * ıhidir. Mıntalcamızda mevcut dalyanlar nın da t-killtıııdıktan ileri gelruıi an- cektir. Buna da katıy' etle iman ediyo-rette çızcı ne ,......e..,.. uotune .,.eya yanı lık urluğuna. Merkez hayvan sağ- -. 

Telll7iz iııtidalan verildiği tarihka ili- b do" yazılır. Bu euretle J'1lpılan lık mem Hazmı Oka Ula ha çok bakımsız kalmıştır. Milltezimler mu- ~ıhynr. ruz. Ezcümle Almanya ile ticmeti-
baren banlara mütnllik enalt ae bera- ıa"::eT, =.,.on reis ve azuı tarafın- sa~em=urluğuna, ı!er~ ha;:: ayyen bir zaman için kiralamakta bu - 3 _ 1zmir balıkhanesindc körfez ba- mizin Türk - lngiliz anla..,.,uuıdan 
ber en geç bet cün içinde medcezde mil- dan tudilı: ve ~ olıınur. sağlık memuru Mustafa Baştopçu T°ll'l' lundukları bu dalyanlardan yalnız şah- lıkçılarıwn mütevali şikiyetledni mu· miiteeıısir olacağını zannedenler tah-
tefekldl TergİIİ temyiz komisyonıma gön- Madde 41 - Umumt ıahrirleri 5 5 inci hayvan sağlık memurluğuna, merkez s1 istüadelerini gütmekte, zarud olan cip olan sebeplerin birisi de ıudur: minlerinde aldandıklarını görecelı:-
derilir. madde mucibince bitam bulan tehir. ka- memuru Halil Ay~t Kemalpaşa hay- imar cihetini düşünmemektedir. Bu Körfez balıkı;ıları sattıkları balığın !erdir. Bizim lngiltere ile i~ birliğimiz 

Madde 37 - Temyiz lı:omi.,.on11 her van sa~lık memurlugu.na,_ merkez hay- yüzden senelik verimleri -dalyanına gö- .. alndaki namlar altında yUzde 21,5 "u- sulhun lehine olan bir birliktir. Nor-saba veya köylerdeki binalann vergUeri -ıık Ali ruza A n Se- -:t b" ~ 
üçü de maaılı olmak üzere bir reis ve iki vfe~h~ag h memuru •1 k cul • re- 17-100-150 bin kiloyu aşan dalyan-ı nu veTınektedir ki, bu da fakir balıkçı- mal münasebetlerde bulunduğumuz binaların tahrir ve iratlarının tahminile n ısar ayvan <ag 1 ın=ur uguna d . d ka ti 'f'L b. esriki 
azadan terekküp eder. Reis ve azaların istinaf tetlci1derinin bittiği tarihi takibe- naklen tayin edil.mi:ılerdir. !ar, her sene te ı:ıcen ~anı~·· -~- !ara büyülı: bir yüktür. hiç bir memleke e,_~aın"' _ır_~_,_..,_ 
Hukuk Fakültesinden veyahut Siyasal den mali oeneden itibaren yeni iratlar Bu memurların maaşlarında her han- betmek suretiy yarı an a:ıagı uşu- Hazine vergisi yüzde 12 mesaiye mani te§ıW etmıy~. 
bilgiler okulundan veye ticaret okulun- üzerinden tahakkuk ettirilir. Bu muame- g; bir değişiklik yoktur .. Keyfiyet vekll- rü1.ıni4< bulunduğu ve bu hal ile daha zl. T.ayyare , 2 Almanlar Türk piyasalarından asli 
dan yÜbelt ı.:-..utan mezun olması ıart- leleri• bittiği maliye vekaletince ilan olu· Jetten vil.iyete bildirilmiştir. yade dti§ürüleceği ve sonunda bütün Cemiyet • L VZBklaşmak istcmiyecdtlerdir. Daha 
br. Reis Te azalar; adliye vekaletince en -- istifade imkB.nlarını kaybedeceği kanaa- Mutemet ., l simdiden Alman firmaların giiııter• 
apğt ikinci .. nıf bakim vulmı han olarak nur. A ) b ündeyiz. Kabzumıl • • dikleri ı:..-ı:.-. bu kanaatimizin deli-

Madde 42 - Her ocııe huousl idare VCJ ar ayramt ·~.r~• ııötterilecdt üç namzet ile maliye ve de- Körfezde türeyen ve gittikçe artan, Yardımcı ~ 2 lidir. o;n.er taraftan kendilerile çok tahaklcuk idattlerince müteakip mali se- ..., 
biliye vek&letince en az üç ııe.ııe müddetle Halkevi avcılar cemiyeti senelik avcı- balık neslini kurutan kaplumbağa ve Yekiln > 21,5 kuvvetli dostluklar tesis etti!limiz 

d- L .__ d ed al ne veqilerinin tek&lif cetvelleri tanzim da T k altıncı~ ana yu .... n erec em iye !ar bayraırunı 28 mayısta Tahtalı köyli- yüz binlerce kope·· k balılclarırun imlıam Ynkanda kısaca ltülllsa ettiğimiz bu ln,,.iliz ve Fransız piyasaların Ür ve malt seneye ıdcaddüm eden Nisan a71 ğınd · ği .. ah 
Te dahiliye _,.,;,,ederinde bubmm,. nün meşhur çınarlı . a. tert;i0 _etm.e için elimizde hiç bir vasıta yoktur. Bu vaziyet '-·-ısında lzmlr halkının ucuz- mailanna geniş bir istib.lak s ası açı· ._. iPıidaamdan evvel ht18usi idare tahsilat kar ı t did ~. 1 
o!Plllardan g6oterilecelı: üçu ,.; cesnan ar aı; ırmış ve şun en ıc~p " en hususi& mukaddema, Iktısat vekaleti ve ca balık yemek :imkaru olmadığı gibi bu lacağını kuvvetle ümit ediyoruz. n-
9 et dan. dtill . heyetin dairelerine tevdi olunur. hazırlıklara ba·•larrın;tır. . da ·ı il ·-"-'el. b' J 

-:'_~,_ -K . ııe~ T en 1 H • Tahakkuk ıubesi teşkilaıı bulunan yer- Bayram için' geçen senelere nazaran Izrnir defterdarlığı makamları nezdmde şerait altında iitilısalltın artması gı tere ı e ~u.n vdau ı dır an a~ma 
ce _..... o.....,,..,..,_ nya eza L aruı- d • I . daha zengin bir pro"'"'•n hazır!·--·.+.~. yaptığımız mükerrer teşebbüsler de bir mümkün değildir. Izmir balıkçıları bir mukav_eles. ı ıçın. ev_am e en m. uza. • da b,.,.__0 _L__ b-'---L '-'""'erde !erde cetvellerin tanzim ve tev Ü ışen ... - ~...._.~ k d" - be le 

.......- TW<U ~ mnuau Şimcliden bir çok kimseler bayrama semere vermemiştir. teşkilılta bağlanmadıkça, himaye görme- kerelenn ı tısa ı munase t rımıze L__,__ L_ ___ h,......_ -L..-L? ,_..._ ~- ~- bususi idare tahaklcuk memuruna niyabe- k . t k tı• ---'! L--'-- • 
.,,_.. °"" .e&a>_,.. r~~ ~ ı- 1 iştirak etme üzere cemıyete müracaa 2 - Yukarıda saydıgwıız öebcplorle dikçe, çok ze~ olan bu deniz "'"'ııtı- urve ı mesııca er nazını)"lcaınnı ··lı -~-'- ._~ o'--L göoteril---'- L• __ ten bu ıubelerin bina yergisi tahakkuk 1 d p balıı d.. k ak H··ı· 
~ ......n .....,. ...--..; """"' "'"" etnili; er ir. aza~ sa .sru:t orfte av- Izmirde halılı:: fiaUeri et fiafümrulcn çok 111izden istifadeyi düşUnmek beyhude muhak ak sayın tayız. u asa 
nn-ooe'OI eruaıdan oeçllir. memuru tarafından ifa olunur. cılar ve saat yedide de ge:r:ıcı1er hare- yüksektir. Halk bu fiat yükseklig" i yil- olacaktır. müstahsiller, İş adamlan, tüccarları-

__ ,__ b Tekalif cetvelleri, mükelleflerin isim· k t d ki d '-- bii k 
T-yiz komisyonu reİ8 ve........., • e e ece er ır. zünden balık gıdasından mahrumdur. Izmir körfezlniJı bol isühsalat için ü- mız önümüzdeki giinı=e .. vü 

vazifderi bariıinde mullimlik ve dahil !erile şöhretlerini ve ikamet mahallerini -- Iz.ınttd., eyi cins balıklar ancak lnb 30f- tün iınkAnlara malı1t millt bir servet kay- ümitlerle ve sarsılmaz biuı.ikbinlikle 
., ..... _ L:... ve binaların katiyet ite.beden gayri ııaS K O y L •t 

old.iu halde -1 n h....t ......,. ..;,, 111 ralarda istihlak edilebilmektedir. Izıni.. na"" olcl""'' bu kaynaktan istifade on- balaıbilirler .... varidatlan1e yergiye matrah ittihaz edi- ı;• ""'"' f .... 
J>ir ıı::~o::·.,..,uı.mm mwelı:a- lecelı: safi iratlarını..., tahakkuk eden ver- Verilen topraklar rin nüfusuna nazaran lstihsaUt ta pelc cak yukanda arzeıtiğlmiz lmsnsatm İT.it- $EYKET 8 l.Guıı 

gİ miktarını ihtiva Te tahsilata esas te§lclJ 20 senelik tecilden aaiır. !ea Ve lqJıJrçıı)&rl.llllZUI Detrlet idareııin· -*-
bea altmdadır. Ancak lı:omi.,.oa- ka- eder. istifade edecek Kmtakamwn ya.km senelerdeki ı... _ de ılıir tepıkkillı! bağlanması ilP kabil Be d 
za.I r:laetlenn.e mildabala o)ppemez 1-- - , .... L....;l_\_ :....:ı. llb 1 -·~ rgama a 

..- Hatalı ıahaldı:uklar üzerinden tahsilat - ·· iller ~dır sap,,... gore, -~"' .,...... "'" SL o a .. -.uurr. 
Madde 38 - Bina veqıisi temyiz ko· Topraga muhtaç koy~ e : 50()..550 bin lı:ilo raddeshıdedir Bu mah- Her çetin işten başıncı bir kudretle Kermes &-enff""le-s . ko . gel t · tal icrıı.sı caiz deiiJdir. T alıeil memurları ma suretiyle 928 senesınden sonra ven· - ~ K ra 

)Dul .Y~ "dde~onafındaen i;:;:i U:~ muttali oldukları hatalı tahakkukları hu· len topraldarm, yirmi seneh1t tecilden sulüıı. kı.7ıneti ise 100-120 bin Türlı: lira- çıkan sayın Velcilimizden, balıkçılar.mı- Bergama, 23 (Hususi) - Kennes ŞOR· 
e~:"a mu ti~~ vteı: dil uamele- susi idare tabakkuk memurlarına bndir- istifade ettirilmediği maliye veklletinin sıdır. 1zınirin nüfmuııa nazar.uı bu is- zı "" balıkçılığımızı yüksek lıimaye ve likleri büyük bir alaka içinde devaı 
etwı;ten sonra, WllrD" ve a m nazan dikkatini celbetmişti.r. Vekfilctten tihsallt, insan bapna senede ~,5 kilo idareleri altına alınmasını ve meV%1lbahs ediyor. Kermese iştirak eden köyliller 
!erinde tatbikatın kanun ve nizamnmııe meğe mecburdurlar. gelen bir emirde, toprak alan köylülerin balık isabet eder ki bu ıılsbetin lı:ayde projenin bir An evvel kanuniyet kesbet- ve halk Bergamada ne.şeli bir hayat ya-
h~L- __ ,__._ - olup o'--~ı:;ını ve Cet...eTier münderecatında: b '---·- k dil nn· e toprak verildi.<i ' • u..>.. lın !ardır 
ıucuuucnne uygun UDAD • orç.....-u".". en e_ . ~- değmiyecek kadar kil ülı: olduğu göril- mest yolundaki himmetini:r:i, mevcudu ratmağa mınra,,,..... 0 US • 

tahmin edilen gayri safi irada itiraz edil- A) A91l mükellefin gayrı kimse mükel- tarihten ıtibaren yırmı senede tahsilı - ç Bugiln öğleye kadar Halkevi bahçe-
! f .. t ·ı k ı·cap etti"' bil"'-''-'<tir. . luyor. bini aşan balıkçı namına yıilvanr ,.e en sın· de davul zurna ile milli' oyunlar oy-mipe gerek m'""'ut vesikalardan, gerek e gos en me : ,.. ~~,..., 

B) Tah . ,__ ti d . _" -- Halhuld mıntakamız halkı balığa çok temiz sııygılarımn:ı sunarız. nıınm,. ve m"-"· konseri V"'..:1-:...ı ••• icabında mehallinden sormak ouretile el- rır .... yı arın an gayn san va- s~-;;;, .ikide~ -~ 
de edeceği malilmattan hasıl olacak ka- ridatın cetnllere naklinde veya gayri safi iLK iPEK nıiştir. Saat on dörtte bağlar alanında 
naatlara istinaden tahmin olunan gayri varidatların safi irada tah..;linde hesap KOZASJ MAHSULV M t • k b 1 panayır gezintisi yapılmıştır. Gece da 
aafl iradın mahalli ve umumi vaziyetlere yanlışlığı vukua gelmiş olmak: Senenin ilk ipek kozası mahsulü ZI- eme çı u varı Halkevi bahçesinde ınlill oyunlar oy-
ve hakikata uygun bulunup bulunmadı- C) Üçüncü madde mucibince tamamı raat mektebinde idrak edilmiştir. Bun- nanınıştır. 
ğını tetkik ile brannı Tmir. akdir edilen veya bir kısmı versiden muaf olan gayri lar satılmak Uzere Bursaya gönderiJ&. 
iratların tetkikinde binanın bulunduğu oafl varidatların tamamı sehven matraha cektir. BA IINDJRDA. 
cüzütanım tabririne bqlendıiı ııene reyici ithal edil-le. -- Bay Mazhar Yalay yeni açılan bulvara BİR Y.AKGJN 
esao İttihaz olunur. D) Matralıa nazaran vergi miktarı Radyoloji müesseseleri . 1 Bayındırın yeni cami mahallesinden 

Temyiz komiqonu ı..tkiketmı kolay- }'1U1lıJ t.-ı> ve teobiı olunmak ouretlerin- nizamnamesi geldi bu lSmtn Verilmesini istiyor Hüseyin oğlu Mehmet Ali, Kara kayalık 
l"fllrllUlk için remıi dairelerden, m•halll den birile maddi bir oehiv ve hatanın vu- Radyoloji, radyum ve elektrikle ted~- mevkiindekl zeytinlikten geçerken -ya-

ticaret odalarından lüzum gördüğü n kua geldiiii gerek mükellefin müracaatı vi müesseseleri hakkında hazırlanan nı· Boy Mazhar y alaydan şu mektubu inkılaba ve yurda kanını ve canım ve- nık o~an ~ atmış, ~ yangın-
işine yanya.cağuıa kani olduğu malü- Ye gerek oair her hangi bir ourette tehey- :uıınnaıne icra vekilleri heyetince kabul aldık : ren (Mehmetçik) in iaml hiç bir bulva- da elli kad~ zeytin aia":' l'.'""'111F· 

~~-edene humsi idare varidat tahaklı:ıık edilmi'"''"· Bu nizamname ile radyoloji 9 Eyl01 meydanı ile r~.ı. hııstanesi ra ve caddeye korınmdı .. Yeni açılan yo- Suçlu adlıyeye verilmiştir. matı istiyebnir. ,_ .~ .....,..= 
Temyiz komisyonu, temyiz ev-rakını memurunun müzalcerelerile hu luının ıe- müesseselerinin çalışmaları kontrol altı- arasında beton bir yol inşa edildiği ha- la (Mebmetcik bulvarı) veya caddesi is- --

·ura.. tle te•'-ik ederek bunları evrakın ko- hiv ve hatalar taolıilı olunur. Tahrir vara- na alınmakta ve zarar verici rontken berini bugünkü gazetenizde okudum. mi verilirse İzmir şehrinin ~n büyük ka- HalkeviDde Konlerans 
""' ka tvell . d ~-L"--· • d ışıklarına karsı alınacak koruyucu ted- Şimdiye kadar imar sahasında bir çok dirşinaslığı yerine getirmiş olacağına İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakill-. d d "tib en geç üç ve ce enu e uuuu.ıu ıcap e en h d·ı k dir ll 

1 
. E - · d be · b · Ü1 mısyona vuru un an 

1 
aren • ııelıi h tal __ ._ dil" k birler iza e ı me te . yo ar ve bulvarlar yapıldı .. Bun ara, ınaruyorwn. ger sız e nım u ma- tesl döçentlerinden bay Hilmi Ziya -

ay zarfında karara bailamak mecburiye- madı T Te. a ar an""" ~- ot o- -*- inkılaba ve yurda hizmet eden bilyükle- nıma .iftiralı: ediyorsanız merciinin gözü- ken bugün Halkevi salonunda saat 17.30 
tindedir. misyonu kararile ı.a.lıih olunabilir. • rimizin .islınleri korunak suretiyle İzmir nli çelmenizl rica ederim. da (Tabiat kanunu fikri) mevzulu bir 

Temyiz komisyonu bozduğu kararlan Madde 43 - Binaların gayri ıafi irat- Ticaret ~aJtibti_ b~a~I şehrinin kadirşinaslığı. gösterildi.. Fakat l\UZBAR YALA.Y konferans verecektir .. 
bozulma oehe;>lerini zikrederek utinaf larmda 44 üru:ü maddede yazılı qk.ôl Ticaret odası ıdare h'.'yetı bu~ .?gi: Bu değerli konferanstan lıalkmn:r:ın 
komisyonuna geri eönderir. istinaf ko- daireoinde ~ezayÜt .v?'a tenakıiı vukua ~:,;:t~=:- ti=~~ ~~~~tir. Ziraat Mektebinde tzmir • Kelnalpap faydalanmasını tavsiye ederiz. 

misyonlan bozma kararma uyarak boz- gelir ve,... binaların u~ ta:z14nnda ıa- Plıln muvafık görülürse ticaret kulübil Mezuniyet lmtfllanları pıeıd... • • -*- 5 
ma muamelelerini temyiz karan daire- havvül olursa. (kalp ..... ıfrag) on ~n ... binası eksiltmeye çıkarılacaktır. )1111'ın başlıyor Uzun müddettell beri tamirden geri Valımız 4 veya 
•inde tzımamlar ve evrakı taadik edilmek de bir icra edilecek wnuml tahnrden -*- z· t '~-b· d . et. tilum .__, __ olan İzmir - Kemal-- ~sesinin 

dili ıl . ıraa mc""' m e me:ırunıy ım • ............. ,....... ~ h • d J k üzere temyiz komisyonuna gönderir. An- maada huswıt ... t 1'11P ~: • • ZiBAt NEŞRiYAT larına yarm başlanacaktır. 1 İzmirden itibaren on dördüncll kilomeı- a ZI r a O a ge ece 
cal:. tahmine mütaallik naluzlarda i ıinaf Tadnat mevzu ve ferdi uzere iki ,... Ziraat veklleti, vekaletin zira! neşri- Son sınıfta 22 talebe mevcuttur_ Hep- reye kadar olan kmnı esaslı surette ta-
komisyonu urar edebilir. Fakat temyiz kilde icra olunur. yatından bir şeri kitap ve risaleyi köy sinin muvaffak olarak mezun olacaldan ınir ed.ilmif ve tamirat bugün ikmal - BAŞTARAFI 1 iNct SAHİF'EOE -
komi'}'onu tekrar nakzedene istinaf ko- Bir tehir kasaba veya köyde bulunan eğitmen kursuna göndermlştir. z.anedilınektedir. olunımqtur. göre 4 veya beı haziranda İzmlrde ola-

. •t "b b d hinıılanıı tamamının veya bir mahalle, -- lıntilıanlarda Ziraat vek.Aletini tem- * cağım .. 
IDJ5YODD ı 11 aa mec ur ur. • İ sil . ihan kom. . . ıfati 1 - - B İ . - •-·- bir defa gelmiştim.. 

Komisyon bu tebliğlerini doğrudan meydan veya eokakta bulunan binaların BELEDiYE E C'ÜMEN ~ :roziraat müd~~~ ıW':'ı 'b~ O d:'t= .Y;:;ı altında bulunduğu 
dolJruya Tilayetler vasıtuiyle yapar. gayri .. fi iratlarında ,...pdan tadi!St mev• Belediye daim! encllmenl dün akşam ~~ vekaletten bildirilnı.iıtir. Blel lrJk kilovat tarifesi senelerde, esaretiın r.anıanmda idi.. O 

Temyiz komisyonu kararlarını hususi ziidir. Bir binanın gayri afi varidatınde toplanarak bazı ihaleler yapmıştır. m :Nafıa vekileti, önUmüzdeki altı aylık zam.andan beri Cümhuriyet hüküıneti-
1 d 1• f d.d. .......................................... BORS a tcy -nt ..ı~ . -'-~L L!1 t tarife . . , •~--!- d idareler varidat idaresi tarafından karar- yapı an ta uat er 1 ır. : G [ l G ·denler: -y .r. ...,...., için eoca....- aaova sınm nin ı;alışmalariyle ızmır tamamen e-

larln allndıgı" tarihten ib°baren en geç on Madde 44 - Mevzü tadillt yaınlahil· : e <en er, f : Bonıa •--•·--' B "'~·Jd Ertugr' ul t!!Shitini vi!Ayetıe bildirmiştir. Tarife ko- ği~ ve yepyeni bir çehre almı~. İz-••••••••••••••••••••u•••••••••••••••-.. A.Wlu..:.t:..1.1 • -,,C'lf 1 d } k 
ııün iç.inde 29 uncu madde bükümleri melı: için: İzmir mebusu Sadettin Eplkmen, .Anlcan\ya gitmiştir.~ ait bazı ii- misyonu odeılan hayat endeksi cetvelle- mire tayinimde~ o ayı pe ınemnu-
daireıılnde alakadarlara ı..blii olunma• mü.ikiye müfettqi Hayri Orhun Ankara- !eri tM:aret velı:Aletl neulinde tak.ip ede-: rint lııkmiftlı.. Banhır hazırlanınca top- nurn .. Sayın Izmır halkma selilm ve mu-

medıuridir. - ••rııJBDf ~ _ ı .:a B~~· _ . _ ~ _ --~ 
1 
-~· 1 _1,!ntılara Jıeşlen.,ı.+ır, •• btJmv.\Wı:lml.lıilcllı:m •. · · 

kivla ~~ l"'PC'r'n; u~n,1.rl. r~ı.. -~-•--- 1-.J- TT: .a •t, • ..... • · - ... 
.... _.,_ .. 



Büyük Millet meclisinde 
Dünkü müzakereler de evvelki gün 

gibi hararetli ve tenkitli Oldu 
Dün Meclis, Başvekalet, Şurayı Devlet, istatistik, 
meteoroloji, diyanet işleri, düyunu umumiye, tapu, 
maliye, gümrük, ve inhisarlar bütçeleri kabul edildi 

ANKARA, 23 ( TELEFONLA ) - mayıs aylarında göğe baka baka üzülü- Başvekalet bütçesi görüşülürken me
Meclis, Riyaseticümhur, Divanı muI:a- y~ruz . . Sul~a işleri. için ne vakit üç t~or_oloji hakkı~da umum müdür B. Tev
'~ebat başvekllet Şfuayı Devlet, istatiS- yuz milyon lira tahsısat konursa o za- fik ızahat verdı. 
tik ~um müdfulüğü Devlet meteoro- man bulutu takip etmekten kurtulaca- Diyanet işleri bütçesi görüşülürken 

' loji umum mildürIUğÜ, Diyanet işleri, ğız. Köylüyü kalkındırm~ i~in yap~~ s~z a~an Muş. meb~u ~~.Kılınç Ia
Maliye vekaleti, Düyunu um~e, ta- ve y~pılacak olan h:~ . türlu . !~d.bır1:11 yik ~nr ~ev~~tin ;~sm1 butçesınde Diya
pu ve kadastro, giimrUk ve inhisarlar fevkinde bu sulama ışının geldigını bır net ışlerı butçesının bulunmasına karşı 
'Vekaleti bütçeleri müzakere ve kabul daha tebarüz ettirmek istiyorum, dedi. duyduğu hayreti ifade ederek bunun 
edildi.. Emin Sazak bundan sonra et mesele- Evkaf bütçesinde bir fasıl halinde gös-

Dahillye vekAleti biltçesinln müzake- sine temas etti. Eskişehir kazalarında terilmesi imkanını hatırlıattı. 
l'esine başlandı.. etin kilosunun 15, İstanbu1da ise 55-60 MaHye bütçesinin müzakeresinde Re-

Dahiliye vekili yarın tenkitlere cevap kuruşa satıldığını söyledikten sonra hik- fik İnce maliye makinesinde göze çar-
verecektir. metini araştırdığını ve mezbaha diye pan aksaklıkların bir tahlilini yapmış-

ANKARA, 23 ( TELEFONLA ) - bir Allahın belası var.. tır. 
Bugün Mecliste Maliye vekili tenkitlere Bütün dünya sıhhat diye mezbaha Bu sırada dahiliye bütçesinin görüşül
cevap verdikten sonra ilk sözü Em1n Sa- yaparken bizde halkı soymak için, müs- mesine başlandı. Mehmet Aldemir (İz
ıak (Eskişehir) aldı.. tahsili ve müstehliki soymak için yapı- mir), lsayişi ziraiye kanununa temas 

Orta Anadolu yaylasında kuraklığa lıyor, dedi.. . .. ~eı:e~ köyle:de en büyük ıstırabın lsa-
lşaret ederek buna karşı blitçede tedbir Üsküdarda bır mezbaha yapılsın, sus- yışsizlik oldugunu, memlekette asayişi 
8lmak }Azım geldiğini söyledi. lü olmasın da fenni 01511;11, fakat meclisi ~ai!~ te~is~ teinlıı edilme~çe 

Eskişehir mebusu bundan sonra ku- idare .azası olmasın, dedi. . ç:'tçm~n liyıki ile nefes al~yacagını 

B.Gafenko 
-*-

9 Haziranda 
Ankara ya gelecek 

B. GAFENKO 
Bükreş, 23 (A.A) - Romanya hari

ciye nazırı Gafenkonun Ankarayı 9 ha
ziranda ziyaret etmesi muhtemeldir. ------

Amerikada 
24 bin otomobil 
amelesi grev yaptı 
Londra, 23 (Ö.R) ~ Amerikada 24 

bin otomobil amelesi grev yaparak 
Kroyzler fabrikalarının tatil faaliyetine 
sebep olmuşlardır .. Diğer bir çok amele 
de bu grev dolayısiyle işsiz kalmışlardır. 

- /:?-

Bulgar kralı 
Varşova ve Ber fin 
ilniversiteıııerini 
JıafJııJ etti.. raklığm hayvan gıdasına olan tesirine Emın Sazak İstanbuJda hır ekme!- soyledı. 

temas etti sulama işleri üzerinde durdu. fabrikası yaptırılmak teşebbüsüne de Vakit geçmişti. Müzakere yarın 
•Bu meınİekette anlaşıldı ki nisan ve itiraz etti. vam edilmek üzere nüıayet verildi. 

d Sofya, 23 (A.A) - Kral Boris, dün 
e- birbiri ardınca Varşova ve Berlin üni

versiteleri heyetini kabul etmiştii. 

Japonların yeni bozgunu 
Çin kuvvetleri tam mevcutlu bir 

je)pon fırkasını bozguna uğrattılar 

Vcirşova üniversitesi heyeti, kral Bo
rise tabii ilimler fahri doktoru diplo
masını, Berlin üniversitesi heyeti de tıp 
fahri doktoru diplomasını tevdi eyle
miştir. __ A __ 

B. Markoviç 
Belgrada döndü 
Belgrad, 23 (A.A) - Gazeteler hari

ciye nazın B. Markoviçin Romanya ha-
Şungking, 23 «A.A• Hankov - Hsiang- mayısa kadar bir hafta içinde Japonlar bisinde, Nanşang ile Suay - Siye'n ara- riciye nazırı Gafenko ile yapmış oldı°ığu 

1ang demiryolu üzerinde mühim bir as- şimal ve merkezi Çinde asker ve subay sında mühim bir sevkülceyş merkezi görüşmeden sonra Belgrada avdet et-
kert nokta olan Suişan istikametinde olarak on üç bin kişi ölü vermişlerdir. olan Saoyangın zaptı üzerine harp· cep- mi.ş olduğunu haber vermektedirler. 
ilerlemek istiyen tam mevcutlu bir Ja- Salahiyettar mahafilden alınan mala.- hesi yeniden istikrar kesbetmiştir. Çin- B. Markoviç beraberinde görüşmeler
pon ~kası geri atılmıştır. Japonlar bine mata gören en kanlı muh~ebeler Hsi- iller Hopey vilayetinin şimaline sarkmış de hazır bulunmuş olan Romanyanın 
yakm ölü vermişlerdir. · angyangın cenubunda ve Işangm şar- olan Japon askerlerinin ricat battım Belgrad sefiri B. Cadere olduğu halde 

Çin kuvvetleri, Han nehrinin sağ sa- kında kırk kilometrelik bir cephe üze- kesm.işlerdir. Bu Japon kıtaları şiındi Mirect<N Batran adındaki Rumen geıni-
hilinde mühim bir çok askeri noktaları rinde vuku bulmuştur. İşte Japonlar en erzak kıtlığına düçar olmuşlardır. si ile avdet etmiştir. 
ele geçirmişlerdir. Bunların en mühim- ağır mağlubiyete burada uğramışlar ve Şanghaydan bildirildiğine göre Kiang
Jni Şungşanın 30 kilometre cenubunda harp sahasınd~ 3000 ölü bırakmışlardır.. si vilayetinin eski merkezi olan Nanşang 
bulunan Vamiaccbi olup Hankov-İşang Paris, 22 (Ö.R) - Uzak Şarktan ge- civarında son günlerde yapılan muhare-
'demiryolunu ikiye bölmektedir. len haberlere göre, Çinliler tarafından belerde on bin kadar Japon askeri öldil-

Hongkong, 23 (A.A) _ 2 mayıstan 10 Hankeunun 230 kilometre şimali gar- rillm~ veya yaralanmıştır. 

