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Aıt. ~ ••••••••••••••• '150 ıssa 

1 Günü lı!P"it nüahalar ~25! lı:unqtur. 
TELEFÖNı 2697 

ilin münderecatmdan pzeteıniz mesuliyet kabul etmez.. 

Sulh cephesi kuvvet 

Danimarkanın yeni 
Anayasası 

Kopeahq 24 (A.A) - Yeni Anayua .... 
mmu için yapılan plebiait lüzumu olan ~· 45 
elueriyeti ftlmelllittir. Bana binaen yeni ır
bhul edil-niyecektir ••• 

Yeni A.ır Matbu.anda Buılmwp. 

1 

bulmaktadır 
Rendeki Alman istihkim

ları su altında kaldı 
()en evredeki ı:örtışmede 
lngiliz - Sov yet noktai nazarları 
birbirine daha ziyade yaklaştı 

Hitler Berştesgad.ene avdet etmiştir Polonya 
hudutlarında -Al~an tayyareleri dolaşıyor Almanlar 

---~·---

lngiliz politikasını 

riya karhkla (!) it· 
lıam ediyorlar 

--~ -

Kücü!t devletleri 
tehdit etıne?-t merakını 
hali bıralanadılar_...,,'7--
Fakat boş hayallere 
kapılmanın ·zamanı 

Hitler Sigfri.d iıtihkdmlannı gezerken , gec, mekfe o/JuğUnU Ja Stalin. ve Voroşilof 
Bedin 24 (A.A) _ Hitler, dün Berş- ı dan evvel Alman ordusu Şeflerile uzun' tahliye mecburiyeti hasal olmuştur. 1 V yavaş anlıyorlar Londra 24 (ö.R) _ Lord Halifaks ıın . . . 

teııgadene gitmiştir. Mumaileyh, adeti mülakatta bulunmuştur. 1 Fransız tarafında, istihkamlar Alman- , ya aş bu sabah La.b"ınen'n h L..~J k . .: d ı -'~~e bu eau dabiluıde cevap vere-
. · 1 · · · ·· · "' JI; 

1 alUl ı ıç .. maın a Cıı:KtlJ'. 
veçhile Pantkot yortusunu orada geçıre· Strazburg 24 (A.A) - Ren nehnnm larınkınden daha yüksek mevkılerde ol- Roman''G''I JıandnemaJı Cenevrede Sovyet hükümetinin mümea- öwleden aon 
cektir. I taşması üzerine ıağ ıahilde bulunan AJ. duğu için sulardan masun kalmıştır. " •! aili B Maiski ile ve F h . . I . 1~ R ra Avam kamarasında 

Ö
W ' tih Aml • , .. ,n son bır ga..,,.et ' ransız ımcıye na.- ngı iZ • us müzakereleri etr fı d il 
grenildiğine göre Hitler, yola çıkma- man ıs ka annı kısmen ıu basmış ve 1 _ SONU 5 İNCİ SAHİFEDE _ '.'.\" ,,. mile müzak ) · h kk d • h k . . 

8 
n 

8 
m • daha yapıyorlar.. . . . ere en a ın a .ıza at ;~- za ereler cereyan etm1Jtır. lngi}iz - Sov .. 

Ista.nbul yahudileri 
Türk ismi alıyorlar 

Nicin 
' 

Kızıyorlar? 

---~·---

Büyük bir kaç 
tüccar isimlerini 

değiştirdiler 
-+- Romanya kralı Karol bir geçid resminde ----1:?'---

ŞEVKET BtLGIN Jatanbal 24 (Hasusi)-So'! ~~-, Paris 24 (ö.R) - lngiliz - Rus mü- rakmamaktadır. Alman gazeteleri lngiJiz-
ltalya tb T" k . . manlardaMaserJiler arasında wm- 1 zakerelerinin müsbet neticeye varmak Rus • Fransız müzakerderinin iyi bir uf-

deklarasy:~ :ı:bhi d uk: - l~gılız lerini Türkçeleştirmek yolunda 
1 
üzere olduğundan Almanya artık şüphe haya girdiğini artık okuyuculanna gizle-

:oa sistematik bi: ..... n de ıdneşrıyah- ehemmiyetli bir cereyan ba, gös- etmemekte ve boı hayallere kendini bı-1 - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -
. ı..arz a evam et-

:ıekt~bazanır. BuTneşriyatta hazan İngil- termiftir •. M"!'abnkemakel~r~ bttıf bvbu~.a-
~~eyı, ürkiyeyi istihdaf eden rak Türk ısmı ıçın eşe us-

hucumlar karakteristik hususiyetler lere girifen Musevilerin ~o~ tüc
taşımaktadır. Diyorlar ki deklaras- cardır. Tanmmu; MuserJı aılele. 
Y~.n Akdeniz muvazenesini bozmuş .• rinden Salomon LeıJinin soyadı 
T urk • İngiliz anlaşması 8tratejik ga- Kehribar oe adı da Suad olmu' • 
?'e~er takip eden bir harp hazırlığı tur. Jak adındaki Musevi de zeki, 
muş ve İtalya aleyhine müteveccih Relaü adındaki MuıerJi Rilat adı. 
bulunuyormuş... nı almulardır. 

Bu mantıksız iddialann ilk hedefi Yeni, isimler ticaret odaaınm si-
~eçen sene Romada imzalanan Cen- cili ticaret gazetesinde ilan edil
tılmen ağremanı · infisaha uğratmak mistir. Söylendiğine göre bu isim 
olması pek muhtemeldir. d :. 1• lı L-ı· yalnız Türk-

F k t C ·ı - hAlA egış ırme are1re ı 
a a şu entı men agreman a a lüğe karfı bealedikleri ıeoginin 

)!'aşıyor mu~ • .J!L k t h" ·· lmakla kalma-G 1 fı d d.. y&U<ıe eza uru o eçen ay ar zar n a unyanın k M •1 . . b 
tahit olduğu zorbalıklar bu anlasma- ma ta a•evı erı ıevmıyen azı 
yı· çoktan silmiş süpürmüş değil- y~~ancı memleketler_le. ticaretle • 

Anadan doğma kör 
30 Yaşındaki Şabanın muvaffakı
yetli bir ameliyatla gözleri açıldı 

Köylünün ilk isteği: ''Bana inek gösterin,, 
Istanbul 24 (Husus!) - Haydarpaşa nümune hastanesinde Ordu köylerin

de otuz yaşlarında anadan doğma kör Şaban oğlu Şükrüye doktor Fehmi 
.ı\vb:r~. m.uvaffakıyetli bir ameliyat yapmıştır. Gözleri tamamen açılan bu 
koylunun ılk söylediği söz ve ilk isteği: 

- Bana bir inek gösterin ..• 
Demek olmuştur. 

1 

Köylil gözlerine kaVU§Illanın sevinci ile köyüne dönmüştür. 
Şabana, gözlerin açılmakla neler duyuyorsun diye .sorulmuştur. Köylü on

ları size anlatamam. Ineği gördüm. Şimdi köyümü görmek isterim. ınidir) İngiltere, İtalyan politikasın- rını hedef tatmakta ımıf ... 
da Centilmenlikten eser bulundu- ---------:----------------------------

ğuna inansaydı, Akdeniz sulhunu T •• k F kt k enıniyet albnda bulundurmak mak- ur - ransız pa 1 pe 
~~~i::=t:t~~::!:k~~i~:i::::n~;:: 
ğına inanmasaydı Akdeniz sulhunu ler tarafından hükümsüz bırakıldı- yakında ı·mza edı·ıecek .. 
taşkilatlandırmak zahmetine katla
nır mıydı) 

Dünyanın bildiği hakikate gÖTe 

Akdeniz muvazenesini bozan bir 
~~~leket varsa o da İtalyadır. Onun 
buy~k partöneri Almanya ile birlik
te kımseye emniyet telkin etmiyen 
hareketleridir ki istiklallerine bağlı 
o!an milletleri aktif bir siyase t taki
bine mect>ur etmiştir. 

Çı!~nca tasaddilere m.:ni olmak 
nzmile yapılan bir banş eserinden 
ancak suiniyet sahipleri şüphe ede
bilir. 

Türkiyenin her şeyden evvel ken
di emniyetini c!üşünerek banş cephe
sinde yzr dmam niçin lta!ya aleyhine 
bir hareket olsun? Milli politikamıza 
hayati menfaatlerimizin icap ettirdiği 
istikameti vermekte tamamen 5er· 

İNCİ SAHİFEDE -

Fransız gazeteleri.nin vazivet 
hakkında tahminleri nikhinanedir 

Paris 24 (A.A) - Bu sabahki gazete 
yazılarının hülAsaları: 

Bilylik gazetelerin Cenevredeki mu -
habirleri Ingiliz - Sovyet anlaşmasına 
tahakkuk etmiş göziyle bakmakta he -
men hemen müttefiktirler. 

Le Jour gazetesi yazıyor: 
üç taraflı ~ma prensibi Ingiliz na

zırları tarafından tasvip edilecek ve bu 
husus derhal Moskovaya bildirilecek • 
tir. 

Resm1 ketumiyete rağmen §U nokta 
öğrenilebilm~tir ki Ingiliz-Sovyet mU
zakerelerinde doğrudan doğruya alaka

aha· 

len derpiş edilen formüle karşı hiç bir 
itiraz aerdetmemektedirler. 

Figaro gazetesi, anlaşmanın Sovyet -
!eri bilhassa ehemmiyet verdikleri nok
tada tatmin ettiği kanaatindedir. Bu 
nokta, Sovyetlerin miltearrıza karşı yar
dım istemeleri ve bu suretle karşılıklı 
yardım sisteminin faaliyete geçmesi im
kanıdır. 

Gazete, Fransanm barış cephesine da
hil bulunan bütün müttefikleri kendisi
nin derhute ettiği teahhUtlerin aynı te
abhUtlerle bağlıyan mütecanis bir an -
laşma tahakkukuna çalışmakta olınası-

NU SABln:DB -

mıştır. lyı haber alan mahafilden bıldı- yet müzakerelerinin ne derece terakki et-
rildiğine göre bu gör~melerde Sovyet tiği hakkında muhalif lideri B. Atli tara
~u~~aıu? sulh cephesine iltihak ve iftira· fından sorulan suale cevaben başvekil 
ki ıçm bar esas bulunmU§tur. Anlqma.nm B. Nevil Çemberlayn şu beyanatta bu
metni artık esu itibarile kararlattınhmt lunmuştur: 
gibidir. lngiliz hükümeti son Sovyet tek- 1 _ SONU s İNCİ SAHİFEDE _ 

Maliye Vekili 
Tenkitlere ayrı ayrı 

uzun boylu cevap verdi 
ANKARA, 23 (A.A) - Büyük Millet 

Meclisi bugün saat 14 te B. Abdtilhalik 
Rendanın başkanlığı altında toplanarak 
yeni sene biltçesinin mUzakeresine de
vam etmiştir. 

İlk olaı·ak kilrsUye gelen maliye \'e

kili Fuat Ağralı dünkü celsede bütçe 
heyeti umumiyesi tizerinde söz alan ha
tipler tarafından serdedilen temennile
rin maliye vekaletine taalliik eden kı
sımlarına cevap vererek demiştir ki : 

Yeni bütçenin heyeti umuıniyesi mü
zakeresi esnasında beyanatta bulunan 
arkadaşlarım vaki olan ifadelerinden 
maliye vekAletini alAkadar eden kısım
larına arzı cevap edeceğim : 

Mazhar Müfit arkadaşım eyyamı ha
liye tasarrufu meselelerinde, sene içe
risinde tasarruf edilen p:aralar niçin 
bütçeye konwuyor, diye tenkit buyur
dular. Arzedeyim ki, maaş tertiplerinde 
kadro ne ise bunun 12 aylığını koymak 
mecburiyetindeyiz. Esasen buradan hA.
sıl olacak tasarruf, muhasebeJ umumiye 

- SONU 6 iNCi SAHiFEDE -

Kedinin muzipliği .•. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B. Fuad Ağralı 

(Hayvanat bahçesine Afrlkadan b Jr arslan ıetirtilecek._ (Gueteler) 

-Allah ..• Allah .. Qözlerime pek de yabancı gelmlıtor cımma acıkın Afrikada 
getirilen cıT"sl4n olmuın bu?-

- Yok canım, bı& lMndan gelme fü'dtt-... 



r 
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Kararnameler ... 
-Yeni bina vergisi niza 

namesi meriyete girdi ... 

YDJ&llR 

ŞEHiR H 
ı 

Bir ınşaa y rinde 

Toprak çöktü. Bir ölü, ----!:r'---

N azarı dikkatine 

1 -4 • - ~ 1 •• 

- ---- --

rıVicin 
' 

Kızıyorlar? 
----'*' __ _ 

- BAŞTABAn 1 INct SAi!!dPEDB -

Yeni nizamnamenin tam metnini karilerimiz 
ba 3Ütanda bulacaktır 

BaOlarınızı mutlalıa •• "' 1 best olan K.EMAUST Türki,..uı 
lıülıürtleyinJz!.. uç agır yara 1 var sergüzeştten nefret ettiğiai. ~ün-
Bomova mücadele istasyonunun yap- mek hattı hareketimizin ae W. 

tıiı kontrollerde Knsnba ile Manisa yo-
lu üzerinde, bilba'§a zeytinliklerle kan- Arızayı önleyici tedbir almıyanlar hüsnüniyetli oldujuna anJ.rn.ia ü-

- 9 _ tadilat komisyonları teşkil olunabilir. şık bağlarda küllemenin başladığı gö- h kk fay~~ ?tmez .m~~ d 
. k - Madde 49 - Tadilat komiavunlan rUlmüştür. Q 1nda tahkikata bn~lanmıştır ızım tezımız şu ur: 

1 - Şehir kasaba veya öyun tama· tetkika • . - Bu hnvalide k ilkürt atılmadığından -Y Akdeniz, onda sahildar olan mıl-
mmda Ve--Lut bir mahalle. meydan ve- :.-... edtını umumı tehıir esasl·~·nna g.ore bütün' v'1"'.- bag~cı'--ına bu -ı ... külle- 1 ,,_ ~QU ..__. Kull ıl - b ıwJ"'" wc 3M-M• efrerin müşterek hayat ve medıeniyet 

a sokağında bulunan binalann pyri aafi er. an ma tarzı degaşcn ma· me yılı olduğunun duyurulması ve kü- Seydiköy civarında yapılan lnş t es- J Civardan ye~nler derhal faaliyete 
~aridatlannın her hangi ciddi bir sebeple ı_arda, kalp Yeya ifrağın binanın evvelki kürdiln kat'iyyen ihmal edilmemesi ınU- nasında bir facia olmuş, yedi metre cıe-- l ge;mişler, toprak altında kalan amele- befiğidir. Bu azametli gölde hiç hir 

d d L!1- • d 1-;,.' r millet tek ~tna hakimiyet iddiallB-(geçİcİ sebepler mızara alınmaz) ve ıra ırun artmasın a veya ea..aiuııcsın e cadelc istasyonundan bildiriu ı~tır. rlnlikte, toprak altında kalan ameleler- , leri çıkarmışlardır. Toprak altından çı-
'yüzdc 15 nisbetinden aşağı olmamak bizatihi amil ve müessir olup olnındığı -- de .. .. ~ lan k lan1 rd K h a an lu Abdülka- da bulunamaz. Bunun aksini düşü-

etkilt ı M 1 n uç.~ ag~r yara mı • bir kişi de fıa- 1 ~ an.. a .r .m . nenler sulh ve emniyet davasının 
üzere azalmış veya artmı~ olmaa. t . 0 unur. üeasir 0 mu, ise t lratın yata gozlerıni mm~tur. Hwi° hak· dır hayata gö:ılerıııı yummuştur. Yıne d" l d 

2 - Tadilatı •. mükelleflerin bir veya derecesine göre iradı yeniden takdir olu· kında elde ettiğinüz malfunat şöyledir:; toprak tında kalanlardan Ahmet oğl\l • man arı ır •• 
bir kaçı veya hususi idareleı varidat me- nur. Orta mektep ve L ise öğretmenlerinin _ B'ır mu"teahhı't tarafından Seydı'ko'·y Mehmet, Ali oğlu Vell ve Kanber oğlu T k 

Madd 50 s· '- b k - haki k ür iye ne dün, ne de bugün ta• 
murlan tarafından talep edilm • e - ır, .-aaa a veya öyun verdikleri fazla dersler için ta w civarında yapılacak ı·n-a"- __ olmak Kahraman. ağır sur.ette yaralıdırlı. n.r·.. . k 

b• mahal! d k x · ed d~ 1·'· -' - "'--lar dU d ·r ·~ .. wı .. .,.... İp ettiği siyasette dürüstlükten ay-3 - Tadilabn icrasına. salahiyettar ır e, mey an veya so oı:;ına aıt en un. ay JK waWU1. ı n en ı ı- üzere yedi mette derinliğinde bir çukur Sevkeclilen sıhhl ımdat otomobili olü-
heyet ve merciler tarafından karar ve tadilatta, tadilat taleplerinin komisyona haren verilmeğe başlnnrruştır. ka . yü Ye yaralıları alarak IMmleket has- nlmamıştır. Münasehetta bulundu· 

tevdü tarihinden itı'baren en çok altı ay - .... - zdırılmıştır. Amefelerin çukur ıçfnde . kl . ti Bunl hal t ğumuz bütün memleketlerle dostlu· 
ınezun.İyct Tcrilııüı ol111U1 lizım &elir. tanesıne na etmış r. ar en e- d .. d . . . 'b" 1 1 ·ı d 

F erdt taclilat için de: ve ferdi tadilat taleplerinin kaa k.omis- Babadağda fli çalıştırılmakta olduklan bir sırada is. davi altmdadıılar. Hayatlan kurtanl.. ğa eger ver ığımız gı ı ta ya 1 e c 
d •• rihind • •ba L - orma tinats b } t k d l d b' • doet1uk tesisi için en halisane gayret• 1 - Binanın ıayri Ali iradı her hangi yona tev u ta en ıtı ren en ÇO& uç n yangını i Z u unan opra uvar ar an ın mıştır. 

ciddi bir acbeplc {ıcçici sebepler nazara ay zarfında intaç edilmeleri mecburidir. Evvelki sabah Değinnendcrc n ahiye- kaymıya başlamq ve tonlarca toprak, HAcliseye el koyan müddeiumum1 mu- ler yapılmıştır. 
alınmaz) ve yüzde l S nisbetindcn apğı Şehir, kasaba ve köyün tamamına ait ta· sine bağlı Karacadağ köyünün iki kil~ ç:ıhşan nmcle1erin Uzerlı:ırine çökmiq.. avinlerinden B. Rilştü Uskent dUn hA- KEMALiST Türkiyenin büyük 

1 _,_ dilat memurlannın makbul bir sebep ol- metre mesafesinde Babadağ mevklinde- tür. d" eri d b 1 .ı:- ilh ·"-r il bir ehemmiyet verdiği bu aiyuetin Ro-
omam~ üzere azalnuv olması: ki d k '""tır Ynngın ıse y n e e eı.M,Je m enı;uıu e - d . L!- ~1~ ı:._ı.:ı .. 

2 - MükellcflC1' tarafından tadilat madıkça en çok bir ııene içind~ :ntac. oıın~ a ?'angm çı m'lf ~ed ' Bir istimdat duyulduktan so 1'kt tetkikat yapmıştır Milteahblt ve ma a nyasız oır ma..es owaUg'11l11 
iktiza d etrafa sırayctme meydan en nra 1 ı e ı • zannetmiyoruz. 

talep edilmesi icap eder. T d~'~ er~- . _, __ L-
1 

"hb köylülerin yardımiylc söndürülmUştür. çalşlan sahayı derin bir sessizlik kap-1 asta b~-n hakkında tahTôkat yapılmak· 
Ferdi tadilat talepleri yalnız mükellef· • ıuıt ıı;;onu.syonıan ıı;;ıı.rar an 1 ar- -*- lamıştır. tadır. Acaba sorulabilir mi) 

lere aittir. Husuaı idare varidat memurlan name ac Ye 29 uncu madde hükümleri v ltalya kendisini tehdit .&tmd8 hie-
daircainde alakadarlara tebliğ eiüir. lb- ı· c d an s 1 z ~ n a 1ettiai i.roin mi bumunnaua dibind. 

ferdi tadilat talebinde bulunaınazlar. ~ .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... •••••• ... •••••••••~ •· -s 
Madde ıf S _ Bir binanın istimal tam barnamede tahmin olunan srayri safi irııt. olan on iki ada11 teltk' ı ._ 

lwmen deiiftiriline yani ikamctglh ola- Tergİye tabi tutulacak. safi irat. Yergi ni> BI Un ~ ı d ., Askere da~ vet ııörmüftiir) beti nı miktan sröatcrilir. r g e1111e ogan Pueucla fınat t.'.-IL-m lııuha-
rak iap edilmif n o suretle iradı tahmin Jfı olı ğ ff .uHm.J'-• 
kılınmıt olan bir binanın tamamı nya Binarun ga,rri safi aadmın tenakr et· ~ocu!lunu S a G a 1 dukça Tmkiyenm her ihtinıale m.. 

b k ~ iddiasüe 4" u··ncn madde mucı"bm' ee Tepecikte Yeni mahallede sokak orta-- .. _ı..!rli bulumnua bİ1' '--' zan.. bir kmnı mağaza. dükkan, depo. fa ri a -· ., · · da hen ı-: d el do" u:ııı;nx -T ... 
.uhıbulan ferdi ~ ~"~~ talepl_._ı·n ha'-'- sm üz Yuıu4 ört saat ttV 6 • rettir. Bizim takip et.:=iz --' bu 

Ye imalathane -"Li ticaret ve sanata tah· ~ ~.... 1U1 •• bew· k il · b' '-·- çocu- ı • k ı· k b d .._- T"' "&U l d·::.. d ınuş ve go gı es mernış ır au. S • zarureti"n ı"fad-idı"r. Sİa edilir veyahut mağaza. dükkan dcıio, O ma qoı ta iJit komisyosıunca anlqı)ıy. ğu bulunmuştur. z m l r a er 1 şu es) n en: ......, 
fabrika Te imalathane gı"bi ticaret ve - aa talebin muhik olmadığına karar veril- Bir çuvala sanlı olarak bulunan ço- Kanaatimize göre, Türk • f n~liz 
nat için yapılan binalann tamamı veya melde iktifa olunur. Tadilat komeyonu· cuk, hayatı kurtanlm k Uzere Memle- 1 _Henüz muvazzaflık hizmetini yapmamı~ d rniryolu ııınıfmdan S1S da-. deklarasyonunun ltalyada infialle 
bir k1mu ikametgA.h bnUne cetirilirse nun bu kararlan da diğer mukarrerat gibi ket hastanesine gönderilmiştir. hil 333 dahil do§umlu erlerin askere aevkedilmek U%ere iki cUn ~e §Ubeye: karıılaıma.sına sebep olan teY Akde-
'(kalp ve ifrağ) tahakkuk eder. Bu takdir- istinaf ve tcrnyİ'L olunnbilir. Bu kıırar ge- -- Sgelmeleri lhımdır. i niz muvazenesini bozmUf olmaaı de--
de bin sahipleri kalp ve ifrağın vuku- rek itiraz vukuu ile istinaf ve temyiz met· Çelı. e m .. ca ele sinde : 2 - Bu sınıftan hava tebdili olup ta müddeti bitmi§ olanların dahi bu mUd-: ğildir. Bilakis bu muvazeneye aar
bulduğu mali sene içinde keyfiyeti bcyıın- cilerinden ıcçerek Ye gerdc itiıaz edil- müspet n ice alın ı : det içinde gelmelidir. : sılmaz bir kuvvet hah şetmi~ olma-

1 h d d d 
memek suretile kntiyet kcsbcdecek olur- E 3 - Birinci madded: yazılı müddet içinde gelmiyenlerfn bakaya addecli-: sıdır. 

name i e ususi i are vari at aircsine. İzmirdc çeldrgc mücadelesi tam bir :Ier ek haklarında kanunı muamele yapılacaktır. : 
tabakkuk be ~lab olan yerlerde ~ 88 tadilat ko~onunun bu iş dolayısiy· muvaffnkıyet1c neticelenmiş ve her tür- .................................................................. . .................... Akdenizin mavi dal~alarile öpü-
bc tahakkuk memurluğuna bildirmeye le yapmış olduğu masraflar tadilat ı..ale.p lü tehlike zail olmuştur. şen, kucaklaşan sahillerde yaşayan 
mecburdurlar. eden mükellefe tazmin e.ttiriür. Bu suret- Ziraat vekdletinin lüzum göstermesi ç d F milletler herhangi bir tehakküm id-

Madde 46 _ _.3 üncü madde muci· le ferdi tadilat u.lebinde bulunan miikcl- Uzerlne. Aınnsynclaki çekirge mücadele- eşme e nar diasını reddederler. Ve icap ederse 
lefin tadili.t komi ... ·onunun vcvmi~·CS:lc sinde kullarulmak üzere İzmirde mev- . bö"yle bı"r tehakku"'..,..... kar,m hep bir-bince hususi tadiller aşağıda yazdı heyet ··-,, " " d ok 1 ... - 'Y" 

ihtiva" edilecek zaruri masrafa tı-knbül cut SOOO et çi 0 cvha dün Am~ _ .. -"-- den ayak1anmag·a '---_..ı_'--. ve mercilerin mezuniyetile yapdır. ...,, · ıA •:-- ~r~..ı:ı-: ... :- -w n-~mr 
Mevzii tadilatta: edecek bir meblağı emaneten vermesi ve- vı ay ı.uu;; sev'"'~~· Akdeniz milleti rinin menfaatleri 

Bir ıehir Te kuaba veya köyün tama- yahut kefaleti. ihtiyar heyetlerince veya -- Müessif bir kaza Hazırlıkları zorbalığa baş kaldırtmıyan aeniş, 
aunda veya bir mahallesinde bulunan bi- ticuct oduı veya noterlikçe musaddak DEMİRSPOR r AK.Dil samimi bir teşriki mesaidedir. Bu 
nalar için, bdec:liye hududu dahwnde bir kefil irae eylemesi liznndır. Mükellef Yarın gece geliyOI' ~ Fuar komitesi, d~uzunau hmlr fuarı teşriki mesaiyi istihfaf edeıek, tari-
bulunan yerlerde belediye encümenleri haklı çıkarsa emaneten alınan meblağ Ankaranın en kudretli takımı Dcı~· Bil' nıemıır otel açılma tör:m.inin henüz inşa halinde bu- nin her devrinde hür yaşam19 mil~t~ 
Ye köylerde köy ihtiyar meclisleri maz- veya kefalet senedi kendisine iade ve spor cuma aksamı İzmire gelecektir. De- pe_n eresinde 1 ıunan Do~uz EylUl antresinde yapılma- leri boğm~k ~sti~enler komşulann~;' 

haksız rıktHP. takdirde komi!!vonlann bu mirsporlu1nr İzmirde cumartesi ve pa- dfi.~e-ıt. ğ -•anJJI rtık k dil dıklarını -· batalnn Üzerine vilayet idare heyeti ka- " -· .;· leri iki cak1 dır '11.A'- .,. .-.. Ha ,,. YGl'ID .. sına karar vermiştir. Şimdiye kadar Lo- a en ennc ınaruna .. ... --
:.. dolayısiyle yapmıı oldukları m..'lsra Oar zar gün . . maç yapa • ar · .n.M1Q- 1 •• 1 il... h t ~--- -1 =.:ıırler: 

ran ve dahiliye vek!letinin mezuniyeti, -v ların hakemleri. henüz Türkspor kuru- Tanıdıklarını ziyaret için Urlndan zan antresinde yapılan açılına tlSreninin rur erse ı;runa . ayre e~ ., · 
Bir ıehir ve kasaba veya köyün bir kenditerinden veya kefillerinden tahs.il mundan bildirilmemiştir. Çeş.me kazasına giden Urla tahaffuzha- 1 bu sene Dokuz Eylül antresinde yapıl - Sulhu seve~lerın sulh da~asına bag~ ı 

rneydan veya sokağında bulunan binalar olunur. -- neılt anbar memuru B. Yahya evvelkl j ması, artık Izmirde boı ve harap bir olanların hır sulh çenberınden endı-
için belec:liye amm içinde olan ycrlrrde Madde s - Bina verem kanununun iz r nae~ gece ~ede bir mikdnr ~kul~ ' yangın sahasının kalınadığuıı da halka §CYe hakları yoktur. Barajdan şika-
belediye encu··menlerinin ve köylerde köy neşri tan"hi olan 14/7/ 1931 tarihinden :. "!' çakır keyıf olarak g ce yarısı ıni*afir l i)A- t · 1 akt yet edenler muhakkak surette teca-

