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ltalya Fransaya bir nota mı vermiş? 
1 Bir Hafta Sonra 

•• 

INONU 
•• 

Garabete bakın! 
--ı"Ô'·--

Milli Şef Yalovayı 
teşrif edecektir 

Müzesi için hazır-
lık yapılıyor 

-*- . lfttzede, llllD Şefin 
flayatına alt 
uesllıaJCll' lndanacalı 

Italya Hatayın ilhakını 
kaydıihtiyatlakarşılamış 

Başvekil dün Y alovaya gitti. Diğer vekiller de 
hafta içinde Yalovaya gideceklerdir. Hariciye 

10 Temmuz tarihinde bu hususta 
ltalya Fransaya bir nota vermiş 

vekiJin1iz · Şaraçoğlu bir kaç gün Istanbulda kalacak 
Istanbul 13 (Hususi) - Haber alındığına göre Millt 

Şef ismet Inönil önümüzdeki hafta içinde Istanbulu şe
reflendirecektir. Cümhurreisimiz Yalovada istirahat ede
ceklerdir. 

lstanbul 13 (Hususi) - Başvekil Dr. Refik Saydam, 
refakatlerinde hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu ve mali
ye vekili Fuad Ağralı bulunduğu halde gelmiş ve Pendik 
istasyonda trenden inmiştir. Başvekili istasyonda Parti 

genel sekreteri, Istanbul valisi, komutan, Antalya mebu
su Tayfur Sökmen, Parti ve vilAyet erklnı karşılamış
lardır. 

&§vekil gazetecilere cYalovaya istirahat için gidiyo
rum, bir kaç giln kalacağım> demiştir. Hariciye vekili 
Şükrü Saraçoğlu da lstanbulda beş, altı gUn kaldıktan 
sonra Yalovaya gideceğini söylemiştir. 

Başvekil, refakatinde ailf!leri olduğu halde Suvak va
puruna binerek Yalovaya geçmiştir. 

Kemalist 
Rejimi. 

Y eni Parti müfettişimiz 

--·'<f:r·--.,,,,, ............ 
td llendlaldlP .. 

~<>CAKOCLU 

Roma 13 (ö.R) - ltalya hükilmeti 10 
Temmuz 939 tarihinde Fransa hilkilme
üne apğıdaki notayı ıönderml§tir: 

- cFransa ile TUrkiye arasında vu
kubulan görilfmeler 1e>nunda Fransa 
Sancağı (Hatayı) Tilr]dyeye terketmiş
tir. 1920 de Sanremoda toplanan mütte
fik devletler konferansında, mandater 
devletlerin allkadar hükümetleri haber
dar etmeden mandalan altında bulunan L e'km.:;,? 
topraklardan hiç birini terk veya ahar -~.,,.,., .... "'.,_. 
devlete devredemiyecekleri taahhUt edil
mişti. Aynı zamanda mandater devletin 
allkadar halk kütlelerinin de devir ha
linde miltalAalannı alma.sı lAzmı gelirdi. 
Bu yapılmaml§tır.> 

cBunun içindir ld Italya, yapılan an
Ja,rna neticesfııl Ve ortadaki )'8Di vazi-

M üzenitı kurulacağı bina ~eti ihtiyat kaydiyle kal'fılar n nazarı 
Milli Şef Inönilniln doğduklan evin dikkati celbeder.> 

mUze haline ifn1ı için ça.hp>alaq de- ...... el .. .....,, 
vanı edilmektedir. Belediye, bu evin - SONU 5 ~ Saiiii'EDE - Hcıtavın ezeli bekçiai: Mehmetçik 

Mlını bozmamak prtiyle esaslı surette ------------------------

tamir ettirmektedir. Bina askıya a1ın- Bü:tlin Fransa halkı 
~. Tamirat bitince lnıöntı ~ib-i"OiD 

c YENi ASllb Mlriyat hayabnda 
elde edeblldill -~tlerhle 
Milli Şefimia bmet ln&ıfl'nün, lngil
terenln en bGyük gazete1i olan Deyli 
rr elaraf vaaıtuile lngiliz milletine 
llıaajıni ve bu gazetenin muhabirine 
1aPhiı lleyanahnı, Türkiyede bütün 
~ürk gazetelerinden evvel okuyucu-
1.nna yetiıtirmek gibi ,erefli bir va
tifeyi ifayı da illve eylemittir. 

B. Galip Bahtiyar: müfettifliğin vazifesi 
hakkında gcuetemize izahat vereli 

ptln ve hazırlıkları baflıyacaktır. ln&ril 
bMhresfnde lıliltt Şefia hayat ve _.1er1-
ne ald vesikalar bulunacaktır. 

* Atatilrkiln validelerinin Soğuk.kuyu
daki nıakbercleri güzel bir Abide şeklini 
almıştır. O civardaki on tonluk bir kaya 
kaidesine oturtulmU§tur. Bu kayanın 
üzerine: cAtatUrkün valideleri Bn. Zü
beyde burada yatıyor> ibareai yazılacak

Bugün milli bayramını 
heyecanla kutluyor 

Reieicümhurumuzla lngiliz gaze
leciainin yaphğı mülikatta temas 
edilen mevzulann her biriai'ayn ayrı, . 
'\'e hatlı batına büyük ·ehemmiyeti 
h.iz bulunlnaktaclır. 

Rejimimizin tek fırkalı oluşu, mil· 
letirnizin kendi milli menfaatlerinin 
1torunması yolunda gösterdiği birlik 
\'e bütünlük, Şeflerine kartı besledi-
~ J~zülmez bağlılık duygulan bazı B. Galip Bahtivat' Göket" pcıTtideki makcımındcı 
'llhllarda yanlıt düıüncelere yol aç- Parti mUfettifi B. Galip Bahtiyar parti viliyet idare heyetinin içtimaına 
ın., olabilir. · Göker dün sabah parti merkezine ıele- riyuet eylemiş ve şehrimizde bulun-

Parti kavgalannı Demokrasinin rek parti erkAnının ziyaretlerini kabul makta olan mebuslarla bazı hususi zi
ır-t'i bir icaba aayanlann kafalannda etmi§, öğleden 1e>nra valiyi, belediye re-, yaretleri kabul etmiştir. Kendisini zi
)er alabilen böyle düıüncelere kartı isini ve lmılr komutanım makamlaruı- yaret eden bir muharririmize yeni vazi-
~ümhurumuz Türk Demokrasi- da ziyarette bulunmU§tur. Saat 1'1,30 da - SONU Z INct SABDEDE-

tır. 

Makberenin park kısmı ilkbahara doi

Yapılacak törende lngiliz harbiye 
nazırı da hazır bulunacaktır 

ru teşcir ve ikmal edilecektir. Parkta Parla, 13 (Ö.R) - l'nnia, bu aece 
bir çocuk bahçesi kısmı meydana ıetiril- bUyilk heyecan içinde mill1 bayramım 
mişür. kutlulamaya hazırlanıyor .• 1nğilız mlllt 
------------- müdafaa nazın B. Hoare Belbsha Fran· 

Sipariş 
Ettifimiz dört 

Denizaltı gemimiz 

saya ayak basmış, Dieppe limanına da 
İngiliz kral muhafızlarından 700 zabit 
ve asker gelerek hararetle karplai:ıınıf
tır. 

İngiliz harbiye nazırı Havas muhabi
rine beyanatta bulunarak İnli& asker
lerine karp Framada hallan ~ 

reseııam ,.,.._ s-"-• parlak kabulü tefekldlrle brtaJadılım 
~... ...,..,, söylemiştir 

H ePlel'lndz . Yannki . ,enliklerde İngiliz harbiye 

1 
l.ondPGYa .... ecelı- J nazın Frama cümhur befk•nmın ... 

- Y AZIS°'I 3 cl1 SAYFADA - . tma..' meıwlme i§tlnk .dece~. 
tİııin eauını bir kerre daha iZah eyle --------------------------------------------~ Paris,13(A.A)-İa1Wzordusu er-
ı.ıie bulunuyorlar. 

Bizim rejimimizin Demokratik 
._..lara dayandığında aalA fiipheye 
~1 yoktur. 

Fua~ımızda Kaleye kadar ktn~-:ı:_~ __ :m __ ... _-_8_.ı.ebri_"· _ 

• Rejimimiz hiç bir zaman cebir ve 

licldet politikasına ietinad eyleme- ı kı• 
~· Kuvvetini bazı milJetlerin 
~~dıklan aiWılardan yani vatan
-.., kanı akıtmaktan almamııhr. 

metropoliten Bir asfalt yol ya- Mrl. F • Çakmak 
• 
ınşa ediliyor pılması kararlaştı Ordu birliklerini teftişte 

devam 'etmektedirler 
L._ !tejimimizin en büyük kuvveti 
~n irade1ini hakim kılmaaı, hal
~ ~ ve dileklerini her ,eyin üa
~ aörrne1i ve nihayet bütün in
~- hareketleTini Büyük Millet 
-.c:liai' nin karar ve tuvibine istinad ~m (H....S) - Geael Kurm.,-
ettirrneaidir. S.p•mnuz Sayın MuetaJ F eni Çakmak 
tn~rnokrasinin en sarih ve en kısa refaketlerincle Orgeneral izzet Çalatlar, 
L~ı halk hakimiyetidir. Bu ha- Korgeneral Muatafa Muilalı. Tünıgene-
~lYetin KEMAUST rejiminde en ral Ami Oler ve Genel Kurmay bava 
~ dernokrasiler derecesinde yer al- mütaviri Albay Şefik Çakmak ve maiyet· 
~rıda kimsenin ıüpheye hakkı lerl olduiu halde 'bqün öğleden evvel 
~tur. Muiladan ,.hriaüze pleceklerdfr. 

~er yıprabcı parti mücadelelerine Halkmmlzin tabit ettiii ietik'bal pro-
a.ı· lekctimizin sinesinde yer veril- gramına 1ısre büyük misafirimizi nJimiz 
atı •Yorsa bunun sebebi, modern de- Sabri Çanak ile mevki komutam. beledi-
~ilerin arbk bu yıprabcı uau1- 1 ,. ve halkm reialeri Tillyet lıududun-
~ ~k kalmak mecburiyet ve Bir ıtalyan •irk kumpanyası Yol infQatı bitince buraya c1a brtıJayacak1.rc1ır • 
.-... •nı duymuı buıunma1annc1an- Fuar için lzmire gelecek otobiia ael erleri bGflıyacak Umumt meclia balarile deva1r müdür 
~ b " memurlan parti ve halk.evi Ware he-
~ irlik ve bütünlük içinde ve l\lar komltelıl dlbı akpm ....ıa belediyede blJlhara imar phetqnı oldutu kadar f8brin yukarı maba11Atını da yetleri, cümhuriyet halk pam.l ........,. ye 

- arzuSO Juına uygun bir tekilde PuU- •h••ada dd cWa toplanarak l'uar il1.ı Mklnnda buı IJMN karar ft?eD beledi1emlz, yukarı mpha11Atta bir çok ocak teteldr.ülleri. cemiyet ve mU .. e.e• 
NU Z INct SAidn:DB - kararlar aJuuitu'. Görülen 1t1mm Uwtm ~:81111 J'Q11an w kaaliı.aqoa jzMrbı1 ~nnakMv. Belediyenin, 

.. ~Ul'ill oCfKOC -80KU ı ~ -



TARiHi ROMAN Y A Z A N : Şahin AKDUMAN 

23-
Koraanlarda adettir Evlat .. Bir yere baskı

na girildi mi k.iJrelılere keçe saFılı~dı··. 

•• Bi'!'MEDI •• 

ŞEHiR HABERLERi Kemalist 
Re;imi 

Hil santralı 

Şehir Gazinosu 
Her Akşam 

Caz ve Klasik Müzik 
İzmirin emsalsiz ~ubunu modern bir bahçenin yeşillikleri arasında 

t>eyrctınck ve enfes mezelerle buılu içkiler içmek için yegfuıe yerdir. 

---<:?,-~-

- BASTARAFl 1 lNCl SAllİFEDE -

Ba)'.l'Aklıda Bülbül •okaiında 
on iki numaralı nıanzaraıı gayet 
ııüzel ve çok aai?lam yedi odalı 
bir ev satılıktır. Taliplerin gazete· 
miz bat muharriri Hakkı Ocakoğ
luna müracaatları.. 

1-10 S.2 

1 

incir altı 
Plaj ve Gazinosu 

Pazar Günü Açılıyor 
Gazino ve lokanta kısımları gece ve 

gündüz lnciraltına gidenlerin 
ihtiyaçlarına cevap verecektir 

renaizlllı, ucuzluJı, yiyecelı oe lçecelılerde 
nefaset en miişlıülpesenııeri dahi tatmin 
edecefı şefıllde temin oJunmu~tur-



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Bazı düşünceler: 

P. T. • 
j • 

Kont Cianonun seyahati Vaziyeti izah edivor 
lJclemiı tele/on ücretleri ile 

• hattın ,ehir •antralına bağ
lanma•ı lüzumu hakkında bu 
.ütanlarda bir yazı yazmlf
tık. P.T.T. umum müdürlüğü
nün izahını da lefelılıürleri
mWe bu .ütunlara geçirmeği 
vasile biliyoruz. 

lspanyol matbuatı bu seyahat hakkin
da kayde değer ihtiyatlık gösteriyor cGazetenizin 16-6-1939 ta-

riltli nii•ha.ında, «Muhabere 

lspanyol altınları 
Vittoria, 12 (A.A) - Kont Cian~>, Ser

l'&no Suner ve maiyetleri saat 13.25 te 
0

burada karaya inmişler ve otomobille 
Zarausa hareket ederek saat 16 da bu 
kilçük şehre varmışlardır. Şehir İtalyan 
ve İspanyol bayraklariyle donatılmıştı .• 
,Misafirler askeri vali ile memurlar ta
l'afından karşılanmışlar ve halkın alkış
ları ve •Franko, Düçe• sesleri arasında 
hUkümet dairesine giderek yemeği ora
da yemişlerdir. 

Ciano bu akşam Ayete sarayına gide
rek Franko ile görüşecektir. 

Franko misafiri şerefine bir dine ve

reeektir. 
Madrld, 12 (A.A) - Matbuat, Kont 

Cianonun seyahati hakkında hararetli 
tıefsiratta bulunmakla beraber bu seya
hatin umumt neticeleri hakkında kayde 
aeğer bir ihtiyatlık göstermektedir. 

Tahminlere göre, Kont Cianonun ika
meti esnasında siyasi veya askeri mahi
yette her hangi bir anlaşma yapılmıya
cakbr. 

A. B. C. gazetesi : 
•Milli ihtilll İspanyası ile Düçenin 

ispanyaya 

Kont Ciano 

Ruzvelt 

iade edilecek mi? 
İtalyası arasında pakt ve muahede la
zım değildir• diyor. 

Barselon, 12 (A.A) - Kont Ciano, sa
at 11.15 te bir İtalyan askeri tayyaresi-
1e Vittoriaya hareket etmiştir .. Kendisi
ne İtalyanın İspanya büyük elçisi refa
kat etmekte ve İtalyan heyeti azası di- • 
ğer dört İtalyan tayyaresinde bulunmak
tadır. 

Ayni zamanda bir kaç İspanyol tay
yaresiyle Serrano Suner ve diğer bazı 

İspanyol şahsiyetleri hareket etmiştir. 
Poitiers, 12 (A.A) - Poitiers istinaf 

mahkemesinin birinci dairesi Bilbao ha
zinesi davasına ait hilkmünü vermiştir. 

La Rochelle mahkemesi 1937 mayısın~ 
da Bask hükümetine ait olarak Fransa
ya gönderilmiş olan kıymetli eşya dolu 
sandıkların bu sandıklar Rochelle'e gel
diği vakit haciz koyduran bankalara, ia
desine karar vermişti. 

. İstinaf mahkemesi bu kararı tasdik 
etmiştir. 

Karaı· mucibince, muhteviyatı on üç 
milyar Frank olarak t<lhmin edilen 9000 
sandık İspanyaya iade ediİecektir. 

iieretlmnde bir ni•bet olmalı 
laun gelir» baılılılı bir yazı 
görülmüıtür. 
Şehirler ara.ı telelon ücret

ini 406 numaralı telgraf ve 
te'Won kanununun 30 uncu 
madde.ine tevfikan te•bit 
edilmekte ve bu madde hük
müne göre en kıuı tarikten 
yirmi be, kilometre mesafe 
daire•indeki iki ıehir arasın
da 15 kuru,, elli metre mesa
fe daire•indeki iki sehir ara
ıında 25 kuruı, yüz kilometre 
me•ale dairesindeki iki sehir 
ara.ında 4-0 kuruı, beı yiiz ki
lometre mesafe daire.indeki 
iki fehir arasında 75 kuruı, 
biıa kilometre mesafe daire
•indelıi iki fehir arasında 100 
kunıf, bin kilometreden /az
la meaale dairesindeki iki se
hir arasında 150 kuruş ko,;aı
ma ücretile ~ehir dahili tele
fon ıebekemiz bulunmıyan 
yerlerde konuıulmak isteni
len kimseleri P.T.T. merkezi
ne davet hizmetine mukabil 
ayrıca 15 kuru, «davetiye üc
reti » alınmaktadır. lzmir-

A • k lJdemiı arası, telefon devre-m erı a niizin güzergahı itibariyle 
·x 134 kilometre oldugv una göre ---*--- ~-~~- -~~~- 1 zmir - lJdemi, konuşmala-

Bulgar 
Sey}abı dolayısile Bir mesaj gönder_ec_ ek istik.lali. münasebetile rından alınmakta olan 15 ku-

• 

t t d l t 
' 

F l ruf ücret kanun hükmüne uy-

1 fi Vaşington, 13 (A.A) - Tatil devresi ea l e l en e gra ar gun 1elıilde teıbit edilmiş bu-te gra ar başlamadan evvel bitaraflık kanunu Ankara, 13 (A.A) - Amerika Birle- lunmaktadır. • 
Ankara, 13 (A.A) _ Bulgaristandaki meselesi · hakkında kararını vermesi şile devletleri istiklAI bayramı münase- lJdemişte belediye santralı-

Sevlievo aeylAbı dolayısiyle Reisicüm- için Ruzveltin kongreye bir mesaj gön- betiyle Reisicümhur İsmet İnönü ve Re- na bağlı abonelerin doğrudan 
bur İsmet İnönü ile Bulgar kralı üçün- dereceği bildirilmektedir. . isicürnhur Ruzvelt arasında aş8ğldaki doğruya kendi telelonlarile 
eC1 Borls arasında aşağıdaki telgraflar Söylendiğine göre mesajda bitaraflık telgraflar teati edilrn.i§tir : felıirler arası konuşmaları ya-
teati olunmuştur. kanununun merlyette kalması keyfiye- Ekselans bay Franklin Ruzvelt pabilmeleri için lüzumlu olan 

Majeste tlçüncü Boris tinin doğUracağı vahim neticelere işaret Amerika Birleşik devletleri reisi tertibat yaptırılmaktadır. 
SOFYA edilecek ve bu kanun ile hükümetin VAŞİNGTON Bu mretle tile/onu olanların 

Bu derece insan zayiatına sebebiyet ~olları bağlanmış olduğu tebarüz ettiri- Asil Amer.ikan' milletinin milli bayra- konDflJla yapmak üzereP.T.T.: 
veren seylAp haberini derin bir teessür- ecektir. mı gilnilnde ekselinsınıza .en hararetli : merlwsine luular gitmelerine : 
le haber aldım. Dostane sempati hissi- -*- tebriklerimle beraber phsl saadetleri ve S hacet 1ta1mam., olacaktır. Bil- E 
yabmla en hararetli thiyetlerimin ka-ı K ı z birleşik devletlerin refahı hakkındaki : ve.ile .aygılarımı aınarım.• : 

ra . Ogo samimi temennilerimi bildirmekle has- ........................................ .. 
bulUnü Majestelerinden rica ederim. 

İSMET İNÖ ... n• 1. satan bahtiyarım. s • 
r.. u İSMET İNÖNO • 

EkseIAns ismet tnönü --+-- ıparış 
Reistcümhur Rigaya hareket etti Ekselans İsmet İnönü 

ANKARA Türkiye reisicümhuru ANKARA Ettiğimiz dört 
Sevlievo mıntakasındaki felaket do- Va~ıova 13 (A.A) - Kral Zogo, D l 

1 1 fınd bana Memleketimde kutlanan istiklal günü en • t • • layısiyle ekse Ans arı tara an kraliçe Jeraldi!1 ve küçük prens bugün rza ı gemımız 
\.n~ go"ster:1-ı .. olan ve beni derin su- münasebetile ekselansınızın gönderdiği-ACU~ u.•~ Varıovadan Rigaya hareket etmişlerdir. •---
rette miltehassıs. eden dostane sempati- k niz telgrafta bu derece hararetle ifade ... esell"~m ,,.,n s··•a" Buradan lsveçe gitme üzere vapura bi- 4ıl K 3' MU' ., 
terinden dolayı samimi surette teşekkür neceklerdir. edilen hissiyata mukabele eylemekle has- ue erlerimiz 
ederim. Kral Zogo lsveçte yalnız bir gün kala- saten bahtiyarım. LondrG"G gidecefı .. 

