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Geçmiyen yazı geri verilmez 
--~------~-----~~~---~-~-~---~~~~~~-~~~~-~~--~~-~~~~~~~~~-----· .. 
~drid dün gene bombardıman edildi hü

kômetçiler iki tayyare düşürdüler 
.. OO•• ------------

siler ağır • 
zayıat vere-

!Sancakta tedhiş ve soy
gunculuk devam edivor 

-~~~----~---~--oo••oo---~--~------~------~ 

rek • 
gerı cekildiler Bir tabur 

Kürdi erin 
asker daha gönderdiler. Lazkiyede 

~bul 6 (Husu~i) - Is· 
l'harbı hükfımetçilerin 
~~ altında devam et· 

' hadise çıkarmasından korkuyorlar 

ır, Dünkü hava mu ha· 
.de hükumetçilerin tay· 

·ı .. iki asi tayyareyi dü. 
lur. 
/d 6 (Hususi) - Dün 

Ct-bhesinee sükun 
•ilrınüştlir. Sabahleyin 

1 
tayyareleri payıtahta 

:· Birçok yaralı vardır. 
bil sonra şehrin m~rke-
1 Usler düşmüştür. Asi· 
a~ridin ga b nda yap· 
d~ır taarruz ağır zaya· 

1rnıek sttretile tarde- ı 
it, ' '1-
t' 
ın son taarruzunun 

~C~;.iz kalması Cumu • 
tın maneviyatını çok 

llıiştir. 

ransa ispanya işine ka
~mamağa . karar verdi 

lstanbul 6 ( Hususi ) San
cakta örfi idare devam 
etmektedir. Mahalli idare 
Antakya'ya bir tabur asker 
dana göndermiştir. Halka 
karşı yapılan fena ve korku
tucu muamele ve soyğuncu
fuk devam etmektedir. Bu 
vaziyet l<ar.şısında Sancak tan 
kaçanlar gittil,ce çoğalmak 
tadır. 

htanbul 6 (Husu i) 
intiha bet neticesinde K ürd 
Reşid ağanın ka, anmaması 
yüzünden Lazkiyt!'de şidd tli 
bir m~mnuniyetsizlik başla

mıştır. 

Son gelen haberlere göre 
Lazkiye'de Kürdlerin hadise 
çıkarmalarından korkuluyor. 

Diğer bazı haberler, Hu
mus'ta taşnakların, rey ver· 
miyenlere işkence yapmağa 

l:>aşladıklarını ve ellerine ke
lepçe vurarak hapis ettikle
rini ve sokaklarda şapkala
rın yırtıldığını bildirmekte
dirler. 

'--- ++••••OO•+•••+~---~--~-----~ 
~ b• Şanlı donanman11z 
ın, itimad reyi aldı ır tehdid karşısmda 

8 1 d" • 
llsa ln2iltere birbirlerine yardıma koşacak e e ıyenın ve 
:----. OO••OO Amir alın 
1lYonlarca insanı kanlı bir akibı:ı.te sürüklemekten çekinmeliyiz 
la 6 ( Radyo ) - Dün 1 da hele siyasetinin harbın Ziyafetleri 

saat 23 çe kadar 1 onune geçtiğini ve bütün Balo çok neş'cli oldu, 
~~clis toplantısında memleketin derin bir dileğini İznıirliler donanma Yl 

1uın hükumeti mes- karşılodiğmı söylemiş ve de-
hUkümetinin ispanya miştir ki: gezdiler 

' rnüdahale edilme- "Benim gibi bir kumanda Limanımızı şereflendiren 
hakkındaki noktai mevklini elinde tatanlar, sul- Şanlı Donanmamız dün Pazar 

41 
teyid eden itimad hun veya haıbın muakadde- olmak münasebetile binlerce 

l~1 Şlır. Meslis hükfı· ratiyle•oynıyanlar, zize temin lzmirli tarafından ziyaret 
t .~ reye karşı 367 ederim ki hisler!ne kapılarak edilmiştir.· 

.. •tınıadını bildirmiştir. istikbali tehlikeye düşürmek- Dün gecede filo kuman· 

4 
Uııistler hüküm etin ten kaçınırlar ve korku ile danı amiral Şükrü Okan 

'lt. ktey vermişlerdir. düşünürlerse iJıtiyatsı2 bir tarafından Kültürparkta mü· 
~ an Leon Blum jest milmyonlarca insanı keHef bir balo ' verilmiştir. 
le olmaması hakkın- kanlı bir çarpışmaya sürük- Balo, çok neş'eli ve samimi 
hükumetin noktai lemek için kafi gelebilir. olmuş ve davetli bulunan 

~sb b 'b ·· t • ~ a 1 ınucı gos er· Paris 6 (A.A) - Kabine· lzmirin tanmmış aileleri geç 
tetil · h b · ı· ~i e ıza ı u sevmç ı nin itimadı meselesinde ko· vakite kadar eğlenmişlerdir. 
~ doğurmuştur. Şu müoistlerin müstenkif kalma- Cumartesi günü gecesi 
~re Fransız hükumeti ları bütün gazeteleri meşğul şanlı donanmdmız erkanı 
l l\onmünistlerin tazyi· etmektedir. - Sonu 4 üncüde -
l kurtulmuş demektir. oo---------------
BoşuN NUTKU Lik nıaçlarına dün başlandı. Göztepe gol re-
6 (Radyo) - Hiri-