Milli Şef 
in önü 

19 Mayıs tebriklerine 
teşekkür ediyorlar 

Büyük Kurultay 
Ruzn.amesi 

Kurultay, Mılli Şef ismet lnönünün bir 
Ankara, 23 (A.A) - Riyaseticümhur bey.annamesi ile açılacak, değişme• 

umumt katipliğinden : • M 

ReisicUmhur tsm~t inön~, 19 mayıs başkanın bir nutku i/e kapanacaktır 
idman bayramı munasebetiyle reSJJU 
makam ve kurumlarla kıymetli vatan-ı " 
daşlardan aldıkları tebriklerden dolayı Ankara 23 (A.A)- Cümhuriyet halk edecektir. 
samimi teşekkür ve karşılıklı tebrikleri- partisi beşinci büyük kurultayı 29 Mayıs ' Kongrenin ruznamesi şudur: 
nin .ibıa~a Anadolu Ajansını memur pazartesi günü saat 1 O da Ankarada 1 - Değişmez genel başkan veya ve-
etmişlerclir. ' Türkiye büyük millet meclisi binasında ı kili tarafından büyük kurultayın açılışı. 

18 Fransız harp açılacak ve takriben bir hafta devam 2 - A - Jki başkan vekili, altı sek-
edecektir. reter seçimi, 

gemisi Kurultay milli Şef ismet lnönünün B - Değişmez genel başkanın söylevi 
bir beyannamesi He mesaisine başlıyacak veya okutturacaklan bildirik. 

JLngiltere, Belçika ve yine değişmez genel başkanın bir nut- C - On beşer üyeli program, tüzük, 
Hollanda sahillerini ku ile kapanacaktır. hesap ve 25 üyeli dilek komisyonlarının 
dolaşmağa çıkıyor Kurultaya 41 7 parti mebusu, 2 1 1 i s~imi, 
Lo dr 23 (ö R) 18 F h vilayetlerden gelecek delege ve 3 Ü par- Ç - Program, tüzük projeleri ve he-

n a, · - ransız arp h"l~ 1 ·1 d'I kl 
gemisi İngiltere Belçika ve Hollanda su- tiye bağlılık muamelesi bitirilmiş olan sap u asa arı ı e ı e er hakkında genel 
larında bir ay ' sürecek bir devir için hükmi şahsiyet sahibi Zonguldak maden sekreterlikten gönderilen tezkerelerin 
Brestten hareket etmi~lerdir. Bunların mühendisleri birliği, harp malCılleri ce- okunması ve komisyonlara havalesi. 
arasında 26500 tonluk iki zırhlı,. üç kru- i eti ve Ankara tiftik kurumunun birer 3 - Büyük kurultay komisyonlarında 
vazör, bir destroyer ve 12 torpıto var-

1 
=~essili olmak üzere 631 delege iştirak incelenip umumt heyetin müzakere ve 

dır. tasvibine arzolunan işleri. 

~· • ' 4 - Genyönkurul üyelerinin seçimi. 
Bugünden itibaren biri kahkaha, diğeri biiyük Şark filmi 5 - Büyük kurultayca partiye verilen 

• 
sınemasında Kültürpark 

yeni istikamet hakkında değişmez genel 
başkanın söylevi. • 

Bu söylev yerine değişmez genel baş
kan büyük kurultay kapandıktan sonra 

Milis ta 
Hamiyetli Türk ana
sının Tay yare cemi

yetine teberruu 
Milaı 23 (Huıusi) - Milcisın 

Hoca Bedrettin mahallesinden 
Fatma Karagülmez iki evi ile zey
tinliğini ve 400 liradan ibaret 
nakdi mevcudunu tayyare cemi • 
yetine terk ve teberrii etmiştir.Bu 
hamiyetli Türk anasının havaları
mızın çelik kanadlı kartallarına 
gösterdiği bu şuurlu alaka büyük 
takdirle kar,ılanmıştır. Var ol -
sun ... 

.SON 1-lABE_Q _ 
~ ~t~" 

Güreş birinciliklerine 
kimler 2irecek? 

'...!' 

Ankara 23 (A.A) - Güreş federasyonundan! 
.. 1 -. ~7-~~ M~yıs 1 ?~9 farih1erinde Ankarada yapılacak Türkiye 

gureş bırıncılık1erıne mıllı takım kadrosuna dahil o1arak bu defa Av
rupa güreş birinciliklerine iştirak eden güreşçi1er1e evvelce milli takım 
k:ı~ros~ma girmiş olan aşağıda isimleri yazılı güreşçiler de bölge birin
cilıklerınden ayrı olarak iştirak ettirilecektir. 

2 - Bu müsabakalar bundan sonra yapılacak milli temaslara çıka
rılacak kadronun tesbitine esas o1acağından davet edilen güreşçilerin 
behemehal. b~ müsabaka1ara iŞtirak etmeleri hususu tebliğ olunur. 

3 - Mıllı t~kım kadrosu : Kenan Olcay, Mustafa Beton, Ahmet 
Işık, Yaşar Dogu, Doğan Erdinç, Celal Atik Ahmet Mersin Adnan 
Yurdaer, Mustafa Cakmak. Mehmet Çoban.'. Küçük Hüseyi~, Yaşar 
Erkan, Yusuf Arslan, Saim. 

lngiliz ana 
bir k~a 

kraliçesi 
atlattı 

~ 

. Londra 23 ( ö.R) - Öğleden sonra valde kraliçe Merinin otomobili 
hır kamyon. tarafın~an sürüklenerek devrilmiştir. Mesud bir şans eseri 
olarak kralıçe Merı yaralanmamış ve diğer bir otomobille yakın bir 
köşke nakledilmiştir. 

Portekiz, lngiltereye 
teahhütlerini ifa 

olan bütün 
edecektir 

Londra 23 ( ö.R) - Bir Portekiz deniz heyeti lngiliz ana vatan fi
l?sunun manevralarında bulunmak üzere Lizbondan hareket etmis-
tır. Heyet Portsmonda lngiliz harp gemilerini ziyaret edecektir · 

Port~k~z.başv~kili dovktor Salazar Jngiltere ile uzun vadeli itti.lakın 
Port~kız ıçın haız oldugu kıymet üzerinde bir daha israr ederek milli 
rneclıste şu beyanatta bulunmuştur: 

« Bütün memleket namına söz söyliyerek diyebilirim ki bu ittifak
tan doğan bütün teahhütlerimizi ifa .azim ve kararındayız . Portekiz si
yasetinin üç cephesi vardır. Atlantik ve müstemlekeler itibarile lngiJ
tere ile birliğiz. Yarım ada tesanüdile ispanyaya bağlıyız ve tarih ve 
kanla Brezilyaya merbutuz. > 

B. Salazar lngiliz askeri heyetinin Portekizdeki eserlerinden takdir
le bahsetmiştir. 

Hollanda Kraliçesi Belçi~ada. 
büyük ·bir hüsnü kabul gördü 

Br~ks~l 23 f ?·R) - Kra! Leopoldun geçen son teşrinde Lahey'e 
yaptıgı zıyaretı ıade maksadıle Brükse1e resmi ziyaret halinde gelen 
Hollanda . kraliçesi Vi1helmin şerefine Brükse1, Belçika ve Hollanda 
baJJ?'~larıle ~ona~ıl~ıştır. Kraliçe saat f 0,30 da, maiyyeti erkanı ve 
harıcıye nazırıle bırlikte Brüksele s;ı:elmiştir. 

Mebus;m meclisinin içt~mamda reis bu ziyaretten bahsederek Belçi
ka ve Hollan~a ara~ında~ı dostluktan ve iki kral ailesinin akrabalığın
dan bahsetmış ve zıyaretın bunu takviye edeceğini, iki milletin refah 
v~ e~niyeti üzerinde devamlı tesirleri olacağı ümidini izhar eyle
rnıştır. 

lngiltere - Yunanistan 
iktısadi anlaşması 

Londra 23 (A.A) - Resmen bildirildiğine göre, lngilterenin Yu
nanistana açacağı ihracat kredisi anlaşmasını akdetmek üzere bir Yu-
nan heyeti yakında Londraya gelecektir. · 

Atina 23 (A.A) - lngiliz hükümetinin iktısat müşaviri Leithross 
bugün Londraya dönmek üzere Atinadan hareket etmiştir. 

Londra 23 (Ö.R) - lngiltere ile ticari müzakerelere devam için 
bir Yunan mümessili yakında Londraya gelecek ve ticaret anlaşması
nın teferrüatını halledecektir. Yunan gazeteleri müzakerelerin müsait 
şekilde biteceğini ümit ediyorlar. Atina müzakereleri samimiyet hava
sı içinde cereyan etmiştir. lngiliz heyeti reisi Sir Frederik Ross müza
kereler hakkında hükümete raporunu vermek üzere yakında Londraya 
gelecektir. 

Amerika ile ln~iltere 
Harp ihtiyatı olarak Pamuk ve 

ediyorlar kauçuk mübadele 
Nevyork 23 (A.A) - WaU Street Jaurnal gazetesinin öğrendiğine 

göre harp ihtiyatı olmak üzere Amerika ile lngiltere arasında bir mil
yon balya pamukla 50 milyon dolarlık kauçukun mübadelesi husu
sunda muvakkat bir anlaşma hasıl olmuştur. 

. Bu ~nlaşma haziran başlarında lngiJjz hükümdarlarının Amerikayı 
zıyaretı esnasında resmen ilan edilecektir. 

sAHRAİZBEKÇILERI bir beyanname ne§redebilir. ~tal r~~/.AT.7..T~~~R2::Z:Z%22!ZllZl112'1J!Zlıll~--

S. O. S. SAHRA 
JEAN PİERR AUMANT • CRARLP.S VANEL 

Heyecan, aşk, ihtiras dolu biiyiilr Şark FiJmi 

S AH T E KO NT 
BAR N AB 

En büyülı Fransız lıomiği FERNANDEL 
Sizi katılıncaya, gözlerinizden yaş ıetirtinceye kadar giildürecek, 
müzik ve ,göz kamaştmcı revüler d:ı.lu kahkaha filmi .. 
SEANSLAR : BARNAB 3.40 - 7.10 .• SAHRA 5.20 - 9.00 DA 

Cumartesi ve PAZAR SAAT 1.30 DA BAŞLAR 

dans, 

I Bugiindeıı itibaren DE UCUZ-YAZLIK 

hdNCi ZENGİN VE Ş.\llliSER IIAFI'A 
YENİ KOPYA • TÜRKÇE 

K A RA KORSAN 
İZ~DE iLK DEFA - ÇİNLİ HAFİ YE ÇARLİ ÇAN 

K iM ÖLDÜ RDÜ 
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Osmanlı 
Çeviren : Hcqlm Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 
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rBHIA.SIR 

ispanyadaki 
Almanlar 
-*

Memleketlerine dönü· 
yorlar Berlinde bir 

reami geçit yapacaklar 
---·-6'·---

Berlln. 23 (Ö.R) - İspanyadaki 4500 
Alman gönUllUsü bugün Lizbondan Al
manyaya gelmek üzere •Nqe yoliyle 

Sulh blokunda 
Türkiyenin rolü çok 
hayati mahiyettedir 

Yazan : Vlnston,ÇUl'Ç# 

ttl f)K .. (tRUN.i] ... •wses 
Sporculara sağlık 

--i:T-
YAZANı Dr. G. A. 

Et insana çok kuvvet verir diye hlr %&• 

man sporculara çokça ~t y~eği tavaiye 
ederler,' üzerine de bir iki kadeh konyak kuvveh cemiyetinin vapurlarına bine- BUdirilen lngiliz - Türk ittifakının' yetlerini aluettirmiotir Türkiye • Yuna-

ceklerdir. General Franko Leonda Al- ehemmiyetini tamamen kavramak için niatan münasebetleri, Türkiye • Sovyet İçerlene onu da hoı görürlerdi. Sonra 
Bu eTİn bulunduğu mahal, Kanlı- bu ev eskiliğine rağmen, sadelikten man gönUllülerlni teftiş etmiştir. maziye bir göz atmak lazımdır. 191 1 se- Rusya münasebetleri gibi tamamen hareket kuvvetinin tekerden geldiği an• 

1a idi.. Asya kıyısının Beykozdan değişikliğinden mütevellit büyük bir nesi son baharında ltalya ~imdi Libya ahenktar olmu§tur. Asırlarca devam eden l~ıılanca aporculara bol bol teker yedtr-
~ya kadar uzayan bu kısmı, 1 kıymeti haiz görünüyor... Leo~, 23 (A.A) - İspanyadaki Al- adı verilen, Türkiyenin eski TrablU5 vili· ve ilti millete korkunç z~yiat verdiren ih- dıler. Alkolün de ıııda olmadığı aabit 

bir ..ı_: __ -1..1: • · til 1 1 k h f b" . c __ ,_! ı:nan gonüllüleri dün Leon tayyare mey- l •- _L '--dehi · d --='d 
• UAIR ~ çızeD v_~ye e 

1 
• ıte .. ~ tu a .. ır vazıyet:.~~ danında toplanarak general Frank.onun yetine tajrik edilmeden taarruzda bulun- tilaflar izale edilmittir. Yunanistan ve 0 unca ~ony-. &.a enn en vaza~ i. 

bir ~r vucuda getir.ıyor ':e b!.r ~cgırme.ne ~ınyorsunuz aİh! go- önUnde son geçitlerini yap_mışlardır. Şe- muıtu. Bir ltalyan filo111 sahil tehirleriDi Rusyarun ittlrak ettikleri bu eula eseri insana vitaminlerin lüzumu anlafıldık
lluııwuın her iki ucunda ela. denıze dog- runur de hıç kımse yok.. Aynı za- ref tribününde Alman ve İtf).yan davet- bombardıman etmiı, ve bir ltalyan ordu· Büyük Atatürkün muvaffakıyetler hane- tan sonra sporculara. aman 9ebze 7emeii 

uzayan birer burun görünüyordu. manda ne kapı tokmağı ne de bir zil lilerle İspanyol generalleri göze çarpı- su sahile çıkanlmıştı. Ittihadçılar lstan· sine kaydedilmelidir. O harpte olduğu unutmayınız, denildi. 
~mllın evim Beykozdaki burunda, var.- Başka çare olmadığı için kapı- yordu. bulda iktidar mevkiinde idiler. Bu taar· kadar 1Ulhta dahi atalar sözü haline gelen Sporculann yiyeceklerine kantanlar, 
aaduıdınki ise Kanlıca burununda yı zorluyor ve yumrukluyorum... Ge5it resmin.~e~ evvel ~eneral Fr~- ruza karşı ıiddetli bir mukavemet emre- dirayet ve basiretile hakikaten milletinin uzun zaman onlan sadece bir makine gibi 

lı 11• De k d ... · k.. .. l ko bır nutuk soyliyerek bilhassa demış- . b t l .. ._._. tın" l d" B" 1 d" ·· ·· 9CJL., • .. .. mc cgırmcn mes unmuş ... tir ki: dildı, Türk ihtilalinin kahramanı olan abaıı olduğunu l.bat etmi§tir. e aıuu e 11 er 1• oy e uıunut apor-
8«;'~ aervı agaç1~n~a;.ı mu.te- l§te derhal k~~ı açılıy~~ ..... ':~ yanıl- Müşterek harbi müşterek düşmana, Enver paıa istilaya uğnyan vil&yetin mü· culann pek azı için belki haklıdır. 

,ckka hır koru tamamıle gorulınc.ınc mıyorsam, Gokıuda gordugum kır- komünistliğe karşı yaptık. İspanyanın dafaasını idare için Mısır tarikiyle Trab- lngiliz .. Türk ittifakı, ki bunu aüratle Fakat onların en çoiu aynı zamanda 
bıani olduğundan. pcnçeremden bu ! mızı elbiseli kavası... komünistlikten kurtulmasiyle Avrupa- luaa gitti. Cavid bey 0 zaman bana yaz- bir Fransız - Türk ittifakı da takip edo- hem adaleleriyle. hem de fikirleriyle it 
~vin. menek~c renginde bir boya ile - Lcdi Falkland, diye soruyo- nın üzerine çöken tehlikelerin en büyü- dığı mektupta Türkiyenin Italyan taar· cektir, sayısız neticeler dofuracaktar. rörürler. Spor bir taraftan adale kuvved 
J>oyalı cephesinin ancak yansını gö- rum L. ğü ortndan kalkmıştır. İspanya bu mu- ruzuna karıı müdafaasına bahşedilecek Şimdi Akdenizde muazzam bir istikrar aarfetmeie. bir taraftan da ııayet ııkı dik· 
;ebiliyordum ... Bahçenin demir par- Galiba dilsiz... Sade başını sallı- harB" t~~eleis. rdcn mllilttehik't odil~zihn~k çıi kmıU ş:ır: yardım mukabilinde Türk.iyenin lngiltere kuvveti faliyet halindedir. kate lüwum gösterir. Dikkat etmek de fi. 
--1-I" ha b" · tt E S ki 1 Ad · k · u un panyo ar, en ye ennı B N •-· k t' f tm-'- d k • Y 9U4A ıgı, suya tmı~ ır vazıye C yor... vct, . ar ı arına etı, e serıya n~ln-·~ ol Alinan aya . t ile ittifakını teklif ediyordu. O aırada Av· ir a:zi gazetesi bu hadiselerden hah· •ar uvve 1 11ar e ı:.. eme tir. um• 

- - n rd P akl" b' k" · 1 k 1 ·· .. u u ..... ~ an Y mınne ve d k v k t' k f k 1 1 uyo u... ann ıgın ır oşe- ışaret c onuşuyor ar ... Onume g~çe- hayranlık besliyorlar.• rupayı tehdit eden vahim tehlikeler bü- ıe er en: clngilterenin bütün ııaYTetle- rugunun uvve ıne ve a asının a ın ı· 
münferit bir pavyon, tıpkı bir rek bana yolu gösteriyor ... Nihayet, Alman gönüllüleri kumandanı Von yük Britanyada iktidar mevkiinde olan rine rağmen büyük harpte kazanamadı- ğına gÜvenen boksör fikir kuvveti aarfct-

tehaifiıı gibi, denizin üstüne yaslan- Bursa sokağındaki salonumdan da- Richthofen mukabelede bulunarak, ar· Liberal hükümetin ltalya aleyhinde has- ğını sulhte kazandığını• yazıyor. Bu bir meden itini ıörae bile bqka sporlann 
aqıtı... ha büyük, hem de daha süslü bir sa- kad~ları ~ fıeneral Frankoya te- mane bir vaziyet almasına onun müselles hakikattir. Ve bu hadisenin Alman dik- çoğunda, mesela futbolda, dikkat etme-

- Osman ... Kayık ... Saat dokuz.. lona dahil oluyorum ..• Bütün dıvar- Eİealkkur ct~ll!ş ve 
1 
spanylıol,dıktanAlınan ve ittifak ıekli olan mensubiyetini kat'i şeltle tatörlüiü üzerinde yatıştırıcı bir tesir ya- den, fikri ifletmeden muvaffak olmak 

f . d' kada .... d'V• b" 1 k k 1 . l .. h la k t yan mı ı marş arı ça n sonra le b'I d ğild' On • • b" d ft.e tım ıye r ogrcn ıgım ı· ar, ara a cm resım av a rı a- . R'chth f Alın .. üll"l . . koyacak olan bir hareket ittihaz etmesine pacaiı ümit edilebilir. a 1 e ır. un ıçın ır sporcu• •· 
~-!t- ü k ·· J b d 'ba · d IA "f k' G" d h l I 'l .. )" von ı 0 en an gon u erının lelerini de ~iddetle işleten bir fikir adamı naııi. t r çe cum c un ~n ı rettı.. ar atı cs:ı . or es a ı arı e su~ u .. şeref meydnnında ölen İspanyol arka- müsaade etmemi§ti. lngilterenin bu ka- Eski ticaret serbestisi prensiplerinin 
iManası cOaman ... Kayıgı saat do- Salonda }uç kımse yok... Bekhyo- claşlarının ailelerine verilmek üzere bir rarı üzerine ittihadçılar Almanyarun kol- bir parolası: cBütün meşru menfaatler •ayılır. 
ltuzda hazırla ... » Demektir ... Alatur- rum ... Gördes halıları beni İşgal edi- milyon pesetayı hediye olarak hava kuv- lan arasına atıldılar. Bu hareketin avakıbı hemahenktirler.> diyordu. Balkanlar ve ı O halde ıporcunun yemekleri de ona 
~saat dokuz, kayık gezinti.si için en 1 yor ... Bu halılar, cidden pek hariku- vetleri kumandanı general K1ndelana büyük harbin neticesi üzerinde deiilae Şarkt Akdeniz için bu söz tamamen yeri- göre tanzim edilmelidir. Sporculann 
ınüsait vakitti ... E.aaıen kayıkçılarım 1 lade §eyler .•• Renkleri o kadar mü- tevdi e~iştir. bile cereyanı üzerinde çok müessir oldu. ni bulmuıtur. lngiltere ve Fransanın bir böyle hem adale ile hem fikirle çalıtttk-
b ~-l--· Beykozda . d yah t h ·ı d k . b't ki Merasım, Alınan kıtaatımn halkın T" ._, . Ah''--d k" ilA . Nazi taarruzuna ka,... Romanyaya ver- lannı g8zönUne alan mütahuauılar simdi 
p~...ı~ardı J , evım e • he aı.:v.1 •. onu havc ~~~ı sa ·ıı I heyecanlı alloşJan arasındaki geçidiyle urtuyenın ı&.a a ı v ayetıne ya- .,,. I 
J'on •• . • . angısının .~arı.' ngunnın !efı .o - nihayet bulmustur. pılan taarruzun Yunanistan .. Sırbistan ve dikleri garanti, vaziyet icap ettiği takdir• vücut ağırlığının her kiloıu haı;ıına cünde 

Bugiio Kanhcaya gıtmck ıstıyo- dukları katı hır surette tayın edıle- Berlin, 23 (Ö.R) _ Mikdan gizli tu- Bulgaristanın Osmanlı imparatorluğuna de Türkiyenin boğazlardan lngiliz ve 55,5 kalori verecek yemek llizumlu oldu-
lıan.. miyor ... Suların derinliğinde rengin tulan Alman gönUllUleri İspanyadan bir karıı mü~terek taarruzlan takip etti. it- Fransız harp gemilerile askerlerinin geç• ğunu gö.terirler, ancak bu kadar kaloriyi 

Alaturka saat dokuz. bu mevsim- vuzuhunu kaybeden kumlar, yahut haziranda dönmüş olacaklardır. Bunlar tihadçılar bu müselsel felaketlerin mctU- mesine münadeai olmadıkça bir kıymet yalnız bir, hatta iki türlü gıda ile temin 
& alafranga saat üç buçuk demekti.. gökyüzünde alaimussema göründü- 6 haziranda Berlinde bir geçit resmi ya- liyetini Italyaya atfediyorlardı. ifade edemezdi. Karadenizde hllı:imiye- etmek doiru o1maz.. Sporcu çok adale 
Bir ır:iyaret için çok erken bir saat ..• ğü vakit husule gelen renkler gibi pacaklardır. tin Türkiye, Sovyet. Rusya ve Büyük kudreti aarfeder, onun İçin en çok ,eker 
Fakat bu, bir sayfiyede pek o kadar bir manzaraya malik... O zamandanberi çok su ve çok kan dö· Britanyaya ait olması, Türk.iyenin mütte- veyahut şeker yapacak gıdalara ihtiyacı 
Jaaizi ehemmiyet olamazdı... - Bonjur mösyö... Bu/gaTİ•tan bir küldü. Fakat Türkiye ltalyayı Altdenizde file memleketlerin filolanna harp halinde vardır. Bundan dolayı günde a~rlığının 

FaBclandın bahçesindeki demir Birdenbire titredim... Ve geriye k en çok suiniyetli bir koıntu telikld etmek- boğazlardan ııeçmek salahiyetini verme- kilosu başına 5 • 91 gram idratlı karbon .• 
parmakhJda. açık bırakılan büyükçe döndüm ... Fakat bu, Ledi Falldand çe İrge hücumuna te devam etti. Rusya ve Türkiye arasında si bu memleketlerin müşterek menfaat· Fakat sporcu adalelt-rini i,letirken terler, 
bir lcap1, ortadan ikiye bölünmüştü .. değildi!... up-radı eski husumetler zail olduğundan Türk terine uygundur. Garp demokrasileri çok hareket çıkarır. Bunu temin için gene 
·Önünde küçük bir merdiven bulunu- - Yeğenim pek alakalı bir tarzda milleti Italyan ihtiraalannı doğrudan doğ· Türkiyeye icap eden yardımları yapabi· kilo baeına 2,42 gram yağ .. Sonra apor-

t:' merdivenin basamakları denize jhana anlattı ... Sizinle tanıştığım ic;in Sofya 23 (A.A) - Bir kaç gUnden ruya kendisine matuf ve önlemek mec- lirler. Türk ordusu çok kuvvetlidir ve culann hemen hepsi genç insanlardır. 
dar rd K b ıd B beri Bulgaristamn RArk ve cenup mınta• V" 1 d k" · 1 · d d d W• iniyo u... ayığımız u mcr- pek zivade mahzuz o um... en kal k' h" ,,.. w buriyetinde kaldığı tehlikeler ıeldinde cengaverlik meziyetlerile mücehhezdir.> ucut ann a 1 nesıc erı urme an ecı· 

Of S "d b' h · · Led" d" . arı çe ırge ucumuna ugram .. bulu- · B · • d h k'l b 2 11 mvene yana§h.. ag a, ır şc nı~m ı e ıtım... -w saymaktadır. Çemberlayn hükümetinin Muharrir bundan sonra müttefiklerin şır. unun u;ın e ep 1 0 a ına • 
trihi. denize yaslanan münferit küçük Evet ta kendisi .. işte ~ eğeni .. zih- ?uyorb. Bulut hahlinde glelen kve e~eı:e Türkiye ile bu ittifakı yapmıı olması son Sovyet Rusya ile ve Boğazlar vasıtasüe gram albümin. Ancak sporcuların hepsi 

d h ] t . d • •w • 1 1 t men u muzır ayvan ara arşı muca- I d · t 1 h · bul güul vücutlu olmak ister, bunda haklıdır pavvonu er a . tanımış ım... nım e tersım cttıgım se. • e am.amen dele için asker ve mekte liler seferber ıenelerde talyan diktatörünün hareket aım temas an ta h emnıyette un-
Bah · f t B k d ·· b'h U f d ] k p B k B h k eh · · d b h--_1 k d' da. Bu kadar albüminı.' mesela kuru fasul-çeyı geçtım... s e ey oz a-

1 

muşa ı ..• zun ve zaı cm ece edilmiştir. tarzından üyü ritanya ü ümetinin masının emmıyetın en a seaere ı-

ki ev:imden seçtiğim ~üyük serv.iler .• derecede İQce ... Bir ~e~ ~ibi beyaz .. .. ~rgelerle birlikte ayni mın~a~a ~e kadar derin hoşnutsuzluklar duydu- yor ki: ye veya mercimekte bulması yeti,mez. 
.Falklandlann oturdugu asıl zarıf ve yalnız yanaklarında, ını;zılız kanından uç hın kadar da Leylek akın etmiştir. ğunu gösterıneğe yeter. Çemberlayn c Türkiye ve Rusya Romanyanın is· Süt ile yumurta da vücudun g\izelliiine 
~)bir gösterişe malik bulunuyor. mutahaasıl bir kırmızılık görünüyor. Leylckl.er lns~n~arın bu Mete karşı mü- takdir edilmeie değer bir baairetle geçen tiklal ve tamamiyeti mülkiyesini muha~ lüzumu olan maddelerin henııini vere-
Eeki Türk sarayları tarzında, ı:!h"ap cadkeledirsı.ne mühim surette yardım et- sene lı.irkiyeye 15 milyon sterlinlik bir faza etmesinde menfaattardırlar. Tuna mezler. Onun için ° kadar albüminin hiç 
L~- L k' L:- f k t BİTMEDİ me te · b b" Al . ._. h R • olma ... •a ya .. •ı •t olmalıdır hem _1e ı·~ Dil' az narapça, ca ı u+& yapı... a a •• • - kredi açıldığı zaman yolu hazırlamııtı. oyunca ır man tazyı~ı em usya, ..., ·- ._ • n 
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Askerliğe davet 
lzmir askerlık şubesinden 

1 - İzmir şubesinde mukayyet yerli ernttan henüz hizmeti filiyesini yap
• ınanu.ş ve şimdiye kadar şubeye gelmemiş, veyahut gelmiş te mürettebatın 
: kapanması dolayısiyle serbest bırakılmış 316 dahil doğumluclan 1333 dahil 
! doğumuna kadar topçu ve muhabera sınıflarına mensup olanlann sevkedil
: mek üzere hemen şubeye milracaatlcri .. 
: 2 - Yine İzmir .şubesinde mukayyet yerli erlerden henüz askerliğini yap. 
: manuş ve şimdiye kadar sevkedilmem~ olan 316 dahil doğumundan 1334 
: dahil doğumuna kadar piyade sınıfına mensup erlerin de sevkedilınek ilzere 
: hemen şubeye mUracaatleri.. 
: 3 - Yukarıdaki madde~crde çağırılan toPÇu, muhabere ve piyade sınıfları-: 
: na mensup erlerden hava tebdili ve müddetlerinin bitmesi üzerine şube : 
! emrinde olan erlerin de hemen müra~tleri. i 
: 4 - Bedel vermek istiyenlerin d.ile'tçelcrlyle 26 mayıs 939 ~ kadar.; • • : şubeye mUracaatleri. : 
: 5 - Bu sınıflara mensup erlerden gelmiyenler hakkında bakaya addiyle i 
: askerlik kanununun buna müteallik maddci mahsusasının derakap tatbik : 
: edileceği ehcmrlliyetlc ilAn olunur. : • ·- ·- . •. - • .. . ft········· · ········· ·················~· --- -E- _ :sa a _csı 

EHRAZAD 
Büyük HALK 

-15-
Hikayeleri 

Bu jest Türk milletince hararetle karıı- hem de Türkiye için tehlikedir. Almanlar karada kızarm11 et. Çok pİ<ımi11 t't ıwn: 
S'OVYE2' HARİCİYE · ı · lanmıştı. Akdedilen ittifak kar~ılıklı yar- Tunada günden güne kuvvetlenen bir 11 sti:>remez. 
KOMİSERLİQİNJl)E dun ve hüsnüniyet esasına müstenit olup harp filosuna maliktirler. Tuna ağızlan· Su kadar ki aporcu bir taraftan da 
YENİ r AYİNLER Türkiye ve Büyük Britanyanm Şarki Alt· nın Almanlar tarafından zaptını bir çok yüre~ini yoran. büvüten bir adamdır. 
Moskova, 23 (Ö.R) - M. Jolekl ve denizde aulh ve hürriyeti muhafaza hu· Alman deniz altılannın Karadenize akını Sporda ifrata giderek yüreklerini fa7 laca 

Dekazin hariciye komiserliğinde B. Po- susunda menfaat birliklerinin bir ifade- takip edebilir. Rusya ve Türkiye Kara- büyütmüş olanlar da - maalesef -
temkinin muavinleri olarak tayin edil- sidir. denizdeki kontrollarını kaybederlerse bu epeyce görülmektedir. Et yemeklerinin 
mişlerdir. Bu tayin keyfiyeti Sovyetle- denizin her limanı Şarka doğru yürüyü- işe yaramıyaralı: kalan arhklan böbrek-
~::~~ kongresinde .kat'iyyet kesbe- Büyük harpte lıtanbul ıerefli zaferi ıün bir hareket noktaaı olabilir.> lerden ~eçerken yüreğe de zarar verirler. 

daima hatıralarda ya,ıyacak olan Musta· Çurçil makalesinin sonunda Bulgarİs· Ondan dolayı et yemeklerinde itidalden 
SLOVAK • MACAR fa Kemalin büyük enerjisi ve aslteri hl· tanın Balkan Antanb.na iştiraki lüzumun· ileriye gitmemek de lüzumludur ... Zaten 

•- · '1 k l H L d • d' sporcu için arada yüreğini muayene ettirw 
ffudud••-da •fr L~di•e &imıyeb e urtan mışb. ezimetin &a- a ısrar e ıyor .. 