BORİS Birleşik devletler halkı adına Türki- " cak diğer bir vapurla Londraya hareket İstanbul, 13 (Hususi) - İngiltere-
yenin devamlı terakkisi ve refahı hakkın· 

edecektir. ye sipariş edilen dört denizaltı ge-
daki temennilerimi yollarken ekselansını· 

Kral Zogonun Londrada bir kaç gün de bil- mimizin inşaatı ilerlemiştir .. Gemi-
'-al w .. k b F za en samimi ıahsi tazimlerimi J ... rı·n inc.aatmda ve 1·nşa1annı mu"te-.. acagı ve mutea ı en ransaya geçe- " ~ 

ceği sanılmaktadır. dirmek isterim. akip dalma tecrübelerinde bulun-

-*-
-- -*- mak üzere deniz subaylariyle erle-

Kayaeri 13 (A.A) - Bir misli fazla Fransız • /ngiliz rimizden mürekkep bir askeri beye-

gösterilmek suretile 124 kiıiden ibaret /ngiliz tayyarecileri komitesi toplandı ~icmkitzı·r.pek yakında Londraya 4ide-

Kayseridc 
Belediye intihabatı 

olan belediye namzet litesi parti genyön- on bini buldu " 
kurulunca tasdik edilmiş ve ilci günden- Londra 12 (A.A) - Fransız meclisi· Almanyaya sipariş edilen dört de-

beri de ıehrimizde hummalı bir faaliyet Londra 13 (A.A) _Yeni havacılık nin Fransız - lngiliz komitesine mensup ni:ıaltı gemim.izden YILDffiAY 30 
ile belediye intihabı ba•lamı•tır. 5 mebus bu aabah avam kamarasında ağustos tarihinde denize indirilecek-... .. munzam tahsisatı hakkında selahiyettar 

Namzedlerin bir fazla gösterilmi• ol- il .. lngiliz parlamento aza.sile mülakatta bu· tir. 
y makamlardan verilen tafs ata göre .. o 

masl bu-yu··ı_ bı"r se t• ·ı 1- ıla mı lunmu .. ]ardır. Bu mül' " 1-at. Noel Barkerin &. mpa ı 1 e &.arş n 1 milyon İngiliz liralık bu yeni kredinin İs· y wı. 
ve halk ıimdiye kadar hiç görülmemif tenmeıine sebep bir taraftan bir harp işçi partisi gazetelerine verdiği beyanata 
bir heyecan ve alaka ile reylerini istimal l d'"' f göre, uzak doğu meselesinde ihtisası olan malzemesi nezareti kuru ması ıger tara • 
et "' b t t Franaız mebuslan°le bu meselenı"n müza· 

-~-

Yunan 
mege aş amış ır. tan da tayyare İnşaatının tahminlerden 
1 t.h b " h ft d d kt• keresine matuftur. n n ı ap ır a a evam e ece ır. pek çabuk yapılmakta mesela bir bom· --.-

-- bardıman tayyare fabrikası kendisine ve· -- ti- KABİNESİNDE 

Ç k d rilen programı yirmi hafta önce bitirmiş- Beyaz kitap BiR İSTİFA 
u u ro va a tir. MANDALAR KOMiSYO· Atina, 12 (A.A) - Atina ajansı bil-

Mahsul çok 1 Hindistan kuvvetleri hariç olmak üze- diriyor : 

1 
k . 1 A A k" b' b' d'l N1JNU TATMİN ED~· İ ti A d K . . ·ın bereketlidir- re va tıy e azamı se ız ın tes ıt e ı en CEK MAHİYETTEDiR ç maı .. y~r .~. n~ .orızıs, .. mı_ 

Adam;, 13 (A.A) _ Bu sene Çukuro- tayyareci kadrosu on bine çıkarılacaktır. Londra 12 (A.A) _ Bazı mebuslar banka mudurlugu vazifesıne donebil-
' mek ·· · ff · ha kil B vada hububat mahsulü çok bereketli -- Avam kamarasında Cenevre ınandalar uzere ıs 1 asını vermış, şve · 

olmuştur. Pamuk mahsulü de ayni de- ff A f.. M E V komisyonunun beyaz kitaba muhalif ol- M~~ksas bu istifayı teessürle kabul et-

recede iyi bir vaziyettedir. Bazı yerler- B öld ·· dukları hakkındaki şayialardan bahset- mı .ır. 
de az mikdarda görünmekte ise de zi- elediye reisi U meleri üzerine Makdonald beyanatta Şımdiye kadar Milli banka müdürü 

Bükrcş, 12 (A.A) - Halmeu şehrinin bulunarak mezkl\- kom· on tarafından ola. n Drossopolus Yunanistan Bankası raat mücadele heyeti süratle tedbirler ur ısy 
belediye reisi Teofil Rusu iki gün evvel mtidu'·ru·· s f t• l tahlı'f edı'lmı·ştir al ·· d l b 1 tır verilen ra r ne dildiw· aman bu ~a- ı a ıy e · 

mış ve muca e eye aş amış · Macar ekalliyeti azr.sı tarafından atılan . J pol şrled gı zb' I w';; --*--
Pamuk fialleri daha şimdiden çiftçiyi . w yıa arın ası sız o uğu sa ıt o acagını 

d 
bır bombadan agır surette yaralanmış- bild' . w b"d 

sevin irecek bir seviyeyi bulmuştur. t R h d .. 1 .. t" B .. h ırmış ve ıBu raporun agustos ı a-
ı. usu astane e o muş ur. ugun se - . w• . -*- · M M allim~ .1 yetınden evvel neşredilecegını zannet- Bir ficia rın acar papası ve acar mu ı ı c . . . 

d . w k' . t k'f d·1m· t' ş· d' mıyoruın» deınıştır. İskenderunliınanını 
teslim alıyoruz ... 
İstanbul, 13 (Hus usi) - İskenderun 

limanını tesellüm eylemek üzere on iki 
kişilik bir heyetimiz Hataya hareket et
tniştir. 

ıgcr on ışı ev ı e ı ış ır. ım ıye 

kadar bu işle alakadar olarak tevkif 
edilenlerin yekunu yirmi dörde yüksel
mektedir. 

-*-
Yeni denizaltılar 

ı -*STANBULDA ZELZELE Stokholm 13 (A.A) - Bahriye ida-
2 l•tan~u) 13 (A.A) - Dün ısaat l 6 yi l resinin talebi üzerine bükümet yeni dört 

O dakika 5 2 .. niye geçe ~iddetlice bir 

1 

denizaltı gemisi iiıpsına müsaade et-
~!_~Nl!ıa-le .,ı..._.. llÜftir. 

- -'*-Yeniden istikraz Çıkan yangında on 
almıyor.. ikisi kadın olmak 
Kahire, 13 (A.A) - Alakadar mah- üzere l'] kişi öldü 

{eller, Mısır hükürnetinin İngiltereden Tanca, 13 (A.A) - Meknes civarm
bir istikraz akdetmek istediğine dair ve- da bir kaç gün evvel çalılar ateş almış 
rilen haberi tekzip etmektedirler. ve yangın on kilometre uzunluğunda bir 

Mısırın sadece İngiltere tarafından ve- mesafeyi kaplıyarak yerlilere ait mil
rilen silahlar bedelinin bir kaç senede him mikdarda hububatı tahrip etmiştir. 
ödeneceğine dair bir itilaf imza ettiği Yangın esnasında 12 si kadın olmak 
tasrih olunmaktadır. re l'I klfl öJmiiftilr. 

SC>N HABER 

Mukaveleler teati olundu 

B. Lebrun elçimizi öğle 
yemeğine davet etti 

Istanbul 13 (Telefonla) - Hatay hakkındaki Türk - Fransız anlaşmaruım 
n_ı~saddak suretleri bugün Paris büyük elçimiz B. Suad Davasla Fransız ha
ncıye nazırı B. Bonne arasında teati olunmuştur. 
Is~bul 13 (Telefonla) - Fransız Reisicümhunı B. Lebrtin ve reftkalan 

bugun Pariste Paris elçimiz Bn. Suad Davas ve B. Suad Davası öğle yemeji
ne davet etmişlerdir. 

Başvekilin Basın -kon-
gresine verdiği cevap 

. Ankara 13 (~:A) -: .Birinci. ~ür~ basın kongresinin toplantısı münasebe
tıyle kongre reısı Dahılıye vekıli Faık Öztrak ile başvekil doktor Refik Say
dam arasında aşağıdaki telgraflar teati edilmiştir: 

Doktor Refik Saydam: 
Başvekil: 

ANKARA 
Basın birliği kongresi yUksek şahsiyetinize karşı beslediği sarsı~~ sevgi 

ve saygısını bildirmeye riyaset divanını memur etmiştir. . 
Keyfiyeti yüksek huzurunuzla kongreye şeref vermenizden doğan şükran 

hisleriyle beraber arz ve şahsi tazimlerimi teyid ederim. 
Türk basın kongresi reisi 

Dahiliye vekili 
Faik öztrak 

Faik Öztrak: 
Basın birliği kongresi başkanı 

Dahiliye vekili 
Kongrenin hakkımdaki duygularma teşekkür eder ve mesaisinde mu

vaffakıyetler dilerim. 
Başvekil 

Doktor Refik Saydam 

lrlanda birliği meselesi 

Şimali lrlanda başveki
lini tenkit ediyor 

Londra 13 (A.A) - Öğrenldiğine göre dahiliye nll7.lrı Sir Samuel Hoare, 
suikasdkr tertip eden Iralandalı 1edhi§çilerin tenkilini kolaylaştırmak için 
polise hususi salahiyetler verilmesine dair gelecek hafta parlamentoya bir 
kanun layıhası tevdi edecektir. 

Londra 13 (A.A) - Ulster'in siyasi katolik bir teşekkülü olan «Orabge
ment> nın senelik bayramı münasebetiyle dün Down kontluğunda kain Ban
gorda bir nutuk söyliyen şimali lrlanda başvekili Lord Croigavon, de Valera 
tarafından ileri sürülen talep1eri bir cküstahlık> olarak tavsif ettikten sonra 
demiştir ki: 

- Ulster'e dokunmayınız. lngillz bayrağının daima Ulster Uzerinde dal
galanması için son nefesimize kadar mücadele edeceğiz. Biz daima mensup 
olmakla iftihar ettiğimiz büyük imparatorluğun vatandaşı olarak kalmak 
istiyoruz. 

Beynelmilel vaziyetten bahseden başvekil, şöyle demiştir: 
- Beynelmilel kabadayıların muhayyelesinden çıkan talepler önünde dai

ma boyun mu eğeceğiz? Ingiliz milleti bu suale bugün alenen, hayır, diye 
cevap vermiştir. Harp, her an çıkabilir. Diktatörler eğer Ingilterenin kat'i 
kararını anlamamışlar ise uykularından acı bir şekilde uyanacaklardır. 

Harp zuhurunda Ulster'in bütün menbaları imparatorluğun emrine amade 
bulundurulacaktır. 

lngiliz matbuatı Grandinin Lon-
dradan ayrılmasını kayıp sayıyor 

Londra 13 {A.A) - Bütün sabah gazeteleri infikaki umumiyetle tecssi.ir 
uyandıran Grandi hakkında uzun tefsirlerde bulunmaktadırlar. 

Taymis gazetesi başmakalesinde şöyle yazıyor: 
Londra dün Romadan Adliye nezaretine tayin edilen Grandinin ayrılma

sını teessürle karşılamakta ve Ingilizlerin şahsı hakkında besledi:Cleri dos:t
luk ve takdir hislerini kendisinin de bu memlekete karşı duydugunu tc~·ıd 
eylemeketedir. Bu eski hariciye nazırının kabineye avdetinin lngiltere. için 
tamamiyle bir ziya teşkil etmiyeceği ümit edilmektedir. Çi.inkü mumaileyh 
bizi tanımaktadır. 

Deyli Herald gazetesinin diplomatik muhabiri şöyle diyor: 
Grandinin Mussolinl kabinesinde adliye nezaretine tayini şimdi Italyad~ 

hüküm sürmek istiyen Ciano, Strace ve Alfieri ,gibi üç Italyan ricalinin .!~ru 
bir muzafferiyeti addedilmektedir. Bu üç müfrite nazaran Grandi mühim 
bir vazife olan Londra sefirliği esnasında, teessüfe şayan bir itidal göster-

. tir 
~yıtl mevzu hak.kında Manchester Cuardian gazetesinin diplomatik mu
habiri Italyanın şimdiki siyasetini tasvip etmediği için Grandinin Londradan 
geri çağrılacağının bir kaç aydan beri söylenmekte olduğunu yazmaktadır. 

Alman tayyarecileri 
Danzige mi gitmişler 

Bcrlin 12 {A.A) - D.N.B. ajansı Ispanyada harbetmiş .o~~ Alma~ tayya
recilerinden mürekkep kondor lejyonuna mensup 1200 kışının Danzıge mu-
vasalatı hakkındaki haberleri yalanlamakta?ır. . w . 

Kondor Lejyonu feshedilmiştir ve bu keyfıyet de haberlerın asılsızlıgını ıs-
pat etmektedir .. 

lngiltere Yunanistana 2 
milyonluk kredi açtı 

Londra 13 (A.A) - Dün imza edilen bir itiluf ile Yunanistana iki milyon 
sterlinlik"- bir kredi açılmıştır. 

Yunanistan, bu kredi ile Ingiltereden eşya alacaktır. 

lngiliz Müdafaa bütçesınin 
şayanı hayret rakamları 

Londra 13 (A.A) - Bu sabah iki munzam bütçe tahmini neşredilmiştir. 
Bu tah~inlere nazaran mühimmat nezaretine 144 milyon, Hava kuvvteleri
ne 40 mılyon sterling ayrılmaktadır. 

Mühimmat nezaretine ayrılan 144 milyondan 30 zu bir istikraz akdi sure
tiyle elde edilecektir. Hava kuvvetlerine ayrılan 40 milyondan 39 zu gene 
bir istikraz ile temin edilecektir. 

Bu yeni tahsisat ile bu sene hava kuvvetleri için ayrılan paranın yekfuıu 
2tO mllion' sterllnge balij olmaktadir. 
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AdıMa gaplıkhklanna hUlmıolun•cak Bunun açın Beyoilu ırençleril• 9eviı-

bir derecede aadelill halı olan her 1kl mele çok tehlikeli bir hareket te§kil eder. 

lllooc1a da donuk renkll lran halıların- Ona ıu cevabı verelim: 
llaa hqka, sUs namına, bafka hl~ blr~y - Fakat bir ıenç m eevipnekte bu 
bulunmıyordu... Ve bu aade görünüş, kadar ileriye gittiii takdirde nerede ve 

lk.ı,metaiz oyuncaklara tapınmak derece- hangi vaziyette olursa olsun, söre ı5re 
tiade '* l8Vgl taşıyaz:ı Penlı kUçUk bir kendiaini tehlik.ye atın11 olmaz mı) 
Runıua ~ hof görilucek bir vul- _ Oh ... Zannettiğiniz deıecede değil. 
Fet delfldl Biz. bir takım tecrübelerimiz ve bilgile

.. _~ ~ıw~ ~~~ ~ rimiz •yesinde bu muhataralardan ken-

Çek kurtarıcısı Mazaryk 
Çekoslovakyanın ilhakından duydu
ğu acıyı milletine bildirmemi istiyordu 

--1:1-
YAZAN: Dr. G. A. 

E..lci zaman kadınları düztaban ola• 
lan uğurlu saymazlarmış. Hatta, bir eve 
ı~ yataaına miaafir ıeldiği va.kit, yeınek 
tabaklarının bir le.açı birden lurılına. n 
sahiplerinin ne yapıp yapıp misafirlerin 
tabanlanna bakmıya çalııtıklan, birinin 

tahatalan düz olclufu ı1hill6nce de bir 
an Gnce sitmui için miaafire yüz verme

- Haydi arkadaş, dedi. Seninle koru- - Siz meşhur İngili% ıauteciai Vord - Nud, C.k mlll•tl tlllha aanlmüı diklerini rivayet ederler. 
hakta bir Hyran yapalım. Oldukça me- Prayiz olrnıya ıınaz. Ona pek benziyonu• 
ral<lı ıimalarla karıılap.cak ve müstefit ıuız) 

mı) KUçak antant bJ~ bit harekette bu- Şimdi • ff si k ptık 
Ju•ımeclı mı .. ICac1Jm dolt1arımıa İqlltere ıece yatıllna Ma99 t bM 
l'nDM w nlhayet Ammb hiç bir tıni ualdıit g.rbl, n~n miMffnn afatrncU 

~- .. ~ ~ ve w.llL(" aru~, 1 k b., .. 
L.- , __ _._..ıekl L_wı.. be- dimizi pek cüze oruya ııırız .. 

onwı UU1:aya ge.ı.me.DDU 1UUUA1 se . . 'd 
1..1 ..-ıL-•-..:ı- be h .ı_ ·-...+ d Sonra o pervasız vazıyetı yenı en ta-

olacabın. Ancak, daha evvel de i,aret - Hayır, dedim. Ben töhretaiz, batt& 
ettiğim ıibi, beka llemi sakinlerine sora· ada aanı olmıyan bir kiımeyim. Ve ıue
cağın sualler pek aşın olmamalı ve kcn- teciyim. 

harekett. buJunmadJar mal ulur olabılee~ne inananlar da b.l..... 
... __ 1 f ha dılmdan, hiç hır eTde ndeafhin tabanl .. - &Tiaal... yu. 

-Fakat ordu. bunu natd kabul etti? nnı a8rmeie çalışanlar l>ulunduiunu zan. 
-. ~- y uu. yere _""il.ınp u-
J'Ul'Ordum... v • bunu bir türlü tayin kınarak mlnala baluılarile beni tetei et-

dilerini üzmemelidir) - Eier adını aöylediiim Inıili% ıu.-
netrniyorurn. Fakat bug{Jn 1&1Jemek ._ 

edemfyordum... meie koyuldu ••• 

N .. ı__ Ok d 'hi d w h l Şimdi ne yapmalı? Bununla beraber, euÇC,,. a ar 21 n yor ugum a -
de. mahl7etİnİ bir türlü kavrayamadıiım 

l>u ..bep, biraz aonra kencliliiinden mey
daaa çakb. .. Heı- iki salona ba,dan blf& 

.teftlt eden matmazel Kalori. apartmanın 
diler' lmunlaruu da aörmek arzusunu iz. 

laar etti. 

Fransızlar genç kizlara gerçekten hürmet 
ederlermiıl. .. Koltuia kadar gerileyerek 
aittim, oraya oturdum ... 

Matmazel Kalyop, on dakika eonra, 
tepeden ttrnaia kadar, hiç bir yerine hata 

gelmeden, tamamile sağlam olarak evim· 

den ayrıldı ... 
Ve o çıkıp gittikten eonra aramızda 

cereyan eden bu tuhaf vakanın hatırası· 

nı bir lahza bile muhafaza etmiyerek, ha• 
fızamdan tamamile ailip çıkardım ... 

-24-

ölüm meleiine bunu vaadettim. Onun 
refakatinde. koruluk yolunda gezinti ya
parken lnafil meleğine tesadüf ederek 
kenditİyle ıeli.mlqtılt. Daha doğrusu ı~ 
rafil meleği ölüm meleiine selim vere· 
rek buit mukabele ıördü Bundan da 
anlıyordum lü. ölüm meleğinin ahiretler 
Ulemnde epeyce kredJsi vardır .. BUtün 
melekler kendisini .aynıaktadır. 

Koruluğun bir kö§Uinde cidden me

raklı 1ahnclerle kar11laıtık. Daha doifusu 
ben karıılaıtım ve bu sahnelerden istifa
de yollannı aramıya baıladım. 

Bir köşede Avusturyanın sabık dikta
tör ve bqvekı1i DOLFUSS ... Yantbllfın-

Yemek salonu. onu bir dakikadan faz. 
la itpl etmemifti. Yemek aalonundan çı· 
karak diğer bir kapının önüne geldiiiroiz 
nkıt. buruuım 7atalc odası olduiunu 
aç4tça ona anlatbm... Fakat bunu anla
ınamıt gı'bi davranarak, tıpkı ok gı'bi seri 
l>ir futa,qla hemen odadan içeri daldı .. 
~e girer girmez: 

27 Tqrinievvel da Çelcoslovakyanın büyüle kurtancıaı 
Dün gayet tuhaf bir gece geçirdim... MAZARYK ... Bir az ileride Amerıkanın 

Tam dört ıaat çamurlar n pisliklerle te· en popüler ve meşhur makyavelcl cU.m· 
mıu etmekten mütevellid bir vaziyet, ru· hWTeisi VİLSON... Sonra Enver paşa, 
humu nefretler ve ıüphelerle bulandıra- meclisi mebutan reisi Ali Riza bey, hür• 

rak altüst etti... riyetçi Niyazi bey, Mahmut Şevket pap 

- Yatak odaa olduiunu bilseydim, 
bmaya girmeie ula c:.eearet edeınezdim. 

Oi,.erek yapma bir ihtiraz ve utanma 

lll&meti s&atercli.. 

Halbuki her §eyi bildiğine ve buna rağ
men buraya girmeğe cesaret ettiğine ta• 

mamle eminim. .. 

O gün öğle yemeği için T okatlıyan lo· ve saire ve. 

Ayni zamanda. karyolanın yanında, 

kanepe ve koltuğun arumda bir lAhza 
kadar ayakta durduktan ıonra yatağın 
İlzerine atlıyarak orada oturmakta da hiç 
bir bele görmedi .. 

lcantasına gitmi~tim. Çünkü Kalyopun sa· Bununla hususi mahiyette birer mUll· 
bahleyin yaptığı ziyaret beni biraz neşe• kat yapmak, hiç değilse ağızlarından bit 
lenmeie muhtaç bir hale getirmiş ol· kaçar cümle dinlemek, tesbit eylemek 
duğunc:lan evde yemek yiycmiyerek so· çok zevkili bir iş olacaktı. Bu merak ~e 
kağa çıkmağa mecbur olmuştum... ricamı ölüm meleğine f-ısıldadığım za. 

Lokantanın alt kısmı bu dakikada çok man : 

8a l.areket beni btr parça tatırtmıttı. 
~ aBzlerle ona bakmaktan başka bir 
ıe:r yapamadun .. 

kalabalık ve aürültü, patırdı içinde idi.. - Bu zor bir iş değildir. Hemen hllf· 
Orası zevkimi okıamadığından üst kata lıyalım. Öyle tahmin ederim ki evveli 
çıktım... Maz.arykten ite baılamayı tercih edeı-· 

Bu kısım altkata nisbetle tenha ve gÜ· •İn? 