J.,_..ıa• bulunduğu Akdeniz oteline "trni tir. ı cuı c nuş 0 ac ır. .. tin - .J:... 
ihtiyu meclisinin mazbatalan üzerine vi- sonra yapılacaJ..: umumi tahrir neticeleri· fantp ~-·---1 B Yah lin il Dokuz Eylill antresi Basmahane el- vuz yollarının tıkanmıt o asuman 
1- "d h • '-- nin alclGsul meriyet mevkiine girdiği ma· Anfıaıaa~a ~ · .. .. yad oteh 4 uyılı ~dasın.da pcben· . varmd ,_. D 1;..._ .. ıuı' d infial duyanlardır. ayet ı arc f!)'eti ~n. ı ~·••• ecre onun e ava almak ı.stemış, ş I a~ Oıı;.lü 1:;y mey anına na- B.. .. • l ., al ı beri" 

Uzunda. hallcnle üç acne ~ediltt..e ferdi tadilat . ~ g~ ~~piyon~~· T•.lrkiye buçuk metre yüksekten müvazenesiAi zırdır. Burada, m1mad bakımdanı bUyUk utun ınsan ıgm mor 8C er ı-
Ferdi ta~"~· .._1_,cn• ·,..m _ı:.L=--ttar talebinde bıJnnamaz birhıcıllklerıne ıştirak ıçm Ankaraya kaybederek sok•"a d" ··..+;; 1 k ... : ha•;.. b'"" tr dana ...,_.,, g~ i simdi onlan kudurtuyor .•• 

uwu .......,ı ,.__. ~.. harcl·et etın41udir 56 kiloda Şefik. Tır ...,. uşmu~ ..... r. ıym.,..., w ...-. an • mey geı.u-u- •• • • ~ fıakiia f, 
ınereilerden memni,yet aJ"'ı.m .. icap et- Madde 52 - Tadilat komisyonlan lAt, Gi kiloda Ali. Gs kiloda Feridım. 72 Ağ~:=tt.e yaralanan B .. Yahya, 'f!r· ı me.Kted.ir. Antrenin üzerinde bir de P- Bugun ı~ın bilmen t unı--
me&. kararlarına mükcıtefler bu kararlann ken• kiloda Bekir, 79 kiloda Hasan, 89 k.Wıla la ta ilerek &nesi otomobiliy~e İzmıre 

1 
zino inşa · edilmektedir. Antreden ıtri- dan ibar~ttır •..• 

Madde 47 - Mükeıtefler tarafmdan dilerin.e ihbarname ile tebliğini takibeden Musa, Ağırda Mehmet İzı:niri teıusU g~ al memleket butauesınde teda· lince asfalt hfr JOl aiyaretçileri al ta,. ŞEV.KB~ BflADr 
yapılacak tadilat talepleri için. armhaUe günden itibaren v~ hwrusi idare varidat edeceklerdir. . . vı a uımıttır. rafta gül bahçesine, solda paraşUt kulesi 
mensup olduklan hususi idare Taridat memurlan da ko~on kararlannın iten- Muvnf.fak o1m.alannı dilenz. """"'• - ve müzeler kısmına ıetırecektir. 
dairesine müracaat edilir. Hususi idare dilerine tcvdiini takibeden günden itiba,.. -·- MafJJıam olan 
tahakkuk tUbcai olan 7 erterde bu arzu- ren. resmt tatil cünleri hariç olmak ü:r:e- B E R G A M A D A mentııl'lar llalılnnda ,,,,_,,._,,,, 
hancr pbdcre •erilir. re 30 gün zarfında itiraz ve istinaf komis- Kermes ~enUJıleri ~evlet işlerinde müstahdem veya.~· . Bir genç 'l'ürlı 

Husust idare varidat mcmurlan talep· yonunca tetkikini talep edebnirler. Mü- . '!r · . • • retli memurlann mnhkO.miyetlerının terziSfnln 
ah 11" b .. -k ülk.i d old ... h ~erg~adakı k~rmes §enlı.~lennı açan ınellS\IP olduklar, dahe Mıirllklerine 

terini m a ın en uyu m "ye mcmu- kelleflerce itirazıuun er ait ugu u- vali vekili B. Cavıt Ünver dun avdet et· bildirilıned.iği adliye vekAletinin nazan fnUVGf f aJııyetf 
runa müzekkere vermek suretile icra susi idare varidat dairesine verilir. miştir. dildcatinl eelbetmiştir. f Pariate ç

0

ıkan cJ ournal 
ederler. Bu müddet zarfmd itiraz eclilmiyen Dün Bergruna kermesinin Çandarlı Bwıdan böyle memurlarla ihti at • ı;:azeteainde m.emnuıüyctle 

Yapılan ta~ilat tıll~l~en • aalihi- tadil t komisyon lan kararlan htÜCJir. ,sezisi yapılmı~t.ır. .. ~ . bitleri ve ihtiyat askeri mem~la:ı 1 okuyoruz: 
yettar mercilenn mezunıyctmc iktiran et- Tadir t komis,.onlannca itnnaz olunan Çan.~arlı plaJı.n~a yuzme eglenceler~ mahkubiyetleri halind keyfiyet asker., iki mektebin • Laduvez 
m • icap eder 46 na maddede yazılı ke.raı1aT aleyhine vaki olan itirm:lnT fer· pek guzel geçmıştır. Kayık eğlencelen lik fUbcslne bildirilecek ve Milli Milda- N l' (E k li.: 

' ve yüzme müsabakalarına bir çok kim- ___ 1.61-ti bu ,_ ........ , k . 1 Ye apo ıtano T e ,,e 
mercilere aevkedilcrek bu mcrcilCTdcn di tadilata ait ise nihayet üç :ve mevzıl 1 • ~· faa ~ .. ı.arn1oıe eyfiy tten ha- K d ) p . t ·ı·L k • se er gınn.'l.ır. berdar edilecektir • ın anı erzı lK: me r 

eadir Olacak kanır ve mezuıuyctlcre gö- tadilata ait ise on gün Ye icabına göre ela- Gece saat yirı:nldc Bergama Halke- ' teplerinin -mezuniyet imt:. 

Edirne halkeoinde 
konser 

Edime 22 (Hususi) - Halkevinde bir 
!tonser verilmiştir. Konserden evvel kür-

1 süye ~ıkan Behçet Kemal Çağlar Halk
evlerinin maksad ve gayelerini izah et
miş, eski ve yeni şiirlerinden bir kaç 
parça okumuştur. Kemal Çaf:ları mUte-

1 

aldp umum mUfettli Kfızıua Dirilt kür
süye gelerek Halkevlerinin ıençlik Uze
rindeki rolünü tebarüz etürnüı. Halkev-re salahiyettar mercilerin mezuniyetine ha az müddet jı-inde mezkur varidat da- yfnde milli --1ar O"!ıan-- ve -:..ı,_ -*""""""' h d k · · d · 

• , ;s v,.uuı .. ~....... y•v~ anın a cc;o ıyı• ereces. 
mütevakkıf olmıyan ferdi tadilat talc~- ~re!eri tarafından 34 üncü maddede yazılı siyonla Karagöz oyunu oynatılmıştır. 'l'ranıuaydan atlamq ae madalye ka.ananlar arasında ş.:ref .}erinin muhitlerinde ancak böyle enp 
leri de doğrudan doğruya tadilat komıs· ıstına_f komisyonlarına tevdi olunur. -·- Soğukkuyuda ctuı:an Muharrem oilu li.tesindo en parlall bir ialikhele namzed bl~ samimiyet havası yaratmakla baki· 
yonuna tevdi olunur. ~stiııaf koınisyoa.lan ifb• itimzname· DENİZE DV ro İbrahim. hareket.halın.de bul~ tram-1 ot gene; Türk tıenilerinden B. Cemil )il gayesine ulaşabildiğini anlataralt al-

Madde 48 - Bütün tadilat muame- len 33 maddede ya%1tı bükümter ve Ş11rt· Birinci kordonda benzin depoları kar- vaydan atlamak ısterruş ve muvnzenesi-1 c·· d . · t d"f d'I '-t d' kı .. lanmıqtır. Bunu bir saat ıilren biJı • · k b d k dil .. tür Ali · un ayın ısmınc esa u e ı meK; e ır. ~ .,. 
leleri a ağıda yazdı tadiliit komisyonlan lar claıresinde tetkik ve karara rapteder. şısında amele Ali dolaştığı sırada ayağı nı ay e ere şmuş t.-~-- nın kolu B C .1 c·· d b ffak t konser takip etmiştir. 

istinaf komisyonu ikararl • ka arak denize dii ii! kur1.anlrru§- hafifçe yaral~ ve ~ı.aueye kaldı- . emı un ayı u muva ıye • 
tal'ftf:mdım 7111>thr. an ferdı ta- tır: şm~ rılmıştır. ten dolayı bn de tebrik ederiz. 

Belediye hududu dahilinde buh.ınan dilata ait ise üç gün ve mevzii tadi!Rt& 
tadilat muamelelerini. mahallin en büyü)r ait olanlan on günde ve icnbına göre da- --
idare reisinin maliye mcmurtan veya ta 1ın az zarnıınlard• eit olduğu hususi idare N O 2' E R L E R 
hakl:uk memurluğu .,,-azücsini yapmıy n vıuid t mcmurlanna tevdi edilir. Hus ~ Gayri ntenııuı satı ına 
hususi idare memurlan ua....nda!"l uçc- idare ridat dairesi işbu kararlnrı ihb a;ı senetleri tanzim 
ceği bir memurun re· 1!ğinde Belediye ile 29 uncu ınaddedeki hükümleri edemj~ecelı •• 
meclisince ~iri kendi az:ası ısras:mdan. di- d~inde eIAkadait:ı.ra ıteblii eder. Ban noterlerce gayri menkulUn sntı
ğeri tadil&t yapılacak şehir ve ka ha Madde S 3 - Gerek mevzii ve gerek ~na ve satış vadine mi!teamk r.e.sen se
halkmdan ve belediyede vazifesi c.lmı· ferdi tadili.t talepleri üuıine tadı1cn t~ ilet tariiim ıveya !hariçte tanzim edilip 
yaıllar arasından seçilecek birer zattan bit olunan gayri safi iratlar. tadiliit talep- cetlrilen senetleıi imza ve tarlhlcrw 
mürekkep tadilat komisyonu ic?"a eder. lerinin müsadif oldu1m mali seneyi takip tasdik ettikleri adliye vekaletince g.ö-.. - rülmüştU.r.. 

Köylerde bulunan binaların tadilat eden mali ıeneden itibaret1 :vergiye mat• Vekaletten gelen bir tamimde ga · 
muamelatı. köyün tabi olduğu merkezin rah ittihaz olumn-. Ancak tadilat talep- menkul beyinin muteber olması için ~ 
en l>üyük hususi muhasebe memuu tara· leri, talebin vuktıu tarihine Te ta<)ilii.t ko- mi <Sellede raptı meşrut olduğu ıve 
fından yukarıki fıkrada köy ~artlan da- misyonlan tarafmd.n ~O iAci madc!l.ede Sl3l:l tanziıne Dl" • ettar ınercün ·• 
iresinde seçilecek varidat memurunun re· yazılı tetkik müddetlerine na:aıran ıtale- cil uhafaza memurları bulunduğu, sa-
• 1··· ) d k'" ht ·ı 'htı' b. 'k b ld ... 1• • • d • tış ve tesis senetleri tanzimine ait no-ıs ıgı a tın a oy mu arı ı e ı Yl\~ m~c· ın vu u u ugu ma ı ıene ıçın e ımta.ç l . - -lAt.: • • ! cli'.ı, w· b'l.ı' 
1. . fı d k" h Ik d ·ı k b" d"I • k l L '-"''-d _ .ı·ı ter erın ~u.yetiniD re e M-Mgı ı Uol-ısı tnra n an oy a ın an seçı e;e ır e ı ı:myece o ursa ou 'tBKD.11' e taaı ta. ~lmiş . 
zattan te~ekkül eden üç ~ilik .konÜSyon lcbiıtin YUkUbulduiu mali uneyi ıak.i,P n ___ ür_. ___________ _ 

tnranndan yapılır. eden seneden muteber olmak üzere bu ---••n•---·-u• 
ıcap eden ,.aıcıae bra m~ıbut iratl•l' üzerinden 'Yergi • ııtahükuk "e ~ Gel.enler, Gidenleri 

b 1 d w J h 'd 0 d " 0 if 0 
• f L- • ..ı_____ -'l!t... •••••••••••••••••••eeeeıeı•aıN••- .. ••a• u un ugu vi ayet ususi 1 are mü Üru· , ıst ası ıstına ım;.uınısyoruı ~na ·~m; 't-

~ bankası müdür muavini Cemı1 Yn-

,.. - MMHH ----s.JIMIJl*CI'_, 
Bugünden itibaren biri kahkaha, eli en büyük Şark fihnJ 

Kültürpark • 
sınemaaında 

İKİ BÖYÜK VE EŞSİZ FRAN iZ ABF.SERt 

SAHRA BEKÇiLERi 
S. O. S. SARIU 

Jl!!AN PIERR AUMANT • CHAR~ VANRL 
Heyecan, aşk, ihtinı5 dolu biiyük Şule l'Dml 

SAHTE KONT 
BARN.&B 

En büyüfı Fransız lıomiğl RD~Bı. 
Sizi katılıncaya, gözlerinizden y.aş getirtineeye bdar ıUldüıeai. 
müzik ve gö:ı kaınaştıncı rcvlilcr d'Jlu kahkaha fllmL 
SEANSLAR : BARNAB 3.40 - 7.19 .. SAHRA 5.20 - 9.00 DA 4-1 

Beş avda 'l'erzWJı 
lzmirin yeıi§tirdiği münevver kadmla· 

nmızdan Makbule Kehare bunc:IAn yedi 
sene evvd lstanbula giderek pek ..:vdiii 
bu sanatın incclildcrile bir müddet daha 
mqgul olduktan sonra Bakırköyde (Ba
kırköy Biçki.Dikit ve Şapka..ç.;çek J'UI'• 

du) namüe bir müeame tem ederek ae.
nelerdenberi lstanbul mubitinde yÜz}erce 
•natlcar yeti~tinni~ ve çok bUyük mu
vaffakıyet göatermiftir. Fakat arkad.,.. 
!arının iararla davetleri ve vatan hiuiniıı 
de galebesi ile nihayet lzmire ııelnek 
mezkur müesseseyi bu defa (lzmir Biçki.. 
DiJ..:i, n Şapka.Çiçek yurdu) namile 
Kar§ıyaka Rayegan aokalr. 39 No. lu evde 
açmıştır. J /6/ 1939 da tedrisata bqia-
nacağından kayıt muamelesi denm et• 

mektcdir. BCJ ayda Maarif müdürlüiün· 
den musaddak diploma veren bu hayırlı 
sanat evinden iatilade etmeleriai bütün 
lzmir b.yaalanna ta..,_ nlin talebi ve valilerin işarı iizerine dnhi· ı olwıur. zak İstan ]dan geldi. 'l'"ıre :kaymakamı 

~-- liyo vekaletinin müsnııdesilc mütanddit • · · 
Camartesl '" PAZAR SAAT 1.30 DA BAŞIA& 
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Başvekil 
19 mayıs tebrikl~rine 
teşekkür ediyor 

Büyük Kurultayda Ankara, 24 (A.A) - Başvekil Dr. Millet Meclisinde Refik Saydam 19 mayıs gençlik ve spor 
bayramı vesilesiyle vaki tebrikata sami
ınl teşekkür ve karşılık tebriklerinin bil
dirilmesine Anadolu Ajansını memur 
etmişlerdir. 

-!:-
Dün Dahiliye, Matbuat, Emniyet, 

Jandarma, Hariciye, Sıhhat ve Ad
liye bijtçeleri kabul edilmiştir Konuşulacak meseleler 

Milli Şef lnönü'nün heykelleri 
lnönü muharebesinin olduğu sahada 

dikilmesi Başvekaletten istenecek 

Bekirlardan alınması • 
vergı 

Ve kayıtsız çocukların nüfusa kayıtları da 
Dahiliye Vekaletinden istenecek 

Hatay 
Maarif cemiyeti 

kongresi 
Ankara 24 Hatay maarif cemJyeti bir 

kongre yapmış yeni idare heyetini seç
miş, Mml reisliğe devlet reisi Tayfur 
Sökmeni, fahri reisliğe maarif vekili 
Hasan .Ali Yüceli ittifakla seçmiştir. 

Bir heyet Tayfur Sökmene hAmi reis
liğe seçildiğini arzettiği gibi Hasan Ali 
YUce.Jc de keyfiyet telgrafla bildirilmiş
tir. 

"""""*---
Hamidiye 
Tekirdağında 

ANKARA, 24 (A.A) - CUmhuriyet 3 - Köy tapu senetlerinin harçtan 7 - İskan işlerinin süratle tanzimi ve 
Halle Partisi Ocak kongrelerinden başla- ve köy binalarının vergiden muafiyeti, rnıntakalarında sıhhati bozan bataklık- Tekirdağ, 24 (A.A) - Marmara li-
yıp sıra ile vil!yet kongrelerinde topla- kadastro işlerinin tesri!, kasaba ve köy- !arın kurutulması. manlarını dolaşmağa çıkan Hamidiye bu 
nan ve mahallerince yapılmak imlWu lere teşmili. 8 - Gümrük ve inhisarlar vekaletine sabah Tekirdağına gelmiştir. Halk mek-
olan1ar ayrıldıktan sonra esas ve ·ana 4 - Muhtaç ve araz.isiz köylüye em- ait dilekler : tep gemisini gezmektedir. 
işlere müteallik olup Parti umumi idare vali metruke, hükümet ve evkaf arazi- 1 - İspirtonun, tuzun, barut ve saç- -*-
heyetine gelen dilekler tasnif edilerek ıerinin tevzii ve bunların uzun vade ve marun ucuzlatılması.. Bir deniz rırtınasn 
29 mayısta toplanacak olan büyük ku- ucuz fiatlerle satılması. 2 - Ziraat işlerinde kullanı1an ve 5 t der 24 (A.A) - Bir fırtına 
rultaya sunulmak üzere hazırlanmıştır.. 5 _ Eski mütekait maaşlarının attırıl- gümrük muafiyeti dışında kalan diğer an an . b 1 k k v il b' hl ' 

· t 1~ı d tının d "--"1..... esnasında hır a ı çı ayıgı e ır ta ı-Yurdun her tarafının ilgilendiği bu ması.. zıraa a i;l ve e eva a gUllU·UA.~en . . v 1 
dilekler, memleket ihtiyaçlarının muhte- 5 _ Maarif vckfıletini alakadar eden muafiyeti.. siye vapuru batmış ve 59 kişı bogu mug-
lif mevzularda billıassa aşağıdaki ana dilekler : 3 - İStasyonlarda tuz satışının temini tur. 
noktalarda toplandığını göstermektedir.. 1 - Muhteli~ yerlerde ~ahalli fi>:ti- ve tuz ambarlar:nm çoğaltıJn:ası.. -*-
Bu hül!saya atfedilecek dikkatli gözler, yaçların karşılıgı olarak ~e, ?r~. ılk 4 - !?ar~pçılıgın ıslah wve himayesi. tNGtLiZ .. SOVYE'I' 
halkımızın yurdun ve milletin terakki ve sanat okulları, kız enstitülerı, tıcaret 5 - İnhısarların alacagı yaş meyvala- İ 
yolundaki intibahının ve yurd ihtiyaç- lisesi, ıniill kütüphane ve müzeler açıl- n vaktinde ve değer fiatinde alması ve MVZAKERELER 
Jariyle yakın ve şuurlu ilgisinin aksini ması.. mevcut güçlüklerin bertaraf edilmesi. Londra, 24 (A.A) - Kabine dUnkü 
göreceklerdir. 2 - Mektep kitaplannın ucuzla~a- 6 - Gümrük muhafaza teşkilatının toplantısında bir mühimmat nezareti te-

l - Başvek81ete ait dilekler : sı ve vaktinde dağıtılması ve tedris se- genişletilmesi.. sisi bahsinde alınan tedbirleri tasvip 
ı _İnönü muharebesinin cereyan et- nesi içinde değiştirilmemesi.. 7 - Köylü ve halk sigaralarının ucuz- eylemiştir. Bu husustaki kanun projesi 

tiği sahada piyade siperlerinin olduğu 3 - İlk tedrisat işinin umumi bütçe- }atılması, köylil çin sigara kağıtlı tütün (Pantkot) bayramından evvel Avam 
yerde İnönUnün bir heykelinin dikilme- ye alınması, olamazsa umumi bütçeden paketlerinin de satılması, Türk sigara kamarasına tevdi olunacaktır. 
si ve Çanakkalede Türk kahramanlığı- vilayetlere yardım yapılması. ve tütünlerinin nefasetinin e.rttı:rılması.. Press Assocationun bildirdiğine göre 
IWl şanı ile mütenasip bir Abide yapıl- 4 - İlk mektep muallimlerinin maaş- 8 - Müsait yerlerde tütiln ve tömbe- kabine bugünkü toplantısında yalnız İn-
rnası. larınm umumi müvazeneden verilmesi.. ki ekilmesine izin verilmesi, tütün mm- giliz - Sovyet müzakerelerini görüşe-

2 - Sanat ve tarihl kıymeti olan Abi- 6 - Nafıa, münaka1at ve muhaberat, takalarında müstahsil malının iyi muha- cek:tir. Kuvvetle ihtimal verildiğine gö-
delerin tamiri ve iyi muhafazası. ticaret ve iktısat v~kfiletJerine ait fazası için ambarlar yapılması ve ima- re bugün Cenevreden dönen Lord Ha-

3 - Asrt mezarlıkların her tarafta dilekler : lathaneler tesisi, tütün zürraınm maruz lifaks Sovyetler birliğine karşılıklı yar-
)'&ptınlmasına başlanılması. 1 - :Adapazarı - Bolu hattı inşaatı bulunduğu müşkilatın kaldırılması için dım paktı ile bağlanılması bahsinde ıs-

4 - Memleketin muhtelif yerlerinde başta olmak üzere esas demiryolların- tedbirler alınması.. · rar edecek ve Moskovaya cevap hemen 
mevcut sıhhl maden sularının ve kaplı- dan bazı .şehir ve kasabalar içerisine t~- 9 - Zirvat vekaletine ait dilekler : bugün gönderilecektir. 
calarının ıslfilı edilerek istifade edilir li hatlar yapılması. ı - Orman kanununun tatbikatını --~-
hale getirilmesi. 2 - Hat boyunda nüfus kesafeti ve kolaylaştırıcı ve bu hususta bal.ku\ müş- I T •• k F 

2 - Adliye vekMetine ait dilekler : iktısadi faaliy~t dolnyısiyle ihtiyaç görü- kil5.tını izale edici tedbirlerin alınması, U r • 18 D S l Z 
1 - Adliye binalarının ve ceza evle- nen yerlerde ara istasyonları yapılması, nizamname ve talimatnamelerin basitleş-

rlnin inşası ve ceza evlerinin ıslahı.. ambarlar tesis ve mevcutlarının tevsii. tirilmesi.. Paktı pek yakında 
2 - Olmıyan yerlerde noterlikler ih- 4 - Şehirleri birbirine bağlıyan esas- 2 - Köylünün ziraat işlerinde kul-

dası.. 1ı istikametlerdeki yol ve köprülerin ıs- ]anmak için ihtiyacı olan ağaç ve keres- imza edilecek 
3 _ Mahkeme teşkilitının halen mev- lahı, yol vergilerinin yalnız yol işlerine tenin daha kolay temini.. _ BAŞTARAFl l İNCİ SAHİFEDE _ 

cut obnıyan küçük yerlere kadar teş- sarfı.. 3 - Kereste ve mahrukat ruhsatiye
mili.. · 5 _ Samsun, Trabzon ve Mersin li- lerinin vaktinde ve kolaylıkla verilmesi-

.( - On liraya kadar alacak davaları- manlarının msası ve bazı isk~leler~e nin temini.. . 
na ihtiyar heyetlerinin de bakabilmesi.. mendrek, iskeleleri olmıyan sahil şehir- 4 - Devlet ormanlarındaki. yab~ fi-

5 - Bir haftaya kadar mahkfun olan- !erinde de iskeleler yapılması. danların halka meccanen verilmesı. 
ların ceza müddetlerinin nahiye mer- 6 _ İhtiyaç görülen küçük kasaba ve 5 - Her cins damızlıkların ve hara-
kezlerinde geçirmeleri, alelfunum hır- nahiye merkezlerinde de posta ve tel- ların çoğaltılması .. 

nı memnuniyetle mUşahede ve tesbit ey
lemektedir. 