:~ırı M. Delboş harici koru kırdı. Denıirspor Bucayı, lznıirspor 
hakkında izahat ve- Bornovayı yendiler 

t.~ •• ı d · · k" aynı ideale baglıdırlar. Bu 
l ı~:~y:yı ~~~~ırboğan iki kuvvetin birleşmesi, bizi K. S. K. - Altay m-a.çı ehemmi-

lngiJiz · kabinesindeki buhran 

~Buhranın yarın (bugün) hal
ledileceği zannedilmektedir 

lstanbul 6 ( Hususi ) -
lngiftere kralı Sa Majeste 
Edvardın izdivacı meselesi 
yüzden lngiliz kabineside 
hasıl olan buhran devam 
etmektedir. 

Halk büyük bir nümayiş 
yaparak 11 yaşasın kra IBald
vin aşağı l ,, diye haykırmış· 
tır.. Tezahüratçılar 11 Kralı ı 

terkedemeyiz ! ,, diye nüma· 
yişlere devam :etmektedirler. 
Sas Majeste Edvard,n evlen
mek istediği Mis Simpson 
Fransaya gitmiş, gecenin bir 
kısmını orada bir otelde ge· 
çirmiştir. Sonra belli olmıyan 
başka bir istikamete hare· 
ket etmiştir. 

Venson Çurçil bu husuıta 
beyanatta bulukarak demit· 
tir ki : · 

- Kral ile parlamento 
arasında bir anlaşmamazlık 
mevcud de-ğjfdi. Mesele 
şudur : Kral, iktidar vevkiin· 
deki kabinenin fikri üzerine 
ıstifa etmelimidir, etmemeli . 
midir ? lngiliz kanun esasın· 
da Kraldan saltanattan vaz· 
geçmek gibi bir fedakarlık 
istemek için biç bir kayıd 

- Sonu 4üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR -----------------.... -----------------
VEREM 

Zeneinler bu betbahtların 
kanlı tükrüklerini •• gor· 

• 
mı yor musunuz! 

·~ı ksürenler, kan tükürenler, ciğerini yiyenler aramızda 
~ dolaşiyor. Bu vatandaşlara yardım elimizi bir türlü 

uzatmıyoruz. Verem Mücadele cemiyeti, dar ve cıhz bütçe
sine rağiuen maddi imkanların fevkinde bu betba&bt ve 
zavallı yardım etmeğe çalışıyor. Bu çabalamak bu afatı 
kaldırmağa kafi değildir. 

Qarb b" t" k I t e kurban etmek isteyecek her • 
~'tmek~e~~r. ata~:t taarruzu akim buakacak yetıne ra2·men heyecansız oldu 
lı kardeşe öldürten bu kudrettedir. 937 yeai tik maçlarına dün nın alkışları arasında sahaya 

Bu sütunlarda bir kaç defa söyledik gene tekrar ediyo· 
ruz .. 

,~hdit edecek yerde- Eden bir tehdide maruz Alsencak alanmda başlandı. çıktılar. K. S. K. takımmda 
~ tnenfaatperest mak· bulunursak lngilterenin bize Göztepe-Eğesporu 0-15yene· 
ı~ Yahut da aıicenap yardım edeceğini temin et- rek sencn~n 'kol rekorunu 

l'la bunu bilakis u- mı· •tı·r. Aynı sarahatle Fran-~ y tesis etti. 
~ Ştirmeğc çalışıyorlar. sa namına ben de derim ki: 
lendi hesabımıza bu Eğer lngiltere tahriksiz bir 
ıthdit · etmek isteriz taarruza uğrarsa bizim en 

11hl.lsusta lngiliz demok· tam yardımımıza güvenebilir. 
t tam anlaşma halin· Delbos, Komünistler müs· 
.nl.l iki demokrasi ara· tesna olmak üzere, bütün 
1 dostluk Avrupa sul- meclisin alkışları aras nda, 
temel taşıdır. ikisi de ispanya itlerine ademi ınü: 

Bu maçtan sonra Demir· 
spor Bucayı 0-1 yendi. fzmir-

spor da Bornovayı 4-1 mağ
lub etti. l:zmirspor takımı 

çok zayıf idi. Günün en mü
him maçına • sıra gelmitti. 
Aytay-K. S. K. taraftarları· 

eski oyuncularından Hilil da 
vardı. 

Oyunun dörtte üçü heye
cansız geçti. Altaylılarr 

kendilerinden emin bir vazi· 

yette oyuna lakayt kaldılar. 
K. S. K. ise Altaylıların gol 
yapmasmdan ümidlenerek 
gllzel oyoamağa başladılar. 

- Sonu 4 üncüde 

Zenginler, veremli vatandaşlarm öksürüklerini duymıyor 
musunuz? Bu betbabtlarlD kanlı tükrüklerini görmiyor muau· 
suz?. Cigerioi gemiren bu ölüm yolcularınm gögüslerindeki 
hmltılara ne vakit kulak verecek siniz? 

