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·aARSELONUN SUKUTU BEKLENIYO 
BARSELON ÖNÜNDE KANLI MUHAR~LER BAŞLAladılar; fakat çok geç! 

----.....·-
,...Dt. gece ahnan radyo haberleri Cumhuriyetçi lspanya

lo11 fiddetli ve ezici hucumlar karşısında felaket uçuru
._ ta kenanna geldiğini ve artık can çekişmeğe başlı
... bedbaht hastanın kurtulması iç.in büyük bir müci

DI YANGIN DEVAM EDiYOR 
Barselon düşünce Fransızlar 

lkam pleceğini bildirdiler. CiEne bir çok mühim as-
'Mvkilerin Frankoculann eline geçmesi. Barselon'un 
.. bab bet defa milthiş bir surette bombardıman edil

pek çok ölenlerden ve yaralananlardan başka hesab1, 
belli olamıyacak derecede çok firarilerin Fransız top

Hticaya mecbur kalmalan gösteriyor ki, eğer 
Ye perişan bir vaziyete >düşen cumhuriyetçi fspan

.s»ek b&ylik bir mikyasta ve pek çabuk olarak bir im
.. ,.. • .,.1.:~_tİfmeue talihsiz hastanın can vermesi pek b'ecikır.i-

-. "1. ı~n vaziyetin son derece kötü ve ümit kırıcı olduğu
~lhz geç, biraz dfğil, pek çok geç anhyan Fransız ga
~ ri timdi şöyle bağırıyorlar: "İtalya Londrada verdiği 

hatmıyarak Frakoculara her tllrl6 yardımı yaptığı hal-
. .,..... .......... onalistler Barselon ve Katalonyayı ellerine geçir

' bududlanmıza ayaklannı bastıktan sonra Mussoli
bizden ve Avrupadan daha neler iatiyeceğini biliyor 
? Hiç bir zaman servet içinde ylizmiyen ve bagün 

~~lllfll!ta. para bulmak mecburiyetinde bulunan İtalyanın 
~ ispanyaya yaptığı bu kadar paraca ve inıauca 
~hkıann karşılığını almadan ispanyadan çekilmesine 

Yarmıdır?,, 

Frusa& gazeteleri böyle pek geç olarak anladılar 
~--m· ıai·., ispanya seferi için ya4\>tığı her tlirltı fedakir
~-P, pusulasını, pek biiylik faizler, komisyonlar 

ilb.Ue, çıkararak ve vadesiz olarak onun 
Wifecelatir. 

GENERAL MIAHA 

Londra 23 (Radyo) - Diin 
Pazar olmasına rağmen Bar
selon beş defa bombardıman 
edilmiıtir. Franko kuvvetleri 
ıehire 25 kilometre yakla,-

SIRRI SANLI mışlerdır. Her tarafta müna-
-":~wlf_... ......... - .......... ....., .............................. kala. durmuş ve panik baş-

•• A ı j lamıştır ULAKATI C LVE- -·-~------...... .. 
OE BİR FIKRA Arap Delegas-

katuaclan bahsederken hu
suat bir de mntalea yiirütii
yor. Diyor ki: 

" Yua-Jawyamn akilane 
siyaseti Başvekil Stoyadino
viç Kral naib" prens Pa•le
nin itaretiyle idare olunmak
tadır. Netekim bu sayede-
dir ki Yuguslavya Balkan 
ittifakında birinci mevkii 
işgal etmektedir. Tuna siya
setinde de mevki almaktadır. 
Yugoslavya bugiln Balkan 
hiikOmetlerinin en kuvvetli
sidir. Dahili asayişiyle bera-
ber silih altına alabileceği 
bir buçuk milyon askeriyle 
istikbali de rahat bit gözle 
görmektedir. 
Yugoslavyanın 937 denberi 

İtalya ile de samimi bir dost• 
luğu vardır. Bu dostluk giln· 
den gilne büyümektedir. 
Yugoslavya Macaristanla da 
İtalya ile de bir ittifaka gi
rerse Avrupa sulhunnn mu-
hafazası teminat altına ahn· 
mıt olur." 

GOL isTER AGLA 
&••++B<JEW•••ww •• 

1 rvonları 

Şam 23 ( Radyo ) - Bir 
İngiliz yolcu tayyareaile 
imam Yahya ve Arap dele· 
geleri bugGn Londraya hare-1 
ket etmişlerdir. 

Konferans bu hafta Lon
drada baıhyacaktır. 

Açık gözlük mü, sersemlik mi ? 
lıııı.~ yuclıi! ..... gllre bir biletçi, biletçisi bulunduğu otoblisü kaçırmıı ve otomo-
01a k_,.. ..:;:ayıp ıtının batına yetişebilmif. Biletçi mtlfterilere 7,5 kuruıluk bilet keserek 
--.... ~unun da sebebi otobtıae yetişmek için bindiği otomobile verdiği paranın 
~ .:..blanna 1 1 MGfteri'-1clea bazdan itiraz etmiflerıede biletçi gafletinin cere

,ı. •-L lzllk yl~etmekte iarar etmiş 1 Bizce bunlar olmıyan ıeyler değil, fakat 
~ 1 -teklinde ıo...Uk yapanlara : 

iSTiR GOL isTER AÖLA ..... -

• 

j Pariı 23 (Radyo) - Cum-
huriyetçiler 60 yaşına kadar 

1 

erkekleri ve istiyen kadın· 
lan da silih altına almışlar
dır. 

Londra 23 (Rrdyo) - Bu 
gün son defa Barselon kapı-
lannda kanlı meydan muha
rebeleri başlamııtır. 

Roma 23 (Radyo) - Bar
selonda Bomardımandan sonra 
yangın çıkmış ve yüzlerce 
kadın ve çocuk yaralanmıştır. 

Paris 23 - Frankocu as
keri harekitın bu hafta hi
tam bulacağı için kuman
danlara kat'i emirler verilmiı· 
tir. 

Paria 23 - Harp mınta· 
kuınclaki ylzlerce kay ve 
kasaba kamilen yanmıttır. 
Bu mıntakadaki elli bine 
yakın niifua Fransız toprak· 
lanna girmişlerdir.. Muhacir
lere kızılbaç yar cI ım vermiı· 
tir. 