Le J ournal gazetesinde SaJnt Brice 
de aynı fikirdedir ve diyor ki: 

Bu anlaşmaya, müzakeresi eyi yolda 
ilerlemekte bulunan Türk - Fransız sızlık cürilmleri için mevcut ceza hü- graf merkezleri açılması.. . . .. 6 - Baytar ihtiyacı~ teminJ .. 

kilmlerinin arttınlması, meşhut suçlar 7 _Halka ucuz radyo .. temını, ko;yl~ 7 - Fidanlıkların çogaltılması ve her paktı da ilAve edilince, elde hiç şüphesiz 
kanunu hükümlerinin köylere de teş- rin radyolanınası için koy idarelennın iklime göre meccanen fidan dağıtılması. eyi tanzim edilmiş Ahenkli bir emniyet 
mili. mecbur tutulması. ipek böcekçiliğinin ve kozacılığının ısla- sistemi mevcut olacaktır. Birinin sağa 

3 - Dahiliye vekaletine ait dilekler : 9 - Çimento, şeker, gaz, benzin, ma- hı ve genişletilmesi, tohum dağıtılması 
· dah k cuzlatılması dı _1_ ve diğerinin sola çektiği Leh - Fransız 1 - Belediye işleri, şehirlerin imarı, zot, fiatlerinın a ço u · ve para yar mı yapllIDası .. 

su, elektrik işlerini yapabilmek için hü- ıo - Pamuklu mensucatın ucuzlatıl- 8 - Ziraat alatının kolay ve ucuz tak- ve Fransız - Çek ittifaklarının Eylülde
kümetçe uzun vadeli krediler tem.in ması kömür fiatlerinin halkın ~tira sit ile tedarikinin temini.. ki fena filobetlcri artık tekerrür etmi-
edilmesi, ve köylerin ihtiyaçlarını karşı- edeblleceği hadde düşürülmesi ve alel- 9 - Muzır hayvanlarla ve zira! has- yecektir. 
lıyabilmeleri için fakir belediyelere hü- funum ev mahrukatınm ucuzlatılması. talıklarla mücadele işinin genişletilmesi Le Matin gazetesinden: 
kümetçe münasip şekilde varidat temini 11 - Afyon müstahsili~~ toprak ve vasıtalanrun ve bilhassa kükürtün Müzakerelerin burada hiç kimsenin 
ve yardımlar yapılması. ofisi ile mevcut vaziyetlennm ıslfilu ve ucuzlatılması .. 

tibs 1 satış ışı· 'nin 10 Al ı~- t huml 1~1... i · şüphe etmedigvi neticesi bundan böyle 2 - Nüfus işleri : Evlenme muamele- alelfunum afyon is · a ve - e wuuın o arın ıs (lJu şı, 
sinin daha kolay bir hale getirilmesi ve düzene konulması.. toprak mahsullerinin standardizasyonu Ingilizlere bağlı bulunmaktadır. 
harçtan muaf tutulması.. 12 _ Muhtelif yerlerde şeker, men- işi ve zirat kombinaların, dahilde ziraat Epok gazetesine göre de, Çemberlayn 

3 - Kayıtsız çocukların nüfusa kay- sucat meyan kökü, konserve, iplik, pa- fabrikaları ve amelt ziraat mektepleri bugün veya yarın avam kamarasında 
dedilmeleri ve bugüne kadar nüfus ka- uk ' fh bun küspe kendir, meyva açılması.. Sovyetler birliği ile prensip anlaşması-
yıtlannı yaptıramamış olan vatandaşla- ruru~:. 'pfnoa,, çay, ç~val, şayak fab- l1 - Z~aat memurlarının ihtiyaçla- nın tahakkuk ettiğini ve yalnız bu an. 
nn cezasız nüfusa kaydedilmelerinin te- rlkalan açılması.. nnı; izal~~ı.. b w ,__ !aşmanın teferri.iatının tesbitl ve yazıl-
mini.. 13 _ Pancar fiatlerinin arttırılması.. - ıraat ankasının açacagı ıue-

4 _ Bekarların vergiye tabi tutulma- 14 _ İhtiyaç görülen bazı sahil şehir- di ve alelfunum kredi kooperatifleri ması işinin kaldığını bildirecektir. 
}arı.. !erimize vapur uğratılması ve navlun- h~kkında m1?takalann hususiyetlerine Oeuvre gazetesi b~ makalesinde dl -

5 - Teşkilat işleri : !arının tenzili ve sefer ~~elerinin ihti- gore bazı teklifler.in yor ki: 
İrtibat kolaylığı bakımından bazı ka- yaca uygun şekilde tanzımı.. . B } • -k--.- d «Hayati saha fütuhatı> nın tehdidi al-

za, nahiye ve köy bağlılıklarında tadi- 15 - İstihsal ve istihlak kooperatif er ın pa tın en tında bulunanların yapacağı bir iş ka-
19.t yapılması ve bazı yerlerde nahiye, işlerinde hariçte kal~ v~. mu~yY.e~ me;- lıyor: Yutulmamak için birleşmek. 
kaza ve vil~yet teşkilfitı vücuda getiril- zularla iştigal eden .ış. zwnr~ ~rının e S 0 D r a Bundan böyle mutabık veya muhalü 
mesi ve mevcut bir kısım nahiyelerin kooperatifleştirilmesının temını... . 
tam teşekküllü hale ifrağı.. 16 - Yerli fabrika m~ullerinindınl sa- Berlin, 24 (Ö.R) - D. N. B. Ajansı ideolojiler veya çenberleme değil, sade-

6 - Hükümet daireleri : tışlarında mutavassıt ellerın kal ma- bildiriyor : Alman - İtalyan askeri pak- ce taarruzun önüne sed çekmek mevzuu 
Hükümet daireleri iyi olmıyan yer- sı.. . . tının imzası üzerine Alınan hava huv~ bahistir. 

lerde bunların tanzim ve tevsii.. 17 - Balıkçılığın ıslAh ve hima~esı. vetleri genel müfettişi general Milli Ro- Vaşington 24 (A.A) -Ayan azalann-
7 - Polis işleri : 18 - Lüzum görülen yerlerde ticaret maya hareket etmiştir. İtalyan hava na- dan ve mebuslardan bir çok klınseler, 
Polis teşkilatının, bulunmıyan küçük odası, toprak ofis ajanlığı ve bankalar zın ile görüşecektir. 

kasabalara da teşmili ve mevcut o]an şubelerinin açılması.: . . . J --------------- Avrupada vaziyetin sükfuıet bulduğuna 
yerlerde tevsii.. 19 _ Alelfunum ticaret ışlerını ko ay- .............. ............................ kani oldukları için bitaraflık kanunu 

8 - Köy işleri : !aştıracak ve mahsullerimizi kıymetlen- D • • hakkındaki müzakerelerin kongrenin gc-
Köy kalkınma isinin plfuı1aşması ba- direcek bazı müteferrik dilekler. e 0 J Z ga Z) ll QS ll lecek içtima devresine bırakılmasını is-

zı mıntakalarda köylüyü tazyik ~den 7 - Sıhhat ve içtimai muavenet ~c- VE temektedirler. 
salma isinin kaldırılarak buna mukabil kaletinc ait dilekler : R 
vergilere muayyen bir mikdar ilavesi 1 _Doktor ve sıhhat memuru, ebe ek- esturanJ 
v~ya salmanın sıkı bir surette tanzimi, siğinin her yerde tamamlanması.. dis-
koy kanununun, tatbik edilen yerlerde 2 _ Olmıyan yerlerde hastane, y azlıfı fUSfftl GÇJldl 
~ük~lerine tam olarak riayet edilm~ panser, eczane açılması. 
sı .. Koy kanununun tatbik edilmiyen 3 _ Sanatoryumların arttırılması, sıt
yerlcre teşmili, köy kanunu tatbiki işin- ma, trahom, verem, frengi mücadele teş
de bu kanun dışında köylüye mükellefi- kilatınm artıtrılması ve mıntakalarının 
yet yükletilmemesi; köy kanununun be- tevsii .. 
şinci maddesi ile köy meclislerine veri- 4 _ Kininin ve aleHlmum ilaç fiatle
len kaza hakkına yukarı bir makam nez- rinin ucuzlatılması, doktor vizite ücret-
dinde itiraz hakkı verilmesi. !erinin bir nizam ve disiplin altına alın-

5 - Maliye vekaletine ait dilekler : ması .. 
1 - AleJCımum vergilerin tevhidi ve 5 - Çok çocuklu ailelere yardım işi-

bir elden tahsili, hayvan vergisinin bi- ne hükümetin fazla ehemmiyet verme
raz daha indirilmesi ve çift hayvanların- si, kimsesiz çocuklar için devlet yurdla-
dan vergi alınmaması.. ~-ı açılması .. 

2 - Fındıklık vesaire gibi yeni yapı- 6 - Muayyen mıntakalarda rontken 
lan bağ ve bahçelerden on sene vergi nerkezlerinin açılması, hükilmet tabip
alınmaması, buğday koruma vergisinde 'erinin muayyen zamanlarda köyleri do

~ sdıbat @trôltt .J8JIBIUI .. 

İzmirin emsalsiz gurubunu zevkle 
seyretmek, öğleyin inbat karşısın

da yemek yemek ve hem de çok le
ziz mezelerle builu içkiler içmek 

için yegane aile lokantası 

Deniz üstünde 
DENİZ GAZİNO VE 

RESTÜRANIDm 

'l'alJldoı serllislerl de 
de11am eylemelıtedlr .. 

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

hti FiLİM BİRDEN 
2.30, 5.30 ve 9 Seanslarında 

Kızla~ Pansiyonu 
(LE l\IİCHOE) 

5.15 ve 7.45 Seanslarında 

AŞK SENFONİSİ 
5~1 Boyer - Cathcrin IlepbwT 
iLAVE : :METRO JURNAL 

FİATLER: Localar: 150 
ve 100, hususi : 30, Balkon : 2: 

'5alon : %0, Talebe salon 10 krs 

Atina 24 ~A.A) - B.M. Meclisinin bugün Dr. Mazhar Germenin başkanlı
~d~ yaptıgı toplantıda 1939 yılı bütçesi üzerinde müzakereye devam edit.. 
~ıştir. Celse açılır açılmaz dahiliye vekili Faik öztrak kürsüye gelerek dün· 
kü toplantıda dahiliye bütçesi üzerinde hatipler tarafından serdedilen mü
talAal~a ve temennilere cevap vermiştir. 

Bu izahatı mUteakip dahiliye vekll.leti matbuat ve emniyet işleri genel di· 
rektör~~kleri, i:zıda~a gC:n.~l k_umandanlığı bütçeleri kabul edilmiştir. 

Harıcıye vekaieti butçesı uzermde hiç bir hatip söz alniamış ve bütçe ay
nen kabul edilmiştir. 
.. Sıhhat ve lçtima.i muavenet vekaleti bütçesinin müzakeresine başlanJ.l'lr.en 

soz alan hatipl~r bı~as,:ıa yen;m! Tı:ahom ve sıtma mücadele işleri, yerli se. 
romlar, muh~cır ve .~sk~ ışlen Uzerınde durmuşlar ve sıhhat ve içtima! mu
avenet vekili bu mutalWara cevap vermiştir. 
~dliye b~tçesinde adliye istatistikleri işine ve adliye katipleri ma~larma 

daır temennilerde bulunmuşlar ve adliye vekili Fikret Sılay cevap vermiştir 
Adliye bütçesinin kabulünden sonra yarın tekrar toplanmak üzere mec~ 

içtimaına nihayet vermi§tir. 

Suriye Meclisi 
Demokra ilere ve Fransa dostluğuna 

sadık olduğunu karar altına aldı 
Sam 24 (A.A) - Medis, bir ay fasıladan sonra ve hükümetin 

mevcut bulunmamasına rağmen toplanmış ve iki karar sureti kabul 
etmiştir. 

Bir;ncı karar suretinde Suriyenin Avrupa Demokrasisine sadık ol
duğu bildirilmekte ve: dış politikada kuvet istimali takbih edilmekte
dir. 

ikinci karar suretinde, Suriyenin Fransa ile muahede çerçevesi da
hilinde dostluğunu muhafaza arzusu bildirilerek bu muahedenin tas
dik edilmemiş olması ve başka esaslara dayanan anlaşmalar ihtimali 
teessür ve teessüfle kaydedilmektedir. 

Yugoslav · ticaret 
nazırının Paris 

ve endüstri 
seyahatı 

Paris 24 (ö.R) -Yugoslavya ticaret endüstri nazırı Parise gelmiş 
ve elçilik konağına inmiştir. Saat 1 O da nazır meçhul asker abidesine 
çelenk koymuş ve 10,30 da Fuarı ziyaret etmiştir. Fuarda şerefine bir 
öğle ziyafeti verilmiştir. Öğleden sonra ticaret odasını ziyaret etmiş, 
ve akşam yemeğinden sonra opera temsilinde bulunmuştur. Yann 
Fransız ticaret nal."lrı tarafından kabul edilecektir. Fransız ticaret na
zırile muhaverele~i 26 Mayısta devam edecek ve nezarette şerefino bir 
öğle ziyafeti, akşam belediye tarafından bir akşam ziyafeti verilecek
tir. 

Filistin meselesi 
Avam 

teklif~ni 
Kamar.ası hükümetin 
ekseriyetle kabul etti 

Londra 24 (A.A) - Avam kamarası, Filistin meselesinin halledil
mesi hakkındaki hükürnet teklifini l 79 muhalife karşı 268 reyle kabul 
etmi~tir. 

Bu meselenin tehirine dair işçi partisinin takriri 181 muhalife karşı 
281 reyle red olunmuştur. 

Reylerden anlaşıldığma göre, hükümet partisine mensup 39 aza 
müstenkif kalmış veya hükümet aleyhinde rey vermiş ve yine hükü
met partisinden 20 aza işçi takririne müzaharet eylemiştir. 

Londra 24 (A.A) - Royter ajansının bildirdiğine göre, Hayfada 
lngiliz kıtalarile bir Arap çetesi arasında bir müsademe olmuş ve yedi 
arap ölmüştür. 

lngilizlerd\!n biı:' ıubay ölmüş ve bir subayla iki asker yaralanmıştlr. 

Cenevrede: ... ................ ... 
Çin Delegasyonunun talebi 

A•Beşler,, tarafından tetkik ediliyor 
Cenevre 24. (ö.R) - Cenevrede Lord Halifaksm hareketindn sonra, Ingi

liz deleı?as;:onunun riyasetine B. Butler geçmiştir. Fakat konsey mesaisi et
rafındaki alaka azalmıştır. Müzakere mevzuu olan siyası meseleler halledil
memiştir. Çin delegasyonunun talebi beşler komitesi tarafından tetkik edilı
liyor ve bunu, şimdiki beynelmilel imkanlarla telif edecek bir çare aranıyor. 
Bu müzakereler biraz çetin olmuş ve henüz hiç bir neticeye varmanıı§tır. 

Aland adıllarının tahkimi meselesi de, Sovyetlerin itirazı sebebiyle mual
laktadır. Bu. hususta Moskova ile Helsinki (Fenlandlya) arasında müzakereler 
cereyan e .... e~te olduğundan Fenlandiya ve lsveçin mli§terek ınüracaatlerine 
ne cevap vçıileceği henüz malfun değildir. Meselenin konseyde görüş~lme
sinin tehiri veya iki tarafı uzlaştıracak bir formül aranması muhtemeldir. 

Avanı Kamarasında 
Çekoslovakya hakkında sualler 

Lon<lra, 24 (Ö.R) - Avam kamara- istikamette müdahalede bulunınuştur. 
sında Çekoslovakya hakkında bir çok Başvekil buna şu cevabı vermiştir : 
sualler sorulmuştur. Muhnlifleri bu su- • - Meselenin tetkikte olduğunu vo 
allere sevkeden sebep İngiltcı·cnin Prag 

1 
yakında beyanatta bulunabileceğim i 

maslahatgüzarının 25 mayısta bu §Chir- ümit ettiğimi söyledim. Şimdilik fazla 
den hareketi ve İngiliz rnenafiinin nıu- bir şey söyliyemem.• 
vakkalen İngiliz vis konsolosunun ida- Diğer bir sual : - Çekoslovak mat
rcsine 'l.evdildir .. B. Çeınbcrlayn bu su- l(ıl>atı meselesi ve bunun ilhakı tasdik 
allere cevaben demiştir ki : işine şümulü itibariyle İngiliz - Alınan 

• - İngiliz hükümetinin istikbalde görüşmelerinde bir yenilik var mıdır? 
Pragda ne şekilde temsil edileceği mc- B. Çemberlayn : - Bu hususta nıü
sclesi halen tetkik edilmektedir. Bu hu- tasavver olan görüşmeler yapılmış ise 
susta çok yakında beyanatta bulunabi- de Bohemyanın ve Moravyanın illıakııu 
leceğiıni ümit ederim.» filen tasdik manasını mütazammın de-

. Liberal ınuhal?fct lideri sir ~ibald ğil~ir. Tasdik meselesi, Pra~~a .istikbal
Sınkler, Praga bır konsolos tayını hak- de ne suretle temsil edileccgııruz mese
kında ittihaz edilecek kararın mahiyet lesiyle alakalı olarak tctkiktedir... Bu 
ne olursa olsun, bunun hıç bir şekilde hususta cereyan eden muhavereler hak
Bohemya ve Moravyanın Almanyaya il- kında Çekoslovakyanın Londra elçilği
hakım tasdik manasına gelebilecek bir le istişare fıı-..atını bulmadık .. 
hareket olmaması hususunda ısrnr et- B. Attlee cuma günil bu münakaşayı 
Qlİf ve bir muhafazakh mebus ta ayni yeniden tahrik etmek niyetindedir. 
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it KARiLi iMPARATOR 1 (\f'ASIB6 1 iBRAMiMveNEMf\UT 1 
BİZANS SARA YJNIN İÇ YÜZÜ Reçete yazıları 

-"1::r-

PEYGAMBERLER TARİHİNDEN 
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Haydi .• Hepiniz dışarı Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ Sara ile Hacer di vası 
Şimdilik 
Zamanı 

aramızda dişi kişi istemiyoruz 
gelince sizi cağırm~sını biliriz 

Eczacdarm reçete yazılarını nasıl oku
duklarını merak edenler içinde bir za
manlar ben de vardım. Eczacı olmağa 
karar verdiğim valüt mektebin o büyük 

Çocuğu olmıyan Sara arzusu ile Haceri 
Jbrahime bağışlamıştı. Fakat .•• 

kimya derslerini nasıl becereceğim diye Ibrahimin kendi çadırında ve yalnız 1 Bu nur, doğacak olan Ismailin nuru 

Recyo bu mavi çiçekleri görünce gay
ihtiyarl kafasına kuvvetli bir yumruk 
dirdi. 

tadı. Fakat yengeç ona iltifat falan ~t- düşündüm, nasıl olsa onlan yaparım, şu olarak böyle dua ettiğini karısı Sara ça-ı• idL 
y ahal bırakmadan meyhanenın reçeteyi nasıl okuyacağım derdim. BiT 1 dır bezi aralığından görmüş ve duymuş- Ve bu nur, Ismailin temiz neslinden 

::e k:ısından ölüm lağımlı odaya sal- zamanlar halk arasında reçete yazısı 1 
tu. Saranın yanında da Mısır hilkümda- gelecek olan son ve büyük resiU Mu -

mutlaka karma karışık yazılacak imiş di- 1 rının hediye etliği cariye Hacer vardı. 1 h_ ammed peygamberin müjdesini taşıyan 
- Tuuu Allah bel!sını versin.. dedi. dırmıştı. . d 

K ının şiddetli açılışı üzerıne elle- ye bir zehap bile vardı. Güya hekim ila- Hacer güzellikte Sara ile bir ayardı. Fa- ilk nur u ... 
anlış iş gördük.. Ve saraya gitmekten 
u:geçerek geri döndü. Gelenlerden ön
• meyaneye gitmek ... Eğer yetişebilir
: afyonlu şaraptan meyhanenin arka 
ısmındakilere içirtmek istiyordu. Fa
lt epey yol yürümilş ve meyhaneden 
r hayli uzaklaşmıştı. Bununla beraber 
:lımlarmı sıklaştırdı .. 
Beş on dakika yürümilştU ki arkadan 

ir arabanın geldiğini duydu. 
Allah yardım ediyordu. Eğer bu ara

a boş ise ondan istifade edecekti 
Araba yaklaşınca atların önüne atıla

ak arabacıya: 
- Dur .. Dur! .. 
Diye seslendi. Arabacı ise duracak 

erde hayvanlarını kırbaçladı ve avurt 
olusu bir kUfilr savurdu. 
Recyo ezilmemek için tam zamanında 

ana sıçramıştı. Ve aynı zamanda da ara
ıanın içinde bulunan adamı tanımıştı. 
lu .. Yengeçti. .• 

Yengeç te Recyoyu tanıdL 
Bir kaç adım ötede araba durdtL 
Kafasını pençereden çıkaran Yengeç 

tecyonun tellşını ve kan ter içindeki 
ıalinl görU.nce sordu: 

- Ne var.. Bir şey mi oldu? Böyle 
tcele nereye koşuyorsun? 

Recyo cevap olarak arabanın kapısını 
-tçarak içeri atladı ve arabacıya: 

- Haydi babalık, dedi. Hayvan1armı 
3eminkinden fazla kırbaçla ve yolda be
l.im gibi önünü falan kesenler olursa 
iurma, çiğne geç ve çabuk ol. .. 
Arabacı, Recyonun verdiği bu emrin 

Yengeç tarafından .tekrarlanmasını bek
lemeden hayvanlarını kırbaçladı. 

ap · k .. b 1 1 ·· rindeki şarap dolu kupaları ıçme ~e- cın adını açık yazarsa - o zamanki zih- kat ondan daha gençti. Bir ir eri i e mu- Jf.. 
lan on kişi birden durdular ve goz- niyet bu - hasta ilacı anlarmış ve olmaz- kernmelen bağdaşmışlar ve aralarında Hacerin gebeli~i büsbütün tahflkkuk 

~=r:ı içeriye böyle nezaketsizce giren mış) ı Halbuki eczacılık ve tababet ni- büyük bir muhabbet peyda olmuştu. ettiği zaman Ibrahim çok se~i~mişti.' Ce
dama çevirdiler. Onun muhafız ku - zammda reçetelerin açık ve okunaklı ye.- Öyle ki birbirlerinin hatırından hiç çık- nabıhakka bu arzusunun da ıs af edılme
~dan muavini Yengeç olduğunu gö- zılması ayrıca bir madde olarak tasrih mazlardı. Sara, lbrahimin Tanrıya olan sinden dolayı şükranlar gönderlrken bl-
rilnce hep birden ayağa kalktılar. edilmektedir. bu münacatı karşısında hemen Hacerin rinci zevcesi Sarayı da gilcendirmekten 

Ellerindeki kupaları havaya kaldırdı- Gelelim biz eczacıların rec;eteleri nasıl ı kolundan tuttu: ictinap ediyor, ona karşı daima iltifatlı 
lar ve hep bir ağızdan: okuduğumuza: Hakikaten hekimlerden 1 _ Ya Hacer, dedi. Kocamın duasını 1 davranıyordu. . . 

_ Yaşasın kwnandanunız!.. bazılan ilacı yazarken kaliğrafiye hiç sen de duydun. Demek lbrahim Tann - Sara, ilk zamanlar 1:1>:ah~me Hacerın 
Diye bağırdılar ve kupaları onun şere- ehemmiyet vermezler, hatta ilaçlann adı· dan züriyet istiyor ve ben onun bu is - karılı kocalı vaziyetlennı hıç kıskanma-

fine içmeğe hazırlandılar. nı kısaltarak yazarlar, hiç bir fark oku- teğini çocuğum olmadığı için yerine ge- mışh. Esasen ortada kıskanılacak sebep 
Yenges, gök gürler gibi sesi ile ve as- naklı çıkmaz. Latin harfleri esasen dak- tiremiyorum. Bu işte sen bana vekalet te yoktu. ~e k~dar zamandanberl ve 

kerce bir kwnanda verdi. tilogT&f ile yazılmadı ise okumak güç- edeceksin. Seni gönül rizasiyle ve keneli ildcta bir aile gıbl yaşıyorlardı. Saranın 
- Dur!.. Kimse kımıldamasın... lüğü içindedir. Biz reçeteleri elimize al- elimle ibralı.ime zevce olarak verece- da, Hacerin de, Ibrahimin de çadırları 
Havaya kalkmış kupalar havada kal- dığımız vakıt ilacı adını miktarı ile karşı- ğim. Sen de buna razı olur musun? ayrı .idi. ~şte bu ay~ı çadll' hay~tı Sı:ıra-

dı. laştınr, terkip ve tertipleri tetkik ederiz. Hacer de Sara gibi Ibrahimin Tann nın üzerınde Ibrahimle Hacerın çadır-
Gözler Yengece dikildi. Miktarlan düzgün gelmiyen, tertipleri resulü olduğuna iman etmişti. Böyle bir larını birleştirdikten sonra UzücU bir te-
Yengeç, yine askerce ikinci bir emlr birbirine uvm.ıyan reçete okunamıyan re- ş~refe mazhariyet, peygamber hatunu sir yapmadı. 

verdi: çete olur. Mesela Aspirin. tentürdiyod ile olmak elbette ki arzu edilecek bir şeycll. Hayat. Yine eski samiınl hava iç.inde 
_ Kupalarınızdaki şarapları, bir zer- birle!!İP gülla<; içine konamaz, bunun gi- Mahcubiyetle başını önüne eğdi ve sil· deva~ ediyordu. 

resini bile dökmeden tekrar şişelere bo- bi. Esasen bilinmiyen şey okunamaz. kılt etti GUnler ve aylar geçtL 
§altın... Biz 1:C2acılann her gün yüzlerce reçete Bunun üzerine Sara, Haceri de bera- Hacer artık gebeliğin btitUn ağırlığı 

Bu emir de. ıUratli deiU fakat dikkat okuman yUzünden en okunamıyan bir berine alarak çadırdan içeırl girdL içinde idi. 
'Ve ihtimamla yerine getirildi Kimse iti- imzayı. hic;. harOeri meydanda olmıyan lbrahim, niyazını bitirmiş, secdeden Nihayet nur topu gibi bir oğlan do-
ru etmedi ve sebebini sormadı. ÇllnkU bir adresi okuyup çlkannak mümarese, başını kaldırmıştı. ğurdu. 
gerek Sebastiyano ve gerek Yengeç, bU- miz vardır. Karşısında kansı ile Haceti görilnce Doğum esnasında ortauğ'uıa yardım 
tUn saray muhafızlarını, aldıkları emri Bilmem ha.na böyle olrnna.mıyan çok sordu: eden Sara, doğan bu çocagun kendi ka-
derhal ve makine gibi tatbika alıştırmış- mektup getirirler, hepsinin altından kal- _ Ne haber? dınlığı üzerinde en büyük tesiri yapaca-
lardı. Onlara: kanm. Eczacılann reçete okuması işin en Bunca zamandır hep beraber o1du1dan ğını anlamıştı. 

- Denize atlayın!.. ko\ay tarafıdır. En çetin iş hastanın nı- halde Ibrahlm Hacere karşı asla kötü Sara .. ilk defa olarak kıskançlık ko-
Emri verilse derhal yaparlardı. Sebas- hunu okumak, müşterinin zevkini oku- bir nazarh bakmamıştı. Hacerin <;adın runun hem kafasına hem de kalbine gir-

tiyano, eski haydud ruhu ile tensik ve maktır. ayrı ve uzakta idi. diğini hissetti. 
ıslah eylediği saray kuvvetlerini böyle ---= Sara, lbrahimin: Hele çocuğun etrafında ilk defa baba 

mak.inı.'!eştirmişti. R d k • Al - Ne haber? olan Ibrahimin sevinçle dolaşmalarını, 
Yengeç, on şişenin eksik.siz dolmuş ol- en e l ma 0 Suali karşısında onun yanına yaklaş- memnuniyetini izhar etmeleri ve Haceri 

duğunu görünce arkasından odaya giren h ) tı. daiml iltifata mazhar kılması bu kıskanç-
Eftime sordu: İS t İ k a ffi af 1 SU - Ya Ibrahim ... dedi. Hatırlar mısın, lığı bütün bUtlin artırıyordu. 

••••••• • 
EV ....................... ... 

• • • • • • • . . 
• . Kadın . i................. MODA 

• . .. . . • • • • • • . •••••• 

Çiçekli roplar 
Bu ilkbaharda da çiçekli roplannıza 

kavupcabmız. Tekrar giymemek arzu
aunu göaterm~ olmanıza rağmen yine 
eınprimeli biT rop taşımak ihtiyacını hi ... 
sedecek ve bundan zevk duyaCRksıntL 
Hem neden böyle bir zevkten insan ken
disini mahrum etmeli) Emprime, yaza, 

günqe neşeli bir tabiata, ve nihayet gü
zel ve cazibeli görünmek arı:usuna yara
fır. Bilhaata bu son nokta üzerinde du
rulmak lllzımdır. Zira, sizi yeni çiçeltli 
robunuzla gören birisi: cNe kadar da 
genç duruyorsunuz, Ye robunuz da çok 
güzel ve sevimli> diyecektir. Ve bu, mu. 
hakkak söylenecektir. 

istenilen efe elde edilecektir. Ve hu da 
aşağı yukarı, kumaştan, nef' e veren de
senlerine, çiçeklerin değişikliğine ve tadı 
renklerine dayanacaktır. 

Her ne kadar büyük terzi koJJeksiyon
lannda yuvarlak, çizgili ve ekoseli desen .. 
lere rastlamyonıa, da çiçekli kumaşlar 
hala ehemiyetli mevlcilerini muhafaza 
etmektedir. Mesela akşam roplan içia 
organiza krep döşen, ve mat krep gayet 
büyük çiçek desenlerile süslüdür. Bazı 

terzi • kollehiyonlannda da akşam için. 
tam yaz mevsiminin tasviri olan çiçekli 
tualden genif roplar görünmektediT. 

Şüpheaiz ki, giyinme tarzı, icadının ifa
desinde, gö9terdiği değişiklik üzerinde 
mÜeMiıdir. Emprimeli elbisenizi bir kena· 
ra atıp il.mal etmeyin, onu muhafaza edi
niz. hazan kasvet verecek tekildeki goait 
tarzlan yanında, sihriyetiniz genc;Jcteeek 
ve bazı dalcikalarda kaybedeceğiniz n., 
tenizi, bu euretle çok daba kolay ola
rak elde edebilecek.iniz. 

Yolda vaziyeti kısaca Yengece anlat
tı. Aynı zamanda da meyhaneye ilk ge

len on kişiden nasıl şüphelendiğini ve 
:>nlara sızdırmak için de Eftime emir 
\'erdiğini söylemeği unutmadı. 

- Şişeler tamam mı? Nemrudun memleketinden çıktığımız za- Hazreti peygamberin nurunun izini 

Eftim, vaziyeti derhal kavramıştı. 8 ı t l n da k al d I man yolda sen beni ne suretle zevceliğe taşıyan çocuk ise sevilmiyecek bir çocuk 
- Tamam, dedi. Bir damlası bile ek- aldın? değil dl Yüzline kim bakarsa hayran 

Kısa bolero çok zevk vericidir. Fakat 
göğsünüz kabarık mıdır) O vakit, bolero. 
bu gayri muntazam vaziyeti daha ziyade 
tebarüz ettirir. Beliniz ince ve mütena.aip 
midir) Yoksa bolero, eizi dört köşe Ye 

ktsa boylu gösterecektiT. Tavrınız genç.o 
lerinki bigi midir} O vakit yaşınıza görtı 
genç giyinen bir kadın şeklinde görüne
ceksiniz. Göğsünüzü ezmeden kııldıracalt 
iyi bir sutyen gorj, beli incelten, ve tam 
surette tarsim eden ior kbrse elzemdir. 
Yürürken omuzlarının kald.trmayıntZ. 

Daha ince bir bele malik olmak için, kül .. 
tür fizik yapın, yemeklerde au içmeyin. 
ekmek yemeyin. 

sik değil. ..f:r Ibrahim cevap verdi: olurdu. 
- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -- Şimdi al bu §i§eleri, tezgihuıın üze- - Evet.. Kalbime seni zevceliğe al- Adını (lsmail) koydular. Bu 1slm ib-

Yengeç, yumruğunu şiddetle kendi 
dizine indirerek haykırdı: 

rlne diz .. Gelecek müşterilere bunlan VaTfOVA 24 (A.A) _ cDobry Ziac- mak için ilhamı ilaht vaki olmuştu.. ranl dilinde (Şmoil) veya (Samuel) ola-
verirsin. Buraya yeni fişeler getir... zor> gazetesi yazıyors Sara şu cevabı verdi: rak mezktlrdur. 