.... "' IJU ~ J k l · d h mek, röntgen ışılclarile fotoğrafını çıkart• 
P - 23 (ÖR) _ B tisl d b'l- ran ı gün enn e er ıeyden yeisaver bir - w -
arıs, · ra ava an ı k'ld k b dil . d'ld·v· d -r mek ihtiyatlı bir hareket olur. 

diriliyor : Bir Macar müfr" ezesı· Slovak- ıe ı e ay e mıı zanne ı ıııı sıra a 1 l . d 
k •t Bu yemek nisbet eri mac; gün erın en 

ya topraklarına akın etmiştir. Müsade- vatanını esaret ve ta simden kurtaran da uÇ ESRARCI 
me olmuştur. Slovaklardan bir yaralı odur. Etsiz devlet adamı meziyetlerile AKALAJIDJ baııka giinler içindir. Maç gününde yeme. 
vardır. Macar askerleri geri çekihniş- Türkiyenin kuvvet ve kudretini iade eden Y ği haylice azaltmak daha iyi olur. insan 
lerdir. ve ıayanı ha~et der,.,.ede bu"yu"''- ın· L. İsmetpaşa bulvarında be11 kuruş mu- bir gUn önce yediği yemeklerin vereceği 

"· """ K; ıu- kabilinde esrar sattılı görülen sabıkalı ._ 1 il 1 1 - laplarla bütün milli müe11eaelerini mo- Osman oiJu Hakkı zabıtaca yakalan- &a orı er e ça ıtır. 

Yangın dernize eden ve Türk milletine büyük • Yemek bahsinden aonra, sporcu ıc:ın 
mışm-. · · h h · l'd' H medeniyet dlvaaındalti yerini iıgal etti· Alipaşa meydanında esrar satan sabı- ıstıra at e emmıyet ı ır. er gece en az 

Dün gece Karataşta Musevi hastane- ren de odur. Dünya harbini takip eden kalı Salih te yakalanmı§ ve adliyeye ve- sekiz sıtat uyku ve daiın.a muntazam ha
~!~~_1~ut~~~~dad b~~~ .. k~- senelerde Türkiye Yunanistan arasında rilmiştir. yat ... Bir de fikir yorgunluğundan sonra 
runuaruan a._ ....-.uq ıse e ye~ı ıt- l hal' "b d l . d ki Kemerde Ahm~t oğlu Mustafanın üze- spor, hatta basit hareketler ynpmak ynn· 
faiye ateşi bUyUtmeden ııöndümıüştilr.. yapı an a 1 mu a e eaın e muvaffa- rinde altmq santigram esrar bulunarak lıı olur. Beden hareketleri fikir yorgun• 
z.,...,,,. ,.. • rii'z'jdlr. kıyetleri her iki hükümetin büyük mezi- miisadere edilmistir. v . B k 

mı LWE-- 22 u --··-- lugunu geçırmez. onu arttınr.. unun a • 
düşünceye dalmış. Böyle dilşilnt1p du- Diye SOrmll§. lahın özene ozene yarattı.ğı belli imiş. si de doğru değildir: Spordan sonra ikir 
rurken nereden geldiğini, ilk önce fark- Genç adam, güzel göl ve güzel bahk- Insanın ti kalbine işliyen tatlı, sevimli çalışamaz. Yorgunluk bedende olsun, 
edemedi~ hafif, bir inilti. titrek bir şl.kA.. lar lafını işitince gözlerinden yaşlar ak- bir sesle hamala: fikirde olsun onu geçirecek teY ancak is.-
yet duymuı. Ayala sıçnyarak dört ta- .ınış. Gö~ünil yakarak çıkan bir ah ora- - Kalk arkamdan gell tirahattir. 
rafı araıtırmağa bqlamlf. Nihayet avlu- da uçll§an ku~ları bile hüzne daldırtmış. Emrini vermiş. Duı yapmanın ıporda çok faydaııı ol· 
nun bir kö§eslnde tavandan yere kadar Padişah: ,. Kadın sokakların arasından giderken dulunu sporcular pek iyi bilirler: Fakat 
inen geniş bUklUmlU ağır bir perdenin - Senl üzen keder nedir? hamal da kUfesiyle arkasından yUril - yalnız au dökünmek, yahut havuza yqa 
sarkmakta olduğunu g(Srmilf. Perdeyi Diye sormll§. Civan: milş. Yolda bir parça altına mukabil bir denize girmek yeti~eL Sporcunun vii· 

doğru uzaklarda simsiyah bir bina gör- cek birpostunuz yok mu? diye bağırmış. tel!§lı ellerle yana atıverlnce padişah ne - Nasıl Uzülmiyeyim! Halime bakın! hıristiyanın evinden bir çok zeytin. iki cudu çok terler, çok kirlenir, 11adece sa 
mü1o bilmek istediğimi belki orada öğ- Padişahın seai sarayın boşluğunda ho - görsiln beğenlrslniz? Yüksek bir mer • demiş. Ve bunlan söylerken omuzların- binlik yakut gibi kızıl şarap satın almış. o vücudu temizliyemez. Onun için spol°"' 
renirim diye aevinmif. Siyah bina. siyah murdanarak aksetmiJ ilkin hiç bir ta - mer duvar üzerinde oturan civan gıbl da~ inip ayaklarına kadar vücudunu ör- Hamal kadının parayı vermesinden ne cunun her gün du, yaparken sabunlan• 
taılardan yapılmıı koca bir Aray imiJ. raftan bir cevap veren olmamış. bir genç, bu elvan o kadar gilzelmlf ki, ten geniş altın lSrtUyU eliyle açmış, o za- kadar zengin ve cömerd olduğunu anlı- mağa da ihtiyacı vardır. Duı vücudu sa• 
Sarayın knpısının iki kocnman kanadın· ı Padişah yine bağırm11. LBkin aldığı insan ylizüne bir bakınca, artık gözleri- man padişah bu elvanın başından beline yarak cBugün kısmetim çok açık gali- bunladıktan sonra yapılm~lıdır. ikisi de 
dan bir daneti knpah, bir daneai açıkmıı. cevap yine kendi sesinin abinden ibaret ni ondan ayumağa bir tilrlU razı olamaz. kadar insan, belinden ayaklannın uçla- ba!> diye dUJünmilf. Biraz ilerledikten tabit çal11tıktan sonra. Çalıtınadan önce 
Bu koskoca ve kapkara sarayın içinde kalmış. Padişah bir kaç defa çağırıp ta mJJ. Alnı fil cli§l gibi aAf i~. Dil§linceli rına kadar mermer taş olduğunu gf sonra kadın bir meyvacıdan kirmızı kır- duş insanı yorar. Çalııtıktan sonra yapa
çıt bile yokmuı.. Padiph kapının koca cevap alamayınca sarayı boylu boyuna ince kqları altında, iki tane kara gözü miiş, ve şaşırmış. Oğlan inleyici sesiyle: mızı Suriye elmaları, iri Osmaniye ay- lacak dut da elbette soğuk su ile ola· 
halkasını dört kerre yavaşçacık vurmuş. gezmeğe karar vermiş. Yine bir çok ge- varmış. Bu kara gözlerden hlizilnlU bir - Padişahım o göliln ve balıkların hl- valan, aulu Halep ıeftallleri körpe hı - mın:. Ilık 1U lizımdır. Küçük delildi alet. 

• Kapının iniltisi sarayın boşlukları için· çitlerden geçeTek sarayın ortasına var - bakış o gözlere bakanlann yilreklerin- kayesi, çok acıklıdır. Kısadan hisse :ıl - yarlar, limonlar, armutlar, portakallar terle yapı]acak duo da yorar. Daha iyisi 
de korkunç korkunç akisler yapmış. Fa- mış. Buradn bir mermer avlu görm~. den uzun bir ah koparınnış. Civanın masını bilenler için o hikayeden alına- almış, hepsini kilfecinin sırtındaki küfe- alaturka su dökünmek yahut süngerle 
kat kapının vuruluşuna hiç kimse cevap Mermer avlunun ortasında geniş bir ha- sesi dUzgün, munis ve tatlı imiş. Sultan cak çok ibret dersleri vardır. Diyerek ye yerleştirmiş. Sonra gidip kasaptan et silinmektir. G. A. 
vermemiş. Padişah bu sefer biraz dah'!I vuz varmış. Havuzun dört yanında dört bu genel görünce memnun olmuı. Gence şöylece anlatmağa başlamış. alınış, ve eti bir Muz yaprağına· sardır-
kuvvetle vurmuş, yine cevap veren ol- altın arslan çömelmiıı duruyorlarınış. selAm vermiş, genç yalnız beşiyle padi- HAMAL iLE BACDADIN mış. Çiçekçiden demet demet zanbaklar, -
mamış. üçUncU ve dördüncü defa daha Bu altın arslanların ağızlarından havu- şahın selAmına mukabele ederken: HANIMLARI güller ,menek§eler, nar çiçekleri, yase- Eski Avusturya 
kuvvetle vurmuş. Yine saraydan bir ses :ıun içine inci, ve elm~ gibi berrak bir - Padişahım, demlf, ayağa kalkama- Vaktiyle Bağdadda genç bir hamal min ve karanfiller almış. Aktardan g:il maliye nazırı 
88da çıkmamış. Onun üzerine kapının su akıyormuş. Etrafta türlü türlil kuş- dığım için beni affet, çflnkü benim için varmış. Sıcak bir yaz günü hamal küle- suyu, yasemin ruhu, mlak, anber, öd ağa.. mahkemeye verlllyor 
açık knnadından ürkek adımlarla içeri lar uçuşuyorlarmış. Avlının üstünde ge- ayağa kalkmak mUmkUn değildir. sine dayanarak uyuklarken önüne genç cı, satın almış. Sonra eve doğru yollan- Berlln, 23 (Ö.R) _ Esende çıkan 
girmiş. Uzun geçitlerden geçmiş. Hiç bir rili duran bir ağ bu ktı§ların buradan Padişah: ve güzel bir kadın çıkmış. Başını örten ınış. •Nasyonal Zaytung• pındiye kadar bir 
yerde kimseyi göremeyince: çıkıp gitmelerine mini oluyormuf. Padi- - YUzilnden asalet akan civan, bura- ipekli bir yqmağın kenarlarından sar - Dolambaçlı sokaklardan yilrilye y ·.l- tecrit karargMıında tutulmakta olan es-

E,. bu sarayın acsaiz aükUnıl. Ben §ah bu güzel §eylere şqnıış. Ama saray- dan iki gün ötede bir mahalde rastgeı.. kan altın sırma iflemelerin altında uzun rllye hanım ile hamal saray gibi yi.ik...:k ki Avusturya maliye nazınnın Viyana 
blr garip yolcuyum, yorgunum, açım, da göl ile balıklar hakkında malumat mi§ olduğum güzel göl ve gUzel balıklar kirpikli kara sözleri yıldızlar gibi parıl- ve debdebeli büyük bir biıwuıı karşısı- hapishanesine naldedildijini ve mUdde
Rnmm. ıarip 7olcuya yedirecek ye- verecek hiç klınse bulamadıjı için canı hakkında bana malQmat verebilir misi· darmlf. Kadının boyu, endamı, yüzü, o na gelmi§ler. Binanın W kanatlı abuos lumumt tarafından mumaileyh aleyhin

de aalAhlyetlerinl sulfstimal takibata 
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······················ 212 - Saç tuvaleti 
..... : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1639 m. 183 Kca./1%0 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. -37 

R.ecyo'nun bulduğu çare T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. N d' o·· ıu·· mu·· Bir çok kimseler, saç tuvaleti yaptmr-
12,30 program, 12,35 Türle müziği emru un ken berberlerin geveze olup olmadığına 

1 - kürdili hicazkar peırevi 2 - Suphi bakarlar. Ve yine ısaçlannı düzelten ka. 
Ziya beyin .kürdili hicazkar ıarkı {Bah· dın veya erkek sanatkarın fazla konuşan 

"Herı·~ıerı· bol afyonlu şarapla rJe hızlarla çenizde bir gül olsam) 3 - Salahaddin Tanrı onu helak etmek için sivri sineklerin tabiatta birisi olmasını İsterler ve bunda 
T 1 J Pınarın hicazkar ııarkı: (Nereden sev- da haklıdırlar. Fakat bnzan berberler, 

b b h ~ edip sızdırmak, sonra aa ••• ,, dim) 4 - Rahmi beyin suzinak ıarkı en cıfızını Ve topafını memur etmişti sessiz. ve fakat müıterileri de ne kadar 
era er sar~O~y:__-~:._---------:--- (Bir sihri tarab) 5 - Faiz Kapancının geveze olurlar, hiç durmadan çenelerin( 

- Bu çok mühim nokta ~~tim. Seni~ I nihavent ıarkı (Gel güzelim) 6 -halk Biltiln askerlerinin böyle sivrisinek- Kardeş çocuğu olan Lut ise, söylediği- oynatıp dururlar. Her hangi bir sebep, Meyhanenin yosmaları etraflarını sar• 

JU§lardL 
H . d b"' ··ı.. bır" ti.übalilikle bu kız~ 

epsı e uyu~ 

ula §&kalqıyorlardı. 
Nihayet içlerinden biri: 
_ Arkadaşlar, dedi. Şu güzel kız ba· 

. k t fında da yer ıa, meyhanenm ar a ara . 
ıd v •• ledı" Jsterseniz oraya gıde-' ugunu soy · 
. B d .. .. u""nde serbeat olamı· 
ım. ura a gozon 

yosmalann arasınd-:, Tekla gıb.ı blllk~ ~1~ türküsü (Dağlan hep) 7 - çargah Ier tarafından hücum ile öldürülmüş ol- miz gibi ondan daha evvel ayrılmış ve hatta permanant illeti bile, ağalannı oy
casusun bulunmadıgı ne malum. lı1ımızı 13,00 memleket saat ayarı, ajana ve me- ması Nemnıdu şaşırtmıştı. Fnsikler diyarı olan Sodom şehrine git- natmalarına mani olmaz. Böyle bir hl
hesaplı görmek icap ediyor. Ben hemen teoroloji haberleri 13, l 5, t 4 müzik (riya- Nemrudun kendisine tAbi olan her mişti. diseye şahit olunca, insanın: cSusunuz, 
gidiyorum. Eğer sa.ra. Y muhafızların.dan I seti cümhur bandosu • Şef: Ihsan Kün- büyük şehirde namına yapılmış sarayla- (L~t) un İhrahimdcn ayrılması mc- Allaha!lkına, lutfen susunuz. Saçınızı, her 

b 1 1 et n vardı .. Buradaki sarayına arkasında- selesınl Tevrat başka türlil kaydeder .. 1.. 1. k d"' 
1 

• k 
falan gelen olursa, ı ıyorsun, on ara ız.z çer) 18,30 program 18, 35 müzik (solist- ki" zırhı, başındaki demir bft• lıgı~ ile ilti- (Ahdi Atik) .. L Ib' ahiml be-. turu meşgu ıyetten uza ta, uze tır en, 

k · k · B · ~ e gore ut r e ı· · d k I' b' h "b" d b ve ikramda usur e°?"ıy~ce sın. enı I ler Pl.) 19,00 konuşma, 1915 Türk mÜ· ca etU. raber Mısıra gitmiş ve onunla beraber e ınız e ıymet ı ır mata gı ı uran u 
sordukları zaman da oımdı gelecek, der·ıziği (fnsıl heyeti) 20,00 memleket saat Sivrisinekler burnya da geldilcı·. Mısır hükilm.dannın ihsan ettiği koyun zamanınızdan zihninizi her şeyden tecrit 
ain... ayarı. ajans ve meteoroloji haberleri Nemrut odasına kapandı .. Her tarafı silril.lcri ile Mısırdan çıkmıştır. ederek istirahat ediniz.> diyeceği geliyor. 

Recyo, saray emrinde olarak işe ba§la- 20, ı S Türk müziği ı _ Cemil beyin sııu sıkı kapattı ve artık bu küçük ha- . Vaktaki çöl ortasında mUnbit ve yeşil Hemen her kadın güzelliği için berbere. 
racağız.. ·td" y J dığı sırada yakaladığı bu mühim İp ucu· muhayyer peşrevi 2 - tanburi Ali efen· şeratın elinden kurtulduğuna eınin ola- hır y~rd ku.nnuşlardır, ikisinin de ko- bir güzellik enstitüsüne girebilir, ve gidi-

Bu teklif alklflarla kabul edı ı. a • h b rak başındaki mahfazayı ve arkasında- yun silril.lerı artmış, ~ğalmıştır. F k . 
nu biran evvel Sebastiyanoya a er ver· dinin muhayyer şarkı (Feryada ne hacet) ka d f...t .. b da b" .. İb ah' . yor. a at buradakı çalıomalann ve tc-

' 
... bı"r kı"•i itiraz etti. d d • k k "d' ki zırlu çı r ı.. ~"' u sıra ır gun r urun sil- d . . ff k . d . el 
... " mek ıcvinci için e a eta oşara gı ı· 3 - Hacı Arif beyin muhayyer şarkı Efsane tarihleri diyorlar ki : rülcrini güden çobanla Lutun sürüleri- ymın muva a ıyetin e, sessız. urma-

- Ya gelirde bizi bulamazsa... b yordu. Ayni zamanda kafasında bir de (iltimas etmeye yare varınız) 4 - Şevki •Nemrudun bütün bu tedbirleri bosa ni gilden çoban birbirleri ile kavrraya nın, sakin ve hiç bir şey düşünmemenin 
_ O burasını bizden iyi biliyor e... k J v 0 d 

kurnazlık yer bulmuıtu. Bu urnaz ıgı 1 beyin hüseyni şarkı (Hicran oku sinem çıktı.. Tanrı, kendisi ile davaya girişen tutuşuyorlar. e büyük bir rolü olduğunu bilmiyor. ls-
) .... rıda ao'"remeyince içeride_ a_rar. k h . kul . . . kü" D üz . İb .-L· L 1 . h k ~· • kalk Sebaııtiyanoya söylediği va it şüp esız deler) 5 _Halk türküsü (Esmer buBÜn bu günahkftr unu tecı.ıye ıçın en • unun enne rwıım uta şöy e tara at, yüzde i çizeilere karşı hakiki bir 

Ve hep beraber, kızlarla bırlıkte • k b" hJ·M- ..... ı.,r B" hitap diyo · ·ı· el büyük bir aferin de alacaktı. ağlamış) 6 - halk türküsü (Yıldız) cil ır ma UAUDU memure ... _. ı.. ır e r · ı uç ve tedavi usulüdür. Zamanımızda bir 
ılar. Meyhanenin arka kumında. .... evv _ - 1_1_ "el" ~vrl sinek kapının kilçük deliğinden - Ya Lut .. İ terim ki seninle benim k keki 1c· b" kad 

1 l 1- Bu kurnaz uıo §U 1 1• 7 kemençe taksimi 8 - Mahmut Ce.la- . . . d i 'L--'- .1 benim ço er er, sa ın ır ın a yaşamayı ·.e batakhane vazifeaini gören ° um a· b odaya gınnışti.. aram a ve sen n ÇOucuu.ann ı e "h d" 
1 

• 
Vazifesi Vlaherna sarayına, aş papa- leddin paşanın karcığar şarkı (Vah me· Nemrut, içeride ·inek bulunduğunu çobanlarım arasında milnazaa olmasın .. t~rcı e ıyor ar, zıra .c;ok faal, parlak, ye-

(unlı odaya gittiler. kal zın metresinin bulunduğu yeri saraydan 1 yusu visalindir) 9 - Rahmi beyin baya- vı7.ıltısından anladı.. ÇilnkU biz kardeş cocuklarıyız.. Müna- rınde duramıyan bır kadın, onlan bir 
Meyhanenin içi yine boı Ef ·ıntll ta.L ,,,. verilen muhafalarla kontrol altında tut- tiaraban •arkı (Bana ne oldu) 1 O - Üzerine kondurmamak için odada sa- zaa bize yakışmaz.. ÖnUmüzdeki toprak- müddet oyalıyan ve fakat bir müddet 
T ezgih yanında duran tım ~- ~-a ı y 

R z ııo mak değil miydi? Halbuki teaadüf V!~- 1 Suphi Ziya beyin muhayyer şarkı (Titrer ğa solq koşınağa, çırpınmağa başladı. lar geniştir. Sen sürülerini al git .. Bir- sonra yoran, sinirlerine dokunan lcimse-
nuuının batında oturan ecyo go • hem• aarayına komploculardan on kıtı· yüreğim) 1 1 _ Dedenin Gülnar şarkı Kos koca bir hilküındar, küçük bir birimi7.den aynlalım.. Eğer sen sağa ler halini alıyor ••. Kadınlardan ziyade is-
~e geldiler. nin gönderildiğini kendisine öğretmişti. (Bivefa bir çeşmi bidad) 21,00 haftalık sivri sinek karşıs~da aciz kal~. gidersen ben sola .giderim. Ben sağa gi- tirahat ve sükunete muhtaç olan, erkelt-
Şimdi ne yapacaklardı) ___ , k 1 h h k' · · Siv.risinek, sanki onunla eğleruyormuş dersem sen sola gıt.. ti H lbuk" le d h t d .. d' 
J .. eridekiler acaba Teklinın ~~uk itin uu mü emme tara u on ıııyı posta kutusu, 21, l 5 Esham, tahvilat, gibi bir müddet Nemrudu çabalandırdı, Lut bunun Uzerine sürülerini alıyor r. a _ı • ~ ~n aya ın a mutema ı· 

~.:~i te-'-ilata men.sup inaanlar mı ıdiler). Vlahernada tanıyan ;_oktu. Bql pap~ kambiyo nukut ve ziraat borsası (fiat) sıçrattı, sonra birden burnundan içeri ve o civarın en mamur, suyu ve bere- Yb~nhfaal. sı~ırlı~~r.dBub~ebe~ten, b8yle 
........ ,.. ı d ki bile tanımayordu. Çünıı;ü tanınma an içın 2 l.2S ne§eli pleklar • Pi. 21,30 müzik tA genzine kadar girdi. Bir rivayete gö- keti bol olan Sodom ve Garnoreyi ken- ır ayat ıçerısın e ır müddet sakin, ~v •• 1 idiyeeler neden tatın a bn a -- L( • d d 
..:.ger oy e yakalanna mavi çiçek takaca.: arı ıöy- (Vivolonseliıt Edip Sezenin konseri) re bu, sivrisineklerin içinde en zaifi idi. disine vatan olarak seçiyor, oraya gidi- uu e urmak ve hWlu da bemeıde hiç 
,uaulayı aramamıtlardı) . .. ek lenmifri. Recyo, hu on ldşiyi temizlemek 21,50 müzik (meloeliler Pi.) 22,00 mü- Bir gözü kör ve bir bacağı topaldı .. Yani yor. olmazsa muayyen bir zaman için tecrübe 

Bu muammanın ucunu Eftım çozrn oolann yakalanndaki işaretleri kendi ma• zilt (küçük orkestra • S~f: Necip A~kın) Tann Nemruda ceza vermek için en za. (Ahdi Atik : Tekvinillmahlôkat ki ta- etmek ve ldet haline getirmek, güzellik 
tedi: C leeek b' iyyetİDe verilecek adamlann yakalanna 23.00 son ajana haberleri ve yannki if mahlillru içinde de en zalf ve en sa- bı: Bap: 13 • Ayet 5 - 11) bakımından faydalıdrr. 

_ Duymadın mı, dedi. e ır k. 1 ul d ı · · katını seçmişti. ** y b ll!k 1 d k" ·· Jl"k ıdamları var. Tqın alandaki pusulayı takınÜ ve omp oc arın a am arı unış program 23, 15.24 müzik (caibant. Pi.) Sinek bunıuna girince, Nemrud art.ık İbrahim Peygamber, kendisine bu ka- , " a. ancı mem et er .e ı guze ı ena-
ııer halde bu adam biliyordur. Hem bu gibi Vlahemada baı papaza müracaat ondan kurlulduğun:ı zahip oldu. dar nimet verdiği için Tanrıya dalına tıtulcnnde her şey, teçhızat renkler, te-

d etmek tasavvurunda idi. OPERALAR VE OPERETLER Şehrin üstüne çullana.1 öteki sinekler şükrederdi. Burada büyük bir huzur davi usulleri, mruıaj. sükunet. istirahat 
d b:,:...... meyhanenin yabancısı a d k h 1 h l ş1 di · · d d E • 1 k 1 a am ....... -zı · lıte o, böyle üıünere ve ız ı ız ı 2 1,20 Liile: Samson ve Dalilai. de geldikleri gibi uçup gitmi er ·. ıc:ın e yaşıyor u.. traftan gelen hnlk prensıp eri üzerine uru muştur. Yüzde. 

değil .. Hatti. herifçi oğullannın 90 
edn• yürüyerek giderken karşıdan gelen bir 2 f .35 Hamburg: Freishütz. Ölülerin knldınlıp gömülmesi günler- ile fideta büyUk bir şehir .mnnzarası al- ki boyaların çıkarılmasından başlayıp 

Qe bakJI~· "ıçen kısmı da biliyorlar e- tird.. mış olan bu sch n-ni I ·1 H b 
·- insan kafilesile kar~ılaştı. 22,05 Floransa: La Boheme. ce 5 u.. 'I re .ı..x: sraı e ron masaj, ve yeniden boyanma zamanına 

:nek 1 d İste bu sırada Ncml'udun knfasında adını verirler. k d b"t" h ek ti h . lik 
' ··· d '"ız be Ef- çin en: 22,35 Brüksel: Orfens (üçüncü perde) b 1 d İlk" h · İb ahi · bil ük" b. d a nr, u un ar e er ep scssız. ve _ Oog'" ru .. Şim i ne yapacag bir ngrı nş n ı.. oncc e emnuyet ver- • r m • ın y ır tasası var ı. 