Paris (Radyo) - Evvelki 
gece Banelon çok kuvvetli 
ve devamlı bir bombardıma
na tutulmuıtur. 

Frankocu ağır bobardıman 
beş tayyare bir çok avcı 
tayyarelerinin himayesinde 
Baraelonun en kalabahk sa
yılan biiy6k bir mahalline 
milteaddit bombalar atmak 
suretiyle bir çok insanın 61-
mesine sebebiyet vermiştir. 
Tayyareler ikinci defa yap· 

bkları bomardımanda çok 
alçaktan uçmak suretiyle 
tam ve iaabetli bir bombar· 
dıman yapmifbr. 

Pvia ( Radyo ) - Paris 
ıiyual mahafillerinde s6ylen
diğine g6re şayet Banelon 
Franko ordulan tarafından 
i4'~al o1unacak olursa Fransa 
erkim harbiyesi lapanyol 
r asını i~ğal niyetinde imiş. 

Esasen bu vaziyei evvelce 
dişOnlllmllpede muhtemel 

; bir mlidahalede vaziyetin 
1 

hükGmetçiler lehi ne inkişafı 
daha ihtimal ve daha o za.ı.an· 

: la:da bu fikrin tatbik saha
sına koımaıına mani ol· 
n:uştur. 

ltalya ile Yugoslav 
arasında ldostluk 

1 

Bugün Fransız parlamen· 
tosu toplanarak müdahale 
hakkında müzakeratta bulu
nacaktır. Bu toplantı ıoauqda 
verilecek karar büyllk bir 
merakla beklenmektedir. 

T. ~üttü Aras 
Londrar• gldlror 
lstanbul, 23 ( Haauıi ) -

Loaclra elçimiz B. Dr. Tev· 
fik Rnıtn Aras Ankaradan 
tehrimize gelmiıtir. Yarın 
ekspresle Londraya hareket 
edecektir. 

Avrupaya 
Gidecek teleber• 

kolaJhk 
Maarif vekileti ~eaabnaa 

muhtelif Avrupa memleket
lerine tahsile giden talebe
den baıka kendi hesabına 
t§hsil için gideceklere ele 
'i'olaybh temini husmunda 1 
hir talimatname hazırlama
ya başlanmışbr. 

tllLondra, 23 .. ( Radyo ) ~-
Vugosla-.ya - ıtalya arasında Hatay blltçeel 
ademi tecavnz ve dostluk Antakya (Huaust) - Ha· 
mukavelesi yakında yapıla- tay btıtçeıi 1,250,000 lin 
caktır. olarak teabit edilmiftir. 
----m:R:ııiliCS~ ının 3EiE~aıe::;--11:11·e:•ı:m:m1B1 __ _ 

Halkın Sesi Hakkın Ses 
---------------------------------------------

Ucuzluk için Çalışırken ••• 
E~elce tütün satıcılannda 32 kUl'Uf& satılan 100 gram· 

hk ~ıpo tütünü ile az zamanda büylik bir raj'bet kazana• 
25 ııgaralık ve 15 kurut fiatli tiryaki paketlerinın birdeülre 
ortadan yok olurcasına azaldığını g&rOyoruz. Herkesin ke
s~sine uyğun düşmekte olan nisbeten ucuz bu ttltlD ft 
sıgaralann. eskiden olduğu gihi gene tntun bayiiWcle 
mebzule,_ bulundurulması pek çor tntibı tiryakilerinin .,... 
lan cümleshıdendir. 

Alikadar maklmlara, halkımızın bu dilefiai ele hilclir
meği biı; dev bildik. 

Halkın Sesı Hakkın .dir 



SAHiFE 2 (HALKIN SES/) 
23 IKINCI KANUN -•mmmmm-=m-me~mmmm1.ı 

-~J;;::~::::ur;::ta~:a:;ı-a3'irn c ·~ J;;;:.t&Jı;;:~:::::ını;;::~::=ını;;::t-a ( 

Tarihin meşhur sporcusu 
Deli Mustafa 

Kral Boris Canavar kadın/ DEVLET MEMURLUGUNDA 
................................................................ 

TARiHi TEFRiKA -13- Y zan: Yaşar Ada tepe 
•mmmmmem em =mmmmmp 
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iki hasmın kıhçları ormanın sesslzllğl içinde 
yilkseldl 

--~~~~~ooı--~~~~-

Mustafa; gecenin tenha ve 
sessizliği içinde gürleyen bu 
sesin sahibi kim olabilece
ğini, kendisinden ne istedi
gini, ve yolunu kesmekteki 
maksadını anlamak için bir 
lahza düşünmeğe dalmıştı ki; 
ikinci yükselen bir ses daha 
işitti: 

- Haydi bre Mustafa: ne 
duruyorsun, sesime cevap ver 
ölüme hazırlan. dedi. 

Mustafa; atının üzerinde 
kendine mahsus bir vaziyet 
aldı, tanımadığı maskeliye 
şu cevabı iverdi: 

- Sana kılıç çekmeyi ar 
ederim, gürz kullanmağa da 
ihtiyacım yok, bir Türk yum
ruğunun gurz kadar iş göre
bileceğini şimdi anlarsın, 
dedi. 

Bu anda her iki hasmın 
çektiği kılıçların sesi orma
nın derin sükutü içinde yük
seldi. 

Mustafanın çarpışmağa 

hazır olduğunu gören mas
keli: 

- Mustafa: Orada dur; 
evvela seninle üç beş söz 
konuşacağım sonrada çarpı
şacağız. 

- Mustafa; hasmının bu 
sözüne cevap verdi "kimsin, 
sen nasıl yolumu kesmeğe 
cesaret ediyorsun ? 

- Maskeli; bir kahkaha 
fırlatiı. Bunu müteakip cevap 
verdi "ben mi ? Ya seni öl
dürmek, yahud senin elinle 
ölmek istiyen bir adam.,, 

- Maskelinin sözlerinden 
birşey anlamıyan Mustafa, 
taaccüble ona sordu. "Yü
zün neden kapalı, adın yok
mu; yüzünü göstermiyen, 
adını söylemiyen adamlar, 
çok kere söylenecek adı, 
gösterecek yi'zü olmıyan
lardır. 