Cenç kızın gösterdiği bu cesaret, bir 
yatak Bn6nde bwunmaktan hiç bir veç
lıile 'korkmadığını, arbk tamamile sarih 

l>lr surette anlatmış oluyordu .. Dudakla-

rültüsüz idi.. Ve etrafta, kadınlarla baı - Nasd münasip görülürse büyük me· 

hata yemek :yenilmesine müaaid, m(lh· lek. 

rem, sevimli kötcler varc:lJ... SABIK ÇEK KURTARICISI 1LB 
Lokantada daima bu katta yemek ye· BiR MOUK.A T 

rında manalı bir tebessüm: diğim için. benim gibi ora11nı tercih eden ölüm meleği beni kolumdan tutarak 

- Oh ... Çok nefis bir Somyanız var .. Karolin adında bir kadınla, burada ek· koruluğun tenha bir köşesine çekti.. 
Dedi. Ve kendisi hakkında peyda ettiğim seriya karşılaşmakta idim... Sonra t~rifatça meleklerden birine ses· 
fikrin babetini teyid ec:lecek bir tarzda Karolin daima bana yakın bir yerde lenerek, bulunduğumuz mahalle Mauıry-

beni tetei ederek devam etti: oturuyor ve bu hnreketlerile üzerimde lci d&vet eyledi. Çekoslovakyanın kurtu• 
- Şüphesiz, bir erkeğin yatak odn· bir tesir ynpmak istediğini anlatıyordu.. luşu ve iıtiklali uiruna hayatını vakfey· 

ııına ııirdiiim için hakkımda yanlı§ bir ta- Fakat ben onun bu sokulganlıklarına hiç lemi§ bu muhterem ruh, düıünceli adım· 
Jmn fikirlere zahip olmaktıuıınız.. Fakat aldırmıyordum.. lıırln yanımıza yaklaşh. Pdc mustarip ve 

F ranazlann bir genç kıza hürmet ede- Karolin buKUn orada yoktu.. Fakat neşesiz olduğu vnzu tavrından anla§ılı
celderine emin olduğum için buraya gir- aksiliğe bakın, iıte ondan daha sevimsiı: yordu. 
mcicten çekinmedim. iki adamla karşılaştım: ölüm mcleği Muaryki yan1baıında bir 

Sonra gözlerini fotinlerinin ucuna di- Biri Sir Arıihald Falkland, Stelc.i de yere buyur etti. O, bir az mahcupı 
kerde bir müddet bu vaziyette kaldı. Ve onun ııölgesi hükmünde olan Sernoviç - LOtfilnüze f{lkrederim, aziz melek .• 
cevap Tennediiimi görerek tekrar dedi idi... Emrlnizl tebellüğ etmeğe geldim. 
ki: _ BlrMEDI _ ölüm meleği: 

- Eier bu oda, bir delilcanlıya ait ol- - Aziz ruh, dedi. Arkadaşım ~inle 
d . . . "' al •••••••••••••••••••••••••••••··••••·••••• b le K d aay a ıçıne aırmeae a a cesaret edemez· y ARDJM, EH BUYUK ir az görOtme istiyor. en isi, dünya-

dim. (Bu sözlerle, bir genç olmadığımı VİCDAN ZEVKiDiR.. lar &lemindeki bütün varlıklann fevk.inde 
anlatarak güya beni nıedh ediyordu)... bir imtiyaz temin ederek, bilahare tekrar 
Atkın ne demelc olduğunu bilirmitiniz' YURD YAVBULAIU fanf aleme rilcu eylemek {lzere buraya 

(TJJ>kı madam Karlof ııibi Kalyop da Okuduğunuz mektep kitaplanm gelmiştir. Dünyada olup bitenler hakkın· 
ayni teYi öirenrnek istiyordu) Sizin ye- Çocuk Eairgeme kurumuna verirse-. da senin yüksek mütalaanı almak istedi
rinizdc bir genç bulunsaydı, ona bu su- niz yeni yılda kitap a1amıyacak ar- S ğini bildirdi. Bu hususta görüımek ister· 
ali aormakla kendimi pdc büyük bir mu- • bda§lamu2a yardım etlDİf Ye kü-: mi sin' 
hataraya almıf olurdum.. !tfiklUkte bu zevki tatlm! olunana. S Mazarykin ruhu beni dikkatle tetlikten 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Onlar işi pek ziyade uzabrlar.. geçirdikten sonra gülümsedi ve bana: 
> caz:: - -- - - - ±!!2E!A 

EHRAZAD 
Büyük HALK Hikayeleri 
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r.üzel evleri, güzel qyayı. güzel elbiseleri I karanlık oldu, lakin elan sevgilinin kapı11 
hep severdim. Beyenmediğim, istikrah ve önünde idim. Nihayet önünde n arka· 

nefret ettiğim bir §CY var idiyse o da ka· sında bir çok köle ve hademelerle gezen 

cbn lcısmı idi. tehir kadısının o aobia geldiiini ve o 
Bilmem neden öz annemden başka hiç eve girdiğini gördüm. O vakit pençerede 

bir kadınla yJdızımız bir türlü barıpnı- ııördüğüm kızın kadının km olduğunu 
yordu. Bir giln Bnğdadda sokak sokak anladım. 
gezerken bir evin pençeresinde bir kız Artık evin önünde daha fazla kalmak 
gördüm. Kız pençcrenin altında raf gibi ıüpheyi davet edeceği iç.in istemiye iste

bir tahtanın üzerine dizilmiı çiçek saksı·! miyc evime döndilm .. Kendimi yatağın 
lannı pençereden suluyordu. Kadınlara üzerine atıverdim. Çok mükedder, çok 
karşı ne kadar derin bir nefret duyuyor· düıünceli idim. Kölelerim etrafımı al· 

sam bu kıza kaT§l da birdenbire o kadar dılar. Bana hüznümün sebebi hakkında 
muhabbet duydum. Kız hakikaten güzel, bin sual sordular, onlar sordukça ben 
hakikaten Allahın cana yakın yarattığı cbir şeyim yokb diye cevap veriyordum. 

mahluklardan birisi idi. Kızı gorunce Lakin sırrımı gönlüme saklamakla, halim 
gözlerimle beraber bütün ruhum kıza büsbütün fenalaşıyordu. Ağırca hasta ol
doğru öyle bir akış aktı ki, yüreğim hız.lı dum. Hastalığımı i!liten konu komşu, ya· 

hızlı çarpmaia baıladı. Hatta az kaldı tak ucuma toplandılar. Her bir ağızdan 
cffltUp bayılacaktım. Sokaiın o noktutn· hastalığım hakkında bir fikir, çıkıyordu. 
da çakıla gibi kaldım. Kızın evinin önün- Sanki kendi derdim yetişmiyormuı gibi, 
den bir türlü •YTılıp gidemiyordum. Öğ· bu insanların gürült\isü d~ bü bütün ba· 

oWa. .W ~ ttı. al.u tiliriYordu. 

Derdime g\ıya derman bulmak için 

evime uğnyan erkekli kadınlı kalabalık 
arasında bir glin eski tanıdıklardan bir 
ihtiyar kadın da ıelc:li. Yüzüme dik.katli 

dikkatli baktıktan eonra. ıözlerini ıözle· 
rime dikti ve bir çok manalar ifade eden 
bir teeasürle gözlerime baktı. Sonra san· 
ki ben bütün sırrımı olduğu gibi kendisi· 
ne anlatmııım gibi kulaiıma eğildi. der· 
dimin ne olduğunu yavaıçacık kulağıma 
fısJdadı. Ben artık bu ihtiyar kadından 
kızı ne zaman ve nerede gördüğümü giz

liyemezdim, onun için her tcYi minelbab 
ilaimülharap anlattım. Söylediklerimi 
dinledikten aonra kadın, coğlum senin 
görüpte sevdiğin lcız, kadının kızıdır. Ka

dı onun hiç bir zaman evden d!§an çık· 
masına müaaade etmez. Kız evin üstü ka· 
tında oturur, babıuı ise evin alt katında 
~tar kalkar. Ben araaıra gider kızı ziya
ret ederim ve onunla görüşürdüm. Bir az 
cesaret ve kuvvet topla. Böyle yatakta 

yatmakla muradına eremezsin cesaretini 
toplamalı, muvaf fnk olmak için müca· 

dele etmelisin. Kız ile muhnrebe etmek 
istiyorsan ben aranızda vasıta olmağa 

söz veririm> dedi. 
ihtiyar kadının bu sözlerini duyunca 

yüreğime ümit doğdu. Kadının sözlerin· 
den cesaret aldım. lıtiham açıl~ ~
lanma bir az renk plcli, yatak 

tecisi ol say dınız, sizinle konuşmakta ma• - .. • • • ... • ........... . 
zeret beyan ederdim. Tanıpnanıızdan, - Rica ederim euamayııuz. beni t•n· tediiim ve delikanlılarda ı!rUlen dla 
görüşmemizden pek mahzuz olacaiunı vtr ediııi%. BiltUn bunlar DUll oldu? Çek tabanlığın ~em delikanlının kendlsl için. 
bildirmekle zevk duyuyorum. topraklan, tek sillh patlatmadan mı Al- hem de oglunun pabuç parannı verea 

- lltifatlntta teşekkür ederim. bU1ük manlara talim edildi> babası için sıkıntılı hlr teY oldufu fGp-

lc d l l h 1 • tah • b d '- _rıu hcaiz:dir. Delikanlı için eıltıntı daz taba-
urtancı... Çekya a hueu e re en ta av.. - yı man uyur unuz, tes: nan 

vüllerden malumatınız olsa rere1c) patlamadan ve tek İnMftııa b01 akma- nın ısbrap vermesinde, babası için de pa· 
buc;ların çabuk eakimuindedir. 

- Tahavvül mil? Acaba kiiçük an• dan. .. 
tant bozuldu mu. ben bir az Yugoılav· - Buna lmk&n yoktur. Benim tedbir- Yakın vakte ıtlinciye kadar, bitle 
yadan endişeli idim. U lıariciye nazırım Dr. Senet hiç bir ha· ıen~te gelen dil2tabanllfı erk.k çoe11-

- Daha fazla bir feY oldu. rekette bulunmadı mı? iun çok ge:ıfp ltotmuuıa. blçimelz ,ura.. 
-Sakın hnfefim devlet reisliğin'den it- - Bulunamadı U.tad .•. Bu lıldilelere meaine atfederlerdL Çocaklarıa ta~ 

tifa etmiş olmasın) tekaddUm eden eaatlerde, Çek milletinin rına bak.malt adeti olmıyan babalar da. 
- Bu doğrudur, fakat bundan daha iatiklll anahtarlanm elleriyle Almanlara oğullanna kabahat bulmak lttemiyerek, 

müthiıt bir §ey. teelim eylememek: 1çln cUmhurrelalliin- kunduracılann çkrük pabuç dikmelerine 
- Bir isyan mı çıktı, Çekoslovakya den istifade ederek Ameribya aitti. kızarlardı. 

bir harbe mi dahil oldu. Y oha Buhem• Şimdi orada, bir üniversitede profesör- Halbuki bunun da gene bir hormon İfİ 
ya, Moravya ayrılmak iatidadını mı 1ö1- lilk ediyor. olduiu timdi meydana çıkıyor. Hormon 
terdi. - Benimle istihza ediyoraunuz zanne- iıtleri moda olduğundanberi pek çok ıey• 

Sesime, tiz bir ton vernek .atdn sakin derim, bütün bunlar doirumudur) lerin onlara bağlandığına belki inanmak 

anlattım: - Filhakika bütiio düll78. ve bütün istemezsiniz ve gillerlina. Fakat erkek 
- Büyük kurtancı... Zatı devletiniz milletler bu netiuyi, aİzin gibi acı bir çocuklarda düztabanlıiın tam da on bet 

fani aleme veda eyledikten 10nra Çekoa· istihza olarak karşıladılar. Öteden beri Yllflannda bllfladağına dikkat edeneniz. 
lov~a istik1€tlini kaybcylcmiştir. maruf olan Çek enerjisi, hu hAdise ö- o yafta meydana çıkan bir arızanın bG

- Nasıl, nuıl. anlıyamadım, bir daha nünde harekete gelmeden, bütün müda· luğ hormonlan ile münasebeti olabilece· 
tekrar ediniz rica ederim) faa ailihlannı düşmana teslim eylediler. ğini düşünmemek k:abı1 delildir. 

- Südet mıntakaaında Alman akal- - Bu çok müthiı bir ,ey ... 

liyeti bat kaldırarak Almanyayı ilhak - Bunun dehıetini, zablliniz kadar 
talebinde bulundular. Ve bu.. bütün hürriyete Atık milletler aynı dere-

- Kabul edilmemesi tabii.. cede hiueylediler. 

- f jlhalüka kabul edilmedi. Bunun ihtiyar reİI bu defa ıözyqlanna hl-
ilzerlne iş ciddileşerek Almanya talep;- kim olamadı. Ve aoo cUmleai bu oldu: 
lcrini artardı. Avnapada, cihan harbinden - Milletim için, millet ıaflannda Öm· 

daha büyük bir harbin pat1amuına ra· rlimü tükebnek bahasına, iki BSJTlık bir 
rnak kaldı.. mücadele sonunda elde eylediğimiz ı.. 

- Derhal bir cihan konferansı toplan· tiklalin bu ıerait altmda da olsa, böyle 
dı tabii> hacaletavcr bir şekilde feda edileceğini 

- Öyle 
0

olmad1 ama, Alman devlet rüyamda görseydim inanmaz ve bu me
rcisi ile lngiliz, Fransı% ve ltalyan bat· §UDl rüyayı reddederdim.. Bana, kötU 
vekilleri Bretezgadende iki toplantı yap· haberler getirdiniz: aziz arkadaş ... Ozün· 

tüm o kadar fiimullüdür ki, ruzu mahıere tı\ar. 

- Evet, rica ederim acele ediniz. 

- Bu toplantı sonunda .•• 

- Harbin önüne geçı1miftir tabit.. 
- Bu muhakkak .. Harbin önü, Çeko .. 

lovakyanın ı-arçalanmıuı ve utiklalini 
feda eylemesi bahasına alında. Ve Çe
koslovakya Almanyayı ilhak edildi. 

Mazaryk, boğulurcuına derin bir ses 
çıkardı. O kadar bitkin ve müteeuirdi ki 

kadar bunu habnmdan çıkaramıyaca~un 

ve milletimi katiyen affetmiyeceğim. Af

fedemiyeceklerim arasında Dr. Beneıin 
de dahil olduğunu, avdetinizde vatan

daşlanma hildirineniz pek iyi bir iı yap· 
mıı olununuz. Sizi bütün kudretin aiyane
tine terkederek veda ediyorum.> 

-BiTMEDi-

YVJIUR2'A 
Jıuaamımnz dllPflun 

konutamıyor, bir ıeyler soramıyordu. 

Neden sonra kendisine ıelerek aya§a 

kalktı. Mecalsiz: bir ıekilde bana ıokulda 
ve sordu: 

- O zaınan reL. kimdi) 

Yumurta ihracatımız son gUnlerde bit 
durgunluk geçirmektedir.. Almanya 
yerine son haftalarda İtalya yumurta 

- Sabık hariciye nazınnız Dr. Benef. almağ'a ~lamıştır. 
- Başvekil kimdi) İspanyaya dahili harpten evvel mü-
- Dr. Milin Hotzadan ıonra iki hü- him mikdarda yumurta ihraç edildiği 

kümet tebeddülil oldu. En son olarak halde harpten sonra dahi eski ihracatı 
general Sirovi batvekllet aandalyasmı yapmak kabil olamamıştır. Bu vaziyet 
muhafaza ettl. Bu netice, onun zamanm· dolayısiyle yumurta piyasası çok dil-
da alındı. f{lktilr. 

L 

tım. Akrabam iyileıtiiimi ıörünce aevin· 
diler. Aradan bir kaç gün ıeçti. Nihayet 
bir gün kocakan yine ıeldi. Yüzünden 

bir derdi olduğu anlaıılıyordu. Merakla 
ne havadis getirdiğini sordum. Kadın 
coğlum kınn evine uğradım, kızı istedi

ğim aibi yalnız buldum aana dair epiyce 

konuıtuk ve senin ona kartı duyduiun 
muhabbet ve hitler hakkında bazı ıeyler 
çıtlatum. Kız o ıözlerimi duyar duymaz, 
yüzü hiddetten aoldu. Pannaiını makam 
tehditte asAbt asabi yüzüme sallıyarak: 

- Senin bir daha böyle ıeyden bah
aettiğini duymıyayım, yoksa sonra sana 
liyik olduğun muameleyi yaparım, de
di. 

Ben de ağzımı kapattun. Sudan hava· 
dan bahsederek kendimi sokağa attım. 

cBunları anlatmakla artık kızdan ümidini 

kC!I demek istemiyorum. Her halde sen 

_z::::::; 

yüzü eli müjde getirenlere hu bir nete 

ile ıenlenmişdi. Kadın beni görünce kü
le küle: 

- Oğlum, sana müjdem var, dedi, 
çolc hayırlı havadisler getirdim. Bu n· 
bah yine kızın evine uğradım, onu yine 

yalnız buldum. Geçen defa kızın söyledi

ği sözl~rden dolayı canım çok atkılmıştı. 
içimin acıat yüzümde, bakışımda apaşika· 
re okunuyordu, Kız bu halimi görünce 
sebebini sordu. Cevap vermek üzere du· 
daklannı aralayınca ıözlerimden yaı· 

lar bopnda. 

- Kızım, dedim. Geçen gün kalbimi 
kırdın, elAn mahzun ve müteessirim.Ben 
aana o zaman kızacak fena bir ıey ıöyle
merniştim. O hareketinle hem benim kal• 
bimi kırdın. hem seni çıldırasıya 1evrnek

ten baıka bir kabahati olmıyan biçare 
bir delikanlıya ölüm azabı çektirdin. 

muradına ereceksin, yalnız bu iş, sandı- Bu .öz kın merhamete getirdi. cBah· 

ğım kadar kolaycacık olup bitivereceğe 1ettiğiniz delikanlı kim dirh diye sordu. 
benzemiyor> dedi. 

Kadının bu sözlerini duyunca sanlı:i 

cehennem azabiyle kahrolmuı gibi ol
dum. Bazan korkudan yüreğim titriyor· 
du, hazan meraktan bir saniye bile bir 
yerde oturamaz oluyordum. Sazan da 
kederden bayılacak gibi oluyordum. Ben 
bu halde çirpİnİp dururken ihtiyar kadm ..... 

O zaman sizin kim olduğunuzu, onun 

ilk defa pençereden çiçekleri sularken na

sıl görüp sevmeğe b8fladığınızı, ve on· 

dan dolayı hasta olduğunu, derdinizi ba
na nasıl anlattığınızı, ben de gidip kendi· 

sine haber verince hem benim hem de 
sizin yüreğinizi kırmıı olduğunu, ve bun· 
dan dolayı sizin timdi ölüm ite hayat ara· 

Bilirsiniz ki çocuklar en ziyade büluğ 
yapna kadar ve o yaşta büyürler. BülQi 
yqında kadınlık veya erkckli1' hormo~ 
lan işlerine ba,layınca vücudu büyüten 
hormonların işleri ağırlaıır. Bir taraftan 
vücut büyürken, bir taraftan da adaleler 
ve kemikleri birleştjren bağlar kuvvetle

nirler. Bunlar lüzumu kadar kuvvetlen

meden biilui başlara. adaleler yahut 
bağlar kuvvetsiz ve revtelc kalular. Düz 
tabanlık da ayak kemiklerini birlqtiren 
bailann ıevtek kalmalanndan ileri ae
lir. 

Vakıa bu bai)ann ıevwe1diii yalnız 
erkek çocuklara maim. dt-iildir. Düz

tabanlık genç kızlarda da görülür, ancak 

daha az. •• Buna ka1JI}ık bacaklarda icara 
kan damarlannın geni !emesinden ileri 
gelen varisler gen( kızlar ve kadınlarda 
daha çoktur. Bu da bülQğ yaımda ha,.. 
lar ve lı:ara kan damarlannm ge'YŞekliii 
neticesidir. Varislerin, ipofiz guddeain
den çıkan ve damarlan kuvvetlendiren, 
sıkıştıran bir hormonun bülılğ yaıında 
eksilmesinden ileri geldiği anlaıılmakta
dır. Düztabanlığın o gudde ile münase
beti henüz iyice anlaşılamamıpa da, kız· 
larda.lı:J varislerle delikanlılardaki düz

tabaıılıim biribirine mu.adil ıeyler olma· 
mun ihtimali çoktur. 

Düztabanlık eaaaandan ayale kemilı:l .. 
rini birleıtiren bağların ıevıekliğind• 
ileri gelmekle beraber, ıonradan it bu 
kadarla lı:almaz. Hayat ilminde kemikler 
ve onlan birlqtiren bağlar hakkında i1d 
mühim tabiat kanunu, düztabanda ken
dilerini gösterirler. Bunlardan birinin 
hükmüne göre düztabanlı çocuk ayakta
nnın üzerine doğru haaamayınca, fazla 
ağırlık gelen kemikleri küçülür, fazla yük 
taşıyan kemikler de büyürler. Onun için 

düztaban delikanlının ayakları sonunda 
biçimsiz olur. 

Fakat ikinci tabiat kanunu düztaban 
olanlann hepsine müjde verir. Bu kanu• 

nun hülcmüne göre. gevıemiı olan kemik 
bağlarının tekrar a&kıtmaaa mümkün olur. 

Hatta delikanlJarın Yllfl bir az ilerlene 
de o bağların tekrar alı:ııması kabildir. 

Ancak, kemikler biçimaiz olmadan ye
tİfmek için düztabanlığı tedavi ettirmekte 
acele etmek daha iyi olur... Daha dog· 

ruau bu vazife annelere ve bahalara dü
şer. Çünkü düztaban çocuk ilk zamanlar

da, akşamlan topuklarında ağnlardan 
şikayet eder. Bu ağrılar bir kaç saat din· 
lenince geçtiği için, çok yürümekten gel· 
di diye çocuğu paylamayınız, bir kerre 

pabuçlarına bakınız. Pabuçlann altı ayak

lann İçeri tarafına doğru bozulmUJ olur
sa düztabanlık başlamış demektir. Çocu• 

ğu hemen yatakta alıkoynrl\k mütahaasaa 
hekime gösteriniz. O vakit yalnız iatira· 
hatle ve mahsus cihazla tedavi edilir. 

Halbuki kemikler biçimsiz olunca. belki. 
ameliyat yapmıya lüzum görülür. 





Mrl. F. Çakmak 
Ordu birliklerini teftişte 

devam etılıektedirler 

ltalyanın dönekliği 
---~---

İtalyan matbuatı Polonyaya karşı en 
gayri dostane hisler izhar etmekte devam 
ediyor. Bizzat doktor Göbbelsin idaresi 
altında olsaydı bu matbuat nazi tezine 
müzaharet için daha başka türlü lı:onuga
mazdı. Meseli Lavoro Fascista, - bü
tün faşist matbuatının hissiyatına tercü
man olduğunu tasrih ederek - çekinme-

Adli tebligat posta 
ile nasıl yapılacak? 

