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8 al kan Antantı Bükreşte toplanacak 
~ ~~~~~~~~~~--, 

Suriye Dört devıeı Da. nazırlari Universitede • • • 
Muhalefet liderinin 
talepleri kabul edildi 

Yeni kabineyi 
maliye nazırı 
yapacaktır 

Beynelmilel vaziyeti tetkike, Antantı alakadar eden 
meselelerin görüş birliklerini teyide fırsat bulacaklar 

Gençlerin ilk yılda ayrıca bir d eneme lmtihanma 
tibl tutalınalal'I düştintutlyor-

Bulgar Başvekili Köse lvanof Şubat içinde Ankarayı ziyaret 
ed~cektir. Ziyaret programı yakında hazırlanacaktır 

M. Müdafaa Vekilinin mazbatası 
Mecliste alkışlarla karşılandı 

Ankara 18 (Hususi) - Milli müda
faa vekili emekli general Naci Tınaz bu 
gün vazifesine başladı. Vekalet erkanının 
tebriklerini kabul etti. 

BOYOK MiLLET MECUSINOE 

Bedin 18 (ö.R)-Alman ajansı 
bildiriyor: Suriye ınebusan reisinin ANKARA, 18 (Hususi) - Balkan 
iftirakile Reiaicümhur ile muhalefet Antantı hariciye rumrlan ıubatm iJlı: ıün-
lideri Şehbender aruında göriifme· )erinde Bükreşde mutad toplantdannı ya· 
]er olmuttur· Mulaalefet lideri muh- pacaklardır. Bu toplantıya hariciye veki-
temel uzlqma için ıu prtlan ileri limiz B. Şükrü Saraçoğlu da iftirak ede-
aiirmüttür: cektir. Antanta dahil bulunan dört mÜt· Ankara 18 ( ö .R) _ Büyük millet 

1 - Milletin emniyetini haiz bir tefik devlet bu toplantılannda beynelrni- meclisi Refet Canıtezin riyaseti altında 
hükümetin tetekküliinü mümkün lel vaziyeti gözden geçirmeğe ve Balkan toplan·mıştır. Kazım Özalp·ın milli mü-
kdmak menı bugünkü bükümetin Antantmı alakadar eden meseleler üze- dafaa vekaletinden istifası ve yerine 
iatifuı, rinde görüı birllkl~ini teyide fırsat bu- Bursa mebusu emekli general Naci Tı-

2 _Fransa - Suriye anlafmasına lıtcaklardır. nazın tayini hakkındaki riyaseti cümhur 
müteallik bütün mukavelelerin fes- Bl!LGAR BAŞVEKlLtNiN tezkeresi okunarak alkışlarla Icarıılandı. 
hi, ZtYARETI Ruznnmcdeki maddelerden, ordudan 

3 - idarede temizlik yapılmasL çıkarılan 12 yaşından yukarı hayvanların 
Politik mahfellerde zannedildiği· ANKARA, 18 (Hususi) - Bulgar köylü ve yeti~tiricilere satılması, Türkiye 

ne göre Reisicümbur ve mebusan ba,vekill B. Köse lvanof, önümüzdeki - Finlandiya ve Tüıkiyc - lsveç ticaret 
_SONU 4 UNCU SAYFADA- Rumen kabinesi erkanı tadilattan sonra(Milli B irlik) partisinin ilnifo._rm_a_la_n_·v_ıe ___ -_ sc+--ONU 4 ONCO SAYFADA_ - __ 1 anlaşmalanna bnğlı listelerde değişiklik 

Cebelu .. ttarık sularında Fuarda ::~~~:;:l:~n;ü~~iy:n;aş~~~;:~c~~:! 
mukavelelerinin tasd iki kanunları ikinci 
mü1.akered e knbul edilmiştir. 

ONIVERSITEDE 

Seksen parça Fransız harp gemisi 
manevralarına başlamak üzeredir 

Az fak at Bu manevralar 
Şimali Alrlkanın müda· 

'T' k laa tertibatmm 
J O • • • müesserlyet derecesini 

Memur kullanmak 
esaslı prensibimiz 
olmalıdır .. 

~·-
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Barem kanununun Büyük Millet 
Meclisinin encümenlerinde tetkiki 
hemen bütün mebusların alakasını 
celp eylemiştir. 

gösterecek. .. 