Mısırlıların 
Balosu .................... 

Maskeli sesini yavaş
latarak "Mustafa, yüzümü 
senden gizlemiyorum ... -başka 
birinden gizliyorum; adımıda 
sana söylemeğe lüzum yok; 
yüzümü gizlediğim kimse, 
elbet bir gün adımıda sana 
söyler. 

- Mustafa taaccüble "be
ni öldürmek, yahut benim 
elimle ölmek işteyişini anh
yamıyorum. 11 

- Anlıyamıyor musun ? 
- Yemin ederim ki anlı-

yamıyorum. 

- Nereye gidiyorsun? 
- Burasını ben de dilmi-

yorum. 
- Bilmiyor musun ? 
- Bilmiyorum. 
- O halde ben söyliye-

bilirim, şu tuttuğun yol, seni 
doğruca 11Mariyanın11 köş
küne götürür. 

- Ben; bu yolun köşke 
gideceğini, sahibinin adıda 
"Mariya olduğunu şimdi sen
den duydum. 

- Olabilir, lakin bunun 
ehemmiyeti yok, şimdi seni 
niye öldürmek istediğimi an
ladın sanırım. 

- Evet; sen kızı seviyor
sun, o ise seni değil; beni 
seviyor. 

- Doğrusu bu, seni kan-
cıklıkla öldürebilirdim, fakat 'ı 
kancık değilim. Şimdi erce
sine çarpışırız (uzaktaki köş-

1 kü göstererek J bak, pence
resinde ışık görünüyor o ışı-

ğın ardında seni bekliyor; 
biraz bekliyecek, belkide 
pek çok bekliyecek belkide 
ölünceye kadar; çünkü; seni 
öldüreceğimi yüzde yüz 
umuyorum; çünkü; bir ada-
mın bir düşmandan nekadar 
nefret etmesi mümkünse; 
bende senden okadar nefret 
ediyorum. 

-Devam edecek-

Harp 
•A••• .. •••••• .... ·•• 

Vaziyeti Değiştirmez 
Harap Eder 

Atina (Radyo) - Bura- Berlin (Radyo)-Romanya 
daki Mısırlı ve Südanlı Rum- Hariciye Nazırı Greguvar 
lar Mısır elçisinin himaye- Kufenko'nun Galac da söy-
sinde olarak Şubatın üçüncü lediği nutukda Romanyanın 
günü bir balo vereceklerdir. bir Tuna hükumeti olması 
..................... ~ ........................ .... hasabile, bu memleketin bu 

Matbaa Maki
nisti Aranıyor 

Pedal ve tipodan anlar bir 
makinist aranıyor. (Yeniyol) 
matbaasına müracaat. 3-2 

nehir boyule Avrupa ile pek 
sıkı bir münasebatı olduğun
dan bahsederken, yakında 
Almanyanın Tuna komisyo
nuna gireceğini zikretmesi 
burada büyük sevinçle kar
şılanmıştır. 

11[111 ....................... ______ ....... . 

ELHAMRA idaresinde Milli KUtUp
hane sineması 

Bugün matinelerden itibaren senenin en büyük Aşk -
Macera ve Sergüzeşt filmini iftihar ve şerefle sunar 

1 
Marko Polo nun Müthiş 

Maceraları 
Türkçe Sözlü 

Ayrıca: sinemacılık dünyasının büyük komikleri ve 
şöhretli yıldızları MİKİ nin POLO maçında 

Tamamile renkli qsiz kahkaha tufanı 
PARAMONT Jurna!da en son haberler 

Seanslar: her gün 1,30 - 4 - 6,30 - ve 9 da -

ile MÜiakat 
··········~········ 

Atina (Radyo) - Belgrad
daki Balkanlar hükuketinin 
Balkan -bankası müzakera
tına iştirak için giden Ati
na milli bankası müdürü 
Staderos Sofyadan geçer
ken Bulgar kralı Boris tara-
fından kabul edilmiş, ve 
hareketi esnasında Sofya 
istasyonunda Maliye Nazırı 
tarafından uğurlanmış olması 

burada iyi karşılanmış Bal
kan İttifakının kuvvetlenme
mekte olm,asına bir fal ola
rak telekki olunmuştur. 

Saatın tarihi 
Saat insanlar için zaruri 

bir ihtiyaç haline gelmiştir. 
Cep, yahud kolda taşınan 
bu küçük alet, ne lüks, ne 
zinet için taşınmayıp insan 
hayatını intizama koymak 
gibi en lüzumlu bir ihti} aca 
cevap verir. 

Saatin tarihi çok eskidir. 
Bilindiğine göre ilk evvel 
duvar saatleri yapılmıştır. 
900 senesinde Papa Silves
ter kiliseleri ihtiyacı için bir 
alet yapılmasını istemiştir. 
Bu aleti bir demirci yapmış 
bundan sonra saatli kuleler 

MahkOm Oldu 
···················· 

Yugoslavyanın Zayçar ka
sabasının Şarbanofça köyün
de Mariya adında bir kadın 
öveyi kızı 10 yaşında Simo
nun bir gece uyurken bir 
demir parçasiyle şahdamar
larını koparmıştır. Çocuğun 
cesedini samanlığa samanlar 
arasına saklamıştır. 

Bir kaç gün içinde köy 
köpekleri samanlığa ~üşüş üş, 
kokmuş olan cesetten şüphe 
alan köylüler de köpekterin 
başına toplanmışlardır. Ço
çuğun yaraları boyun kemi
ğine dayanmıştır. Çocuğun 
sağ tarafının balta ile kesil
diği görülmüştür. Bundan 
anlaşılıyor ki cani kadın leşi 
parçalıyarak gömmek iste
miştir. Katil kadın 20 sene
ye mahkum olmuştur. 