Bir cemiyette her şeyi, her vazifeyi, her fedakarlığı dev· 
letteo ve resmi müesseselerden beklemek doğru değildir. 
biraz da fertler ferdi tetkiller, zenginler. yurdun ihtiyacını 
görllb sezib yardıma koşmalıdırlar. Veremliler ;yadım bekli· 
yor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Z h r_ 1 • RAMAZAN .Ja arOTUn~çevır- FIKRASI 
diği dalaveralar ioruç t.dmama 

ğa behaneler 
( Dünkü sayıdan devam ve son ) 

Deyli Meyi gazetesi "onun 
için dünyada bir tek O.san 
bile gözydtı d&kmemelidir. 
Çünkü onun yüzünden mil· 
yonlarca kişi boğuıarak öl· 
mliıtür" diyor. 

.. Sir Bazil Zaharofun ölü· 
mil etrafındit neşriyat yapan 
lngiliz ıazeteleriaden Deyli 
Heraldda .. kendi hayata uğ
runda milyonları &ldliren 
adam" başlığıyle yazan Fran· 
ciı Villiamı ıu mütaleaları 
yOrUtlyor: 

Sir Bazil Zaharofun öli
mllndea dolayı belki birkaç 
yakın akrabaıı keder duya
caklardır. Fakat blltiin cihan· 
da yalaaclan olsun tek bir 
insan; gözyap dökmemelidir. 

Bü)'lk enerji, visi iktidar 
ve pulak bir zeki sahibi 
bir adam ki blltln iıtidadla
rını bir !nıanın el ıüreceği 
en pia itlerde kirletmiıtir. 
Bu İf. teadi menfaati için 
milyoialarca insanı birbirine 
iildürfmek, haab çıkarmak 
itidir. 

Onun faalivatleri netice
ıinde, adedi meçhul ıllrür· 
leı le iaıanlar ıshrab içinde 
&lmllıleriir. 

Onln Avrupada bir nesli 
iıgal eden efsanevı iımi. kö
t6 bii masal gibidir. Haya
tının romantig kısımları da 
fenalık ve kötuliikle doludur. 
Maamafih bütün bu faaliyet 
ıahaıında o yalnız değildi. 
Mes 'uliyetleri, gizli enternas
yonal kralının sırf kendisine 
raci addedemeyiz . 

••• 
Birkaç lisan bilen · Zaha · 

raf rlıvet vermesini bilen 
bir adamdı. Balkan hükümet 
adamlarının ziflarını da çok 
çabuk kavram· ıtı. lngiliz hü
kümetine yaptığı ve bir tür
Hl tavzih edilmiyen hizmet
lerinden dolayı kendisine 
bahşolunan lngiliz tabıiyeti
ni de ihrazdan sonra Z ha
rof kendisine 20 milyon ster· 
linlik tervet temin eden 
mesleğine adamakıllı baıla· 
mıı oldu. Maamafih krallarla 
kraliçelerle dOşüp kalkan bu 
zayıf bünyeli, sakallı ada
mın hatıraları vicdanlı hiçbir 
adamın kıskanmıyacağı ıey
lerden ibaı etti. 

etmez oldu. Sillhlara müşte· 
ri bulmak için de akla gel
mez bile ve de•İselere baş
vurdu. Nordenfeld firmasın
dan ıonra Maksim makineli 
tüfeğini icaa eden Amerika· 
lının patentesini de ele ge
çiren ve onun kirı ile de 
kanaat etmiyen bu haris 
adam, bilihare Vickers ad
b lngiliz firmaıını da ele 
geçirmişti. Vickersin ve di
ğer iki firmanın acentası 
olarak bütln diinyayı dola
şarak silih ve mühimmat 
aatan Zaharof milyone' Jik 
yolunu tutmuıtu. 

••• 
Rus Japon harbi ona büı

blitlln faydah oldu. lngiltere 
· japonyanın müttefiki olma· 
sına raimen Zaharof hem 
Japonlara, hem Ruslara si· 
llh satıyordu. Ölen ister Ja· 
pon, ister Rus askeri olsun, 
Zabarofun yegine kaygusu 
satbjı kurşun Ozerinen ko
misyon almaktı. 

Boer harbinden de büyük 
menafi temin ed n Zaharof 
için, Umumi Harb tam mes· 
lejinin en olgun adamı ol· 
duğu zaman patla~tı. Az 
zaman zarfında itilaf zilm· 
resinin baılıca ealiba ve mll
himmat ajanlığını ele ge\İr
di. 

• 

Viyana mahkemesinde karı
sını ve Kqntu öldüren ~dam 

naşıl çıldırdı ? 
Viyana cinayet mabkemeıi 

hınca lınç dolmuıtu. Altı 

aydan beri devam eden 
heyecaJilı bir mahkemenin 
ıon ıaf bası ruiyet edilecek 
Ye karan verilecekti. Manan 
otuz ya,lannda Kont Adolf 
iıminde so•yete ve sefahat 
kralı addedilen yakaııkh bar 
ıençtir. 
F~ ıoa wman•arcla 

kadın ve kumar ylizl'.nden 
se"etini hemen kimilen 
elden çıkal'IDlf, sıkıntılı bir 
vaziyete cliiım&f ti. Kadınlar 
nezdindaki itibarıda tamamen 
ıanılmııb. 