- Ulan ne yaptın.. Onlar bizim adam
lar be ... 

Bu işlere en fazla hayret eden kızlar Danzig hadiseleri ve tahrikleri karşı- - işte benim de kalbime öyle bir U- Jsmail yalnız lbrahim değil. bütUn 
olmuştu. Helen Yengeç onlara: sında Polonyanın tarzı hareketi dünya hamı ilahı vaki oldu. Senin zUrlyetsiz - halk tarafından sevilirdi. ÇUnkil (cemali 

- Biz.im adamlar mı? Yahu.. Hiç te 
kendilerini belli etmediler. 

- Haydi bakalım hepiniz dışarı .. Ara- efkara umumiyesince tama.mile tasvip ve liltten şiknyetini ve Tanrıya milnacatını ha kemali misli görülmüş değildi ve ol 
mızda şimdilik dişilere ihtiyacımız yok. tasdik edilmektedir. duydum. Çocuğun o] maması suçu belki hazretin nuru ona mllntakil olmuştu). 

- Öyle emir aldılar. Meyhaneye ge
lecekler ve beni beklerken de bir milşte-
l'i gibi hareket edeceklerdir. Allah vere 
de Eftim onlara afyonu "yuttiırmuş ol-

Zamanı geldiği zaman biz sizi çağırma- Diğer cihetten bu tanı hareketi serbest bendedir. Bu itibarla ve gönlümün rı- (Şol denlil muhabbet etti kim asla 
smı biliriz. şehirde büyük bir tesir husule getirmiştir. zasiyle Haceri sana zevce olarak veri - kendôden ayırmaz ve daima Ismaili ku-

Deyince büsbütün afallaşarak çıktılar. Bu hadiselere sebebiyet verenler, Bu ha- yorum. Ben nasıl senin zevcen isem o ela cağında götürürdü.) 
•• Bİ'J'MEDİ •• reketle!"inin neticesinden korkmaktadır- öyle olacak. Buna Hacer de razı. Ve sen Bu vaziyetler Sarayı gittikçe Uzilyor 

---= lar. Çünkü onlar; Polonyanın he.klanna bu geceni yeni zevcenin çadırında geçi- ve kalbindeki kıskançlığı mUtemacllyen 
masa.·· w a. v d dil · rebilirsin... artıyordu. LEH AA~ tecavüz edilmesine müaaa e e · mıyece .. 

Araba nihayet kanlı meyhanenin ..,.... Ibrahim, bu teklif ka,..,ısında hiç dil- Analıx.ın ne bUyük bir cmahrumiyeb 
önünde durdu. JIECLİ8a~.,E ğini anlaml§lardır. ·~ & 

Var .. ova 24 (A.A) - Ayan meclisi- şUnmedi. Saranın sözlerini münacatını olduğunu, çocuk sevgisinin ne bilyilk 
Recyonun kapıdan dışarı fırlaması ile "' 

nin hariciye encümeni bir çok beynelmilel Varşova 24 (A.A)- Bek, dün ak!lam takib2n ve hakikaten bir ilhamı il.Ahi bil- bir sevgin olduğunu şimdi anlıyor ve 
meyhaneye girmesi bir oldu. Eftim, tez- B 1 d p l L d bil ük l · i Ra dl. kendisin' de olnuyan bu kabiliyeti Ha-!h b da di. iti.laflan tasdik etmiştir. un ann arasın a o onyanın on ra y" e çıs c-
g aşın i . Sovyetler birli:;.; ile aktedilen ticaret zynskiyi kabul etmi§tir. - Madam ki sen öyle istiyorsun.. öy. cerin göstermiş olmasına UzUlUyor, I1:r 

Bir ok gibi içeri atılan Recyoyu gö - .,. 
muahedesi, Almanya ile aktedilen mun- le olsun.. rahimin Hacerin etrafına çevirdiği mu-

rünce şaşırdı. zam ticaret itilafnamesi ve lngiltere ile Var,ova 24 (AA) - Dört Alman Dedi ve o geceyi Hacerin çadınnda ge- habbet halesi onu asabiyet ve hiddete 
- Ne var ... Ne oluyor ... diye sordu. k ı d . k p d " · d. k di d 

1 kim • dd 1 r mu ave e- tayyaresi un a •am oznanın ogu ce- çır ı. sev e yor u. Yoksa baskına mı geliyorlar. imza edi en · yevı ma e e " 
S

: vardır. nubundaki Wolsztyn üzerinde uçmuştur. Bir rivayette bu işi Ibrahime Sara de- Sara, bir müddet vaziyeti dindarane 
- Çenen tutulsun .. Baskını falan yok. · 

Bunlardan bir sivil tarafından idare edi- ğil, Saraya Ibrahim teklif etti. Sara da bir tevekkül ve sabır ile karşılamak is
Şaraplar ne oldu şaraplar .. 

1 len ve Çek maulatından olan biri yere (Haceri kendisine bağışlama teklifini) tedi. Buna çok gayret etti. 
- Şimdi gönderdim.. Içmedilerse bile ı Uer neVl• inmeğe mecbur olmuştur. Tayyareyi ida-

1 
kabul eyledi. Fakat nihayet o da bir kadındı ve her 

içmek üzereler... cıı 
re eden sivil yolu şaşırdığJnı iddia etmek· 1 Hacer, esasen çok güzeldi. Fakat I1:r kadın gibi sevdiği kocasının muhabbeti-

Yengeç te Recyonun arkasından gir- R • Af•Ş 1 

e Sim Ve 1 tedir. Polonya makamlan tahkikat yapa·, rahim peygamber ile zifafından sonra ni alan Hacere karşı kin beslemeğe baş-
miş ve Eftimin sözlerini duymuştu. bilmek için kendisini tevkif ve tayyareyi glizel yüzünü başka bir nur bürüdü. Bu ladı. 

Kocagöbeyin oğlu Yengeci görUr gör- müsadere etmişlerdir. 1 nur müstakbel bir analığın nuru idi. •• BİTMEDİ _ 
mez hemen karşılamak için yerinden fır- ~. ---·--- - ---- • • .......... .-..;;:;;;,;r.iiiiiiiimm;;;::_;"iiii-:O.._;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;:;:;;:;;.· ;:;om;_,;;:;:;;;:;;;;::;:;;;~;::;=~--~: 
.t11111Rioiiiiiiiiiiiİİiiiiiiiiiöiii-.,;;;;;0iiiiiiı.--;_.iiiiiiii-.;o;·•-;.;;;;.--_..-..,-;;,;.-•··~-~~==:- WY'~ yatırıldığı zamana kadar tarassud nok- - Bu derece gü7eli~tlk;m ycnnın ğa sola kımılda;;:billi,f;k~ırt~kalk:ı z, 
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DEMiR MASKE Sonra odadan çıkıp ta aşağıya indiği monsenyör. bir kafesle kapalıydı. 

G = IJ!Ji 

Büyük tarih 
- 163-

romanı 1 ve macera 

Birde . ak arım saat kadar aı bir zaman 
d .. kUld'~ dudaklanndan başka bir isun anc . Y ö l ki karısı tam monsenyör 

o u. geçmışti. Y e da d bu 
- Ivon Lwnın· . odasına girdiği sıra o a ..... · na ilti· 
Ve, sarhoş gibi sallana .. odanın üstündeki odada Gniafo 

ınemek için duvar sallana, duş- . delikten aşağıda olan şey-
nun bulunduğu o~y~ut~~ tutu~a Iv~ - ı hak e= v~uş söylenen sözleri din. 
rnez de kendini diz .. gı: 1 ve gırer gır- lere Ş • 0 • 

- Allahım AlI hustu yere attı. lememişti. .. ın 
· · · a ım. d dl. B il onsenyor aras -

oin en melun bir kulun~nı e en se- Senmars, karısı e ro k bir nok-
Ivon sevdiği delikanlı denıek!.. da vaki bu buluşmanın en ufa 

' yı kurta k k amıştı Taın çı-
için canını fedadan çekinnu nna tasını bile gözden açırm · hid 

b ı k Yen, onunıa ka d b"' "k bir kin ve -bera er o ına • onu Yakından . cak.lan sıra a uyu 
için kendini istiye istiye bu zınd görrn~k detle merdivenlerden aşağı atılmış ve 

k ana ko- k b k1i en Ro • yan genç ız yere yuvarlllllnu§ bir hal oridorda vereceği emri e Y 
hareketsiz yatıyordu.. de Zarjla dört muhafıza mülaki olmuştu. * Karısını bizzat yakasından tutan ve 

Vaziyetin ne olduğu kolayca anlaşıla. Uz.erine bir Pars gibi atılan Senmars Ro-
bilir. 7.arja da rnonsenyör Lui için ıazungelen 

Senmars kendi kayığiyle adadan uzak. etn1rıerı verntl ti Yuka ş . 
•aşır gibi gösterdikten sonra hemen gerı afon, rtda delik başında bulunan Gni-
.. m · ve hareketi ile avdeti arasında · ınonaenyör Luinin ba ına tekrar 

zaman Senmars, Rozarjı ve içlerinde Le- - O kadar ınerak ediyorsan bizimle Bu mahzenden dar ve uzun bir mer-
küyer de bulunan dört muhafızı yarı beraber gelir ve görürsün .. Adına cölüm divenle daha alt kata inilirdi. Burası ta-
karanlık koridorda ve bir seviyeye ko - hunisi• diyoruz. mamen kayalık içine oyulmuş ve daha 
nulmuş olan Suzanın çoktan bayılmış Sonra maiyetine dönerek: girerken rütubetin ve yosun kokusu -
vUcudu önUnde buldu. - Haydi, dedi. Ölüm kuyusuna... nun insam titrettiği bir yerdi. Burada 

Melun kanbur usulca Senmarsın ku- Muhafızlardan ikisi sedyeyi kaldır- da duvar boyunca bir takım delikler var-
lağına eğildi dı. Leküyer öne geçti. Yürümeğe başla- dı. Bu deliklerin her biri kayalıkların 

- Size yalan söylediğimi ispat cttiın dılar. Kalenin bodrum zındanlarına gi- içinde ve sureti hususiyede oyularak 
mi monsenyör? den ağır ve demir bir kapıyı açtılar. RU- yapılmış birer çukura açılıyordu. Bu 

Detli, Senmars sadece ve soğuk bir ta- tubetli ve karanlık taş merdivenlerden çukurların ağızları genişti ve alt kısım-
vırla kısaca: aşağı inmeğe başladılar. ları gittikçe daralıyordu. öyle ki, tıpkı 

_ Evet: Senmarsın Gniafona söyle~ği son ke- bir huni şeklini alıyordu. Mevkuflar bu-
Diye cevap verdi. lime önden giden Leküyerin Uzerinde raya dimdik konulurdu ve ayaklan aşa-
- Vallahi monsenyör, teessür hakika- bir sevinç tesiri bırakmıştı. içinden: ğı tarafta, dar kısımda vUcudun sikletl 

ten çok müthiş olmuş... Şimdi madam - ölüm hunisi .. dedi. Allah bize yar- ile sıkışıp kalırdı. 
Senmarsı tedavi için hangi usule baş dım ediyor. Şimdi artık zavallı Suzanı Bu vaziyette buraya konulan mevkuf 
vuracaksınız? kurtaracağıma eminim... ancak yirmi dört saat yaşıyabillrcll. O 

Senmars sert, soğuk ve kesik cevap xxl da güçlU kuvvetli olmak şartiyle... Bu 
cöLUM HUN!ShNtN ESRARI sebepledir ki adına ölüm hunisi denilen 

verdi: 
_ölüm usulüne!. Kalenin yer altı zındanlan iki kısım bu müthiş zındanın misafirleri daimi de-
- Vay canına .. demek onu asacaksı- ve ikl kattı. Birinci katta, basık tavanlı, ğildi ve çok zaman da misafirsiz kalır

dar ve uzun bir mahzen vardı. Bu mah- dı. 

nız? A ~ l ak onun için çok tatlt bir iş- zenin bir tarafında, zeminden biraz yük- Bu iki bodrum ve ölüm zındanının 
- n.>l m 

0 
bu tatlı ve kolay ölU- sek ve tabut biçimi taş kovuklar yapıl- muhafızlık vazifesi tek bir kişinin Uze-

kence .. Hayır... b "yle b'ır şekilde mışh. Bu kovuklar, mevkuflar içindL rinde idi. Daimi surette bu rütubetli yer-
k d wil Onu en o 

me 15.yı . eg ·. ekişirken çektiği Mevkuf ayaklarından doğru üzeri ot de ikameti kabul eden bu muh fız, Sen-
"ldUreceğıro ki can ç w• • döşeli bu deliklere sırt üstil uzatılırdı. mars ve kafilesi bodrum merdıvenlerini 
o dakikasını görecegım ve ın-
her ıstırap d la damla ala- Baş kısmı önde kalırdı. Mevkuf, diri di- inerken ölilm hunisinde garip bir acele 

tiı.~-•"'' bö'ylece ve am k uld ğu b 4 d ta i · d j ı l\.au.u·- ri on u u 11 e mezar çın e sa- _ B rMED _ 

Kısa ve genit etekler tatlı ve göze hot 
~öriiniiyor. Fakat.. Oldukça uzun bacak· 
lara, yUltaek ayalı: bileklerine, oldukça 
düz forma mı maliksiniz) O vakit k3y
den yeni gelmiş ve henüz giyinmesini bil· 
miyen bir kadına benziyeceksiniz. Eğer 
biraz kısa ve etli bacaklara malik iseniz. 
modanm talep ettiğinden bir kaç santi
metTe daha uzun etekler, ne açık ve ne 
de fazla ince çoraplar giyiniz. 

Yeni moda, bütün kadınlara. kendile
rine lcal'fl gayet samimi olmalannı icap 
ettiriyor. Ve ayna zamanda hepsini de. 
vücutlanna, yüzlerine, ııiYini,lerine ihti
mam etmeie sevkettiriyor. Çünkü moda. 
bütün kadm1an çok Renç istiyor. 

Cenevredeki 
Görüşmede 
- BA...'fr A RAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

c- Meclisin malömu. olduğu üzere 
hariciye nazın Lord Halifaks, Pariste 
kaldığı müddet zarfında BB. Daladiye ve 
Bonne ile görüşebilmişti. Keza Cenevre-
de de, Sovyet hükümetinin Londra sefiri 
B. Maiski ile Londrada ba~lamuı olan 
müzakerelere devam imkanını buldu. Bu 
görüşmeler üzerine iki tarafın noktai na
zarlan birbirine daha ziyade yaklaşb. 

Son Sovyet tekliflerine lngiliz hükümeti 
şimdi ba~lıca meseleler üzerinde cevap 
verecek mevkidedir. Kısa bir vadede 
umumi anla,maya vasıl olmak mümkün 
olacağı kanaatindeyız. Gerçi halledilecek 
diğer baZJ meseleler kalıyor. F altat bun
ların ciddi zorluklara sebep olabileceğini 
zannetmiyorum.> 

Bu beyanattan aonra B. Atli, mecliaia 
Cmna Riinü Pantekot yortusu tab1ine gir
mesinden evvel, Hükiimetin Avam 1ca
msruma daha tam §els:ilde ;za1ıat v~ 
sinin mUmkün olup olmadaiuu ıonnut
tur .. 

B. Çemberlayn - Eğer yeni beyanat
ta bulunmak mümkün olursa derhal ya .. 

pılacağı şüphesizdir. Fakat daha baa 
noktalımn tavzihi icap etmektedir. Bu 
sebeple bir kaç ~Un bekl~mek lüzumunua 
hisd olması mükündür. Şu takdirde, &ft• 

laşma aktedilir edilmez hükümet bu bu .. 
su!!ta beyanatta bulunacaktır. 

Bu sözler amele aıralannda protesto
ları mucip olmuştur. Amele lideri, bey· 
nelmilel vaziyetin nezaketi sebebile aullı 
cephesinin teşkil ve tanzimi işinde hiç bir 
vakit kaybedilmeeeini talep etmiştir. 

Liberal mebus Adams tU suali sormut
tur: cMütearnzlara kaTŞl mani1ılann bir· 
biri üzerine yıkılması diğer milletler için 
bir endişe mevzuu olamaz mı)> 

Başvekil bu suale menfi cevap veT
miştir ... 



SAHiFE A 

m Büyük Millet Meclisinde 
Maliye Vekilinin muhtelif işler 
etrafındaki tenkitlere cevapları 

ler, barut, patlayıcı maddelerdir.. Bun
lar arasında da bilhassa köylülerimizi 
alakadar eden tuz ve tütündür. Tuz fi
atleri yüksek heyetinizin malfunu oldu
ğu veçhile yüzde elli nisbetinde tenzilat 
yapılmıştır. Tütün hususunda da köylü 
için ayrıca sigara çıkarılmıştır. Bu ma
ruzatım da gösterir ki, köylünün üze
rmdeki yükü hafifletmek yolundaki ga
yemize şuurlu bir şekilde devam etmek
teyiz .. Ve bu şekilde devam edeceğiz. 

Tapu Kadastro işlerinden bahis bu
yurdular. EvvelA şurasını arzedeyim ki, 
tapunun adliyeye raptı meselesi bunu 

. . . . maliye vekaleti kendiliğinden yapmak 
TARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - varılır.. l gelmiş, bono~ı ellerıne ve~ştir. ~e- istemiştir. 

Alnımın----~-(.ı'P~M~ 

Kara Yazısı 
Bayan ''Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç Yıldız 
-88-- BAŞ ı Bütçemizde yer alan konsolodler, dal- 1 riye k~an ~~ardan üç mil~on .~a Diğer memleketlerde oldu~ gibi ta-

. . ka t rı· I na- galı borçları da bu münasebetle izah raddesmdekı iiilkdar bazı gayrı muba- sarrufa, kanuıiU medeni tatbikatına ta-
~unu. m~ıbınce ;aş t rtie 1 i:ı er:eşki- edeceğim .. 937 senesinde tarih kongresi dillerin yolsuz ol~~. haksız olarak ken- allUk ettiği icin, bunun adliyeye raptı Burada beklerken hep Şevkiye çıkınız. T aluim bahçesine doira 
~dahi. ~b ~~e\ u U:~ vukua münasebetiyle yapılan mukayesedeki dilerine mal v~rıldıgı yolunda ~bu- daha muvafık olacağı kanaatindedir. hanunın yanında geçirdiğim ge- gicliniz. Ben arkanızclan gelir o• 
ıa~ ı~~ et azı ünhal bırakmasa- rakkama istinaden arzedeceğim : ~~ .. ihbar ilz~rıne yapılmasına luzum (Bravo sesleri.)) Encümende de bu ceyi dü!<:iinüyordum. emniyette olcluğumıı hisaedince 
ge e ~e . · as en m k ·ım · · İngilterenin bu kısım borçları bütçe- gorülen tahkikatla alakadardır. Bu tah- sekilde görüsülmüş ve adliye vekili ar- T- l 
lar dahi hır memurun as ere gı esı, ıs- . . . kik b. · ·lm · · tiz · ta di · . · · · Ah bu fakir evin içinde geçir- yanınıza ge irim.» 
tüa etmesi vefat etmesi veya başka bir nin on misli, Fransa sekiz ırusli'..Yug~s- 1 at~ tirıtiryı es~etınd arebn m çakıne - kadaşun tetkıkat yapmak isttkik~miştir .• Bı- Bu •atırlm merakımı bihbiitiin 
sebe le a~ası gibi hallerde esasen lavyada beş misli, Romanyada dort mıs- emem~ş · .. un~~ ~~ .. azı evr naenaleyh yapılacak bu te at netice- eliğim temiz ve namuslu gece .. Yu-

p f k dilC d vuku el li Bulgaristanda dört misli Yunanistan- gelmesme luzum gorulmuştur. sinde varacağımız her hangi bir sureti vamı yıktığım gündenberi ilk de- tahrik etti. Vakıt öğle olmufla. 
bu ~ .en ı gınk en a g - d~ dört mislidir. Bizim b~rcumuz ise 460.290 liralık bakiyenin de bonoları halli ve neticeyi yüksek heyetini-ze ar- la olarak bir namuslu ratı altında Pastahane kaclmlı erkekli iman-
nıektedıx Yem ge ece memurun maaş ılm ld v hald sahi ı · · li 3' 
,_ · ·b· t _ _.. __ . dan bütçemizin yalnız bir mislidir. Binaena- yap ış 0 ugu e P ennın ge P zetmiş olaca!hz. yattun... VakıaA Muhlı·• beyle ge- larla clolmııftu. Esa•en tuvaletimi .11.anunu mucı mce za en =-=l ay kı d .. t tın 'ş olduk! d d layı o l ık sık d •. 
itibaren maaş alması lhım. olduğu için leyh biz bu cepheden en mesut sım a m~lacaa ~ t' emGı · .~bındillan . 0 Tapudaki memur arın Is T egıdş- çircliğim zamanı ahlak bakımın • tazelemek bahanuiyle çantamı 

. . 1 d b' tas f aki bulunuyoruz. verı ememış ır. ayrı mu a erın va- mesinden sikayet buyurdu ar. apu a ld "' d h kalk 
Uıı:ı:ıy ~ ar~~r e ır ~ru ~ Maliye bütçesine gelince: 8 milyon ziyeti budur .. Yani muhterem hatibin veni teşkilat kanunu tatbik edildiğinden dan kötü telakki etmiyordum. açmıf o ugum an emen -
kd ta/;1'· 1 . ann:.:aı cazıp tl~ğm - yedi yüz küsur bin lira maliye vekaleti- bu hususta vaki endişesine mahal olına- bazı tebeddüller yapılmıştır. Bu devam· Çünkü bu çok eyi aclamla olan maklığım clikkati çekmedi. Göz 

8;1 b~g::.::; mani caı:PY;~sraflara ne taallftk etmiyen muhtelif daire ve te- dığı kanaatindeyim. lı olmıyacaktır. . münaıebelim bir yuva kurmak aca ile etrala bakmclımıa da Fe-
~are . Y lmı ' Y af1 nakil - ~ekki.illere yapı1acak yardım ve iane tah- Kanunların karışık olduğundan bahis Tapu memurları tarafından iş sahiple- içincli. Eğer talirizliğim olmaaa rid beyi göremedim. Paıtalaane
, anılıncazktıpdıro byan mdularasr varakill ~- ~isatından müteşekkildir. Bu çıkanla- buyurdular. Maliye vekaleti bizi bun- rine hüsnü muamele edilıned.iğinden şi- idi Muhli. bey b-nim nı"k~Lımı den .,.ıktun. Cacldede yurumeğe 
P a a , uyur · e er -- · d k rtarsın bilhassa t kaüt murin sil il · .... "" :.-iaiınd kaste bö 1 bir tahsisat kon- cak olursa umumi bütçeye nazaran ma- an u ' e 'me kAyet bııyurd•ılar. Her ve e e ış sa- mutlaka yaparclı. Erkeldne pek btıflaclun. Fe-ricl bey bana ne .öy.. 
d v an f ~ Y e . Fakat hakikat liye bütçesi yüzde altıyı teşkil eder. Bu hare~ kanunla;ı. . . hfolerine nezaketle muamele edilmesi • l l" k ·? H lıald S br b 
ucf:~ ~~let Y~=tleri genişlemek- rakkam maliyeye tevdi edilmiş olan hiz- Malıye ve~eti,. ken~e taallôk tebliğ edilmektedir. Bu tebligat bilifına ınan o maz ama ... O başka türlü ıyece tı. n e a ı ey 11e 
~ b··ıc: . tatbikatı esnasında metlere nazaran istiskar edilmez, zanne- eden kanunlar uzennde .cıddi mesai sar- olarak hareket eden memurlar varsa biT erkekti ve benim yüümden Nihal hakkında, daha doğnna 
bazı h~=m ~~nm .. rtil sık sık vazi- derim.. fe~ekte old.uğuna emnıyet buyurmanı- isimleri lütfen bildirilecek olur~ derhal tatlı canınclan olmuştu .. Dedim a.. clünkii ba.kın hakkında ondan ef
yetlerde ı:ümk~ g:lan ~rtiplerden mü- Tediyat sıkıntısı olduğundan mayıs zı .. ~er. Tad!le muhtaç ~~anlan ihzar ve hakları;ıda lazım gelen ceza tatbik edi- bu evin bıı Fakir muhiti bana çok rallı malUmat alacağımı umayor
:Dakale mecburi eti hastl olmaktadır. Bu ayında fazla takibat yapıldığından bah- bu~ meclise arzedec;egu:.. lecektir. tatlı geleli. Fakat oracla lazl.a lıa- clum. Arkama bakmıyordum. Fe
Jb .• kaled bium müstağni olmamıza settiler. Fazla tahsilatın son aylara hıra- Dıger tar~ da hır m;vzua tem~ Maliye kayıtlan ile tapu kayıtları ara- lamazJun. Şevkiye hanımın -8y- riJ beyin pefimJen beni takip et-
• ._~: kten Hiç b. m1 k t b kılmamasına ;.,..,.et ettiler. Hakikaten eden muhtelif kanunları hır araya geti- sında tevafuk temin edilmediğine işaret h . "'. I k b kib • beli" L 
m~öll yo ur. ır me e e un- -c- k alak d ı · · · k< la 1 lecliği gibi '1a mu it te b~ni hal. tıgıne, a at uta ı ı elmeR d üstay . lm dıy .b. bizim mbi buyurdukları gibi vaktiyle mayıs ayın- rere ~ a ar~ mesaıs~ ~.Yaş- buyurdular. Gayri menkullerin tasarruf • el""' . c1· S-L __ L 
ıı:; ~ 0buı8 gı tirı memlek:tin da vukubulan tahsilat, daha evvelki tırma~~ çahşacagız. Ve kendi!:~ ar- vaziyetlerindek:i değişik]ikler tamamiyle clumazdl.... ineme ıgıne emın un. uc .ı« 
it .. y . ~ un~ ktur F tahsilAt aylarının yüzde elli belki yüzde zu ettiği ıslahata devam edecegız. tapuya aksettirilmediğinden ileri gel- Şimcli ben ne olacaktım?. clükkanların önünde Janıyor, oit-
L~ mu~~akgrualol ~mhaa deli yo · : di~- seksen fazlasına çıktığı vaki idi .. Fakat Berç Türker arkadaşım altın stoku ve mektedir. Binaenaleyh kadastro tahrir- Her ıeyden evvel bir de mah- rinlndeki kadın eıyol.arına bakı-
aat mun e enn asgarıye m - il ll dik d"viz . u arttırıls taka usu il 1 dile k 1 da el ii1m . ·mkAn bulundurulmasını ben son senelerdeki tahs' cetve erine · - o pro~on . ın, s - leri ere ce, tapu ayıt arı aramı keme mesele•i varclı. Sabri beyin yor am. 
d ı:s::;Iı:riyle beraber gayet samimi kat edilecek olursa neticenin değişmiş Hl ıslah edilsın d~diler. .. daha sıkı irtibat temin edilecek, bugün bana ikametgala olarak göıterJi. Taksim meydanını geçmİf, Td-
of~ temenni ederim. · olduğunu kendileri de teslim eder~er.. ~tın. S:Ok~u ~b buldukça, doviz tesadüf edilen mUskUlat bittabi orta yer- ği yer btukına ıığram•• 118 mühiiT- .im ba/ıretıine cloğru yayan kal _ 

Tevhidi mübayaattan bahis buyurdu- Mayıs ayında vukubulan tahsilat diğer v~yetimız müsaıt oldukça arttırın~~ den kalkmış olacaktır. -r :.-
Jar K ıas· ed b te . tmişizdir tAylardan farklı değildir. Fark varsa bile gerı kaldığımız yoktur. Takas usuliinun Maliye bütçesindeki harcirah ve kır- lenmifti. Vakıa orada polialer, duunclan yiiriiyorJam. Stadya. 
tr · 1;[ ı~:.u n·ğmın ~ti çl • pek cUz'idir. o da sene içerisinde na7.1Il1 ıslahı noktasına gelince, bunun üzerin- tasiyenin arttığından bahis buyurdulal".. kırlı yılcla bir tali ueri, beni ya- mun kapı.nnclaki lmdı.kçmın 
L!~ elden .

