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~~ ~•a ve Açık 
• ~•llDl.m ommmnı mmııll!DD 

&~ Roma - Berlin mihverinin 
en zayif noktası •• 

Pün alınan son haberlere göre, Vaşington gazeteleri 
!terenin Sovyet Rusya ile yaptığı ve bitmesi birgün ve 
&aat meselesi olan anlaşma müzakerelerine pek büyük 
ehemmiyet atfediyorlar. Hiç şüphe yok ki bu gazetder 

. llususta yerde~ göğe kadar haklıdırlar. Bunların fikir
ne göre Loodra Moskova ile anlaştıktan ve birleştikten 
ra demokrasilerin nüfüz ve kuvvetleri gerek Avrupada 
rerek Balkan işlerinde birdenbire çoğalacak ve karşı
nda bulunacak cephenin harbe girişmesi imkansız olacaktır. 
Amerikan matbuatı gibi Amerikadaki siyasi mahfillerde 
llıokrasiler cephesi Rusyanın da iltihakı ile o kadar kuv-
. bulacaktır ki Roma - Berlin mihveri, ona bütün dünya 

tllerini düşman yapacak kanlı ve korkunç bir sergüzeş-
.!hlmak için kendisinde cesaret bulmıyacaktır. 
l"lakikaten Amerikan gazete ve diplomatlarının iddiaları 

bir nazariye değildir. 
Bugün Roma - Berlin mihverinin en büyük zaafı ne 
"-ışularına , ne bitaraf devletlere, ne düşmanlarına ve işin 

garaibi: ne de dostlarına bir emniyet ve itimad telkin 
tkten çok uzak bulunmasıdır. ı 

litle Çekoslovakya'nın Berfin ile dostca bir anlaşmadan 
~~.a başına gelenler ve Arnavutluğun da, do;tu, hamisi, 

1' ıı müttefiki sayılaı1 Romadan gördüğü çok dostca ve 
tdce muamele ve hiyanetten sonra ... 

• M. 
lıttısad 

SIRRI SANLI 

MECLiSiNDE 
-----------------
vekaletinin büdçesi 
kabul edildi 

(+ M. Meclisi bugün Şemsettin 
1 Ouualta11u rıyaseu aıtınaa 

toplanarak 1939 bütçesinin 
müzakeresine devam etmiş
tir. 

Saat 14de toplanan ve üç 
saat devam eden ilk celse
sinde birçok hatiplerin mü
talealarından sonra nafıa 

~ işlerinin umumi durumu hak
kında nafıa vekili Ali Fuad 
C· besoy tarafından verilen 
izahatı Lkanunu ile bütçesini 
kabul etmiştir. 

ikindi celsede de lktısad 
vekaleti bütçesi müzakere 
edilmiş ve Iktısad vekili B. 
Hüsnü Çakırın izahatını mü 
teakiprmezkfır vekalet büd-

1 

çesi tasvip edilerek yarın 
toplanmak üzere içtimaa ni
hayet verilmiştir. 

ADLiYE VE iNHiSARLAR 
VEKiLLERi iSTiF A ETTi 

'• r~··~··~··~··~··~··~··~ Nevyork Sergisinde 
~MEKTUPLAR• i Türk Pavyonu 
~ ................................ i Yazan: ismet S. Sanlı 

Adliye vekaletine Fethi Ok
yar, inhisarlar vekaletine 

Raif Karadeniz getirildi 

Yeni Adliye Vekili 
Fethi Okyar 

Eski Adliye Vekifi 
Tevfik Fikret Sı lay 

-5-

Bu eşyayı vücude getiren . ellerin yarının dünyaıınr 
kurmağa da hizmet edeceğini takdir için eıyayı 

kısaca gözden geçirmek kafidir • 

Sergi reisi B. Grover 
Vhalenin nutku 

Bugün resm~n açtığımız 

Türk povyonunun içinde yüz 
kadem yü iijü 1c ! yedi bin 
senelik Türk tarihi gözü nü· 
zün önünden geçer. [ i l< a ç 
dakil. n içir.dl. t.u .l.i Lir n il· 
(etin li ıt.t z.ııı.anları r d a n bu 
güne kadar olan terak':i5i
ni gözden geçirmek ve Tür
kiyenin istikbali hakkında 
bir kanaata varmak nüm

kündür. Türk d t:v let pa\ yo
nunun duvarında Türkiycnin 
şiarı olarak "Yurdda sulh ve 
dünyada sulh,, diye bir yazı 
gördüm, bundan büyük bir 
haz duydum. 

Bu dost devletin gayesi, 
TÜrkiyeyi şark ve• garp ar°i :_ 
sında temsil eden ve elinde 

düğümlü bir bağ tutan bir 
insan heykelile ifade olu
nuyor. 

Türkiye ilk defa olarak 
bir dünya sergisine iştirak 
ediyor. Bu büyük şereften 
dolayı sergi heyeti teşekkür 
duymaktadır. Eminim ki A-

ı b . merika halkı urasını genış 

kitleler halinde ziyaret et
mekle taktirlerini ifade ede· 
cektir. Türkiyenin sergiye 
iştiraki '1Barış meydanında" 
ki devlet pavyonundan iba
ret değildir. Kanalın diğer 
tarafında güzel bir pavyon 
daha vardı . ki sergiye ge
len halkın dikkatini sıkı su· 
rette işgal ediyor. 

Bu ikinci pavyonda eski 

Ankara 26 (A.A) - Parti 
duhilinda çalışmak arzusiyle 
Adli~e vekili Konva mebusu 
T evfık Fikret Sılay ve liüm-

lngiliz manevraların '1 

kumaşlar, halılar, elle işlen• 
miş madeni eşya şeklinde 
Türk hazineleri teşhir edil· 
miştir. Bu eşsiz eşya, bugiin· 
kü Türk medeniyetinin dü· 

rük ve inhisarlar vekili lstan
bul mebusu Rana Tarhan 
vekalet vazifelerinden istifa 

etmişler ve istifaları Reisi· 
'cumhur tarafından kabul bu
yurulm uştur. 

Adliye vekaletine Bolu 
mebusu Fethi Okyar ve 
Gümrük ve inhisarlar veka
leti e Trabzon mebusu Raif 
Karadenizin tayinleri Başve
kalet tarafından inha ve 
Riyaseticumhurca tasvip ve 
tasdik buyurulmuştur. 

Bu husustaki Riyaseticum
hur tezkeresi Meclisin bugün
kü içtimaında okunmuş ve 
Başvekaletçe yeni Vekillere 
vazifeleri tebliğ edilmiştir· 

edilecek 
Londra, 26 (Radyo) - In

giliz ordusu, Eylulde büyük 
-manevralar yapacaktır. Bu 
manevralara Türkiye, Rusya, 
Romanya, Polonya, Yunanis

tan ve Portekiz erkanı har· 
biye reisleri resmen davet 
edileceklerdir. Bu manevra-

.. (ara büyük pir ehemmiyet 
~atfedilmektedir. 