Paris 18 (A.A) - Atlantik filosu ile 
Akdeniz filosu yarın Afrika sahilleri ile 
Cebelüttıırık boğazı açıklarında icra edi
lecek olan büyük manevralara i~tirak et
melt üzere bugün Breat ve T oulon üssül
harckelcrinden aynlacaldardır. 

1ki filonun ve Faaın kara kuvvetlerinin 
müttcrek hareketleri Casablanca önünde 
yapılacaktır. Akdeniz filosu Mart ayının 
ilk günlerinde üssülharekelerine avdet 
etmeden evvel ıimali Afrika limanlarını 
ziyaret edecektir. 

Atlan tik filosu T oulona 1 7 ıubatta 
dönecektir. 

Bazı cüzütamlar Suriyeye doğru ceve· 
lanlanna devam edecclder ve iki tahtel
bahir de garbi Hindistana gidecektir. 

Yeni kapıların 
ihalesi yapıldı 

Ankara 18 (Hususi) - Maarif vekili 
- SONU 4 ONCO SAYFADA -

Fuarda hayvanat bahçesini ziyaret edenler çoktur. 
- YAZISI 2 İNCİ SAHİFEDE -

Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel 

incir ve tütünün 
Borsada satılması 

için tetkikler 
incir mahsulünün önümüzdeki 

seneden itibaren borsada nümune 
üzerinden aatılması için alakadarlar
ca yapılmakta olan tetkikler aona 
ermittir. incir mahsulünün, nümune 
üzerinden borsada satılması için hiç 
bir mahzur bulunmadığı anlatılmıt
tir. 

Tütün mahaulünün de boraada 
aatılması muvafık olup olmıyacağı 
me9Clesi lizerindeki tetkikler, henüz 
tamamen neticelenmemiftir. Bunun 
için tütün tüccarlarından baıka. 

müstaluillerin de mütalaaları alı

nacaktır. 

Encümenlere dahil bulunan ve bu
Junmıyan mebuslar müzakerelere ya
kın bir alaka He iştirak etmektedir
ler. 

Bunun sebebi gayet basit ve tabi
tdir. Memur sınıfının umumi hayab· 
nuz üzerindeki rolü büyüktür. Me
murların çalışma kudret ve kabiliyeti 
bütün memleket işlerinin yolunda 

Ordu erkanı harbiye reisi general Ga· 
melin ile donanma erkanı harbiye reisi 
Amiral Darlan deniz manevralan esna· 
aında Faadalci müdafaa tertibatını teftiı 
edeceklerdir. 

Bu manevralara ittirak edecek olan 
cüzütarnların yekGnu 80 dir. 

lrlandalı tedhişçiler 

gidip gitmemesinde emildir. 
Çalışma kudret ve kabiliyetinin de 

refah ve huzur ile alakası çok büyük-

Almanların Akdenize göndermeği dü
ıündükleri harp gemilerinden biri 

3 Zırhlı 
10 Kruvazör 
6 Torpido muhribi filotillası 
2 Torpido filotillası 
2 Tahtelbahir filotillası 

- SONU 3 'ONC-0 SAHiFEDE -

Loııdrada panik uyandıracak bir 
tedhiş plinı hazırlamışlardı .• 

tür. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~-

Fransız parlAmentosnnnn Plan ele geçti Binaenaleyh bu mevzua ginniı
ken davayı kökünden ha1letmeğe ih
tiyaç vardır. 

Her şeyden evvel ıurasını tebarüz 
ettirmek isteriz ki az fakat tok me
ınur kulJanmak esaslı prensibimiz 
olmalıdır. 

Memurların refah ve huzurunu 
temin eylemek onların çalışma kud
retlerini artırmak demektir. iyi ma
aş alan, huzur içinde bulunan bir me
mur vazifesine büyük bir aşkla san
hr. Kafası yalnız vazife uğrunda ça
lışır. Mesuliyet endişesi bu gibi kafa-
1arda daha çok yer alır. 

Yarı aç bir memur bin bir düşün
cenin altındadır. lztıraplı bir hayat, 
onu mesuliyct endişelerinden de 
uzak tutar. 