Heyeti bikimenin karşnın· 
da maznun mevkiini iıgal 

eded bu aclam, Şllu İlmin· 
de bir banıeri katletmekle 
ittilaam ola11J"4u. Rw Y• 

Ramazan az görülmeyince 
oruc farz olmaz ya! Bu gibi 
ıartları herkes kendinr. göre 
evirib çevirerek namaz kıl
mamak, oruc tutmamak için 
çareler arar. Böyle teviller-
den bir çoğu da Bektaıilere 
yiikletilir. Meseli Bektaşinin 
biri ramazan galince orucun 
kendisine farz olmaması için 
ayı görmemek sevdasına dü
ıer. Ramazan girer, Bektaşi 
bir gece olsun başını gökyü
züne kaldırıb aya bakmaz. 
Ve neden oruc tutmadığını 
soranlara da: 

- Daha ayı görmedim ki 
oruç tutayım, der. 

Ay•n enbeşi olur, geceleri 
ortalık gündüz gibi olduğu 

halde Bektaşi bir türlü ayı 
göımek istemez. 

Bir gece yine demini çek
miş, keyfini getirmiş o1duğu 

halde kahveye gide• ve ayı 
görmemek için daima yere 
bakarken önüne ufak bir su 
birikintisi çıkar. Tam onu 
atlıyacağı sırada gücii suya 
vuran ayın şavkına ilişince: 

- Hey Allabım, der. Be· 
nim gibi aciz bir kol ile ya· 
nıa mı çıkhn ! Bir fakirin 
orucu için gökteki ayı yere 
indirecek ne vardı 1 

Orta tedrisat 
Muallim ve memurla
rının hastalık izinleri 

Orta tedrisat muallim ve 
mumurlarının hastalık izinleri 
hakkında 33 numaralı ve 7 
10-936 tarihli inzibat komis
yonu kararının ikinci madde
si; bazı ·mahallerde yapılan 

istizah üzerine Kültür bakan
lığı tarafından viliyf'tlere ya
pılan bir tamimle şöyle tav
zih olunmaktadır: 

"Bir ders senesi için yal
nız bir aya kadar sıhhi lü· 
zum gösterilmiş olan raporlar 
valilik ve maarif müdürlüğü 
tarafından tetkik ve tasdik 
edildikten sonra tecil edimek 
üzere doğrudan doğruya ve
kilet zat işleri müdürlüğüne 
gönderilecektir. Mahallerin
den bir defa mezuniyet veril
dikten sonra bilahare aynı 

ders aenesi içinde alınacak 
diğer mezuniyetlere aid ra
porlar tasdik içi vekalete 
gönderilerek ve ilk defa alı

nan mezuniyet müddeti de 
bildirilecektir. Muamelenin 
ikmalinden sonra bu mezu· , 
niyetler vekaletçe tebliğ edi
lecektir.,, 

Amasya 
Ağırceza A1ahkeıne

sinde ldam Karan 

Askerime
murla kanuna 

Eklenecek ·yenı 
hükümler 

Askeri memurlar hakkında 
1455 sayılı kununun beşinci 

maddeye bir fıkra eklenmesi 
hakkında 2016 sayılı kanu
nun 3 üncü maddesi hükmü· 
nün değiştirimesi ve adı ge-
çen 1455 numaralı kanuna 
iki muvakkat madde eklen
mesi hakkındaki kanun pro
jesini hükumet Kamutaya 
vermiştir. 

Projeye göre: "Yüksek 
mekteblerden mezun olanla
rın ilk intisap edecekleri 
yedinci sınıftaki memuriyet
lere ve yüksek tahsilli diğer 
devlet daireleri memurların-

dan askeri memurluğa geç· 
mek istiyen•erin hizmet müd· 
detlerile yapılacak imtihanda 
gösterecekleri muvaffakiyete 
göre daha yüksek sınıflara 

alınmaları caizdir. 1455 sayılı 
kanunun neşrinden itibaren 
yüksek tehsi~li olmıyaolar 

hakkında yapılmış olan sınıf 

yükselmeleri geri 
cektır. ,, 

ahnmıya-

---oo---
Arazi ver2ileri 
itiraz evrakı 

7 1 inci Kin•'!--

DUNYADA 
NELER R? 

OLUYO;. 
Nereden nereye 
koeuşuyorlar ., .. 

D talyan gazeteleri ~...:..ı 
koni'nin ltalyanıo ~ 

limanlarında demirli bul~ 
Elektra ismindeki yatı ~ 
den geçen sah günü t ,.r 
telefonla Nevyok radyo_... 
tralı ve o arada NeVJ .,;ı 
üstünde uçmakta olaD .. 
tayyare ile konuştuğua11 r:, 
zıyorlar. Nevyork radyoıUO yd 
geçen sah günü onu.ocll d1° 
dönümü imiş. Markonı r; if• 
direktörünü terik etme 1'•" . 
tem iş ve fak at direktör il''' 
yorkta bulunan F ransıı ki' 
da:ıırı ile birlikt.e uçlll~-6 
olduğu için santral M~db't 
ile tayyare arasında ır 
tesis etmiştir. iJ1 

Markoni tayyaredekilet i~İ 
yarım saat konuşaıUf• 9-
taraftan da sesler pek Ol 

kr.mmel işitilmiştir. 