Hariciye veki-
' • f 
1 
limız tara ın-

dan kabul 
edildiler 
--r-=-=-=--

n;ler\ içinde k~;~eifı bir 
kökü bulunduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Bu eşyayı vücude getiren 
ellerin yarının dünyasını kur 
mağa da hizmet edeceğini 
takdir için eşyayı kısaca 
gözden geçirmek kafidir. 
l Devamı 4 · uncu sayfada ] 

Bükreş elçimiz 
İstanbula geldi 

ltiGILIZ-RUS VE FRANSIZ ANLAŞMASI 
Paris 26 (Radyo) - Fra~

sanın Ankara sefiri Masigli,~ 

lbug~-refa~i~~H~ta~ 
Cdelegesi Kole olduğu halde 
: Türkiye hariciye vekili B. 
-şuf;fi SaraÇoğlu tarafından 

~roje nıetni Fransa hükumetine bildirildi 
Londra 26 (Radyo) - B. 

Çemberlaynın, lngiliz - Rus 
müzakerelerinin cereyanı hak· 
kında, Avam Kamarasında 
yaptığı beyanat metninin 
Moskova hükumetine tebli
ğinden 24 saat sonra, lngiliz 
hükumeti Rusyanın sulh cep
hesine iltihakı hakkında ha
zırladığı pakt porjesini de 
Moskovaya bildirmir. 

kabul edilmiş ve uzun müd
det konuşmuştur. Bu konuş-

. malar çok samimi cereyan. 
Fransanrn Anka a elçisı 

B. Maiigli etmiştir. 
.........., W"- e; aE:E!El 

SEi&&!~ 2 :s ·-·-.oı:--::.-;:~--~~--

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
"Belediyeıtıizin himmetini 

Londrada kaydedildiğine b ki• OrUZ" 
göre Rusya ile müzakereler . e 1 Y diyorlar 
hakkında, son günler zarfın- Halil Rifat paşa caddes~nde J-!ilil sokağı sakinlerinden 
da Ingiliz ve Fransız kabine- · aldığımız bir mektupta de~ıyor ~ı: .. .. A w 

1 • d k t as hı·ç " Sokagv ımızın agv zındakı evlerın onun den geçen lagım 
erı arasın a sı ı em . · hhA 
bir an kesilmemiş ve en patlad ğmdan oradan akan pis sul~rın ~ras edeceklerı sı ı 

zarar ve tehlikeler yazın sıcakları ıle hır kat daha artaca-
tam bir fikir birliğinin teza· ı d b k b" · · 
bürüne vesile olmuştur. ğından bu gibi bayati ve sıhhi iş er e ~ek üyü . ~r tıtız-

lik gösteren belediyemizin bu meseleyı de gayretı ıle hal· 
Diğer taraftan birçok hü- letmesini rica ediyor ve onun himmet ini bekliyoruz.,, 

kümetler, ezcümle Varşova 

Bükreş Elçimiz B. Hamdullah 
Suphi 

lstanbul, 26 (Hususi) -
Bükreş elçimiz 8. Hamdul· 
lah Suphi Tanrıöver bugtln 
Bükreşten geldi. Elçimizin 
gelişi Romanya hariciye na• 
zırı B. Gafenkonun Hazira· 
nın ilk günlerinde Ankaraya 
yapacağı resmi ziyaretle atla· 
kadardır. B. Gafenko An· 
karada üç gün kalacak mil· 
teakiben Atinaya giderek 
Yunan başvekili B. Metak· 

Sovyet Rusya Şüraları reiai Kalenin ve 
Molotof Y oldaıla Beraber · 

ve Bükreş hükumetleri mü- Halkın Sesi Hakkın ..... esidir 
- Devamı 4 üncüde - - - - Jlii:.t:i& aSiE -~ 

sasla görüıecektir. 

' 
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Elektrikli etaıven 1 Devl~t k.uşu . . Göğüsten Gelen Kan 
Amerikalılar, Ganster'lerle 1 Fransa şehırlerınden hırı~- ~ Boğazda bir gıcık, biraz 

nasıl başa çıkacaktarını şa- de, müzayede salonunda, bır da kan kokusu, öksürük. 

Tarihte büyük 
iztırap çeken 

haksızlıklara uğrıyan ve 
millet: kahraman bir 

şırdılar. Ne, halk düşmanı fabrika ustabaşısıoın eşyası Mendilin içerisine çıkan mad- ~~~~~~~~-

p O L y A yafası yapiştırıp üstüne 1, 2 mezad edilirken, memurlar- denin arasında kırmızılık 
diye numara koymak, ne dan birinin eline, eski bir görülünce büyük bir telaş. 

o N 
seyyar mitralyöz, ne elektrik kadın perul<ası geçmiş. Mur- Göğüsten gelen kan mutlaka 
sanda~~si, bunların hakkın- dar, yağlı, keçe gibi bir pe- ve her vakit verem hastalı-
dan gelemiyor. ruka. Evirip çevirmiş, alay ğının alameti sayılır ... 

Şi(lldi, bu azılı halk düş- olsun diye başına geçirip, V•rem hastahgv ı gögüsten 
manlarını susta durduracak ~ 
tedbirler meyanında, fennin salına salına dolaşmış ve bir kan gelmesine sebep olur, 
yardımına baş vuran Ame- aralık, perukanın içinden ama, hele biraz durunuz ba-
rikalBT, 'Yeni bir usul icad pıtır pıtır bir şeyler dökül- kalım, gördüğünüz kırmızılık 
ettiler. Elektrikli eldiven. düğünü görmüş. göğüsten mi geliyor? Kan 

Nevyork zabıtası, elektrikli Perukayı tersine çevırıp ağızdan burnun arka tarafın-
eldivenin tecrübesini yap- bakınca bir de ne görsün ? dan, burunla boğaz arasın-
makJa meşgul. Dikişlerinin arası para dolu dan, hançerelerden, nefes 

Eldiven, portatif bir koro- değil mi ? kağıd para ve burularının yukarı tarafından 
pille işliyor ve en tehlikeli madeni para olmak şartiyle da gelmiş olabilir. Mideden 
haydudları, en tehlikesiz şe- tam 19.300 Fransız frangı. gelen kanı da gögüsten gc-
kilde. olduğu yerde kaskatı Yani, bizim para ile takri- liyor diye sanmak mümkün-
durduracak bir nevi kelepçe ben altı yüz lira. dür. 
vazifesi görüyor. Mezad memurları. hayret· Mendil 

Fikir çok güzel amma, ler içinde. Bu perukanın et
nasıl tatbik edileceğini pek 
ıkestire medim. Hangi haydut, rafını sararlarken, müzaye-
polise, kuzu kuzu bileğini deyi yaptıran tellal da, öte-
uzatır da elektrikli eldiveni deki eşya arasında bir tene-
günül rizasile giyer? Külah ke kutu, kutunun içinde de 
degil ki sureti hakktan gö- 3000 frank para bulmuş. 
rünüp giydiresin ! 