0
d ... ·b ı er yat~ hesaplara alınan bazı rakkamlardan ve de sureti nıahsusada heyet teşkil ede- 13u SP.neki münakale cetvelleri tetkik luırlamamı•lardı tıma.. Rumi ka- önüncle lındık alma bahanuiyle 

ıwc e en ı aresı ıçın u mevzuun emı- k dı tetkik t tırdık --'- 7 

· · · t tkikata ihti. ld guny k bütçe emanetinde iken müruru zamana re uzun uza ya a yap · buyurulacak olursa bunlara konuınn ydlarcla, ilmühaberlercle benim durclum. Bu suretle belli etmeclen m ıçın e yaç o u u en- Ra htik" t dil t l~ i · • 
dileri de teslim buyurdular. Tetkik ede- uğrıyarak orada geçen mebaliğden iba-

1
A poru 

1 
umt deb'elverd .. ~~· ül' ~. çın tahsisat munzöama istemek meeburıye- de oracla oturduğum yazılı idi. arkama, gelcliğim yola baktım. 

eeğiz rettir. Vergileri miatlannda tahsil et- azım ge en e . U: er uşun .. u~or.. tinde kaldık. nUmüzdeki sene bu ihti- kl kal K 
M.: .. d tenzilat . mek hususunda maliye cibayet memur- Veraset ve ıntikal vergısı üzerınde yacımızı m~'!:art dikkate alarak ona göre A una genç ve eyi pli miicl- im.eler yokta. Acaba benim pa• 

b uv?Zene t~~~ ~n . t ~crası, lanrun sıkı kontrole tabi tutulduğundan tetkikat yapılsın. vergi birleştirilsin bu- tahsic;at konmuştur. Bu ihtiyacın mah- cleirımami geldi. Ona gidip gör- tahaneden çıktığımı görmemi• mi 

dular
u yerınDünkil~ ge. ır tunyde ışared izahuyurti- müsterih olsunlar. Kendilerinin bu bap- yurdular. Bunun daha basit bir tarh sulUdür. mek ve ondan akıl danışmak en icli? Yokıa cıktıktan •onra ka.vp 

· manıza a a et - ul .. ·1 lın · · t tkikat ak d v b' h k l d · "? N l l L lim veçhile bu sene yüksek heyetinizin taki maksatları ~~!dır.. usta u Öe ~ ~;~:çın e b ih ~;m . - Kağıtların damgalı olması mevzuuba- Ol(nl ır are et o UTı u. mı etmııtı. e o una o mn T aR • 
malfunu olan ahvalden dolayı vergiler- MAAŞ~I:A UCR.E~ ARA- lız .. w· ~u~ .. . : d~ene u c e emın his değildir. Kağıtların hususi surette Pastahanede kendi başıma otu- sim bahçesinin köşe.ine haclar gi. 
de tahfif icrasına imkin görmedik. Fa- SINDAKI :;1ISBETSIZLIK . . e ecegımızı u1?1 e. ıyoruz. kullanılmasına mı:lni olmak için kağıtlar rarken hep bunu diü,ünüyordum. derim, declim. Tam köıenin ba,... 
lat ayni zamanda ilaveten arzediyorunı . M .• aaş.larla ucretler arasınd .. aki.. nısbet- . Balıkların di.namıtle avlanmasına mA- fiJigramlı olarak yapılmıştır. Damg.ah B" al k L l k k 
ki bu yoldaki mesaimize blitçe imkfuıla-. sızlige ışaret buyurdular. Buyuk hakla- nkı olunması_nb~ ışarebt buyurduldar. EsM~~teen kSğıtlarda damga muhtelü yerlerdedir.. ır ar ı gar•on yanuna yaRlaf- na ge miş ve artı clönmeğe arm 

. 1 k bili' telif lanl . 
1 

d n vardır. Yalnız umumi bütçe dahilin- anun mucı ınce, u memnu ur. u - Filı'gramlı ka")(..tlann ise her tarafında tı. Masanın Üzerini elindeki pef- veTmi~tim lıi yanımda birdenbire 
ny e a 0 arını ıcra yo un a- · I · .. ··ıdük' hakl da kan··- 0 0 ' k• l "l "b' r. ı· b" t b•l el d O b'l" li mesaimize devam edeceğiz. Bunu yi- den maaş ve ücret alanlar arasında de- casır erı goru ce arın UllJ olduğu için kullanılması damgalılardan ır e Bl er gı ı yaparRen e ıme ır o omf> ı ar u. tomo ı ın 
ııe tekrar ederim. ğil, mülhak hususi bütçeli daireler ve mu8!11ele yapıiac~tır ve yapılmaktadır. daha emniyeti müstelzim bulunuyor. ulak bir pusula tutuffurclu. Etra- içinclen Ferid beyin •esi: 

Vergilerin tarh ve tevziinde kolaylık sermayesi devlet tarafından verilerek Kazım Karabekir arkadaşunız şu nok- Maliyenin kırtasiye deposunun işlek lıma bakındım. - Servet hanım~. Senıet .• Ça. 
görUlrnesine temas buyurdular. Esasen teşkil edilen mliessesata da bir ahenk talara temas b~~dul~: bir caddede bir binada bulunduğundan Tanıdık kimse yoktu. bak .• /.,.eri girin .•• 
hedef. . . d .. d .•. ve intizam tesis edecek olan barem ka- Vasıtalı vergılerın yüksek olduğunu b hs ·ı Kırta . ..d .. ı-··ü y . B l b k :r 

'b· :ı gj=• üku:n fl ~e.tti~ nununun tadiline ait layiha yüksek mec- ifade ettiler. Bilmünasebe defaatle işa-· ahir~tı ehl st sıyeb_mu d ugıun::- u pusa ayı ana im göndere- Diyordu. Hemen otomobilde 
f ~k 11 o. amakm ebulmaktaen ıçındıro- lise takdim edilmiş bulunmaktadır. Büt- ret ettiğim veçhile, ve yüksek heyetini- c;edır eBes pod kuzane :;asın~ Se - bilirdi. Ve içincle acaba ne vardı? bana böyle ıe•lenen Ferid beyin 
.iitY usu erı ar ve ·· ·· · d b ı~ ih ·· · d b" .. Jn ilk günden beri üzerinde ,,alı.,..•gı" ta · unun ° 0 a~ v · ne- Gizlı· olarak verı.ld"gı"·n tl el Ş /ö d b" • Mevcut vergilerde bu gayeyi istihsale çe encumenı e u ay a uzerın e u- . : . ~... lik icarı iki bin liradır. Üç sene için is- 1 e nazaran yanma a a ım. 0 r e ızım 

ed 1 cak edb. 1 d .... ülm yük mesat sarfetmiştir. Bütçe müzake- ;aye vatandaşlarımızın ekserıyetini teş- . dilrni . dd . lUI 940 gizli okunmcııı ltizımclı •· fOlördü. 
~--_:rktao ad t hır eçalır uşunmamızdaektedve resinden sonra yüksek Meclise arzedi- kil eden köylü ve ciftc.i halk üzerindeki ~~~de b·t ş, ktm~ ~a~a~~ b ii~d- g• k el k.k b IJ-.ı· S aııu.wa ır ve u ş e- . Ü . . . vergi yükünü hafifleştirmek ayni za- :'lillll e ı ece ır. u m - ır aç a ı a e .?uırn. on- Son süratle Harbive • Şilfli yo-
vam etmekteyiz. Şunu da arzedeyim ki lecektir. mıt ederım ki bu da maksat . . . . . . .' . ~etten evvel maliyeye ait her hangi bir Ta çantamın .ar. asındaa ousıılayı lana atddık .. Ferid bey fOliJre: 
'b .. ki b günkü. •• • ve arzularını temin etmiş olacaktır. manda vergilerımızı istihsali tazyik et- b' b şala k ] nakled k d el S el l 

ugun es ye nazaran u sıstem· V kfil . al ak h d ba miyecek ödeme kabiliyetini aşmıyacak ına o ca o ursa ve oraya e- ay ır ~· • az e tuva el yapıyor- _ Alman bahçeıine •. 
de epeyce süratli merhalelerle hu'ılıru- ed l et. el~e kum b ldus;ısun ~ - bir nisbette bulundurmaktır. . Evvelce cek olursa mukaveleyi feshetmek şera- mupm gıbı çantamın kanadını Emrini verclikten •onra bana 
nuza gelmiş bulunduğumuzu cüretle zı a a etsız uuer vu u ugunu ışaret .. .. . . . . . itimiz cümlesindendir. Bugün bir tahsil ak b · • • • 
,_, d tm k ki.in' d b-·' buyurdular Maliyeye ait kısımda her koylu ve çiftçı halka ylikletilen ve büt~ b . 1 aktadır B b. k mis açar aynaya akıyor gıbı ıçın- Jöntlii: 
.ua e e e mev e •wunuyoruz. · ... . takribe y d fazlas t .şu esı yaptırı m • u ına o - .J L • l t E l A • 

Bina ve arazi vergileri kazanç muame- halde bu yolda yapılan muamelelerimh. -~nın n arısın an . ı~ eş- . yonları da istiap edecek bir vaziyette ueRı pu•u ayı aç ım. rJVe a ımza- - Gecmi, ohun .••. 
' ' d ·cd t k b' kil eden lsar ve ağnam vergilen mev· ya b kt • F 'el y · S b • D c1· V • L 

le ~e istihlak vergilerinin tarh ve ciba- arn aselıne 0almavı dıangını· a ısmnııra~yevte1recyüks~' eırkmhuu- cuttu. Bu~ bütçemizde vasıtasız ver- yapıhnaktadır. Bin~enaleyh ~ b~a akite~ b , a ':!'d• en
8

.... kanı a n e ı. azıyeti Ra"1'adığun ifin 
Jetinde geniş mikyasta mükellefler le- m e e - . .. . .. rinievvele kadar bıtecektir. Bıttigı v t eyın arRa "f '··· ana uaca fan- ben de ona aynı av.retle mukabele 
hine olarak üç dereceli olarak itiraz nıer- zurunuzda arzederim. İdarei hususiye- ııı;ıler. yuz~e 40• vasıtalı ver~er yuzde o dairede kendimize ait binaya nakledi- lan yazmı.tı. ettim: 
il . . ı~ ..... - . . lerin idarei umumiyelere yardım edecek 60 nısbetinde yer alıyor. Binaenaleyh k . Maam fih b ..,;~ t 'ğim gi • • ,. 

c en yap~·'-'· Bu mükelleflerın mü- iy 1-:- ld ~ b" ı . . varidat bütçesinin geliri mühim mikdar- !ece tır. . a U&..u• arze ti - cSuınle gÖrÜftt!ek utiyoram. Siu d /( • olsa. 
messilleri dahi iştirak ettirilerek bu ver- vaz ete ge.,~ 0 ugunu, utçe erının .. . . . . bi kira bedeline nazaran bu dairelerin F .ı. ~ c1·1 • - e . ecmıf n ... 
il tarh lunmaktadır K zalik b yüzde 37 sini merkeze yardım olarak da koyden şehire mtikal etmiş bulun- lüks b ' . . sınıf dd d • ..:rL-~k aRat laRıp e r mlf olmaktan kor- •• Bir .. EDJ _ 
ı er o . e u ver- akt dı V tasız ergil . ühim ve ırıncı ca e e :r~ kıı B ll" _1 b ,... 
gilerde devlet alacağını mütalebe için verdiklerini ifade buyurdular. Mevzuatı ~ a r. ası • . v • erın m . icarla oturmadığı tebarüz etmektedir. yorum. e ı etmeaen aradan 
b . nih t k ik b .. . ka tetkik edecek olursa ifadeleri nisbetleri hır kısmını da şehirli halk ödemektedir. y takıml '--:..+ .... 1 •• kk li ka 
ır aye yo en, ugun vergl - 35 36 37 1 . d ki . ti azı an, Ar .... _., mure ep -

nunlarımızda gerek tahakkuk ve gerek- ~e ehe~yetli bir tashihe ihtiyaç oldu- d ğını' . sene erın e vazıye arze- lemler veriliyor. Bunlar yerli olmalıdır 
tre tahsil için bir müruru zaman tanın- gu tebarüz eder. ece · . . ve bir renkten olmalıdır dediler. Bwıla
nııştır. Yani devlet alacakları da nihayet İdarei hususiyelerin merkez namına 35 se~~sınde şehirlerden alınan ka- nn bir renkten olması kırtasiye müdtir
bir müruru zamana tabidir denilmiştir •. tefrik ettikleri para .şudur : ~ç, muvazene~ ~uhr8?, ~va kuvvet- lüğiinUn birinci dilekleri arasındadır. 

Almanlar Jngiliz politikasını riyakar• 
lıkla (!) itham ediyorlar Maliye teşkilat kanunu ile tahsilat Kanunu mahsus icabı bütçelerinden lerıne yardım gıbı v~rgilerdir. ~unl~ Memlekette tedariki mümkün olan şey

k!tipleri ihdas edildi. Bu suretle tahsil- yüzde birini hükümeti sakıtadan mü- m~uu 42.421.122 liradır. Y~ tekmil ter Avrupadan getirilmemektedir .. Av
darlann elinde bulunan defterler alın- devver evrakı nakdiyenin itfası için v~ıda~nuzm me~uunun yüzde '18.55 rupaya gönderilecek olanların giderken 
dı. Tahsilat için mükellef namına ayn, .Merkez Bankasına gönderirler. Heyeti n~ teşkil ediyor. KöylUlerd~ alınan ver- sıkı kontrole tAbi tutulmasını işaret bu-
ayrı vergi tahsilat hesaplan açıldı ve mecmuası 300 bin liradır. ginin m~uu 11.5~9.l21 lira~. Y~J yurdular. Avrupa maliyeye ait kısım - BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE -ı lilidir. 
\fergi borçlan gösterilmek ve bir kontrcr Nakden tahsil edilen yol paralarının °:Jecmu varıdatın yüzde 21·45 ini teşkil için şunu arzedeyim ki, Avrupaya gön- Diğer taraftan cDoyçe Algemayne> 
le tabi tutmak şartiyle her kesin hesabı yüzde 15 lerini yine umumi ve müşterek e er. . derilmekte olan talebe burada sıkı bir miyorlar. Almanyada infial o dereceyi . gazetesi Lehistan ve Romanyanın Jngı1İ2-
aüzgün tutulmağa başlandı. Bu saydık- yollara, gönderen vilayetlerin dahi yol- 36 s~~esinde bu ~bet ~ç, buh- imtihana t~bi tutulmak suretiyle intihap bulmuıtur ki gazeteler lngiltereyi kUçük Fransız _ Rus paktı karşımıda vaziyetle-
larıının k§ffesi bir kaç sene içerisinde lan dahil olmak üzere, sarfedilmek için ran, muvazene ve saıre gıbı vasıtasız edilmektedir. Ve orada da maarif veki- ve orta devletlere karşı empezyalizm ve · . t tkik d' ütalA 
yapılmış olan ve maliye için cidden bir Nafıa hesabına Ziraat Bankasına gön- vergilerden şehirlilerin verdiği 56.709 Jetinin mUfettişleri tarafından mütema- . akl! lı'-' "tlı d' 1 M L ~~1 e e ıyor ve ıu m aayı yürü .. 

1~'- dd k" b' liradır y · .. d ki ny ur ıua ı am e ıyor ar. c ar&•ıtüyorr JSli:Uı a olunabilecek şeylerdir. derirler. Bu da bir milyon 100 bin lira- usur ın · anı mecınuun yuz e diyen ta p ve kontrol edilmektedir. A b • 
1 Arkadaşlardan biri dün bir yalı me- dır. Bundan başka arazi vergisi tahsila- 79.5 ni teşkil ediyor. Bu vergilerden Maaşlı ve ücretli memurlardan bah- usga e> gazeteaı fUD an yazıyor: • cl..ehistanın vaziyeti sarihtir. Bu hua111-

ı;elesinden bahis buyurdular. Takdir tından yüzde altısını Ziraat Bankasına köylülerden alınanı 14.62~ bin küsur li- settiler. Demin arzettim.. Taaddül ka- .. « P~ntek~t yo~undan sonra hiç ta tereddüde mahal yok.tur. Polonya fn. 
buyururlar, bendeniz de diyeceğim ki gönderirler. Bu da 500 bin lira eder İda- radır. Bu da mecmuun yuzde 20.5 unu nunu yüksek meclise geldigıv· zaman bu ıupheaız yem bn vazıyet h&sıl olacalbr. ·ıt e il b" "t k. b'l" t '-b akd t · · k'l k _.J:_ gı er e ır mu e a ı ıye pa~ e -
evvelden bu yoldaki misallere çok tesa- rei hususiyelerin 30 milyon liradan iba- teş ı etme teuır. mesele de halledilmiş bu1unacakbr. Eğer Londra - Paria - Moskova araSJnda her . ..: y . 1 .1 h 1_i1d 
düf edilirdi Biın1 'ttik lmakta t b"• ... 1 . M k z· bank 37 . d d • ynidir ki 1 . t -L.1- • k kt '-ild mı§ul'\ anı, ngı tere er ne şeıı:ı e . ar gı çe aza - re u..,.e erme er ez ve ıraat a- senesın e e vazıyet a . rey enne eVillUK etmıyece no a ne ıeıı; e olursa olsun bir pakt aktedil-
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dır .. Tabii bunların biç kalmaması be- larına arzettiğim sebepler dolayısiyle Vasıtalı vergilere gelince, bunların varsa o kanunun müzakeresi sırasında miı bulunacak ve bu pakt karpsında kü- 0 ursa 0 s_un: 0 se ere an aşma 8 
•· 

pim.izin arzumuzdur. Fakat takdir bu- gönderdikleri paranın heyeti mecmuası köylüler ile şehirliler arasında ne suret- mevzuubahis edebilirler. Bütçe yapılır· ük' d 
1 

ti . •cball . h ._,_ rar vermış ıse, Polonyamn da Sovyet 
••·-·' k' b l büsb"t" izal • üzd 5 6 .. d be da al dd 1 t ·· tti"' · k il -'1- k k .. · 1 k tI · b"' l ' ç ve orta eve er LStiK en aKAm- R k · · · ·b ü .,uruıur ı un arın u un esıne y e . - yuz e ş on tı - ra e- e evezzu e gını er aın e ;ı.uuetme en mucavır meme e enn utçe en . . ueyaya arşı vazıyeti aynı prensı em e-
de imkıl.n yoktur. Bunlar eleman mese- sindedir. Bu hisselerden umumi müva- imkanına malik değilim. tetkik edilmelidir. Bu )üzuma işaret et- da karar vermek mecbunyetinde olacak- teniddir. Çünkil iki müttefikten biri di-
Jesidir .. Bunu nazarı dikkate alarak hir zeneye yardımı olup olmadığının takdi- Fakat vasıtalı vergilerin de köylüler- tiler. Muhtelif memleketlerin gerek büt- lardır. Demokrasilere karşı istiklalle ha· ğer kudretli bir devletle ittifak edince 
muvakkat maliye meslek mektebi aç- rini yüksek Meclise bırakırnn. den ziyade şehirlilere ait olduğunu söy- çesi, gerekse maliyeye ait sair mevzuatı reket etmiyen milletler fiilen tehlikeye ikinci müttefk t . 'ttif ki b ğl : 
tık. Burada yetistirdiğimiz arkadaşları Bunlar haricinde geçen sene kabul et- Hyebilirm. Bu vergilerden gümrük, mu- kanuniyelerinin icap edeu noktaları düşebiJeceklerdir. Her kim ki irtica ile l b . 1 ~ ~ aynı ~ .~ ~ .. k~. an. 
evvelbeevvel şarktan başlamak üzere ~~iz kanun mucibince beden terbiyesi amele, buğday koruma, istihlak ve İnhi- memleketimizin bünyesiyle kabili telif birlikte yürürse tehlikede olacaktır ( f) > mış fısayı a 1 ır. asen ngı ız . u u~eti 
muayyen memuriyetlere göndermekte- ıı:ın aynlan paralar vardır. Yüzde 2 nis- sar vergilerine de köylüleri alakadar bulunursa almakta kusur etmemekte- Al 1 . . • hnd k' b tara ndan Almanyaya karşı takip edılen 
'"~ o·~ ftan b tind dir B d d kıs 1 . man gazete erının n~rıya a ı u b 1 . . . h d fi d b d ,,~.. ıger tara yine tahsisatı ma- e e . u a mahalJinde sarfedil- e en ım evve a eleksiz, valsız değir- yız. • . M k .. çen er eme sıyasetının e e e u ur. 
liye bütcesinden verilmek suretiyle mül- mektedir. Merkeze gönderilmemektedir. menler ki bunlar tamamen vergiden is- Eski kanuna göre tekaüt edilmiş olan şıddet Londra. Parıs ve ~s ov~ın ıyı rakat Romanyanın vaziyeti baskadır. 
kiye mektebinde yüz talebe okutmakta- Münakalelerin fazla olmaması ve se- ti<ma ed:1-:--':-. zevatın muhassa~abna zamdan bahsetti- yolda olduklannın reddedılmez hır de-..... ~...... Zira, lngilterenin Bükreşe vaad ettiği ga• 
yız. Bunlar sırf maliye işlerinde ""ı·~a- ne sonundan iki ay kadar evvel yapıl- İstihlak vergilerimizin mevzumıu teş- ler. Bu noktaya başvekil cevap verecek-

kl ~~ b ai1 d rantiye rağmen Romanyanın lngiltereye ca ardır. Bu vaziyet zannediyorum ki masını ve bu mesele u vaziyete gelme- !cil eden şeker, kahve, kauçuk mamula- lerdir. me~at gibi masr arının ahiliyeye 
iki seneye kadar randriıan verecek va- !'in dediler. Buna bütçe encümenince tı, deriler, kağıt, cam, pamuklu, yünlü B. Galip arkada.şınuzııı temas buyur- nazaran fazla konulduğunu söylediler... karşı teahhüt altına girdi~i ve ln~liz 
ziyete velmis olacaktır. daha evvel temas edildi .. Ve maliye ve- mensucat, demir, bakır üzerine mevzu- duklan noktnlardan maliyeye ait olan Bir kerre mefruşatta geçen sene altmış kombfoezonuna iltihak ederek Balkan 
REF~ İNCEYE CEVAP kfilctiyle noktası noktasına mutabık ka- dur. Bunlardan şeker üzerine koyduğu- kıSJmları şunlardır : bin iken bu sene 80 bine cıkarılmış bu- bitaraflık siyasetini feda etmeğe razı ol· 
Refik Ince arkadaşım bütçenin yüzde 1ındı .. Bu temennilerine tamamen, nok- muz vergiyi 935 senesinde 3/2 nisbetin- 939 bütcesiyle muhtelü dairelere ya- yurdular. Zannediyorum ki, sehven ra- duğunu farzettirecek bir sebep yoktur.) 

63 ü Müdafaa, düyunu umumiye ve ma- tası naktasma. ben de mutabıkım.. de tenzil ettik. Petrol üzerine koyduguy - oılınıs olan zamlan sayarken maliyeye kamları birbirine karıştırmış olacaklar-
ı Ayni gazete Türkiyeye, bitaraflık sİ• 
iye tarafından bahsedilmektedir dedi- Gayri mübadil işlerinden bahis bu- muz vergi yalnız dahili fabrikalara mün- de 800 bin liralık bir zamdan bahsetti- dır. Geçen sene teklif ettiğimizin ayni-

ler, bu mukayeseden maksatlarının ne yurdular. Bu işlerin henüz itmam edile- hasırdır. Vergi filen gümrükten giren Jer. dir. Zam yoktur .. $u kadarını arzetmiş yasetini terk ettiği için sitemlerde bulun· 
olduğunu izah etmediler. Fakat ben bu- mediğinden ve edilmezse pek acık1ı ola- maddelere inhisar ettirilmiştir. Gümrük- Tenvir için arzedeyim ki, bu zamma- olayım ki, eğer maliye ile dahiliye ve- maktadır. 
nu kendi gruplarımıza göre tevzi ede- '!ağına dair bir kelime söylediler. Tavzih ten gelen petroldan istihlak: vergisi alın- liye vekaletinin ihtiya<'ları i<'in yanılmış kfiletleri mukayese edilecek olursa ma- Berlin cBörsu gazetesi de Lorcl Ha
ceğim. Müdafaa yüzde 35, düyunu umu- buvurmadılar. mamaktadır. Binaenaleyh, buradaki is- de~ildir. DünkU manızatımda isaret et- livenin ücretli ve maaşlı memur]arııun lifaksm, lngiliz siyasetinin zorbalık Jıal 
miye yüzde 19, Maliye yüzde 8 isabet Gayri mübadil işleri hakkında maliye- tihlak: vergisinin köylüye yüklendiği id- tiğim vechile muhtelif tesekküllere icao adedi 11 bindir. Dahiliyede ise 5800 den ve tesviyelerine mukavemete matuf ol· 
eder. Dünya seraiti hazırasına göre mil- de mevcut olan malfunat şudur : dia edilemez. Köylüyü alakadar eden eden ya.t-dımlar ve umınniyet itibariyle ibarettir. Binaenaleyh ara yerdeki tah-
Ji müdafaa grubu için her sene imkan G~en sene meclisi alinin kabul bu- başlıca maddeler çarıklık deriler, vergi- memlekette devletin bazı ihtiva<'larına sisat farkının büyük olmasını belki de duğu hakkında Cenevrede yaptığı beya· 
nisbetinde yaptığımız tahsisat zammının yurduğu kanunla bu işe kat'i bir şekli den muaftır. Köylülerimizin geydiği şa- kS!'sılık olarak konmustur. Hükümetin mazur gösterecek bir keyfiyettir. İdari natı red ediyor ve sunları ilave ediyor: 
(Ok yerinde olduğu hadisat ile de teey- hal verilmişti. Bu kanun mucibince bu yak, çulaki ve Amerikan bezleri üzerin- takdim ettiği layiha ile maliye bütce- masrafların toptan yapılmasını ve gön- « Almanya ve ltalyayı hayati menfa· 
yUt etmektedir. işle iştigal etmek üzere bir tasfiye bü- den alınan istihlak vergisi yüzde 16 - 17 sinde 850 bin liralık bir tasarruf vardır. derilnıesini söylediler. Bu mevzu ilze- atlerinde tehdit eden bir siyasete karşı 

Düyunu umumiye bütçemizin mtite- rosu tesekkül etmiştir. Bu tasfiye büro- derecesinde iken geçen sene kabul edi- Yine ihtiyaçlara göre bütçe encüme- rinde şimdiye kadar hiç bir zaman çalış- vaziyet almıyan ittifaltlardan azade dev· 
Jraidin ve yetim maaşlarını da ihtiva et- su şimdiye kadar istihkak mazbatası len bir kanunla yüzde dört nisbetinde ninde yapılmış olan tadilat neticesi ola- madık. Gördüğümüz bu alaka dolayısi- Jetler bu siyasetin zımni suç ortakları 
mh ek _übz~redyüzl deb~.9 n1is~ti diğer her o.lhakraakk 25 b~ilyon. 897 bbin 100 liralık is- tenİnzihisl. edi

1
ldi ı· belli ,..lak .. vu~bduldanahiilil~velilerdir. kEazı m

1
asraf- ~e40bubnüut t~tkdik ederek imkdikkafuı tgörualırız··rsek mevkiine düşmek tehlikesine maruzdur• .. !~:~ ... ı.ır"1":~ .. e~ .. ~1~t:~_:ı;_r!;. ~~a~s= t~ tes ıtetm~t~e ~~~n.19.47~.227 •• ar.'!'1'!l ~emce, bunun~ .•. ar~zerın .. e ye ~&mu ,,--ese er.ya-~- çes~ e .. naz~n e · 1H tıh 
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Türkiye • Rusya L. ........... ~!.Q.~~!... .. !i~!..!:~Ş,!. .......... J ~aıeı.n ... 1a1armdanı-[ B o R SA 1 
Ik

. l k t d k. Toprak mahsulleri stok-~~ ;i;~ı:~?E 769 Albayrak1lzt!M 

ı mem e e arsın a ı l . 1 ~:1'~:1:~ek~~;.~~::ha~:d:; ~ ~~~:~:!: 
d ti k k k tı•d• arı tamamen satı mıştır gazinolarla umuma mahaua kır 877 Yekfuı os u ço uvve 1 ır. bahçelerinde ve panayır yerlerin- 678511 i Eski yekıin 

de bulunan bilardo, tavla, dama,, 679388 i Umwnt yekfuı 
1939 Arpa ve bakla mahsulleri piyasaya satranç tahtalannın ve domino ve ~0• : 

iofya - Mir gazetesinde T. Medkof podin Potemkinin ıoo günlerde Ankarayı d:.llL- k l l k tombala takımlarının reame tahi, N~· 9 
1'ürkiye - Rusya münaıebetleri hakkmda ziyaret ettiğini habrlatmak n bu ziyare· QTZe "C9'11e ÜzeredİT• f er pe bulunduiu ve bu yerleri ifleten • No: 10 

tunlan yazıyor: tin böyle bir maksadla yapıldığını ileri y,akında hararetlenecektir ·, lerin her sene mali yılın birinci No. 11 