19J9 

Ankara Radysuo 
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den cMemel gibi Danzigin de Alman 

- BAŞTARA.FI 1 İNCİ SABİF'EDE - lerdir. şehri haline geleceği ~üphesiz bulunduğu. 
er ve bütün Aydın halkı ıehir methalini Büyük askerin Aydını gereflendinne· nu> söylüyor ve hatta hadiıenin cmihver 

Adliye vekAJeü, adli tebligatın posta 
ile yapılması hakkındaki kanunun tat
bik şekli hakkında hazırlamış olduğu 
nizamnameyi devlet ştirasına vermiştir. 
Devlet şGrasında müzakere edilmekte 
ve yakın bir zamanda tetkiki bitirileceği 
tahmin edilmekte olan projenin ihtiva 
ettiği esaslara göre yalnız gecikmesinde 
zarar umulan işlerde ve aynı yerde bu
lunan mahkemelerde adli daire ve mü
esseseler arasında ve bu müesseselerde 
bulunan şahıslara yapılacak tebligat 
mahkemelerce kendi memurları vasıta
siyle yaptırılacak diğer tebligat ise pos
ta vasıtasiyle yapılacaktır. Tebligatın 

hangi hallerde telgrafla yapılabileceğini 

1azımgeldiğini mübeyyen bir ihbarname 
doldurarak evin kapısına yapıştıracak
tır. Tayin olunan günde posta tebliğ me
muru o şahsı evinde bulmazsa gene bir 
formül doldurarak kapıya yapıştıracak 
ve davetiyenin sekiz gün içinde mahalli 
belediye, muhtar, polis komiseri veya 
karakol komutanlığından alınabileceğini 
yazacak ve en yakın kom§usuna da 
keyfiyeti haber verecektir. Tebliğ maz
batasına da o suretle tebligat yaptığını 
kaydedecektir. Telgrafla yapılacak teb
liğlerde ücret yaptırandan alınacak ve 
tebliği yaptıranın diğer tarafa rücu hak
kı olmıyacaktır. Nizamname projesinde 
telgrafla yapılacak tebligat için de ayn 
bir formül bulunmaktadır. 

12,30 Program 12,35 Türk müziği 

Pi. 13,00 memleket saat ayan, ajanı ve; 
meteoroloji haberleri, 13, 15, J 4 müzi~ 

(kanşık program • Pi.) 19,00 program 
19,0S müzik (Wagner Meisteraingel' 

operaaının üvertürü PJ.) f 9, 15 Türk mÜ• 
ziği (fa11l heyeti) 20,00 memleket aaat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri 
20, 15 konuıma (haftalık ıpor servisi)' 
20,30 Türk müziği (saz eserleri ve muh
telif şarkılar) 1 - Mahmut Celaleddin 

paşa - hüzam şarkı • Kerem eyle meıtane 
2 - Lemi - ıuzinak ıarkı - Yeter hicranlı 
sözler 3 - Hicazkar ıarkı - Son afkımİ 
canlandıran 4 - Lemi - rast şarkı Yok· 
mu cana &şıka hiç mürvetin S - Meh

met Nesip - rast ,arkı - Öyle yakbn ki 
beni, 21,00 lı:onuıma 2 l ,2S neıeJi pllk
lar - R 2 1, 3 O müzik (radyo orlı:.eatraai 

Şef: Praetoriua) 22,30 müzik (opera al'• 

yaları • Pi.) 2 3, 00 ıon ajana habedeıi 
ziraat eıham, tahvilat, kambiyo - nulat 
boraası (fiat) 2.3,20 müzik (cazbant-Pi)' 
23,55,24 yannki program. 

tqkil eden apor meydanı ile ordu evi 
arasında toplanacaklardır. 

Forbes fabrikası önünde mevki alacak 
olan bir kıta asker ve jandarma ve polis 
pıüfrezeleri ihtiram resmini ifa edecek.

erdir. 

leri münasebetile bütün resmi daire ve devletleri karar verir vermez ve bu işi 

müesseaeler. dükkanlar, mağazalar, ev- bitirecek tegebbüse giriıince> derhal hu

ler bayraklarla süslenmiş ve halkevi mey- sule geleceğini ileri ıürüyor. Şu halde Po
danında güzel bir tak kurulmuıtur. lonyaya ve bu itibarla Avrupa sulhuna 

Muğla 12 (A.A) - Muğlayı şereflen• doğrudan doğruya indirilecek darbeye 
diren mareşal Fevzi Çakmak bugün Mar· iıtirak niyetindedir. 

Sayın marqalımız ordu evine teşrif 

J,uyurduktan 90nra kargılamada bulunan 
bütün halk ordu evi önünden geçerek 
büyük askerin phıalarında kahraman or
'dumuzu selamlıyacaklardır. 

mariae inmişler, kıtaatı teftişten sonra Popolo d'İtalia gazetesi daha az ha
Muğlaya avdet buyurmuılardır. raretli değildir ve Polonyalıların demok

Sayın mareplımız öğleden ıonra top 

yatağına giderek garnizonlardaki askeri 
teftiı buyuracaklar ve aaat yirmi trenile 
Denizliye müteveccihen hareket edecek· 

Dün gece belediye tarafından verilen rasilerden bekliyebilecekleri hayali yar
ziyafet fevkalade güzel geçmittir. Erkek dıma gülmektedir!... Şu, icabına göre bir 
ve kız çocuklanmızla zeybekler tarafın- gün charpçı> ertesi gün cotlıyan koyun
dan milli oyunlar oynanmıı. yerli sazlar· lar> diye tavıif edilen demokrasiler. Po
la yerli türküler ıöylenmiıtir. polo d'ltalya diyor ki: cParia ve Londra 

h!kim' tayin edecektir. Proje ile adli teb
ligat için iki formül hazırlanmıştır. Teb
liğ mevzuu münhasıran davet olduğu 
halde bir sayılı formül kullanılacaktır. 
Davetiye ile birlikte başka evrak veya 
muamelenin tebliği de icap ederse iki 
numaralı formUl kullanılacaktır. Bu 
tebliğlere, tebliğ keyfiyetini gösterecek 
ve kolaylıkla ayrılabilecek şekilde bir 
tebliğ mazbatası bağlanacaktır. Tebliğ 

mazbatası zımbalanmış olarak formüle 
bağlı bulunacaktır. Posta memurları ta
rafından kimseye imza ettirecek ve ma
halline iade edecektir. Tebliğ memurla
n, bu varakaların usulüne göre doldu
rulup doldurulmacbğını tetkik edecek ve 
ancak usulüne uygun görülen davetiye
leri kabul edeceklerdir. Tebliğ yapıla
cak şahıs bulunmazsa tebliğ memuru o 
şahsın hangi gün ve saatte bulunması 

!kinci kısım tebliğ, hukuk ve ticaret 
mahkemeleriyle icra daireleri evrakı

nın tebliğidir. Bu gibi tebliğler mazba
talı zarflarla yapılacaktır. Zarfın içine 
tebliğ edilecek evrak konarak kapatıla
caktır. Tebliğ mazbatasına ve zarfın üze
rine içindeki evrakın nevi kısaca yazıla
caktır. Bunun için de iki çeşit zarf ve 
formül kullanılacaktır. Biri tebliğ maz
batalı zarf, diğeri davetiyeyi de ihtiva 
eden tebliğ Ina2batası zarfıdır. Bunla
rın tebliği de davetiyelerin tebliği hak
kındaki hükümlere tabi olacaktır. 

Bu akşam alay tarafından bir ziyafet hükümetleri tehditlerini ciddiye almadı-
verilecektir. ğırnız için mütehevvirdirler, ıanki demok

Bütü.n Fransa halkı 

Bugün milli bayramını 
heyecanla kutluyor 

- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAllİFD>E - Paris, 12 (A.A) - Üç renkli Fransız 
pm tayyare ile Parise ıelıniftir.. Mu- bayrağının 150 inci yıldönümü bugün 
ıDaileyh yarın H temmuz bayramı nıü- belediye meydanında tesit edilmiştir .. 
.asebetiyle yapılacak olan ukerl ıeçit Merasimde cümhur reisi LebrUn ile Da
ıesminde hazır bulunacaktır. ladiye, nazırlar, kordiplomatik, Afrika 

General resmen Fransa hükümeti ta- ve .Asyadaki Fransız topraklarının baş.-
rafından kabul edilecektir. lıca reisleri ve kalabalık bir halk kitlesi 

500 İngiliz askeri dün öğleden IOnra hazır bulunmuştur. 
Dieppede karaya çıkarak saat 18.15 te B. Herriot'nun beliğ bir nutkundan 
Parise gelmiş ve Parisin askeri kuman- sonra, 14X20 ebadında muaz:ıam bir 

danı tarafından karplanmıştır. Bu as- Fransız bayrağı 1789 da ilk defa çekil
brler, yann Fransız kıtalariyle birlik- diği bu meydana çekilmiş ve bu esnada 
te geçit resmine iştirak edeceklerdir. kıtaat ihtiram merasimi yapmıştır. 

Danzig Fiyevri 
henüz düşmedi 

Evvela Lord Halifaka. sonra maliye ' takviye ediliyor. Üçüncü bir hattın inpab 
oazm Sir Con Simon, daha sonra maadin bitmek üzere. Almanyada ıivil kadınların 

mazın C. loyd birer nutuk aöylediler. aeferber edilmeai gibi fevkalade tedbir· 
Şmdi de bqvekil Çemberlayn aöylüyor. lere bat vuruluyor. 

Bu nutuk eeferberliii de niçin) Bir Breme gazcteıi ıu fikirde bulunu· 

Niçin olacak, tabit Hitlere bir ,eyler yor: Almanyada bütün k.ibar kadınlan 

-1atmak makaacliyle... idarelerde kullanmak veya tarlalarda ça• 
iki ihtar, birden, üç ihtar da iki ihtar· ll§tırmak daha iyi olur. 

dan lıer halde daha faydalıdır. Aynı zamanda ltalyada, demokrasi• 
Fakat Almanya fimdiye kadar bu ten· lere fU iki ,eyden biriaini aeçmek teklif 

lııihleri anlaınam11 ııı"bi ıörünüyor. Anla- ediliyor: Ya Danzig için boyun eğmek, 
P.n Almanya bunlara, cfevka1ade harp- yahut cihan harbini kabul etmek. 
9Jik> talırik1erini çoialtarak cevap nri· Ve Ke1azzioni lnternazionali sazeteal 
yor. izah ediyor: 

Likin, aaıl ondan İltenen fCY o "değil). - Danzigde ıtatüko müdafaa edilir-
Danzigde fiyevrl dütmıedi. Bakalun iten Süveyf, Cibuti ve T unua müdafaa 

oradaki gizli yara ne tekil alacak. cDan• edilmiyor.. Evet, Süveyt, Cibuti Tunu· 
ziger Vorpoıb ıazeteainin fU sözleri ya· ıu müdafaa etmiyorlar. ltalyan İltekleri 
ntılmalı: .İltenen ruh haletini belki açıkça topla halledilecektir. 

söıterir: cDanzigin Almanya ile bir ol- Halledilebilir mi> Belki.. 

ması bundan böyle multarrerdir. Bu bir- Fakat belki de bu iatekler yerin "dibine 
lqme ne zaman ve naul olacak) lıte bu, geçirilir. 

Hitlere kalmıştır.> Eier, söz yerine top kullanacak olur• 
Unutuluyor lı:i bu yalnız Hitlere lı:.almıt lana, Danzige zorla yükleneceklerdir. 

bir teY deiildir. Başlı:alannı da allkadar Fakat Çemberlayn fÖy]e ıöylüyorı 
eder. Her gece Danzige iki Üç yüz genç Danzige kartı yapılacak bir taarruz 
perken, bunların arkaaından aerbest mahallt bir lı&diae gibi tel&kki edilm.i

tehre cephaneler yıiı)ırken heyecan du- :recelı:.tir. lnailterenin karan katidir. 
,Yllnlar var. • Fran.aıun kararı daha katidir. 

* 
Keza Almanyada da hazırlıklar artı• 

Jor. Sieıfriet hattındaki iteal kuvvetleri 

Hiç hir mllzalı:.ereye, hiç bir iıbirliğini 
reddetmiyoruz. Fakat zora müracaat ol
mu, itte biz bunu reddederiz. 

Paria. Soin 

Seydlköy ilk olndanda : 
•••••••••••••••••••• 

Sel aiköy ilk okulu bu sene yeni mezunlar vermiş ve mezun olan çocuklar
dan ekser.isi eyi dereceler elde etmişlerdir. Okuldaki disiplin havası, gayret ve 
;öğretmenlerin faa1iyetleri şayanı takdirdir. Fotograft.a, bu sene okuldan mezun 
olan çocukları görüyorsunuz. 

rasilerin harp edebileceklerine herkesi 
iknaa muktedirmiıler gibi!.. 

Kısacası, ltalya, hararetle Polonyanın 
aleyhinde vaziyet almakta ve her vası
taya baı vurarak onu ürkütmeye çall§
maktadır .. 

Bu hususta lta]yaya bir kaç ıual ıor
malı: isterdik. 

1 - Polonya kurulalıdanberi daima 
ona karşı ıempatik davranmıı olan Ital
yan dıt politikasının daimi prensibiyle 
bu yeni tavır naııl telif edilebilir) Dan
zigin mukadderata hakkındaki bu mer
hametsizce hüküm fatiat rejiminin otori
telerinden biri olan profeaör Cianninin 
cDaıWgin Almanyaya dönüıü, Polon
yanın dördüncü taksiminin ba9langıcı de
ğilse bile, hiç olmazsa bu memleltetin 

iktıaadi istiklalinin nihayeti demek ola
caktır> şeklindeki hükmüyle nasıl ahenk
lenebilir) 

Okullarda 
Musiki tedrisatı 
ıslah edilecek 

Nizamname projesinin ikinci kısmı 
P.T.T. memurlarının vazife ve mesuli
yetlerini teşkil etmektedir. Tebligatın 

muntazam olup olmadığını tetkik etmi
yen ve vazifelerini ihmal eden memur
lar inzibati cezalara tabi tutulacaktır. 

Yabancı 
memleket 

---&
MelıteplePlnden nalılen 
gelecelı taJefJeler 

OPERALAR ve OPERETLER 
20,40 Sofya: La Boheme. 

BÖ'Y()'K KONSERi.ER 
1 S,20 Droitvich: Griq, Wood, ve aair 

bestekarlann eaerleri. 
19,0S 
19,0S 
20,0S 

21,05 

21,20 

21,05 

Berlin: Serenadlar. 
Stuttgart: Smetananın eserleri. 
Münih: Alman beateUrlannın 

eserleri. 
Beromünater: Berlioz, Saint 
Saenıin eaerleri. 

Doyçlandzender: Çaykovıki, 

l..alo ve Jungun eaerleri. 
Beromünıter: Ber]ioz, Saint- Sa~ 

ensin eserleri. 

2 - Faıist mülhem rnatbuabnm Po
lonyanın hayati menfaatleri aleyhindeki 
bu kampanyası, henüz dört ay evvel kont 
Ciyanonun Varıovayı resmen ziyareti ve
silesiyle vukua gelen ltalyan - Leh dost-

Bu iş ihtısası olan 
öğretmenler tarafın· 
dan okutulacak 

Yurdumuzun dışında bulunan yaban- 21,20 
cı mekteplerden aldıkları tahsil vesika-

Doyçlandzender: Çaykovıki, 

Lalo ve Jungun eaerleri. 
lariy le memleketimizdeki hususi Türk, 21,20 Leipzig: Mozart, Ditteredorf ve 

luk tezahürlerinden sonra nasıl mazur 
gösterilebilir) 26 Şubat 1939 da, koJo

nel Beckin huzurunda ıöylediği nutuk
ta, B. Muaolininin damadı diyordu ki: 
cMemleketimiz arumda dostluğun git 

gide daha ıamimi, git gide daha derin 
olacağı hiuini taııyoruz.> 

Maarif vek51eti ilk ve orta tedrisat azlık ve yabancı mekteplerine kaydo
müfredat programlarındaki musiki ted- Iunmak istiyen talebenin bu mektepler- 22,05 
risatını tetkik etmeğe başlamıştır. Müf- de girebilecekleri sınıflar Maarif veka-

sair bestekarların eserleri. 

Kolonya: Smetana, Çaykovski, 
Brahma ve Lisztin eserleri. 

redat programına göre bugün ilk okul- letince tayin edilmeden alındığı anlaşıl- 22,2S 
larda birinci devre musiki dersleri haf- mıştır. Maarif vekaleti bu mekteplerin 
Uıda iki saat, ikinci devrede bir saat, or- yurdumuz dışından gelecek talebe hak
ta okullarda haftada bir saattir. kında yapılacak. muameleleri tesbit et-

Budapeıte 11: Beethovenin eser• 
leri. 

İlk kısımlarda toplu tedris usulü tat- miş ve alakalılara tebliğ eylemiştir. Ve
bik edilmesi ve bir sınıfın bütün dersle- kaletin tesbit ettiği muameleleri sırasi
rinin bir öğretmen tarafından okutulma- le yazıyoruz : 
sı dolayısiyle musiki dersleri de bittabi Memleketemiz haricindeki yabancı 
o öğretmenin uhdesine düşmektedir .. okullanndan aldıkları tahsil belgeleriy
Fakat, musiki tedrisatı ayrı bir metod le özel Türk, azınlık ve yabancı okulla

23,3S 
23,05 

23,45 
24,05 

Roma: Senfonik konser. 
Debuaay ve Jmdynin eaerleri. 
~olonya: Serenad 1 
Prag: Çek muaikisi. 

ODA MUSIKlı..ERt 
19,3.5 Kolonya: Weber ve sair beate-

3 - cHayat aahaıı nakarabnı benim
semiş olan İtalya, bu prensibi denizde 
ancak iki mahreci olan 3S milyon nüfus
lu Polonyaya nasıl tatbik etmektedir. 
cHayat aahaeı> hakkı Polonyalılan iki 

ciğerlerinden birinden mahrum olmıya 
mı mecbur eder) 

ve tedris işi olduğundan bu dersi vere- nndan birine girmek istiyenlerin vesika- 23,25 
cek öğretmenin musiki ile yakından ları, Türkçe tercümeleriyle birlikte ve 23,35 
meşgul olmuş olması icap etmektedir... bu talebelerin alınmak istedikleri sınıf
Fakat toplu tedris usulü takip edilmesi Iara ve alınma şekline dair okul idare
dolayısiyle musiki derslerini okutmak !erinin miltalAasiyle beraber kültür di
vazifesini uhdesine alan öğretmenlerin rektörlükleri vasıtasiyle vekilliğimize 

karların eserleri. 

Lüksemburg: Kuvartet lı:onaeri. 
Stuttgart: Kuvartet konseri. 

4 - Polonya Macaristanın dostudur. 
ltalya Macarİltanın hamiıidir. ltalya Po
lonyaya kartı tavrının Budape,tede naııl 
muhakeme edildiğini taaavvur ediyor~. 

çoğu nota ve musiki filetlerine Aşina ol- gönderilecektir. 
madıkları y~p~an teftişler neticesinde Vekilliğin emri bildirilinceye kadar 
tesbit edilmiştir. Maarif vekaleti bilhas- b tal bel tik' t b" bak t şkil . u e er, m esep ır e 
sa ilk okullarda musıki derslerini ihtısas t k şart" 1 t 1 ak kabul 

•v ememe ıy e namze o ar 

SOLİSTLERİN KONSERLERi 
16,20 Doyçlandzender: Şan konaeri. 
18,20 Millno: Piyano konaeri. 
18,30 Hamburg: Piyano konaeri. 
19,0S Varıova: Piyano lı:onaeri. 
19,20 Böhmen: Piyano lı:onaeri. 
19,3S Doyçlandzender: Weber, Schu-

Bu auallere yalnız bir cevap verilebi
lir: cBiz artık hür değiliz. Biz artık ıiya
aetimize hüim değiliz. Her ,eyi aevlı:e
den Almanyadır, bi& onu takip ediyo
ruz.> Bu cevabı hiç ıüpheaiz faşist mat-

sahibi ogretmenlere vermeğe karar ver- edil b'l" l e ı ır er. 
miştir. Bu talebeler okullara ancak vekilliğin 22,2S 

Bunun tatbik şekilleri etrafında tet- tebliğatından sonra kat't olarak kabul 

mann ve Comeliuaun eserleri. 
Beromünster: Çifte piyano kon• 

kikler yapılmaktadır. ı ı 
~ab verecelt değildir ve veremez. Fa- Lise ve orta okullarda musiki tedrisa- o 4ur.ar. .. .. ed kalın . . 23,2S Ooyçlandzender: 

t bütün dünya onun hesabını vermiş- tının da çok defa nazari olduğu, talebe- b ~herın s~~cem e d 1 am~belıçın konseri. 

ıeri. 

Viyolonael 

tir. E..asen, on beg giindenberi fqist mat- ye musiki Aletlerinin yarduniyle okutu- 1 u usk ullarsta mur~=~t elar~nlereb.alikı~ g: ----o---
buatında görülen ve ıiddet itibari ıe bi- d v anl er 0 u ın mu .. a ıy e ır te m- rıttnwr;yE • pn .. ..... A 

Y lama ıgı aşılmaktadır. h t b' haft . . d .. d ilm lidir V ~ ---n.-• 1 h · · d b" ·· ı 1 aye ır a ıçın e gon er e 
zım a ey muz e utun yazı an arı geçen Vekalet ayni zamanda ders saati ha- . · AnJn•--sı 1..u1..uını__. 
1 "liz ı hd h" l b . ' Emsalı hakkında muamele cereyan _,..... RUH.. er• 
ngı a ey arı ucum ar u hususta bı- ricinde öğretmenlerin talebe musiki Ale- . . .. . temmuz so•-•- Jıad,,,. 

z · b" d ]'] · bul al etmiş olan talebelerın evrakı gonden- ........ 
e yenı lr e 1 Vertnı§ unuyor. tini Ç masını Öğrenmelerini arzu et- lirk l ,1-·~ l b}j me~"_..e ,,.,.tJ .. ddı 

it 1 .. ü b" · d f ]""- 1 • ktedir en evve ce yap~ o an te gattan r•..,.ı;;•• H' 
a ya gun n ırın e e a.ıtet enn en ıne . da bahsedilmelidir. 