Selanik ve 
Girid 

Tarihi eserleri 
Atina ( Radyo ) - Sela

nikt~ ( Hacyan Asomanton) 
manastırının sahrancı ve ka
pısı ile Giridde Venedikli
lerden ve Türklerden kalan 
Himnos kalesi tarihi kıymet
leri itibarile tamir edilmiş
ler. 

inşası moda haline gelmiş
tir. Orta çağlarda saan ya
pan ustalar. demirciler ara
sında yetişirdi. Aradan bir 
kaç asır geçtikten sonra cep 
saatleri icad olundu. 

~ıııııınuıııınıııınnnıınnıııııınıııııınuilllDillınnuunnııııımıııoır 1. 
~ DOKTOR ~ 

İ J'.c ceb saatini yapan Nö
renbergli Peter Henfayn adlı 
bir Almandır. 1500 senesin
de yapılan ceb saatlerine o 
zamanlar (Nörenberğ yumur
tası) adı verilmiştir. 

--~~-

Zam görecek 
öğretmenler 

Orta tedrisat müessesele
rinde çalışan öğretmenler
den bu yıl zam görecek
lerin teftişlerine maarif ve
kaleti umum müfettişleri ta
rafından başlanmıştır. Tef
tiş, iki ay ~sürecektir. 

Zam görecek öğretmenle
rin sayısı: 700 dür. ..................................................... 
Ucuz Ve Kuru 

Kömür 
Yazın depo edilen F eti ye

nin Pirnar kuru ve sağlam 
kömürünü Basmane Gaziler 
caddesinde samancı Salibin 
evi altında bulacaksınız . D.12 

'lınnımııııııı'l!lıııııııuınıııııııı ııııımııııımıuııınuınınıuımı:ıııııı r 
Ademi iktidar meselesi 

- 2 • 
Ademi ildidar hallerinde 

tedavi ilaçtan evvel sıhhi 
müdavatı kemali dikkatle 
tatbik etmek lazımdır. Ev
vela iyi beslenmek şarttır. 
Bilhassa beyin husye, yumur
ta, havyar gibi gıdaları ih
mal etmemelidir. Çok yat-
mak lazımdır. Ilık banyo ve 
duşlar pek muvafıktır. Musi
ki ile meşgul olmak şen si
nema ve komedilere gitmek 
uykusus kalmamak gibi esas 
şaıtları tatbik etmelidir. 

Ondan sonra genç hayva
natın husyelerinden çıkarılan 
esas maddeleri kullanmak 
lazımdır. Bunlnr da ya tab
let şeklinde veyahud şırınga 
saretile tatbik edilir. Bunla
rın bir çok nevileri vardır. 
Mesela testogan ve y<lhud 
testovilar bilatereddüd tatbik 
edilebilir. Hiçbir zararı ol
mıyan ve herhalc' e faydalı 
olan ilavlardır. 

......................... ı ~-=-~--................ 11!1' 

Tayyare Sinemasında 1 
T E L E F O N: 3646 

Göst~rilmekte olan bu senenin en güzel filimi 

Şahane 
Tango 

Layik olduğu rağbete 
· mazhar olmuştur 

Oyniyanlar: 

Polanegri 

A~BRECT 

SCHNHAS 

Bugün seanslar' l-3-5-7 

Suvare 9 da 

Bugün tenzilatlı talebe 
seansı 

Duhuliye 15 kuruştur 

..aıı ............... r::ı:ll ..... 1:131 ................. E!S ----------~~; .................... _ 

HAZIRLANAN YENİ 
PROJEYE GÖRE 

Aranan şa.rtlar tayin ve 
terfi usulleri 

Memurlar kanunu muvakkat encümeninin evelki gün top• 
!anarak yeni proje üzerinde tetkiklere başlandığını haber 
vermiştik. 

Yeni proje kanunlaştıktan sonra 788, 960, 1129, 11541 
1205, 1321, 2017, 1791, 1496, 1595, 1610, 1700, 1777, 19201 
232t 235~ 2379, 239~ 2429, 2636, 2658, 2768,2772,291~ 
numaralı kanunlar ve 1277 numaralı kanunun 788 numarab 
kanuna matuf hükümleri ve 1702 numaralı kanun ile tadil
lerin projeye uymıyan hükümleri kaldırılacaktır. Ba itibarla 
yeni proje, muhtelif tarihlerde memurlarımız için konulmuş 
olan bütün hükümleri hep bir araya toplamakta ve böyle
likle hususi bir ehemiyet taşımaktadır. 

16 ıncı maddede yazılı sa- kopyasi memurun mensup 
Iahiyetli makamlarca memur- olduğu vekalete gönderil· 
luğa kabul olunacaklardır. mekle beraber sicil vak'ala-
namzedlik müddetini muvaf- rı muntazaman bildirilecek· 
fakiyetle bitirerek memurlu- tir. Her vekalet memurları-
ğa kabul edilenlerin namzet- nın kıdemlerini gösterir bir 
likte geçirdikleri müddet tablo tanzim ve her sene 
bilfiil memurluk hizmetinden neşrile mükelleftir. 
sayılacaktır. Memurluğa alındığı tarih-

MEMNRLARIN SİCİLLİ ten itibaren iki ay içinde 
Her memurun devlet si- sicille esas teşkil edecek 

cillinde kaydı ve numarası malumatı yazı ile birdirmi• 
bulunacaktır. Sıcil kaydının yenlerin, ceza olarak bir ay-
esasları şunlar olacaktır : Nü- lıgı kesilecek ve bu marn.-
fos kütüğünde yazılı vasıf- matı bildirinceye kadar ay-
lar; kanunen beslemiye mec- lığı tediye edilmiyerek m ~v· 
bur olduğu kimseler; hangi kuf tutulacaktır. Sicil mua-
mekteplerde ve hangi dere- melelerini ve vakalarını vak· 
celerde tahsil gördüğü; me-

tinde yürütmiyen alakalı mur olmadan evvel ne gibi 
memurla'r hakkında da yuişlerde bulunduğu; nail ol-