13 15 '75 
14 50 15 50 
13 125 13 2S 
13 13 

12 75 
13 25 
13 75 
14 75 
18 

Dünyanın geçirme1cte olduğu karışık sürmekle hata yapmamış olduğumuzu ayı içinde müesseselerinde bulu- ZAHİRE 
t«nler ve moralda görülen iatikrar.Wık- eöylemek istiyoruz. . . ... ~ nan ve yukal'ıda cinaleri yazılı 12 çuval Susam 19 '15 
lar her tarafı iatill etmekte ve bqnclmi- Montreux müzakerelerinde Rus dele- Son ekonomı haftası içınde şehrimiz tihsal nuntakalannda dogrudan dogruya olan oyun aletlerinin cim ve mik- 40 balya Pamuk 34 50 
'd · ticaret ve zahire borsası tarafından neş- harekete geçtikleri söylenmektedir. t ·• t • b. be . 19348 kilo yapak 53 50 M 
,. politik durumu daha fena bir tekJ• ge.leri Boiazlardan geçecek olan yabancı redil . lan .. d 1ik +•o 1. t 1 . . ğJ alıcılar ~ ..... ı.1.dır arını 1101 erır ır yannameyı 2181 kil K. Ce . 13 18 . . mış o gun e sa~ ıs e erı Pıyasa sa am ~.._~ · akb uk b·ı· d . o vız 
•olanak.tadil". Da itibarla dilnya efk.ln dnlet gemilerinin ecrbest geçebilmeaı muhteviyatına göre borsada satılmış zEYTINYAÖI: m . m m a ı ın e beledıye --------------
JUaumi7e.i bütün deYletleriD barict ai- keyfiyetinin tılhdidi fikrini bütün mevca- olan ticaret eşyasının cins, mikdar ve Hafta içinde borsada sıra malı birin- talıail tubelerine vererek tabak -
rasedmini derin bir aIAb ile tak.ip etle- diyetleriyle takviye ederlerken Türkiye hafta içindeki azami ve asgart fiatleri el neviden sekiz ton zeytinyağı kilosu kuk ettirilecek resmi ödemeleri 
tıaektedir. Bunun içindir ki Potemlr.iDin ile olan dostlukJanna istinat etmi~ ve asağıdaki gibidir : 36 kuruş fiatle satılmıştır. ve mali yılın 2 ci ayı içinde yapı-
l\~ ziyareti birinci derecede ebem- böyldikle Türk harici siyaseti üzerinde Cins mikda~ az çok Zeytinyağı Uzcdne. bilhassa ihracat lacak yoklamada resmi ödenme-

Günlük bir pazar 
açıldı 

IDİYetİ haiz bir hidi.e telalr.ki edilmek· mne.ir olarak kendi menfaatleri bakı· M h. B ğda Ç;
66 6 00 

i~in geniş. ~ta :ıtf yaf~ma;~d;:: mif oyun aletleri görüldüğü tak-
lıed~~L..:..a r-..ı.L mmdan Boiazlardan istifade edeceklerini B:kla u y 80 ~:~~5 3:875 ~~= ~~ iç~· ya~~akta ve dirde ~uayyen olan l'esi~den Ş:~!':t:.::: := 
~·e 'ıf4U.-. Ruqua ile Sultanbk diifüıuniitlerdi. Fakat. bütün büyük dev- Çavdar 194 4.125 4.125 ·sabun imalathaneleri için de mal milba- b&fka bır katta ce:ıa ahnmaaı ıcap YERDE 

ffürki,em aruuıda amlaıca Miriip Plea letlerin Türkiyeyi kazanmak istedikleri bu Mısır darı 48 4.25 4.25 yaa edilmektedir. ettiğinden buna mahal bırakıl • OSMAN BAKKALOOl.U 
bir lauumet vardı. Büyük Petronwı ha- zamanlarda pek tabüdir ki Sovyet Rusya Muh. Pamuk b~ya 592 36.00 47.00 İhracat için h8:1i •w~zır .. fıatl~ mamak üzere &.lakadarlarm önü- Keten iplikleri, halık peni !lik, biildilil 
leflcri yıllarca ve yılarca Boiazlara bl- diplomatik faaliyetlere atılmak mecbu- Muh. Yapağl kılo 11937 54.50 56.00 mUsait telakki edildigıne gore zeytinyağ· müzdeki Haziran ayı içinde ka - biiküsüz, her nevi i:~klerlee makara ve 
~ olmak "e böylelikle kendilerine Ak· riyetinde kalmıştır. Gospodin Potemkinin M. Palamut kental 3~~~ 3s5.oo 475.00 lnnmız. tücca~ arasında elden ele nunun kendilerine vermelerini hazır yorgan çarşaflan, çarşaflık. yatak· 
:.lenizdc rnah....,. t . tm L _,iv)o k ld w _ k··ı- d I b k K. Ceviz kilo 1 15.00 18.00 dcvredılmektedır. tt•w• b 1 1 lık g·b· b" ı~ la d k l .,. -~,. emın e e~ gay--.,, maruz a ıgı m~ u at n ası u no ta- İç ceviz kilo 4350 SO.OO 55.00 Pivasada simdilik slikt1nct mevcuttur. emre IITT eyanname er e oyun ı ı . ı~ eve azım o n o umıı ar 

· ppdılar. Fakat. Kemalizmin Türkiyede dadır. Çünkü, beynelmilel barışı temin incir 663 16.0() 17 oo · l YAGI: a etlerine ait resmi bul nduklal'ı toptnn fıntuıc pcrak~~c ~a1?ız hu pa· 
ırer\etmem üzerine iki memleket araaında k d. 1 T ki d k d w• . Pffi NA k b l d. ah ·1 b zarda satılır.. Bu gıbı ıhtıyaı;lannm ma sa ıy e ür ·yenin e i tirn e ect-gı Çek. üzüm 737 11.50 16 00 mınta anın e e ıye t sı 'u e • b d 1 k f ı· . i b d 

_. __ ,1._ • • • .___L d · d laşıl • • • ,. um an n ma men aa ınız ca ı ır 
!rl'Pmau wt "' IDAZl7l unu~ oetane bir beraberlik karşısında Türkiyenin Rus Zeytinynğı kilo 8000 36.00 36.00 Sabun imal.'\tı için yapıl ığı an an lerıne vermelerı ılan olunur. ı _ 26 (922) 
müııuebetler temin etmek n mU,terek menfaatlerini ne dereceye kadar koru- Pirina yağı kilo 15450 18.00 21.5 j bu mUbayaada malın kalite itibariyle 24-25- 1750 (1022 
bir ai;yuetİn zaruri bldığı k.arplılr.lı men· yacagıw m--Lu}dür. BU(mAY : tenevvü k.arşısında fintler tehalüf gös-

cyıı k ed tiyacı olan 800 kilo dana eti sa • 
faatlerin icaplarına göre müteltabll bir Rus Ja on muahedesini ve umumi terme t ır. 1 - Azizakyürek Bulvarının 9 
uostl--L h tm-'- 1 ..... So - P d. . . . ..... d Hafta satışı olara)c yukarıya işnretle- Haftalık satış olan 1545() kilo pirina eylu··ı meydanından 1.t.ıbaren 1396 tın alınması ba,katiplikteki f&rt· 
.,. u-. avası yara ıu;. o muw.-r. v- harpteki cGöben> ha ısesını gozonun e diği i b ğda mikd da 1706 A"50 L•'l 18 .. t ba h ık k 1 R T- k. B M . . . m z u Y :ırın n çu- ağından~ :ıu osunun ve mu c • l 1 namesi veç ile aç e si tmeye 
~t • usy~, _ur ıye • Meclısını tanı- bulunduran So':et . Rusya her eyde~ valı yumuşak 614 cuvnlı sert ve 646 çu- 1~ llOOO kilosunun ise 21.5 h-uruştan sa- sayı ı ıo~ağa kadar olan kısmında konulmu,tur. Muhammen bedeli 
yan ilk buyük devlet olmuştur. 1921 se- evvel kendi tesırlen nltında ve kcndı valı da ekstra mal lmydiyle satılmı,ştır .• tıldığı nnfaşılnuştır. paket t8'lariyle 3200 metre mu- h 
.. esinde Ankara ile Mos1cova arasındaki menfaatleriyle bağlı bulunan bir mınta· Yumuşnk mallar 5.625 - 5.875, sertler Bu nevi yağın piyasa vaı.iyeti zeytin- rabbaı yeniden dö,eme yaptırıl - 200 lira olup i alesi 9·6-939 cuma 
jlostlulr. miaakı imzalandıiı zaman sul- kanın kendi emniyetinin anahtarlarını 4.75 - 5.5 ve ekstra mallnr da altı kuruş y~ piyasasının ayni olarak kabul edil- maıı bat milheadislikteki keşif ve günü saat 16 dadır. ı,tirak ede· 
ama. halife ve ittilif dnletleri kuVYetleri elinden kaçırmasına muvafakat etmiyecc- fiatle muamele görmüştlir. mektedir. tartnameai veçhile kapalı zarflı c~kller lS_ lirahk tel~linat makbu. 
ı.enuz latanbuld bul lardı. iki W• bı-d· Mevsim sonu milnasebetiyle hundan CEVİZ VE CEVİZ tçt: k ·ıtm k l tur Muh zıy e encumene ge ır er. 
, • ~ . .~uyor iP ta 

1 ır: . . . . . evveJki haftalar içinde piyasalarda te- e sı beeyd el. 
1
on
6 400

° m~1. •1 .hami • 2 - Darülacezenin ıenelik ihti-
J:levlet arum .• dak.i idıoloıi.lı:: .farkl~ rai- Bu "adıde ~esbıt edıimıı hır garantı rcffü meyli görUlmesi iizerine dahilden Haftalık satış olarak yukarıda işaretli men e ı ' ıra o up J a e- 1 10 000 k"I "k. • . 

b ,.__, eml-L h t tte 1 d - d b b t k • 1., ıl!. 939 I .. .. t 17 d yacı o an , ı o ı mcı nevı 
IDetl u mı m e1tet anc myue mevcut o ma ıgın an unun, arışın a - külliyetli mikdarda mal gelmiş ve bu mikdar kabuklu ve iç cevizlerin eski sa- 11 .>-v-- I& ı gunu ıaa e • k .. · l b k.. · 
Jnüoterek hareket etmek için kar§ı~ıklı viyesi için kendisinden (Rusyadan) iste- sebeple bilhassa şarktaki istihsal mınta- tış olup son hafta kinde borsaya bu ka- dir, 2490 sayılı kanunun tarifatı r.kmek~ın satın a ı?ması h;· atıı; 
-,.gıyı esas ittihaz etmiş ve böylelıkle nen ve beklenen fevkalade fedakarlık knl:ırındnn gelen buğday fiatleri bir yıtla yazdırıldığı ıanlaşılmıştır. dahilinde hazırlanmıt teklif mek- ekı t;

1 
1 fartnkame1sı veç Mı e haçı 

kendi dahili reJ·imıenn· ı· kuvvetlendirmit hn·-b·ıyl• Rus politikasının tesir yapa- mikdar tenezzül gösterm~ir. Anadolu Mevsimi olmadığından bu madde üze- t l ih •- ·· ·· • t 16- sı tmeye onu muttur. u am-....... ... up arı aıe gunu azamı aaa b d r 800 r ı "h 1 . 
bldular. cağı da şüphesizdir. Bütün bu formaii· m~da:ındp~ fiat dvazıf·yeazltl geçenlhbaftal kidnin rirıie siiRmdilik piyasa yoktur. ya kadar encümende riyasete ve- me9 n 9e e ı .. ~~a o ulp ıdadesı 

11_. mi k .LL! ;:_._-L fa- 1 d tiil h .• d 1 aynı ır. ıyac:a a aca ma u un u- NC : • I M nkk t t • b 1230 li -6-93 cuma gunu saat 6 a ır. 
~ me e et ara.anaA&1 m-·-e1t te ett ayanan garan er ancın e o a- ğ d . d'lik f" t ıere~ruu ,__kl rır - u a emına .. ı:_ . bu un an şnn 1 ıa ı. uc enme- ..... • • 1 . ak d ki 60 r 1 k t . 

maqet üç muahede ile teabıt ve mua- ıak Türkiye - Rusva miistakbel münase- mektedır· . d bar b 1 hafta d flır e ece el' ıra ı emı· 663 ruval ani et u unan sa- ra ır. akb · 1 •· 1. 
'1edeler 1935 protokolu ile daha on sene batını sadece ka1J1lıklı itimat esaslan tak- BAKLA: tışının:r elleme nevi incirlerden olup 16 2 _ Basmahane iıtaıyonu cİ. nat m uzıy e encumene ge ır • 
Jahdit edilmiıtir. Bunları zikredelim: ıriye edecektir. 17 kuruş araStnda satıldığı borsa n~rl- varında yapılacak sebze Te mey- ler. 
t925 te hakem ve doetlulc, 1929 da po· F~ki mahsullerden seksen çuval sıra vatında görUlmUş ise de haricen yaptı- 3 - Darülacezenin senelik ihti-
litik. itilaf, 1931 de deniz kuvvetlerinin A k R d malı 3.875 kuruş fiatie satılmış ve bnş- ~tmız tahkikattan satışın bu haftaya ait va hali bat mühendislikten 18 li- yacı olan 23 kalem muhtelif er· 
Phdidt anlaşılması. n a 1 a a V OSU ttca muamele olmnmıştır. Esasen piya- olmayıp eski olduğu ve halen İzmir pi- ra 16 kuruş mukabilinde tedarik zakın satın alınması başkatiplik-

Bu üç muahede Sovyet Rusya ile Ke- ../:r mda mal olmadığı gibi kUmeli mal alı- yasasında mal bulunmadığı gibi istihsal edilecek keş~f, .fenni ~e .m.ali şart- teki şartnamesi veçhile açık ek. 
mali.t Türkiyeyi birbirine s1kı sıkıya bağ- DA• ,. A •ırzrıuı.U"'U cısı da yoktur. mıntakalannda da stok bulunmadığı an- na~e ve ~roJe ıl.e vahıdı fıyat cet- siltmeye konulmuştur. Hepsinin 

...v~ """ n V Bu kabil ufak tefek isler dahili ihti- lnc:ılm"·hr, vel VPrh le d k alı arfl larmt n bu. yeni Türkiyenin RuŞyadan V · ...., ""'"' . . . . . 1 -::r 1 yem en ap z 1 muhammen bedeli 1354 lira 25 _._ BVG H yaçlar icin yapıldığından işlerde gev- ~darlar bu ~tibarla ıncır pıyasası- eksiltmeye konulmu•tur Muham· k l .b l · 9-6-939 makine ve sair le"azımat temin etme&. --*-- c:eklik vardır. Alivre işlere ise henüz qın ad~mi mevcudiy$ni beyan etmek- • .. T • urut 0 up 1 a esı cuma 
~le dahili kalkmmaıımda ve bilhaa- l639 l1l. 183 Kcs./120 Ww başlanmamıştır. Yeni mahsul baklalann tedirler. ~en bedeli ~ç yflz altmıf do!"n pnü aaat 16 dadır. lttirak ede-
m ekonomik tekilatlanmaamın inkipf- T. A.. P. 3L7t m. 9415 Kes./ ze Ww. piyasaya arzına kadar bakla piyasasının ÇEKİRDEKSlZ VZ'OM: ban yüz be, lıra 25 lcurut olup iha· celcler 102 liralık teminat makbu-
la...ıda amil olmuştur. Bununla beraber T. A. Q. 1'.7• m.15195 Kes./ 28 Ww. bugünkU vaziyetini mtıhafaza edeceği l~i 13-6-939 salı günü saat 1~ de- ziyle encilmene gelirler. 
bu muahedelerden en mühimi. hiç şliplae- 12.30 Program 12.35 Türk müziği - pl. ~~!~~or. Son hafta içinde borsada gündelik iti- dır .• ~490 sayılı kanunun ~rıfab 4 - Yüz hin adet granit paket 
• politik anlaşmaya ait olanıdır. 13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve me- !:~1!~!,:;:'~!ı 0!~~~;,~d=a:zn.;: dahılın~e hazı~la~mıf te}dıE mek- ıa,ı satın alınması bat mühendis-

17 Klnunuevvel 1929 da im%alanm11 teoroloji haberleri. 13.15 -14 milz.ik (Ka- Dahll1 ihtiyaçlar için kilosu 4.125 ten flatleri a~ğıda gösterilmiftir : tuplan ıhale gunu aza'!1ı saat l6- Hkteki tartnamesi veçhile kapalı 
blaa bu muahede ile her iki taraf yekdi- nşlk program - pl.) 18.30 Program. 18.35 194 çuval mal satılmıştır. Piyasada es- Salı$ tarihi Mikdan u çok Y.a. kadar encümen~e nyaıete v4: zarflı eksiltmeye konulmUftur. 
ferin· 

1 
dık ahar bir devlet· Milz.ik (Halle şarkılan - pl.) 19.00 Ko- kisine nisbetle tebeddül yoktur. 1'l - 5 - 939 519 13.50 14.00 rilır20• Mkuuvakturkat temınah 18514 la- Muhammen bedeli on üç bin lira 

1 
ın nzua 0 ma ça nuşma (Ziraat saati) 19.15 Türk mtiziği :ımsm DARI : 18 • 5 - 939 35 13.50 15.00 ra ruf · ol ·hal · 9-6-939 - .. 

e her hangi bir uzlaşmada bulunmamayı (Fasıl Heyeti) 20.00 Memleket saat aya- 19 - 5 - 939 3- Havagazı fabrikasına 1500 u1p7ı d de~ı cuma gunu ıa-
ta. ahhüt etmişlerdir. Bundan maada .~a- n, aı·ans ve mcteoro10J0 i haberleri. 20.15 Mısır darı üzerine kUmcli ;.. yoktur. ?O • 5 - 939 t Z ld k z d• L m at e ır. 2490 sayılı kanunun _ _,, on ongu a ero ıs ave ıo t ·E d h·ı· d h t k 
nci ıiyuete ait mesdeJerde de yekdıge-- Türk müziği 1 - Uşak peşrevi, 2 - Sup.,: Piyac:ada istekli alıcı olmadô gibi maJ ?2 - 5 - 939 119 11.5 16.00 10 d k·· ·· .. ı an atı a ı ın e azar anmıt te -

b Ü k (D··k··1 ·· 23 5 939 "'A 11.25 15 5 ma en omuru satın a ınması lif mektupları ihale gu··nu·· azamı· 
rinin fikrini sormadan her hangi ir m - hl Ziyanın Uşak şar ı:. o u muş zam- da R?.dır. • - - •°l'k • Havagazı direktörlüğünden teda-
talcereye · ·pnekten imtina edertCT. iş· bak gibi) 3 - SalAhcttın Pmann Bayatı PAMUK: Yek\ın 737 ik d•t k . saat 16 ya kadar encümende ri. 
~ gın • • d So et Rusya şarki· (Delisin deli gönlüm) 4 - Tan- $afta sa~nnda mikdar iübariyle 9 r e 1 ece fartnamesı veçbile yasete verilir. Muvakkat temı"nah o• muahedeye utma en vy - · kı .. . · k 1 fi k ·ı k ] .. . lel d T- le ha . t hurt cernn beyiıi muhayyer ;pır : (Pur Hafta satışı olarak işaretlediğımiz 592 ve on numaralı mallar üzerine failaca apa ı zar ı e ıı tmeye onu • muvakkat teminatı 975 liradır. 
~ m~t~a~t m~ ~ e ur .. ne lene olur) 5 - Rahmi beyin muhayyer balya pamuğun 568 balyası Akala ikin- ı;nuamele cereyan eylediği anlaşılmış ve muttur. Muhammen bedeli on al- 5 _Gazi ve Fevzipa ... bulvar• 
~Yll1etı üzennde mueısır olmak te~rube: şarkı: (Serapa hU.snil ansın), 6 - Halk ci nevi mallardan olup 44. 47 ve diser c;on lı.,-Uta içinde fiatlerde biraz tereffü tı bin bef yüz lira olup ihalesi g. T-

ane abldığı ve bunu gerek Karadenızdekı şarkısı : (Urfalıyım ezelden), 7 - Os- 24 balyası yerli ikinci pamuk bulunup '15c:ıl olmuştur. • 6-939 cuma •. .. t 17 d d• ları arasındaki doktor Huliisibey 
'9'e gerek Akdenizdeki Rus menfaatleri man Nihadın Kürdili Hicaı.kir şarkı : kilosu 36 kuruştan muamele görmti$tUr. Üz\im piyasası 15. 5. 939 tarihinden 2490 yıl k gunu ıaa •

1 
deahı~. caddesinin iki tarafına kordon çe

Mnıına yapmak istediği ve fakat. itiraf (Gözümden gitmiyor), 8 - K&.z.ım Usun Mezk'ilr pamuğun 568 balyası ibra- "t{l;laren te.reffil meyli göstermiş ve va- • sa 1 anunun ta~ı atı l· kilmeıi bat mühendislikteki kefif 
edel.ım k· h d f d affak olama- Kürdili Hicazkar şarkı : (Kani dcğl...) catçı firmalar diğer klsmı ise lzmir fab- ziyct 17 - 5 - 939 tarihinde her nevide lınde bazırlanınıt teklıf mektup- ve ... "tnamesi ve,.hile açık e'--ı.lt-

1 er e aıın a muv d 0 l Hi azkAr kı ikalarl le .. ta d al l ih 1 •• ·· '" 16 Y- % Ka ruğı malumdur. Sovyet Rusya bütün bu 9 _Raif beyin Kür ı i Mc uh şa~Ur: r aly mu vassıt tüccar tarafllı an ~e-para ka!l)lŞ ve bu vaziyeU 23. 5 - 939 kardı a e !unu az~ı saat ya meye konulmuttu~. Muhammen 
eb 1 . • 1ur1c· (Rengi ruhsanna) 10 - yyer - satın mınıştır. -şamına dar aynen muhafaza etmt,- a ar encumende nyasete verilir bedel. lOlS r 1 "hal • 9-6-

~eş hilslerini, garp devlet erınm ~ ,_ kü : (Bugün ayın on dördil) 21.00 Ke>- Son hafta içinde pamuk piyasasır>a• tir. Bu itibarla 23 - 5 • 939 dakl flat va- MuTakkat teminab 1237 lira SÔ ı ıra o up ı eaı 
,-eye karşı besledikleri emellere arp nu.şma, 21.15 Emam, tahvilit, kambiyo, geçen haftaya nisbetle esaslı bir deği- tlycti a~ğada göst~: kuruttur 939 cuma pnü saat 16 dadır. lt-
'fürlciyeyi siyanet maksadiyle yapmı~. nukut ve %.iraat borsası (Fiat) 21.25 ne- şiklik olmamıştır. No. Fıat 2s_30-

2
-6 tirak edecekler 77 liralık teminat 

1931 deniz an1aıımasının mütekabil seliplaklar-R.21.30Müzik (Kilç~.o.r- . Stoklar azaldığından ve yeni mahsu- 7 12.75 l764 (1031) makbu:ıu ile encümene gelirler. 
garanti ahkamını haiz bulunmasına rağ· kestra _Şef: Necip Aşkın) 22.30 Muzık liln idrakine kadar elde mal kalmıyaca· 8 13.25 1 - Darülacezenin senelik ih- 25-30-2-6 1763 (1027) 
men So t Ruya. kendi umumi arzu.. (Opera aryalan • pi.) 23.00 Son ajans ğı tahmin edildiğinden satıcılar nazlı 9 13.75 
la 'ı, k yYe d Tr k. k d" . haberleri ve yannki program. 23.15 - 24 hareket etmekte ve birinci Akalalar için 10 14.75 

n a ımın an ur ıyeye en 1 aıya- Müzik (Cazbant _ pl.) elli kuruşta ısrar etmekte iseler de alı· 11 18.00 
setini kabul ettirmek üzere tetıir yapmak OPERALAR VE OPEBETLEB cılar 49 - 49.5 kuruştan ileri geçmemek- İşbu fiatlerin şimdilik bugUnkU seyr1. 
eme1ini beı!Iemesine mani olamamıştır. 22.0S Roma : Uçan Hollandalı. tedirlcr. ni takip eylemesi ve ancak talep vuku;. 
F:akat yeni Türkiye gibi nasyonalist ve nOYOK KONSERLER Bu milnascbctle pamuk iılerinde şiın· unda fiatleıin biraz daha tereHü etmesi 
kendi istiklali hususunda fevkalade has· 1620 Droivich : Schubert ve Çaykovs- dilik sUkOnet mevcut olup ihtiyaç kar- ihtimalleri kuvvetlidir. 
aaa Ye bu istiklali büyftk bir taassupla ko- kinin eserleri. şısında talep vukuunda satıcılarca iste- Ul\IUl\ll PİYASA DURUMU : 
rumağa karar vennİf balunan biT mem· 21.10 Hilversum il : Belçika - Hollanda nilen fiat1erle muamele olacağı muh8k-

konscrL kak tcltıkki ediliyor. Ticaret eşyanuz.ı teşkil eden toprak 
lekette bu kabil te,ebbüslerln akim lca- 2120 Danz.ig : Senfonik konser (Mas- YAPAÔI : uıahsulJeri stoklarının hemen kalmamış 
lacağı gayet tabii idi. Mesele yalnız bu· · senet Brahms, Rahmanlnof ve- olması sebebiyle piyasada mahsUs bir 
nunla da kalmıyarak Türkiycnin ,Kldetli sair bestegarlann eserleri.) Mevsimi olmasına raWııen borsada ya- i~zlik vardır. Buna rağmen biç bir 
mUmanaatı ile karşılaşıyor ve zaman ı:a- 2!.50 Doyçlandzcnder : Orkestra kon- pağı üzerine esaslı ve kuvvetli işler ol- M'!_~d~ fiathıde d~kUnlilk kayd~ 
man iki memleket arasındaki samimi seri.. mamaktadır. değildir. 
Clostluk haleldar oluyordu. Hariçte bu 21.55 Prag : Beethovenin 9 uncu sen- Son hafta içindeki borsa neşriyatın- 1939 mahsulü Arpa ve baklaların pi-
k b"l h d fonisi. dan satıldığı anlaşılan yukarıda işaretli y~ya arzedilmck üzero bulunduğuna 

a 1 a iseJeri Türk - Sovyet politik an- Pressburg : Slovak besteg.lrlan- mikdar yapağıdan 900 kilosunun eski mebni bilhassa bu mahsuller üzerine 
laıması paktına tahmil edenler oluyor-

22
·
05 

nin eserleri. satış olup 54.5 kunıştan muamele gör- işlerin önümüzdeki haftalar içinde ~ 
du. Hakikatte İle banlann kl>eplerini 22.50 Lükscmburg : Haydn, Vagner, düğü ve diğer 11037 kilosunun ise hafta lıyacaiı Wnit ve tahmin ediliyor. 
na..,onaliat Türldyenin mutlak surette Biı:et vcsaf r bestegArlarm eser- satışı bulunup 56 kuruş üzerinden alın- ABDI SOKULLU 

Yaz mevsiminde her kes ~in en tabii l>ir ihtiyaç 

,, _________________ .. 

mü.takll bir d11 politika takip etmelı: iste- leıi. mıştır. =: 
melinde aramak lazımdı. Çünkü Türkiye 23.35 Saarbrücken : Muhtelif besteglr- Bu itibarla hakikt borsa satışlarında F R A N 5 1 z 
cütnhuriyeti bu siyaseti nihayet kendi ların eserleri. haftalık fiatin 56 kuruşı olarak kabul MüstemlekelHlndeld 
mitli menfaatlerinin icaplanna göre tan· 23.40 Kolonya : Senfonik konser edilmesi lazım gelmektedir. 

d k 24 05 Doyçlnndzender : Mussorgskinln Yapağı piyasası henUZ lAy:ıki veçhile Milisler_ 
tim e ece ti. f 936 Montreux anla•ma- · · k . f tm• d ··1d· K ı· p " eserleri. ın ışa e ış egı ır. uvvel ı muame- aria 24 (A.A) - Frans.a. garbt ve 
aından sonra Türkiyenin lngiltereye ya- 24.10 Varşova : Leh muslldsl lelere önilmUzdeki haftalar içinde başla- hath üstüv Af 'it d Jı:• F ·· • 
kınlaşması da böyle bir politik icabat ha· 1 05 Stuttgart • Mozart, Haydn ve Be- nacağı söyleniyor. Maamafih bugiln için t I k l _ad n tmn t ık ~nm mu~t 
eebiyle nıevdana gelmiştir. Bugiin vazi- . tlıovenin ~eri piyasaya sağlam nazariyle bakılmakta- P~ e e enn ~ ça ıthn ma uzere ~r • 
yet yine böyledir ve büyük de-Y1etlerin ODA MUSiKİLERİ dır. ı;::e k:ah~ffUd kamplanndald mı1illen 
banşı takdiye etmek gayesiyle Türkiye- 16.30 Hamburg : Muhtelif bestegBrla- PAI.AMUT : çe e edrr. 
nin beraberliğini aradıl<lan bir zamanda rın eserleri. Bu mıntalı:alarda yolların intuı için 
Sovyet diplomasisi çok .. h. b. sual 18.35 Prag : Beethovenin Kreutzer so- Haftalık satış olan rnikdardan 180 aynca 5,000 milis iıe alınmak üzeredir. 

mu .~ 1~ natı.. kental tırnak beher kentali 475 ten 433 __ 
hrfQ1

0

nda bulunmaktadır: Böyle bır be- 2225 Münib : Schubertin eserleri. kental kaba palamut ise 385 k~ 
raberlık ltarşmnda Ruayanm Karadeniz soıJsTLEBiN KONSEBIW sablmıştır. Lieatenant de V81S5e8U 
ve Boğazlardaki menfaatleri bakımından 17.15 Hilversum il : Keman konseri Piyasamızda palamut stoklan kalına- Deniz tayyaresi 
Türkiyeye karf1 olan durumu ne olabilir~ 19.35 Kolonya : Kitara konseri mı~ gibidir. Alıcıların iyi kalitedeki mal- Nevyork 24 (A.A) - cl.ieutenant 
'Aym zamanda yine böyle bir ~et 19.45 Dritvich: Şopenin eserleri. lan aramakta bulunma)an itibariyle or- de Vaiueau Paria> deniz tayyareai diln 

. 21.35 Floransa : Viyolonsel komerl ta ve bımdan al&lı nevllerde muamele öiledea 90lll'a Fnıaa·ya avdet 1eyahati-
Şila Eczanesi 

EN MODERN 

Kırılmaz T ermozlar 
Bütün sıhhi lhılya~laruuz ~in yalnız 
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Galip bey kapıdan çıkarken kayınva· 
1 
dudaklarını açtı kapadı, sonra vaz geçti. 