••• 



1 . .. 

~. l 
~- -- 1 i 

ti:**-*~:t:t:a:ı:t:A:~:t:b2*1il B H d. . İ in 

7 1 inci Kanun 

EBllllE~~EB!itl~ti~~~t!l~ 
E 1 TAYYARE sineması TE~~~PN El~ '-amra T l ~ ayram e ıyesı 

n 2s73 ! S F td . . . 
idaresinde MiUi Kütüphane sineması ~ e erı eCZ8CJb8 

~ BUGÜN 
IDID ~ Mevsimin en güzil en heyecanİı f,Jmi 

E l BUGÜN 
Yramı karşılama haftası şerefine eşi 

muazzam program. 

~ 
görülmemi~ )t ,. 

1 Korkusuz Kautan 
bİ~ muazzam, heyecan, .zenginlik ve güıelJık şaheseri. 
rollerde: Amerikahların Emil Jannigı,i Charles 
Laughtor, Klark GabJe v! Françhot T .. ne. )t 

2 - Muazzam lzmir filmi >t 
2600 metre uzunluğunda iki saat devam eden bari- ~ 

kuladelikler fiJmi TÜRKÇE SÖZLÜ )t 
St.-,-n-s-S-aatlara : 3 de lzmir filmi, 5 de Korkusuz = r•n 7 d.e lzmir filmi, 9 da Korkusuz Kaptan. )t 
.. "martesı ve Paıar saat 1 de Korkusuz Kaptan fil- )t 
ılt başlar, )t 
~~~~~~~~~fi~~~~~~~~~~~ 

ikroskop gösterir ki 

1 

r 

Meşhur kolonya ve esans ve 
Pudra ve kreınlerini tercih ediniz 

. 

Hediyelik 
Yeni şişelerini çok beğenecek çok 

beğer.ıdi receksiniz 
---ıııoGr---

ı\IERKEZ: 

S.FE 
• Şifa eczanesı 

Hükômet sırası 

ifredric ~cb,~r?!:ero!!y~t~!~a~ser filmi 
~ AYRICA: 1 
~ l\1iki (Canh karikatürler) ve Paramunt 
~ dünya havadisleri il 

~ DiKKAT : Filim uzun olduğu için seans Slati':: şu 1 
~ suretle tertip edilmiştir: Hergün 2 - 4,20 - 6,40 - 91 
~ Cumartesi ve pazar günleri 12 de başlıyacakhr. • 
m~~t%1tlt;l~~~i~~r!l~~~~t*lE~t5R 
fi'~~~~~~···~~~~~~,. 

~ HUSEYIN KAYIN 1 
~ Zarif, temiz, ucuı ınobilye evi ! 
tt Yemek ve yatak odaları fevkalade kurulanmış . ft 
~ g kerestelerden yapılır i 
~ Muhtelif öJçü üzerine ~siparişier kabul ediJir. ı 
~ Şekercilerde numara 26 
.. ~ ..... .... •• - lf 
, ... ~~Jli..:ta~&;..t:a:~ ··~kt:::Z~~~kt:llJE:.I 
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Muallim 
tayinleri 

Muallim mektebi mezunla
rından Saliha ismet Tire 
i"inci mektep muallimliğine, 
Bezmiye Şehit Fadıl mektebi 
muallimliğine, Bahkesir me-

zunlarından Muhiddin Mısakı 
Milli mektebi muallimliğine, 
Vehbi Tireye, Byrsa mttzun
larından Fatma Kuşadasının 
Selçuk muallimliğine, Selçuk 
eski öğretmeni Celal Armut· 

lu köyü öğretmenliğine, Va
li Kazım paşa es\.i öğretme· 
ni Dildar ismet paşa mek· 
tebine, Konya başöğretmen· 
!erinden Kemal lzmir Tınaz
tepe öğretmenliğine, yine 

Konyadan Emine lzmir Ha
lit bey mektebine, Çiğli mu-
allimi Faruk Tınaztepe mek-
tebine, Çorum muallimlerin· 
den Şemseddin Çiğli öğret-
menliğine, Uşak orta mek· 
tebinden Nedim Torbalı Te
peköy muallimliğine, Malatya 
öğretmenlerinden Turgut A-

laçatı mektebine, Çeşme 
Çiftlik baş öğretmeni Rıza 

Iımir Duatepe muallimliğine 
nakl ve tayin edilmişlerdir. 

Adliye 
Tayinleri 

Denizli müddeiumumi mua
Yinliğine hakimlik namzedi 
Emin Mmid Akyüz, Mene· 

men sorgu hakimliğine sekiz 
nnmaralı ihtisas katibi Halil 
Rıfat, Denizli müddeiumumi 

muavinliğine hakimlik Nam
zedi Emin Muhlis, Manisa 
bakim muavinliğine · hakim
lik namzedi Ayşe Handan, 

lstanbul müddeiumumi mua
vinliğine lzmir müddeiumu
mi muavinlerinden Osman 
Orhan, Salihli Sorgo hakim
liğine hakimlik namzedi Mus· 
tafa Enver, Bandırma hakim 
muavinliğine hakimlik nam~ 

zedi Emiee Cemile, Kemal
paşa hakim muavinliğine ha· 
kimlik namzedi Ruşen, Ber· 
gama hükim muavinliğine 

hakimlik namzedi Tayyibe, 
Hürriyet, lstanbul icra me· 

murluğuna Burdur müddeiu· 
mumi muavini Muhtar Nail, 
lstanbul müddeiumumi mua

vinliğine Balıkesir muavini 
Hakkı Şükrü, Akhisar ha
kim muavinliğine hakimlik 
namzedi Ömer Emrullah, Ma· 
nisa ;nüddeiumumi muavin
liğine hakimlik namzedi Hüs· 
niye Nebahat, Aydın hakim 
muavinliğine hakimlik nam
zedi Fatma Kimıran Esile, 
lstanbul müddeiumumi mua
yinliğioe Menemen müddei
umumi hakimi Yakub Şekib 
tayin edilmişlerdir. 

Dünkü Borsa 
haberleri 

Dün 21,50-9 kuruş ara· 
sında 1130 çu•ral üzüm satıl
mıştır. 

(ftalkıa Sut ı 

---

Sovyet donanması:Baltık 
denizinde ne bekliyor ? 

Helsingfos, 6 - Sovyet donanmasının Balbk denizindeki faaliyeti, Finlandiya arazisinden 