duğu mükafatlar ve sebeb- kandaki fıkra hükmü aynen 
leri; düçar olduğu cezalar tatbik edilecektir. 
ve sebebleri; hangi memle- Her memurun bir gizli 
ketlerde bulunduğu ve ta- bir dosyası bulunacaktır. 
rihleri; yabancı dillerden Memurların şahıslarına ve 
hangisini ne dereceye kadar aileleri ve ferdlerine ait ah-
bildiği; matbu eserleri vars-ı lak ve seciye gibi hususlar 
isimleri ve mevzuları; bir hakkında amirlerinin ve mü-
emlaki ve serveti varsa mik- fettişlerin verdikleri rapor-
tarı ve ne suretle kazandığı lar münderecatı sicillere işa-
sıhhat raporu, resmi vazife- ret edilmeyip bu gizli dos-
lerden başka fahri ve şere- yalarda saklanacaktır. Gizli 
f dosyalar merkezde zat işleri i mucip hizmetleri bulunup 

müdürlerinin ve vilayetlerde 
bulunmadığı çocukları varsa valilerin muhafazası altında 
doğdukları tarih ve hangi bulundurulacaktıv. Gizli dos-
mekteplerde bulundukları; 
ilim, hars, meslek, şefkat 
cemiyetlerinde alakası olup 
olmadığı; her beş senede 
bir yenilenmek şartiyle fo
toğrafı. 

Bu sicilin tastikli bir su
reti memura verilecektir. 
Devlet memurları maaşları
nın tevhit ve teadülüne da
ir kanuna bağlı bir numara
lı cedvelin A serisine dahil 
memurların sicillerinin bir 
kopyası başvekalet makamı
na gönderilecek ve sicil 
vakaları muntazaman bildi
rilecektir. Tayinleri merkeze 
ait memurların sicilleri ve
kalet veya dairelerinde bu
lunacaktır. Tayinleri vilayet
lerde saklanacak ve birer 

yaların münderecatının ifşa

sından bu memurlar mesul 
tutulacaklardır. 

Bir daireden veya vilayet-
ten diğerine nakledilen me
murların sicillerinin tasdikli 
suretiyle dosyaları; o daire 
veya vilayete gönderilecek
tir. İcra vekilleri heyeti ta
rafından tesbit edilmiş nü
muneye uygun olarak her 
memura fotografh bir hüvi
yet varakası verilecektir. 
Memur bulunduğu daire ve-
ya vilayette vazifesinin ehli 
olmadığına dair bir birini 
müteakip iki sicil alanları 
diğer daire veya vilayette 
aynı derecede bir başka va
zifeye tayin edileceklerdir. 

-Sonu yarın-

19 ikinci 
İsmet Paşa 
Bulvarında 

TELEFON: 4065 

kanun perşembeden itibaren 

YENİ SİNEMA 
TELEFON: 4065 

Kahkaha tufanı ve Kovboy haftası 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

3 Ahbap Çavuşlar 
Haydutlar arasında 

············()············ ············ .......... .. 

Meksika Gülü 
İzmirde ilk defa 

Türkçe foks jurnal - renkli mlkl 

SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 10-2-5-8,30 da 
diğer günler 2 - 5 - 8,30da _ _____________ .. ___ _ 
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K A D 1 N DONY ADA NELEROLUYO DOKTOR 
Merkez llnt8neel gllz 

mUtehaeeıeı 

adalelerini 

( BugDnkU 

Profram 
Mlzik (dau -ti Pi) 
KonUflD• (Doktorun saati) 
T&rk mkigi - (fasıl heyeti-kuıtık projram) 
.__, meteoroloji haberleri ziraat bor1Uı (fiyat) 

mia,i (kluik projnm) 
.... leket -t ay.,., Tlrk m&zigi devam 

kon11f111• 
~ aham, tabvillt, kambiy~·nukut bonuı(fiyat) 
llWk (kGçllk orkatra-ıef: Necip Atkın 

e4$.tM t. wk kon11f111alan (Cevat Memduh tarafından) 
.,. Son ajana haberleri ve Y&nflkİ projram. • -

ıhbat Bidıkyağı 
1• ll••kr•ll• rmın en h•ll•ldlr 

bel DEFA S0Z0LM0ŞT0R 
ŞUBET GiBi lçlLEBlLIR 

llllmdl NUzhel Ç•nçar 

eczahanesi 

230 L SAN BiLEN ADAM 
19 uncD asırda yqıyan 

Kopenhag llnivenitesi pro
fesörlerinden Kristiyan Resk 

' ın, ecnebi dilleri öğrenmek· 
te pek b6y6k bir maharet 
ve istidadı vardı. Pllrllu&z 
ve hat~ 230 lisan bilirdi. 

.................. 
7 DiŞLi YILANLAR 

Cenubi Afrikada bulunan 
bu ytlaı:ılann dillerinde 7 
tane gayet sivri dit bulunur. 

Bu difier ayni zamanda 
zehirle dolu bulunmaktadır. 
Yılan bi~ hayvanı veya bir 
insanı yakaladığı zaman ev
veli ditini ete geçirmekte, 
sonra da dilinin zehirini 
kullanmaktadır: 

. 
SiKKELERE LK DEFA 

PROFiLDEN RESiM 
KOYAN GENERAL 

Sikkeler &attıne ilk defa 
profilden raim koyan Is· 
kenderin generallerinden 
Antigonustur. lskenderin a
ltımtınden sonra, Aayada 
bllktımdarhğını iddia eden 
general bir g&zt\nll kaybet
mit olduğundan, kendi na
mına bastırdığı sikkelerde 
resmini profil olarak koy
durmuttur. . ............. .... 
D0NYANIN EN SABIRLI 

ADAMI 
Dllnyanın en sabırlı ada

mı Londra111&;timalinde otu· 
ran Mister Smittir. Şimdi, 
bir sineğin ayak izlerinin fil-
maktadır. Kendisi (Hayabn 
ll'rlan) İlmi albnda g8ıteri-
len fenni; ilmi filmlerin mll
dllrlldtır. Mister Smit, itinde 
llzım olan makinelerin ek-
seria:ni kendisi vllcude ge
tirmittir. Beyaz p !rdede 
yedi ıekiz dakika ıllren ta
biat filmlerinden birisinin 
sahnesini filme almak için 
bu tabiat itığı bazan bir 
sene kadar uğratmaktadır. 
Şimdiye kadar 200 film ya-
pan ilime kansı yardım et
mektedir. 