ırııııuuwınıııuıı ·ıııııııı 

Çok yUrUyen 
lngilterede hala birkaç 

tane müvezzi kadın vardır. 
Bunlardan bir tanesi, bayan 
Fani King altmış beş yaşın-
dadır, günde on iki kilomet
re yol yürüyerek işini görü
yor. Bayan Kingin büyük 
babası, Edge şehrinde açı
lan ilk postahaneye müvezzi 
olmuştu: Torunu bu işe de· 
vam ediyor. Altmış beş ya
şındaki kadın her sabah 7 
buçukta postahaneye gelir, 
dağıtılacak mektupları alıp 
yola çıkar. 

IUllll'DDUD-lllBll 
n-u,... a.x-~a,1-.,,1 

Avustraıya emnıyet aırek-

törlüğünün hırsız takip eden 
köpekleri çok meşhurdur. 

Son zamalarda Avustural
yada emniyet direktörlüğü 
polis köpeklerine ta uzak
lardan da emir vermek çare
sini buldu. 

Ellerini dokundukları yer
de para bulan müzayede 
memurları, bu uğurlu eşya 

hakkında ne düşünmüşler 
bilmem. Bana kalırsa, peru-
ka, bir aralık devlet kuşuna 
teşehhüd miktarı yuva vazi
fesi görmüşe benziyor. 

nnıınnuıııı-ıaıım 

iki nesll bir arada 
okuyor 

Londrada yeni bir mektep 
açıldı. Bu mektepte modern 
ev bakımı dersleri veriliyor. 

Bu mektebin kayıd şart
ları arasında yaş mevzuu 

81\Wt 4ttM~J~· Jı1s~ıeR~rli85 
devam edebilir. 

işte bunun için, ak saçlı 
ihtiyarlarla, henüz bıyıkları 
terlememiş gençler bir ara
da okuyorlar. Ancak genç 
talebenin sayısı ihtiyarlardan 
fazladır. Mektepte ayni sıra
da okuyan büyük babalarla 
torunlar var. 

içinde kırmıztlık 

görünce birdenbire telaş 
ederseniz bunları ayırd et
mek güçleşir. Mideden ge
len kan siyahımtırak olur. 

Bunun renğine dikkat etmeli
siniz. Kanı görmeden önce, 
burnumuzda, boğazımızda 

şiddetli bir nezle :varsa, ya
hut oralarda polip bulundu
ğunu biliyorsanız•kamn bun
dan ileri geldiğini düşüne
rek telaş etmemelisiniz. 
Göğüsten geldiği - mesela 

göğüs tahtasının arkasında 

duyduğunuz sıcaklıktan belli 

olsa bile mutlaka verem 
hastalığından geliyor demek 
değildir. ~kciğerde, yahut 
borularında veremden başka 
hastalıklardan da kan gele
bilir. 
Vakıa onlar da pek eğlen

reli fi~evler olmamakla bera
ber erhalde verem hasta-
lığı değildir. Zaten bazısı 

insanın hayatını hiç tehlike
y:; koymıyacak kadar ehem
miyetsizdir. 

(De amı var) 

Çakı ile 
Yaraladı 

--::::::::--

-3 
Eski zamanlar, aşağıdaki 

vakadan daha yüksek ve 
ulvi olanını nakledemez: Göz 
leri görmiyen · ihtiyar bir ka 
dının oğlunu jandarmalar 
tevkif etmişti. Kadın, çocu
ğunun derhal Sibiryaya sü
rülmediğini ve Varşova: ha
pishanesinde kapalı olduğu
nu öğrenmişti. Bunun üze
rine hergün gündüz ve ge
ce zavallı aııa, kulaklarını 
hapishaneııin duvarlarına da
yıyarak çocuğunun sesini 
işitmek, kendisine ne yapıl
mak istendiğini anlamak 
için çırpınıyordu. Ve yine 
böyle bekkrkcn, l bir gece 
canhıraş sesler arasında, 

kamçı a!t!ı~da inliyen çocu
ğunun s~w:. i işitti. O vakit 
el yardımi ~..; yolunu bularak 
ve hıçkıra rak, evinde bek
liyenlere hitaben: - çok 
şükür!. haykırıyor!. demek 
k. ~, d d' ı sag.. e ı. 

Bu~kabil cümleleri söyli
yebilmek için .insanların ne 
derece bir manevi ta7.yik 
ve işkencede bulunmaları 

lazımgeldiği hiç düşünülür

mü? 
1831 ihtilalinin kahramanı 

Kontes de Plater'in hika
yesini okurken mağlup ol
muş bu milletin galiplere 
ne derece bir endişe verdik 
leri anlaşılabilir. Kontes po
lis tarafından .ı sıkı surette 
"'"ı ... :.,._. _ .,.1;1 __ ._:.... ...fl'.llc;. ....... 

vatanını terketmeğe bir tür
lü razı olamıyordu. Kendisi
nin lngilterede olduğu söy
leniyordu. Hakikatte o, mem 
leketinin _bir köşesinde, bir 
köylü gibi giyinmiş olarak 
en ağır işlerde çalışarak ya 
şıyordu. Gündüzleri bir hiz
metçi gibi çalışıyor, yemek
leri uşaklarla birlikte yiyor, 
fakat , bütün hizmetkarlar 

Köpeklerin sırtına küçük 
bir telsiz cihazı koydu. Kö
pekler, telsizle kilometrelerce 
uzaktan aldıkları emri der
hal yerine getirmektedir. 

Acaba gangileri daha çok 
çalışıyor dersiniz? ... Kemerde Mehmed oğlu yattıktan sonra Kontes evi-

çobao Osman Pingal, sarhoş- ne geliyor ve etrafında hür-

Gayri mübadillere verilecek 
mallar talimatnamesi 

luk .. saikasile Osman oğlu metkarane toplanmış aile· 
Ali Ozlofcayı çakı ile hafif sinin içinde~ bulunuyordu. 
surette yaraladığından yaka- Bu her günkü, her daki-

-===-~-==--=- lanmıştır. kadaki mücadelede, Lehli-
MübadeJeye tabi olmıyan hane, dükkan gibi mebanide lerin kahramanlık ve feda-

ahaliyc veriler.ek gayri men· azami yüz altın lirayı arazi- Hanri Ford dünyanın bu karlığı yeni bit kuvvet bu-
kuı, mallar hakkındaki ka- de beher dönümü 50 made- gUnKU "azlyetinden luyordu. Milli gayelerini ta-
nun mucibince istihkak: sa- ni kuruşu tecavüz etmemek çok emin ! İıakkuk ettirmek azminden 
hiplerine verilmesi lazım üzere karaine müsteniden Dünyay:t otomobil aşkmı yılmıyarak, hemen hiçbir 
gelen malların tevzii sureti kıymet takdir olunabilir. Bu aşılıyan ve köşe bucağı bu şeyd~n şikayet etmeden, bü 
hakkındaki talimatnamenin karainede, mevcudiyeti sabit "şeytan arabaları,, ile dol- tiUı , gururlarını maruz kal-
altıncı maddesine (istitrat) ve mütehakkak gayrimen- duran Henri Ford, içinde dıkları işkencelerde göste-
olarak aşağıdaki fıkranın kulün bulunduğu mahal aha- yüzmekte olduğumuz bütün rerek ve ' içlerinden birinin 
eklenmesi icra vekilleri hey- lisinden ve tercihen cemiyet siyasi buhranlara rağmen, d~diği gibi: " ıztıraplarımız 
etince kabul edilmiştir_.)- <- azasından takdiri kıymet bugünkü durumdan ziyade- birer kahramanlıktır! ., di-
ra şudur : -.. I komisyonunda münhasıran sile ümidli, ve ticari hayatın yerek her ağır harekete ta-