L k L 1 temmuz 939 tarihin te a.or uncuna maruz a.alıraa bugünkü dev- Yeni musiki tedrisatı şeklinin Itat't ;tye ere-
1 Memleketimizdeki yabancı okullan- cek olup Fransız bük\.. tarafından 
et adamlarının bunu istememi§ oldukla- vaziyeti önümüzdeki ders yılı başına 

nndan ıiUyete haklan olmıyacalı:tır. kadar ikmal edil k d yılı b"da nın birinden diğerine, yabancı ve 82lll- muayyen müddeti zarfında feshedilmlf 
. . . ~ ' ers " ye- 1ık o1rullanndan özel Türk okullanna olan 15 haziran 1937 tarihli rnlm...7'h.--

Wladimir d'Ormeuon tinden ıtibaren tatbik mevküne konul- ..:--..:..ı.. tal bel . . d b ıu.ıuu.:ı• 
bul . . gu~~ e er ıçın e u esaslar da- FRANSA ticaret Avenantı ile Tediye 

mU§ unacakbr. Ders saatlerının art- hilinde hareket edilecektir. .. .. 1 .. --ft·-·- p--ı .... _ 'den 

Magallanes 
vapuru kazası 

tırılınası dilşünühnektedir ~·.......u&U •na..c yem eereya 

ORT & • == edecek ticari müzakerelerin hitamına 
.. OKULLARDI A y D 1 N D .A kadar ilci taraf ticari münasebetlerin1D 

OK~ ldTAPLARI Çelılrge rnüc:adelesl halelden vikayesi maksadiyle ve Fran-
Maarif veklleti orta ~arda oku: Aycbn (Huauat) _Bu aene 'ViliJelİn sız sefaretiyle nota teatisi auretile tem-

Çanakkale - Bundan bir buçuk ıene tulınakta olan okuma kitaplannı yem C Dalama Nazilli mmtakalarmda muz 939 sonuna kadar bir ay meri)'ette 
L d 1 Nl " b il Kili' L baştan tanzim etmegw e karar vermi• ve enye, •• b L 1 t V kll1 a.a ar evve ra umu e t a.oyu ---;r örül çekirsel • imbau • • ücad ıraxı ması, cra e eri Heyeti kara-
araaında ltalyan bandıralı Kapapino va· bu hususta Bolu mebusu Falih Rıfkı 1 en _.... IÇlft m e- riyle onanmıştır. 
purunun batmaaile neticelenen deniz ka- Atayın başkanlığı altında bir komisyon leye baş~tır. .• .• 

zaaının muhakemeai neticelenmiıtir. Eh- Ankarada çalışmağa başlamıştır. Komis- neticöirend~e :.. ~uca~~ 
livukuf tarafından yapılan keıifler neti- yon mesaisini evvelki gün ~ ba ~; ve e er an-

hazırladığı Ü ildi tetkik edilm k .. ceainde Kapapino vapuruna çarpan Ma- . ç c e uze- • 
11 lı: b 1 

.
1 1 

re talım, terbiye heyetine vermiştir. Ta- Ziraat vekileti çekirge mücadele mü-
ge anas vapuru aptanının eyne mı e . L- B 
m · .. d f . 

1 
k h lim, tcrbıye heyeti kitapların tetkikleri- tanm11ııı . Şevketle ziraat müdürü Ha-

enı musa e e nızam arına ay ırı are· , lil ..ı 

k •w• nı bu ayın sonuna kadar bitirecek ve uy tarafından Nazilli mmtakaamda 
et ettıgı anla§ılmıştır. Bu yüzden evvel· b lmak .. D l M b ·· 

1 
ası uzere ev et at aasına gon- tatbik edilen zehirli kepek çok iyi netice 

ce zan a tında bulunan Kapapino vapuru d k · 
.. . . p ercce tır. vermİf ve çekirgeler yüksük bırakmadan 

suvarısı erfcttinin beraatine karar veril- Okuma kitaplarında bilhassa yeni te- öldürülmüşlerdir. 
miştir. 

Türk - Mısır 
dostluğu 

Romadan yazılıyor: 
Sahibi, Kont Ciano olan c T elegrafo> 

gazetesinde, Ansaldo imzasiyle çıkan bir 
yazıda, Londra, Paris ve Ankara arasın· 

da yapıldığı gibi, Türkiye ile Mısır ara-rimlere dikkat edilmiştir. 
Yengesinin sında yapılacak olan karşılıklı bir yar-

Eroin müptelası A y D 1 N kulağını yuttu.- dım paktının, Libyadaki garnizonların 
bir genç Valisinin tetlıllıleıel Izmit _ Burada garip bir hadise ol- takviyesini intaç edeceği yazılmaktadır. 
Dün odasında Aydın (Hususi) - Valimiz Sabri Çı· muştur .. Paç mahallesinde oturan Kıpti Makale, Türk kuvvetlerinin Mısıra 
ölü bulundu.. tak dün öğleden ıonra belediyeye gele- Ahmet yengesi Fatma ile kavgaya tutuş- gelmesini, İtalyanın en ağır bir tehdit 
İstanbul 13 (Hususi) - Kasımpa§ada rek geç vakte kadar ltalml§lardır. muş ve kadıncağızı dövdükten sonra sağ teklinde telakki edeceği, bir Türk - Mı· 

Kulaksızda Fırın sokağında oturan Ke- Valimiz belediye dairesinde vekalet- kulağını da dişleriyle koparıp yutmuş- ıır askeri paktı. Britanya büyük elçiliği· 
nan isminde bir genç dün odasında ölü ten tasdik edilerek gönderilmit olan imar tur. Yengesini kulaksız bırakarak İs- ne, ergeç, Britanya - İtalya anlaşmasın
olarak bulunmuştur. Tahkikatta Kena- planı üzerinde tetkiklerde bulunmuı ve tanbula kaçan Ahmet daha yerine var- da derpiı edilmiş olan askeri haber mü· 
nın eroin müptcHisı olduğu ve bu yüz- şehrin imar işleri hak.kında da belediye madan yakalanmış ve mevkufen muha- badeleıi etrafında enteresan malumat ve· 
den zehirlenerek öldüğü anlaşılmı§tır. reiai B. Ethem Mendrerea ile konuımut- kemesine karar verilmiştir. Fa&ma teda- rilmeal zaruretini doğuracağı kaydedil· 

Ceaet, morp kaldırılmıtbr. larcbr. '1 a1tma 
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······:······································································!······ 
Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne ait kanun Kaybolan Hayal 
. . 
• • 

Beyler sokağı : GÜNER SAYER : cnksınız .. Bir hastalık haberi duyacaksı. 
nız. Yakında ise hiç beklemediğiniz v• 

Rüyanız sizin ve zevciniz için hayırlı hatti belki de arzu etmediğiniz bir yer .. -3- bir rüyadır. Bir kadının hamile olmak,.. den sizin için faydalı neticeleri olacak 
yavaı yavaı siliniyordu. Fakat bir akpm sızın çocuk doğuracağını görmesi zevci- bir teşebblisle karşılaşacaksınız. Bu iyi--4-

E - (A) bendi mucibince tesbit edi

Jeo dereıcelerde bu kanunun nqr:İ tari· 
h.IRde müstahdem olup hizmet müddetle
ri le eene ve daha ziyade olanJardan eh

li,ederi yeUletlerince tudik edilenlerin 
l>lr 6at dereceye ııeçirilmeleri caizdir. 

Ancak bu ukerler terfi ve tahvillerde 

tnli..kteseb ltak te,lcil etmez. 

yetinde bulunmuş olanlardan bu k.anu-' 

nun meriyeti tarihinden sonra yeniden 
memuriyete alınacakların filen aldıklan 
maaş ve bu maaşın mevcut derecelerden 

birine tekabül etmemesi halinde buna 
en yakın üst derece maaşı kendileri için 

müktesep hak sayılır. Evvelce bu maaota 
geçirdikleri müddetler yeni girdikleri de

recede geçmiıı sayılır. 

Ondan sonra Erasme bir çok defalar 
Guiliettayı gördü. Ona ilanı aık etti. Ka
dın onun sözlerine karşı tamamiyle IA
kayt görünmemekle beraber harekatı da 
hiç ümit verici değildi. 

Erasme bir gün yolda arkadaşlarından 

birine raııgcldi. Arkadqı ona bu yaptığı
nın bir delilik olduğunu Guilietta hakkın
da söylenen sözlere bir az dikkat etme
ıini ve evdeki müıfik karısını unutmama
aıru tavsiye etti. Erasme m&fl.Dı elleri ara
nna aldı ve aözyaşlanrun akmasına ma
ni olamadı: •Haydi Erasme diyordu, 
arkadaşı, seni mahvedecek olıın bu aokı 
burada bırak, gel ~ninle hemen Floran

aadan kaçalım.> 

F - A, B. C. ve D benclleri mucibince 
'dereceleri tetıbit edileceklerin almalan 
icap eden Ucret halen almakta olduktan 

Ocret mikdanndan fazla olan1ar almakta 
blduklan 6cTetleri muhafaza ederler Te 

b• ücretler birinci maddede yazılı maq 

°d«ecelerinden birine tetabuk ediyorsa 

o dereceye ve etmiyona buna en yakın 
tlereceye balen almakta olduklan ücretle 

~ehi olmuı sayılırlar. 

G - A. B, C. D. ve E beadleri muci
blace tesbit edilecek Gcret memurun al
makta olduğu aylıktan nok.aan iae arada
iti fark memurun aylığından her ay yirmi 
be,te biri indirilmek ıuretile 2 5 ayda iza
le edilir. Ancak memurlann talebi üzeri· 

"e bu Earlcm daha tnrTel de izalesi cai:z
\lir. Bu farkın izalesine kadar bu gıôilere 

hlunkkat tazminat Yerilmez. 
·Şu kadar iti bu kesilecek. farlcm 1 Kl· 

hunaaani 19 39 tarihinden sonra yapılan 
\ayİD veya terlilerden mütevellit kısmı 
\rar• bu kısam tabitlendirilmiyerek der

t.al kesilir. 
H - inhisarlar umum müdilrlüğü lcad

ton-na dahil olup bu kanunun neşri tari

hinde müstahdem olanlar halen almakta 

Yukandaki fıkrada yazılı olanlann ev• 

velce bulunmuı olduklan memuriyete 
yahut bunun maaıça muadili olan diğer 
her hangi bir memuriyete alınmalan da 

caizdir. Şu kadar ki, bu suretle alınanla
nn yeni maaşları eskisinden yüksek ise 

mafevk dereceye terfi için bu maaola 
muayyen müddeti ikmal etmeleri şarttır. 

Muvakkat madde 1 O - Muhtelif dai
relerin tqkillt kanunlarında mevcut ve 

maaş emsal hasılının veya emsal hiisıl 

fazla!n veya eksiğinin ücret olarak veri
leceği yolundaki salahiyetlere müsteni
den tayin edilmiş olanlardan halen müs
tahdem bulunanlara bugün verilmekte 
olan ücretler ile muvakkat tazminatları 
aynı vazifede kaldıktan müddetçe şahıs
larına münhasır olmak üzere verilmesine 
devam olunabi1ir. 

Muvakkat madde 11 - Bu kanuna 
bailı ( 1) numaralı cetveldeki memuri
yetlerden 19 39 mali yılı zarfında mev· 
kuf tutulacaldar bağlı { 3) sayılı cetvelde 
gösterilmiş ve bu cetvel 19 39 mali yılı 

muvnenei umumiye kanununa bağlı (L) 
işaretli cetvel yerine konulmuştur. 

MuVtlkkat madde 12 - Mülhak büt-
~ldoklan Gcretleri muhafaza ederler. çeü idarelerle hususi idare ve belediye-

Muvillat madde 3 - 1939 malt yılı lerin teşkilat kadroları bu kanun hüküm
tnu'RZeMİ umumiye kanununa bağlı (E) !eri dairesinde tadil edilinceye kadar bu 

tıetYelinde dayi) tertiplerden alman kad- idarelere ait ve halen mer'i olan kadro
tolardan daimi mahiyeti haiz bulunanları luın tatbikına devam olunur. Ancak 
~a lıtin eden ve 13 üncü maddede ya· mülhak bütçeli idarelerin bu kanun hü-
tılı Gc:retli memuriyetleri gösteren ve bu 
İt&DUDun 9uncu maddeeine göre teşkilat 
lcanunlanna e1clenmesi İcap eden daimi 
tiaetli kadrolara mütaallik layihalar en 
seç 1 ildncitctrin 1939 tarihine le.adar 
J,nyGk millet mecliaine verilir. Bu layi

halar kanuniyet keshedinciye kadar mu
vazenei umumiyeye dahil (D) ve (E) 
betvellerile tayin edilen kadrolar içinde
ki ihtisas mevkileri icra vekilleri heyetince 

tayin olunur ve bu mevkilerde halen müs

bhdem bulunanlann birinci derecedeki 

kümleri dairesinde tanzim edilecek teş
kilat kadroları en geç 1 Teşrinisani 19 39 
tarihine kadar büyük millet meclisine 
ve belediye ve hususi idareler teşkilat 

k.adrolan da kezalik aynı tarihe kadar 

icra vekilleri heyetine tevdi edilmit ol· 
mak şarttır. 

Muvakkat madde 13 - Bu kanunun 
neşrinden evvel ücretle istihdam edilmiş 
olanların bu kanunun neşrinden sonnı 

tekrar ücretli :veya maaşlı bir vazifeye 

tayinlerinde girebilecekleri dereceler bu 

O~ret 
0

mikdannı geçmemek üzere almakta kanunun hükümlerine ve tahsil vaziyet

oldukları ücretlerle istihdamlanna devam !erile geçmiş hizmet müddetlerine göre 
olunabilir. 

Bu madde hükmü mülhak bütçeli ida
teleılc belediye ve husu.st idarde.r bak
lcmda da tatbik olunur. 

tayin edilir. Şu kadar ki bunların girebi
lecekleri derecenin ücreti son aldıktan 

ücret mikdarından fazla olamıyacağı gi

bi maa it memuriyetlerde dahi bunun bir 
Muvakkat madde 4- Kadroları 19 39 qağı derecesi esas tutulur. 

bütçelerine merbut cetvelde aynca gös- Muvakkat madde 14 - 15 inci mad· 
ilerilen maaşlı memurlar bu kanun mev- de mucibince 1939 mail yılında ücretli 
kuundan hariçtir. Bunlann maaı ve tah- memurlara verilecek muvakkat tazminat, 
Waılan 'birlqtirilerek ahklmı mevcudf'- ücretlerin taalluk ettiği tertiplerden veri· 
Y• söre kendilerine verilir. lir. 

Muvakkat madde 5 - Yübelc mek· Muvakkat madde 15 - Yurtda yük. 
tep mezunu olmayıp da bu kanunun me- sek: tahsilini bitirdikten sonra bu knnu
rfyai tarihinde devlet hizmetinde müs- nun neşri tarihine kadar ,yabancı mem

tahdem bulunan maqlı ve ücretli memur- lekette aynı tahsili ynpDUf veya yapmak
IBl'Ul bu kanundaki esular daireeinde ta bulunmuı olanlann ikinci tahsil için 
3 ÜDcÜ dereceye kadar ve bunlardan ha- geçirdikleri müddet birinci terfi müddet• 
len üçüncü ve daha yüksek. derecede !erinden indirilir. Ancak. bu müddet. üç 

olanlann bir derece daha yukan terfileri seneden fazla olamaz. 
ca.lzdir. Mırrakkat madde 16 - 6 inci madde 

Muvakkat madde - 6 Bu kanunun hükmünün tatbikında geçe<:ek terli müd-
rne"7ete girdiii tarihte vazife bapnda 
hwUDaD memurlann bilfiil ma8JDU al
rnaltta olduk.lan derecedeki terfi müd
Cfetleri. 15 Ve 20 sene kaydı olmaksızın 
1452 yılı kanunla ve kezalik bu kanu

nun meri:yete tıirdiği tarihte vazife baoın
'da bulunan maiyet memurlan için 1700 

aa.Yılı kanunun 3 üncü maddesile kabul 
cdilmio olan terfi müddetlerine göre he
Bap olunur. 

Muvakkat m dde 7 - Muhtelif dai
relerin tefk.ilit kanunlarile 1452 Ayılı 
kanun hükümleri haricinde olarak ücret
lerin maaşa geçebilmelerine veya hariç
ten alınacakların muayyen derecelere ta· 
l'inlerine ve maaş emsal hasJının tamamı 
"e'J'a maaı emsal haaılının fazla veya ek· 
•İğfnin ücret olamk verilebileceğine dair 
olan salahiyetler JcaldınlOU§ttr. 

Muvakkat madde 6 - 3499 ıayılı 
avukatlık kanununun 5 inci maddesi hük

mü mezkur kanunun 8 iııci muvakkat 
maddesinde göıterilen müddet içinde 
devlet. umumi ve hususi ve mülhak büt-
ÇcJi "d • 1 arelerın avukatları hakkında tatbik 

l
cdilinciye kadar bu avukatlar bu daire
er ha .. d Lk rıcın e kalan müesseselerin avukat-
h lannı deruhdc edebilirler. Bu takdirde 
unların Ücretleri tam olarak verildiği 

Rihi bu 1 . 
1
_ n nr tayın gartlan müsait olduğu 

lıt11:dirde s b · 1 .. d 
L •

1
. er est ı§ a maga a devam ede· 

0ı ırler. 

~uvakkat madde 9 - 1 Eylul 1929 
tarıhind l en evve maaşlı devlet memuri· 

detlerinin mebdei bu kanunun neşri ta
rihinden hesap olunur. 

Madde 26 - Bu kanun neıri tarihin
den muteberdir. Ancak bu kanun muci

bince emsal hasıllannın artmasından ve 
derecelerin ilgasından dolayı tediyesi 

icap eden fazlalarla ücretlilere verilecek 
muvakkat tazminat ve ikinci muvakkat 
madde mucibince yapılacak derece inti

bakı ve hunun neticesi olarak tenzili la
zun gelen farkların kesilmesi 1 EylUl 
19 39 tarihinden bqlar. 

Madde 29 - Bu kanun hükümlerini 
icraya icra vekilleri heyeti memurdur. 

•• Bİ'J'MED1 •• ----·---
L O N D R A D A 
BİR YANGIN 
Londra, 13 (A.A) - Live.rpool civa· 

nnda kwn Spekede •Royal ait Force• 
hava meydanı karargahında dün gece 
bir yangın çıkmıştır. Yangının çıktığı 

mahal, mühim bir yardımcı tayyare fab
rikası civarında bulunmaktadır. 

OPERATÖR 
Cevdet Gönenden 

Memleket hastanesi Baş Tabibi 
2 nci Beyler sokak iırın karşısı No.25 

Her gUıı öğleden sonra saat üçten itıôa
ren hasta kabul eder. 

Telefon No. 3125 

- Peki peki dostum... Haklısın, bu 
ıehir bana felaket cetirecck 1 

Hemen bu akşam gidelim. 
iki arkadaş hızlı hızlı yürümeğe baoJa· 

mışlardı. Birdenbire yine o uzun boylu 
zayıf adamla karşılaştılar 

- Haydi bakalım, asilzadem, acele 
ediniz. Güzel Guilietta sizi görmek için 
çıldırıyor. 

Arkadaııı. 

- Allah canını alsın, diye homurdan• 
dı. Bu adam Sinyor Dapertuttodur. Ona 
mucizeler doktoru derler. Melun bir ,ar• 
latandır. Guiliettaya cehennemi iksirler 
satan bu heriftir. 

- Ne dedin} Bu herif Guiliettanın 
evine gidiyor, öyle mi} 

Arkadaşımın cevap vermesine vakit 
kalmadan bir balkondan Guiliettanın 
gii?.el sesini duydum. Çıldırtıcı kadın da
vetli bulunduğu bir villanın balkonundan 
onu çağırıyprdu. Erasme verdiği bütün 
kararları unutmuş, her geyden vazgeç· 
mişti. Ko~arak onun yRnına gitti. Salon• 
da oldukça çirkin bir İtalyan delikanlısı 
Guiliettanın yanından aynlmıyor, onu 

mütemadiyen taciz ediyordu. Bundan fe

na halde sinirlenen Erasme gitmeğe ka
rar verdi. Guilietta onun peşinden koşa

rak yolunu kesti, onu Öperek gönlünü al

dı ve daima kendisinin kalacağını vaadet• 
ti. Onlar geri döndükleri vakit izzetinef

si rencide olan öbür 8.şık Erasmein önü
ne çıktı ve onu tahkir etti. Ernııme bu ha· 
rekete mukabelede bulundu ve ltalyan 
deliknnlısı birdenbire çektiği bir hançer
le onun üzerine yürüyünce: Erasme de 
gırtlağına sarıldı ve altına aldığı adamı 
bir tekmeyle öldürdü. Kendi de bayılmış

tı. Gözlerini açtığı zaman kendini Guiliet

tanın odasında buldu. Genç kadın ona: 

- Zavallı sevgilim, diyordu, seni kur

taracağım. Fakat hemen buradan, seni 

bu kadar seven benden ayrılıp gitmen la

zımdır. Biz biribirimizi arbk bir daha 
göremiyeceğiz. 

Era!IIDe· ne pahasına olursa olsun onu 
bırakıp gitmiyeceğini. ..Ş()yledi. Guilietta: 

cHeyhat. diyordu, orada eakiden bu ka
dar ıevdiğim küçük karını bulacaksın ve 
onun yanında beni yavaş yavaş unutacak

sm. > 
Genç adamı fildişinden kollan arasın· 

da aşkla sıkıyor ve devam ediyordu: 
«Ah 1 Hiç olmazsa aık bizi tekrar kavuo
turuncaya kadar aksini olsun bana hıra· 
kabilseydin !... > 

Karşılarında büyük bir Ven edik ayna• 
sı pırJdıyordu. 

- Aksimi mi} Ne demek istiyorsun) 
Onu nasıl saklayabilirain) O benden ay
rılır mı} 

- Demek bunu benden eairgiyoraun) 
Demek bana senden hiç bir ıey kalmıya
calt. Şu aynadan tebessüm eden aksin 
bile ... 