Devletin en büyük makamında yer 
alan zevattan baslıyarak en küçük 
:memura kadar, hatta bütün vatan
daşlar devlet muamelatındaki kırta
aiyecilikten müştekidirler. Kırtasiye
ciliği kaldırmak için her zaman esaslı 
1cararlar almak arzuları kuvvetlidir. 
ı:u yolda milletin en büyük kürsü
•undcn salalıiyetli ağızların çok defa 

- SONU 2 JNCI SAYFADA -

HAKKIOCAKOCLV 

Gizli bir celse yapması muhtemel 
Fransa aleyhindeki harpcuyane neşriyatı tahrik eden 

Faşist partisi genel sekreterliği midir ? 

8. Bone 
Ellze sarayındaki 
toplantıda 
izahat verdL. 
F aris 18 (Ö.R) - Salfthiyettar meha-

fil Italyan matbuatında yapılan neşri
yatı dikkatle takip etmektedir. Burada 
hakim olan kanaate göre bu neşriyat, 
son Roma görüşmelerinde bir netice el
de edilmiyen Mussolininin politik mu
vaffnkıyetsizliğini örtmek ve bir teblü
ke havası yaratmak makıuıdile Fqist 
partisi genel sekreU?rliği tarafından ida

re olunmaktada. 
- SONU 4 UNCU SAYFADA -

Bir ~ok şüpheli şahıslar 
tevkil olanda.. 

Çcmberlayn 
Londra 18 (ö.R) - Ingiliz payitahtın

da bir tethlş havası yaratmak maksa -
diyle lrlandalı bir suikast şebekesinin 
geni.§ faaliyet planları ele geçlrilmiştir. 

Londra 18 (ö.R) - Çemberlayn baş
- SONU 4 UNCU SAYFADA -

Başvekil 
uSpora ••lfletmek 
tekAmtll ettirmek 
azmlndeylz .. n diyor 

Ankara 18 - Beden terbiye ku· 
rumunun huauai maddesi mucibin
ce genel direktörlüğün çalııma pro
gramile bu huauataki bütçesini ve 
diğer muhtelif iıleri hak.kında mü
zakCTe ve kararlar almak üzere tC§· 
kil edilen beden terbiyeai iati1&re 
heyetinin dün saat 10/30 da Türk 
Hava Kurumu genel merkez bina
sındaki salonda başbakan Celal Ba
yarın huzuru ile ilk toplantısını yap
tığı yazılmııtı. 

Baıbakan Celal Bayar riyaset 
mevkiine geçerek müzakereyi açmıı 
ve ıu beyanatta bulunmu~tur: 

Hükümetin spor ve beden terbi
yesine nasıl bir veçhe vereceğini 

Türkiye B. M . Meclisinde hükümet 
namına söylediğim programda izah 
etmi~tim. Bu izah neticesi olarak da 
elimizde olan kanunu B. M. Meclisi 

- SONU 3 CNCÖ SAHlFEDE -
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1 Emekli General 

Kizım Karabekir:in 
HATIRATI 

YENi ASIR 

Resmi daireler 
Buidayvean 
ihtiyaçlarını toprak 

Ticaret kulübü Hayvan ihracatı 
bmir palas Dil memleketlere 
karpsındaki arsada ihracata müsaecle 
yapılacak eclllınesl isteniyor .. 

- 19 - edecekler lzmtr tiearet ve sanayi odw tarefan- ~ Ziraat vekAletinden ~~ • 
ofisten tedarik 

ı Az fakat 
Tok ... 
Memur kullamnak 
esaslı prensibimiz .......... _ 

0-·-
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. Resmi daire ve müesseselerin buğday, dan İ.nJM1D8 karar verilen ticaret lrulü- len bir telgrafta Şap has~lı~ sönmüt - BAŞTARAPI l lNCt 5.1._.,._.,. -
L hal'- da ek •••••••••••11111111111111111111ae111111 i 1----l-.-..I- +~-•- _...,1.- •••-"- -U..a.. .... d İmür 1 - ,-.ar ..... 