- Hah .. dedi, muhakkak saraydan medigi lm ağrı gittikçe nrbyordu. Bur- Hic çocuğu olmıyordu. Karısı güzel Sa- sükunet esasına davanmaktndır. 
tim~ Onu aana sormalı.. Benim böyle gönderilen muhafızlar bunlar olacak... BUYUK KONSERLER nundnn giren sivrisinek onun beynini ra kısırdı.. . Berberde, güzellik enstitülerindeki bu 

Belki de Sebastiyano veya Yengeç iç,le• t6.05 Londra (Rcgion •l) Weber, yavaş yavaş yemeğe başlam!Ştı. Bir gün lbrnhim çadırında secdeye istirahat ve sükunet duymak prensibini. teYlere aklım ermez. ka T 
_Benim de ermez amma .. Hani yan· rindedir. Verdi, Harty ve sair be!'lteknrların Baş ağrısı o kadar şiddetli idi ki, panmı anrıya yüksek sesle milna- hayatta ela, her an, fırsat düttükçe yap-

ı_ B ·· · 1 11. k"I k b k Nemnıd bu ağrıyı tahfif için kafasını catta bulunuyordu. mak hi,. fena bir Rey deg'"ildir. Ve buna !ıt bir halt yapmıyalım diye kouuyorum. u umıt e yo ~enanna çe ı ere e - eserleri. .. y 

I d' . . . . , . yumruklam~aa başladı. Yumruklar il- - Yarabbi ... diyordu, bana yaptığın adet hükmüne getirdiğiniz gün, ııhhati.U. 
Ah ıu saraydan gelecekler bir gelıeydi- ı e 1

• 21.20 Berlın: Lıstın hır senfonl!ı. könce ıstırabını biraz hafifletti.. Fakat liltfun sUkrnn borcunu edadan ~cizim.. 
ler ve Sebastiyano burada olsaydL. Fa- insan ltafileaL On iki kişilik bir kafile, 21,50 Sottens: Purcell, Bach ve Mo- kafi gelmez oldu .. Kendi kuvveti yet- Bana Peygamberlik verirken benim nes- zi. güzelliğinizi uzun müddet için ıigorta 
kat Eftiın .• Her halde bu herifleri bura· gürültülü. patırdılı konuşmalarla yakla- zarbn eserleri. miyordu ve başını yuınruklıya yumruk- liınin ve zürriyetimin karınca kadar rn. etmit mevlcie gelirıiniz. .,.-- ---ııı---dan dl§8n çıkarmamalL. şıyorlardı. lıya takatten kesiliyordu.. ğalacağını miljdelemiştin.. Halbuki tek c R 

Koca göbeğin oğlunun gözleri birden Arblc tamamen farlcolunacalı: bir me- ODA MUSiKiLERi Hususi ve gilçlil kuvvetli yumrukçu- bir evlAdım bile olrruyor. Senin ulu adı- İ 8 0 0 0 m a ya 
ı .1 saf eye geldikleri .zaman Recyo bir hayret I 6, 5 S Milnih: ltalyan beatcki.rlannın lar tuttu. Kim daha ku\-vetli vurursa nı benden sonra bu kavme tanıtacak bir 

açı QI.. Fı ı le • • le d' · gtıç onu memnun ederim, derdi.. Nihayet halktan mahrumum .. Kanın Saradan şi-
- Ne> .. Dedi. Topunu birden temiz- sayhaaı r atmama ıçın en ını eserleri. yumruklar da kMi gelmedi .. Tokmakçı- kliyete hiç hakkım yok.. Fakat ne ya- avdet etii 

tem -'- mı" istiyorsun> zaptetti.. 19,30 Kolonya: E.lci musiJr.i. lar tuttu. Hususi tokmaklar yapbrdı. payım ki çocuğu olmıyor. Artık senin 
ca. ç k'" el 1 · h • · d elb'sele- - BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE -_ Onun gibi bir ıey ..• Ben gidip sa· ün u g en erın ep1ının e 1 ı21,20 Droitvich: Haydn ve Elıann Fe.ryadı s:ırayın içini inim inim inleti- lütfuna, inayetine sığınıyorum.. -

· h b · · rinin aağ taraflannda birer mavi çiçek eaerleri. yordu.. •• B....._Dİ •• lerini avucu irine aldığını tebarüz ettir-_,...._ Scbastiyanoya işı a er venncıye M &&~ :.-
~-:_-'d ... ar burada kalmalan için bir çare ak· vardı.... 2 t ,20 Milano: Grieg ile ltalya beste- ütcmndiycn : mektedir. 
~ •• Bl'J'MEDI •• kArlannın eserleri. - Vurha ... Vurha ... Vurha... Alm nlat" end· Berlln. 23 (Ö.R) - İtalya hariciye 
!ıma geldi. t OS Stuttgart: Brahmıım eaetleri. Diye bıığınvordu .• Nihayet i.~te böyle; a tşe nazın kont Ciano bugün sabah saat iL 

- Ne imiş o çare?.. B k"J• ' - Vurha .. Vurha.. icinde 20 de husus! bir trenle 1talyaya hareket 
_ Senin burada, prabı lccskinlC§rir· J D ~·111· z 3 Ş Ve 1 1 Diye diye öldü .. Efsane tarihleri onun • İN t • ......__,_ etmiştir .. 

h SOLiSTLERiN KONSERLERi öld:ı"'U yer di'-·e kaydettikleri mahallin - 8. AŞTARAFI .1 C 8.A. n.arr..uE - Tren, Münih, İnsbrilck ••e Brener mek için kullandığın afyon ru u var ya.. '46 " d il k d d bö 1 bi h 11 • 
Bugün Aoam Kama• l 6,4S Hilveraum 1: piyano konseri. isminin bu suretle ve Vurhadan galat c.n ıse e ay. e ıyor ve Ye r 11 n, hududunda kısa bir mUddet tevakkuf 

- E... b t 8 1 O Prag: Muhtelif memleketlerde olarak (Urfa) olduğunu kaydederler. bazı ~evletlerın bit~raflığuu bcrzaca~nı edecektir. 
- lıte ondan şimdi içecekleri pra a rasında tatmin edici ' Ave Maria. Acab:ı Nemrut o zaman Türkçe mi ko- ve mihv':1° d~vletlenyle miln~betlerini Tokyo, 23 (Ö.R) - Japon hUkümeü 

bir hayli miktar fazlaca katıJbnnm. için· nuşuyordu? .. Maamafih buglin Urlanın ~ ruwk hır şekle so~cağını ıd~ ey- Roma - Bc.rlin askert ittifakında Japon-
.::e sarhoıt olup awsrlar. Bir kaç saat bu- beyanatta bulunacak l 8,3S Berlin: Piyano ve keman lcon· civarında, ufuk bir dağ üzerinde bir yer Uror. Bu _gaze~ mutalAalan şoylece yanın mevkii dolayısiyle ketumiyet mu-
rada kalırlar. O zamana kadar da ben seri. vardır ki orası halk arasında •Nemru- hilli\sa edileb~l~. · hafaza ediyor. Umwniyetle mevcut ka-
ıaraya gidip gelmit olurum. _BAŞTA RAFI 1 İNCi SAHİFEDE - t 9,05 Königsberg: Piyano konseri. dun mczanı diye meshurdur. İbrahimin . A1manya küçük ve orta bazı devletler naate göre Japonya hUkümeti Almanya 

Bu fikir, Efrimin de hoıuna gitmişti. 19,25 Leipzig: Brahmaın eserleri. atesc ahlması için kullanılan mancınıkın ıle. iyi münasebetler idame etmektedir .. ve İtalya i1e askeri giili bir ittifak yap-
hafill. başvekil Çemberlaynın çarşamba da Urlanın içinde ve küçük bir tepenlp Milletler Ce~yeti paktında ya~ılaebk mışbr. Fakat Japonya bu ittifakın g1z11 

Hemen tezgahın üzerine on iki ıarap ve perşembe günü İngiliz • Rus müzake- B. Potem .. lnln üzerinde olduğunu söylerler. Bu tepe- tadi!At dolayı.sıyle bu devletteı:ın. Al- kalmasım arzu ettiğinden Alınanya ve 
Pıcsi sıraladı. releri hakkında tatmin edici beyanatta H nin önündeki sahaya da (Ayni Zeliha) manyayı m~ı:?ya matuf b~r ıttifalc- İtalya da bunu gizli tutmağa mecbur 

Bunları istediğin şekilde afyonlu ola- bulunacağını ümit eylemektedir. Riga seyalıatl ve fHalililrrnhman) adı verilmiştir. fb.. ]~ .. siy~tine sürllklerunelerı Al~n kalmaktadırlar. 
rak hazırlarım. dedi, kızlar şarap alına· Filhakika parlB.mento, yortular mü- faafılıında bir telızip ra11imin burada ntcşe atıldığı ınervidir. hUkumetıni de bu memleketlerle ı_n~nn- Tokyo, 23 (A.A) _ Japonynnın Av-
• geldikleri zaman hemen dayanın... nasebetiylc cuma gilnil tatil devresine scbetlerl hakkında yeni. kararlar ıttiha- rupa siyasetine dair olan kararları bu-
ga -Dikkat et.. Kızlann bu işden haberi girecek ve bizzat baş~~kil de :hkoçya- Rir,a, 23 ~A:A) -:--- Hari.ciye 1!-ezare- İ ** zına ve Almanya alcyhındekl tesir ve giln Alman_ İtalyan ittifakının imzasın 

ya gidecektir .. Başvekılın hafta sonunda ti, B. Potemkimn Rıgayı zıyaretı i~.in 1 brahim Peygamberin daiınt surette nUfuzlarn tftbi oldukları~ göz önünde dan evvel Bcrllne bildirilmiştir. • 
olmaması lazım.. Londradan aynlmnk fikrinde olduğu- halen iki memleket arasında görüşme- ınilcadele ettiği Nemrut dünya filemin- bulundurmağa scvkedebllır. 

Eftimin kaılnn çatıldı. nu bizzat haber vermesi parlfunentonun lerde bulunduğunu kat'i surette yalan· den ahret alemine gittikten sonra İbra- Fransız gazetelerinin fikrince bu gibi c d •• h 
_ Haberi olmazsa, dedi. onlar da tatilinden ewcl başvekilin İngiliz· Sov- lnnuş, faknt Moskovanın bu mesele e~ him artık tekrar Babile dönmedi.. tehditler artık küçük ve orta devletleri e J! e V 1 e e m U j m 

•çerler, onlar da sızarlar .. Sonra Jükka· yet prensip anlaşmasını il.fut edeceğine rafında müzakereler açmasının ihtimal O, Sara ve Hacerle beraber yerleştiği endiş~ye sevkedecek mahiyetten çık-
aın hnli ne olur beL ~ir alA~~olara~ ~ektedir~n!~d_e~adığını da ila":_~tir. l;erde kaldı.. ınıştır. w....._.. görüşmeler oldu 

r7Z ,~z~ ni seviyorum.. Sana inanıyorum .. Hay-ı - Hayır .. hayır Suzan.. dedi. Senin savayım.. Bir dakika sürmez yanınıuia-
.,.;_J;DWZlZE7"/YJ.Mb'J,L.7:Jt.1,...,.R~nzzw.M~..tXA;r1 SKE eli gel.·· Çabuk ve beraber kaçalım. dediğini yapmak bir cinayet işlemekle ı yım" - BAŞTA RAFI ı İNCİ SAntFEDE _ 

, .. " 

Büyük tarih ve macera 
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romanı 1 
3eıı burada, ıstırap ve elem içinde sil-

k ··Ime"'e razıyun ve artık mesut ·ünere o o • 
a ölebilirim, çUnkU sevdiğU:O bir kınıse
. Sizin hilrriyetinizi temın etmiş ola-un .• 
ağım... .. 

Monsenyör Lui genç kadının goz yaş-
arı karşısında müteessir oldu. 

S Suzan.. diye haykırdı .. Sa-- uzan... . 
. Çünkü ben de senı se-a 1nanıyorum .• 

iyoruın. k di · 
Suza11 bir sevinç çığlığı ile en nı 

elikan1ı aaılzadenin kollan arasına attı. 
Monsenyör Lui: 
- Ah.. dedi. Sevgili suz:ı-nımH Bu 

d Anın saadetini uzun bır a§k bu-
ıesu k ,_,.Anından mah-

. 1 tamaınJanıa UUA 

!?SlY e imdi ne kadar esef edi-
· ım olduğuma§ d yU 

B undald bu demir cen re, • 
orum. aş k d daklarımı 
arnd ki bu demir mas e u 

e . ekt beni menedl-
udaklarına değdırm en 

- Hayır .. hayır Monsenyör .. Siz bu 
demir maske içinde de kalmayacaksınız. 
Sizi bu halinizle kurtarmak demek iş
kencenizi artırmak demektir. 

_Ne demek istiyorsun Suzan? 
_ Bu demir maskenin çıkarılmasının 

sırrını biliyorum. 
Arka tarafta ve içinde bir düğme var. 

Bastırarak onu yukarıya ittim mi açı-
lır. işte bakınız .. Böyle .. · . 

Suzan bunları söylemekle beraber hır 
taraftan da demir maskenin arkasındaki 
düğmeyi oynatmıştı. 

Monsenyör Luinin başını kaplıyan 
w ~-Ltaza ild parça oldu ve büyUk 

agır maıu. 

bir taraka ile yere yuvarlandL 
Delikanlı bu ccndreden kurtulmuş ol

manın sevinci içinde bir müddet afalla-

dı kaldı. 
S ........ kollan arasında .sıktı. Sonra ı.u.a<~ 

- Hayatım. canım Suzan... dedi. Se-

Suzan, bu sözlerin tesiri altında sar- 1 ınUsavidir. Sonra büttin hayatımca bu Suzan böyle söyliyc. ek kapıya koştu, teşekkül edecek sulh koalisyonu öyle 
ho~ gibi olmuştu. Fakat kendini çabuk 'hareketin vicdan azabını çekerim. Rica açtı ve koridora çıktL munzuıın bir kuvvet teşkil edecektir ki 
toplndı. ederim, bu fikrinden vazgeç. Aradan bir dakika ... Beş dakika .. , on Anti - komintem devletler grubuna mQ. 

- Monsenyör, dedi. Bu odadan çık - - Pekf\Ui.. Maamafih zavallı adam dakika geçti. savi olmakla kalmıyacak, pek açık şe. 
kilde Usti.in olacaktır. İşte o vakit, kont ıııazdnn evvel ihtiyal olarak son bir led· Senmarsın ölüm ceznsından yine kurtu- Suzan hfıla dönmiyordu. Ciano ile fon Ribbentropun bağıra ba-

bire baş vurmamız icap ediyor. 1 lamıyacak!.. Monsenyör Lui büyük bir heyecan ve ğırn istedikleri .şu adilane sulh hakkın-
- Nasıl tedbir? Monsenyör Lui elleri ile yüzünü ka- endişe içinde idi. da icap eden teklifler yapılabilir.• 
- Arkamızdan takip edilmemek için patarnk ve içinden inliyerek mırıldandı. Yavaş sesle seslendi: Alman slyasi mahfcllerinde ve gnzc_ 

sizin bu odadan kaybolduğunuzu hiç de- - Anman yarabbi. Ne müthiş şey... - Suzan ... Suzan... tclcrlnde gösterilen endişeler İngil~ 
ğilse yarım saat kadar kimse bilmemeli .. Onu burada terkctmek... Ve kapıya doğru yilrildU. Rus anla masının mihveri idare edenler 
Muhafızlardan her hangi biri gelip bak- Suzan ise, monsenyör Lulnin kafasın- Tam bu sırada açılan kapıdan içeri Uzcrindeki tesirini ölçmeğe mUsaittir 

Bunların, B. Litvinofun Sovyet harici~ 
tığı zaınnn sizi burada görmeli • .• da ve kalbinde b:ışlıynn fect mücadele- dört ki~ girerek üzerine hücum etil. Bir yesi başından çekilmesinden beri besle.. 

- Bu nasıl olur? nin farkında olmadan mütemadiyen: an içinde yere yuvarlanan ve kafasına dikleri ümitler suya düşmilştür. 
- Buraya geldiğim zaman ba. ' kapı· - Haydi, haydi monsenyör .. • Çabuk kuvvcUi bir yumruk indirilen monsen- •Radyo• Ajansı bugün Moskovadan 

yı açan muhafız zaif, cılız bir §eydi. YU- olun .. Çabuk kaçalım.. yör Lul kendinden geçti. istihbar ediyor : 
zUnU görmedim ama .. Hakkından kolay- Diyordu. Gözlerini açtığı zaman yatağına uza- Kremlin mahfelleri Sovyetlc.rin taar-. 
ca gelebileceğimizi zannediyorum. Ica- Bu sırada uzaktan, koridordan ayak tılmıştı. ruza karşı bir anlaşma akdini asil dQ. 

d şünmedikleri ve tecerrüt siyasetini te"'" bında zorla bu demir maskeyi onun ba- sesleri duyuldu. Başın a da yine o ağır demir maske cih ettikleri hakkındaki ithamlan kat'I 
şına geçiririz. Evet görenler sizi zanne- - Kim geliyordu acaba? vardı. olarak tekzip ve bilakis Sovyetlerin sut. 
derler. Muhafızın odası şu tarafta idi de- - Kapıya da vuruldu.. Yavaş yavaş ayağa kalktı. ha karşı beliren tehditler ve cebrU şid-
ğil mi? - Acaba firar planını keşif mi etti- Şi~ek sUrati ile gcçmq olan bu M- det temayUllerine karşı demokrasilerle 

Suzan böyle söyliyerek muhafızın bu- ler! diseyi hili sersemliğini muhafaza eden iş birliği yapmak istediklerini tekit ey-
lunduğu kısmın kapısına doğnı yUrU - - Yahut ta bir ihanet eden oldu .. Fa- kafasında bir tUrlU tahlil edemiyordu. lemektedirler. 

k t h ha B Ü Ul.. y bbt di Berlin, 23 (A.A) - Diln öğleden son-dU. a . •• ayır.. yır.. oş yere z uyo- - ara •. . ye mınldandL Benim har 
il d ra iciye nezaretinde Kont Ciano u ... Onun son sözleri monsenyör Luiyi bir- rum. Gelen Rozarjdır. Onu unutmUJ- Y zilm en yine bir cinayetin dnha ı~len- B F Ribbe ... 

~ . on ntrop arasında yapılınlf 
denbire Ivonu hatırlatmıştı. Allah vere tum. Bana kayığın haz.ır olduğunu ha- mesine müsaade edecek misin? Zavallı olan görüşme bir saatten fazla devam et-
de Ivon burada Suzanla kendi arasında ber vermeğe gelmiştir. Siz şöyle içeri tt- Suıana ne yaptılar .. O, bu canavarların miştir. 

geçen sözleri duymamı§ olsa idi. rafta durun.. YilzUnUzden maskenizin eline mi düştü?. Eğer öyle ise muhak- Görü meden sonra kont Ciano Göring 
Derhal ve bir fırlayı~ta kapı ile Suzı- çıkmış olduğunu gBrmesinler. Ben de kak onu öldilrilrler •. Zavallı Suzan .. Fe- ile konuşınuş ve müteakiben B. Fon Rib-

nın arasına atıldL Rozarja teşekkUr edeyim ve başımdan daklrlıiını hayatı ile mi tsdiyecek!M bentrop tarafından şerefine "erilen ziya
fette hazır bulunmuştur. 
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denk. bir bütçe getirilmi§tir. 
Bütçe tahminimizdeki rakamlar. geçen 

aenelerde olduğu gibi. tatbik edilmekte 
olan bütçenin toplanmıı olan on aylık 
tahsilat rakamlanna bir evvelki aenenin 
:aon iki aylığını ilave etmek auretile teabit 
edilmiştir. Hiç bir sene bizi yanıltmamlf 
olan bu esasın en doğru yol olduğunu za
man filiyatla teeyyüt etmektedir. Bu sa
yede, varidatunızın inkişafından mlite• 
vellit tahsilat fazlalarile, sene içinde çı
kabilecek zaruri bazı işleri karşılamağa 

jmknn hasıl olabildiği gibi bu fazladan 
mütevellit tahmin farkı ertesi sene büt· 

Büyük Millet 
Maliye 

' 

Vekilimizin 

Meclisinde 
mühim beyanatı 

telakki ve tatbik tarzına göre b1r :istik· 
raz mahiyetinde görmemek lazımgelir. 

Bunlar malzeme kredisidir. B iraz evvel 
işaret ettiğim gibi bunların mühim bir 
kısmı esasen muhtelli kanunlarla ves-il
m1ş taahhüt salAhiyetlerlne mtıstenld 

programların tatbikine tahsis edilmek· 
tedir. 

çcsfode yeniden yer alınmuına lüzum 

Karabük Çelik ve 
Cümhuriyetin 

Demir fabrikaları Ağu&tosta, Erzincan - Erzurum demiryolu 
onaltıncı yıldönümünden evvel işletmeye açılacaktır 

Mebusların yaptıkları tenkitler ..• 
görülen mühim devlet hizmetl~rinin .ifa-

1 
kanun layıhasının umumi hatları hakkın· ı lunduğunu kayıt ve işaret etmek iste- terdiği isa~tin •• tabii . bir vn eticesidir. hasılatında tahfifle mütenasip bi~ nok-

aına tahsis edilebilecek toplu bır varıdat da kısaca maruzatta bulunacağım. rim. 1 Devlet maliyesının sag1amlıgını ve bu sanlıkla karşılaşılmamıştır. ÖnUmilzdekl 

Programların karşılıkları ise daha ev· 
velden ve bahusus kanunlarında gas.
terilmiş veya hükümetçe tekarrur elti· 
rilmiştir. Binaenaleyh bu kredilerden 
büyük bir kısmını önümüzdeki sene. 
lerin bütçelerine ağırlık verecek yeni bir 
yük addetmek için hiç bir sebep yoktur. 
Taksit bedellerinin ihracat mallarımızla 

ödenmesi esas olduğu da nazarı dikkate 
alınınca bu kredilerin memleketi m\lb. 
telif sahalarda bir An evvel techiz etmek 
gibi çok büyük faydaları olduğu nokta
sında tevakkufa mahal kalmaz. 

menbaı bulmaya da imkan vermektedir. MtLU MODAFAA tŞLERt: Yapılan hesaplara gör~ !Ik ~eş senelik s~yede ~umi ~etlerin s~at ve em- s~~elerde bu noks?Dlığın ~amen tel~-
c k • h. ti · ı· tl sanayi programında dahill tesısatın ta- nıyetle ifasını temınde bu halin ne de- fisınden başka resım hasılatının tczayü-

ere umumı ızme erın se ame e ld .ıı.,,_ izah ı·· ·· d "" ·· d k 1 ·· · k · İn 
A A • • bal'w mamlarunası takriben 117 milyon liraya rece müessir o u1:1 ..... u a uzum gor- 1 unu e uvvet e umıt etme teyız. -

ifasında, gerek hazine itibarının muhafa- Umumı ~ekWıu ~8 milyon ~ya && mal olacağı anlaşılmaktadır. Bu tesisat miyoruı:n. hisarlar hAsılatı da seneden ~eneye art- Döviz vaziyetimiz: 
2A ve takviyesinde muvaffakıyet temin olan fevkalade tahsı.aatm en mühım kısmı için sarfına muhtelif kanunlarla mezu-ı V ARIDAT Bt)TçESİ : maktadır. Memleket mahsulatının bil- 1936 senesindenberi tatbik etmekte ol-
eden bu yolda devam etmi§ bulunuyoruz. milli müdafaaya aittir. Filhakika demin niyet verilen 57 milyon lira kanunların- 1939 mali yılı bütçemizin varidat kıs- yük bir kısmını kıymetlendiren ve mils- duğumuz döviz bütçesi usuliyle, sene -

Ceçen mali ııene nihayetlerinde muh- arzettiğim veçhile, adi bütçede yapılan da yazılı menabiden hazinece tamamiyle mını 261 milyon lira olarak tahmin et- tahsile ehemmiyetli yardımlar temin lik varidat ve sarfiyatı gelir menbaları
telif mevzu ve matrahlarda ehemmiyetli mtihim zamdan miJli müdafaa hizmetle- temin edilmiştir. Önilmlizdeki seneden miş bulunmaktayız. 1938 yılının on ay- eden inhisarlanmızda devamlı bir inki- na ve hizmet nevilerine göre icra vekil
nisbette vergi tenzilatı yapıldığı ve hiç j rine fevkalade tabıiaattan ayrılan mik- ı itibaren sarfipr~grarı;-ıı:ı ~damlanmsal~~ma lık tahsld~t rakkabm1atnnahm~~inald9e3n8yap-lı şaf mb?şahet?e de~lmesi memnuniyete şa- leri heyetince çerçevelenınekte olan ~ 

· 'hd · · d'V• hal . • . muktezi yat ıçın yenı en Cllllyet mış o ugumuz u a ının yı yan ır ne ıce ır. 
vergı 1 as v~ zam~ına gıdılme ıgı • ~ ~~ miJy~.n 3IO ~an ~d~ ibarettir. alınmasına lüzum görülmüş ve buna varidat bütçesine naz.aran 10.951.000 li- Memleket sanayiini yakından alika- viz vaziyetimiz bu çerçeve dahilinde 
de 1938 malı ıeneaınde tahakkuk eden Hülumıet, yübek dırektiflennıze tebaan ait kanun JAyihası yüksek meclise tak- ra bir fazlalık göstermektedir. Bu fazla- dar eden vasıtalı vergiler üzerindeki tanzim ve idare edilmektedir. Bu saye-
ve yeni bütçe tahminine eaaı olan ralı:a- aulb ve emniyet pyelerimWn vasıta ve dim edilmiştir. lığın mühim bir kısmı kazanç vergisiyle dikkatimiz, sınai hayatın bu yüzden ağır de dövizle yapılacak sarfiyatın gelir mlk. 
mın, cari sene bütçesine nazaran arzetti· mesnedini letkil eden milli müdafaa biz- MADEN İŞLERİ : hizmet erbabından alman diğer vergiler- bir tazyike maruz kalmamasını temine tarını geçmemesine azami derecede fti-
ği c 1 1 > milyon lira derecesindeki yük- metlerinin takviyesi için gerek adi gerek Etibank tarafından. idare . ~mekte den v~ gümrük vergileriy I~ İ~sarlar ~?~ bulunmakta<!ır· Memleket .sana- na ediyoruz. Ancak geçen seneki maru-
aekliği bir taraftan memleket iktısadi fevkalade varidat menbalanmızm azami olan maden işletme ıdarelerimizde de ha.sılitından ileri gelmektedir. Elimizde yunın muhtaç oldugu ve hariçten ıthale zatımda da . aret ettiğim "bJ dün si· 

•• • • • • • • A tedrici terakki ve ~ar görülmek- bulunan 11 aylık tahsilAt rakkam.Jan bu mecbur bulunduğu ham ve yan mamul ış gı ' ya 
hayatında görülen devamlı inkişafı ve m~emu ıatimal ebniftir: F~vkalide tedir. İktısadt hayatımızda olduğu ka- tahminlerimizin tahakkukunu ümit et- maddeler lizerindeki gümrük resimleri }ahlanma yarışı içinde memleketimizin 
diğer cihetten de maJi mevzu ve eeaılar- tahaiaatm 17 milyon 321 bin liruı de- dar döviz ihtiyaçlarımızın tatmini bakı- meğe müsait bulunmaktadır. Gerçi son asgari hadde indirilmiş olduğu gibi yal- mUdafaa vesaitini azamı nlsbet ve su -
da takip edilen islihabn tabii neticeleri miryollan infaatma tefrik edilmİftİr. Ba- mından da malt vaziyetimizle çok sıkı zamanda beynelmilel siyasi vaziyetin ruz teşviki sanayi kanunundan istifade ret]e takviye ve ikmal için yapılacak 
olduğunu ve her ilci amilin de doğrudan nmı haricinde S"u • Enunım iatilauJ alfilcası bulunan maden işletmelerimiz tevlit ettiği tereddlit ve endişeler onun- eden müesseselere verihnekte olan ma- döviz sarfiyatında hiç bir suretle Jıaçın
doğruya büyük mecliain aldığı isabetli ile aynca temin edilecek olan 4,5 milyon arasında önUmlizdeki sene içinde Erga- cu ve on birinci aylarm gUmrük varida- k~e Allt ve edevat gUmrük muafiyeti maması lilzumunu hfıdisatm gün geç-
karnrlnrın mahaulü bulunduğunu tebarüz lira da buna tahtia edilecektir. ni bakır madeninde beklediğimiz istih- tı üzerine mahsüs bir tesir icra etmek- b~tün sın~ teşebbüsler erbabının. ve tikçe daha k kuvvetle •-..ıd ettiğini 

sal mikdarmı elde edeceğimizi ve bu- ten hali kalmamış ise de mayıs ayı tah- bilhassa ki.içlik sanat ve hirfet sahiple- , ço vç3 ' ... . 
ettirmek benim için büyük bir vazµedir. Ticaret. ziraat, aanayi, maadin ifleri- nun döviz cephemizde salMıa yardunı silltınm on beş gün içinde geçen seneye rinin de istifadesini temin edecek yeni kat t bir zaruret olarak kaydedecegım. 