Akan gözyaşları Alman delikanlısının 
ate§ten yanan yanakları üzerinde kuru" 
yordu. O zaman Erasme heyecan içinde, 
eğer imk..iın olsaydı aynadaki aksimi ona 
bırakacağını söyledi. Bu aözleri henüz 
bitirmişti ki. Aynadaki aksinin kaybol· 

duğunu gördü. Kollannın arasında ıık
makta olduğu Guilietta da bir duman ii• 
bi kaybolmuştu; Boş odada birtakım ga· 
rip sesler gülü§liyordu. Erasme korku ve 

deh,et içinde fırladı. Odadan ve binadan 
çıktı. Derhal kuvvetli kolların kendisini 
kavradığım ve bir arabanın içine atıldı
ğını hissetti. Araba yıldıran gibi koıma
ia başlamıştı. Yolda kendisini kaçıran 
adamın Dapertutto olduğunu anlıyan 
Erasme arabadan kendini atarak arka
da,ının evine koştu ve vaziyeti ona anlat

tJ. Arkadaşı ona Floransadan kaçması 
için ne lllımsa temin etti. Gölgesinin ol
maması yüzünden yollarda başına gel

miyen musibet kalmamıştı. Nihayet ken• 
di memleketine kavuştu. Kansı ve çocuk

ları onu tehalükle karşılamışlardı. Bir 

an için felaketlerinin artık sona erdi_ğini 
bile ümit etmişti. Aynada aksi vermedi
ğini etrafından saklamağa muvaffak olu

yordu. Hatta Guilietta bile hatırasından 

çocuğuyla oynarken, ellerini soba boru- nin zengin olacağına işarettir. Yine bir liği size yapacak olan adamın aleyhinde 
larına sürerek siyahlatm11 olan çocuk ba- kadının Mmile olmnkswn kız doğurdu- söz söylemeyiniz. 

hasmın yüzünü okpmış ve: ğunu görmesi zevcine menfaat husulil-
- Bak, baba, yüzün nasıl kapkara ol• ne delildir. Tepecik : Şt}Jmt)' KOL 

du diye bağırmağa ba~lamı~tı. Sonra ha- Görümcenizi oğlan çocuk doğurm 
basının kollarından sıyrılarak onun ye- görmüşsünüz. Hamile olan bir kacı';! Rüyasında bir kızın izdivacına talip 
rinden doğnılmuına valcit buakmadan oğlan doğursa kıza, kız doğursa oğlana olmak, dünya malına, servete talip ot.. 
eline geçirdiği bir aynayı yüzüne tutmuı- işarettir .. Mnamafih bazı rüyalar ay- mak demektir. Eğer kız bu talebe mu.. 
tu. Ba~sının aynada aksini ııöremiyen nen de zuhur ederler. vafakat ederse murat nail olunacaktır .. 
çocuk birdenbire baiırarak aynayı yere Red cevabı verdiğine göre arzunuz ;yerf-

fırlatb Ye bağırarak kaçtı. Gürültüye ko- Keçeciler: OSMAN T.IN ne gehniyecek vJcliııde tabir olunur. 

şan annesine anlattı. Era.sme :r.orla gül· 
meğe çalışarak işi izaha çalışbyaa da ka
dın onu elinden tutarak bir aynanın kar
ş111na götürdü. Orada kocasının hayalini 
göremeyince: 

- Defol. diye bağırdı, defol melun .. 
Herhalde şeytanla anlattın. Yahut da aen 

benim Erasmem deii], cehennemlerden 
gelme bir mahluk.un. 

Kadın mütemadiyen haç çıkanyordu. 
E.rasme yapacağını bilmez bir halde ıo
kağa fırladı ve ıeraeri gibi dolaşmağa 
başladı. Guiliettayı düşünüyordu veı 

- Beni bu hale ııetirmen için sana ne 
yaptım, diyordu. Karım beni istemiyor, 
dünya yüzünde 'kimse heni iatemiyor, 
Guilietta bana merhamet et. merhamet 
et. Seni şimdi nerelerde bulacağım). 

- Buraya çok yakın bir yerde, efen
dim, o da sizi tekrar görebilmek jçin oeli 
oluyor. 

Bunu ıöyliyen o korkunç Dapertutto 
idi. 

- Emrinize amadeyim, diye devam 
etti, Guilietta sizi etiniz ve canınızla bul

duktan sonra aksinizi size zevkle iade 
edecektir. 

Erasme kendinden geçmiş bir he ide: 
cBeni onun yanına götürün, diye bağır
dı, her ~eyimle onun olacağım.> 

- Müsaade buyurun, bunun için ufak 
bir i~in halli lazım. Artık kopnnnanız icap 
eden bağlarla bağlı bulunuyorsunuz. Zi
ra. Guilietta size tamamen malik olmak 

istiyor. Tabii karınız ve çocuğunuz. 

- Pekala, karım, çocuğum? 
Onlardan kurtulmanız lnzım. Bu ga• 

yetlc basit bir iştir. Sizin için en ufak bir 
tehlikesi bile yoktur. Şu elimdeki §işe· 
nin içinde bulunan ilacın iki damlası in
sanı her şeyden kurtarabilir. İns:ırun bu
na, kendileri bile işin farkına varmıya
caklardır. Alınız azizim. Bu ilaçta hafif 

bir ab badem kokwu vardır ve derin, 
sonsuz bir uyku verir. 

- Alçak, bana bôyle bir cinayet yap
mağı ne cesaretle teklif ediyorsun) 

- Size kim cinayetten bahsediyor. 
Siz Guiliettayı görmek istediniz. Ben de 
size bunun yolunu gösterdim. Alınız ve 
kadın gibi korkak olmayınız. 

Erasme bir baş dönmesi içindeydi. 
Birden elinde o menhm ıişe olduğu hal
de kendini kansının yatağı baııuıda bul

du. Kadın uykusu içinde Allaha dua edi
yordu. Bu manzara karıı.11nda kalbinin 
parçalandığını hiasetti ve pençereyi aça
rak elindeki ıişeyi pençereden fırlath. 
Yandaki odaya kapanarak talihsizliği içjn 
gözyaıları dökmeğe bqladı. Ne olursa 
olsun bir lcerre daha Gu.iliettayı görmek 
İstiyordu. Bu sırada ıaat on ikiyi çaldı Ye 

tam on ikinci vuruşta Guilietta göründü. 
Ona: 

- Sevgilim. diyordu. ak.sini sadıkane 
sakladırn. Bak. 

Bu sözleri ıöylerken aynanın üzerin
delı:i perdeyi indirmişti. 

Erasme orada Floransalı kadına sanl
mış bir vaziyette kendi ak.!ini gördü.Onu 
kendisine iade etmesini, Oapertuttonun 
istediği cinayeti işliyeceğini söyledi. Gu

ilietta: «Beni dinle, diyordu. Bağların 
çözülmedikçe biz birleşemeyiz. Bu bağ
lan bir rahip bağladı. Onu yalnız sen 

koparabilirsin, bu cinayeti işlemene hacet 
yok. V alnız benim olmak için dünya yü
zündeki ailenden vazgeçtiiini ıu kağıda 
yaz ... 

Ernsrne baştan aşağıya titriyordu. Gui
lietta onu çılgın b~elerle kandırmağa 
uğraşıyordu. Bu ıırada Dapertutto dn cö
zükmü,til. Elinde demirden bir kalem 
vardı. Sol büeğindeld damarlardan biri 

de elcsilmi ti. Kan akıyordu. c Yaz .• yazb 
diye ısrar ediyordu, Erurne kalemi aldı 
ve kanına bahrarak yazmağa buladı. 
Tam İmzalıyacağı 81rada bir hayal odaya 

girdi ve karısının sesi: 

- Erasme, Era!me, ruhunu şeytana 
mı vermek istiyorsun. Allnhaşkına imza
lama! 

Allahın ismini duyan Guilietta birden 
şeklini değiştirdi ve cehennemt bir mah

luk şekline girdi. Erasme: «Geriye şey· 

tan, diye bağınyordu. Geldiğin yere, ce
henneme dön l.> 

Birden şim§ekler çakti, gök gürültüsü-

ROyada, evli olmadığı halde kendin! İzaıir: NECATİ MUSTAFA 

evlenmiş görmek .. Evlendiği kadın veya 
kızuı gUzelliğl derecesinde hayır ve men- İnhidam ıörmelt iyi §8ldlde tabir ohm-

faat görecek demektir. Yanımı.a gelen =:~:n §eyin cinsi, bUyUklnk ve 
ecnebt kız ise sizin kendi sanatınız ve . 8 gHre bu dünya &ı.kmtısı, 

mUşküllt ve hastalıkla tabir olunur 
mesleğinizde terakki edeceğinizi ve aya- (CabirUlmakrebl) ise eli • • 
ğınıza bir kısmet geleceğinl gösterir. Eğ bir 1-1___ yor kl • 

Al"iaDcak : G. :YONCA 

er AJ.Ul:;c kendisi taralmdan va-
ki olmadan bir duvarın veya bir evfrı 
yıkıldığına şahit olsa başkasına gelecek 

Birls. tarafından iftir' ğr bir zarardan kendisinin fayda buln,....ı;..-
ı aya u amanız . . --&& 

ihtimali olduğu kndar başka birinin ü- na delildir. 
tiraya uğramasına şahit ohnanız da : ....................................... . 

muhtemeldir. Her iki surette de size bir ; RüyaJ~r1nızı 
zarar vukubulmıyacaktır. : 

• 

Akhisar: Kahveci osMAN GÜNAY : Bize 
Çalışırak elde etmek istediğiniz rızkı

nıza mAni olmak istiyenler var •. Sade 

kahveyi kendiniz almayıp ta şekerli 
kahveyi almanız, içmeseniz bile kUçük 
bir nzkla tabir olunur. Sade kahve 1se 
hastalıktır. 

Kemalpaşa : İSMAİL ZEKİ TOKAN 

Bir memuriyete tayin edilmeniz veya 
terfi etm~lz veya resmt bir mahalden 

elinize para gefo1Desi muhtemeldir .• Şe
ref ve şöhrctinizin artmasını bekleyiniz. 

Y. ÇAYDAN 

Hayırh bir haber veyn mektup ala-

~L!T.z-.&0~7.aO:Z:l:amsı•~ı 
Apartın kapıcısı 

aranıyor 

Çocuksuz kan koca tercih edilir bir 
S apartmnn kapıcısı aranmaktadır .. 

Yatacak yer verilecektir. İdarehnne
ınize milrncnntleri. 

' 1-3 

-~·------~~ 
ne benzer sesler duyuldu ve yer ikiye bö

lünerek Guilietta ve Dapertuto kaybol· 

dular. Sonra her §ey eski haline döndü. 
Eraımein akla bqına geldiği zaman içer
ki odaya, kansının yanına gitti. Kadın 
tatlı bir eesle: 

ltalyada başına gelen büyük felaketi 

timdi biliyorum ve sana acıyorum. Fakat 
bu halinle artık bir aile babası olamazsın. 
Şimdi seyahate çık ve kaybolan hayalini 
ara. Onu bulur bulmaz hemen yine bana 
koı. Seni burada sabırsızlıkla ve aşkla 
bekliyeceğim. 

BiJdiriniz 
Bir riiya mütahassm onları me. 
ıazetemizin •R(}yA• litonunda: 

: tabir edecektir .. 

Hususi 
Cevap isti yenler 

Rüyalannı (R'ÜYA) rUmıızu De 
posta kuftLqı (361) adresine bUdir-. 

• dikleri takdirde kendilerine po!ta ile S 
: mufassal C:C\'&p verilir. Bunun içiıı: 
: gönderilen mektubun içinde masraf i 
: !>larak yalnız 13 kuruşluk po ta pu-: . . 
: la komnnsı kafidir.. : . : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kiralık ev 
Göztepe Abdülezel sokağında 

31 numaralı bahçe içerisinde 
.,müstakil bet odalı ve konforu ha
vi bir ev kiralıktır. 

Müracaat: Gazi bulvan doktor 
Hulusi caddesi 42 numara dit 
doktoru Hatice Azra (1439) 

r M M 

Kiralık daire ve 
w magaza 

Resmi, husuıi daire veya tir-
~ ketler, doktor, avukat, tüccar, 

komisyoncu yazıhanesi olabi
lecek Gazi bulvarında ziraat 
bankası ittisalinde 18 sayılı 
Demirelli hanının üst kah eh
ven fiyatla kiraya verilecek
tir. 
latiyenlerin: 
Doktor HulU.i caddesinde 
42 numarada dit doktoruna 
müracaatları. 

Zavallı Erasme lı:ansını ve çocuğunu 
öptü. Bastonunu aldı ve yola çl1ttı. Bu

gün kimse onun ne olduiunu, nerede bu-
lunduğunu bilmiyor. Oımaı!!•C.J!ilil!!. llZ!!l!> B&R•ımwmımm••m••lli 

,. -
Bu &ene herkesin ısrarla 
ve zevkle kullandıkları 

Ratti 
Güneş Gözlükleri 

ikinci büyük partisi bugün 

piyasaya çıktı 

( Bersol) camlar 

çerçeveler modern 

Toptan - Perakende 

Şifa 
Eczanesi 

................... imi: ............................ .,, 
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Bahar çiçeği Kolonyası 
Eczacı Kemal K. Aktaşın büyük eserlerinden 

Avrupa parfümeri alemlerinin üstüne çıkan Türkiye ve Balkanlarla bütün Şarkta 

munazara ve rekabete sıfmıyan bir san'at harikası 

1 - lkiçetmelik caddeıinin 661 
sayılı aokak ağzından Etrefpafa 
meydanına kadar olan kıımının 
iki tarafında mevcut adi kordon
lar ıökülerek yerine kesme kor
don çekilmeıi iti bat mühendiı
likteki ketif ve tartnamesi veçhi
le açık ekıiltmeye konulmuftur. 
Muhammen bedeli 2400 lira olup 
ihalesi 21-7-939 cuma günü saat 
16 dadır. lttirak edecekler 180 li
ralık teminatını öğleden sonra ka
palı bulunmasına binaen öğleden 
evvel if bankasına yatırarak mak
buzile encümene gelirler. 
. 2 - Hatay caddesinin bayram
yeri ile 350 sayılı sokak arası kıs
mında mevcut adi kordonlar sö
külerek yerlerine kesme kordon 
çekilmesi iti bat mühendislikteki 
ketif ve tartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuttur. Muham
men bedeli 605 lira olup ihalesi 
21-7-939 cuma günü saat 16 da
dır. iştirak edecekler 46 liralık te
minatını öğleden ıonra kapalı bu
lunmasına binaen öğleden evvel 
İf bankasına yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

3 - Zanbak sokağında 5 taj 
ve 4-18 emlak ıayılı evin yıkıla
rak enkazının ıatılması bat katip
likteki ketif ve tartnamesi muci
bince açık artırmaya konulmuf
tur. Muhammen bedeli 334 lira 
olup ihalesi 21-7-939 cuma günü 
saat 16 dadır. lttirak edecekler 
25 lira 5 kurutluk teminatını öğ
leden ıonra kapalı bulunmasına 
binaen öğleden evvel İf bankası
na yatırarak makbuzile encüme
ne gelirler. 

4 - lkiçetmelik caddeıi 431 
ve 413 ıayılı sokaklar arasındaki 
kısmında ana kanalizasyon yaptı
rılması iti bat mühendislikteki ke
tif ve tartnameıi mucibince açık 
eksiltmeye konulmuttur. Muham
men bedeli 1846 lira 49 kuruş olup 
ihalesi 21-7-939 cuma günü saat 
16 dadır. latirak edecekler 139 li
ralık temi~atını öğleden sonra 
kapalı bulunmasına binaen öğle
den evvel İf bankasına yatırarak 
makbuzile encümene gelirler. 

5-10-14-19 2374 (1398) 

1 -Mezbaha buz f abrikaıı için 
80 adet büyük 160 adet küçük buz 
kalıbı satın alınması batkatiplik
teki tartnameıi veçhile açık ek
ıiltmeye konulmuttur. Muham
men bedeli 1000 lira olup ihalesi 
24-7 -939 pazarteıi günü saat 16-
dadır. lttirak edecekler 75 liralık 
teminabnı öğleden ıonra kapalı 
bulunmasına binaen öğleden ev
vel İf bankasına yatırarak makbu
zile encümene gelirler. 

2 - lkiçefmelik caddesinin 
Bayramyeri ve Etrefpafa mey
danlariyle bu iki meydanı bağlı. 
yan caddenin dötemesi sökülerek 
belediyece verilecek paket ta~la
riyle esaslı surette tamirleri bat 
mühendislikteki ketif ve tartna· 
meıi veçhile açık ekıiltmeye ko
nulmuftur. Muhammen bedeli 
2390 .lira 50 kurut olup ihalesi 
24-7-939 pazartesi günü saat 16-
dadır. ı,tirak edecekler 180 lira
lık teminatını ööleden sonra ka
palı bulunmasına binaen öğleden 
evvel is bankasına yat1rarak rnak
buzile ~ncümene gelirler . 

3 - Otobiis i )etme idaresi için 
satın alınacak 35 ton motorin bat 
kat"pl"kteki şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuttur. Mu
hammen bed-li 2352 lira 50 kuruş 
olup ihalesi .24-7-939 pazartesi 
günü saat 16 dadır. lttirak ede
cekler 178 liralık teminatını öğle
den sonra kapalı bulunmasına bi
naen öğleden evYel it bankasına 
yatırarak makbuzile encümene 
gelirler. 

lzmiri konlonyasiyle 
zevk ve san'at 

meşhur eden, memleketimizin 
sembolü, çiçekler müstahzarı 

ıurette tamiri bat mühendiılikte
ki ketif ve tartnameıi veçbile açık 
ekıiltmeye konulmuttur. Muham
men bedeli 1152 lira olup ihalesi 

90 Derece Limon Çiçekleri 

24-7-939 pazarteıi günü ıaat 16- ÜZÜM 
dadır. lttirak edecekler 87 liralık 30 Albayrak ti. 16 17 50 
teminatını öğleden sonra kapalı 11 Tarım satış koo. 15 50 15 50 

bulunmasına binaen öğleden ev- 41 Yekun 

HASAN KOLONYASI 
TABİİ LiMON, PORTAKAL VE TURUNÇ ÇİÇEKLERİNDEN MUSTABZAR BİR SANAT HARİKASIDIR.. 

vel it bankasına yatırarak mak- G94660 t Eski yekun 
buzile encümene gelirler. 694701 ! Umumi yekun 

9-14-19-21 (1429) No. 7 11 Nesrin Limon Çiçekleri Kolonyası 
No. 8 11 50 

1 - Alireis mahallesinin 952, No. 9 12 75 
970, 1032 sayılı sokaklarında ye- No. 10 14 75 

Basanın yaurusu dur.- Daha hafif ue daha ucuzdur-
H ASAN KOLONYA 

niden lağım yaptırılması bafmÜ· No. 11 17 75 
hendislikteki ke,if ve tartnamesi ZAHİRE ve LOSYONLARI 
veçhile açık eksiltmeye konul- 125 ton Buğday 4 75 6 125 • .., • 
muftur. Muhammen bedeli 2050

1 

30 ton Arpa 3 6575 4 Limon çıçegı, Lav&nt 
l~ra .?l~p ihalesi 31-7-939.pazarte- 103 ton Bakla 3 625 3 75 çiçeg"' j Leylak. Yasemin 
sı gunu saat 16 dadır. lftıral::: ede- p B ' ' 
cekler 154 liralık teminatını öğle- ara orsası Menekşe, Revdor, Bahar 
den s~~ra kapalı bul?nmasına bi- Ankara bor v ·nın 12/7/ 939 kapanış çiçekleri Fuj·er Şipr 
naen ogleden evvel ıf bankasına fiatleri : ' ' 
yat~rarak makhuzile encümene Kapanış F. HASAN ESANSLARI 
gelırler. Lo d ı· 3 • 

G . I d . . I n rn 1 Ster ın 5.9 Ş· p M k L J"' k 2 - lİ~~ yalı ~ e~el.erını? do - Nev - York 100 Dolar 126.6575 1 r, ene şe, ey a ' 
durul~aıı ışı. başkatıplıkte~ı •art- Faris 100 F. frangı 3.355 Revdor Yasemin Suar 
namesı veçhıle açık eksıltmeye Milfuıo 100 Liret 6.66 d ·· p · S kfl •• ' 
konulmu,tur. Muhammen bedeli Ce 100 İsviçre F. 28.55 o arı, en or, Fujer 
500 li~a ~ı~.P ihalesi 31-7-939.pa- A:~:~am 100 Florin 67.245 Früi ver Skandal 
zartesı gunu saat 16 dadır. lştırak B lin 100 50.835 
edecekler 37 lira 50 kuru,luk te- Bc~ks 1 Rayşrnark B•l" H •• h 
minatını öğleden sonra kapalı bu- Arut· e lOO BDerlahmiga . 21

·
5225 

1 Umum asan musta • 
ı b. ..~ 1 d 1 ına loo 1.os25 t A ı· 
unmasına ınaen og e en evve S f lOO Leva 1_56 zera 1 vrupa ve yer 1 
İf bankasına yatırarak makbuzile Po ya f• .. r 1 rag 100 Çekoslavak 4.34 ırmalarının müstesna çe-
en3cumenBe lged~r er. . l"k . 1 • Madrid 100 Peçeta 14.035 •ti • h .. (" 

- e e ıye temız ı ıf erı V lOO Zloti 23.8725 ŞI erı ve er tur U tuva-
bayvanlarının 939 yılı senelik ia- Baiova 
feleri için satın alınacak 56,000 B~kapeşte lOO Pengü 24.8425 let levazımını şubemiz-
kilo kepek, batkatiplikteki fart- Bul reşd ~~~ ;~ar o.gos pe bulabilirsiniz 
namesi veçhile açık eksiltmeye ye:~ 2

·
8925 b .. 

konulmuftUr. Muhammen bedeli o o a lOO ~en 34
"
62 Hasan c eposu lzmir Şu esı· •. Kemeraltı Hükümet caddesi No. 69 TL. 3180 

1680 lira olup ihalesi 31-7-939 pa- Stokholm lOO Isveç kr. 30.5525 
• • • • Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. U TL. 2862 

t · ·· ·· t 16 d d r l•tı'rak Moskova 100 Ruble 23.9025 zar eıı gunu saa a ı . T iLA 
edecekler 126 liralık teminatını ESHAlU VE TAHV T • • • • Karpyaka sab§ yeri Ferah F.ttanesi TL. 50Z3 
öik~n~nuk~~b~~mu~1~3T~kooreu ı. ~~ ~~---------~---------~-------~-~-~~~~~-~~--
na binaen öğleden evvel İf banka- 1933 Türk oorcu II. 19·275 Peşin IZMIR SULH HUKUK MAH-
ıına yatırarak makbuzile encüme· 1933 Türk oorcu ırı. KEMESINDEN: '~ A R t S F AKOL TESIND~' 
ne gelirler. 1938 % 5 F. ve ikramiyeli aı 