BUGONDEN iTiBAREN 

Kültürpark Sineması 
Telelonaı•ı 

ı - vqtiğiniz Zaman 

Birdenbtre parhyarak fllareti 'ttatan dtlnpJf IUl&D 

MARGARET SULLAV AN 
Senenba a biat en aakh filmi 

2 - Dünya Caz ve Dans Kralı 

HARRY ROY'ın En ••k Komedlel 

HER YERDE ŞEN 
Her glln ıeaular 5,40 • 4, 15 - 2,45 • ve 7 ,45 de 

Cumarteai ve Pazar " 1 ,, de aa.ılar • 

Fuat Soyer 
Böbrek, mesane, prostat, 

idrar yo !u hutahldannı te
davi ve ameliyatlannı yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. S 

1937 -1938 Sellnik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmısbr. 
-~-""""""""""""'-· 

Ylln, ipek, Pamuk, Keten, 
Floı ve kanıık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT,. 
DEPOSU ir 

9:Rl~~M4Wi iti ı• 

Dr. DemirAH 
Kamot0llu 

Cilt T ewllf hadaltldan 
elektirk teclaYill 

lzmlr - Blrlael be7lu So. 
No.: 55 Telefoa: 5479 

Dr. Halit&ran 
Her g6n &;leden aonra 
hastalarım kabal eder. 
2inci beyler So. No. 79 

Tütiln İnlıisan kaıpında 

... • ._ .. &••• 

Dr. Fahri lsık 
lzmir Memleket Haatan•i 

Rontken MDtehauıaı 
Rontken Ve 

Elelıtrilı teılaoi•i yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
a:•;pg•aatsun&•&a••_... 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HAST ANESl 
Kulak, Burun, Bajaz 

MitehaHısı muayenbane 2 acl 
Beyler Numanzade sok a k No. S 

Her 1rla oğleJen sonra. 
.ı!l!!!C3!:3Em jipE'"E - za: 

DiKKATi 

Peşin ve 
Ve Askeriyeye ait de 

-

Tak itle 
En pk en ucuz elbisele

rinizi ICaYaflar f&J'flllDda 35 
No da 

TER Z I 

Kizım 
Şengüder'e 
Yapbnnız. 
1 nci Sınıf Mataha••· •= ımı 1111 ill 

DOKTOR 

lsmail Hakkı 
Bilgeer 
Dervltollu 

Dabili,ıinir, çocuk butahldan 
-t 9-12 lkiçepnelikte 

1-6 Karpyaka Yah 71 NLcla 
T. 3760 

8.FERIT ECZACIBA'I 
( 

ALTIN DAMLA 
Kolonya :,,e r•l•ız Kremi 

1 



SAHIFE4 

Adli Tebliiat 
Postalar vasıtaslyle 
yapllmaAa başhyor 

MÜBAŞİRLERİN BİR KISMI 
POSTA iDARESiNDE 
ÇALIŞACAKLARDIR 

Adli tebliğabn posta ida
releri vasıtasiyle napılmasına 
yakında başlanacaktır. 

Bu suretle posta idaresi
nin hazırlık yapması ve sa
ir bususat için bir se·nelik 
istihale devresi geçmiş ola
caktır. Buna göre adliy ! 
mübaşirleri bir sene daha 
vazifelerinde çalışacak, ba
zıları da posta idaresi tara
fırd an istihdam edilecektir. ----...... ~-

Noter Harçları 
_..,. .... ı:ı.:;:ııı_ 

Yeni noter harç kanunu 
liyıbasına göre umumi ve
kaletname, umumi ihbar, 
umumi makbuz, tahbınna

meler, ölüme bağlı tasarruf 
senet mukaveleleri, ölünceye 
kadar baki kaydıhayatla irat 
bağlanması, tesisi aile vakıf
ları, evlat edinme, karı koca 
mallarının idaresi, hil>e, tak
sim ve ikraz ve bunlardan 
rücu ve bunların feshi hak
kında ve bunların teferru
atına dair bütün senet, mu
kavele ve kiğıdlardaki im
zadan, noter tarafından re
sen yapılacak zabıtvaraka
lanodan maktu olarak iki 
yüz kuruı harç alınacaktır. 

Hususi vekaletnamelerden 
beher iki yüz kuruş kira 
mukaveleleri için vuku bulan 
müracaat yalnız belediyeye 
ait kontrat pullarının ilsakı
na münhasır kaldığı takdirde 
imza ve mukavele ededi ne 
olursa olsun maktu olarak 
elli kuruş harç alınacaktır. 

Soğuk dalgası 
geliyor 

Belgrad (Radyo) - Güzel 
havalann artık· bizi bıraka
cağı anlaşılıyor. Çünkü Sibcr
yaden bir soğuk dalgasının 
yola ç.ıkhğı radyo haberle
rinden alınıyor. Atlantik 
denizinden gnlen ve A vru
panın bir kışmını kaplıyan 
sıcaklık yavaş yavaş şimale 
doğru gidiyor ve ortalık so
iumağa başlıyor. Netekim 
Rusyada kısmen soğuk baş
lamıştır. Bu günlerde bizi de 
ziyaret edecektir. 

-a:=-:ae.-

Zengin 
Demir madenlorl 

bulundu 
Maden Tetkik Arama 

Enstitüsü Trabzonun Sürme
ne kazasına bağlı Aksu kö
yünde çok -zengin demir 
madenleri bulunmuştur. 

-~ .... ~-

Bugünkü Hava 
Trakya, Kocaeli mıntıka

lannda bu 'gün hava kapalı 
ve Kan ile orta Anadoluda 
bulutlu ve yağmurlu geçe
cektir. 