Bütçe projesinin ana hatlannı tahlile mizin ve içtimai hayatımızın inkipfmda olacağını ümit etmekteyiz. nazaran üç yüz bin liraya yakın bir faz. bir sisteme bağlanmıştır. Bunlar cüz'S Bu zaruret harlcinde döviz sarfiyatımı· 
girişm~den evvel derhal arzedeyim ki olduğu kadar memleket müdafaası im- DENİZ TİCARET iŞLERİ : la1ık kaydetmiş olması, bu tesirin ınu- bir mikdarda gümrük resmine tAbi tu- zm ancak pek ciddi ve kaçınmıyacak ih· 
yeni sene bütçeainin en bariz vaahn1, kanlarının tezyit ve takviyesinde de bl- Almanyaya sipariş edilmiş olan muh- vakkat ve geçici olduğunu ve b~ vaziyet tu1arak buna mukabil i~halat ~~le tiyaçlara hasredilmiş olmasına rağmen 
milli müdafaa hizmetlerinin hami dere· rinci derecede amil olan demir yollar tellf tipte ceman 29.500 tonluk 12 gemi- dola~?"le ~erimiz llzerınde her ve~den ~en istisna ~·· döviz vaziyetimhde ferahlık bulunduğu-
ce düşünülmüş ve hrıı1a_1mıı olma.aı tct- inpatı, muhtdif kanunlarla kabul bu- den altısı memleketimize gelmiş ve se- hangı bır tadil icrasına lüzum bulunma- Bu s:isteıiı dahilinde memleketin bütün nu maalesef arzed . eceğim. B l 
kil etmektedir. Filhakika, bütrenin umu· d .. ahh- ı~ı.· t1 · •• ferlere bft~1amıştır. Diğer altısı önümüz- dığını göstermiştir. sanayi erbabı muhtaç olduklan makine be b bi .. __ 1. emıy • UD\Ul a 

.., yur ugunuz te ut ae anıye erme mu ... deki sen:lçinde gelecektir. Aynca ye- Vergi hususundaki prensibimiz, ver- AIAt ve edevatı ucuz bir suretle tedarik ra er .r . wmutnn sanayı program1a-
mi yeltünunda geçen ıeneye nazaran faz- teniden dizilmiı olan program dahilinde niden bazı gemilerin daha İngiltere tez- gilerimizi istihsali tazyik ve istiblaki tah- edecek vaziy~te . g~tirilmiştir. Velhasıl rm~ tat~ikind~n bekledi~ mils~t 
lalılc « 1 1 milyon liradan ibaret olduğu devam etmektedir. Halen üzerine çalıı- g&hlarına sipariş edilmesi mukarrerdir. dit etmiyecek nisbette bulundurmaktır .. vasıtasız vergilerımızde de hem mUkel- neticelerın tedricen elde edilmesi, diğer 
halde milli müdafaa gurubuna hükümet- makta olan hatlar, biri Sivas • Erzurum Bu suretle sipariş edilmiş ve edilecek Bu hususa azamı i~ ~ekt~yiz. . leflere .kolaylık göstermek, hem. ~e dev- taraftan madenlerimizin ve bilhassa İ§ _ 

çe teklif edilen zam 1 1 ,5 milyon liradır. hattı, diğeri Diyarbakırdan baılıyarak gemilerin mecmuu tonajı mevcut posta Tahakkuk ve tahsil şekillennde daı- let varıda~ ~.~ gayelerının .. ta: letıne tecrübeleri yapılmış olan Ergani 
Görülüyor ki bütçe fazlası tamamen mü- Irak ve Iran hudutlarına doğru giden vapurlanmızın tonaj yekfuıunun yüz.de ma milkellefier için kolaylık temin ede- hakkuk.u. içın mUmltun. olan her türlü bakır madeninin önilmüzdeki yıldan iU-
dafaa hizmetlerine tahsis edildikten bat· hattır. Sivas • Erzurum hattının Erzincana "eksenine tekabül etmektedir cek usulleri ar~rmak, ve bu gayeyi tedbirlen almaktan fariğ olmamaktayız. b faali t • darl ğı ....:;_ 

· Biltun·· yenı· vapurların ticar.et filomu- istihsal edecek surette ısJAh ve tensik Varidat hakkındaki maruzatıma niha- aren . ye e geçın. esı ı e...u get-h muhtelif daire bütçelerinden yapılan 1- d 1 k · 1 tm .. tik tadil tahfif k k 
.. a ar o an ısmı geçen sene ıı e ege za ı" lt'ıhakiyle kabotaı· hizmetınuz" . in acil tedbirlerini almak başlıca üzerinde dur- yet verirken şu hMiseyi de huzurunuz- çe .. v •. e . . .etm. e te ço mt1esslr bazı tasarruflar da buna ilave edilmi•tir.> ılm t E · 1 Er dak. 1 - ] b!''-

,. aç ıı ır. rzıncan a zurum arasın ı ihtiyacı tatmin edilm;., olacağı gibi de- duğumuz ehemmiyetli mevzulardan bi- da arzetmeyi faydalı görmekteyim. o acagını soy ıye wrım. ( Bravo ıeıleri ve alkı.,Jar ... ) 2 t 3 '--'I tr 1·1- k d · t ... şkil k dir Hed fi'-'- d 
v -.ı ome e ıx ıon ısmın a ınşaa 1 niz ticaretimizin mühim surette inkişafı rini te · etme te · e ıu.u.c., ev- Hilkümet, bütçe imkWıları derece~ln- Döviz vaziyetimiz.in icabı olarak im -

önümüzdeki sene bitecek ve cümhuriyetin ve mallarımızın ihracı için ihtiyar edil- Jet varidatını yeni vergilerle değil, mev- de vatandaşlar Uz.erindeki vergi yüklerlv paratorluk borçlarını ylizde yüz mal He 
16 mcı yıldönümünden evvel işlemeğe mekte olan döviz sarfiyatında bir ta- cut ~ergilük.· ennll· flıslAh kve1teklıkemmül etdtirillik: - nin tah.fiô.n.i d~Undilğü sırada halkın ödenmesi esası üzerinde yapılmakta ol-

YENi VEKALETLER: 

açılm11 olacakbr. sa.rruf ta temin edecektir. mesı m e e ere o ay ve sa e . . d ğun 
Bütçe liyıhıuının yükaek meclise tak· Su işleri: 1936 malt yılı sonlannda ka- temini suretiyle arttırmaktadır. Vergi tayyare cemiye~e mahsul.Atı arzıyeden u u geçen sene arzetmlş olduğum 

dim.inden aonra. yeni iki vekalet te§kili FEVKALADE T AHSISA TIN bul buyurduğunuz 31 milyon liralık bir niı:ıbetlerinin bütçe irnkAnlariyle telli muayyen bir nısbette vermekte olduğu mlizakereler netlcelcnnıiş ve bu borçla-
aibi bilahare çıkan bir kuıım ihtiyaçlar TEVZl ŞEKLi: kanuna müsteniden sulama, kurutma ve edilmek suretiyle indirilmesi hususun- ianelerin de müstahsil olan köylilmü.ıiln rm tamamının mal ihracı suretile öden-
için bütçe encümenindeki müzakere sıra· ıslfill gayeleriyl& memleketimizin hemen daki mesaimize devam olunacaktır .. Bu gelirine mUessir olmakta bulunduğunu mesine başlanılmıştır. Harici borçlan. 
aında hültümetçe teklif edilen bazı ili.- Fevkalade tahsisatın 2,500,000 iirası her tarafına şamil olarak başlamış olan sene yilksek heyetinizin de ~alfun~ bu- görmüş ve bunun köylUmUziln ka1kın _ mız için umumi bir esas olarak kabul et.-
veler muhterem encümenin aldıgvı izahat miden tetkik ve arama enstitüsü ile elek- beş yıllık büyük su işleri programının lunan ahval ve şerait dolayısıyle bırkaç ması yolundaki sal ti imiz tiğimiz bu ödeme tarzı, ahiren Anadolu 

t ·ıc · l · f"d "d · ihti 1 J 5 tatbiki faaliyetle devam etmektedir seneden beri devamlı olarak Uz.erinde me ve gayre er e 
ve yaptıaı tetkikat neticesinde kabul edil- n ış en e u 1 aresı yaç anna. • .. .. . · •. "d .. y.. • • b ld "d h uygun bulumnıyarak yeni malt sene itr demir yolu ve Haydarpaşa şirketlerinin 

il li h · · k~ fl Butun havzalarda yapılacak su ışleriv yuru ugumuz u yo a yenı en er 
melde beraber milli müdafaa ıırubu büt- m y~n r~ı mu acır ıs an maşr:ıc~nn~ ne ait etüdlerin mühim bir kısmı ta- hangi bir tahfif yapmak i.mkAnuıı elde tidasmdan itibaren bu ianenln tamamen hariçteki aksiyon ve obligasyonu Mınll-
çelerine yapıldıi'ını arzettiiim 11.5 mil- .ı milyon lıras~ da Ankara tıp f u~tesı mamlarunı.ş ve inşaata geçilmiştir.. Bu edememiş olmakla beraber önümüzdeki bertaraf edilmesine karar vermiştir. lerine teşmil edilmiştir. 
yon liralık zamırun bir kıamının gerek ınşaat ve tahaısahna, 1,200,000 lıraeı I suretle iki yıl içinde inşaabna geçilmiş senelerde bu mesaimizin daha mlisait 1937 yılı sonunda bitirmiş olduğu.muz Harici ticaret: 
bu.uıeun mahiyeti ııerek bütçeye olan te· ııeçen sene verilen bir milyon lirayl\ ila~ olanların tutarı 18 milyon lira kadardır. neticeler vereceğine şüphe etmiyorum.. araz.i tahrir neticelerinin önümüzdeki ıe- Geçen seneye kadar aktif vaziyette 
•irinin muvakkat bulunmaaı nazarı dik- ı veten Lüleburgaz • Edime ufaJt yoluna 1 C. Projeler hazırlanarak ihale edilmiş Muhte~ vergilerde? yapmış oldu~uz ne tatbik mevkiine konulması için lhım bulunan harici ticaretimiz 1938 yılında 
kate ahnarak bundan üç milyon lirasının ~ç yüz bin ~ra:>.ı ~~a gençlik parkı lmil v~ya edilmlir·. ek bali~ğre 1bulaktaunanldırarBdaö 16·5 ~:Z:u:=y~=!; ~:::e- gelen tedbirlerin alınmasını ehemmiyet- ufak bir farkla pasif vaziyete geç-ı• bu· 
I 1' l~d tah . il '-- I dah ınşaahna yedı yuz hın lırası Yllf v~ kuru yon aya om . Y ece l .. _'-' .&.&.:L • • • ~ 
ev a • e 111&t e JUırfı anması a . A • be ıllık ro ama dahil işlerin be..+o Hayvanlar vergisi, bu senenin elimlz- e uuup en1.L VilAyetlerimizin bUyük bir lunmaktadır. Filhakika ticaret muvaze· 

.• rül. .• b ti b"" meyvalann ıalihına, 387,000 lirası ma- ş Y P gr '4- d bul ka . l . .. kısın da l tk:ikl bi H-ı-
uygun go muş ve u ıure e. utçe pro- . . . . . dördü iki sene içinde faaliyet sahasına e unan yıt netice enne gore, veı-- m tiraz te eri tir~ ve nemiz 1936 da 25,200,000 küsur Ura. 
J~incie '.'.>ilhuaa milli müdafaa gurubuna an~ mpabn~, \;u!yon lır~~ hı~-~~- intikal etmiş olacaktır. giye tAbi hayvan miktarlannın geçense- tahrir neticeleri kat'lleştirilmiştir. 1937 de 23.600.000 kilsur lira ihracat 
yapılan zam tekliflerinin esaa ve mahiyeti nu. a ve.~lf .0 ugumuz t ut ·~ a •· Bütçenin masraf kısmına ve bununla · neye nazaran 1.565.670 adet artmış ol- Yeni mali yıl başından itibaren vergi- fazla.siyle kapa.mnış iken 1938 yılında 
de deiittirilmeden yeni ihtiyaçların hü- yetine muatenıden prkta başlam~ uzcre 1 alAkadar muhtelif işlere ait maruzatıma I d~~ 8;111aşılınıştır. Geçen sene bu ver- si bu tahrir neticelerine göre tahakkuk bu muvazene 4,890,000 liralık bir itbaJAt 
kümetç h I b"•t kQ d hil' ihtiyaca göre yapbnlmakta olan hı.ikümet nihayet verirken büyük Meclise takdim gı i.izennden yapılmış olan tahfiften ınU- ut...:ı-ı.. ek kazal dedi k 
d k el azır anan . u ~ ye nu a ın· lconaklanna 2 milyon lirası Tunceli mın· edilmiş olan 937 mali yılı hazine hesabı tevellit takriben 2.600.000 lirayı müte- e~W.&.uuu.rec arın a pe az - fazlasiyle kapanml§tır. Ancak geçen SC• 

e artı anması te~ı~ ~ unmuı~:· taka.aında tatbik edilmelcte olan isli.hat umumisiyle bir evvelki sene hesabı caviz v~i~t noksanının yüzde 56 sı bu dır, nelere nazaran fazla ithal olunan eşya, 
Mevzuubab. yem ıhtıyaçlar ıc;ın yapı· umumisi arasında bir mukayese yapma- suretle iki sene içinde telifi edilıntştir. Bu vesile ile 1935 malt yılı nihayeti- makine, ziraat AIAt ve edevatı, kara ve 

1 ı b 1 d A __ programı icabı olarak yapılan bilhaasa ilha b 
an zam ann qlıca an tunlar ır. tt.za •• •• • • • . • • yı da faydalı bulmaktayım. B" ssa u varidat noksanlığından bir ne kadar olan araz.l vergisi bakayasmm deniz nakil vasıtaları demir ve çelik ve 

adedinin artmuı ve meclia binaıırun inta- yol ve kopru gıbı muhim nafıa hızmetle· 1936 senesinde bütçeden ve fevkala- kısmının at, eşek, katırlann vergiden ta- terk.bıl suretile a ılan tasfi enin • mamulleri gibi memleketin muhtelif sa-
atı dolay•ile büyük millet meclisi bütçe- rine 500,000 lirası da hava yollan devlet de menbalardan 271 milyon lira tahsil mamen istisna edilmesinden mütevellit JBlAh ~ p y ~~- hal.arda techizin 
aine 500 küsur bin lira yeni iki veUletin iıletme idaresine tahıis edilmittir. ve 240 milyon lira tediye edilmiştir ki b~unduğunu ve bu .. nok~ dahi, yeti b .dan ehemmiyetini bır · · e müteallik maddelerden 
..... kil" d ı il b k'~, ti b"t 1 . Adi bütçeden de ayrıca -450,000 lira aradaki fark 31 milyon liradan ibarettir. diger hayvanlann gosterdJği artışla te- kerre daha tebarilz ettirmeyi yerinde ibaret olduğu ve lstihlAk eşyasında (az-
•'"" ı o ayıs e u ve we er u çe erıne .. . 1'"": ediJm kte ld ğu d ·· uı· b b J lalık bul d ğ clh tl b --ı 
900 000 li h J"f ··ıh '- blit 1 yardım görmekte olan bu hava yollan Bundan sene sonunda butçe emanetine au e o u ~ ürse, u u urum. unma ı ı e e u V;ıu.ıyet 

' .~· mu te 
1 

mu a~ çe ~re j idaresinin dört yJlık bir programa başla- alınmak suretiyle ertesi seneye borç vaziyetin bir kat daha memnuniyeti mu- Hazine varit1eti: memleket iktisadiyatı için endişe edile-
ve teoek.kullere yapılacak yardımlar ıle . . . olarak devredilen 20.2 milyon lira indi- cip olduğu kolaylıkla anlaşılır. Hazine vazi etimiz bUtçeleriınizin cek mahiyette değildir. 
devletin umumi bazı ihtiyaçlan kar..,lıgıw 1 mı§ olan muntazam mesallı aayeaınd~ el· il' h d · 10 8 mil lir-'-,_ Hayvanlar vergisi üzerinde devamlı y ' in-

,.. . r ırse esap evresı . yon öllA • • • ı.; ... ı. ile &henktar olan vlamlıv -
olarak maliye bütçesine 1 300 küsur bin yevm ıeyn ıefere açılmıı bulunan An· bir fazla ile kapanmı.ş demektir. şekilde yapılmış olan tahfifler, memle-~ aag ilD.1 mu 
lira. ' 1 kara • lzmir ve Ankara • Adana batlan· 1937 senesinde yine bütçeden ve {ev- ketimizin mühim bir servet menbaı olan hafaza etmektedir. Hakild ve aa.mimı 
DECIŞ1KL1KLER: na iliveten Ankara - Samsun ve Ankara- kalade menbalardan 314.1 milyon lira hayvancılığın inkişafını temine çok yar- mAnasmda denk biltçenin tabii bir ne-

Maamaôh harici ticaretimiz.in seyri 
ehemmiyetle takip edilmekte ve bilhas
sa döviz sahasındaki menfi tesirleri mü
talaa edilerek icap eden tedbir tertipler 
alınmaktadır. 

'

Erzincan hatlarının da önümüzdelci ıene tahsil ve 287.4 milyon lira tediye edil- dun etmiştir. ilcesi olarak dilz.eiln ödeme premibine 
J938 mali yılına nazaran önümüzdelci içinde açılması mukarrerdir. miştir. Aradaki fark 26.7 milyon lira- Kazanç vergisi, hayvan vergi.sinden bUyU.k bir taassupla bağlı kalmakta de-

~ene bütçesinde yapılan digv er degvi•iklik- Memleketimizin esas ana hatlara tesis dan ibaret olup bundan sene sonunda sonra mühim bir vatandaş kitlesini alA- vam ediyoruz. Milli para: 
~ bütçe emanetine alınmış olan 16 milyon kadar ede~ kazanç vergilerimizde de TaahhUtlere sadakatin tedi eler~ in-

ler, bir kıaım bütçelerde tasarruf edilen ve vasıtalarunız program daire.inde ik- lira tenzil edilirse hesap devresi 10.8 devamlı hır artış mil.şahede edilmekte- . . . . . y 
mebaliğin dahili emniyet ve asayif ihti- mal edildikçe mukavele ile mütelcabilen milyon liralık bir fazla ile kapanmıştır. dir. Yeni kazanç vergisi kanunun tatbi- tizamın.devlet maliyesının iübarını k~v
yaçlanna ve maarif, SJhhat, ziraat, na· I bağlı bulunduğumuz Avrupa hava yolcu- Demek oluyor ki 1937 tahsilatı bir ev- kinden beri geçen beş senelik devre için- vetlendirmek ve bu sayede umumt hiz,. 
fıa hizmetleri gibi müsmir işlere tevzi lannı prlca ve cenuba ve buralardan çı· velki seneden 43.1 milyon lira ziyade, de bu vergi hl.onlitının dört milyon li- metleri en mUsait ıerait altında ifaya 
edilmi~ olmasından ibarettir. Arzettiğim kacalt yolcuları Avrupaya kendi vasıta- tediyatı da '3.4 milyon lira fazladır. Ve rodan fazla artmış olmasına iş hacminde imk.An veren rağbet ve rekabeti temin et
taııarrufların bir kısmı ayni bütçe içinde lanmızla nakletmek ve bu suretle aere1' hesap devresi her ikisinde 10.8 milyon görUJen genişlemenin tesiri bulunmakla mek hususundaki ehemmiyetini hiç bir 

h·ır hı"zmetten tenz"ıl dı"gVer b"ır h"ızmete memleketimizin gerek ıark ve cenup lira bir fazla ile kapanmıştır. beraber ~erginin dayandıb esaslann zaman göz önünden kaçırmamaktayız. 
NA.KİT VAZİYETİMİZ: memleketin iktısadt bünyesiyle iyi bir D lci talı ill . hazin bo la 

zam suretile icra edildiği cihetle zahiren memleketlerinin Avrupa hatları ile irti- Vezne ve banka mevcutlariyle yolda- şekilde imtizaç etmJş olmasının muhte- ev.. . v er.me ve. . e no n-
görünmemektedir. Bu auret1e görünen bahnı temin etmek imkinlan elde edile- ki paralardan mi.irekkep olarak 936 se- lif tarihlerde bu vergi üzerinde yapılan na gosterilen itimat gıttikçe artmakta -
veya görünmiyen tasarrufları umumi ye- celctir. nesinden bir haziran 937 tarihine devro- tahfiflerin de büyük bir hissesi bulundu- dır. 
künu beş milyon lirayı mütecaviz olup Varidat bütçe8ine ait maruzahma geç- lunan mikdar 41.6 milyon lira idi .. Se-

1 
ğu muhakkaktır. Ayni tezayüt h.izrnet Muhtelli kanunlarla vermiş olduğu-

b b. b k ·ı "f 600000 meden evvel, adi bütçede ve fevkalade ne nihayetinde bütçe emanetine alın- erbabından alınmakta olan vergilerde nuz müteaddit senelere şamil taahhüt 
unun ır uçu mı yonu maarı , 1 . . ld v ttiv. 202 mil li •de daha bariz bir şekilde görillmekted" 

lirası sıhhat ve içtimai muavenet. 600 tahsısat projesinde yer almıyan, 'anayı. mı~! of urı:d ~·gı~ k ılıkJ yond • ı Bu itibarla bu neticenin de kayde d~~ salAhiyetlerine müsteniden gerek mem-
bin lirası ziraat 300 000 lirası nafıa hiz- maadin, deniz ticareti ve ıu işlerimize rartı ~ ev a de dı;;la larş3 1 ·arı ın al~ 0-er şayanı memnuniyet bir hadise oldu leket müdafaa ve vesaitinin takviyesi, ' ' ı d · d b" v e esı seneye evre ı en . mı yon ı- , ~ _ 
metlerine, 800, 000 lirası emniyet ve jan· aır e ıraz maruzatta buJunacagım ! ra bundan tenzil edilirse 937 senesine ğunu arzetmek isterim. gerek nafıa, sanayi maadin ve deniz ti-
darma bütçelerine aynlmıo. bakiyesi de Bu işlerin sarfını istilzam ettiği meba- devredilen kabili istimal nakit mevcu- Vasıtalı vergilerimize gelince, bu ver- careti işlerimize müteallik tesisatın ta
bilhnssn kabul buyurduğunuz bazı kanun· liğ, kısmen muhtelif hnunlarda mevcut du 8.3 milyon liradan ibaret kalır. 1 gilerim~de ayni artma seyrini takip et- mamlanması için tesbit edllmiş olan pro
lann icabı olarak muhtelif dairelerin za· aelahiyet ve mezuniyetlerin verdiğı İm· 1937 malt yılından 1 haziran 938 ta-

1 
mek!edır. Evvelki sene petrol ve benzin gramlar en müsait şerait altında mem

ruri ihtiyaçlanna knrıılık olarak tutul- kanlardan istifade auretilc kısmen de in· rihine ~evredilen .vezne ve .banka me~- 1 ~erınd.e yapılan yüzde el1i .derecesinde- leket dahil ve haricinden gelen geniş 
g'liz ve Alman malzeme kredilerinden cutları ıle yoldakı paralar ıse 48.3 mıl- 1 ki tahfiften sonra bu vergı hası]atında k di t klifl . h . d b .. ..k 

muştur. 1 
ak yon liradır. Bundan bütçe emanetine görülen artış devamlı surette yilkselv re e erı muvace esın e uyu 

FEVKALADE T AHSISA T: 1 kargılanac hr. alınmış olan 16 milyon ve fevkalade tah- 1 mekte olduğu gibi muamele vergisi de bir kolaylıkla tatbik edilebilmektedir. 
SANAYİ İŞLERİ : sisat karsılıklarından ertesi seneye dev- 1 halkın iştira ve istihlrut kabiliyetinin Geçen seneki maruzatım arasında te-

Bütc;c projesinin masraf kısmına ait Tahakkuk ettirilmesi Sümenbanka redilen 16.1 milyon lira tenzil edilirse tezayüdü nisbetinde artmaktadır. mas etıniş olduğum 16 milyon sterling-
mnruzatımı bitirmeden müsaadenizle, mevdu olan sanayi tesisatı yükse~ mec- 938 rna11 yılından müdevver kabili isti- Şeker istihlak vergisinde yapılan ten- Jik lngiliz kredisi büyük meclisçe tas_ 
üç seneden beri fevkalade tahsisatla ida- !isin direktiflerine göre hilkümetin tan- mal nakit mevcudunun bir evvelki se- zilatın neticeleri yüksek heyetinizce de d 'k edil . tatb'k t çH . b _ 
re edilmekte olan ve bn•ta milli mu""da- zim etmi.ş olduğu program dairesinde nenin 8.3 milyonuna karşı hemen bir malumdur. Dört sene evvel memleketi- l~tamışd ve 

1 
a ma ge nuş u 

:w muntazaman iler]emektedir. Bu prog- misli fazlasiyle 16.2 milyon liraya çıktı- miz en az .şeker istihlak eden memleket- ır. 

Millı paramızın, senelerdenberi muba. 
faza olunan fiill btikrarı devam etmek
tedir. 

Geçen seneki maruzatımda borsa ha· 
rici alınıp satılan Türk altınını yersiz 
olarak tedrici bir tereffile meyletmesinin 
tevlid ettiği zararlara işaret ederek bu 
hususta bazı tedbirler alındığını ve bu 
sayede altın alun satımının dilnya flat
lerine nazaran normal hadler üzerinde 
tesbit edilmiş olduğunu söyle~ idim. 
Çok hassas olan bu mevzuun muhtelif 
sebepler ve bilhassa siyasi havaların te
sirleri altında yeni gayri tabii muvaze -
neslzliğe doğru gitmekte olduğunu mtl
şahedemizle anlamış bulunuyot'\12, Bu
nun için zamanın ilcaatına daha uygun 
yeni tedbir ve kararların alınmak ilzere 
bulunduğunu arzederim. 
GOMtrŞ VE NIKEL PARA: 

Muhtelif kanunlarla tedavüle çıkarıl
masına mezuniyet verdiğiniz, gümüş pa
radan 21 milyonu basılarak tedavüle ç ı
karılmıştır. Azami haddi olan 25 milyon 
lira, önümüzdeki sene ikmal olunacak -
tır. faa olmak üzere nafıa, ziraat, iktısad, ram meyanından bilhassa memleketin sı- ğı görülür .. Bir kaç seneden beri hesap ler arasında bulunmakta iken bugtin ol- Bunu takiben Almanların teklif. etmiş 

aıhhnt ve içtimai muavenet vekaletlerinin nai ve ikhsadt hayatında büyük bir rol devrelerinin daima mlihim fazlalarla dukça mühim bir istihlak kabiliyeti ile- olduğu yilz elli milyon marklık krediye Eski nikel ve bronz paraların tedavül-
fevkftlade mahiyeti haiz bulunan rnuay- alacak olan ve tesis ve işletme sermaye- kapanmakta olması ve nakit vaziyetimi- tisap etmiştir. Dört sene gibi kısa bir ait müzakereler de seri bir anlaşma ile den kaldırılarak yerlerine yenilerinin 
yen hizmetlerinin önümüzdeki sene de si 45 milyon liralık bir masrafı istilzam zin bir evvelki seneye nazaran böyle iki zamanda şeker istihlakimiz 25 bin ton- neticelenmiş ve bu husustaki kanun lA- çıkarılmasına bu yıl da devam edilmis 
ayni auretle fevkalade me ab"den elde 1 eden Karabilk demir ve çelik fabrikası- misline yalan bir fazla göstermesi mün- dan 110 bin tona kadar yükselmiş, yani ıhas d ahir .. , __ k •ft~··b· ._ ikti- ve 25, 10, 51 215 ve 1 kuruşluklar •.,ına:ı:-n 

1 
•• il ilzd ki .. st d · 1 tın h ilks k 1' · blit ·· 'stih}A1- •• d liz · be · d Y ı a en yuıue ....,vı ınıze ... , d"l k k lıkl ) t .. 1 . nın on m e agu os ayın a ış e e- asıran y e mec ısın çe muvaze- ~ aıı;. yuz e y rus tın e artmıştır. • . Bil .

1 
ih . d .