"lbrar eaecekleri veı:oık~- bu gibi havaide aza sıfatiyle istikbalinden emin bulun- hammül ediyorlardı. 
larda kıymet ve evsaf ve bulun~urulacak bir zattan maktadır. Polonya kurtulmağa 
müştemilat yazılı olmıyanla- istihsal edilecek malumattan ''Bu yıl büyük işler ola- çah,ıyor 
ra ait gayrimenkuller için ibarettir.,, cağına,, katiyetle inanmak- 1793 tenberi Lehliler Fran 

'ELH~M~A ~~NEMASINDA ı ~t-ad.ır •. ____ B_u_g_U-nd_e_n_·:-:::-a·:-:-:-ye·t·=··y-ap.ıla •• n 

ı 
Bugun matınelerden ıtıbaren Fransızca sözlü Yenı· sı·nemada Ucuz 

tki büyük filim birden Yazhk 
~ 1- GENÇ KIZLAR 2 inci Zengin ve şaheser hafta Yeni Kopya - Türkçe 

, Baş rollerde: Luise Raincr·Robert Young- Melvyn Duglas KARA KORSAN 
~ 

2
_ TATLI GÜNAH lzmirde ilk defa - Çinli hafiye Çarliçan 

KİM ÖLDÜRDÜ Baş rollerde: Robert Taylor · Jean Harloy 
Proğramına ilave olarak 

lr an Veli ah J:nın evlenme merasimi ve Nevyork ser
gisinin açılma töreni V. S. 

Milli Şefin çocukları kabulü - Süvarilerimizin 
yahatleri - Haliç tersanesinde yapılan Atılay 
gemimizin denize indirilme merasimi. 

Nis sey
denizaltı 

j :•nslar: Tatlı Gtlnah: 3.15-7.15te. Genç Kızlar: Sve9da, TÜRKÇE EN SON Foks JURNAL 

~ ------İllıı 

...................................................... 
i YAZAN: i . . . . 
i Maurlce Level ! : ..................................................... : 
harekata nazarlarını ve faa
liyetlerini çevirmişlerdi. Pa
riste 1830 ihtilali koptuğu 

zaman, bekledikleri zama
nın geldiğini sanarak on
larda ayaklandı. Fakat bir 
kere daha muvaffakiyetsiz -
liğe uğradılar ve 1844 te 
vatanlarının yeniden taksi
mine şahit oldular. Bu us
lanmıyan adamları ümitsiz-
liğe düşürmek için, çarlık • 
baştakileri vurmağı düşün
dü: Firarilerin toprakları 
müsadere edildi, yüzlerce 
şüpheli adamlar idam edildi 
ve 337 milyon frank kadar 
tutan emlak ve arazileri de 
çar tarafından alındı. 

Son bir defa daha, Leh
liler, inledikleri boyunduru
ğu sarsmak, atmak istediler. 
1862 senesinde 15-16 Ka-

(şüpheli) genç adamların 
hemen hepsi zabıta tarafın • 
dan toplandı. 22 Kanunsa
nide daha vahşi ve daha 
kuvvetli bir ihtilal patladı. 
O vakit Rus imparatorluğu, 
müthiş surette tehlikede bu
lunduğunu anlıyarak, Prus .. 
yadan yardım istedi ve bu 
devletle, ihtilalcileri ezmek 
için 8 şubat mukavelename
sini imzalandı. Bu kadar fe
na hareketlere kımıldama
dan bakan Avrupa, düştüğü 
atalet uykusundan kalkınır 
gibi oldu. Fransa, İngiltere 
Avusturya itiraz ettiler. Gor
tschakoff bu devletlerin söz
lerini hakaret derecesinde 
retddetti. 

Rusyanın harekatında ser
best olduğunu ve devletle
rin itirazlarına kulak bile 
asılmadığını göstermek için 
ihtilal harekatı kan içinde 
boğuldu. Mücadele hakiki 
bir katliam mahiyetini aldı. 
20 bin Leh harbederek r öl
dü; 500 siyasi şef idam e
dildi. Çarlık kat'i galibiyeti 
elde ettikten, 10 bin mülk 
sahibi, vatan topraklarını 
terkettikten sonra, bu falih-

I 
siz milletin mukadderatını 

tayin için ağır kanunlar va
zedildi. O zamana kadar 
dokunulmıyan milli lisan 
menedildi. Lehlilerc"", memle
ketlerinde emlak almak hak· 
kı menedildi. Hatta, kanları
nı döktükleri memleketleri
nin ismi bile 1868 de ta
mamile kaldırıldı. Eskiden 
Polonya olan yer, artık Vis
tül vilayeti olmuştu. 

Rus Polonyasında bu fa· 
ciavi hadiseler cereyan et
mekte iken Prusya Polonya
sında da vaziyet bundan da
ha iyi değildi. 1815 tenberi, 
Prusyalılar beyhude yere 
Polonyayı Cermenleştirmek 

istemişlerdi. Fakat Rusyada 
olduğu gibi, Lehlilerin, va
tanlarına, adet ve ananele
rine, geçmişteki şereflerine 
olan sarsılmaz bağlarını kar
şılarında bulmuşlardı. Bu 
millet, acı ve ıztırap içinde 
büyük bir ulviyet gösteri
yordu. 

Dumouriez : "Prusya Po-
lonyasında kadınlar, erkek
lerden ziyade erkektir.,, di
ye yazmıyor mıydı ? 

-Devamı var-

Çekoslovak
yanın altınları 

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

Londra (Radyo) - Çeko .. 
Slovakya'ya ait olan ve Is· 
viçredeki beynelmilel tediyat 
bankası vasıtasiyle lngiliı 
devlet bankası nezdinde de· 
po edilen altınları Alman· 
ya'ya iade edilecektir. 

--~--

Dolandırıcılar 
yakalandı 

Keçeciler Yeni müzayede 
bedesteninde Yusuf oğlu sa· 
bıkalı lsmail, Mustafa oğlu 
Şükrü ve Ethem oğlu Emin, 
hile ve desise kullanmak 
suretile kıymetsiz bir sa.ttı 
beş liraya satmak suretile 
Ömer oğlu Ahmedi dolan· 
dırdıklarından yakalanmış
lardır. 