Bu cevabını aoua 11.111.1 p mem- Y A Z A N: un ve Afyon mürekkebatı ihtiçaylannııı bü binam, Birine ~ rnmr .-- •--.,,-- .,_ ....... anm>MI n aadl ele bul nduldan d • • 
nun etti. KOMOloe beni takdir ve babamı toprak mahsulleri ofisi bulunan yerler- karpsı.ndakl arsa ilHrinde inp edile- TUrldyenln muhtelif liman ve WteWe- Y ,.er '1 a ~ 
da tıebrikle bana bir hediye sönderece- de bu ofisten tedarik ve mubayaa edil- cektlr. riDe bayvmı ihraç •• leYkiyatma ..ı- H~ bazı kararlar da ahnmııtır. •• 
iinden kaba16n& rica etti. Pek fl~- G E N E R A L mesi hak.kında ziraat vekaletinden vila· Ticaret kulübünün bu yıl bir kısmı, muı bildirllmlftir. Yalnız dış memleket- munler de .Y•~lfbr. ~akat ~-.ıamr'!l•ı 
den haz e lde beraber bir oyuncak- • yete bir taminı gelmiştir. gelecek yıl da tamamı ikmal edilecektir. lere hayvan ihracatı yapılmasına henUz ka~ olan ~ıhet~ şudur kı kırtasıyec 
br diye b tetckldir ederek: Hecii- Kazım Karabe/ıır Bu tamimde deniliyor ki : Kulüp binasında zengin bir ki.ltüphane, mUsaaae edilmemiştir. eks8•1;m~~·~~Eıumbua ar~mışt1ır.da .. 

• • lt...~ eder dedi. Ben d 'f 1.ıL ı..-ım ..x.1eoce salonlan olacaktır ŞehrinıU.deki hayvan lhracMçdarı bu 11' IAI ae a •utwı ar orn yemzı çocu...... • e ._................................. Kurumun, teşekk6l, vazı e ve sawnl• ,....~ .. a ve oety. • ' 1 kil . .. ..ftiik. Vak.tile l • 
eewfodim. Bakalım fil Rue oyaacaiı •• 'Jürlder p,i dlrüst ..a,.elil• eok defa- yellerini tayin eden kanunun 21 inci TUccarlarımw blr araya topbym bir vuiyetlAD çok zaJ.'81' giSrmekteairler. 

0 .r~a . ~rı ıu"hu b .. .• E z h 
imiş? diye sabırsızlıkla bekledim. lar aldanmıtlardır. Tarihteki Türklerin maddesinde ordu, mektepler ve diğer bina halini alacak bu kulüpte muhtelif Şap hastalığı sönmüş olduğuna göre İz- vı ayetı emen emen utu~. g~ h 
Akşam üatü bir Rue .kavaeı evimize büyük Tolleri kUYYetli oluılarından ve resmi daire ve müesseselerin buğday, oyun vasıtaları da bulundurulacaktır. mir l1ınanından dış memleketlere de d~tlarını.ku:a1'11y?~du. B~.~nku 

eeldi ve kutu içinde bir hediye _setirdi. ölümden korknul)'lşlanadanchr. Bu hu- un. ekmek ve afyon miirekkebatı ihti- Ticaret odası meclisi, önümüzdeki hnfta hayvan ihracına müsaade edilmesini is- kumıı:t. ltonagı~n içinde_~tii~ ~ 
Bunu bahaJT'la götürdüler. Ben diğer au.ta zekilal'IDID da büyük yardımları yaçlannı ofisin vaziyeti mUsait bulunan içinde toplanacak, ticaret odasınm yeni temektedfrler. Hayvan ihracatÇtları, bu- ~-~ .. to~u ~ ~ idı: ~ 

d d b - _._ k _....1--1 · · d · · . . yıl büt · .. ' d 11--1- red bul ""'n Ticaret odası salonunda bir toplan- mır vılayetı eskı mılh teskı!atııı bet o a a uya11. anıı..,,,.enmm yanın a sa- olmuttur. Fakat kurnaz mılletlenn kar- yerlercle ofısten tenuıı etmek mecburı- çesı uıerın e m~e e u- ..... . • . . ~ • • ld 
hırsızlıkla oyuncağın bana verilmesini tuında bu hasletler kafi gelrnemiı ve dir. Bu gibi muamelelerde fiat icra ve- nacaktır. ta yaparak mlizakerede bulunacak Ye Kb~n kkaJdı. Ll.eı· adlb. ıye d~ıresıedo. · * h talık .. :ı. ld ~ .. limanı os oca ma ıye ınası ınp ı 
beldiyordwn. Ba'bamıa yaa1nda 7MIUE muazzam nrk de.Jetleri de 'YIU'lıldannı killeri heyeti karariyle tesbit edilecek- - - as sonm~ o uguna gore - y· h~•L·• . h • !_.l_ k. da 