1 
il d 

e .. 
1 ~e a~fl ar 8 emını çın .. aynca ye açılacağını ve Türle - İngiliz iş birli- nesine verdiği ehemmiyetin ve bütçe Damga resminde geçen sene ya tığımız ran etmıştır. vesı e §U c eti e arze- men ycnı er· e eğiştirilmiştir. Halen pi-

buY!lk rnecl~e ta d · '-----.-._,.~~~~~~~~~~~..._~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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• • . _ 6 b ı--ınuzın 1.939 me müsaadenizi rica ederim. s R ı ıye erce ve köy idarelerince 
Dahill ve harıu orç.ıa.ı y APILAN TENKiTLER t •••••••••••• B ·ı ·ı alınacak reaim haldandaki 3434 

mllJ.I . aı Hasılı Sivas- Ankara 22 (AA) - B.M. Meclisi bu- ıayı ı ve 10-6-938 tarihli kanun -10 y.ılına "t taksit karşılıkları tama- ovye usya ve :::::::::::: ı gı er 1 
pıen bütçeye konulmu~tur. arfedil- gü:ıı Abiiü.lhalik Rendanın reisliğinde - ~ hükümlerine göre belediye hudu-
D-•• -um demir yolu ınŞaatına s • ·~ 1 b · · · ·· HER G"n..T BİR 'Dtıl'l"'ETE d ' · d ki kul·· kah b 
llLX;uu ak ah ill ·çin ver- toplan.arak 1939 malı .r .uı litçcsının mu- - ' un n.r..~ - u ıçm e up, ve ane ve 
mek i.lzere çıkarılac t v er ı · Ih b • y,.,,,,.n C. öder gaz'nolarl ah k mil on liralık sal~_ zakeresme başlamıştır. ........ ı a umuma m auı ır 
tniş ~u~uz 30 y .. ü.milz- ~lsenin açılmasını m üteakip bazı su cep esı bahçelerinde ve panayır yerlerin .. 
yetin 20 mılyonu kullanıl~ lira- dairelerin 1938 yıh bütçeleri tertipleri • • de bulunan bilirdo, tavla. dama, 
deki sene içinite dört~ yon ..Man bir milyon kilsur bin liralık ÇJMENrO OZERINE YAPILAN aatranç tahtalarının ıve domino ve 

dah eınisyonunun ,... anıs BOYA -L~'-lık bir tranşın a ru.t 
1 

milllakale ya;pilmasına ait :kanun tasvip to1111J&1& takınılannm rea.me tabi, 
ptlmuı mukarrer balumnu.ş • k ed.ilmi§ ve 1939 bütçe.5in.in müzakeresine Yazan : ANrOIR EDEN bulunduju Ye bu yerleri itleten • 
Borçlarımızdan bamedeken gere . . . (Eski İnıiJjz hariciye nazın) Çimentonun ihtiva ettiii kireçli mad· lerin her sene mali yılın birinci 

· h ·cı borçlarımızdan bir geçilmişt.ir· del vaih b .. kireç b d lahill gerek an tahvil Bu münasebetle söz alan Maliye ve - 1938 yılının büyük bir kısmını Avru-ıüzerinde yaşıyan fakat diğer topraklar er oyanın. Ya&ml _ • aa ıı:ıu ayı için e müesaeseleri.nde bulu-
bmıı üzerinde yapillll o~UZ ilsaa _ !kili Fuat Ağralı bütçe hakkında tam pa, J orj Dühamelin son kit.ı..buıcla c19 38 

1 
üurinde ya§ıyan milletlerle aralarında yapar. ~ .uretle ~~o ~erıne ~ı nan ve yukarıda cinsleri yaz.ıh 

:veya tesviye muameleıı,rine de m etoini aynca bildirdiğimiz meclis :be- silihsız harbi> ismini verdiği garip bir va· bir çok münasebetler olduğuna ve bu boya Tenne sabwı aurülnaut demektır. olan oyun i.lctlerinin cim ve mi.le. 
d~~bleul~~~: 1D1ılrtelif bnun- ~ ıumumiyesinin sürekli alkı§lan ara· ziyet içerisinde geçirdi. Mihverin 19 38 hususta bir takını kaidelere riayet etmek Bu akukbiı önlemek için yüzde bet ni.- tarım ı&terir bir beyaıaııameyi 

.o.a __.,. ....... ugumız ~ u ele- smda tasvip sesleriyle karşılanan beya- yıh ııonbaha.nndaki hareketleri gibi 19 39 mecburiyeti bulunduiana bnidirler. Bu betinde tıızruhu "Veya zaç ,.ait mahlUlü makbuz mukabilinde belecliye 
larda, 1933 Türk borcu ile. ~in da- ııatta 1bUlunmoş ve 'bundan eorua 1bir çok Mıutmdaki hudcetleri de bu tabiye sis- ,fikri kabul etmek istemiyen devletler ise hazırlanır. Çimento zemin bununla )'l• tahıil tubelerine '\'ererek tabak. 
lllir yolu n Haydarpap tahv ·· alınış1ardır temine uy~dur. Bugün bu meselenin böyle bir camia arıuma girmek 'halclunı kanır. kuk ettirilecek resmi ödemeleri 
ıutt tahYiI.leri:mizle mübadelesi. ~ıı~:X-~ hatiPl~ .MOFıDm SÖZLERİ münab.,a götüriir yeri kalmamıştır. Jki kendilerinden nezetmişlerdir. Bu millet· :ö~lemeğe lüzum yoktur ki zemin ku- 'f'e mali yılın 2 ci ayı içinde yapı
sn.ij olduğunuz memıtlyete . Dk olarak kürsüye gelen .Maı:bar Mil- ay evvd Alman ordnlanrun f>raga girişi Iere bu camiadan dışarı çıkmayı hiç kimse ru ~ .tan ıonra :vailı boya tatbik edil- lacak yoklamada resmi ödenme.. 
bu tahvillerin mi!bim bir kısmı amortiS- -v--- (Ç h) .söilerine bütçenin bu fikre en mütemayil olmıyanlan bile teklif etmemi~tir. Fakat beynelmilel hu- melidir. mit oyun il.etleri cörüldüiü tak· • ...,, __ , _._,.,tir Bu kı • fit .n.&UlOu onı A- w d ri1 . d 
~ sandığına WUA&L c:~ • ... ___ ;_inde hAkim olınası Jhimgelen fi- ikrıaya kafi gelmi§tir. Bismark bir gi.lu kuk mefhumuna aadık kaJan milletler "i'&gl a ve en ıu tertip • aynı iJi dirde muayyen olan resimden 

..__. _ _.__ ,.__,......__.~~~... ,hem.en ya· ~ daha iyi görebi1ir. b .L- b '-
•ım ...... ~- '~ _.._ı..-..;.. ı...:- ve esaslara işaret etmiş ve veltô.let- Bohemyadan bahsederken bu topraklan müııterek menfaatlerini korumak için a.,.... ir &atta ceza almmaaı icap 

......__._ı...:ı- ..n...:ı. 80 1Jl ıuıwc ...... - ıur _ı_ b h ı 45 Kmm. çinko sülfat tt' "" d b _ L-( b '-) l'lSl ve uwu;ıııı™ 7- eline __ ,., ler mübayaatı için bir tevhld.i mühayut cAllalun orta Avrupada yarattığı güzel birleım~ zanı.retmi ugün er zamana.an e ll"ID en una mana ıraıu • 
deki kamı Türk b.tmWeri 5~ komisyonu tı!şkili:nlıı yerinde olacağmı hir müdafaa hattı > ciimlesile tavsif et· ziyade olarak duymaktadır. Bu mütterek .5.5 > Su nıamak üzere ı.likadarların önü-
bulunımktadır. .. !emiştir miıti. Bu müdafaa hatb huiün Almanya menfaatler yalnız maddi menfaatler de- Katranlı zemia üzerine 7ajlı boya müzdeki Haziran ayı içinde ka. 

Umumi harbin.son senesin~ çı~ılan .so~har iıı:üfit bunil.an sonra veki.1et- tarafından zaptedilmiş bulunuyor. Fakat ğildir, m~deniyeti anarşiden ayıran bey- Katran ve yailı boya IUç bir zaman nunun kendilerine vermelerini 
18 milron liralık yalcın d.ahill ~~ ler bütçelerinin muhtelif faSı.llarındaki bu i-!t ihkamların zaph büyük Britanyanın nelmil~l hukuk ımefhumudur. dost olamazlar. emrettiii beyannamelerle oyun 
:..-'-vill . ..~_.__, hüküınetince ouc:u· •• • • h . • . d b d h n Katranlı .zemin esaıwlar, yağlar veya aA letlerı"ne aı"t resmı' bulundukları ıı.cw erme, ısıaı:ıuı.u rakamlara ve bütçe encumenınm ve Ma- ancı sıyasetin e ir eğişme asıl etti. Bu noktai nazan takip edelim: ·oüyük 
-: ru.-l:fm L-'---'t tr-ılıklan da dikka elb y 1 1 1 d k d ._.~ J 1 astar bo)'8larla kaybedilmek İıtenilııe mıntakanın belediye a....L•ı'I uıbe .. N.Uyen m~• uuıa. ~'l • li ealetlıtin nazarı · tini c et- apı mış an aşma ara taarrıa e ere Britanya milleti i are ~ex:.ıı ne o ursa o - uuı ro 

l . -·"'- 'L --~'- muntazam 'hır ye v .. d. k l h '- netice almam~ Leke veya kirU renk l••ı"ne -e-clen" ı'la"" n olunur. emın ıı:ıw.u;ııea. :>u.R:'~ • w ,..,;., tedkik seyabati şeklinde yap1lan ba- mu tema ıyen te rar anan tecavüz are- sun, bu hukU.k kaidelerini Kurtarmak ga- .,. • • ...... 
i-h.ı:.. ltf -·-·'tıne tAbı tutuldugu ~~ k l . k l k l t1 b J ak daima en üatte kendini gösterir. Bu gibi 2A <>I! 1750 ( 10,.,., ~e ve a ınıw • afları önlemek lazım.geldiğini kay- et erı sa ını ması müm Ün o mıyan ne- yesini güden mille er1e iş ir iği yapm "1""'1" ~ 
• ..ın .. nek meclisin malfunudur. Geçen Ma- zı ısr . . . 1 B boyanacak yerler önce fU tertiple kapatal-
r ....._. . . 

9 
mil deyliyerek vergı tarh ve tevzıatında kar- ticeyı tev it etti. ritanya milleti yeni istiyor. Bu. içlerinde Rusya da dahil ol- malL 

J7tS gayesine kadar bu tahvillenn - l .. ft, .. klerl anlatınışbr taarruz hareketlerine kaqı koyabilmek duğu bütün milletleri birleştirebilecek 
l\ftA ••--"·..._ km miktarı itfa şı anan guıru · Litopon 

ron 700.vuv ıınw.e;• 78 Hatfp sözlerini bitirirken. eğer salim için, idare sistemleri ne olursa olsun, sulh olart hukuk mefhumudur. lngiltere bu 
.ın-ı8 idl Okr aan veya esmer 

ıeu..u.ıuı.~ • • l 
1 

• ve hakiki bir bütçeye sahip olmak ister - istiyen milletlerle birleşmeğe 'karar vel'di. mefhuma inandığı için Rusya ile müzake-,,_ ı ğ k b kiyes ·ıçm Vemi colle d' or 
8.300,00-0 ıiı-a 1 a ya m a . k bunun tek bir caresi vardır. O da Bu politikaya hangi isim verilirse Yeril· re halindedir. Hukuk mefhumunu muha· 

k b l b duguw nuz bır ka- se • Sika tif 
geçen sene a u uyur ·n. . . milletin alınan on parasının ·kadrini ve sin, gayesi, mü,terek sistemi kurabilmek fa~ için yapılacak anlqmaya giren ve TeJ"ebantin 
lluna milsteniden Ergani tahvı .erının kıymetini bilmektir. için müşterek çalışmaktır. Eskiden rnuh- girecek milletlerin, demolcratik veya to-

300 gram 
100 • 
300 ) 
100 
100 

• ._.. ---L-ı haiz olmak üzere yüzde 5 t ı·r ·ıı 1 • Ih · · h .. l · b h • 1 • ı_ - 1 b - --~ ev-.u.ı:ı . ka REFİK 1NCEN!N SöZLERt e ı mı et enn ııu ıstıyen teza ur enne taliter ir zi ruyet e ıaare o unınuı u -------~-------

Belediye zabıta memurluğuna 
14 memur alınacakhr. Talip olan
lann o:-ta okul ıahadetnamcsi ... 
kerlik terhiı te~keresi ile birlikte 
26-5-39 tarihinde belediye zabıta 
bat amirliğine müracaatları ilan 
olunur. 

1746 . (1020) faizli W1 ikramiyeli .,enı tahviller çkı { R f'k ince (Manisa) maliye vekilinin 'karşı takındığımız istilıfafkar vaziyetin mesele .ile biç ali.kadar deii}dir. r B o R s A l -'-·· •e <izerinde tediye kuponu a - e ı b" . h k k d 
,......_.., . . unlarla "b • beyanatının ferah ve emniyet verici ma- ızı arp uçurumunun enarına a ar Beynelmilel i,lerdeki hareket ıekline ---------------
ıruya~ eski tahvillerın b Bu =e~- hiyetine i:pret ederek vergi gelirlE!'rindc- getirdiğini müdrik olarak ıimdi ııulh •e· ait bu biribirinden farktı telakki tarzlan, - -
Beiesı tamamen yapılmıF· ki t ikt d• lel . "nki masım kaplıyan bulutlan da.ğıtmağa ça- bum~n bu camı·aya ayn· bulunan devlet· ÖZÜM Ooktor . · ·Jcraz tahvilleri de orta- ar ışa · ısa ı muame enn ı şa- ,.,-
le 1938 dahill ısti "-ı. . et f agmw en vatanda<:ta tediye sıkıntısı l111yor ve milletler arasında taarruz file- !erden biri~inin siyasetinde esas olan fik. 21 Esnaf bankası 11 25 15 50 sam •. 

Op~ratör 

Kulakçı klan kalkarak yerini yeni CuwJıurıy ına r _. il d"'- b" kild 1---1 13 Albayrak 14 50 14 50 
. . . . mevcut olduğunu söylemiş ve memur r e ve meto ıK ır fe e ça ı~nuuann rin feI1efesini tetkik ile daha iyi an)aşıhr. 34 Yek{ln 

tahvillerıne terketmiŞtir. . maaşları arasındaki farkın husule getir- sayine mani olmak, beynelmilel emniyeti Zira bu <!evlet beynelmilel cıunianın müş- 678477 ! Eski yekfuı 
Kulak, Boğaz, burun Borçlara ait nın:rı:zatım~, do~yUka pı: diği şik!yetleri zikretmiştir. Refik ince bir dereceye kadar olsun muhafaza için terek kaidelerle biribirine bağlı olduğu 678!)11 i Umum! yekfuı 

~an.gosu tahvillermın tasfiyesi ıçın uğra'1Yoruz. f ı....:. h 1 M ı_ 1 '-' N 7 k cl1s takdb:iı etmiş olduğumuz Jca. e.ski ve yeni tekaüt kanununa tevfikan İ~Tine muanz u unuyor. a ... ,..ve .ıa- o. 
ııe rr;; ıh:sı hakkında bir iki sözle ni- tekailde sevkedilmiş olanlar arasındaki Bu po]itikayı devam ettirebilmek ha- tahında c bugün prensip]erin hadiseleri No. 8 

12 ıs hastahkları mütahassısı 
13 25 Muayenehane Birind beyler No. tZ 

ı E11et :er--....,.1.m. maaş farkının izalesindeki gilçlüğü ka - kikatlan olduğu gibi görmek cesaretini adilane bir tarzda ve tam olarak muha- No. 9 13 75 TEJ ... EFON : 2310 
IWIY ~ bul k1 b b b ikiliw b f ve noktai nazanmızı tali fikirler ve mü- '·eme f'tmeleri lazı,..,.aeldi;,.;ni herkes ka- NNoo.. 1101 

M ","a donanma cemiyeti tarafından etme e era er u · · ·gi ertar a ,. .-., ... 
14 75 Evi : Göztcpe Tramvay Cad. 992 
18 TELEFON : 3668 U"6 rakabeler karıısında terketmemek dür- b ı d bö" 1 h k d h .. ,_ .. l9l7 9ellesinde çık.anlan bu t.ahvillerin etmesini bükümetten rica etrn~ ve idarei u e er ve Ye a.re et e en uırnm- ZEYTİNYAÖI 

h . l . da l d hinliğini ~!ltermeğe hağl•dır. Dünyanın dl'lrlan beğenir. Fakat buna rağmen tec- 8000 kilo F . Solari 36 
hazineye de-vredilmiş olduğu malum - ususıye erın i rei umumiye er en yar- bucru·· nkü va7.ivetini, demokrasilCT ile dik-

dım ·· 1 rl i d k "d · h ,.. rübe bize göstermiştir ki büyük isler ya· 15450 kilo P irina AR. Bar. 18 
aur.: Mühim bir kısmı eBa*D tedavüle ~rme e ~ap e er en l areı u- tatörlüklerin karşı katŞ1Y8 bir mevki al- pan hükümdarlar, ~erek kendi tebaalan. ZAHİRE 

36 
21 50 

· ~kanlamıyan ve tamamen itfası daha susiye erin büt.çe erinden ıIDuhtelif nam- dıgwı bir ideolo1"i ""'rpl'•ması, olarak telak- 75 t on Buğda.v 
-1- !arla merkeze arn--1. ecb . f de ...... " gCF.~kee hariç karsısmda do~ ve hakh 

17 sene gibi uzun bir zamana mtitevcu.- .YLLI114A. ın urıye m ki etmek umumi bir kanaat halindedir. 169 çuval Buj!day 
• k.ıf oLm. bu tahviller Udu tlbi olmamak '.lq~ldıJdşrı mildarm bu ..idare1er. hü~e- it 1{öiür :vazivette lcalmcığı pek de lüzum- 48 ,.,..va] M. Darı 

d Bize, -dUayayı parçalatan hadisenin bu lıı -ısnn,_m;,.Ierdir. Hile ile insan fikirle- :ır-
5 50 6 

4 25 
ltibariyle hamın.erine hiç bir fayda te- rinin yüz e 35 ini t~kil eylediğiıı,i anlat,. " ... 

b 'd ı b ~-- k lm biribirine zıt nazanya.t olduğuna temin ritıi i~fal etmek sanatıtıı iyı· kullanmı lar rJıin etmemektedir. Diğer tara:fta.İ:ı' her mış ve u ı are erin unl.l<;W. urtnn <ı~ o 
d'l . ,,_. ediyorlar. Bu muhakemeye uyarsak sulh ve bu suretle verdikleri söze sadılc kalan· 

.,ene b'u' tçeye konulan tahsisata mü.steni- sını ı em.l§UL. n1 f -"" 1 f .. İ•tiyc erin vazi esi. uunyayı muhte i ları ezip kırabilmişlerdir> cümlelerini 
üen, tediye edilmekte olan taksit bedel- Kö~ULERE YOKLEI'ILEN MAS - ideolojiler üzerine kuru1mu, lki tarafa yıı7'1Tluıtır. 
(erinden müstakbel keşideler için ayn!- RAFLAR ayıran bu meyil ile mücadele etmf'k ve Bugün vazettiiimi;ı: gaye İçin Makya· 
mak Suretiyle bankada beş yuz·· küsur Refik. Ince, aynı suretle ' köylüler

1
e b .. "d • t ı · ··...:.."" d "htil•f unrun ' are 1115 em en yı.t.:un en 1 1 a velin dalillerinin aaırlann tecrübesi ao· 

bin Ura birikmiş bulunınaktadll". Bu pa- ylikletılen masraflara da temas edere,{ halinde bulunan milletlt"Ti ~1ribirite uzla,. nu~" ne netice verdiğini al'amak zaruri 

1• daki tahvilleri ödemeye kA- bu noktanın göz önünde bulundurulma- tırmaktır. Fakat bu şekilde muhah.me de~ildı"r. 
ranın p yasa r ld• W• . k d I d'kt 
fi geleceği anlaşılıiığmdan hem hfunille- sı azım~: ıg~ . ay ey e 1 en sonra edenler bir çok di~er noktaları ihmal 
rin hem hazinenin lehine olarak mevzu- şunları soylemıştir: . . . . etliyorlar .. Bugün Avrupayı parçalıyan 

. · tasfi esi «Müşterek dertlerımızden hır tanesı esaslı farklar tamamile bir memlekett~ 
ubahs donanma pıyangosunun Y 1 imizd dT mizi ı t 'h 
kararl tırılmış ve buna ait bir kanun de bilha~ genç er e 1 1 

• • s -~w - hakim olan idare şeklinde doğmuş değil-
aş akdim kı fafa doğru olan cereyandır. Yenı dil og- dir. daha ziyade 1----elmilel münase· 

•tıyın yüks" ek huzurunuza t • .....;yıı 
:ut ası renme-'-'er diy....,,k de-- -- .ıe mu ... as - b suu "'"~ ~ 14 betlerin neticesidir. Bundan sonra ütün 
lmmı§tı:r. sıp değiliz. Fakat yabancı malını dil hii- demokrasilerin aynı oMuğunu ve bey, 

Mll.J.J BANKALAR: . viyetimize, millt hüviyetimize ithal et- nelmilel meseleleri aynı noktai nazarla 
Millt bankalarımız umuımyetle buse- meye asil taraftar değiliz.• kan,ıladıklannı iddia etmek doğru olmaz. 

ne de bilançolarını kar~ k~pa.tmışla~ Hatip bu sözlerini takıöen resmt dai- Doğruyu söylemek icap eders~ idare 
dır. Bu hal ik:tısadt vaz.ıyetlınizin g reler tarafından çıkarılan mecmualar - şekilleri ne olursa olııun milletin mühim 
geçtikçe daha çok canlandığını ve hu- dan bazı parçalar okumuş ve bunun önU- bir eberiyeti tarafından kabul edilen 
aıus1 kredi mevzuu üzeı:ınde :ı1~mış olan ne geçilmesini temenni eylemiştir. beynelmilel hulcuk mefhumları bugün 
tedbirlerin ınUsbet neticelerını ifade et- Bütçeler arasında da münakaleler ic- de mevcuttur. Bu nıefliumlan kabul ecfen 

mektedir. · . rasına temas eden Refik ince, bu clhe - milletler her devletin mUııtakil topraklan 
Mllll bankaJar.mımfald meYduat ~- tin de önilne geçilmesindeki zarureti 

. tarı 1934 te 202 milyon iken sırasıy.Ie izah eylemiş ve sözlerini bitirirken Ata-
193'5 te 213, 1936 da 242, 1937 de 293 mıl- ı·· k .. ebecli medfeninin bir ll.n evvel 

311 ·1 u ur un 
yonu bulmuş ve bu sene mı yon tınlınasırıı istemiştir. 
geçmiştir. Bir taraftan milli tasarr;ıfun yapKAZn.'I KARABEKffiIN SöZLERl 

· 'nki afıru dig~ er taraftan halve servetin ı Ş • • • • Kiz m Karabekir (Istanbul) Halktan 
kımızın kendi müesseselenne olan ıti- ı b .. ··k bir titizlikle esir-h h . alınan paranın uyu 
madını gösteren bu rakamlar er angı k halkın meruaatine sarfedilmesi 
b 1 ··sıe . cek kadar genere 
lr izaha Uzum go rmıye ve israftan kaçınılması lazımgeldiğini 

beltğdir. . d 1 _ ..;;.yle-ı• ve tapu ve kadastro işlerinin 
So nl d ki · ~ hadiseler o .. - - ""i' . n gli er e Slyası bir an evvel ıslah edilmesi ve muamele-

bahsetmiş yeni yıl bUtçesinde dahiliye 
vekileti taşra memurlarının terfihi için 
tahsisat konulmamış olmasına nazarı 

dikkati celbetmiştir. 
Galip Pekel bundan sonra topraksız 

çiftçilerimizin topraklandırılması lüzu
muna işaret etm~ ve nüfusu taşra teşki
latı hakkında bazı temeruıilerde bulun -
muş ve bir umumi tahrir yapılmasında
ki faydalardan bahsetmiştir. 
ESKI M'OTEKA!TLERtN HAKLARI 

Bunu!" la beraber yeni alemin mevilleri, 
miit~madi temas haline giren milletler, 
me4&fe mefhumunan yarattığı hadiselerin 
yecyiirunden kalkması beynelmilel i!!le
rin Malcyavelin prenaiplerine göre, hal
ledilme.ini imkansız kılmıştır. Maziden 
alınan tecrübeler ne olursa olsun Malcya
velin tuttuğu yol bugün bizi ya beynel
milel anar iye, yahut harbe götürür. Bu· 
nun içindir ki Büyük Britanya bugünlerde 
diğer bir kaç milletle beraber olarak, 
milletler arasında adalet mefhumunu gÖ· 
zetmek lüzumunu takdir eden devletlerle 
anlaşmak yolunu tutmu~tur. Zira bu yol 
tutulmazııa beynelmilel cemiyet daha 
umumi bir tabirle bütün insanlık günden 
güne artan bir kan!!ıklık içerisinde yuvar• 
lanıp gidecektil'. Mesele bu köşeden gö
rününce, Rus hükümetile teşriki mesai 
hiç bir güçlük göstermez. Bu elbirliğinin 
yapılmasını bu dakikada dunya için çok 
liizumlu gösteren ba~ka ııebepler de var· 
drr. 

Yakın bir istikbalde ıııulh için en esaslı 
tehlike Britanya milletinin 'halen takip 
etmekte olduğu harici siyaaet ile bu hU
lı:ümet tarafından taahtıüt edilmiı esas

JZMtR A ~l~l:vE MAHKVME -
St 2 nci HUKUK DAiRESiN-
DEN: Sayı: 939-694 

Izmirde karantinada Hatay 
caddesinde 307 No.lu e\rde · otu • 
ran Davut kızı fatma tarafından 
!'lynı hanede ve mahallede oturur 
~evket aleyhine açılan ihtar da
vasına mütedair dava arzuhal au
·etiyle davetiye varakası müd
deialeyh Şevketin ikametgahının 
meçhuliyetine m<!>ni lzmirde çı .. 
'.tan Y eniaıır gazetesinin 18-4-939 
tarihli nüıhaaiyle ili.nen teblF. 
edildiği ve tahkikat günü de bil
~irildiği halde tayin olunan gÜn 
ve ıaa.tte mahkemede hazır bu • 
lunmamıt oH:.• ~JJndan hakkında 
muamelei gıyabiye icruına ve 
tahkikahn 31-5-939 ÇarfaJDba gü
nü saat ona talikine karar verile· 
rek bu bapta tam:im olunan gıyap 
ihbamameıi mahkeme koridoru
na aıılmıt olduğundan müddei -
aleyh Şev!te~n tayin olunan gün 
ve saatte mahkemede huır bu -
lunmaıı veya bir vekil gönderme
si aksi takdirde bir d1J1ha tahkikat 
ve mahkemeye kabul edilmiycrek 
Sfıyabında hükitm verileceği teb
li~ makamına kalın olmak üzere 
ilin olunur. 1749 (1025) 

Tashih )'isif'le bazı küç{ik tasarruf erba~mın nin kolaylaştırılması lAzımgeldiğini kay
bankalardaki mevduatları~. ~ekıne 1;, dederek memur ve müstahdimin maaş-
9ebbUsilnde bulundukları gor~tmüşseb İ larındald geçen bütçeye nazaran görülen 
haı;ı~larımızm bil~~ meclisin ;~;. fazlalığa nazarı dikkati celbeylemiştir. 
ettiği kanunlar mucıbınce mevdua · KA.zım Karabekir gençlerin ve milnev-
şılıkları hak.kında .al~ğı tedbir .ve:~ verlerin köyU ve köylüyü tanımaların -
yatlar sayesınde biltün taleplerı d d ki faydayı izah etmiş ve çok çocuklu 

General Cemal Mersinli (Içel) Eski lann, hıılen müruere ettiği milletin siya
mütekaitlerin maaşlarını mevzuu bahs- ıetile esıı.slı bir ihh1af halinde bulunması· Gazetemizin 13 ve 18 mayıs 939 ta
etmiş, bunun her şeyden evvel bir hak dır. Bundan kırk sene evvel prens Bülov rihli nüshalarında neşredilen Denizli 
meselesi olduğunu kayıiederek bu hak- Alman hıı...,.ekil. "k t il. el 1 t adam belediyesinin Elektrik şebekesi işine ait 

• • • v • 1 ı 1 en ngt rz ev e • illinın sonundaki ihale tarihi 26 haziran 

. tirm lerl esasen a 
ve tamamen yerme ge e . ' b ailelerle kimsesiz çocuklara esaslı yar-
yentz ve beyhude bir telAş esen olan u dımlarda bulunulması icap ettiğini söyle
tcşebbilslerin çok kısa bir zamanda ~: Jniştir. 
n!-asını ve. mevduatın tekrar .b~ KtMSEStz ÇOCUKLARIN KORUN -
avdete başlamasını temin etnuştır.. . . MASI MESELESI 
Maruzatımı bitirirken bütçeler~ı:.ın Nakiye Bt"llgisu (Erzurum) 1938 ma

ana prensiplerine ve tevzininde bilyu~ it yılı bütçesinin müzakeresi esnasında 
bir hassasiyet gösteren ve çok kıymetli t mas ctrni§ olduğu bir noktaya 1939 
yardımlaruu esirgeıniyen bil~ encil~ ;Utçesinin müzakeresi vesilesiyle bir de. 
menine huzurunuzda teşekkür etmeyı fa daha dönmek lüzumunu gördüğünü 
vazife bilirim. .. liyerek kimsesiz çocukların korun -

h tl ını tahlil ve ar· soy b ib ~.- · büt Arkadaşlar, ana a ar 
1 

ası meselesi olan u c e..._ yenı • 
zetmeye çalıştığıın bu bütçe ile aziz hdaU- ~de de nazan dikkate alınmamış oldu-
' · t yapılması • ç · b 11 T'" k kmuza ve Tilrk va anma . ilk- ğunu ilAve etmış ve u zava ı ur yav-
şünülen ve vaadedilen f~ydalı ışler, y ta rulannm bir an evvel kurtarılması için 
sek heyetinizin işaretlerine ~Y~b t saslı tedbirler alınması zaruri bulun -

ilci b .. t elerın mus e e. 
olduğuna ve evve u ç. . 1" in du~nu batırlabnıştır. 
netice ve tatbikatı yine~ bü~a m;~ Hatip bu maksatla riyasete bir takrir 
bilylik kuvvetinden dogdugun sıfatlyle v~nniftir. 

km .s~nelere ta~ suretile ~kak e?.il- lannı cçok nikbin> olarak tavsif etmi~. 939 olarak neşredilmesi lhım gelirken 
mesının medeni hır borç oldugunu soy- Bug\in bu propagaftda tekrar ediliyor. Ve bu tarih sehven 29 ha.ziran 939 gösteril
lemiştir. Büyük Britanyıı milletinin bugün dahi bu ıniştir. Keyfiyet tashih olunur.. İhale 

En son kilrsüye gelen divanı muhase- itıi ciddt olarak telakki ebnediii ileri eü- günü 26 haz.l.ran 939 dur. 
bat reisi Seyfi 1926 tarihli vesaiti nak- rüliiyor. Bu fikri takviye edecek hiçbir ------- -------
liye kanunu münasebetile divanı mu - delil olmasa dahi Britanya lıükümeti bu 
sebat hakkında yapılan tenkitlere cevap fikri hatırlardan çıkarmağa uğraftYor. Her nevi 
vermiş ve divanın mürakabe usulleri (neilterede mecbur1 ask~rliğin kabulü bu R • Af• 
hakkında izahatta bulw:ıarak demiştir yolda atılan en iyi lldımdır. Rusya- Fran- eSJ m Ve iŞ 
ki: ıa • lngiltere aruında seri bir anla,ma, Müracaat : YENİ ASm idaresi.. 

- Hizmet vesaitinin uıahsus olduğu dilnya işlerinin seyrini değiştirecektir. Bu 
mevkide istimal olunup olunmadığını ta- müzakereleri ağrrla,tırao mü,kül nokta· 
yin ve takdir etmek divanı muhasebatın ların mevcut olduğu kabul ediliyor. Bu ken bundan dört aene evvel iki memleket 
vazifesi haricindedir. O cihet milyonları meselelerin mahiyeti ve kanşıklığı iyice mümeaaillerioin Moskovada mÜfterek bi
yedi emanetlerine tevdi ettiğimiz vekil- malumdur. Ve hu mü.şkülitı yalnız ha· rer tebliğ imzaladıklarının zamanıdır. Bu 
lere aittir. ıına halletmek lngilterenin elinde değil- tebliğde gu kelimeler vaxdıc Britanya ve 
Başka söz alan ka1mal1U§ ve vakıt ge- dir. Fakat Britanya halkı bu gÜçlükleri Sovyet Rusya hükümetleri arasında bu

cikmiJ olduğundan maliye vekilinin ma- aplmaz maniler ola.fak kahul etmiyor. gün hiç bir me faat ilıtilih yoktur. Her 
liye vekMetine ait tenkit ve temennilere Zira in.elliz hükümeti bu cfiçlükleri sür- iki bükümet beynelmilel politibya baş· 
yarınki celsede C898P ftS1Dal kararlaj- atle yenecek kadar azimJe harekete ceç- hca meaelelerde tamamile mutabılcbrlar.> 
tırılarak lçtlmaa nihayet verilmiştir. mit bulunuyor. Son aenelerin tecrübesi bu tebliğin kud· 

1- 13 (750) 

Zayi 
Urlada tekaüt cüzdanımda kul· 

landıVım tatbik mührümü '%ayi et· 
tim. Yen iden tatbik ettiğim müh
rü istimal edeceğimden eskisinin 
hükmü kalmadığı ilin olunur. 