TAYYARE Sineması Telefon 
3646 

Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1- Kızlar Pansiyonu 
Meşhur Fransız 

2- Aşk 

(Le Mioche) 
komiği Lucıen Baroks'nün 
ve kahkaha filmi 

Senfonisi 

neşe 

Charles Boyer ve Catherine Hepburn gibi iki dahi ıa· 
natkarın ibda ettiği büyük aşk ve musiki filmi. 
İlave olarak: Metro Jurnal (dünya haberleri) 

Seanslar: Kızlar Pansiyonu: 2.30-5.30-9 Aşk senfonisi: 
4.15-7.45 cumartesi ve pazar:lde(Aşk Senfonisi)ile başlar 

Fiyatlar: hususi 30, balkon: 25, salon: 20ve talebeyelOkrt, 
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1o.tlfız1oa Poatalarıl Erkekler ka- :jı KADINLAR 
l1ZUNLU<lU pd 1 Erkeklere göre neyi 

. ıeKca. ı20Kw. ın arın nere- 1 • b·ı· 1 ? 
ı74111.15195Kca. 20KW. 

1
-- • b k 1 YJ J lr er 

• 9465Kca. 20KW • enne 8 ar 8f Kadınların hiç bir şey 
•m 1'f Amerika'da istatistiğin her bilmediklerini söylemek hak-

k (Neıeli mllzik) faahada"fmuazzam terakkiler sızlık olur. Onlar, bir erke-
yapmakta olan bir fen oldu- ğin hiç : bir zaml\n beceremi-

ket saat ayan, jı{ bug!'~ he_!'keıce maUim yeceği bir çok şeyleri yap-
•eteoroloji bal;er- ~bir_hakikattir. En son ve en maıını çok iyi bilirler. işte 

acaip istatistiklerden biri de, bunlardan bir kaç tanesi : 
it mlziii 

M&zik 
.. Pi.) 

Amerikalı ruhiyat ilimlerinin Yazın bile soğuk alıp bas-
(kanıık 'Ameıika•n muhtelif şehir- talanacak dereced .. hafif el-

!İÜind.: yaptıkları iki aylık biseler giymek. 
ram 

"k (Danı saati-Pi.) 
k mtıziği (Fasıl 

) 
llfma (dıt polotika 

k mlziği 
puaelik peşrevi 

ıehnaz puselik 
(Bir devlet için) 

Hayrinin ıehnaz 
=. (Ateı gibi bir) 

ıehnaz beıtesi : 
t) 

Ôztohrak ıehnaz 
(Caşedip gaz yaıı) 

~ir mtlşahededen-sonra yap- Çok sıcak mayileri bile 
tıkları istatistiktir. mllşkülitsız içmek. 

Au Alimlere göre, 1.000 Eski elbiseleri en muvafık 
erkek: nzerinde ve istifadeli tarzda kullan-
550 Erkek bacaklara, mak. 
200 Erkelr gözlere, icap ettiğii zaman gayet 
100 Erkek göğüse, " yumuşatıcı ,, göz yaşlaı ı 

40 Erkek roba, .dökmek. 'g ' 
30 Erkek ellere, Mağazalardan alınmış bir 

şeyi geri vermek veya dc-
30 Erkek mücevherlere, ğiştirmek. 
20 Erkek el çantasına, Erkekler,e mahsus eşya 
10 Erkek saçlara, satan mağazalardan alı ş ve-
5 Erkek de iskarpinlere riş etmek (halbuki bir erkek 

bakarlar. kadın eşyası satan mağaza · 

Bunun yekünu, 985 ediyor. larda daima gülünç olur). 
taka imi 

puaelik 
Acaca geri kalan 15 erke- Hediye seçmek. 

tarkı : · h" •b' b k d ~ Hiç bir şey söylememek 
ğın ıçlc! ır 9eye a ma ~5~ için, up uzun bir mektup 

deminden) 
~unun ıehuaz pu

: (Yolun bulmam) 
ıebnaz puaelik 

· dilberdir) 
Ôztopratın ıehnaz 
~ ıemaisi. 

nı zannediyor musunuz? yazmak. 
••••DDD111n• •••••0111111 Canı istediği zaman şiş-

Evlenmeleri -------
Kolayıa,tıran danı,ma 

servlel 

manlayıp canı istediği za
man zayıflamak. 

Sinemada, beğecJdiği yeri 
buluncaya kadar yirmi kişi
yi rahatsız etmek! .... 
••---• •••anı11ııuıın•• leket -t ayan, 

IDeteorolo ji baber- Hukuk mezunu lıyas Ôz
:onaran 'ın idaresi :,:::altında ı Av 

Malzemeleri (Mahmud dai· 
• Yazan : Kemal 

> tahvillt, kam
Ye ziraat borauı 

li plaklar R. 
k (K Gç6k orkes

: Necip Atkın) 
hk posta kutusu 

· erle) 
(Kabare mllzigi 

KôDak kar911ında · Glizel 
lzmir han No. 17 

Evlenmek tabii bir ihtiyaç 
ve ayni za . anda içtimai bir 

-vazifedir. işlerde mahremi-
:yet :esastır. _! ~ : 

h"t - Emval idmai,-yazı 
ve terctlme itleri 

2 - iş bürosuna müteal-

lik yazı ve muameleleri için 
dahi milracaat edilebilir. 
Telefon 2848 yazıhane 6ğle 

• ajana haberleri vak•t•i•d•e-aç•ı•k•tı•r·----• 
P.tt:r(C.'zband-pl.) 17.35 Müzik (Pazar çayı- pi.) 
p ·pralr•hH 18.15 Çocuk saati 
ram t8.45 Müzik (Pazar çayı-Pi.) 
k (KlçGk orkes-"' deVam. t 

: Necip Atkın) G 19.15 Tilrk müziği (Fasıl he-
Qaleket saat ayarı, yeti) 
._.teoroloji haber- 20.00 Memleket saat ayarı, 

,ı K.. • ii 
1 L==~~ oşesı e 
1 ils~~~S:ıın ııııwııı:uuımuı ııımııımmııRıuı nıuıııı ;;: 

Kesmez 
Olur mu? 
Erkek traş .• olacaktı. 

- U sturam kesmiyor! 
Dedi, karısı kızdı: 
-- Sen de ne tuhaf adam

llJI, biç·.kesmez olu(mu, bi:
raz evvel Ben onunla ağaç

tan dallar kestim, gayet gü:"" 
zel kesiyordu. 

Kaza 
iki yaralı .. hastanede kar

şılaştılar. Biri ötekine sordu. 
- Geçmiş ~olsun, otomob · ı 

kazası mı? 
- Evet. 
- Nasıl oldu! 
- Karam kullanmak istedi, 

ben de bıraktım. 
- Hıta "etmişsiniz ... 
Sonra öteki sordu: 
- Ya siz, sizde mi otom ... 

bil kazası? 
- Evet. 
· Nasıl oldu? 
• Karım kullanmak iit..: ! ·. 

Bırakmadım. 

Aşk 
- Kocacığım seni eğlend i 

reyim mi? 
- Nasıl eğlendireceksin. 
- Aşkımla. 