d d · k dah f f k · l d · ·· sel B • h• J nuzdan dl§ memleketlere de ihracata ınc UAümetın UIC1110C ıra annem var ı. muhafaza e emıyere a zayı a at ür. A aka ar daıre ve muesse e- 8ZI JD )$f SUÇ arı l d J d · 1 · · dcd" ili 
Onl.-.. bulund11au odada bir •''"L ..ı_ı.._ L.!I ,_ .. l ...ı • • k . . üba 1 .. h lı k müsaade ed!Jmem için. allkadar makam- unan ev et aıre erının a ı e 'llU... -. 1UU1 ua- -e11.ar arma 7enenm ter etmıı- nn m yaa şartname ennı azır yara H'.k" k v • • d k • 

Patladı' l d. b f' .. d 1 . . d pa•a ce--·----- lara telgrafla müracaat edeceklerdir. aşar. u umet onagı ıçm e o er ır. u o ıse gon er.me erı ıcap e er. ....-, .............aa b" k il 1 
T.-JL.L L.........J. r::....ıü.'ft11111° -n..et ... ı· t A d t -*- il .ıalr kan İhracatçılar, sıkı bir sıhh! kontrol tat- dorlarm ır ısını b e mem. ur ar. •--.- &....-.. ~-· • -ı ,,_ Bizden vazgeçe ım vrupa ev etinin a lfta un 

idi·. s· • • • bikiyle limanımızdan canlı hayvan ih- doludur. Bunun sebep ve hikmet tarihi dahi ibrede dolu hldiaeler göa-
IW-mtn eli.de uf.ak bir roYelver, termektedir. Kaç 'kereler bizi harbe sil- JD8 VefgJSI K•çekçdıktn bafka bazı lnblur suç- racmda hiç bir mahzur bulunmaılığınn anlamak biraz güçtür. itler de, acı • 

1armdm dolan para caa1annm affma kanidirler. hakikat olmakla beraber, itiraf 
....... ...,_n kmmit titriyordu. Ba- rükleyip te, müttefik sandığımız devletler - dair BUyUk Millet Meclisince kabul edi- ~·--- biliriz ki asla layık olduğu süra 

=~....1~.·Y alçak laerilr diye ha,.kn-arak ~~.:u,.:-=e,;~ -·~ =~·ad··· ~.= = .. ~YOi' ~·= ~ v!llyeto toblll Felsefe dersleri ~:-t::uı.:~. memur kullaom 
"'9'unau ........... -a U111e en cav gımız B" · • baka bo la öd' - __ ,, '--- .J-L..---· 

. . . ına yergısı ya rç rını e- ·- sa;,." :ıuuıunun on w..u..UUIOU hakkında davayı halletmiyor. r-ı·~a siste ÇocClerl Verilmit ad•keeız ~rmlf. dmederin taazunattanberi o,..dddan · 1 h t ha be tahsil ......... _.;r.J---1 ,_ 23 11--ı• --.:1.J _ _. ._ __ 1..11 • • • • ~ .. . . . ıruyen er, usus mu se • ....- m.ı-y• ma;y ~nm 1U11U& ne ycpyena bır ıstikamet venn 
f.i- bu ..... Mri&n slaılerdiil Mdiyeyi mt.bet meali k.,.Jc. rollerle milletin murlan tarafından sıkı bir şeklide takip .u..t oJ••bmn isplrtıolu L.a.n- 'h · dı 
Ka... -.. .._,.._ ...-..mü k di L"- • d _ __._lan ---•-- dix.ı .....- ı tiyaç var r. 

en -yeMn • ~ "~- nr •• edilmektedirler. Meskenlerinden bqka •lrltne alt faknmnda ft MU --L b- E bas"t · 1 rd b' ka .. 
h fi , -. a.m.ı Gelea ~e . • _ .... ...__ .:......ıı-..:ıı- L dll ..,.... I n ı ış e en ır ç orn •= _,. ıça rar......-u .. _ __,. ... ırı ın ... 1:111) ••• akar olarak ev ve dilkklnlan bulunan- DUDUD 4 ve blıflnal awWdnlnıle, tas tm1I b ada L_ d0bi·ı· · . 
• •• • Wr L::-llL .a -.&.. FJi. "'-~ örii" • ___ Lle L_L__ ,,.__nl ur ... y_cue-_ırız. 