!idesi gül kurusu yemenisinin kenarlarını Nasıl olsa akpma kadar müsait zaman 
çenesinin etrafında yaşmaklıyarak pen- bulabilirdi. 
çcreden seslendi: Başkatip bey odasına gmnce sağına 

- Hadi hayırlısı evladım, uğurlu ka· soluna, ince vücudundan umwmaz ses· 
Ciemli olsun... lerle merhabalar gönderdi. Ve yerine 

Calip bey, uzun kuru vücutlu, dar ve oturdu. Evvela derin bir sükut oldu. Son· 

~ Dr .Ali Riza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cenahi Kadın 

hastalıktan Operatörü 

Her gün hastalannı saat üçten son
ra Atatürk caddesi ,Eski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 

sivri omuzlu, esmer, koç burunlu, kırk ra mutemedin gülen, gülerken küçülen ve -------·-------
beşlik bir adamdı, yaşından geçkin olma· küçülürken gerilen gözleri parladı: 
sına rağmen dünya evine sireli üç sene - Bu iı merhaba ile bitmez Galip bey 
ya var, ya yoktu. Genç kansı Nefise ha· dedi. Hepimiz farkı maaştan hisse bekli· 
nım bu üç sene içinde derhal uğrunu bel- yoruz. Bu gece şöylece hep birden nam 
li etmiş ve Calip beyin terfiine sebep ol- ve hesabınıza Hacı efendiden bir mevlu· 
muştu. Tapu dairesinde başkatipliği Ha· du ıerif dinlesek .• 
lil efendi isminde ihtiyara babadan inti· Galip bey cevaba hazırlarurlten evrak 

ilan 
Afyon tüccarı J.B.H. Günün 

kazanç ve veraset vergisi borcun· 
dan dolayı tahsili emval kanunu
na göre haczedilen akdeniz ma • 
ballesinin yalı caddesinde kain 

insanlara ölüm ve dehşet saçan bu korkunç haşaratı 

Bir çift kara sinek bir 

Malarya, sıtma, trahom, çiçek, Di· 
zan teri, Kara humma, verem, Şar· 
IJon, Kolera gibi bir çok salgın has· 
talıklar taşıyan sinek, tahta kurma, 
Pire güve ve bütün haşeratı uyan .. 

ile 

öldürünüz 

yazda 1,500,000 olur 

kal etmiş bir servet gibiydi. O mevkie ne memuru atıldı. 
diğer katipler göz diker ne de yerinden - isteriz ... Elbette isteriz. Kırk yılda 
oynamak Halil efendinin aklından geç- bir içimizden biri terfi edecek de biz de 
mezdi. Zaten ihtiyar başkatip de vazife- farkı maa~tan çöpleneceğiz. Nasıl olsa 
sinin ehli bir adamdı. O, keşfi lazmıge• bizden geçti artık. 

4 numaralı depo ve fevkani yazı- madan FAYDA ile imha ediniz
hanedeki 4 de bir hissesi yirmi bir 
gün müddetle müzayedeye çıka-
rılmıttır. Birinci müzayedesinde 

len yer szıhibiyle müdürün arasını nasıl Diğer memurlar da hep bir ağızdan 
bulursa koçan için niza çıkaran kimseler- tasdik edici sözler mırıldaşıyorlardı. Bu 
le uğraşmayı da öyle bilirdi. vaziyet karşısında zavallı Galip hey bir 

talip zuhur etmediğinden 25-5- FAYDA bütün haşerat 
939 tarihinden itibaren on gün 
sonra kat'i ihalesi yapılmak üze
re ikinci defa müzayedeye çıkarıl
mıt olduğundan talip olanların 

öldürücü 
mayilerin en iyisi ve müessiridir ... 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu 14· Fnkat bir sabak Halil efendi masası şeycikler diyemedi. cKarımın el içine çı

başında eshabı mesıılihten biri ile bir alım kacak iyi bir elbisesi, kayınvalidemin bir 
satım meselesinde şnhsi hissesini çıkar· çift papucu yok, hen onların uğuru ka
mağa uğraşırken sektei kalpten hirdcnbi· demiyle bu mevkie sahip oldum farkı 

re rahmeti rahmana kavu~nce Galip he- maaşımı onlar için ayırdım> naşı} denir. 
yin içinde hafif bir heyecan dolaşmağa - Hay hay emredenıiniz. dedi. Mute· 
başladı. Acaba <1arktan bir dağ eteğine met atı!dı. 

mezkur binanın tamamına takdir til ve sıhhidir ... 
edilen 12 bin lira kıymeti üzerin-
den o/o 1 O pey al1:çesi ile ~-939 
pazartesi günü saat on be~te idare Adi gazı boya. ile lıarqttrarali ve 
heyetine müracaat etmeleri. 

sığınmış bu küçük vilayette tapu başka· - Ha şöyle, eğer aksini söyleseydin 25-30 ı 765 (1028) süslü Avrupa ve Amerl.flil:. €filıeti urt 
tipi iği kendisine verilebilir miydi? Çok alimallah maaşını vermiyecektim. 
geçmeden kendisine tayin haberi tebliğ Akşam Üzeri bütün memurlar bera· 
edilince ince kuru parmaklariyle kır düş· berce çıktılar. Kafileye davetli olmıyanlar 
rnüş bıyıklarını rıvazlamıya çahşarak se· da iştirak etmişti. Kapıdan çıkarken çam 
vinçten gerilen dudaklarının haddi tabii· yarması odacı Galip beyin paltosunu tut· 
sini aşması için azami gayreti sarfetti, tu, gümüş saplı bastonunu eline verdi 
müdürün önünde üç defa eğildi, kalktı, ve lastiklerini önüne çevirdi. 

~-1 :r . .; a . FG'\-;!itıııı•~!·~ ınarlıası · lıoyaralı FA y D A. yer~nP 
@1~ -- -- ~-- satmalı ısıı:venler vardır. Salıınınız 

hatta elini Öpmek için tekrar tekrar uzan- - Maaşınızı güle güle sarfedin bey«;-
dı. fendi dedi. Artık bunun daha ötesi ol-

lıte nihayet bugün de yeni mevkünin mazdı. Galip bey hademeye iki yirmi 
ilk maaşını alacaktı. beşlik çıkararak uzattı. Bunu gören, da-* irenin bütün hademeleri sıralandı, ve Ca-

y olda dar omuzlarını soğuktan daha lip efendi hepsine aynı hareketi tekrar
ziyade darlaştırarak ve kürek kemikleri· lamak mecburiyetinde kaldı. 

B z 
ELYAF! IMPERMEAB1L1ZE OLDl!
CUNDAN SERTLt(;tNt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DtŞ FIRÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
ni hafifçe kabartarak yürüyordu. Baba Yol da bu kalabalığı gören diğer daire
yadigarı altın köstekli saatini çıkardı bak- lerin ahbap memurları soruyor, ve rnu
h. HayYetle bir adım geriledi. Saat he· temedin: - Galip beyin yeni makan1\71 
nüz sekizi beş geçiyordu. Halbuki biraz tebrike gidiyonız, · farkı maaş yiyorıtt, 

evvel dokuzu beş geçtiğini gözleriyle demesi üzerine iltihak eden eş dostla ka-
görmüştü. Kendi heyecanını kendisinden file gitgide büyüyordu. Calip bey içi..,i İZMİR MEMLEKEr 
uklnmağa çalı§Drak cneden acaba> di- çekti. Bunlar yarımşar kadeh asla farkı HAS'l' ANESJ DAHİLİYE 
)'e söyleniyor bir sebep bulmağa çabalı- maaş çoktan kül olacaktı. Zaten maaşına MVr AHA sısı 
yordu. kaç lira ilave edilmişti ki .. Galip beyden Muayenehane : İkinci Beyler sokak 

Dairede bir alay mevzuu olmaktan çe· başka herkes neşeli neşeli gülüyor, şaka- No. 25 TELEFON : 3956 
lr.inmiyerek evvela çarşıyı §Öyle bir do- lar ediyordu. O da sinirden gerilen du-
lapıak istedi. Hacı Hasan efendinin dük- daklarına bir tebessüm şekli vermeğe ça· Bekçi Galip beyin sükutunu görünce: 
kanının önünden geçerken çırağının içe-ı lışıyordu. - Siz de bu ay maşallah fazlaca aldı· 
riye seslendiğini işitti. Kafileyi Hacı usta daha köşe başında nız her halde, dedi. Bu söz üzerine Ga-

- Usta başkatip bey geliyor. kar,ıladı. Her şey evvelden mükemmelen lip bey çektiği lihavleyi duyurmamağa 
Hacı Hasan efendi bir ıişeyi tişman hazırlanmıştı. Yalnız kalabalığın adedini çalışarak cebinden çıkardığı bir kağıdı 

karnının üstünü örten beyaz bir önlükle daha az tahmin ettiği için karşı kahve- bekçiye uzattı: 
ıilmeğe çalıtarak kapı önünde göründü. den bir kaç iskemle daha tedarik etti. Eve yaklaşırken ay başı münasehetiy-

- Sabah §erifler hayırlar olsun baş· önce hiç biri oturmağa lüzum görmedi. le komşuda eğlenti yapmağa toplanan 
katip bey. Ayakta birer kadeh almağı tasarladılar. delikanlılar pençereden seslendiler: 

- Hayırlı sabahlar olsun Hacı usta, Fakat kadehler dudağa değdikten sonra - Galip bey amca, İsteriz vallahi İs· 
ne var ne yok~ birer ikişer yavaş yavaş iskemlelere evve- teriz, gelirken hacı ustada gördük, gire-

- iyisinden biraz rakı, iyisinden ibraz la hafifçe iliştiler, üçüncü kadehten son- cektik ama ayıp olmasın diye vaz geçtik. , 
pastırma, iyisinden biraz peynir .• Biz de ra tamamen yerleştiler, dördüncü kadeh· Hiç olmaz.sa bir kutu şeker alda size gel-
başka ne bulunur ki. te kıravnt ve boyun bağlarını çözerek dikçe ikram edersin. 

Gündüzleri saat dörde doğru fırsat ceplerine koydular. Galip hey. her ş~şe Galip bey onlara da vaat verdikten 
buldukça memur beyler birer kura çeker- açıldıkça yeleğinin düğmelerini biraz da- sonra cebindeki anahtarla kapısını açh; 
ler ve kime isabet ederse onun hesabına ha çözüyor alnında, çıplak tepesine uza- elleri titriyor kalbi çarpıyordu. Karısı da
Hacı Hasan fendinin dükkanının arka nan iki tel saçını elleriyle tarazlıyordu. ha ilk Kecede böyle dışarıda içki alemi 
peykesinde birer kadeh atıştırırlardı. Ön· Galip bey çok çekingen ve nezaketli yapmasına ne diyecek, hele paraları hi
ce bir kadehle başkası hesabına başlıyan bir adamdı. Bir türlü yetişir artık diyemi· tirdiğine neler söylemiyecekti. Talim ya
hu tütsüleme Hacı ustanın tatlı dili sa· yor, kıvım kıvım kıvranıyordu. En niha- par gibi kendi kendine mınldandı. Vazi· 
yesinde yavaş yavaş kendi keselerine dö- yet: yeti anlatır yalvarırım, onun istediklerini 
ner, ikişer üçer, dörder ve daha yukarı- - Ne yapayım dedi karıma meseleyi de öbür ay alırım, diyordu. 
lara kadar çıkardı. anlatır bu ay için istediklerinden vaz ge- Karısı onu merdiven başında elinde bir 

Gece evlerine dönerlerken ağızlarına çiririm, söz anlar, ele benzemez diye dü- idare lambası ile karşıladı. Yüzü gülüyor, 
birer csensen> atmağı da ihmal etmez- şündü ve bu düşünce ile içi biraz ferah- gözleri parlıyordu. Calip bey hayretle 
}erdi. ladı. Biraz daha bekledi, fakat saat seki- merdivenleri çıkıyordu, nasıl olmuş da 

Galip hey - Çok ala çok ala deyip ze doğru farkı maaş çoktan bitmiş asıl karısı tahmininden bu kadar başka bir 
geçmek istedi. Fakat pınl pınl, saçsız, maaşa başlanalı hayli zaman olmuştu. çehre ile onu kartılamıştı. Merdiven bitin
yüsyuvarlak başını iki tarafa sallıyan Hacı Bir kaç kerre yerinden kalkmak istedi. ce genç kadın kollarını Calip beyin boy· 
efendi tatlı dillerini dökmeğe başladı. Altındaki iskemleyi gıcırdattı, yanındaki· nuna doladı: 

- Galip beyciğim, bu sefer ki meze lerin kendisine uzattığı kadehleri: - Ceç kaldın Galip, dedi. Kaç saat-
ç~itlerime de hiç diyecek yok, hele bir - Dokunuyor. Fazla içrniyeceğim, tir seni pençerede bekliyorum. Gel bak 
turşum var ki kendi elimle kurdum ağ· hem vakit de geçti, evdekiler bekler, di- sana neler göstereceğim. 
zına layik vallahi ... Eh, sen pek içkiden yerek reddetti. Fakat gene kimse aldır- Ba§katip hayretten bir şey söyliyerni-
haz etmezsin ama nasıl olsa bugün ay rnadı. En nihayet mutemet kanlanmış yor sadece: 
başı. Malumya farkı maaııtan masa ar- gözleriyle etrafına bir baktı. Kalın da· -Affet karıcığım arkadaşlardan kur· 
daşların tatmak isterler. Ferhat U5tanın marlı sert elinin parmaklarını açarak Ha- tulnmadım, diyordu ... 
tuzlu turşusunu yemektense bana gelse- cı ustaya işaret etti: Odaya girdikleri vakit koşa koşa git
niz hem sizi daha çok ağırlarım hem de - Ey yeter artık Hacı usta dedi, hun- ti; karyolanın üzerindeki dağınık pa,ket
ni:'lz tndiyle bir iilem yapmış olursunuz. j dan ötesini herkesin kendi hesabına yaz. leri açtı, Galip beyin git gide büyüyen 

Hacı usta kfıh yumuk, §işman ellerini Galip beyin yüreğine su serpilmişti. gözleri önüne ıılc:Lklarını birer birer gös-
ovuşturarak, kah beyaz önlüğünün kena- Kalktı, veznenin önündeki pastırma tah· teriyor: 
riyle bıyıklarını düzelterek vaad almağa I tasının üzerine paralan saydı. Ve «Alla- - Bu clbiseliğirn, bu da terliğim, şu 
uğraşıyordu. Bu söz Galip heyi biraz dü- hnıeomarlndık> diyerek düükknndan çık- da annemin iskarpini. yemenisi, şunlar 
şündürdü. Çünkü o farkı maaşının gide- tı. Beş dakilm sonra da bütün dükkan da yatak çarşnflnn .. Biliyorsun eskimiş
ceği yerleri dnhn evvelden tesbit etmiş, boşalmı tı. Yolda gelirken: ti nasıl olsa luzım, hazır ay başı iken gi
knrısının ısrnrln istediği yavru ağzı bir - Ah diyordu, Nefiseyi nasıl kandır- deyim alayım da sonra ne olur ne olmaz 
elbisesine kapnmağa uğraşmıştı. Bir ce- malı. nasıl bir ay dnha bekletmeli. dedim. Darılmadın değil mi bana. Zaten 
vap vermek için: Bu allahtan reva değil ama ben ne ya- hu ay da nasıl olsa maaşın fazlaştı. Farkı 

- Hay hay, inşallah Hacı usta inşal- payım) maaşından elbette hana bu kadarcık biT 
lah, diyerek süratle yürüdü. Çarşıdan c;ık- Tam mahallelerine sapan sokağı dö- şey alacaktın. Sen yarın sabah daireye 
tı, arka sokaklardan tenha yerlere doğru nerken karşısına mahalle bekçisi çıktı. giderken manifaturacı Mehmet efendiye 
dolaştı. Ve saat dokuza beş kala daire- Ve Galip heye uzun uzun dert yandı. uğra hunların parasını ver. Olmaz mı 
nin kapısından İçeri girdi. Odaya yakla- -Ah beyim bıktım bu hayattan dedi, başkatip beyL 
ıınca her zamanki abus çehreli çam yar· çocuk hasta, doktor liizım, para yok. Galip bey için cpeki> demekten b~ 
ması odacı aüratle koştu, paltosunu şap- Okuyup yazmam olup ta memur yazıl- ka çare kalmamıştı. Karısı ar-asıra dı~n 
kasını aldı. Hatta lastiklerini bir kenara saydım hiç olmazsa bir fey olur, terfi fi-

1 çıktıkça göğsünü şişire ıişire derin bir ah 
lerleştirdi. Galip beyin o taraflı olmadı· lan ederim, maaşıma zam olur. Halbuki çekiyor fakat bu ahın kime olduğunu 

FAYDA iswdne di~flat ediniz. 

Hasan Deposu lzmir Şu besi: Kemeraltı Hilkümet caddesi No. 69 TL. 3180 

• • 
• • 

• • 
• • 

Toptan satııj yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. M TL. 2862 

Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL 5023 

"' 
. . . . . " 

• •• • • 1 ' ~ • VATANDAŞ, DiKKAT! 
""°"' Senede yedi yüz milyon insanı basta eden v~ bunlardan seklı nıilyom.mu öldüren en müthiş afet SITMADIR._. 

VATANDAŞ ! Hic ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin bu akla hayret verici cinayetlerinden korunmak ve 
kurtulmak için hepimiz.in bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) dir .. Kinin sıtmnnın emsal.siz ilacıdır 

Bcvnelmilel tıp ve sıtma c:emi;vetleri de ~atmada yalnız ~bul etmistir... · 
Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttırmak, halsizliği, kuvvetsizliği kansu.lığı önlemek ve sıt
ma parazitlerini derhal öldürmek için Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat hlU8sala..:.ıyle birleştirerek BİOGE
NİNE müstahzarını hazırlamıştır. 

BiOGENiNE 
.... ....-:: 1 .-. 

öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
Gayri Menkul Mallarm Açık 

Artırma llinı 
Madde 126 

lzmir beneberit cemiyetinden: 
İzmir Beneberit cemiyeti hayriyesinin umumi heyet toplanbsı 28. 

5. 39 tarihine müsadif pazar günü 10.30 da lzmirde lnönü caddesinde 
520 No. lu binada yapı.lacağmdan izalann iştiraki rica olunur. 

tZMtR BtRlNCl iCRA MEMUR
LNCUNDAN: 

RUZNAME 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğu: Ev. 1 - idare heyetinin İcraat raporunun ve kat'i hesabın tasdike ani 
Gayri menkulün bulunduğu mev- ı ve idare heyeti izalanrun ibrası. 

ki, ıokağı, numarası: lzmir Tuzcu 2 - Cemiyetin feshi hakkında karar ittihazı. 
M. Hasta So. 29 taj No. lu. 3 - Tasfiye 4eklinin tayini. 

Takdir olunan kıymet: 2000 lira. 
Arttrmanm yapılacağı yer, gün, yüzde yetmiı bqini bulmaz veya aa-ı 

saat: lzmir 1 inci icra. 27. 6. 939 tıı istiyenin alacağını rüchanı ol.-n . 
aaat 11 Salı günü. diğer alacaklılar bulunupta bedel o 

1 - tıbu gayri menkulün arbrma gayri menkul ile temin edilmif ala
şarlnamesi 7. 6. 939 tarihinden iti- caklannın mecmuundan fazlaya çık-
baren 5081 No. ile ı ci icra daireıi- mazsa en çok artıranın taahhüdü ba
nin muayyen numarasında her kesin ki kalmak üzere arbrma on bet gün 
görebilmesi için açıktır. ilanda yazılı daha temdit ve on bqinci günü ayni 
olanlardan fazla malfımat almak is- saatte yapılacak arbmıada, bedeli 
tiyenler, iıbu fartnameye ve 39 / satı§ isti yenin alacağına rüçhanı olan 
5081 dosya numaraaile memuriyeti- diğer alacakhlann o gayri menkul ile 
mize müracaat etmelidir. temin eclilmiı alacakları mecmuun-

2 - Artırmaya iıtirak için yukar- dan fazl~ya çı~~ ~e, • en çok 
da yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbe- artırana. ihale edı~ır. Böyle bır bedel 
tinde pey veya milli bir bankanın te- elde edılemezse ıhale yapılamaz ve 
minat mektubu tevdi edilecektir. aabt talebi düıer. 
(124). 6 - Gayri menkul kendisine iha-

1754 (1029) 

OPERATöR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Memlelıet hastanesi 
esfıloperatörü 

Her gün ötleye !ı::.dar Franıu basta· 
nesinde ötledcn •cnra Birinci Beyler 
sokağında .• 
No. 4.2 TELEFON 2310 

Doktor 

Hami~ Ataman 
KULAK, BURUN, BOC.AZ n HAN· 

ÇERE HASTALIKJ..ARI UZl\fANI 
l\lnnisa, İzmir caddesi No. 132 

Şen ıinemC!sı yanında 
Sna~ ::t ten sonra hastalan kabul Ye 

tedavi eder 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla di- le olunan kimse derhal veya veri'en 
ğer alakadarların ve irtifak hakkı sa- mühlet içinde parayı vermezse iha!e
hiplerinin gayri menkul üzerindeki karan fesholunarak kendisinden ev
haklannı hususile faiz ve masrafa vel en yüksek teklifte bulunan kim
dair olan iddialanru isbu ilin tarihin- se arzetmiı olduğu bedelle almağa 
den itibaren yirmi gÜn içinde evrakı razı olursa ona, razı olmaz veya bu
müsbitelerile birlikte memuriyetimi- lunmazsa hemen on bet gün müd
ze bildirmeleri icap eder. Aksi halde detle artırmaya çıkanhp en çok artı
haklan tnpu sicilile ıabit olmadıkça rana ihale edilir. liri ihale arasmda-
satıı bedelinin paylqmasından hariç ki fark ve geçen günler için yüzde 5 AHKAMI ŞAHSiYE SULH 
kalırlar. den hesap olunacak faiz ve diğer za- HUKUK MAHKEMESiNDEN: 

4 - Gösterilen günde artırmaya rarlar ayrıca hülane hacet kalmakıı- lzm!rde Göztepede Abdulezel 
iıtirak edenler artırma prtnamesini zın memuriyetimizce alıcıdan tahsil pafa sokağında 15 sayılı evde otu
okumu! ve lüzumlu malümat alımı olunur. Madde (133). ran Rolan anna eksantip nam di
ve bunları tamamen kabul etmİf ad İfbu gayri menkulün yukarıda gÖI· ğeri olinip ecelile 12-12-935 tari
ve itibar olunurlar. terilen tarihte birinci icra memurluğu hinde ölmüf olduğundan ölünün 

5 - Tayin edilen zamanda gay- odasında iıbu ilin ve gösterilen ar- varisi varsa ilandan itibaren 3 ay 
ri menkul üç defa bağrıldıktan sonra brma farbıameai dairesinde aatılaca- içinde lzmir ahkamı phsiye ıuJh 
en çok artırana ihale edilir. Ancak ar- iı ilin olwıur. hukuk mahkemesine müracaatı 

iını görünce de bir şeyler söylemek için şimdi hep aynı parayla pinekle dur. kendiai de bir türlü anlıyumyorclu. ta1Da ~ ............. la,..etin 1766 (1032) lüzumu il&n olunur ."' .... " .. 

1 



· T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CUHA.RD LİNE 

Messageries Umdal Olil·ier ve Deutsche Le• Fratelli Sperco 
Maritimes A:::a~~TD. Şürekası vante Linie VBpur Acentası 

K il M p A 'N y A. S 1 mınNtc LtNEs LTD. l ı•ntucf XOBDON REE.S G. M. B. H. HAlıfB RG l AD.RJA.TICA. S. A.. Dl 
. GERMANİA vapuru 15/lT mayt3 ~ " NAVİGA.TİONE 

Liverpooı ve TUEOPHILE GAUTİER vapunı 3 ha· arasında beklenilltlekte. olup Rotterd~ BiNA.Si 'l'EL. 2443 İTHAKA vapuru 23 mayısta beklenl-
zlr.nı tarihinde gelerek a;yul gtln Lıtuı· H'.amburg ve Anvl!fsa lımanl•n lcbı yij.k yor. 27 mayısa kadar Anvers,. Rotter- BARLE'ITA ınotörü 31/5 tc cellr ay-

Glasgov llatta . . M sil har ket alacaktır. ı lONDRA BATTI : ~~ ~re.men ye Uaınhurg limanlan ni gün Pire, Brindisl, Trieste ..., Vene-
• • • • • • • • • • • bul, Pıre, Napoli ve ar yaya e ANGHYRA vapuru ayın nihayetinde HERON vapuru 15 nisanda gelip ·~~· 

7 
hazlr d bek diğe hareket eder. 

NİA edecektir. beklerülınekte olup Rotterdam, Ham- Londr · çlıı yük alacaktır . . vapuru an 8 
-

1 BOS vapııru 25 mayıa ıarlhlııde H ttirl lsııhet ve •al6ıııat için BI· burg ve Mversa limıml•n içlıı y\ik .ala- a ı ... • ~ . ... nisand nıyor .. 10 hazırana kadar Anv_er: R?.t- : ROY ALE NEERLA.N 
tahınlnen gelip mıı1 ~ve ayni er LAU BELGRAv"'-'• vapuru - a teniaııı,, Bremea ye Hambuq ıçm yij.k 
ı:amanda Llverpool ve Glasgov ile yij.k rlncl kordonda 158 numarada • caktır. Londra, Hull ve Anversten gelip yük alacaktır. DAfS'E KVMP A.NY A.SI 
alaaaktır. BENT Rt:BOVL ve ş~mf vapur acen· BALKANLAR AltASI RATl'f çıkaracaktır. . DELOS va!'uru 21 haziranda bekle- VLYSSES vapuru 31/5 tarihinde 

FERN LİNE tasına müraaal eılilmesi rica olunur. ZETSKA PLOvIDBA A. KOTQR nıyor. 24 hazirana kadar Anvers, Rot- Aınşterdam Rotterdam ve Hamburg li-
TELEFON : Z :ı 7 $ YUGOSLı\.V BMIDIRALI IJVBRPOOI.. BAT2'1 ~~b,. Bıemen ve Hamburg için yük ınaıalıırı.ııa ;uk alarak hareket eder. 