- Meseli? 

"k (KGçitk orkeı-
.ajans ve meteorolÖ)i haber-"' 
[leri. Sayın MUfterllerlnt" 

: Necip Atkın) 
Tnrk mGziği t 

t aP .. revi 
liakkının :nihavent 
<teryad ile yad.) 
ha nihavet prkı : 

baiJamab) 
tarkı (Sayle ne-

20.15 Tnrk:mnziği 
21.00 Neteli pliklar - R. 
21.10 Mlizik (Feyha Talay -
Violonsel). 14 yatında genç 
violonaelistin kardeılerine 
konseri. 
21.25 Milzik (Riyaseti Cum-
hur Bandosu - Şef : Ihsan 
Kilnçer) 
22.00 Anadolu ajansı (spor 
servisi) · 
22.10 Müzik (Cazband) Pi. 
22.45-23 Son ajanı haber
leri ve yarınki program. 

1';g1ndea itibaren iki b6yiik ve etsiz filim 

türpark Sinemasında 
iki Aık Arasında 

FRANCHOT TONE 
REEN:o·suLLIVAN - VIRGNIA BRUCE 

11 ea b&yGk hutaneai Nevyork belediye haata
akallara durgunluk veren faaliyetini ve iki aık 

bocahyan bir doktorun aşk macera•ını g&ate-
ren mOeuir ve b&ytik bir filim iN ÇiN Şlrley Temple 

izia ıevgiliai kGçtık ıanatkinn yilzlerce defa 
"L._ bile g6rGlae doyulmıyacak ıaheaer 
l~r: her2'1n iki Atk ara11nda 3 • 6 - 9.15 

4.20-7.30 cumartesi ve pazar 1.15 te başlar 1 

Mühim ilin 
Yeni mevsimin yaklaşması dolayr .. i)I~ n.Üf ssesemb kimvevi 

temizlem, ve boyama itlerrc-i bir iot:sn~ olmak 
üzere fiatleı·: C" j·~l ;;~ · r 

Bu mevsiın için 
Rekabet kabul etmiyecel-- derece. de tenzilit 

ltinab işleriyle şahret kazanmış ohm müessesem bu fevkPl· 
ide iskontosu ile sayın müşterih. riıt · ,. teveccühünf; 

kazanacağına emiı.cl i 

ŞARL PRIMOS 
BUyUk Kardlçall Han No. ••Telefon : •••• 

2-
3-

minetme-

kle 

her 

bera

ber 

türlü yün

lü, ipekli 

kumaşla· 

rın aslını 
• • ve rengını 

bozmada
n temizler 
dve elleri ka~·ıı
yen bozmar, ha
lla zaytlnyaOın
dan yapdm1, en 
temiz sabundur. 

• ıd• 1 (Li\lu Markasına Dikkat) Ami· 
cı 1 n '(""" e s ztı ç a - li o ııit fa brik ası ticarethanesi 

ki Telefon: 3047· Tel. Omidun 
f lll yumuşa ı- . (Kesstane Pazarı İzmir) 

1937 - 1938 Selinik sergi
sinde birincilik madalyasıpı 
kazanmıştır. .................................................... 

Terzi Kizım 
Sanırüder 

1 zm ir: Yeni Kavaflar çarşııı 
DO. 35 

Avrupanın yiikaek teni mek· 
binden diplomab 

Peşin ve 
Taksitle 

--------Dr. Fahri ftık 
lzmir Memleket Hutaneai 

Rontkea Mltebauıu 
Rontken ve elelıtrilt ı ularlin 

yapılır ıklnci 8eıfer So 
No. 29 T§ LEFON 2541 

Sjj 

elektirk tedavili 
ıuı i r • Biri mci bayler ı So 

:'-l '>.: SS Telefo11 : 3'79 
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Nevyork ser 
sinde Tüt1' 

pavyonu 
_..... 

""''""''~""""""'""""""'-~~~ . 

Gelenler 
Türkofis neşriyat müşa

viri B. Sidi Karasu Anka:. 
radan, iş bankası müfettiş 
muavını B. Oğuz Yalman 
Manisadan şehrimize gel
mişlerdir. 

--~~--
Şehir kısa haberlorl 

Defterdarlık tahsilat kon
trol memuru B. Tahsin 'in 
maaşı otuz liraya çıkarılmış
tır. 

§ Maarif müdürü Ali Riza 
Ôzkut. Tire ve Bayındır 
mekteplerini teftişe gitmiş
tir. 

§ Dün vilayetin ekseri 
yerlerine bereketli yağmur
lar düşmüştür. 

§ lzmir muallimler birliği 
kendi kendine feshedilmiştir. 
F esh keyfiyeti dün vilayete 
bildirilmiştir. 

§ Iskin müdürlüğü kad
rosunda dört memur açıkta 
kalmıştır. 

--:~.:!:::--

Arabaya taar
ruz etti 

Keçeciler Anafartalar cad
desinde Murtaza oğlu Meh
met Çetin, Riza kızı 28 ya
şında umumhaneci Memnune 
Eriş ve Ahmet kızı 27 ya
şmda Saime Ayarın araba
sına atlami\k ve Memnune
ni.ı kollarından çekmek su
retile taarruzda bulundu
ğundan yakalanmıştır. 

--lilE:iii!:-

Fehimenin 
Evine girdi 
Alsancak Celal Bayar cad

desinde Rağıp oğlu Naci 
Cumba, evvelce nişanlısı olup 
sonradan ayrılmış olan Mus
tafa kızı Fehime Eyişenin 
evine girdiğinden yakalan
mıştır. 

lngiliz - Rus ve 
Fransız anlaş

ması 

- Baştarafı 1 ncide -
zakerelerin cereyanından ha
berdar edilmişlerdir. 

Londra, 26 (A.A) - lngi
liz - Fransız • Sovyet müte-
kabil yardım paktının nihai 
metni dün öğleden sonra 
Fransa hükümetine tebliğ 
edilmiştir. Fransa hariciye 
nezareti metni tetkik etme
ğe başlamıştır. Yakında ko
layca bir itilafa varılabile
ceği salahiyettar mahafiller
de söylenmektedir. 

Moskova, 26 (A.A) - Sir 
Vilyam Seeds dün B. Molo
tof tarafından kabul edil
mittir. lngiliz büyük elçisi 
sanıldığına göre Sovyet halk 
komiserleri meclisi reisi ve 
hariciye komiserini lngiliz 
kabinesinin son kararların
dan haberdar etmiştir. 

Paris, 26 (A.A) - lngiliz 
hükümeti, lngiliz - Fransız, 
Fransız - Sovyet anlaşma 
projesini bugün Fransız hü
kümetine bildirmiştir. Kat'i 
şekil hakkında iki hükümet 
bu gece mutabık kalacak
lardır. 