Sovyetlere karşı hucum etmek isteyecek bazı hükumetlerin hareketlerine karşı koymak 
içindir. 

Harb hazırlıyanlara hücum 
Roynes Aynes 6 (A.A) - Sulh konferansında bir nutuk 

söyliyerek Korde Hul, muahedelerioi ihlal eden ve harb 
hazırhyan milletlere şiddetle hücum etmiştir. 

Ankara stadyumu bayramın 
Birinci ıı-ünü açılıyor 

lstanbul 6 (Hususi) - Ankara stadyumu bayramın birin
ci günü merasimle açılacaktır. Açılma merasiminden lstan
bul, lzmir ve Ankara şampiyonları arasında birer maç yapı
Jacakbr. 

Galatasaray Çeki Karlen ta
kımile bt·.rabere kaldı 

Istanbul 6 (Hususi) Dün kalabahk bir seyirci önünde oy· 
nanan Galatasaray Çeki Karleo. takımlarının maçı çok be· 
yecanh olmuş ve neticede her iki takımın üçer seyı ile be
rabere kz.lmışlardu. 

ııngiliz kabinesi 
- Baştarafı l incide -

yoktur. 
Muhlefet liderinin icabında 

bir kabine teşkil etmiyeceği 
hakkında teminat istiyerek 
Kral üzerinde tazyik yapmak 
doğru değildir. 

Londra 6 (A.A) - işçi 
meb'uslardan Stafford demiş
tir ki: 

- lngilterede Monarşiye 
devam edeceğini. kral b: r 
i:ı.divac için yaptığı intihap-

tan dolan jstifaya mecbur 
etmek için hiç bir sebeb 
görmemekteyim. 

Londra 6 (A.A) - istişa
reler dün akşam g eç vakta 
kadar devam etmiştir. Şimali 

7 1 inci Kanun 

DÜNYA POLl·rlKASI: 

Son haftanın ha dise eri 
S on bir hafta içinde dünya politika alemınde gene b~: 

yük kaynaşmaler oldu. Japonya ile iAlmanyanın akte 
tiği ittifak bütün dünyada derin akisler doğurdu. Bu it!i~~
ka ltalya ve diğer faşist devletlerin de iltihak etmesı 1 e 
faşist devletler müşterek bir cebhe almış bulunuyorlar. Bu 
devletler bu cebhe sayesinde bütün büyüme arzularını top• 
rak isteklerini bir emri vaki kalinde :dünyaya kabul ettir 
mek istiyorlar. 
A iman - .Japon i ttifakının bilhassa Rusyaya karş! ~rPk 

nıış bir cephe olduğunu söylemekte herkes ıtti ~ 
ediyor. Faşist devletlerin bu cephesi ispanya dahili harbın. a 
iyiden iyiye kendini gösterdi. Bugün lspanyol faşistlerinin~~ 
arasında binlerce Alman aşkeri ve yüzlerce Alman zabıtı 
bulunuyor. Alman ve l talyan harb gemileri mütemadiyen 
asilere cevhane, mühimmat ve tayyare taşıyorlar.. d 

F aşist devletlerin aldıkları bu müşterek cebhe kar!sıŞb'~ 
Rusya da kuvvet ve kudretini göstermek için bıç 1 

fırsantı kaçırmamaktadır. G eçen gün bir telgraf haberi I(ı
zılordunun harb kabiliyet ve kutretin bir kat daha artırıl~İ 
cağını bildiriliyordu. lspanya<la ki faşist yardur.ıına rnukabı 
Rusya da lspanyo cumhuriyetcilerine yardıma koşmakta çe· 
kinmiyor. Rusyanın endişesin i arttıran sebeb, faşist dev~t: 
ferin açıktan açığa komünizme karşı cebha alması ve 

0 

mdnizmi mahvetmek için ellerinden geleni vapace kJarını 
· · be· 

açıkca haylnrmalandır. Tdgraf haberlerilie inanmak ıca . 
derse Almanya, Japonya ve italya Rusyayı ı lskıvrak çevır
mek için kendilerine Çini de müttefik yapağa çalı 1 ıyorlat 
mış.. . b ı.J 

D üoyanm iki cepheye ayrılması, harb edebiyatanı~ re 
günlerde sık sık Ltekrar edilmesi karşısında Jngıtte . 

ve Fransa biç ses çıkarmamakta ve hazinelerinin müsaades; 
nisbetinde şilahlanmağa çalı şmaktc-dırla r .. Çünkü son rla~e 
mac '!rası lngiltereye de Fransaya da " Hak kuvvetindı r 11 

sözünün doğru olduğunu bir kere kada öğretmiştir. 
POLITIKACI 

0000000000000000000000000000 00000000000000000000~ Finlandiya sefarethanesinde 
tevkifler 

lrlandası başbakanı, Baldvin 
ile yaptığı temastan sonra 
demiştir ki: 

'Yugoslav gazeteleri Tuna üze-
Madrid 6 (A.A) - Finlandiya sefarethanesinin idaresi 

altında bulunan bu bina da yapılan araştırmada 600 kişi 
tevkif edilmiştir. Bunların arasın yüsek tabakaya mensub 
insanlarda vardır. 

- Hiç bir şey söyleye
mem. Fakat Baldvine itimat 

ediniz. Buhranın yarın halle· 

Çelik fabr· kası için in2~ltereye dileceğini samrım. , 

mühendis ve ustabaşı ı!idivor Şarab tacirinin! 
Ankara 6 (Hususi) - Karabük demir ve çelik fabrika- • • 

sının inşası hazırhkJarma faaliyetJe devam ediyiyor. Fabri- marıfetı 
kada çalışacak olan Türk mütahassısların yetiştirilmesi içfn 
Sümerbank lngiltereye 20 mühendis ve 60 ustabaşı gönde