1 NEVYORK HATl'I ctLOVCENn Ll!'.SBİAN vapuru 20 nisanda u,,_ ARMEMENT B. SCHULDT DEUCALİON vapuru S/6 .~de 
: FERNHİLL motörü 16 mayıs tarihin- isimleri ve navlunları hakkında acenta Ltikıl vapuru 14 mayıs 1939 pazar gU- pool ve Svanseadan gelip yij.k çıkaracak- GLÜCKSBURO vapuru 1 haz.ıranda ~~~ ~gu, V.ama ~ Köootenceye 
de tahminen gelip mal çıkaracak ve ay- lıiF teahbUt altına giremez. Daha fazla ntı S~k, Tr1este, Venedik ve Pireden 1 tır.. bekleniypr. 3 hazirana kadar Anvers, e e e er. 
ni zamanda Nev. York için yij.k ala- tafsilli! almak için T. Boven Rees ve Şr. muvasalat edip eynl ~ Köstence ve ~~remen ve Hamburg için SVENSKA ORİENT LİNEİN 
eaktır. nın 2353 telefon numaraııına ınilracııat Varnaya hareket edecektir. Deııtsche Le11ante•Linie 8 

• . 

Gerek vapurlann muvıısaltt tarihleri, ..ııimesi rica olunur. LOV~E""~ KRETA vapuru 15 nisanda Hamburg DEN NORSR:E MİDDEL• VİKİNGLAND motöril 23/5 tarihin-
& g • (( "' n» "- ilk k ok. de gelerek Rotterdam, Hamburg Skan-

~ Vapuru 20 mayıs 939 cumartesi. günü 1 ve Anvers!en ge..., Y çı arac HA VSLİNJE, OSLO dinavya ve Gdinya linwılvına yük ala-

T C Z • t B k Kösten~d'.;n avdet edip 21 mayıs 939 . .. . BOSPHORUS vapuru 20 hın:\randa rak hareket ~r. . . 
e • ıraa an ası paz•r giınu saat 12 de . .' kında acentlı hır teahhut altına gıremez. bekleniyor. Diyep ve Norveç için yük BRAGELAND ınotörU 14/6 tarihindP 

Pire - Arn.avııtluk lim~arı • ~otor, ı Daha fazla tafsilat a!mak için Birinci alacaktır. gelerek _Rotterdam, Hamburg, Skandi-
IC.lll'alıq tarUıl : J888 

Sermayesi : 100.001.000 Türk lirası.. 
Şube ve aJan aded!: 262 • 

Zirai ve ticari her nevi Bulı:a nıuanıelelerl 

PARA BbdKTDIENLERE 28.800 LlRA 
iKRAMtYE VERECEK 

Zlnat bekasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bul~a ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile ~ğıdaki p!Ana göre ik
ramiye daiıtılacaldır ı 

' ~t 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • Z.000 • 
4 ı 250 • LOOO • '° . 100 • 4.000 • 

100 • 50 • 5.000 • 
uo • 40 • 4.800 • 
ıso , ıo , :ı.200 • 
DİKKAT ı n-plenndakl paralar bir ...,. içinde 50 um-~ dilfınl. 

ffnlere Pır.miye çıktılı talı:dlrde yüzde 20 wta.lyle verilecektlr. 
Karıılar _.e 4 defa, 1 BJ-161, 1 8irlııd kAnıuı, l Mart ve 1 ıı.lnıl tarih· 

• lflriaü ceklleccıktlr. .. - ... 

1 
fzmlr İncir ve tl'zllm Tarını Satq kooperatifleri Birliği 

r il R f Ş Ş R.AP.lr.ARI 
Hge bölıesinin nefis yaş üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Dijıııls~k ve kınnı

• 1'arif pra.Plaıulı, clainul tercih ediıı~ Sofranızda TMİŞ tarapları ebik 
ohnam•hdır,. 

r A a i 6 s1aıcuı 
Sıırm balkımnıa emniyetle arz~dili;yor, Tariş sirılesı, halh üzUm ıirkesidir. 

r A a ı ş VtUM BALI 
Telıııif edilmiş tııze iizi1m suyudur. •reze üzüm ıuyunuıı bütün b11$usl7etle-

riul. lapıııııJı:tadır. Tarif lizllm balı ~ sıhhi ve mugaddi kuvvet 9ıırubudur. I 
r A n ı ş iNCIR YE "!Zf!ML!&Rt tır 

Fellnin en son terakkiyatma uygun hır şekilde ışlen.ınış ve huır~ • 
Zarif ambalajlar içinde sablmaktadır .. 
1'ariş lllal'kah mahaulat ve mamulatı her yerden arayınız. 
Jzrnı,. mnumi .satJŞ mağazcıısı : 
KEJlmBALTI CADDESİ No. 71 TELEFON : 4195 

1 ··2' (253) 
! ................................................. ~ 

• 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

Dubrovnik - Split.. Venedik ve Triest&- Kordonda 152 numarada cUMDAL• AMERİCAN EXPORT LINEs, 1NC navya lımanlanna yük alanlt hareket 
harek.ı>t edecektir. • ·~· • • eder. yeİzmlr • Venedik _ Trieste seyahat umumt deniz A<>Pntalığı Ltd. ınü.rac&at J".X~ vap~ .~9 mayısla bek- BORELA.ND vapun.ı 22/ıS da gelir 

'"dd .. 7 Ü edilmesi rica olunur. lenıyor. Nevyork içın yük alacaktır. Rott.er"-- Hambn"" ----dlna mu eti . g n.. EXCHESrER 9 haziranda . """"" -.. ve .,....., vya 
Gere!< vapurlıınn _muvııııalAt tarihleri, Telefon : 4072 Müdüriyet bekleniyor~ Tunavaı;;;:ı:ılan için yük limanlaruıa yUk alaralı: barebt eder. 

gerek vapur isimlen ve 11.!lVlunlan hak- Telefon : 3171 Acenta alacaktır. 
SERViCE HA.R.h'IHE 

"'7· 

Juvantin saç boyaları 
INGU..IZ KA.~ZUK eeuuıosi laboratuvarlarında hanrlaıuın Junntln tac 

boyalan muDI' ve sehlrU maddelerden taııauaen &ri olup saçlara tabii ~ 
terini bahşeder. 

JUV ANTIN aaç boyalan kumral ve siyah blarak iki tabii renk O.zerine ter
tip edUmiştir. Gayet tabil ve sabit olaralc temin edilen renk yıkanmak. ter
leınek hatta denize girmek suretiyle ele fıknıaz. Eczuıelerde ve ıtriyat mafao 
ıalanndn arayınız. 

En ciddi ve emnlyetll markadır. 

B Rl S TOL 
Be yoğlunda 
..........••.....•. , ......... . 

• 

OSMAN/YE 
Sırkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müateciri Türkiyenln en eski otelchi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 

O. T. B. T. 
SZEGED vapuru 25 mayısta beklen!· Roranafn Kııın~ 

yor. Tuna limanlan için yilk a4ıcaktır. ALBA JULİA vapuru 41/6 larihin-
TİSZA vapuru 5 haziranda beldeni- de gelerek Malta Marsilya ve Cenova li

yor .. Tuna liınan1arı için yilk alacaktır. manlan için yük ve yolcu ıılarak hare
TİSZA qpuru 19 mayısta beldeni· ket eder. 

yor. Beyrut, Portsa.i.t ve İskenderiye tıAndald hareket bıihleıf..1· ı 
için yük alacaldır. , .., nav un-

•ERVJ t ... lardaJd deiişik.lilderdea dolaJı acenta .. CE .MAR TuıaE mesuli:vet ka.bu1 etmez. o.ı.. faıia tat-
ROVMAlN silat için ikinci Korda~ FBATELıJ 

D.UROS~~R vapıın.ı 9 haziranda bekle- SPERCO "JJllll' acenı.1111•• ıııllracaat 
nıyor. Kostence, Kalas ve Tuna liman- edilmesi riA olıuıur, 
lan için yük alacaktır. TELEFON : !004 - %005 
JOHNSTON V ARREN LlNEs LTD. 
İNCEMORE vapııcu 28 mayıstı bekle- suliyet kabul etmez. 

niyor. Burgas, Varna.. KÖS!eJJce, Sulina Daha fazla tafsila.t için ATATt1RK 
Kalas ve İbrail limanları için yük ala- caddesi 148 No.da V. 'F. Henry Van Der 
caktır. Zee ve Şsı. Vapur acent,alığına ınUraca-

Vapurlann hareket tarihleriyle oav· at edilmesi rica olunur. 
tunlardaki değişikliklerden acımta ıne- TELEFON : 2007/2008 

Nafıa vekaletinden: 
EKS1L TMEYE KONULAN 1$: 
l - Büy6k Menderes tabirlerinden Cüriik ıu üzerinde yaınfacak 

regülatörle Saravköv ovasını sulamak üzere açılacak kanal hafriyat 
ve sınai imalatı ke•if bedeli ( 446 579) liradır. 

2 - Eksiltme 15/6/939 tarihine rastlıvan Penambe rünü saat 11 
de Nafıa Vekileti sular umum müdilrlüğii aa eksiltme komia)onu 
odasmda kap,ab zarf usuliJe yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme tartnameıi, mukavele proiesi, bavmdırlık 
işleri genel farlnamesi, fenni sartname ve projeleri 22 lira 33 kuru4 
mukabilinde aular umum müdürlü~ünden alabifırler. 

4 - Eksiltmeye airebilmek iı;in isteklilerin (21 613) lira (16) ku
~luk muva!W.at teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacaiı günden 
en az ıelm ıtiin evvel ellerinde bulunı:.n vetikalarla birlikte bir dilelcçe 
ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu ise mahsus olmak üzere ve
silca almıılan ve bu vesikayı ibraz etmeleri earttır. Bu müddet İçinde 
vesika talebinde bulummyanlar eksiltmeye İştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazdı saatten 
Lir saat evveline kadar aular ıunwn müdürlüiüne makbuz mukab._ 
linde vermeleri Jazıındır. 

Poatada olan gecikmeler kabul edilmez 
14,22 25,30 1635 (978) 

Jzmir Defterdarlığından: 
Sahibinin Veraset 't'erırİaİnden 1775 lira bordannm temini tahlili 

İçin mülkiyeti tahsili emval kanımuna şıöre haciz edilmi, olan Güzel
yurt mahallesinin Azizler aokaiında 199 ada ve 28 panel 3 taj ve 1/1 
yeni aayıh şıayrİ menkullerine yeniden takdir ettirilen kıymet üzerin· 
den 'Ve tarihi ilandan itibaren 21 Riin müddetle müzayede.Ye çıkanl
mıttır. izahat almak iıtiyenler Deftarlık tahsilat kalemine müracaal
ları ilin olunur, 

11, ıs. 25 

Kolay Ve Seri Yazı 

Gösterişli Ve Dayanıklı 

Ucuz Ve Temiz 

1586 (948) 

'• 44 Sene~ilc • t~crlibeli idaresile bütün müşterilerine kendi.sini 
cevdırmı~tir .... 

Tüccar, Bankacı, Memur, Talebe, ve her keae 

tAzım olan, icabında kopya kağıdı ile be, kopya 

çıkaran mürekkep ayar tertibatb ve 

:eza 'lf&A cszs.;•ep• ••• r+J 41•~' "'' '" " p , . ,. •. ,, • : ' '"ı}, ,• " , ır-; ..1 ~ 1 
\ 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Her T iirlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
u ham ~da.. 

Otellerinde misafir kalanlar evlerirdelri rahati bulurlar .. fstanbulda 
billün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar .. , 

Hususiyetleri çok olan b·ı otellerin fiyatları da re!Wıet kabul etmi
yeeek derecede ucuzdur ..... 

İzmir inhisarlar başmüdürlü-
ğünden: 

~ Bqmüdürlüiümüz 'Ve İzmir tütün fabrikuında 939 mali yılı içinde 
yapıl1'cak mamul yaprak tütün nndık ve balyalarile makine abamı 
bot ZW'uf ve tair malzeme nakliyatı 2. 6. 39 günü eae.t 15 de ihale edil
mek üzere kapalı zarf uauliyle ekailtmeye konulmuştur. Muhammen 
nakliYe bedeli 14,933,32 muvakkat teminatı 1123. 75 lirad>r. Sartna• 
mesi levazım ıubemizde görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanun hü-
kümlerine göre hazırlıyacaklan teklif mektuplarını muvakkat teminat 
nakit makbuz veya banka teminat mektuplarile 2. 6. 39 günü saat 14 

.. · " · ·· • · vermeleri lizınuJır. 

Beş Sene Garantili 

f.At.~ 
İZ Mi R 

Dolma halemleri geldi. 

fiyati her yerde 11.. 2. 

Toptan alanlara isko to yapıhr. 

Türkiye umum acentesi : 

Nafiz a - lzmir 
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SARIFE ıe YENIASIK 

Danzig'in Polonya ya iki notası 
Varşovanın notasına cevap teşkil eden 

ve buna istinad eden neticeler nazarı 
bu notalarda Leh iddiaları 

it ibare alınmamaktadır 

Polonya Danzig hududunda lngiltere ve Yunanistan 
Yeni bir hidise daha oldu. Lehliler lngiliz sefirinin Atinadan ayrılması 

ziyafet. bir Alman Kamyonunu durdurdular 

Polonya. ho.rp to.yyo.relcri 1'P t11lim ettirilmiş köpeklerin yardımilr i§liyen fenni k:to.lar 
Varıova 24 (ö.R) - Trankontinan· ne, pazar akşamı verdiği notaya cevap vaya iki el silah etmii ve bu sefer kam

tal ajansinin diplomatik muhabiri bildi- l te§kil eden iki nota tevdi etmİ§tİr. Bu iki yon durmuştur. Gümrük fonna1iteleri 
riyor: notada hadise hakkında yapı1an tahkika- ifa edildikten sonra kamyon Danzige 

Siyasi mahfeller bazı ecnebi ajanslar bn raporu mevcuttur. 1 doğru yoluna devam etmiştir. Ayni §O· 

tarafından çı.kanlan ve atideki iddialan Danzig hükümeti Polonya notasındaki för, §arki Prusyaya avdetinde ayni yol
ihtiva eden bir pyiayı kat'i olarak telıtzip iddialan ve buna istinad eden neticeyi dan geçmi§ ve bu sefer hiç bir müşkülat 
ediyorlar. nazan itibara almağı reddediyor. Onun çıkmamıştır. 

l - Polonya Romanya ile ittifak mu· fikrince Polonya elçilik müstepn ile l Londra 24 (ö.R) - Vayt Hol mah
ahedesinin eauıru genifletınelc niyetinde gümrük m6fettişi vazifelerinden azledil- felleri Londra hükümetinin Danzig me
imiı. melidir. Zira Danzig hükümetinin bun- ~ selesi münıuebetile Polonya ve Almanya 

Bu makaadla teknik gölÜ§meler timdi- larla iı birliğine devam etmesi beklene- , arasında tavassut niyetinde olduğu hak-
den bqlamıt bulunuyorınUJ. mez. kında bir lngiliz gazetesinde çıkan haberi 

Brüksel 24 (ö.R) - Eski maliye İıa- Varşova 24 (ö.R) - Bugün Polonya kafi olarak tekzip etmektedir. Bununla 
ıı:ın B. Hanri Demanj Belçika işçi partisi Danzig hududunda Şel Polonya gümrük beraber lngiliz kabinesi &erbeııt şehirde 
genel konseyi tarafından, vefat eden B. karakolunda yeni bir hadise olmuştur. 1 vaziyetin inki§Rfını dikkatle takibe devam 
Vanderveld yerine parti riyasetine inti- Salahiyetli Polonya makamlarına göre, ı etmektedir. 
bap edilmi§tir. sabah saat 3 de ıarld Prusyadan gelen Roma 24 (ö.R) - Berlinde Alman· 

Berfin 24 (ö.R) - Danzig - Lehistan bir Alman kamyon otomobili Leh güm· ya ile ittifak muahl"desini imza f'den ha
bududundaki Polonya gümrük karakolu 1 rükçüleri tarafından durdurulmuştur. ' riciye nazın Kont Ciano bugün Romaya 
hidUıesi hakkında D N B ajansının harice 

1 
Kamyon hududumuz karakolunda dura· dönmüştür. Hariciye nazın derhal Vene

ınahsus bi.r aerviainde ıu telgraf vardır: j cak yerde bir müddet hudut boyunca dik aarayına giderek B. Mussoliniye ae-
Danzig aenatoau matbuat bürosunun ilerlemiştir. Hudut muhafızlarının mü- yahati ve Alman hükümet adamlarile 

bir tebliğine göre, Danzig hükümeti, bu kerrer emirlerine şoför cevap verme- müzakereleri hakkında malUnıat ver
.abah Polonya cümhuriyetinin müeaaili- miştir. Bunun üzerine hudut muhafızı ha- miştir. 

Hollanda -Belçika dostlu_~u 
Brüksel 24 (A.A) - Hollandanın 

Brüksel elçisi dün akşam radyoda aöy
Jediği bir nutukta hollanda kraliçesinin 
Belçikaya yaptığı ziyaretin ehemmiyeti· 
ni tebarüz ettirere~ demiştir ki: 

Enternasyonal aiyaaetin karışık cere
)'anları içinde hollanda ve Belçika mu· 
vazi yollarda yürümektedir. Çünkü bü
yük devletlere kar§I olan vaziyetlerimiz 
bilfilil birbirinin aynidir. 

Binaenaleyh hollandalılar jçin olduğu 
gibi Belçikalılar için de iyi komşuluk mü· 
nıuıebetlerinde bulunmak ferahlık vere· 
cek bir hadisedir. Ve keza icabında hür· 
riyetimizi ve istiklalimizi son nefesimize 
kadar müdafaa etmek azminde bulunuıu· 
muz da bizim için manevi huzur teıkil 
eylemektedir. 

Brübd 24 (A.A:) - Be1çika kralı 
dün akşam sarayda Hollanda kralijçesi 
Wilhelmine §erefine büyük bir ziyafet 
Yenniıtir. 

Brüksel 24 (A.A) - Kraliçe Wil- HoLlanda kraliçesi ba.şvekil ile ve müstemlekeden gelen delegelerle beraber 
l.elmine §erefine verilen ziyafette, kral f , 
l...eopold, Hollanda ve Belçikalılann ba-j menninin 100 milyon nüfusu ihtiva eden' katini derpif eylemi§tir. 
nş ve hürriyet için olan müaavi aevgile- küçük milletlerin cbanı lehinde ve mad- Kraliçe Wilhelmine verdiği cevapta, 
rini kaydetmiş ve Hollanda kraliçeainin 1 di ve manevi tehlikeye karşı mücadele kralın Hollandanın bu eaere tqriki ,me· 
manevi ve fikri silahlanma lehindeki aon 1 için devamlı bir anlatma> yolunda yak- aaisi için vaki olan müra.caatini hararetle 
müracaatini hatırlattıktan ıonra bu te- la§malan auretile beynelmilel aahaya inti- tasvip eylemi§tir. 

Aaland adaları için 
Baltık 
Rusya 

devletleri 
arasında 

ile Sovyet 
~örüşrıeler 

Moskova 2.f (A.A) - Tas ajansı likte bu adalann tahkimini temine çalııı· 
a§&ğıdaki tebliği nqretmiıtir: I maktadır. Bunun için sovyet hükümeti, 

Finlandiya hükümeti Sovyet hüküme· Moskovadaki Finlandiya orta elçisi vası
tine müracaat ederek Aaland adalannın tasile bu tahkimatın mahiyeti ve vüsati 
askerlikten tecridi hakkındaki 1921 mu- hakkında malumat istemiştir. Çünkü 

oimdiki İçtİmaında müzakeresinin tehiri
r.e çalışmasını tebliğ etmiııtir. 

Helsingfors 24 (AA) - Hariciye 
nazırı, Sovyetler birliği tarafından Aa· 
land adaları hakkında dün istenen malu-

1 

kavclesinin tadili meseleıinde müzaha- Finlandiya körfezine yakın olan bu ada- mabn gizli ve askeri mahiyette ıeyler 
retini rica etmiştir. 1 lar bir harp halinde Sovyet gemilerinin olduğunu bildirmiştir. 

22 Devlet tarafından imza edilmiı körfeze girip çıkmalarına mani olabilir. j Nazır, Stokholmda da yapılan beyanat 
olan bu mukavele Sovyetler birliğinin Finlandiya hükümeti bu malUınab ver- veçhile, Sovyetler birliği tarafından ileri 
imzasını taşımakla beraber, Sovyet hü- mekten imtina ettiği için Sovyet hükü· sürülen sebeplerin meselenin milletler ce
kümeti bu i,Qe kendisini alakadar addet- meti milletler cem · etindeki mü mesaili- mi eti kon 

şerefine verilen • 
uzerıne 
•• 

Ati.na 24 (A.A) - Başvekil Metaksas 
Atinadan ayrılmakta olan Ingiliz elçisi 

ile Lady Wuyserlow şerefine bir öğle zi

yafeti vermiştir. Metaksas söylediği nu
tukta bilhassa demiştir ki: 

B :.iyük Britanya ile Yunanistanı bir
birine bağlıyan rabıtaların kuvvetini 

kaydetmeğe bilmem lüzum var mı? Son 

Atinadan bir manzara. 

rin tamamiyle yerinde olduğunu göste
rir. Daha geçenlerde bir kerre daha bU

yük Britanyanın içten gelen hareketini 
Yunan milleti heyecanlı bir minnettar-

lıkla karşılamıştır. Yunanistanm lngil

tereye olan bağlılığı çok kuvvetlidir. 

Hususiyle ki bütün gayretleri dilnyayı 
yeni bir harbın f eeaylinden korumayı 

yüz senenin tarihi, Yunan milletinin hem ve cihana kurucu bir uzun sulh devresi 

eyi gün hem kötU gün dostu olan bü - ı temin eylemeyi istihdaf eden büyük Bri
yük Britanya içixr duyduğu derin hisle- , tanyanın sulh azmine kani bulunmakta-

dır. 

Ingiliz elçisi verdiği cevapta f()yle cJıt. 
miştir: 

Iııgiliz - Yunan dostluğu şu •eya 1* 
ferdin gayretleriyle değil tabiatın :ıa~ 
retleriyle teessüs etmiş, büyilmllş ve bG
yümekte devam edecektir. 

Yunanistan, hükilmdarınm basiretJS 
idaresi ve ekselansınızın yaratıcı kud
reti ve durbin vatanperverliği sayesinde 
istikbale ümit ve emniyetle bakabil k 
bir maziye malik bulunmaktadır. 

Bir Amerikan tahtelbahri 
7 5 metre deniz içinde hareketten 
sakıt kaldı ve su üstüne çıkamadı 

Nevyork 24 (A.A) - Nouvelle Ang- · vardır. Guantico ve Norf Kland adındaki cSouktan müteessiriz, başka bl:i §l~ 
leterr sahilleri açıklarında 75 metre de- diğer tayareler de 14 dalgıç getirmekte- yetimiz yok, vaziyetimiz eyidir.> 
rinliğinde hareketten sakit olmuş olan dir. Hali hazırda Nevyorkta bulunmakta Sgalus·un mürettebatı, tabıelbahirla 
Sguelus denizaltı gemisi, dün saat 13,40- olan Brokyn kruvazörU de vaka mahal- teknesine vurmak suretiyle tahlisiye ge• 
ta (Greenwich &ati) tecrübe kabilinden line gidecektir. iki kaldırma du-78 Ş- mileri ile muhabere temin etmektedir· 
bir dalma hareketi yapmış idi. Fakat dal- Gualus tahtelbahirinin bulunduğu ye-1 ler. 
dıktan bir saat sonra suyun yüzüne çık- re doğru yola çıkarılmıştır. iki buçuk Ses ahizeleri, bu haberleri almakta· 
madığı görlilın~tür. gün sonra vaka mahalline varacaklar - dır. 
Souplin tahtelbahiri, saat 7,15 te fel!ket dır. Tahlisiye hazırlıklan bu sabah fecbı-
işareti olan ve Spualus tarafından bıra- öğrenildiğine göre, denizaltı gemısı le beraber başlamıştır. 
kılan bir kırmızı şavanclıra bulmuştur. hasara uğramış değildir. Ve nıilretteba- New Hampshire'de kain protsmouth 
Bunun üzerine iki gemi arasında telefon tından yaralananlar olmadığı gibi hasta deniz tezgMıları kumandanı, SgualUSUJl 
irtibatı tesis edilmiştir. Bu sayede de - olanlar da yoktur. kırmızı §amandırası yakınında yapmJf 
rinliklere inildiği sırada evvela mürette- Deniz mehafill, tahlisiye ameliyeleri- olduğu cevelAndan bu sabah avdet eı
batın bulunduğu mahalde, sonra Supa- nin bu sabah başlıyacağını tasrih etmek- miş ve tahtelbahirin kaptanı ile yapmlf 
pın açık bırakılmış olduğu makineleT tedirler. Çilnkil Falcon, dün akgam geç olduğu telefon muhaveresinin sonunda 
dairesine su girmiş olduğu anlaşılm~. vakıt gelmiştir. kaptanın geminin kıç tarafındaki kom-
Seınnes ve Falcon tahtelbahirleri de Falconun dalgıç çanı, dalgıçlar tara- partmanlarla görüşmemekte cıldu!un• 

New-London üssUlharekesi kumandanı hodan tabtelbahirin taretine tesbit edi- söylediğini, bunun da bu kompartmaDJa.. 
yüzbaşı Reid'in emri altında vaka ma - lecek, bu suretle beş kişinin su yüzüne n ve içindekilerin su basmamJŞ dairele,.. 
hallinde bulunmaktadır. çıkması temin edilecekti. sığıııamamış olduklanna deJAlet etmeJt. 

Vaşington yakınında kain Anacostia te bulunduğunu beyan e~r. 
Ussülharekesine mensup 12 dalgıç kur- Nevyork 24 (A.A) - Tahlisiye gemi- Tahtelbahirde 56 tayfadan başka do-
tarma işinde yardımda bulunmak Uzere leri, Spualus tahtelbahirinden şöyle bir 1ı nanma namına mütehass~ olarak Uç p. 
tayyare ile hareket etmişlerdir. 9 Dal- haber almışlardır: vil bulunmaktadır. 
gıç daha derhal yola çıkmak ilzeredir. 

Salahiyetar deniz mehafili, Spualusun 
biltiln mürettebatım bulabilecekleri 
ümidindedir ler. 

Bu denizaltının, dalmış olduğu halde 
24 saat denizde kalabileceğini söyleme~-

imparatorluk günü 
te ve geminin ancak bir kısmını suların 
istila etmiş olduğunu ilave eylemektc
dirler. 

Diğer taraftan Spualus tahtelbahirin-

K anada da büyük merasimle kutlondı. Kral 
radyo ile bir nutuk söyledi 

de son derecede modem emniyet cihaz- Londra 24 ( ö.R) - Bugün impara· 
ları vardır. torluk günüdür. Bu aene Majeste kral 

Dalgıçlar evvld açık kalmış olan Su-
1 
ve kraliçenin Kanada ziyareti münasebe

papı kapatmağa uğraşacaklar, müteaki-. tile Empire Oay ıenlikleri fevkalade bir 
ben bu işte muvaffak olmadıkları halele ı parlaklık kesbetmiııtir. Kral ve kraliçe 
tahtelb~~in kendisini yukarı almağa I c imparatorluk günü > hareketinin reiai 
ve s~ yuzune çıkarmağa çalışacaklardır. I Lord Britişlodan tebrik telgrafları almıt· 

Bunda da muvaffak olunamadığı tak- tır. Kral aaat 20 de radyoda, bütün impa
dirde tahlisiye Aletlerinin mür~ttebatın l ratorlukta dinlenen bir hitabede bulun
serbest havaya kavuşmalarını temin muıtur. Londra belediye reisi tarafından 
edeceği mnnolunmaktadır. dük ve düıea Kent terefine verilen ziyafet 

p 

Port~arthor ·Antario- 24 (A.A) -
Hükümdarlan hamil olan tren, saat ll 
de - Creenwic:h aaati • buraya gelmiıtiı• 
Tren, Jackfische geldiği zaman kral, yr 

lide kraliçe Marynin geçirdiği otomobl 
kazasından haberdar edilmi§tir. 

Tren Schreiberde durduğu zam•., 
kral, tehlikenin vahim olmadığına dait 
Londradan haber aldığını söylemiş ve 
demiştir ki: 

- Yaranın pek hafif olduğunu ve er 