• 1 . ~ row ....... uu. • - ~ ~ 1 1ann akarlannm vefli borcu mukabilin- bnununun on _.h' el~ Jtr- ..... H hang' bir tand "ld .. vo 

.. ..._. petl•fl• Az ludd. • 'zi vu- camla.-deld Türkün gayri n1ı:1an elle- d t 1 t '-bü _.:ı .. ı . .,.... -ı-...a -~ - .__. meeLI I 1-.1- _ 1• er 
1 

va Cif 
0 

ugu 
ırw .m... idol 

9 
• • • • • e sa ış arına efe0 '> t."Qumı:l.... --. ,... ft - - -LHWWW ,_ Ktlbllr NbnJıiJndMf külWr korulu man onun veraset vergisini tahakk 

~ K...- 1 ....._ ıyır- nne aluak maddı manevi biinyemızı -*- fili ve barek.tı.n t.nttap ~ .,._ tarllfmılaa feWe clenleri haklnnde 'tti · __ L .. ak ı· be 
tanık,....._. •••• L __ ı __ ..ı!L_ ") ı - ettıcmc&. uzere evr ma ıye ıu 

.. · _. -.a1181" mı ·. . HOLLAJIDADA ıalar için tnblW'1ar tMnll, llmrOk n bu edilen bnr, vekllettea. tehrinlizde- rine havale edilmektedir. A111AL1ta1PW 
~ .... -- ...... _. .. ı l.oplt- ~ Balkan devJetlerı bile devlet~- Rlma e slsteanlne dOll'a inhlsarlar ftktltntn mu~ Mı- ki elAbder okullant teblii ohmmustur. 

talar, mütMt Y8li Wr lillhl lanmw avutarak, uyutarak en emnıyette Y küınden evvel veya kat'Ue ...... ı• 1 ...... b · · • · · .. 
&.. feci 1'atJrulD "°"'- -n-t bul·-- ..ı v • d''-l . b' Hollanda htiktimetiniıı dq ticaret st.- ' " .. ~ o-....., u kararda deniliyor ki : bırer elden geçırerek olen zatın 

• •- erce uuuugumuzu zannettar a e.n ar sı- olmasın hükümden sonra sulh olabile- · k \ \ 
eYİmİl'İ nJaateız etti. Som.lan ela ....ııarca d Balk b b" · dda ... yasetinde şimdiye kadar hAkim olan . . 1935 - 1936 yılı için yapılan filozofi mına gayrı men u mevcut o up 

T• ra a an aı- ıaı açma r mır ceği gıbl bu cezalan takip ve tahsild n d ~ k d Tab'A b 
dilimiu!en d:: ..... _..ıi ve canlı IMr tahlo gibi B"zd ı· ı A d ı - L' · serbest mübadele prensibi yerine, ah!- . e proçamı kılavuzunun filozofi dersleıin- ma ıgını arama ta ır. ıı u ar 

~- ı en vazgeçe am vrupa ev cuerı de vaz geçebilecektir ka · · 
Ufmumza hlk olanda. b"I b" 0 · · · pol'tik l il Jd t ren Senatodan küçük bir ekseriyetle ka- • de metinlerden istifade edilmesi hakkın- tırma o memurun ç aaatını ve 1 

e ır ı~nı 1 a oyun ar e a a • bul edilerek geçlrllen yeni bir salahiyet -*NWW dald hükmü baki olduğundan filozofi kaç gününü yediği tahmin edilebil" 
S Y.,...da bir çocuia ne inuaf lMr he- mıyor mur s •f • · )" 

..:ıı:...e! Bu y ...... 1:Hr Rus ku---111- ölmelt 1870 d F b' Al kanunu ile bir nevi himaye sisteminin U tarJ eSJ öğretmenlerinin aşağıdaki hükümlere ri- Halbukı defterler « Alfabe > usu 
111D7· ...,.- awun-c e ranaa, ır man oyununa · d ' l · 
veya k--==!·kini öldiirmdc -!L! bir fa· ı k Al b" ı· w · '- d w kaim olmağa ba~lıyacağı anl~ılmakUı- ayet eylemeleri lazımdır : tanzım e ı mı~ ve tutulmus bulun 