recektir. 

Teotokis de bir adaya 
nefyediliyor 

Belgrad - Mihalakopulosun hazırladığı taklibi hükumet 
isine adı karışan Teotokisin de tekif edildiği bildiriliyar. 

T eotokis ve Mihalakopulos Adalar denizindeki gayri mes
kun adalardan birine nefyedilecektir. 

ooooooooooooaooooooooooooooaoooooooooooooooo 

Şanlı Lik maçları 
d - Baş tarafı 1 incide -

0D8DID8mlZ Bir de gol yaptılar. Oyunun 
-Baştarafı 1 incide- bitmesine on beş dakika 

heyeti şerefine belediyemiz kala Altaylılar çok sıkı oy-
tarfından Kültürpark gazino- namağa başladılar. Fakat iş 
sunda yüz kişilik mükellef işten geçmişti K. S. K. lılar 
bir ziyafet vermiştir. göz açtırmıyorlardı. 

Ziyafette vali muavini Ca- Fakat İlyas oyunun bitme 
vid Ünver, müstahkem mevki 
kumandan vekili albay Remzi, sine beş dakika kala bera-
belediye reisi Behçet Uz, berliği gözel bir şütla yaptı. 
Emniyet müdürümüz Sala- Biraz sonra Altaylılar çok 
heddin Aslankorkut, ~eneral- hakim oynadılar. 
terimizden Mustafa Muğlalı, Beraberlik K.S.K. ofsayd-
Rasım, Refii, belediye reis dan vaptığı bir golü hakem 
muavini Suad Yurdkoru, ağır yan hakemlerinin ikazı üze-
ceza reisi Süreyya, müddei· rine saymadı ve bu mühim 
umumi Asım, Tunçay, vila- oyun böylece beraberlikle 
yet idare heyeti ve daimi bitti. 
encümen azaları ve gazete- Altaylıların en büyük ka-
ci)er hazır bulunmuşlardır. bahah hasmına ehemmiyet 

ismet Uz bir nutuk söyli· 
yerek şanlı denizcilerimizi 
selamlamıştır. Ve amiral Şük· 
rü Okan da samimi ve mü· 
bim bir nutuk söylemiştir. 
Seyahat hakkında sa ... ımı 
görüşmeler geç vakta kadar 
devam etmiştir. Kahraman 
ve şanlı donanmamız yarın 

lstanbula hareket edecektir. 

vermemesidir. İkineisi takı· 
mın havadan oynamasıdır. 
Hiçbir Altay oyncusu Halili 

. topu mütemadiyen havaya 
kaldarmağa çalıştığını ~öre
memiştir. Altay takımı yer
den oynamıs olsaydı netice 
herhalde bu olmıyaktı. 

Yan hakemlerini K. S. K. ı 

Viyana şa ab tacirlerinden 
biri elli bin kiloluk bir demir 
Stern içine iki yüz kilo 
kadar pek eski ve fevkalade 
şarad koyarak evvelce ahş · 
veriş ettiği toptancı müşte 
rilerine satmak üzere numu -

neyi görmek için kendilerini 
mağazasına davet etmiş, her 
müşteriye ayrı ayrı ·randevü 

saatleri vermiş, müşteriler 
tayin oluna ıJ saatlerde gel
mişler, şarabı ve demir kabı 
görmüşler. 

• Şarabın pek mü kem mel ve 
fiatin elvirişli olduğunu ~ ö
rerek bu demir kabdaki 50 
bin kiloyu ağır ağır angaje 
ederek dörtte biri nispetinde 
pey dahi vermişler. Şapçı 

yüz binlerce frangı cebine 
atarak ortadan kaybolmuş, 

şarabın teslim gününde şa · 

raphaneye gelmişler, fakat 
koca Sitern içinde yalnız 
yüz kilo şarap bulmuşlardır . 

Aldandıklarını anlayınca po· 
lise müracaat etmişler ise de 
po(isin kaydında tüccarın üç 
gün evvel pasapor alarak 

Çekoslavakyaya gittiği öğ · 
renmişlerdir. 

Çekoslavakya polisine tel· 
graf çekilmiş fakat huduttan 
öyle birinin geçmediği cevabı 
alinmıştır. 

aldığı bu neticeden hakem 
hakem Sabri [dürüst idare• 
lerinden dolayı tebrik ederiz. 

A. Özgür 

rindeki ecnebi kontrolunuıı 
kaldırılmasını istiyorlar 

Yugoslavya ile Romanya 
kendi topraklarından geçen 
Tuna nehri üzerindeki ecne

bi kontrol ve idaresine ni · 
hayet vermeğe hazırlanıyor

lar. 192 l senesinde Parisde 
akdolunan mukayele ile Tu
na baştan başa beynelmilel 
komisyonun mürakabesine 

konulmuştur. Bu komisyona 
Tunada sahili olan devletler
den başka lngiltere, Fransa 
ve ltalyanın delegeleri de 
memur edilmi şti r. Komisyo
nun vazifesi bu nehirde sey· 
rüseferin serbestisini temin 

etmekti. 
Ayni zamanda Tunauııı 

110 kilomeirelık Denıirkal'~ 
geçidi ve civarı da bu., koa 
misyonun doğrudan dogrllY 
idaresi altına konutınuştıl· 

0ıv Burada Romanya ile Yug I 
1 l h'l· da 851 

avyanın sa ı ı varsa s· 
anahtar olan kanal Yu~O di 
lavya arazisiodesir. şıııı tı 
büt ün Yugoslavya matbua . 
b b ~ .d . kon u ususı ı arenın ve 

·· tte
trolun kaldırılmasını oıu ·ıe 
fiken istıyor. Yugoslavya 

1 
i 

1 • yeıı 
Romanyanın talep erı ~ 
bir mühim mesele doğurı:Jlu 
oluyor. ______,,. 