-~ ...... .;::-

(HA l..KJN SES/) 

. . il 

.SON DAKiKA 
-

JAPONYA MEYDAN OKUYOR 
Tokyo (Radyo) - Japonya hükumetinin Amerika ve İngiltere notasına verdiği cevap 

pek sert olduğu için Vaşington ve Londra mehafillerinde endişe uyandırmıştır. Japonya 
bu cevapta Uzak şark işlerini Uluslar arası müzakeresine koymıyacağını ve ancak Uzak 
Şark hakkmda alakadar devletlerle ayrı ayrı anlaşabıleceğini bildirmiştir. Müzakerelerden 
evvel Şark ırkına mensupların o müzakereye girişecek hükumette yaşamaları için tam bir 
serbesti vermesıni sart koşmuştur. Müzakereye girerek hükumetin de Şarktan iptidai mad
deler ve bilhassa harba yarayacak mahsulat üzerinde bir hak aramaktan sarfınazar etme-

isini öne sürmüştür. 
--------ııınıınıııııınnııı----------

Garbi Hindistan 100,000 Yahudi kabul ediyor 
Londra (Radyo) - Garbi Hindistanın Sannening hükameti Yahudi muhacirleri komite

sile müzakerede bularak Garbi Hindistana yüzbin Yahudi muhacirin kabulünü kararlaş
tırmaktadırlar Bu mesele Londraya arzolunmuştur. Bu Yahudilerin sadık vatandaş olmaları 
ve sanatile iştigalleri şart kılınmıştır. 

Mançokuda ittifaka davet ~diliyor 
Tokyo (Radyo) - Domeli ajansının bildirdiğine göre Alman ve Italyan sefirlerinin Man

çoku hükumetine bir nota vererek bu hükumetin de komünistler aleyhindeki ittifaka gir
mesi teklif edilmiştir. Mançoku hükumeti bu ittifaka ancak şubatın on beşinde girebilece
ğini bildirmiştir. 

Bir Canavar Yedi Kişiyi Yaraladı 
Diyarbakır (Husnsi) - Diyarbakırın Kadı köyünde çobanlık yapan Ahmet, dağda ko

kunlarını güderken uzakta büyük bir canavarın homurdadığını görmüş ve korkarak ya
kında bulunan çiftçı Kerime haber vermiştir. Bu esnada canavar bunları " görerek Üzerle
rine hücum etmiş ve Kerimi altına almıştır. Ahmet köye koşarak vak'ayı haber vermiş 
ve köyden topladığı elli kişi ile vak'a mahaline gelerek canavarla Kerimin mücadele etti
ğini görmüşler ve Kerimi kurtarmak istemişlerdir. Bu kanlı boğuşmada 7 kişi parçalan
mıştır. BHahara canavar zorla öldürülmüştür, Bu canavarın bir Pars olduğu tahmin edili
yor. Hayvan iki yüz kilo ağırlığındadır. 

Demir ve tahta fabrikaları şirketi kuruldu 
Ankara 23 (Hususi) - Ziraat bankası, Etibank, Türk ticaret bankası, ticaret Türk ano-

nim şirketi ve Ürün ticaret Türk limited şirketi 700 bin lira sermaye ile "Demir ve tah-
ta fabrikaları,, adıyla bir anonim şirket kurmuşlardır. 

Merkezi Ankara olacak olan şirket lüzum gördüğü Türk ve ecnebi şehirlerinde şubeler· 
açabilecektir. Şirket demir: tahta ve zirai aletler ile iştigal edecek her nevi fabrikalar 
tesis edecek müesses fabrikaları satın alacak orman ve mahsulü alıp satacaktır. 

• • 
Italya Akdenizde Faaliyete Geçmek için 

ispanya Harbinin Sonunu Bekliyor 
Paris; (Radyo) - Maten gazetesinin emin bir menbadan öğrendiğine göre İngiliz ha

riciye Nazırı Halifaks · Fransız hariciye nazırına Roma mülakatım anlatırken "biz İtalyan
larla hiçbir pazarlığa girişmedi~. Onların Akdenizde yeni bir vaziyet ihdas etmek emel
lerini red ettik. Fakat konuşmalardan anladık ki bu kere bu işi sukfıtle karşılayan İtal
yanlar İspanya muharebesinin sonunu bekleyorlar,, demesi Fransada endişe uyandırmıştır. 

İtalya Şimdilik İspanyol Fas'ını İstiyor 
Sofya (Radyo) - İtalyanın Londra elçisi Lord Halifaks'ı görerek İspanyol harbının so

na ermekte olduğunu ve harbın neticesile beraber İtalya geçen Nisan ayında İngiltere ile 
yaptığı anlaşma mucibince İspanyadaki İtalyan gönüllülerini geri alacak fakat İspanyamn 
Fastaki müstemlekelerini işgal ve muhafaza etmemek teahüdüne girişemiyeceğini bil
dirmiştir. 

Fraıı sızlar Uyuyorlar 
Paıis (Radyo) - Populer gaze' esi İspanva harbının son safhası hakkında yazdığı ma

kalede diyor ki : 
İtalyanlar verdikleri sözleri unutarak İspanyada yerleşmek teşebbüsünde bulunuyorlar. 

Faşistler Pirene hududuna vardıkları zaman Avrupa ve Fransanın başına neler çıkaraca
ğını göreceğiz. Fransızlar elan bu korkunç muammanın kendiliğinden hal edilmesini bekli
yorlarki bunun ne büyük hata ve gaflet olduğu pek yakında anlaşılacaktır. 

----------- ıı · :ıı '" nııı•n ---------• 
IRLANDADA S~AN 

--~--== 
200 kişi tevkif edildi 

Londra 23 (Radyo) - Irlandada isyan başlangıcı üzerine 
zabıtaca derhal faaliyet egeçilmiş ve 200 kişi tevkif edilmiş
tir. Hükumet ricaline bir çok suikastlar da tertip edildiği 
anlaşılmıştır. 

------11111111111:------

Amerikanlar Vaydmandan 
Memnun Kalmadılar 

---[!]---

Hırvatlar 
-:~--..;.:-

lstlklil istiyorlar 

-.~ ... ~-

Atina (Radyo) - Avala 

Ajansının verdiği ve bura 
gazetelerinde intişar eden 

, bir habere göre Hırvatların 
çiftçi partisi reisi Muçek 

Zagrebte verdiği konferans 
üzerine Hırvatlar istiklalle-

rini kendi eilerine almak 

Bayram Tatili Paris, 23 (Radyo) - Hitlerin yaveri ve umumi harpta 
Kurban bayramı münase- askerlik arkadaşı Vaydmanın Sanf ransisko konsolosu olması 

üzere bir karar vermişlerdir. 
Bu karara Hırvatların yirmi 
yıldanberi bu istikl l için betiyle okullar 30 Kanunu- haberi bütün Amerikada hoşnutsuzlukla karşılanmıştır. 

aani Pazartesi gününden 6 Amerikalılar son casus meselesinde bu adamın adı geçti-
Şubata kadar tatil edilecek- ğinden bu işte son derecede dil.katli davranmak lazım 
tir. geldiği kanaatindedirler. 

mücadele ettikleri ve esir 
bir halde yaşayamıyacakları 

' bildirilmiştir. 