Italya · gazeteleri Belçikaya Fethi Okyar'ın hitabesi ve 
hücum ediyorlar lngiliz inilleti 

- Baştarafı 1 ncide """ -
Roma, 26 (Ö.R) - Popolo di Roma gazetesi Belçika 

gazetelerine şiddetle hücum ederek bunları, ltalyaya:karşı, 
menfur ve hacaletli bir mücadele açmış olmakla ve kaba
lıkta lngıliz ve Fransız gazetelerini de geçmekle itham 
ediyor. ltalyan gazeteri şunu müşahede ediyor: Temayülleri 
ne olursa olsun, bütün Belçika gazeteleri hem Aranavutluk 
meselesinde, hem de Alman - ltalyan ittifakının aktinden 
sonra ltalyaya karşı ayni tavrı takınmışlardır. 

"Popolo di Roma,, şunu ilave ediyor : 
"Ecnebi ideolojilerinin kölesi olduğu ve parolasını hariç

ten aldığı maliim olan bu gazeteleri Belçika milleti ile bir 
saymak, bunlara çok şeref vermek olur.,, 

Müstakil grubun azaları 
Ankara, 26 (Hususi) - Cümhuriyet Halk Partisi meclis 

Grubunun sinesinde teşkili takarrür eden müstakil grubun 
azaları, Büyük kurultay yeni nizamnameyi müzakere ve ka
bul ettikten sonra son toplantı gününde seçilecektir. Aynı 

toplantı gününde Parti umumi idare heyeti seçimi de taze
lenecektir. 

--------~-:.7~--------
R~s Orduları Başkumandanı 

Londra'ya gidecek 
Londra, 26 (A.A) - Sovyetler birliği Milli müdaffa ko

mis~ri ve Rus orduları başkumandanı Mareşal Voroşilof 
eyliilde yapılacak büyük lngiliz manevralarında bulunmak 
üzere Londra'ya davet edilmiştir. 

Telgraf ve Radyo Hülasaları 
Bugün Pariste Elize sarayında Reisicumhur Lebrunun 

riyasetinde Nazırlar meclisi mühim bir toplantı yapmıştır. 
Toplantı devam etmektedir. 

§ Paristden şimdi alınan bir radyoda Rus hükumetine 
bildirilen poroje Rus hükümeti tarafından kabul edilir edil
mez teahhüdler ilin edileceği bildirilmekterdir. 

§ Danzigde yeniden vahim hadiseler baş göstermiştir. 
Almanlar serbest şehirde sudan bahanelerle mütemadiyen 
Lehlileri tevkif ettikleri gibi tahriklerine devam ediyorlar. 

§ Polonya hükumeti Danzig hadiselerini pek yakından 

takib etmektedir. Gazeteler .şunları yazmaktadırlar: 
"Polonya lüzumlu dakika geline~ vaziyete hakim olmağı 

bilecektir. ,, 
-------·nıınnaııon-------

Dikka tsİz}İk 
yüzünden bir 

facia 
Eskişehir (Hususi) - Se

ferihisar caddesinde oturan 
bayan Merziye temizlik y~p 
mak üzere saçlarım gazyağı 
ile yıkamıştır. Kadıncağız 

saçını gazla yıkadıktan son
ra güneşlemeğe başlamış, 

bir müddet böyle beklemiş, 

canı sıkılmış bir sigara yak
mıştır. işte bu esnada kadı- ' 

mn saçları ateş almış alev 
derhal bütün kasafını sar-
mıştır. Kadın kurtulmak için 
şaşkın bir halde sağa sola 

In2iltere 
Japonyaya bir nota 

verdi 
Tokyo '.l6 (A.A) - lngi

giliz gemilerinin ve bilhassa 
Ranpura vapurunun açık 

denizde Japon harp gemi
leri tarafından tevkifi üze· 
rine lngiltere büyük elçisi 
şiddetli bir protesto notası 
tevdi etmiştir. 

--::~:::::--

In2iliz - Rus 
Anlaşması gün 

meselesidir 
Londra 27 ( Radyo ) -

Ingiltere ile Fransa hüku
metleri anlaşmış bulunmak
tadır. Rus anlaşması gün 
meselesi olmuştur. 

~------
Londra 27 (Radyo) - Türk lngiliz anlaşması dolayısile Bu büyük elçi, bu bit 

BoJu meb'usu Fethi Okyar tarafından büyük Britanya din- sözü size ·ve sizin vasıta 

hazdır. Ümid ederim ki 

liyicilerine hitaben radyoda söylediği lngilizce hitabe Ingili~ 1 
la Türk milletine hitap 

milleti üzerinde çok iyi tesirler hasıl etmiştir. · ı mek benim için büyiik 
_......_ 

Mussolini ile Hı.tler artık baş- rakki ve barışın canlı . 
muneleri halinde bu se 

ka lokma yutamıyacaklarmış. 1 getirdiğiniz kıymetler k• 
sında duyduğumuz mi~ l' 

Paris 27 (Radyo ) - Bura gazeteleri ezcümle şunları ' bu sözlerimle hakkile ıf• 
yazmaktadırlar: edebildim. 

" Bizi nutuklarile ve harb hareketlerile tahrik eden ve 
Avusturyayı, Çekoslovakyayı ve Arnavudluğu ortadan kal-

dıran Hitler ve Mussolini artık bundan sonra başka bir 
lokma yutamıyacaklardır. ,, demektedirler. 

Y ozgaddaki alayımıza San
cak verildi 

Yozgad 27 (Radyo) - Dün büyük merasimle Ordu mü
fettişi O rgeneral İzzettin Çalışlar tarafından 93 ne~ alayı 
kumand.ı . · a sancak teslim edilmiştir. Bu münasebetle 
İzzettin Ç ı'ışlar tarafından bir nutuk söylenmiş ve hanret
le alkışlanmıştır. 

........................................................................... , ...... 
• 
lzmir Askerlik Şubesinden : 

Bilumum yedek subayların yoklamalarına 
başlanıyor. 

1 - lzmir askerlik şubesinde kayıtlı 
bayların mutat senelik yoklamaları 1 
nünden itibaren başlıyacaktır. 

bilumum yedek su
- Haziran - 939 gü-

2 - Herhangi meşru bir sebep dolayısile Haziranayı 
zarfında şubeye müracaat etmiyenler yeni adreslerile def
ter sıra numarasını sicil ve kayt numaralarım bu müddet 
zarfında şubeye taahhütlü mektup yazmak suretile bildire
rt' k behemabal yaptırmaları icap eder: 

3 - Muayyen müddet zarfında yoklamalarını yaptırmayıp 
lakayd kalanların bilahare vaki olacak herhangi bir itiraz
ları nazarı itibare almmıyarak haklarında cezai muamele 
yapılacaktır. 

4 - Yoklamalar yapılır1<en izdihama meydan verilmemek 
üzere aşağıda yazılı günler hizasında gösterilen sınıflara 
mensup yedek subayların bu günler içinde behemahal şu
beye müracaatları lazımdır. 

A - Piyade : 1 - 6 - 939 gününden 5 - 6 - 939 günü 
akşamına kadar. 

B - Topçu ve Ölçme : 6 - 6 - 939 gününden 8 - 6 - 939 
akşamına kadar. 