DOKTOR 
193 ikr liErg 

diplomalı 
4 - Belediye temizlik itleri 3 · amiye ani 19.22 Ihsan ve Havvanın fayİan mu-

bayvanlarının 939 yılı senelik ia- Sivas - Erzurum hattı taaarrıf oldukları lzmirde ikinci DIŞ r ABJPLERI 1. Hattı Atarçar teleri için satın alınacak 70,000 istikrazı I. karantinada mısırlı caddeıinde M f f E "' } 
kilo saman, batkatiplikteki tart- • • • II. 19.90 kain eski 301 yeni 181 No. tajlı uza er rogu 
namesi veçhile açık eksiltmeye • • • • m. ve bet odalı ve dört yüz lira kıy- VE 
konulmuftur. ihalesi 31-7-939 pa- 11 

• • • IV. meti muhammineli evin verilen K l ç • d Dahili ue Zühreui 
JaastaJılılar mütaha.ssuı zartesi günü saat 16 dadır. lftİrak 1932 hazine oonosu % 5 faizli izalei tUyu kararına istinaden 15- ema et1n ağ 

edecekler 66 liralık teminatını öi- 1932 hazine oonosu % 2 faizli ~939 tarihine ümsadif Salı günü 
leden sonra kapalı bulunmasına Cümhuriyct Merkez Bankası saat 15 de lzmir sulh hukuk mah-
binaen öğleden evvel it bankasına Türkiye İş Bankası kemesi salonunda satıfı yapıla-
yatırarak makhuzile encümene Osmanlı Bankası caktır. Bu artırmada tahmin olu-

Bastalannı her gün sabah saat 9 
dan başlıyarak Beyler • Numan za
de . 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

Senelerden beri Çivici hamamı karşı
sında bulunan muayenehanesini İkinci 
kordon Hayat sokağı dirseğindeki Z06 
sayılı eve nakletmiştir. 

gelirler. Muhammen bedeli 875 Anadolu Demiryolları I. ve 11. nan bedelin % yetmit beti nisbe-
liradır. Anadolu Demiryolları % 60 hisse senedi tinde bedel verildiii surette tali- --------------- Her gün öğleden sonra saat 1 den itl

IZMIR iKiNCi ASLiYE HU- haren hastalarını kabul eder. 5 - Etüv makinasını ta~ımak Mümessil bine ihalesi yapılacak aksi tak-
üzere bir kamyonet satın alınması Arslan Çimento dirde satıf 15 gün daha uzatıla-
bafkatiplikteki tartnamesi veçhi- Şark değirmenleri rak ikinci artırmaıı J0..8..939 çar-
ı~ açık eksiltmeye konulmuttur. tamba günü ıaat 15 de yine daire-
Muhammen bedeli 1750 lira olup ye konulmuttur. Muhammen be- mizde yapılacaktır. 
ihalesi 31-7-939 pazartesi gun.u deli 2800 lira olup ihaleıi 28-8- Gayri menkul üzerinde hak ta
saat 16 dadır. lttirak ed~cekler 939 pazartesi günü saat 16 dad1r. lehinde bulunanlar ellerindeki 
132 liralık teminatını öğleden son- lftirak edecekler öğleden ıonra r~smi vesaiklerile birlikte yirmi 
ra kapalı bulunmasına binaen öğ- kapalı bulunmasına binaen öğle- gün içinde dairemize müracaatla
leden evvel it bankasına yatıra- den evvel it bankasına 210 liralık rı lazımdır. Aksi halde haklann
ra.k makhuzile encümene gelirler. teminatını yatırarak makbuzile da tapu sicili malum olmadıkça 

6 - Belediye temizlik ifleri encümene gelirler. paylatmadan hariç kalacaklar-
hayvanlarının 939 yılı ıenelik ia- 14-28-11-25 (1466) d 

l 
ır. 

fe eri için ıatın alınacak 90,000 1 - Belediyenin lzmir gazete-
kilo arpa, ha,katiplikteki ?artna- lerinde netrettirdiği ilanların 1 Müzayedeye ittirak etmek isti-

h 
yenler kıymeti muhammenenin 

pıesi veç ile açık eksiltmeye ko- senelik netir ücreti bat kitiplikte-
nulmuf tur. Muhammen bedeli ki tartnamesi veçbile açık ekıilt- o/o yedi buçuğu nisbetinde pey ak-
4050 lira olup ibaleıi 31-7-939 pa- meye konulmuttur. Muhammen çaıı veya milli bir banka teminatı 

irae etmeleri lazımdır. 
:ıartesi günü saat 16 dad1r. ı,tirak bedeli 2100 lira olup ihalesi 17-7-
edecekler 304 liralık teminatını 939 pazartesi günü ıaat 16 dadır. Şartname 25-7-939 tarihinden 
öğleden sonra kapalı bulunmaıına lttirak edecekler 157 lira 50 ku- itibaren herkesin görebilmeıi için 
binaen öğleden evvel it bankasına rutluk teminatını, öğleden sonra açıkta ve gayri menkulün evıafı 
yatırarak makbuzile encümene kapalı bulunmasına binaen öğle- da tartnamede yazılıdır. Gayri 
gelirler. den evvel İf bankasına yatırarak menkulün vergi ve ıair kanuni 

7 - Otomobil tasesi üzerine makbuzu ile encümene gelirler. mükellefiyetleri ıatıcılara ve % 
konulacak seyyar tip bir adet 2 - Kültür mahallesinin 1383 iki buçuk delliliye ve ferağ harç
Etüv kazanı satın alınması başka- üncü ıokağında, Vasıfçınar cad- ları alıcıya ait olup ihale bedeli 
tiplikteki 'artnamesi veçhile açık desile 1382 ıayılı sokak arasında defaten ve pefinen ödenecektir. 

KUK MAHKEMESiNDEN ı TELEFON : 3458 

lzmirde leblebici hanında to- D k O •• 
för ahmet oğlu ahmet ıabri tara- o tor perator 
fmdan büyük leblebici hanıncla S • K ) k 
mukim bekir kızı kamile aleyhine a m 1 u a çı 
~çılan h~f&llma davasına müteda- Kal•• Eo.&az burun 
ır davehye ve dava arzuhal ıure- ..-, fi ' 
ti 20-6-39 tarihli ve 10159 numa- hastalddarı ıntltahaSSISI 
ralı yeni aıır gazeteıile ilanen Muayenehane Birinci beyler No. 42 

tebliğ edildiği ve tahkikat günü TELEFON : 2310 
de bildirildiği halde müddeialeyh Evi : Göztepc Tramvay Cad. 99Z 

tayin olunan gün ve ıaatte mah- TELEFON : 3668 
kemede hazır bulunmamıt oldu
ğundan hakkında muamelei gıya
biye icrasına ve tahkikatın 27-9-
39 çartamba günü ıaat 10 na tali
kine karar verilerek bu hapta tan
zim kılınan gıyap ihbarnamesi 
mahkeme koridoruna aıılmıf ol
duğundan müddeialeyh kamile 
tayin kılınan gün ve ıaatte hazır 
bulunması veya bir vekil gönder
mesi aksi takdirde bir daha mah
kemeye kabul edilmiyerek gıya

DOKTOR 

Celal Yar~m 
JzMıR MEMLEKE2' 

RAS2'ANESJ DAHİLiYE 
Htil'AHASSlSI 

ben hüküm verileceği tebliğ ma- ffluayen:ıhnnc : ikinci Beyler sokak 
kamına kaim olmak üzere ilan No. 25 TELEFON : 3956 
olunur. 2485 (1462) eksiltmeye konulmuftur. Muham- kalan .125 metre boydaki kısım- ihaleyi müteakip müfteri ihale 

men bedeli 1650 lira olup ihalesi da Ho1zler projesine uygun ola. bedelini vermediği veya vereme- -------------- •••-•llM•Xl!IW1i181Br7ZZZ/LL/7XA 

Jt-7-939 pazartesi günü saat 16- rak fenni kanalizasyon yaptırıl- diği surette gayri menkul tekrar IZMIR SiCiL TiCARET ME- 'JJan 
di\dır. lttirak edecekler öğleden ması bat mühendislikteki kefif 15 gün müddetle artırmaya konu- MURLUGUNDAN: 1 

sf>nra kapalı bulunmasına binaen ve tartnamesi veçhile açık eksilt- lup bu artırmada en çok bedel 
öijleden evvel it bankasına yatıra- meye konulmuttur. Muhammen verenin üzerine ihalesi yapılacak 
ra.k makbuzile encümene gelirler. bedeli 740 lira olup ihalesi 17-7- arada tahakkuk edecek ihale far-

14-19-24-28 (1467) 939 pazartesi günü saat 16 dadır. kı hiç bir hükme hacet kalmakıı

lzmirde yem it çart ısında 52 nu
maralı mağazada ticaretle uğra
tan mehmet sart'ın yaptığı ticaret-
ten vaz geçtiğine mütedair beyan-

iZMİR t1Çt1NCt1 NO· 
2'ERLİGİNDEN· : 
Memurin kanunundaki evsaf ve şe-

raiti cami ve Noter dairesinde çalı-

4 - Hatay caddesinin Bayram Belediye havagazı fabrikaıın-
lttirak edecekler 55,50 liralık •te- zın vecibeıini ifa etmiyen mütte
minatını öğleden ıonra kapalı bu- riden tahıil olunacaktır. Daha 
lunmaaına binaen öğleden evvel fazla malumat almak iıtiyenler 
it bankaıına yatırarak makbuzu dairemizin 939-830 •yılı doaya-

nameıi ticaret kanunu hükümleri- şabilecek evsafta üç memur alma-
ne ıöre ıicilin 2547 numarasına caktır. Taliplerin üç gtin içinde dai-yeriyle 350 sayılı sokak arasın- da teıiı edilecek ayar iıtaıyonu 

daki 200 metre boyda fOSe ve adi il-et ve malzeme ve teferrüabnın 
kaldırım ıökülerek belediyece satın alınması batkitipliktelri 
•eri!ecek JM.kf taflariyle eualı ...,.mameai veçbile açık eluiltme-

ile encümene aelirler. ıına müracaatları lüzumu ilin olu-
1-5-10.14 nqr. 2488 (1484) 

remize müıaeaatleri. 
kayt ve teacil edilmit olmakla eaaı 
kqdı terkin lnbndıiı ilin olunur. .. _____ <111•45•9>İılll_llİll_ .. 

\ ' 



T. Bovven Rees Messageries Umdal Oli,·ier ve Fratelli Sperco 
Acentası 

Deu~sche Le• 
ve şürekası Maritimes A~J':.~o. Şürekası Vapur vante Linie 
CUNARD LIHE K u M p A N y A s 1 HELLENİC LINFS LTD. BIR1HCI KORDON REES ADRiAricA s. A. oı G. M. B. H. HAMBllRG 

LİVERPOOL VE GLASGOV HA'ITI HOLLANDİA vapuru 17 temmuzda BJNASI rEL. 2443 . NAVİGArJONE ADANA vapuru 5 temmuzda bekle-
80SNİA vapuru Ağustos bidayetinde THEOPHİLE GAUTİER v~puru 29 beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- . ZARA motörü 17/7 tarihinde gele- nJyor. 8 temmuza kadar An~e~, R?,t-

lelip Liverpool ve Glasgovdan mal çı- temmuz tarihinde gelerek ayni gUn İs- burg ve Am·ersa limanları için yUk ala- LONDRA - JIULL HATTI rck 18/7 saat 17 de Pire, Kor!u, Sa- terdaın, Bremen ve Hamburg ıçın yUk 
karacak ve ayni zamanda Liverpool ve t bul p· N l" Ma il h caktır BELGRA. VİAN vapuru 5 temmuzda randa Brindizi Valona Draç Gravoza alacaktır. 
G!as an ' ı.re, apo 1 ve rs yaya a- · g U yük' k k ve ayni zamanda ' ' ' ' MiLOS 20 uzd beki 

gov için mal alacaktır. reket edecektir GERMANİA vapuru 21/23 temmuz e P . . .~ı araca Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste ve . ? vapuru temm a e-
Gerek va Jann muvasa!At tarihleri, • arasında beklenilmekte olup Rotterdam Hull ıçın yük alacaktır. Venediğe hareket eder nıyor. - 2 temmuza kadar Anvers, Rot-

1.1-. pur Der türlil mhat ve ma16mat için Bi· Hamb An limanları için yük ADJUTANT vapuru 10 temmuzda ge- l Nİ .. . • . . terdam Bremen ve Hamburg için yUk 
"""11erl ve navlun.Ian baklanda acenta urg ve versa !lip Londra için yUk alaCaktır. BR O motörii 20/7 tarihinde saat alacaktır. 
bir teahhüt altı.na giremez. Daha fazla rfnei kordonda 158 numarada LAU- alacaktır. LİVERPOOL HAT2'J 12 de gele~k ayni gün. saat 19 da Pat- TAHLİYE: 
~t almak için T. Boven Rees ve Şr. RENT REBOUL ve ŞERfK1 vapur acen- BALKANLAR ARASI İAN . mo, Leros, Kalimnos, Istanköv ve Ro- KRETA 

11 ıı.nı 2a tas •• t dihn · ri ı HATTI ALGER. vapuru 20 temmuzda Li- dosa harek ed · vapuru temmuzda bekle-
53 telefon numara.sına müracaat ma muracaa e esı ca o unur. ZETSKA PLOvtDBA: verpoold.aıı gelip yük çık.U'BCak ve ay- e: er. niyor. Hamburg, Bremen ve Anversten 

tdiln:ıesı rica olunur. TELEFON : Z 3 7 5 A D KOTOR ni zamanda Liverpool içfn yük alacak· İSEO (İhtiyari) vapuru 23/7 tarihinde mal çıkaracaktır. 
• • tır. gelerek ayni gün Midilli, Selaruk, Dede-i•--------------------ml--'11 uLOVCEM» ağaç, İstanbul, Burgaz. Vanıa, Kösten- AR:\IEMENT DEPPE 

•• Vapuru 15 temmuz 939 cumartesi gil- t'e ve Batuma hareket eder. ESPAGNE vapuru 25 temmuza doğ-

T. C. Zı·raat Bankası nü Köstenceden gelip 16 temmuz 1939 H. Whittall ve BRİONİ motörü 24/7 tarihinde saat 8 ru bekleniyor. Anvers (Doğr,u) için yük 
pa7.ar günü saat 12 de: alacaktır 

Pire - Arnavutluk limanlan - Kotor- şürekası de gelerek 25!7 ~at 17 de Pire, Korfo, DEN NORS.KE lliDDEf.,. 
Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye Saranda, Brındızı, Valona, Gravoza, İ 

Kuruı.,. tarihi : J888 hareket edecektir. TELEFON : 3120 Spalato Zara Fiyume, Triycste ve Ve- HAVSL NJE, osı..o 
sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. ANGl.O EGYPTİAN 'l'HE J.fOSS-HUTCHİSON nediğe hareke; eder. keBrkALveKtsNomotö~ 28h temmk tuzdda ?~-

c .. J dedi •.ıııt a.·alL· L~ rveç ıçın nre e e eceınır •• 
't'uue ve a an a : 6U2 PİRE MARS~İLYA "e PafRnEr.. BEYR""' l..İHE l..İMirED ROY ALE NEERLAN AMERtcAN EXPORT LlNES, 1Nc 

Zirm ve ticari her nevi Banka muameleleri • u L İ ~ı 
P HAYFA. İSKENDERİYEYE hat LİVERPOOL - GLASGOV VE DA SE KUMPAHY A.ıı EXER~ONT vapuru 6 temmuza doğ-

ARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA •CAİRO CİTY• LÜKS VAPURU ile BRİSTOL hattı AGAMEMNON vnpuru halen lima- ru beklcnıyor. Nevyork için yük alacalt:-
İKRAMİYE VERECEK Marsilya için Beyrut-Jlayfa-fsken- .ESNEH vapuru temmuz 25 inde gelip nımızda olup Amsterdam Rotterdam ve tır. 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta..arruf hesaplarında en az (50) hareket tarihleri deriye icin hareket Liverpul ve Glasgovdan yUk çıkaracak H b l'ınanl . . 'ük 1 k ha- EXMOOR vapuru 23 temmuza doğru 
liııun bulunanlara senede 4 defa -ı..ııecek kur'a ile neığıdaki plana göre ik- tarihleri ve ayni zamanda Liverpul ve Glasgov am urg 

1 arı ıçın Y a ara bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır . 
.. ~ -r- 14/7/939 22/7/939 için mal alacaktır. reket edecektir. o T R. '1'. 

l'anıiye dağıtılacaktır : 28 1'7 /939 5/8/939 İsbrandtsen • Moller TiTOs vapuru 24/ 7 tarihinde gelerek . • 
' Adet LOOO Liralık 4.000 Lira 'I ' Amst rd R tt rd Ha b SZEGED vapuru 8 temmuza doğru 
t 11/ 8/939 18/8/939 Line: • Ne11yor1ı . c am,. 0 e am ve m urg bekleniyor. Tuna limanlan için yük ala-
,. • 500 • 2.000 • GOULANDRls BROTHERS LTD VE limanları fçın yük alarak hareket ede- ktı 
.. • 250 • LOOO • İYE c ktir ca r. 

40 • 100 • 4.000 • PİRE İSKENDER • NEVYORK e . RİENT TİSZA vapuru 27 temmuza doğru 
ıoo • 50 5.000 nNEA HELLAS» PHİLADELPHİA BATrl SVENSKA o LtNIEN bekleniyor. Tuna limanları için yük ala-
,_ • • L:n._ tra tla lik U p·re • GUDRUN MERSK vapuru 20 tem- VİNGALAND motörU 15/7 tarihinde caktır 
~u • 40 4 bOO UJ\.11 nsa n vapuru e 1 muzda r yük' çıkaracak · 1 · 
1 • . • Nev - York hattı Pire. Nev • York se- g: ıp ve aynı za. ge erek Rotterdam, Hamburg ve Skan- KASSA vapuru 25 temmuza doğru 
60 • 20 • 3.200 • yahat mu"dd t' 12 .. N • York fnan manda yük alacaktır. dinavya ~anlan için yilk alarak hare- bekleniyor. Beyrut, İskenderlye ve Port 
DiKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde :ro liradan aşağı dilşmi- e 1 gun, ev ket edecektir. Salt i · yük ı aktır 

ftnlere ikramiye çıktılı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. i~n ~~si rıatıer Pireden hareket ta- OPERATOR DOKTOR VASALAND motörü 28/ 7 tarihlerin- SERViCE MARl'f'IMB 
ltar.ı.r ..... 4 defa, 1Ey161,1 Birinci Jı:inan, 1 Mart ve ı Haziran taıilJ. rihlerı. de beklenmekte olup Rotterclam Ham-
~~- 5 A(;USTOS 9 EYLCL Ahmet Cemil burg ve Skandinavya ~ için ROUMAllf 

~ Gerek vapurl.nrm muvaaalAt tarihim, yük alarak hareket edecektir. DUROSTOR vapuru 1 temmuza dol-------------m!!m••--•·----- gerek vapur isirr' ... ı-l ve navlunları bak- Oral ZEGJ~UGA POLSKA LlNtEN ru bekleniyor. Köstence, Kalas ve Tu-

Taze T emjz Ucuz ilaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Ec.zanesi 
BAŞ'l"VRAK Btlyiit Salepçioğtu hanı ka.rşısmda .. .. 
BRISTOL 

Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANIY! 
Sirkecide 
..................... 

Bu ber iki otelin müsteciri Türkiyen.in en em oteki.i 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 44 Senelik tecrübeli idare.ile bütün m~terilerine kenaıaini 

~- aevaınnqtir ••.. 
~ellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •. lstanbulda 
il n Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu4urlar ... 