23 iKiNCi KANUN 

K. KARABEKİR'LE 
------------~~~--------

İstan bulda Bir Mülakat, 
Bir Saat 

• 
iz mirde 

Şanlı asker ve büyük terbiyeci General Kazım Karabe-
kirle olan çok mühim ve çok faydalı mülakatların neşrine 
yarın devam edeceğiz. 
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ATATURK HAKKINDA 
----mnıııuınııı-----

Bir Romen 
• • • 

rırının 

kadın muhar
makalesi 

Tanınmış Romen kadın (+ bahsederek diyor ki: 
muharrirlerinden Madam Lu- - "Sultanlar Türk ırkını 
lu N. Joan Deleni Roman- ve onda meknuz fazilet ve 
yanın Calaraşi şehrinde çı- bahadırlıkları anlamamışlar 
kan Fapta gazetesinde Ata- daima ona karşı yabancı 
türk hakkında güzel bir ma- k tlmışlardır. Faziletkar ve 
kale neşretmiştir. bahadır Türk ırkını aplıyall 

Madam Lutu N. Joan De- ilk adam Atatürktür. Bu 
leni makalesinde Atatürkün anlayış sayesindedir, ki Ata-
her şeyden evvel sulhçu bir türk bütün Tnrklerin babası 
lider olması itibarile bugün- olmulmuş ve dünyaya hay-
kü Avrupanın büyük liderle- retler veren inkilapları ba-
ri fevkinde bir adam oldu- şarmıştır. 
ğunu işaret ve Romanya Modern Türk devletini~ 
Başvekilinin Ankarayı son kurucusu olmuştur. Fakat 
ziyareti münasebetile Ata- Atatürk Türk tarihinde yaşı· 
türkün ~t ettiği nutuktan yacaktır. 

Çukurçeşmede feci 
bir kaza 

----~...-.... .... ---
Lütfiye pencereden düşerek öldU 

Dün gece Cukurçeşmede feci bir kaza ölmüştur. 40 yaş
larında Lütfiye pençere önünde bir iş yaparken kazaen düş
müş ve kafa tasiyle sol kalçası kırılmıştır. Lütfiye hastane• 
ye kaldırılmış ve ameliyat masasında ölmüştur. 

Lütfiyenin kocası hastanede kapıcı Tahir Cılbuze mü
racaat ederek karısının üzerinde para bulunduğunu söyle
miş ve yapılan araştırmada 76 lira bankinot ile bir altın 
beşibiyerde ve iki altın lira bulunmuştur. 

Alsancak arzu etmediği bir 
beraberlikle karşılaşh 

Dün Alsancak stadyomun- ~t) 17 inci dakikada Doğan· 
da lik maçlarının en hara- sporlu Said uzaktan çektiği 
rc.tli map yapılmıştır. şut, genç Alsanc~k kaleci-

Saat 13 de oynanan Üçok sinin elleri arasında kaleye· 
Yamanlar maçı Üçokun 12-2 girmiştir. 
büyük ve farklı galibiyetle Fakat çok geçmeden Al-
nihayetlendi. sancak İlyasın ayağile bera· 

Gün ve hatta mevsimin en bertiği temin etmiştir. Bir 
heyecanlı maçına sıra geldiği aralık Doğansporlu Fuat 
vakit tribünler tamamile verilen bir penaltı cezasından 
dolmuştu. topu kalecinin ellerine at-

Alsancak ve Doğasporlu- mak suretıle heba etmiştir. 
Iar en kuvvetli kadrolarına Devre 1 - 1 beraberlikle 
muhafaza ediyorlardı. Ha- nihayetlendi. 
kem Yamanlardan B. Esat İkinci devrede Alsancak 

lıyasın şahsi gayreti saye
idi. 

Oyun çok seri başladı. sinde galip vaziyete gelince 
Alsancaklılar derhal hücuma oyunda büyük bir heyecan 
geçtiler. Fakat hücum hattı yarattı. 
bir türlü anlaşamamasından Alsancak mütemadiyen 
dolayı Alsancaklılar daha hücum ediyor. Fakatlhücum 
ilk dak~kalarda gol yapma- hattındaki oyunlar bugün 
larına sebeb oldu. çok fena oynuyorlar. Bilhassa 

Kıymeti 
Elll liraya kadar olan 

mUraselAt 
Kıymeti 50 liraya kadar 

olan müraselatın menşe şa

hadetnamesi mecburıyetin

den vareste kılınması ve 
klering yolu ile gelenlerin 
bedellerinin menşe şahadet-
namesi aranmaksızın tediye
si hakkında ahıren icra ve
killeri heyetince karar itti
haz edilmiştir. 

Bu karar şehrimiz Türk
ofisine tebliğ edilmiştir. 

--·~~~ .. -
Muhasebat umum 

nUdrlUğü 

Maliye Vekaleti muhase
bat umum müdürlüğüne tah
silat müdürü Şevket Adalan 
tayin edilmiştir. 

Saim bir türlü şut çekemi-
yor. 

Şinasinin nefis bir şutunu 
kaleci cidden güzel bir şutla 
muhakkak bir gole mani 
oldu. 

Oyunun bitmesine beş da· 
kika kala Sabri ofsayitten 
ve yakından beraberliği te-
min etti. 

Oyun bir .az sonra Alsan
caklıların hiç te arzu etme
dikleri beraberlikle nihayet
lendi. 

A. Özgür ---Otomobil 
altında kaldı 

Hilalde oturan Hüseyio 
kızı Güllü Karantinada tranr 
vaydan inerken bir otomo" 
bil altında kalarak yara" 
tanmıştır. 
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