C - Muhabere ve istihkam: 9 - 6 - 939 gününden 
10 · 6 - 939 günü öğleye kadar. 

D - Nakliye ve Demiryolu: 12 - 6 - 939 gününden 
14 - 6 - 939 günü akşamına kadar. 

E - Levazım Deniz ve Hava : 15 - 6 • 939 gününden 
17 - 6 • 939 günü öğleye kadar. 

F - Süvari : 19 - 6 · 939 gününden 20 - 6 - 939 günü 
akşamına kadar. 

G - Hekim, Eczacı, Veteriner, Kimyaker ve Diş hekimi: 
21 - 6 - 939 gün nden 23 - 6 - 939 günü alfşamına kadar. 

H - Jandarma Askeri Hakim ve Haı p sanayii: ?.6-6-939 
günü akşamına kadar. 

1 - Sanatkar, Hesap ve Muamele memurları: 27-6-939 
gününden 28-6-939 günü akşamına kadar. 

J - Yedek subay defterimizde kayıtlı bilumum subayla
rın •senelik bu yoklamalarını vaktinde yaptırmaları lüzumu 
ehemmiyetle ilan olunur. 

--------
Adliyede 

fzmir adliyesinin yeni t 
fi ve tayin listesi tebliğ 
miştir. 

lzmir cümhuriyet müdd 
umumisi B. Kemalettin ~1tt1• 
mun. ticaret reisi B. G 
Kinoğlu 90 liraya, 45 
maaşlı lzmir icra muavin 
kimliğine Tire hukuk h• 
mi Ahmet Kabakçı oğlu 
fian, 55 lira maaşlı KeOI 
paşa hakimliğine Konya 
sı Osman Yeten terfian, 
lira maaşlı Bayındır so 

hakimliğine Midyat s 
hakimi Enver Yaşar terf' 
Tira hukuk hakimliğine , 
yon hukuk hakimi Me 
1 orun terfian, lzmir icı' 
hakimliğine Ödemiş aza ~.. r 
avini Ahmet Çelebi terfi 
tayin edilmişlerdir. I' 

Birer derece terfi edeol 
Seferihisar müddeiutıl tfı 1-r 

muavini Enver Hakt•O 
f oça. müddeiumumisi lb~ 

1 
idil, lzmir ceza hakimi I 
mail Kemal Aksut, Berg• f 
hakim muavini Melahat ~ 
ran, lzmir icra hakim O'_.., 
vini Nimet Hamdi ToJj 
İzmir sulh hakimi Ziya l A 

çınkaya, Kem~lpaşa soİ 
h:tkimi Nihat Uney, Iı 
aza muavini Piraye Pila•ot: 
lu, Çeşme hakimi Sami >-!', 
yer. lzmir sulh hakimler:, 
den F eruh Adalı, lzmir ;,. 
gu hakimi Sıtkı Yusuf ·'r' 
lzmir azası Feyzi Uslu b• 
derece terfi etmişlerdir. ·et' 

35 lira maaşlı lzmir ı , 
memurluğuna Gelibolu ~ 
kim muavini Mevhibe N• 
ye Korur tayin edilmiştir• i 

Terfi eden müddeiuıııt,. 
ve hakimlerimizi tebrik e 
riz. __ ,.......,. ___ 

Emekli ve ölı' 
sözlerin maJ koşmuş avazı çıktığı kadar 

haykırmıştır; fakat koştukça 
alev başını, biraz sonra da 
vucudunu sarmağa başla

mıştır. 

iSTER GUL İSTER AGLA 
____ _,_ 

H • 'd l A .,1ı•: ususı ı are er ve r- ı,rt 

Feryadı duyan komşular 

eve girdikleri zaman zavallı 

kadıncağızı baygın ve bütün 
vücudu yanmış bir halde 
bulmuşlardır. Kadın hasta-
neye kaldırılmışsa da kurta
rılamıyarak, ölmüştür. 

--::::::::--

Blrbirlerlnl dövdüler 
Çorakkapı Çayırlıbahçede 

Midillili lbrahim oğ. 50 ya
şında Ahmet, Erzurumlu Be
dir kızı 20 yaşında Hatice 
ve Bedir kızı 17 yaşında 
Vesile, kıskançlık yuzünden. 1 
birbirlerini döverek hakaret ı 
ettikleri şikayet edildiğinden 
yakalanmışlardır. 

B k t hl•k ı• • • f ra - lstanbul belediye ıf use ço e ı e ı ımış... tekaüt sandığından Jll~i-
111111 alan emekli ve öksUzle 1' 

Bunu Avrupalı bir doktor söylüyor .. biz değil.. Bu doktor. busenin insan neslini inkı- 939 mali yılı birinci altı 'dl 
raza sürüklediğini ileri sürmüş .. fakat buna herkes gülmüş.. tabii buna en çok gülen de lık yoklamaları hakk•~lj' 
sinema artistleri olmuş... \fi 

Bu hususta fikri sorulan bir artistin verdiği cevab şu: Dahiliye Vekaletinden . tit· 
- Buse belki tehlikelidir. Derler. Hiçbir vakit.. sabahtan akşama kadar sütudyoda ~;~la!~lar~amli:yık ge:ı~!r.'e" ~ 

öpüştüğüm halde ihtiyarlık hissetmedim .. hem canım ölüm olsun da buseden olsun, ben ·ı c 
ona çoktan razıyım. Buse belki Eskimolarda olduğu gibi olursa tehlikelidir. Çünkü onlar ehemmiyetle tetkik edı e 11• 
burun buruna sürterek öpüşürler. Bu suretle nezle geçmesi ihtimali vardır. ve maaşlarını bankadan. te' 

Bir başka kadın artiste sormuşlar: Ölelim canım ölelim .. Bu yüzden ölelim .. demiş. mak üzere istihkak sab•PJ•' 
Tanınmış bir kadın artiste daha sormuşlar .. - ismini hepiniz bilirsiniz - o da şu cevabı rine vesika verilirken yolı'Iİ' 

. .. e ı 
vermış: ma muhteviyatına gor ,f' 

- t\im demiş onu? laf!. Ben kalabalık bir tramvay veya otobüste, erkeklerle kucak şikleri olup olmadığı e!r 
kucağa, burun buruna giderek baygınlıklar geçirmektense .. günde yüz defa buse yüzün- lıca {özden geçirilecektır· e' 
den ölmeğe razıyım .. Demiş... \ o 

Ey kari; Doktorun bu iddiasını. Artislerinde bu cevaplarını oku, sonra da: y aklaması alınmıya tad'1 \.~ 
mekli ve öksüzlere yok ,ıf' ı."'lt 

İSTER GUL İSTER AGLA işi bitirilmeden önce dl 

~~Z~S3SE:s:sE~aı?~~~-ze:se:ı:!3:~:iii!!:a38E~aa ları ödenmiyecektir. / 

zengin Olmak 
teter•enlz Piyan20 Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız çH.·k~'Xı'is:;;u• ~N~ERİ k·~f' .. ~·rı.,.ı 