Urla Yenice mahallesinde Oa· 
man oğlu Ahmet Ablgan 

1751 (1024) 

Güneş 
Gözlükleri 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
En müstesna camlar 
En modern çerçiveler 
En mutedil fiatler 
Bütün sıhhi ihtiyaç

larınız icin 
' 

Yalnız 
Şifa Eczanesi 

surette inanan bir arkadaşınız ' Galip Pekel (Tokat) dahiliye vekile-
~ dayi.De 

Büyük Millet MealW pnn saat 14 te Keliınenin en dar manaaile dahi. insi- retini. aören &Ö%lere daha isabetli olarak 
liz- · ~olar~ te i u 



SAHiFE& 

•• •• 

YENi ASIR 

lzmir incir ve Üzüm Tarım satış 
kooperatifleri birliği genel direk
törlüğünden: 

24 Mayıs car'8mba 93' 

D onu ş Ecnebi memleketlerden getirteceğimiz hami 35000 metre mik'ib 
kerestenin hammaliye, nakliye, istif ~leri 31 Mayıs 939 çar~ba gü
nü saat 15 de aleni münakasa ile talibine ihale edilecektir. Münaka
saya İ•tirak ebnek istiyenlerin .-rtnameyi görmek üzere birliğimiz 
ambalaj aerviaine müracaattan. 

Ağır boğucu bir sıcak ortalığı kavuru• 
')'ordu. Gökyüzünde küçük bir bulut yok· 
tu. Yaprakları kımıldatacak en hafif bir 
rüzgar esmiyordu. Uzaktaki ağaçların 

üzerinde yerleşen ağustos böceklerinin 
muttarit cırlamalanndan başka bir ses 
işitilmiyordu. 

ihtiyar kadın belini doğrulttu. Sabah, 
gün doğmadan tarlaya gelmiş ve şimdi
ye kadar bir dakika dinlenmeden çalış· 
mışh. Buruşuk alnına biriken iri ter dam
lalarını elinin tersiyle sildi. Ba§ını kaldı
np gökyüzüne baktı. Güneşe nazaran öğ
le vakti bir hayli geçmi~ti. Çapasını bir 
kenara bıraktı. Sütlülerinden bir kaç ko
çan mısır kopardı. Torbasına yerleştirdi. 
Oğlu taze mısır kebabına bayılırdı. Bun· 
lan ona götürecekti. Torbasını arkasına 
vurdu. lhtiynr ve yorgun adımlarla köyü
nün yolunu tuttu. 

Evin avlusundan İçeri girdi. Oğlu, 
meyva ağaçlarının altına yerleştirdiği 

tczlonga uzanmış kitap okuyordu. Bir 
müddet durdu. Hayran hayran delik.an· 
lıyı seyretti. Beyaz pantalonu, beyaz is
karpini, açık yakalı spor gömleği ile bu 
bir köylü delikanlısından ziyade kibar ve 
zengin bir şehirli ailesinin refah içinde 
yetişmi~ çocuğuna benziyordu. Güzel ve 
zarif yüzünden sıhhat fışkırıyordu. Pek 
yakında doktor çıkacaktı. lhliyar ananın 
göğsü iftiharla kabardı. Delikanlıya yak
laştı. Şefkat dolu bir sesle sordu: 

- Karnın acıktı değil mi Kolman'> 
Genç adam, baıını kitabından kaldır

madan cevap verdi: 
- Evet. Yemek hala hazırlanmadı 

mı'> 

ihtiyar kadın. özür diliyen bir tavır
la: 

- Şimdi hazırlarım yavrum, dedi. 
Hemen mutfağa koıtu. Ocağı yaktı. 

T eıicereyi Üzerine oturttu. Yemek ısının
cıya kadar sofrayı kurdu. 

Ocağın altını karıştırdı. Oğlunun bu 
saate kadar aç kaldığına üzülüyor, bir an 
evvel sofraya oturulmasını istiyordu. 

Kendisi açtı. Güneşin altında saatlerce 
çalışmııtı. Yorgunluktan ve susuzluktan 
bayılacak bir hale gelmişti. Fakat, bunun 
ehemmiyeti yoktu. Oğlu için her fedakar· 
lığa katlanmak onun vazifesiydi. 

Tencerenin kapağı tırkırdamağa baş
ladL Yemek ısınmıştı. Bahçeye koştu. 
Oğlunu çağırdı. 

Genç adam, gerinerek şezlongdan 

kalktı ağır adımlarla mutfağa doğru 

geldi. Sofraya oturdular. ihtiyar kadın, 

Kolmanın her hareketini dikkatle takip 
ediyordu. Sağ elinde bıçak, sol elinde ça

ta] yavaş ve kibar hareketlerle yemeğini 
yiyordu. 

Yemeğin sonralarına doğru, ihtiyar 
annesinin yüzüne baktı. Talimat verir gi· 
bi söylendi: 

- Yemek saatlerinde intizama dik
kat etmek lazım. T ariaya gidince her "e
yi unutuyorsun. Çok rica ederim. Bundan 
sonra on ikide evde bulun. Dün, akşa
ma kadar gelmedin. Gidip lokantada kar
nımı doyurmnğa mecbur oldum. 

ihtiyar kadın, $ekinerek izahat verdi: 
- Yavrum, son çapa zamanı geçiyor. 

Daha dünya kadar işi:n var. Eğer çapayı 
yetiştiremezsem bunca emek mahvolup 
gider. Ekinleri biçme zamanı da geldi. 

pek öyle sık mektup bekleme. Dersleri
me çalışacağım... imtihanlara hazırlana
cağım. Bu sene son senemdir .. Sınıfta ka
lırsam, pek feci olur .• 

(973) 

Kadıncağız, ellerini uğuşturdu: 
- Haklısın oğlum. Sen benim kusuru· 

ma bakma. ihtiyarlık, 1lnalık. istiyorum 
ki: her gün haberini alayım. Ne yapıyor· 
sun) Nasıl vakit geçiriyorsun hepsini bi
leyim .. Ama, gene ıen nasıl istersen öyle 
olsun .. 

Satılık binek otomobili 
D. D. Yolları 8 nci işletme mü

dürlüğünden: 
- Peki anne, peki. Elim değdikçe ya

zarım. 

ihtiyar kadın, tekrar yalvardı: 
- Oğlum, yılbaşı tatilinde mutlak 

beklerim. Bayramda beni yalnız bırakma. 
- Olur, olur. 

Muhammen bedeli 550 lira olan fiat marka kapalı bir binek otomo
bili 12 haziran 939 saat 15 de açık artırma ile satılacaktır. Sarbıame
ler ~leme kaleminden paruız olarak verilir. İsteklilerin 41,25 lira mu
vakkat teminatlarını vezneye yatırarak alacaktan makbuzu hamilen 
muayyen gün ve saatte komisyonde. hazır bulunmaları ... 

24, 28, 1745 (1021) 
Arabaya bindiler. Sessizce istasyona 

gittiler. IZMIR SICJL TiCARET ME • 
Tren hareket etti. ihtiyar kadın göz- MURLUôUNDAN: 

lerini parmaklariyle silerek istasyondan Tescil edilmit olan (Emlak ve 
ayrıldı. eytam bankası lzmir 'ubesi) nin * ödünç para verme beyannamesi 

Kış birdenbire bastırdı. Her tarafı kar 2279 numarala kanun hükmüne 
knpladı. ihtiyar kadın, sobanın yanında göre sicilin 2501 numarasına kayt 
oturmuo. oğlundan gelen mektubu oku- ve tescil edildiği ilan olunur. 
yordu. Kolman, sıhhatte olduğunu, ders- lzmir sicili ticaret memurluğu 
lerine çalı~tığını ve yılbaşında geleceğini resmi mührü ve F. T enik imzası. 
yazıyordu. 1 - Beyanname 

Nihayet kadıncağızın sabırsızlıkla bek- IZMIR V ALILlôlNE: 
lediği gün geldi. Fakat oğlu gelmedi. JZMIR 

* 

•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkJarı Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatürk caddesi ırEski Birinci 
kordon. 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 

Kuvvet Şurubu 
Terkibinde 

- Ne diyordum. Evet Kler, bizim 
orada yılbaşı pek sevimsiz geçer. Sabah 
kilise, akıam kilise. Gece, köyün basık, 
karanlık. lokantasında balo, iki kelimeyi 
bir araya getiremiyen köy kızları, öküz
den, attan başka lakırdı bilmiyen cahil 
delikanlılar. Tahammül edilir ıey değil. 
Onun için gitmedim. Genç kız, çapkınca 
güldü. 

2279sayılı kanunun ikinci mad
desi mucibince tanzim edilmif 
olan beyannamemizdir. 

A - Bankamız 28 Mayıs 1938 
tarihinden itibaren ödünç para 
verme islerinde: 

<="LT~~;;;~;= i y o D' 
Celal Yar~m glisero F 

TANEN, 
OSFAT 

- Köy kızlarının arasında çok güzel
leri var. Onların İçinde hiç ho~una giden 
olmadı mı Kolman '> 

Genç adam, kaşlarını çattı. Gururuna 
dokunulmuş bir İnsan tavriyle: 

- Rica ederim, Kler. Benim ze..vkim 
böyle İptidai kimselerle anlaşmağa mü
sait midir'> 

Kler. gözlerini süzdü: 
- Beni beğeniyor musun Kolman~ 
Genç adam, heyecanla atıldı: 

a - Açık kredi şeklindeki mu
amelelerden yüzde 12 

b - Diğer ikraz muamlelerin
den yüzde 8 1-2 faiz almaktadır. 

B - Umumi bir müessese olan 
bankamızın aleni bir surette cere
yan eden muamelatı, icra vekille
ri heyetince tasdik edilmif ve Si
cilli ticarete tescil ve ilan olunmuf 
esas nizamnamesi ahkamı ile bu 
esas nizamname dairesinde tan • 
zim kılınmıf ve tubelerce mabi • 
hüttatbik bulunan talimatname • 
ler ve bu talimatnamelere merbut 
matbu formüllerde münderiç a'h • 

- B~ndan nasılw."üphe edebilir~in) kam dairesinde cereyan etmeUte 
Seni begenmek degıl.. Çılgınca sevıyo- ld w d b 1 

Ki o ugun an un arın ayrı ayrı 

rum ~r. d' .. 1 d d l' K 1 şartlarını tadat etmeğe lüzum gö-
- ay ı oy eyse ans e e ım o· rülmemistir. 

mn~;nlerce ampulün nura garkettiği sa· Ancak ötedenberi hariçte ve 
londa, dans eden çiftlerin arasına karış- memleket dahilindeki bilum•t ·1 

tılar. Kıvrak bir tangonun, tatlı ahengine bankalarca tatbjk edilmekte olan 
kapılıp dönmeğe başladılar. ve devamı tatbikinde banka "ve 

Müzik sustu. Dans bitti. Delikanlı tek- bankacılık noktasından hayati za-
lif etti: ruret olduğu derkar bulunan bazı 

_ Bir §Bmpanya daha içer misin • anka teamülleri, müfteriden 
Kler) onun lehine ikrazat muameli.tile 

rafik "' l' k yanılmakta olan 
bazı maddi hidematın tazammun 
ettiği masarifi yine mü~teriye 
ödetmeğe amir bulunmaktadır ki 
bankamız bu nevi ayrı hizmet mu
kabili ücretleri yukarıda yazılı 
had ile mukayyet olmaksızın ve 
fakat mÜf teri nam ve hesabına 
yapılan hakiki masarif miktarını 
hiç bir veçhile geçmemek suretile 
tahsilde devam etmektedir. 

Kız şen bir kahkaha attı: 

- Bir de içerim, İstersen iki de. 
Bu aırnda salona kalabalık bir grup 

girdi. Ağır tuvaletli kadınlar, fevkalade 
fraklı erkekler. Garsonlar koşuştular. Ye
ni gelenleri, çiçeklerle donatılmış, buzlu 
şampanyalar hazırlanmış bir masaya 
götürdüler. 

Kler, durdu. Veda için elini uzattı. 

Kolman, tela,la sordu: 
- Nereye gidiyorsun Kler? 

İZMİR MEMLEKEr 
HASrANESi DAHİLİYE 

MVrAHASSISJ 
Muayenehane : İkinçi Beyler sokak 

No. 25 TELEFON : 3956 
(1010) 

Doktor 

Hami~ Ataman 
KULAK, BURUN, BOÔAZ ve HAN· 

ÇERE HASTALIKJ..ARI UZMANI 
Manisa, İzmir caddesi No. 132 

Şen sineması yanında 
Saat 3 ten sonra hastaları kabul ve 

tedavi eder 
1-26 (994) 

Günlük bir pazar 
açıldı 

Şükrü Saracoğlu bulvarı ile Mimar 
Kemaleddin caddesinin birleştiği 

YERDE 
OSMAN BAKKALOCLU 
Keten iplikleri, balıkçı, perdelik, bükülü 
bükiisüz, her nevi ipliklerle makara ve 

Vardır -ZAFI UMUMi, KANSIZLIK, ROMA· 
TiZMA, SIRACA, KEMiK, SiNiR 

hastalıklarına, cılız yavrular, yürüyemiyen, d~ çıkaramıyan çocuklar, 
dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN 
K U V VE T S U R U B U'ndan içmelidir. Kanı arttınr, iştiha verir, 
4ifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilm~, içilmesi kolay Te lez .. 
zetli bir ,urubdur. Küçük ve büyük her y-.ta istimal edilebilir .•• 
HASAN DEPOSU Kemeraltı Hükümet Caddesi No. • 

İZMİR ŞUBESİ : TL. a180 
• 
• 

Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarş1sı No. 24 TL. 2862 
Karşıyaka satış yeri FERAH ECZANF.Sİ.. TL. 5023 

lzmir incir ve Üzüm Tarım satış 
kooperatifleri birliği genel direk
törlüğünden: 
939 aezonu İçin ecnebi memleketlerden getirteceğimiz kerestelerin 

gümrük muamelatı ~leri gümrük komisyoncuauna yapbnlacakte-. Bu 
hizmet aleni münakasa ile 31 Mayıs 939 çar~amba giinü saat 17,30 
da talibine ihale edilecektir. Münakasaya ~tirak ebnek istiyen giim .. 
rük komisyonculannın 4artnameyi görmek üzere birliğimiz ambalij 
servisine müracaatlan. (974) 

hazır yorgan ~arşafları, çarşaflık, yatak- -------------------------------
hk gibi bir eve lazım olan dokumalar 
toptan fiatine perakende yalnız bu pa-

Çiftlikte en büyük şart, her işi vaktinde Genç kız. yeni gelenleri işaret etti. Mevzuubbahs banka teamülleri 
mucibince vaki olacak zaruri 
müktesebatımız ile bankacılık 
muktezası yapılan hizmetler mu
kabili alınan masraflar ve diğer 
hususat aşağıda gösterilmi~tir. 

zarda satılır .. Bu gibi ihtiyaçlarınızı J&zmı'r vakıflar mu••du"rlu"g.,U .. n Jen .• 
buradan almak menfaatiniz icabıdır aı 

yapmaktır. Yalnızım, hafa çıkamıyorum. - Arkadaşlarım geldi. Bu i)CCe söz· 
Adamların yanından ayrılmak, onları leşlik, birlikte eğleneceğiz. Yarın akşam 
yalnız bırakmak olmaz. Bizim, topraktan bulu alım Kolman. 
başka varidatımız yok. Sonra ne yer, ne Kler, bir kuş gibi sıçnyarak arkadaş
içeriz) Sen Budı:ıpeştede nasıl okursun? larına gitti. Delikanlıya yanm ağızla ol-

Delikanlı anasının !!Özlerini can sıkın- sun, birlikte gelme. .. ini teklif etmedi. De
tısiyle dinledi. Cevap vermedi. Islık ça- mek onu nrkndaşlnriyle tanıştınnağa )a
larak sofradan kalktı. Ağaçların altında
ki §ezlonga uzandı. 

* Tatil bitmiş. ders zamanı yaklaşmıştı. 
Kolmnn, kitaplarını, çamaşırlarını, elbi
selerini odanın dört bir tarafına yaymış 
bavullarını yerleştiriyordu. 

ihtiyar kadın. bir kenara büzülmü~ onu 
seyrediyordu. 

Delikanlı birden öfke ile bağırdı. 
- Hny Allah cezasını versin 1 Teşrih 

kitabını fareler kemirmiıl Bıktım, usan
dım artık bu pislikten! .. Evin içi fare yu
vasına dönmüş! .• 

Elindeki kitabı hiddetle yere çarptı. 
ihtiyar kadın, yerinden fırladı. Kita· 

hın parçalanan yapraklarını topladı. O~
lunu teskine çalıştı. 

- Kır yeri böyle olur yavrum .. lhti· 
yarım .. Evin işlerine eskisi gibi bakamı· 
yorum ... 

Kolma, homurdanarak eşyalarını yer· 
leştirmckte devam etti. 

ihtiyar kadın, korkarak sordu: 
- Yılbaşı tatilinde geleceksin değil 

mi oğlum? 
- Geleceğim, anne. 
- Beni mektupsuz bırakma .. Haberi-

ni alamayınca meraktan hasta oluyorum 
oğlum ... Sık, sık yaz olmaz mı). 

- Vakit buldukça yazarım. Fakat, 

yik ı?Örmedi. 
Müzik. büyük bir gürültiiyle başladı. 

Salonu dans eden çiftler kapladı. 
Genç adam, eendeliyerek salondan 

çıktı. Gecenin keskin ayazında. Budapeş· 
tenin geniş caddelerinde saatlerce yalnız 
başına dola~tı. 

* ihtiyar kadın, teldolabın önünde dur· 
du. Hüzünle baktı. Yılbaşı İçin hazırlanan 
tavuklar, çörekler kaymaklı tatlılar iki 
gündür el sürmeden duruyordu. 

Gözleri doldu. içini çekti. 
Kapı vuruldu. Yakışıklı, güzel bir de-

likanlı girdi. 
ihtiyar kadın. sevinçle haykırdı: 
- Oğlum!... Kolman 1 .. 
Kucaklaştılar. Yemekten sonra deli

kanlı annesinin yanına yaklaştı. Koluyla 
omuzundan sardı: 

- Anne. dedi. imtihanlarım çok iyi 
geçiyor. ilkbaharda doktor çıkacağım. 
Nişanlanmağa karar verdim. Sen de yal
nızlıktan kurtulursun. Andiraşın kızı Ma
riayı alacnğım. 

ihtiyar kadın, kulaklanna inanmadı: 
- Hani oğlum, sen §ehirli kız alacak-

tın} 

Delikanlı, dudaklannı büktü: 
- Onları şehirliler alsın, dedi. Biz 

köylüyüz. Bizleri bizim gibiler anlar. 

1 - Müııteri hesabına yapılan 
bütün hakiki ve ayrıca hizmet 
mukabili masraflar, ezcümle tak
diri kıymet eksper ücreti, sigorta 
ardiye veya muhafaza ve bekçi 
ücretleri, damga resmi, mukave
lelerimiz maddei mahsusası mu
cibince muamele vergileri müfte
riden alınacaktır. 

2 - Hesabı carilerde faiz, ti • 
caret kanunu ahkamı dairesinde 
her üç ayda bir resülmale kalbe
dilecektir. 

3 - Banka muamelatında, bu 
muameleler ne kadar az imtidat 
ederse etsin bir liradan atağı ko
misyon tahsil edilmiyecektir. 

4 - Borçluları bankamızın mü
esses bulunduğu mahalden batka 
yerde sakin bulunan senedatı ti
cariyenin İftira muamelatında ih
tiyar olunacak muhabere masraf
ları borçlulardan alınacaktır. 

5 - Faiz ve komisyon on bet 
günden atağı hesap edilmiyecek
tir. 

C - 3399 aayılı kanunun meri
yetinden evvel yaptığımız muka
velelerin faize müteallik hüküm
lerine 28 Mayıa 938 tarihinden iti
baren üç aeneyi tecavüz etmemek 
tartile mukaveledeki müddetin 
devamınca riayet olunacaktır. 

1 - 26 (922) Muhammen bedeli 

ı• Lira Cinai N. 

P A R l S FAKOLTEStNDEN. i 250 Dükkin 334/384 
d i p 1 o m a 1 ı 108 « 348/162 

DİŞ r ABİPLERİ ıso Ev 365/32 

Çorakkapi 
Keçeciler 

Tuzcu sokak 
Yağcılar sokak 

~ :urantina tramvay Cad. Muzaffer Eroğul ~~g Kahve ~~~o 
Osman zade 

Kemeralh caddesi 
Tamqabk 

VE 150 Avcılar kulübü 93/46 

K l Ç . d .., 270 Dükkin 165/33 ema et1n ag 24 Ev 18111 
Yukarıda müfredah yazılı akarat 31. 5. 940 ..... yesine kadar kiraya ve

rilmek üzere müzayedeye çıkanlmıthr. ihaleler: 2'). 5. 39 pazartesi gün(l 
saat ondadır. 

Hastalarını her gün sabah saat 9 
dan başlayarak Beyler - Numan za· 
de . 21 numaralı muayenehanelerin· 
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

Taliplerin Vakıflar idaresine müracaatlari. 
20, 24, 27 

-Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardak. 

künden temizlemek için (HELMOB' 

1717 (1008) 

·L .i. ~ i . 

:ıtnlıkların mikroplarmı ki

) kullruıınız .• 

•• 
HELMOdLO 

Böbıeklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski ve 
1enf bel aoğulduğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, sık sık idrar bo:mıak ve bo
lal'ken yanmak hallerini giderir. Bol idl'ar temin eder. 

İdrarda kumun, ınesanede taşlann teşekküliine mini olur. 

Sıhhat VeUletfnin ralısatmı hib:dir. Her eczanede buluaur. 

DİKKAT ı BELllOBLÖ, ldrarlDlD feınlıliyerek mavileftlrir. 



M ..._ pnt•nl'• m ...•. , 
T. Bovven Rees 1 

ve şürekası 
CUNARD LIHE 

Messageries Oli,·ier ve Deutsche Le· Fratelli Sperco 
Maritimes A=:~m. Ş-ürekası vante Linie Vapur Acentası 

Umdal 

K u ,,, p A " y A s J llEI.l.ENİC LİNES LTD. 1 ...... '* ORDO G. M. B. H. RAMBURG ' ADRf ArtcA s. A. Dl 
GERMANİA vapuru 15/17 mayıs ..... ,,c. K " REU NAVIGA'J'IONB 

THEOPHİI..E GAU'l'İEB vaparu 3 ha· arasında beklenilmekte olup Rotterdam BİNASJ 'J'EI.. 244J İTHAKA vapuru 23 mayısta bekleni-
LiVerpool Ve . t·..s.·nc1 terek --ı ......._ İstan· Hamburg ve Anversa limanları için yük yor. 27 mayısa kadar Anvers, Rotter- j BARLE'ITA motörii 31/5 te gelir ay-
Gl&SgGV hattı zıraa anuı • ıe ~ ..... 6

.... alacaktır. t LONDRA HA'ft1 ı ~· ~remen ve Hamburg limanlan nl gün Pire, Brindisi, Trieste ve Vene-
••••••••••• bul, Pire, Napoli ve Marsılyaya hareket ANGHYRA vapuru ayın nihayetinde HERON vapuru 15 nisanda gelip ·=~~~uru 

7 
haziranda bek- diğe hareket eder. 

NİA edecektir. beklenilmekte olup Rotterdaın. Ham- Londra için yilk alacaktır . ı 
BOS v~puru 25 mayıs tarihinde Her titrli izahat n mal4mat içla 81- burg ve Anversa llmıuılan için yük ala- BELGRA VİAN vap~ 15 nisanda ~ıy~:: l~~ana kaHamd~~vle? ~!t ı ROY ALE NE ERi.AN 

tahminen gelip mal çıkaracak n ayni · da LAU alet er ........ un:men ve uu.&a çın ~ ..... 
r:amanda Liverpool ve Glasgov ile yiik rlnd kordonda 156 numara • c ır. Londra, Hull ve Anversten gelip yiik alacaktır. DAİSE KUMPAHY ASI 
alacaktır. BENT BEBOVL ve.şG~Kİ vap&U acen· BALKANLAR ARASI HATTI çikaracaktır. DELOS vapuru 21 haziranda bekle- ULYSSES vapuru 31/ 5 tarihinde 

FERN LİNE tasına müracaat edilmesi rica olunar. ZETSKA PLOVİDBA A. KOTOR Diyor. 24 hazirana kadar Anvers, Rot- Amsterdam. Rotterdam ve Hambw-g ll-
TELEFON: Z 3 'I 5 YUGOSLAV BANDIRALI LJVERPOOI. BA'l''l'I ~~~remen ve Hamburg için yük manlarına yük alarak hareket eder .. 

NEVYORK HATrl nLOVCEJıfn LF.SBİAN vapuru 20 nisan~ Liver- ARMEMENT B. SCHULD'l DEUCALİON vapuru 8/ 6 .~de 
FERNHİLL motörU 16 mayu tarihin- isimleri ve navlunları hakkında acenta Lüks vapuru 14 ınnyıs 1939 pazar gü- pool ve Svanscadan gelip yük çıkaracak- GLÜCKSBURG vapuru 1 haziranda = ~urgas, Vama ve Köstenceye 

CJe tahminen gelip mal çıkaracak ve ay- bir teahhUt altına giremez. Daha futa nü Suş::ık, Trieste, Vencdik ve Pireden 1 tır.. bekleniyor. 3 hazirana kadar Anvers, e er. 
nı aunanda Nev. York için yUk ala- tafsilut almak için T. Boven Rees ve Şr. muvasalat edip eyni gün Köstencc ve R.~tterdam, Bremen ve Hamburg için SVENSKA ORİENT LİNEİN 
caktır. nın 2353 telefon nuınaruuıa mUracaat Varnaya hareket edecektir. Deııtsclle ı.wante·Lfnle yük alacaktır. . 

Gerek vnpurlann muvasalAt tarihleri, edilmesi rica olunur. ·"OVCE.w KRETA vnpuru 15 nisanda Hrunburg DEN NORSKE MİDDEL- VİKJNGLAND motörü 23/5 tarihin-
i~..---------------•• I• (1&.1 nU l' rtik ıkaracak. de gelerek Rottcrdam, Hamburg Skan-e'I Vapuru 20 mayıs 939 cumartesi günü ve Anversten gc ıp ~ ç BA VSUN.JE, 0$!.0 dinnvya ve Gdinya limanlanna yük ala-

T C Z • t B k Kösten~:O avdet edip 21 mayıs 939 - . . BOSPHORUS vapuru 20 haz.i.randa rak hareket eder. . .. . . ıraa an ası pazar gtinu snat 12 de.. kında acenta bir teahhUt altına gıremez. bekleniyor. Diyep ve Norveç için yUk BRAGELAND motoru 14/ 6 tarilıindc 
Pire - Arnavutluk limanları - Kotor, Daha fazla tafsilat almak için Birinci alacaktır gelerek Rotterdam, Hamburg, Skanıil-

Kal'ldllf taPUd : J888 
Senaayesl : 100.0DD.000 Türk llrasL. 

Şabe ve aJan adedi : 262 
Zirai ve ticari her ani Banka maamelelerl 

PAR& BOUKftRBllLERE 28.800 ı.tRA 
:bmAMIYE VERECEK 

Ziraat hanbsmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 
lira.sa bulumnlıra senede• defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki ptana göre ik
ramiye dalıtdacaktır : 

4 Adet LOOO Li.ra1ık: 

' • 500 • 
' • 250 • 

40 • 100 • 
100 • 50 • 
121 • 40 

4.000 Lira 
2.000 • 
1.000 • 
4.000 • 
5.000 
4.800 

• 

ı• . • . 3.209 
DbatAT: R~ paralar bil' sene jçbıde 50 liradan aşa~ dll§mi· 

yenlere ikramiye çıktılı takdirde J(lzde 20 fazlatlyle verilecektir. 
Kur'alar__.. 4 defa, ı ZJ1A1, t Birind klnun, t Mart ve l llnlran tarih-

........ ~Mtlr, - ~· - . ... 

fmılr incir ve C~nm Tannı .Salış kooperatifleri Birliği 
1' A R i Ş ŞARAPLARI 

Ege bb~in nefis JaŞ üzümlerinden yapılmışbr. Sek, Dömisek ve kırını· 
• Tarq praplanm daima tercih edinİ7~ Sofrnnızda TARİŞ şaraptan eksik 
olmam••Mlır .. 

'J' il R i Ş SİRKESİ 
8aJlll haJk11mg em4vet.Ie anecllliyor. Tarif sirkesi, halis llzilm slrkeshlir. 

I' A R I $ VZVM BALI 
Tcbif eıılilmif tue fliJD sQ7Wlar. Taze lbiim suyunun bUtiln hususiyetle-

l'ial tapne-k'adlr. Tarıriirim bab en sıhhi ve mugaddi kuvvet şurubudur. 

r A. R f S INCJR VE VZUMLERf 
Fennin en son tcr~y;tına uygun bir şekilde i'1enmi~ ve hazırlanmıştır. 