\lauaiyetJeri çok olan IMa otellerin fiyatlan da rekabet kabul ebnİ· 
derecede ucuzdur .•••• 

~sin lnıllancbp ve beğendiği traı bıçağıdır 

Nafıa Vekaletinden: 
}1tıiltmeye konulan İf: 

l'tr - Büyük Menderes tabilerinden Çürük su üzerinde yapılacak 
t t.ilitörler Sarayköy ovasını sulamak üzere açılacak kanal hafriyat 
;ltla.i imalib k~if bedeli (470.004) lira (70) kufU4tur. 
N - Eksiltme 24. 7. 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü ıaat 15 
1ı ~ıa vekileti Sa işleri reisliği su elniltme komisyonu odumda ka-
3 ~f usulile yapalacaktar. 
l~ - l.tekliler eksiltme §Ubıameıi, mukavele projesi, bayındırlık 
~~~el •art:nameai, fenni tarbıame ve projeleri 23 lira 50 kuruı 
~ İlinde Su itleri reisliğinden alabilirler. 
""~•iltmeye girebibnek için istekh1erin 22,550 lira 19 lrunııluk 
kiı .. t teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 

._itin evvel ellerinde bulunan vesilıalula birlikte bir dilekçe ile 
~ekaletine müracaat ederek bu ite mahsus ohnak üzere ve.ika 

lehind ve bu vesikayı ibraz etmeleri p.rtbr. Bu müddet içinde veaika 
5 e bulunmıyaniar eksiltmeye ittirak edemezler. 
~ ı; lateldilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı uatten 
'~eri ~~:vveiine kadar Su i§leri reisliğine makbuz mukabilinde ver
~ U\Zlllldır. 

Q lada olan gecikmeler kabul edilmez. 
28, 3, 8, 14 2234 (1322) 

kında acenta bir teahhtlt altına giremez LECHİSTAN motörU 21/7 tarihlerin• naD~~~ln ~kalaca~·~ 
Daha fazja tafsilAt almak için Birinci lrfemlelıet llcutaned doğru beklenmekte olup Anvers, Gdy- d bekl punı 

ı nia ve D---ıg limanları ı...ı .. ·-'•k alarak oğru . eniyor. K&tence Kalas ve Kordonda 152 numarada •UMDAL• esJı Opet'afÖl'U IUUJ. ~ ... ~... T ,,....._ __ ,~_. i"'" ""'"' _, ... _ ,....__ 
hareket edecektir. una .WUWlUU'l ıs .... , ..... IDllcaAl.U"o 

umum! deniz ACf'ntalığı Ltd. müracaat Der giln öğleye kadar Franm hada- SERYICE MARJ'J'IME Vapurlann bateltet Wlhleriyle nn• 
edilmesi rica olunur. nesinde öğleden sonra Birind Beyler luntardald deği~OOlldetdeıı acente ._. 

Telefon: 4072 Mildilriyet sokağında.. Roaınaln Kurnpanya.n suliyet kabul etmez. 
Telefon : 3171 Acenta No. 4ıZ TELEFON 2310 ALBA JULİA vapuru 3 ağustos 939 Daha fazla tafsillt için ATATfJRK 

Siz de bu kremden şaşmavınız 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat bakanlıimm resmi rutinim• 

hii7. hir fen ve hilgf mafısulildilr. 
Bütlliı cihanda elli senedir daima üs

tün ve eşsiz kalmıştır • 

Krem Balsam in 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak VÜ· 

tuda getirilmiŞ yegane sıbht krem· 
ferdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini 9is ve şarlatanlıkla deffl, 

sıhlU e'ftafım Londra, P3ris, Berfin, 
Nevyork güzellik emtitiilcrinden yitz
lerce hem ara.'fm.da birincı1ik mükifa
tmı bzanmq obnakla ispat etmiştir. 

Krem Balsam in 
Gündüz için yağım. gece i~ yağlı ve 

halis acı badem ile yapılmış gündüz ve 
gece şekilleri vardır. 

KREM BALSAMİN; öteden beri tanııımış hususı \'tiZO ve tüp şeklinde ıı;atılır. 
İNGtLIZ KANZUK HCZA..."IBSİ. BEYOÔLU • lsTANBUL 

:··········································· .... ··········· .. ······· .. ···· .. ··· ....... 
j Bol Gıda, Bol ziya, Bol hava ~ 
2 lrallvaltı, 2 yeuıek, ı ;ratall : Bo 1209 K. dO ~J 

• 

aı 

j 
Q -.,,, ::ı .c c 
~ 

'i amanlar kampJ.Ddan bir .köşe 

.. • • • • • • 

DW'alı yeri : Karpyalıa ISJıele "a.p 
Fazla Oahat : Karşıyaka eczaııelerinien ve Beyler dağ:mda : tE&Eltl. 

M-OCADELE disperuıerinden a)mır.. : ...................................................................................... 

lzmir ziraat mektebi müdürlü
ğünden: 
Orta mektebi pek iyi ve iyi derecede bitinni§ olilnlardan bu ~ene 

melrtebimize leyli ve meccani ofarak 40 talebe alinacaktır. Talip oLm
ların §eraiti mektep müdürlüğünden ve bul~dmHan yerin ziraat mü
dür ve memurlanndan öğrenebilirler. ICayıt ve kabul müddeti 1 Tem
muz 939 ili 15 Ağustos 939 tarihine kadardır. 

30, 7, 14, 21, 28, 4, 11 2232 (1346) 

tarihlerinde beklenmekte olup Malta, caddesi 148 No.da V. F. Benry Van Der 
Cenova ve Marsilya limanları için yolcu z Şsı V ıan.a...... n--. 
ve yük alarak hareket edecektir. Ot! ~e · 1!pur acen &'-"" m~ 

N O T . at edilme$! rica olunur. 
' TELEFON : 20t7 /!898 

tı.Andaki hareket tarihleriyle navlun- ---------------
!ardaki değişikliklerden dolayı aceotlı SPERCO vapur acentasına mUraeu& 
mesuliyet kabul etmez. Daha faz.la taf-ı edilmesi rica olıınur. 
si!At için ikinci Kordonda FRA TELLl TELEFON : Z'IM • 200$ 

•• 
Odemiş Atatürk Heykeli ve Lise 

kurma cemiyeti tüzüğüdür 
l - ödemiıte büyük önderimiz Atatütkün bir heykdıiai karmak 

ve mevcut orta ok.ulun liseye çevrilmesi için gerekli bulunan bina ve 
öğretim &ereklerini sağlamak ve sonunçlandınnak maksadile bir cemi
yet kurulmuştur. 

2 - Cemiyetin adı : Ödemi, Atati.irk heykeli ve lise iurma cenıi· 
yetidir. 

3 - Cemiyetin yöukurulu üyelerinin çokluiu ile her iki yıl bapnda 
yapılacak seçim sonunda yedi kişiden teşekkül eder. 

4 - Yönkurul aralarında bir reis, başkan, bir sağİ§tllan ve bir sek
reter~ • 

5 - Cemiyete yılda en az bir lira ve.ren her Türk cemiyetin üyesi
dir. Bu teahhüdat yılda 24 lirayı geçmez. 

6 - ilçebay cemiyetin onuraal ba$.aıudu. 
1 - Her tki y•ld.a bir kurultay toplanır. Kurultayda üyenin yan

andan fazı- bulunmak lazımdır. Birinci toplantıda çokluk olmazsa 
toplantı bir. batta somaya buakıhr. ikinci toplantıda mevcut üye ile 
karar Yerilir~ 

8 - Kurultay Önce. biı: k.w:ultay baş.kanı ve iki sekreter seçer. 
9 - iki yıllık işler hakkında yönkurul Ye mürakabe raporu okunur. 

r 1 O - 7 kifı'lii yönl::urul ve üç ki§ilik mürakabe heyetinin ve yedek-
lerin aeçimi yaplır~ 

11 - Muhasebe talimatnamesi yönkurulca ayrıca yapılacaktır. 
12 - Yönkurufun süresi iki yıldır. 
13 - Gmiyetin veznesi hmir Esnaf ve Ahali bankasıdır. 
14 - Cemiyetin toplantı yeri Ödemi, halkevidir. 
15 - Cemiyetin rsmi mührü aşağıya basılmıştır. 
16 - Cemiyete ait işler için cemiyetin namına ulusal kurullara vu

ku buPacal: müracaat Ye mütalebetı başkan takip ve intaç edecektir. 
17 - GEURLER: 
Cemiyetin pliri: iiye teahhüdatı, müsamere;; lronaer. ve piyango 

lıa.allbdsr. Ve lıer tiirlü -.eritleıdia. 
18 - Cemiyetin pliri cemiyet ah.tiyle bafkan ve saiiFtan imza

Jari]c alınır. 
19 - MASRAA..AR: 
cemiyetin gelirleri eevsı1i Atatürküınüzün ehedi habrasını canlan

dıracak minnet ve fiilaan heykeline ve mevcut orta okul binasının 
tam bir 1- bina• yaptJnJma..na ve tetisabna sarfedilir. ldari ve za
r:mi mwa!fardan bqlca yere -~dilmez 

20- SarfiYat cemiyetin yônkurul kararile başkan ve sağişman im
zalarile yaprlır. • 

IDr.AliRiza 
•• 

Unlen 
ı r Doiam ve Cerrahi Kadın 

haatalı.klan Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatifrk. caddesi •&ki Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 
""Zf1'?'T?7'7Jf22"&7-:2 PU:«i :•-

2486 (1463) 

ilin 
Hatkapınarda kain 
Pamuk Mensucatı 
Fabrikamızın.. iplikhane daire

sinde çalışmak üzere 16-20 yaf 
arasında kız İfçilere ihtiyacımız 
vardır. 

istekli olanların nüfus cüzdan
lan ve iki lata fotograflariyle f ab
rikaya müracaatları. 

lzmir pamuk mensucatı T.A.Ş. 



SAHiFE Je 

Acele kaydile verilen talimat 
Londra bildiriyor: Bugün Londrada dolaşan, sıhhatına 

lngiltere, Sov yellerle anlaşmaları 

inanılır bir 
göre Fransa ve • 

şayıaya 
• 

ıcın 
' 

• 

mümessillerine kat'i talimat vermişlerdir .• 

Harp patlak vermeden lngiliz Deniz kuvvetleri 
Almanya Danzigde harekete geçnıe- B:itün cüzü tamlarile Ağustosta bü
den Moskovada anlaşma yapılacak yük deniz manevralarına başlıyacak 

Lonclra 13 (ö.R) - Bugün de Mosko
:vada temaslara devam edihruştir. Siya
si mahfillerin kanaatine göre elde edilen 
rakınlaşma ehemmiyetlidir. Yakın gün- ! 
lcrde müspet bir neticenin istihsaline, 9 
artık her zamandan :fazla bir itminanla 1 
intizar mUmkUndUr. 

Roma 13 (ö.R) - Amerikada, reisi-
4 

cümhur Ruzveltin bitaraflık politikası 
1 

nıuvaffnk olamadığı ve yakın günlerde • 
de bir muvaffakıyet ihtinuıli uuık ol
duğu için Fransa ve lngilterc hariciyele-l 
ri iki günden beri sıkı temas halindedir-- i 

ler. 
Jstefani ajansı muhabirin.in istihbara

tına göre bugiln Lonclrada dolaşan, sıh

hatine inanılır bir şayiaya göre Fransa! 
ve Ingiltcre, Sovyetlerle vakıt kaybe
dilmeden, mutlaka anlaşmaları için Mos
kovadnki mümessillerine talimat ver -
mişlerdir. 

Bundan nnla~ılıyor ki Almanya, Dan-i 

r:f gdc harekete geçmeden ve bir harpi 
patlak vermeden Moskovada bir anlaş
manın elde edilmesine intizar etmek · 

.,milmkündUr. HattA. bu anlaşma lngilte- ~ . 
re Ue Fransanın aleyhlerine de olsa 
mutlaka yapılacaktır. 

Fransa hava ma nC?Vralarından bir intiba 
Londra 13 (A.A) - Ingiliz kabinesi 

mUzakerelere devam edilmek üzere ya
kında Seedse gönderilecek olan yeni ta
limatı tasvip etmiştir. 

Fransa htikümeti de Naggiar'a yeni
den talimat göndermiştir. 

yapılan görüşmeler üzerine Ingiliz ve j dır. 
Fransız hükümetleri aralarında tama- lngiliz tayyare filoları, Fran$ı Uze

men mutabık olarak müzakerelere de- rinde yapacakları uçuşlarda hiç yere in
vam edilmek üzere mümessillerine mü- meden muhtelli istikametlere doğru se· Ingiliz ve Fransız cevaplarının metni 

hakkında malllınat edinmek kabil ola
m~ır. Bununla beraber, Sovyetler 
birliği mlizakerelere devam etmek iste
diği takdirde Ingiltere ile Fransanın mU
ıakcrelerin başlangıcından.beri göster
dikleri uzlaşma fikrile hareket etmeleri 
lAzmıgeleceği siyas! mahfillerde söylen

mektedir. 
Londra 13 (A.A) - Ingiliz diplomatik 

mahfillerinde söylendiğine göre, Mosko
va büyük elçlsi B. Seedse pek yakında 
yeni talimat gönderilecektir. 

Bu mahfiller, Moskovadaki lngiliz ve 
Fransız büyük elçileri ile B. Molotof ara
sında hatta bugün bir görüşme yapılma
ıını müsteb'ad görmemektedir. 

Paris 12 (A.A) - Cumartesi ve Pa
zar günleri Moskovada Jngiliz ve Fran
ıız mümessilleri ile Molotof arasında 

temmim talimat vermi§lerdir. ferler yapacaktır. 
Paris 13 (A.A) - Hava nezareti, in- Lonclra 13 (A.A) - cStr> gaz~tesinin 

giliz hava kuvvetlerinin önümüzdeki bildirdiğine göre 18 lngiliz hava filosu
bafta bidayetinde Fransa üzerinde bir nun Fransa ve Akdeniz üzerinde bir 
uçuş daha yapacağını bildinnektedit". uçuş yapması için bir plan hazırlanınak-

Hava nezareti, evvelki sabah yapılan tadır. 

göste~ uçuşlarından da çok memnun- Bir kaç gUn içinde yapılacak olan bu 
dur. Ingiliz hava ltuvvetlerinin 14 Tem- uçuş esnasında katedilecek mesafenin 
muz şenliklerinde ikinci bir gösteri uçu- yek<J.nu 3,200 kilometredir. Uçuşa bin pi
şu yapmaları tesbit edilmiştir. 14 Tem- lot ve sair mü.rettebat ~tirak edecektir. 
muz uçuşuna, Fransız hava kuvvetleri Royal air force idaresinin talim tayya
baricinde, Inglliz hava kuvvetlerine relerinden biri yangın neticesinde be
mensup olarak bin kadar tayyareci iş- men kA.milen harap olmuş, bir diğeri de 
tirak eyliyecektir. ciddi hasara uğramıştır. 

FrruıSız hava kuvvetlerinin de Ingil- Vaka mahalline çağrılan Iiiverpol po-
tere üzerinde uçuşlar yapması için pro- lisi derhal tahkikata b8§1amıştır. Hava 
jeler hazırlanmaktadır. Fransız tayyare- meydanının itfaiye servisi ateşin tayya
leri, lngiltere üzerinde evvela gündiiz, re fabrikasına sirayet etmemesine uğ
bilfillare de gece uçuşları yapacaklar- r~aktadır. 

·c asusluk mu etmişler? 
Balzanodaki Almanların teb'it edil
meleri Alnıanları rencide etmez mi? 

Roma 12 (AA) - Yukarı Adic' de 
yabancı yurddaşlar haltkında alınan ted
birlere dair apğıdaki resmi tebliğ neı· 

redilmiştir: 

Siyasi ve askeri sebeplerle ve Balzano 
vilayetinde ikamet eden batı milletleri• 
ne mensup bazı unsurların faaliyeti bak· 
kında siyasi polis tarafından verilen ra• 
porlar üzerine, dahiliye nezareti aşağıda
ki tedbirleri almıştır: 

Balzano vilayetinde muvakkaten ika• 
met etmekte olan bütün yabancıların 

derhal hudut dışına veyahut ltalyanın 
diğer 9 .3 vilayetine gönderilmesi, 

Yukarı Adic'de yerleşmiş olan diğer 
bütün ecnebilerin, kendilerine işlerini tas· 
fiye imkanı verilmek için, bir müddet 
sonra çıkarılması, 

F" ransa. lsviçre ve lngiltere gibi bazı 
memleketlerin mümessilleri vaziyet hak· 
kında _haberler almak için hariciye neza· ltalyan bükümet reisi 
retini ziyaret etmişler ve hariciye müste· ler hakkında sarih malumat elde edilme· ya veya huduttan uzak bulunan Jtalyan 
tarı kendilerini lüzumu veçhile tenvir et· meai ve iki gündenberi binôirini nakze• eyaletlerine nakledilmesi hususunda Ber· 
miştir. den haberlerin dolagması matbuatın en· lin ile Roma arasında bir itilaf hasıl ol· 

Londra 13 (AA) - lngiliz matbuatı dişesini çoğaltmaktadır. : duğu muhakkaktır. Bu hususta niçin res· 
bu sabah Balzano eyaletindeki ecnebile· Taymis gazetesi bu hususta §Öyle ya• mi tebliğatta bulunulmadığını anlamak 
rin ihrı.:cı meselesile uğraşmakta devam zıyo~: 1 mümkün olamamıgtır. Adige' de asırlar· 
etmektedir. Bu tedbiri intaç eden aebep- Lısanı Almanca olan halkın Almanya- danberi ya§ayan Alman cemaatinin da· 

lngiliz harp gemileri 
Londra, 13 (Ö.R) - İngiliz donan-1 sında amele partisi mebuslarından Flet- ir do18§an bazı haberlere telııilh e~ 

masının ağustosla eylfil ayları arasında/ cher, Almanyanın İngiliz kruvazörle- ve Ehakespeare mebusa şu cevabı ,,er 
yapacağı bUyUk manevralar için bahri- rinden daha kuvvetli gemiler inşa etme- miştir : 
ye birinci Lordluğu aşağıdaki malOma- si üzerine İngiltere htikümetinin sekiz - Bu sınıf gemilerin inşaatında lı" 
tın neşrine müsaade etmiştir : pusluk toplarla mücehhez kruvazörler zaman görülen rekabet ortadan kal}u11Jf 
Yapılacak büyük deniz manevraları- inşa etmek müsaadesini almak üzere ve bu hal alAkadar memleketler için pe) 

na İngiliz donanmasının bütün gemilerJ Fransa ve Amerika htikümetleri nez. faideli olmuştur. Sehabet maddesini tsi' 
iştirak edecekleri gibi aynca ihtiyat fi- dinde teşebbilste bulunup bulunmadığı- bik ve kruvazör inşaatındaki ~d 
lodan elli harp gemisi de iştirak ettiri- m sormuştur. ihl51 etmek için ortada pek mühim 6" 
lecektir. Shakespeare, cevaben demiştir ki : bepler mevcut olmalıdır.• 

Bu suretle 149 parça harp gemisi - 1935 tarihli itil!fname mucibince Shakespeare, şu sözleri ilAve etmiŞtlf 
manevralara iştirak etmiş olacaktır ki, Almanlar kruvazörlerini azamı 5,8 pus - Almanya hiikümeti, muahede# 
919 yılından beri yapılan manevralann çapında toplarla tehiz çetmek hakkına evsafa ait hadlerini kabul etmek ist~ 
en büyüğü bu olacaktır. mallk bulunuyorlardı. Bu azam1 haddin ğini bildirmiştir. Bu, sekiz pusluk ktı" 

Manevralar münasebetiyle deniz ihtl- tecavüz edildiğine dair malUm.at alma- vazör inşaatındaki deniz mütareke~ 
yat sınıfından 1500 zabit ve nefer vazüe dım. Binaenaleyh Fransa ve Amerika ile devam etmesi demektir.• 
başına davet edilecektir. Manevralar giriştiğimiz teahhütleri bozmak için hig Paris, 13 (A.A) - Siyast Fraıı51' 
Spath'ta yapılacaktır. bir sebep göremiyorum. Halihazırda Al· mahfellerinde söylendiğine göre ı..ondt' 

Manevra sonunda İngiliz krahnın man kruvazörlerinin adedi deniz mua- hükümeti, dominyonlara müracaat eCf 
önünde donanma şeref resmi geçidi ya- hedesi imza edildiği zamana nisbetle rek bu memleketlerdeki beyaz Jl'r. 
pacaktır. Bu geçit resmine devletleri artmış değildir.• mensup halkın İngilterede olduğu siti 
temsilen heyetlerin daveti muhtemeldir. Amele Partisi mebuslarından Alek~ mecburi askerlik hizmetine tA.bi tutıll' 

Londra, 13 (A.A) - Avam Kamara- sandr, Japonyada kruvazör inşaatına da- masını istiyecektir. 

lngiliz - Japon Bratislavds 
Sekiz konaolosluk 

K 
kapanıyor 

onferansı toplanıyor Bratiıslava 13 (AA) - Hük~ 
Slovakyanın istiklalini ne hukukan ~·. 
de fiilen tanımıyan memleketlerin ~( 

Londra, 13 (A.A) - Tiençin hadise- itiraz vulrubulınadığı takdirde, cumarıe: lomatik mümeasilliklerinden harif ~ 
sini görüşecek olan İngiliz - Japon kon- si günü başlıyacağı bildirilmektedir. Ja- leket hukukunu refettiiinden '' ~; 
feransı, pek muhtemel olarak bu cumar- ponya bu görüşmeler için icap eden bil- tarihinden itibaren Bratislavada ,J 
tesi toplanacaktır. tün tertibatını yarın tesbit edecektir. konıolosluk kapanacaktır, . ~ 

B. Arita cuma günü hazırlık görüşme- Bu konsolosluklar Fransa ile Be~ 
Londra, 13 (A.A) - Avam Kamara

sında beyanatta bulunan Amirallik ma
kamının parlAmento ve maliye müste
şarı Shak:espeare, Çin sularında bulu
nan İngiliz zırhlılarının her sene şarki 
Hollanda Hindistanının limanlarını zi
yaret edeceklerini bildirmiştir. 

sini yapmak üzere Craigie'yl davet ede- Romanya, Isveç. Norveç, Türkiye. .J 
cek ve bu görüşme esnasında Katoh da garistan ve Litvanya fahri konıso1otl 
ha.zır bulunacaktır. }arıdır. 

Yahudilere yasak 
,<' 

Halen Slovakya ile Yugoı1avY• ~ 

ısında ekonomik müzakereler cere I 
etmekte olduğundan Yugoılavya11ıfl 'I'( 
men Slovakyayı tanımasına rağrne11 I Prag 13 (A.A) - Pilzene polis ida· 

resi yahudilerin umumi banyolara ve be- goalavya konsolosluğu müzakereler ıı 
Tokyo, 12 (A.A) - İngiliz - Japon lediye yüzme havuzlarına girmesini men cesine intizaren çalışmakta devartı t) 

miizakerelcrinin, İngiltere tarafından bir etmi•ti·r. k .. ycce tir. 

ğıtılması Alman milli hissi için acı bir' zuu bahsolan ltalyan gizli polis teşkilatı· İKİ FRANSJZ 
darbe teşkil edecektir. Almanya hükü· nın isnadlarını muhik gösterecek mahi· Gazetecisini 
metinin bu elim ameliyenin sessizce ya· yette bu mıntakada bir tevkif hadisesi İtalyadan kovduJa t ~ 
pılmnsını ve bunun için de bütün ecnebi --lı9 veya diğer bir vaka cereyan ettiğine dair Paris, 13 (A.A) - •Jour - .r..v· .~ 
müşahidlerin evvelden uzaklaştırılmasını p · c g''_ lngiliz makamlarına ~imdiye kadar bir aris• gazetesinin öğrendiğiJJ ,,,,ıc 
istemi§ olması mümkündür. ,,.-. haber gelmediğini kaydeylemektedir. •Paris - Soira ve •Faris - MidiD b-9 

Deyli Herald gazetesinin diplomatik ]erinin Roma muhabiri Devau, tıı:,1):1' 
h · · k h Nevs Chronicle gazetesinin Bolzanoda- ~ I mu arrırı, ayni anaati iz ar etmekte gazetecisi Petnlmatonun pariStell {'~e 
1 ı h k ki muhabiri ltalya hükümeti tarafından _,,. "'..c' 

ve ta ya Ü ümeti tarafından verilen nlrnasına bir mukabele olınl.U" t JY 

kararın tatbiki esnasında bazı acıklı ıah· verilen kararın bu mıntakada büyük bir İtalyan makamları tarafından hudıl 
neler cereyan edeceğini belki de kan dö· memnuniyetsizlik tevlid ettiğini haber ricine sevkedilecektir. 
küleceğini tahmin etmektedirler. vermekte ve ıöyle yazmaktadır: İ T A L y A N 

Dünkü Italyan tebliğinde bu mıntaka- Şehirlerde bu plan bir dereceye kadar Gemileri TrabfOSld I)~ 
da oturan ecnebilerin casusluk yaptıkları tatbik edilebilirse de dağlardaki AJman Trablus, 13 (A.A) _ İld~cİ ~~ı 
zikredilmekte idi. köylüleri mukavemete hazırlanmakta~ deniz filosuna mensup 14 genıı .ı> 

Deyli Herald KaZeteııi tehliğde mev· dırlar. gehnijtir. 