~~~--~~~~~~---;~ -·~~~~~~---

B:r ~ülüşün 
kıymeti 

Avusturyanın Bulhera şeh · 

rinde Mis Helen Sru adlı 1 

bir kadın öfkeden tatlı güler

miş ki her bu kadının so.~-

yetesir. e girmek ve onun · 

gülmesinden istifade etmek 
isterlermiş, batta bu ta tlı 

gülüş sayesinde kendisine 

en zengın erkekler talih 
olurlarmış Geçenlerde Mister 

Dru tramvay kazasına 

uğramıştı. Bu yüzden birkaç 

ayda hasta yatmıştı. Bu 

kaza neticesinde bu tat lı 

güiüşünü de kaybetmişti . Bu

kere mahkemeye m 1racaat 

ederek tramvay idaresi aley· 
hine zarar ve ziyan davası 

ikame etmiştir. Mahkeme 

net icesinde tramvay idaresi 

Mister Druya üç bin lngiliz 
lirus ı ödemeğe mahkuın 

edilmiştir. 

ağ~ •• •• orumce 
J .. tioı.JSı 

Viyana l ı ressam us ., 119 
17 asırda örümcek agı ". 
yapılan resimlerin çok r~;e 
öet gördüğünü oku1J1UŞ e' 
derhal örümcek ağlarıtta r r 
simler yapaıağa başla,?1 1şt;l: 
Ağın resim ya prnaga 
. ı· l . . sağlaıf1• 

verış ı o rıı ası ı çın, ol· 
hastalıksız bir örüıncek .,, 

• ., 111'" 
ması şarttır. Ö rümcek ag iıf1 
da ancak yağlı boya re~or 
yapılır. Jüst inüsün IJleŞ b-
11 Dünyanın yaradılışı , , . ta 0, 
losu 17-2L ebadında bıt 
rümcek ağına yapıl1J1ıştır· 

·Cazib ·ıe 
Latif ve cazib koku

51
10 

d .. yaP 
memleketimizde ve ~&1 eV(( 
her tarafında büyük bır ~I 

0
_ 

ve arzu ile he;rkesin ku 
3 
ve 

dığı Revdor losyon P?dr:111111 

sabunları Piver fabrı·kB {(i
lzmir acentesi Şernşı 8 

.., . 

l k 
.. de to ... 

kat ucuz u sergısın 1'· 
tan ve perakende satılrJ1S 
tadır. Y' 

Her günlük bilhassa . b~i1' 
ramhk ihtiyaç ve he~•Yıo· 
için eşi olmıyan latif bı~IJr• 
ku bir podra bir sabun 
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