~.arif ambalAjlar i~de sabi.maktadır •• 
Tari§ markalı mahsulit ve mamulitı her yerden aruyınız. 

fznd,. 11111anti aatq mağazası : 
KEMERALTI CADDESt No. 'it TEJ,EFON: 4195 

ı-2s (253) 

ECZACI 
.'/{) 

ın 

• BAŞTURAK BUyük Salepçioilu bam karşısında .. 

Dubrovnik - Split, Venedik ve Trieste- K d d 152 nwnarada UMDM.• AMERİCAN EXPORT LİNES İNC navya limanlarına yük alnrak hareket 
ye hareket edecektir. or on a . • • ",.&'T.ft' •" ' eder. 

İzmir _ Venedilc _ Trieste seyahat umumi ılenız Accntalığı Ltd. müracaat EXn.m.r.ı..ıA vap?1" 19 mayısta bek- BORELAND vapuru 2216 da gelir 
milddeti : 1 gün.. edilmesl rica olunur. leniyor. Nevyork için yük ala~. Rotterdam. Hamburg ve Skandinavya 

Gerek vapurlnnn muvasallt tarihleri, Telefon : 4072 Mlidilriyet beklEXniC~Tunava~~ 1an9 
hazirani • ...:~ limnnlanna yUk alarak hareket eder. 

. 1 . lunlan hak e yor.. •ıman çın 3u.a. gerek vapur isim erı ve nav - Telefon : 3171 Acenta alacaktır. 

\ 

' 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
Saçlann dökülmesine n ke~eklenmesine mini olur. Komojen ~lann kök

lerini kuvvetlendirir ve besler. Kornojen •çlann gıdasıdır. Tabii renklerini 
007.mu, litif bir rayihU1 vardır. Komojea Kamuk aaç ebiri maruf~ 
lerle ıtriyat mafazalannda hulunlD". 

1 
IZMIR 

PAMUK MENSUCAT 
Türk Anonim ŞirkP-ti 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : fzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbq, Deiirmen, Geyik 

ve Leylak markalannı ha,·i her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup mallan Avrupamn ayni tip menaucatına faiktir ... 

'l''elefon No. 2211 ve 3079 
l'elgraf adresi : Bayrak lzmir - 1 •• '. ·' • . • •• • ...... ~ • ,. 

Nafıa vekaletinden: 
E.lailtmeye konulan it: 
1 - - Ahmetli regülitörü ve Ahmetli ıol sahil aulamuı hafriyat ve 

İntaab k~if bedeli (1,342,139) lira (58} kuru,tur. 
2 - Eksiltme 19. 6. 939 tarihine rastlıyan pa7.af'teai gÜnÜ aaat 11 

de Nafıa Vekileti ıular umum müdürlÜKÜ ıu eksilt."1ıc komisyonu 
odaamda kapalı zarf uaulile yapılacaktır. 

3 - tıtekliler eksiltme tartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
itleri genel 4afbıameai. fenni tartname ve projeleri ( 50} lira mukabi· 
linde ıular umum müdürlüiünden alabilirler •• 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 54,014 lira 20 kunı,luk 
muvakkat teminat vermeıi ve ekailtmenin yapılacaiı giinden en u 
ıekiz gÜn evvel ellerinde bulunan veıikalarla birlikte bir dilekçe ile 
Nafıa Vekiletine müracaat ederek bu ite mahsus olmak üzere vesika 
almaları ve bu veaikayı ibraz etmeleri f&l'lbr. Bu müddet içinde vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye ittirak edemezler. 

S - hteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazıh aaatten 
bir aaat evveline kadar Sular umum müdürlüiüne makbuz mUkabi
linde vermeleri lizundır, 

Poatada olan pcikmeler kabul edilmez. (1839) 

D. T. B. T. SERViCE MARtrtMB 
SZEGED vapuru 25 mayısta beklenl- Roamaln Kampanyası 

yor. Tuna limanlan için yük alacaktır. ALBA JULİA vapuru 6/ 6 tarihln-
Tl.~ZA ~puru 5 ~ beldeni- de gelerek Malta Marsilya ve Cenova li

yor .. Tuna limanlan için yük alacaktır. rnanlan için yUk ve yolcu alarak bare
TlsZA vapuru 19 mayısta beldeni- ket eder. 

y~r. Beyrut, Portaalt ve İskenderiye tıAndakl hareket tarihi-'-' vt • 
içın yUk alacaktır. .ay•e na un 

tl'E I .... lardak:i değiştkllklerden dolaJ'I acenta 
e Rt' t!E HAR.Jl~. JIE mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taı-

ROVJIADf sıIAt ıç1n lldnct Kordonda nA'l'ELLI 
DUROSTOR npuna t bainmda belde- SPERCO vapur acentasma mUracut 
niYQr. ICa.tenoe, ıtaı.. ve Tuna llmm- edilmesi rica olımur. 
!an lçbı ,ok alwaktır. TELEFON: ztM. !MI 
JOHNSTON VA••BN 1JNa LTD.. 
İNCEMORIC vapuru Z8 may11ta bekı.- suliyet kabul etme&. 

niyor. Burps, Varna, Kösteoce. SuUna Daha futa tafsillt için ATAT(mg 
Kalas ve İbrall llmanlın için ytı)c ala- caddesi 148 No.da V. F. HenrJ Van Der 
caktır. Zee ve Şsı. Vapur aoentalıRma mQ.raea. 

Vapurlarm hareket tarihleriyle nav- at edilmesi rica olunur. 
lunlardald değişikliklerden acenta me- TEL:EFON : 20t1 /ztol 

Tti iŞ BANKASI' n1n 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LJRA MUKAFAT 
Kural.uı : 1 $abd. 1 Mayıs, 28 ~ 1 Eytel, 1 lldndtetrin 

t a r i h 1 er i ad e ç e k i 1 e c e k t 1 r. 

-- ikramiyeleri: , ı n == fJiii • 

ı A.dei 2000 Mrabk ·- 2.000 Lira 
5 1) 1000 !irabk - s.ooo Lira 
8 1) 500 llraltk - c.ooo Lira 

16 JJ 250 liralık - 4.000 Lira '° il 100 llrabk ·- 6.000 Lira 
95 .. 50 llnbk - ~750 Lira 

1 
zso .. ıs llnllk ••• 6.250 1.1ra 

05 JZ,000 

' 1 T. it a.m.- para yabn wMe, yalnız para biriktirmit olmaz, 
•71Ü ......... twAjnizi de denemit olunuam. 

lnhisarla,r Çamaltı tuzlası mü
dürlüğünden: 
1 - Tu:d.unz için 1m"'*elif eb.lt.a 24.228.4 metre ınikibt çarala ~ 
-~ satan almec:elrtır. 

2 - Mulwmmaa bedeli 42 lira olup muvakkat taninab 76 lira 32 
kunqtm. 
. 3 - Sutmme. ebat lilleli Ye ntimuneai müdüdüiümijzden .Jma
bilir. 

4 - Taliples in ihale dnfi ôlm 26. 5. 939 cuma ııünil ... t 14 de 
müdüriyetiınjnle toplımecak komi.yona teminat akçelıerile Lirlilde 
müncutlan. 

9, 14. 24 1558 (928) 

Muhabere ve münakale veka
leti lstanbul elektrık işleri umum 
müdürlüğünden : 
1 - Muhammen bedeli 35091, 11 otuz beı bin dokun bir lira on 

bir kurut, muvakkat teminatı 2631 ,83 iki bin altı yüz otuz bir lira 
aeben üç kW'Uf tutan muhtelif 44475 kırk dört bin dört yüz yelmit 
be4 kilo bakır çubuk ve çıplak bakır kablolar ile muhammen bedeli 
57465 elli yedi bin dört yÜz altmı.t bet lira ve muvakkat teminab 
4123,25 dört ,bin yÜz yirmi üç lira :rinni bet lmru, tutan 65850 alt
mıt be4 bin sekiz yüz elli metre muhtelif yeraltı bblolan ayn ayn ka
palı zarf uıu1ile eksiltmeye konulmu.ıur. 

2 - Eksiltme: 
Çıplak balar kablo ve çubuklar 23. 5. 39 sah yeraltı bbloları 29. 

5. 39 pazartesi günü Metro ban binaaının 5 inci kabnda toplanacak 
olan komİlyonda aaat 15 de yapılacaktD'. 

3 - Sartname ve mukavele projeleri: 
Çıplak balm tel ve çUbu ar için 175, yeraltı kablolan i~ '1JJ7 ku

rut mukabilinde idare veznesinden tedarik edilebilir. 
4 - Bu İ•lere girmek İltiyenlerin 2490 numarah kanun allkimma 

uygun olarak tekliRerini eksiltme Kiin1erinde aaat 14 de kadar makbuz 
mubbi1inde komisyona vermeleri ilin ohmur. 

1 ..................... 18._24 30-8..r.. aion: 20 Tal Mfbe JJllW:-z. 
··-------..... ..-ı1ı1ııı1ıı-.--------~---==~·~··~··~·~·•:!!••~••!.!••!UJ!.l&&JJ1_ ' e salo O 
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~AHJPE 10 Yl!Nf A.SIR 24 Haııs çarpml!! !J! 

Milletler Cemiyeti Konseyinde 
Dünkü aleni celsede lngiliz hariciye nazırı Lord Halifaks ile Fransız 

hariciye nazırı B. Bone mühim birer nutuk s·öylediler 

Sulhu korumak için Danzig'de son vaziyet 
Yapılan müzakereler bitince Millet-Nazi · kıt'alarına mensup 20 biri kişi 

ler Cemiyeti haberdar edilecek 9 Haziranda Danzige gidiyorlar 
Cenevre 23 (ö.R) - Milletler cemiye

ti konseyinin Ingiliz, Fransız ve Isveç 
mümessillerinden mürekkep olan Dan
rig komitesi aaat 10,30 da toplanarak, 
Polonya hükümetiyle mutabakat dahi
linde, serbest şehirle milletler cemiyeti 
arasındaki münasebetleri hiç bir şekil
de değiştinne.meğe karar vermiş ve mil
letler cemiyetinin Danzig fevkalade ko
miserini, serbest şehirde vaziyet hakkın
da üçler komitesine rapor vermek üzere 
Cenevreye davet etmiştir. 

Bundan sonra konsey gizli bir içtima 
yaparak Çin delegesinin taleplerine ve
rilecek neticeyi milzakere etmiştir. Sa
at 16 da konsey hususi ve daha sonra 
alent bir celse akdetmiştir. 

Cenevre 23 (ö.R) - Bugün Cenevre 
de bilhassa bir intizar günü olmuştur. 
Konseyin ruznamesinde yazılı biricik 
esaslı mesele olan Çin-Japon ihtifali an
cak Ingiliz - Rus müzakerelerinin fasıla
larını işgal etmiştir. 

Sabah Fransız hariciye nazın B. Bon
ne Romanya hariciye müsteşarının ziya
retini kabul etmiştir. Rlllllen diplomatı, 
Romanya hariciye nazırı B. Gafenko ile 
Yugoslavya hariciye nazırı B. Marko
viç arasındaki .son mtilAkatırun netice
lerini bildirmek Uzere .sureti mahsusada 
Ce evreye gitmiştir. Az sonra Yugoslav
yanın Cenevre mümessili B. Sobotiç te 
Fransız hariciye nazırını ziyaret ederek 
Rumen diplomatınm verdiği malOmatı 
tekid eylemiştir. 

B. Bonne bunu müteakip Lord Hali
faksla görüşmüş ve i1d nazır beynelmilel 
vaziyetin muhtelif .safhaları hakmda ma.. 
lfunat teati e~lerdir. 

Cenevre 23 (Ö.R) - Konseyin saat 
16 lçtimaında, lngiliz hariciye nazırı 
Lord Halifaks hüküm.etinin hali hazır 
hadiseler kar§ısmda vaziyetini ve isük
balde milletler cemiyetine karşı takip 
edeceği siyaseti tarlf etmeğe lüzum gör
mediğini bildirmiştir. Lord Halifaks de
miştir ki: 

«-Geçen Eylfil aymdanberi Avrupa
da, bütün hatıralarda hazır olan, hadise
ler cereyan etmiştir. Şimdiki An, bu M
diselerin teferrilatiyle tahliline müsaid 
değildir. Bununla beraber Ingiliz hükü
meti hattı hareketini bildirmek ister. 

<Majeste hilktimeti sulhu takviye ve 
cebrü şidd~t tesviyelerini önlemek mak
sadına matuf bazı taahhütler altına gir
miştir. ÇünkU bu cebril şiddet usulleri 
ancak intizamsızlığa ve anarşiye yol aça
bilir. Teşebbüslerimizden milletler ce -
miyetinl şimdiye kadar haberdar etme
dik. Fakat bunların hepsi milletler ce
miyeti ruhuna mtitabık olarak yapılmış
tır. Bu yoldaki teşebbüsler henüz bit
memiştir. Neticesi alınınca milletler ce
miyetine bildireceğiz. 

cSon aylar zarfındaki Avrupa hadise
lerinin milletler cemiyeti üzerinde cid
dt tesirleri oldu. Aksini iddia etmek sa-ı 
mimiyet eksikliği olur. Bununla beraber 

Ingiliz hariciye nazın Lord Halıjaks 

rın tahakkukuna yorulmadan çalışmak
tadır. Geçenlerde B. Daladiyenin dediğl 

gibi milletler, 20 sene evvel olduğu gibi 
bugün de şu iki şıktan birini ihtiyar 
mevkiindedirler! Ya tahakküm, ya işbir
liği. Milletler cemiyeti azası olan devlet
ler işbirliğini intihap e~lerdir. 

<Fransa, kendi hesabına, arzu edilen 
emniyet garantilerini pakt çerçevesi içi
ne ilhak hususundaki geçmiş mesaisini 
hatırlatmağı lüzumsuz sayar ve bunlarm 

lngiliz hükümeti milletler cemiyetine il- · -~~ 
ham veren ideallere sımsıkı bağlıdır.• .ı.t~gıLiz hariciye nezaTeti binasında 

Lord Halifakstan sonra B. Bonne, bir koridor 
Fransa namına, şu beyanatta bulunmuş-

\ neticesiz kalmasına teesstlf eder. Fakat 
emniyet, işbirliği ve sulh siyaseti.ne di
ğer metodlarla devam etmiş ve bu se -
heple sulhun muhafazası için taahhüt -
ler altına girmiştir. Bükiimetimin fik
rince bu müzakereler milletler cemiyeti 
paktını ilham eden prensiplere mugayir 
değildir. Bilakis işbirliği ve milletlerin 
birbirini himayeleri idealiyle ahenk da
hilindedir. Ben de Lord Halifaksın ka
naatine iştirfilt ederim. Bundan başka 
her yol ancak intizamsızlık ve anarşiye 
sevkeder. Teşebbüslerim.iz tamamiyle 

1 
neticelenince milletler cemiyetine bun
ları bildireceğiz .. ) 

Cenevre 23 (ö.R) - Sovyetlerin Lon
dra büyük elçisi Maiski bu sabah Ce
nevrede Türkiye mümessili ile uzun blr 
mül!k:atta bulunmuştur. Yine bu sabah 
üçler komitesi toplanarak Danzig mese
lesini tetkik etmiştir. Bir müddettenberi 

Danzigdeki vaziyet beynelmilel mahfil
lerin alakasını büyük ehemmiyetle celb
etmiş bulunuyor. Bilhassa yabudiler 
aleyhindeki kanun bu al.akayı artırmış 
bulunmak.tadır. Bu vaziyette Danzigde 
Cemiyeti Akvamın yüksek komiserinin 
ikametine Mia lüzum olup olmadığı so
rulınaktadır. 

Zaten yüksek komiser geçen Mart
tanberi Danzigi terketmiş olup bir daha 
Danzige dönmüş değildir. O tarihtenberi 
vaziyet vahimleşmekten hali kalmamı~
tır. 'Oçler komitesi Çin murahhası Vel
lington Koo'nun Japon taarruzuna Kur
ban olan Çine müşterek bir yardım hak

ltındaki talebinin noktai nazarı değiş
memiş bulunduğunu söylem.iştir. Lord 
Ha1ifaksa gelince mumaileyh Büyük Bri
tanyarun vaziyeti ancak kabinenin ka -
rarına mütevakkıf bulunduğunu söyle
riılştil'. Lord Bali:faks bu akşam Parlse 
hareket edecek ve oradan hususi tayya
re ile Londraya dönecektir. 

Londra 23 (ö.R) - Kabine, Pante -
kot yortularmdan evvel cari işleri tasfi
ye için Dovn.ing Stritte toplanmıştır. Ya
rın yapılacak olan baltalık kabine içti • 
maı bilhassa Ingiliz ·Rus müzakereleri
nin tetkikine tahsis edilecektir. Cenevrc

den Parise doğru yolda olan Lord Ha -
lifaks yarın Lond.raya avdet ederek ka
bineye Cenevrede Sovyet hükUmetinin 
Londra sefiri B. Maiski ile ve Fransız 
hariciye nazırı B. Bonne ile cereyan 
eden müzakereleri hakkında izahat ve-
recektir. 

Londra 23 (ö.R) - Milletler cemiye
tindeki beyanatında Lord Halifak.a . 1n
gilterenin son kabul ettiği muayyen ta
ahhütlerin; devamı anarşiye yol açacak 
olan cebrü şiddet usullerine mukaveme
te matuf olduğunu, bu faaliyetin millet
ler cemiyeti sinesinde cereyan etmeme -
sinin §imdiki prtlar dahilinde buna im
kan görillememesinden ileri geldiğini 
söylemiş ve demiştir ki; 

clnglltere, milletler cemiyetinin şah
sında timsalini bulan beynelmilel işbir
liği idealine eskiden daha az bağlı de -
ğildir. 

İngiltert>.nin Berlin sefiri Henderson Fransanın İngiltere semi Korben İtalyanın Londra sefiri Grandi .. 

Varşova, 23 (Ö.R) - Leh harbiye na- deceği söylenmektedir. zamt ve ahdi bir şekle sokulmaısmdaa 
zırı İngiliz ordusu erkfurlyle muhtelif başka bir şey değildir. Bununla berabe!i 
askeri meseleleri miizakere için yakında Varşova, 23 (A.A) - Danzig Mdise- bu tesir yapmak maksadı her 1aalde el-
Londraya gidecektir. Bu ziyaret son Pa- leri matbuatı meşgul etmeğe devam et- de edilmiş gibi görünmiyor. 
ris seyahati mahiyetinde olacaktır. ı mektedir. Matbuat bu hadiseler karşı- Leh gazeteleri Alman - İtalyan lttifa-

sında bükü.metin ve Leh efkan umumi- kının imzasına pek az bir yer verme~ 
Varşova, 23 (Ö.R) - Danzig statüsü yesinin sakin, ayni zamanda azimkID-ane ve bunun beynelmilel vaziyette hiç bir 

Polonya fevkalade komiserine serbest olan hattı hareketine işaret eylemekte- de~iklik yapamıyacağını kaydetmekte--
şehirdeki Leh gümrük dairelerinin ve dir. dir. ~ira Habeş harbinden beri bu i~ 
memurlarının emniyeti haklanda temi- Dobry Vieczor gazetesi diyor ki : fak filen mevcuttu, •Kuryer Varşavskh 
nat vermiş ve bu dairelerin serbestçe iş- Serbest şehrin ayan meclisi vazih ve hükümetten ilham edilmiş mahiyette btr 
l"yebileceklerini bildirmiştir. GümrUk sarih bir cevap vererek nizam ve asayişi tefsirde şunları ilave ediyor : 
1 

• • • • temin için ne gibi garantiler verebilece- •Şimdiye kadar İtalya, Alman siya.se-
daırele1rın.?ckiük' barika~I~ k~lddınlmıbş 

1
ve 1 ğini bildirmelidir. Bu garantilerin istik- ti üzerinde hiç müessir olmamışf;Ir. AJ.. 

norma gwnr servısı yenı en aş a-1 balde büyük bir ehenuniyeti olacaktır. man siyaseti bil~kis bir çok defalar İtal~ 
mı~tır. • . • . Gazete son taşkınhkların hariçten ge- yan siyasetine engel ol.muştur. Bu itti-

Son D~nzıg ha~elerı .d~layısıyle Le~ j len ilhamla yapılmış olmasını muhtemel fak muahedesinden İtalyanın, şimdiye 
gazetelerı B. Bekin sualim tekrar edi- addeylemektedir. kadar mihver siyasetinden elde ettiğl 
yor~ar : Blittin bu hadiselerden maksatl Hlidiseleri değiştirerek tefsir eden ve .i.Stifadeden daha .fazlasını kazanması 
nedir? mesullyeti Polonyaya yükleten Danzig şüphelidir. Bazıları, sırası gelince, Mwı-

cKuryer Po2alli• şu tahminlerde bu- ve Alman gazetelerinin neşriyatı bu tah- solininin taahhütlerini tutmıyacağım 
lunuyor : Ya Danzigdeki siyasi teşek- minin pek te yanlış olmadığını göster- söyliyorlar. Bu mütalaada bulunanlar 
küller Danzig statüsünü Lehler aley- mektedir. hakkında hiç olmazsa fazla nikbin oJ.. 
hindeki tecavüzlere müzaherete teşvik duklan söylenebilir. 1915 misalinin an-
ediyorlar, ya statü biJe biJe bir mfisell!h Varşova, 23 (A.A) - Büyük harbin cak nisbi bir kıymeti vardır. Zira o vakii 
ihti1Af hazırlıyor, yahut ta Rayh bükü- muharebe meydanlannı ziyaret eden ittifakı müselles 33 yıldan beri mevcut-
meti böyle bir ihtilaf için vesile arıyor Macar zabitlerinden ve Budapeşte har- tu. Paktlar ebedi değildir. Alınan - İtal-

• biye mektebi talebelerinden mürekkep yan ittifakının da imtihana mukavemet 
Danzig 23 (AA) _ Nazi hücum kı- bir grup Varşovaya gelmiştir. Ziyaretçi- edemiyeceği bir zaman gelecektir. Fabl& 

talarma 'mensu~ yirmi bin kişi şark ler Mareşal Pilsudskinln mezarına bir hadise bustün hesaba katılacak bir red· 
taka . luk. Usabak çelenk koyduktan sonra garbi Galiçya tedir. ıı 

i::ı 51 ~r :mP~~aı:d n~: harp alanJarma hareket etmiştir. , wİtalyanın Lehistanla münasebetle& 
1 {apı:ntir ere a l ne gelince, Lehistan ve Almanya ara-

ge ge ~ • .. Paris, 23 (Ö.R) - Devlet radyosu, B. smda münasebetlerin son derece gergila 
Bu mü~et>:tle Forst:r ve Lutze bi- Bonnenin beyanatına istinaden, İngiliz olduğu bir Anda İtalyanın Alınanya ile 

rer nutuk .söyliyeceklerd:ir. Rus müzakerelerinin iyi yolda olduğu- bir ittifak imza etmesi Lehistana kaJ11 
nu ve çok süratle neticeleneceğini bil- bir sempati jesti telroclti edilemez. ı:..-

Londra, 23 (A.A) - Polon~anm Lon- dirmektedir. Şu mütalaalar da ilAve histanın İtalya ile milnasebetleri ~ 
dra büyük el~ Paczynski dun akşam olunuyor : ı senelerde dostane idi Bu dostluğun d.
tayyare ile Varşovaya hareket etmiştir. •Bu anlaşmaları son Alman - İtalyan vamı, istikbalde İtalyan siyasetinin AJ.. 
Orada Polonya hariciye nazırı Bek ile ittifakına bir mtikabele addetmek hata manyaya krırşı istiklAlini umUllliye1le 
görüşecektir. olur. Esasen İngiliz - Rus müzakereleri bütün beynelmilel meselelerde, fak# 

ittifakın kararlaştırıldığı Ciano - Rib- bilhassa Lebistanı alfudar eden işlerde 
Varşova, 23 (A.A) - Milli müdafaa , bentrop mülA.katmdan mukaddemdir. ne dereceye kadar muhafaza edebileoe· 

nazırı Kasprzycki Pariste bir kaç gün Diğer taraftan Alınan - İtalyan ittifakı ğine bağlıdır. Eğer bu istik]fil muhafua 
kaldıktan sonra bugün Varşovaya dön- ı' haddi zatında yeni bir şey de sayılamaz. edilme~ Lebistanın İtalya ile münase
mliştür. Fikir üzerinde tesir yapmak arzu.siyle betleri zarur1 olarak esaslı bir tebeddü~ 

Nazırın pek yakında Londraya da gi- ihdas edilmiş olan filli bir vaziyetin ni- le uğrıyacaktır.• 

Kanada imparatorluk günü 
lngiliz kralı radyoda bütün dünyaya 

hitap eden bir nutuk sövlevecek 

t~:'._ Boynelmilel vaziyetten doğan··- A vanı Kamarası azaları 
hi~ kaygılara azalar huzurunda temas 1 L / 

Ottava 23 (ö.R) - Kral ve kraliçenin 
Kanadada seyahati devam ediyor. Ma -
jesteler bugün Tavsende geldiler. Halkın 
çok heyecanlı tezahüratile karşılandı
lar. Ottava ve Montrealde olduğu gibi 
halk: kralı ve kraliçeyi alkışlamak için 
çok uzak yerlerden ge~ bulunuyor -
lardı. 

edilmed~ ko~eyin bu devresi n etice- 1 ---------------------
lenemezdı. Ihtılafları tetk ik ve imkan • ı · HI 1 J • • 
olduğu takdirde hal için yaratılmış olan - n g ı ı z a va < u v ve t er 1 n ı n 
milletler cemiyetinin, bütün dünyanır J • ı 
dikkatini celbeden hadiselexe lakayt m a ne v r a 6 r 1 n ı sev ret t 1 er 
kalması paradoksal olurdu. 

«Lord Halifaksın söylediği gibi. vazi- I .l ~ra 23 (ö.R) - Avam kamarası de tecrübesi takip edilmiştir. 
yeti altüst eden keşmekeşler ka!'şısında mebuslarından bir grup In~liz hava 
:milletler cemiyeti lazımgelen yardımı kuvvetlerinin h eyecan verici talimlerin
yapabilecek mevkide olamadı. Geçmiş de bulunmuştur. Dünyada daha kuvvet
tecrübeler bu müesseseye, harek et bat- lisi mevcud olmıyan bombardıman ve 
tında ihtiyat telkin etti ve bundan do!:ı- avcı tayyareleri saf halinde uçuşlar y ap
yı kimse onu takbih edemez. Faka! bu- mışlardır. 8 mitralyözlü ve saatte 560 
nun iç.in, milletler cemiyeti paktının esa- kilometre süratli avcı tayyareleri, uçuş 

Londra 23 (ö.R) Deniz tayyare kuv
vetleri yanndan itibaren bahriye n eza
retinin idaresi altına gireceklerdir.Bun
lar şimdiye kadar hava ne.zaretine bağlı 
idiler. 

ı;ını teşkil eden prensiplerden vazgeçmi~ nısıf kuturları son derece geniş ve ha- Londra 23 (ö.R) - Gönülli.j sistemi 

Torento 23 (A.A) - Ingiliz kral ve kra
liçesi buraya gelmişler ve şehrin bütün 
mahallelerinden otomobille geçmişler -
dir. Bu suretle hükümdarlar şehir için
de 45 kilometre gitmişlerdir. Bir milyon
luk bir halk ktitlesi hükümdarları şid
detle alkışlamıştır. 

Kral ve kraliçe belediye dairesine ve 
oradan da parlamentoya gitmişlerdir. 

~aşvekil Hepburn parlamentoda krala 
bir mesaj okumuştur. 

Kı·al, şerefine verilen ziyafette bulu
nurken kraliçe Torentoda bulunan Is
koçya alayına sancak vermiştir. 

midir? Hiç şüphesiz hayır! Pak.ta bağlı mule kabiliyetleri yüksek bombardıman esasına dayanan Ingiliz triloryal ordusu Londra 23 (ö.R) Kral ve kraliçenin 

bir nutuk söylerken 
rar vermiştir. Bu mil1Jasebe'1:le kral, bii-
tün dünyaya radyo ile yayılacak bir nıJ" 

olan memleketler.in büyük siyasi ideal- tayyareleri takdirle seyredilmiştir. Bil- bu ayın ilk yarısında, on beş günden az Kanadadak.i ziyaretleri bugün hemen ka- Ingiliz kralı radyoda 
leri! emniyet, işbirliği ve sulh olduğu gi- tün bu tayyareler şimdi Ingiliz hava or- bir zamanda, mevcudunu 56 bin kişi ar- milen şimendilferde geçmiştir. Hüküm-ı ve garp sahilleri arasında orta yerdedir. 
bi bakidir. Cümhuriyet hükümeti bu ide- dusu için seri halinde yapılmaktadır. tırmıştır. Harbiye nazırı bunu resmen darlar Torentodan Vinipeg şehrine hare- Kanada hi.ikfuneti imparatorluk gü-

allere samimi surette sadık olup~b~unl~~a-~G~izli~·-=.lis~· ~te~y'.!e~d~a~h~il~iki~· y~e~nı~·~ti~·p~ta~yy~ar~e~nın~· ~a~v~a~m~k~a~m~ar~as~ın~d~a~b~il~clirml§tir~·~·~·!.:·---1.k~e~t:..;e~t:!!m:!!i~şl~er!!dir~·!:·~B~ur!!a~s~ı.!Kan~~a!!!d~an!!:'!:!!"!...!!ar!!!:k_!!ll:!!iln!!Ua!!;. !!.Jb!!!u!!"t:!:!lin:!!_!!m~et!!m!!l!!Jek!le~«!!eLJte~sı~·dingı·~e~ıc.Jrnl.ILim.ı.ı.:ııtı~:IWL.... _______ _.:ı.il 