_...,..... ıpuo ge ere man ır ıgı aı;;&rfMfn a mag- · g-a... t--a•At b 
cia ile konsolos beni az kaldı mahvede- fup olmadı mı) dır. v.....a70ft c....ua ÖğretmenJer, iilozofi derslerinde i.ti- u ~uamel~y.e cev~ ver?'1ek beş 
cekti. ,...,,__ L ..ı_. d lk" d _" h"' Bu suretle Hollanda hükümetl ant wtapac81rfn'. fade olunmak üzere bakanlık,. .. 'butırıl- dakıkalık bır 'i haline gelir. \.Al\AD namın en cvve ı evreae u- _, _ -:r- •• 

2 _ Hatıra dola--!-le bile ı:.··-· ı._a- k" d 1 k b 1 ki b" b" . • . olarak gümrük resimlerini arttırmak sa- Su tarife komisyonu dün nafıa miles- '""" ve bastırılmakta olan metinlerden Dıger tarctfdan hususi muhasebe ..r•'"T' ........... ~ um ar arına ra a ı arı, ır ırını samı- ··-y 

dar a.&bmı ıerilmifken Kırım harbinde mt zi)-aretleri, ve 1'atti laükümederinin Wıiyetini elde etmif bulunmaktadır. seselerl bq müfettişliğinde müfettiı B. ikWni seçerek onlardan bazı bahisleri ele alalım: 
IMal:.amm Silistrede Ruslar tarafından ya- ittifak m-ı-leleri ile birbirine bailan- Bunun netlcesl olarak yakında ~ çok İsmail Kilçülün relallllnd• toplanm11- sınıfta olwtacak ve hu metinler ~r.iıı- Hu.usi idarenin lzmirde tahakk 
ralandığıaı ve .iyi oJuak tekrar Sivaato- ..... cLmedıariaa keadi ............... m.ddelerio l(lmrf1k N8imJeriaia takrl- tır. EMslar üzerinde mUzakerede bula- de izahat verecektir. ve tahsil eylediği vergilerin başlı 
pol ... ksnbelerine ele qm.k ettiii n 1ca1-1,... t icim Wr ...ı aldatew:I• ben 70lıı1e yirml ımlnl., -M uttmlmuı nulmufı bugOn tekrar içtima edilmesi Bu ıaetln1erln izahında l>ir filomti lan musakkafat ve arazi vcrgüıi · 
Rusların mezalimi haklunda .ifittiiim bin ..._ oW.a. ' pl=adı mı) bek1endiii pbt., bu ilk hamleden sonra karart~. Yeni su tart.fesi ön~- meselesinin nasıl ortaya konduğunu, na- yol mükellefiyetidir. Hemen tehi 
bir çqit blltlyc1er ietihbarat ıuhelinde lttat Karciet (A'"Alklan ve Minimi u- da bu kabil tezyttlerin tevali edecell im- mUzdeki altı aylık devre için tesblt edı- sıl inet:lendiğinl öğretmek 0 meseleni?~ bütün evler bu vergi ile .ıakadar 
Ru!llarla meşgul olurken de vakit nkit kadat olan Alman İmparatoru il. Vi- k.An dahilinde görülmektedir. lecektir. zamanımızdaki halini anl;tmnk, talebe- Senede bir defa tahakkuk yap 
hatırıma gdir ve acaba Rus cephesinde- hdmle (Cuillaum. wilhelme) indir -*- Haber aldığlIIlWl göre su tarifesinde ye felsefi bir zevk vermek, tal".!beyi ba- ve dört taksitte tahail olunur. A 
bir lcumandanfık bana da mukadder mi- Kralı V. Jorj (Ceorse) ı Vill .. lrain b- ı b ı yeniden az da olsa tenzilAt yapılacaktır. zı filozofi istılihlarına alıştırmak gaye?- şekilde İzmir elektrik veya su ıirk 
dir? diye diiıünürdüm. w eri rvwi ,...,_;..e&eti,-le 19U C1e ne 0 U -*- leri takip olunacaktır. heme~ b~tün _ evlerle al.akadard 

Dört yı1tık çocukltik hayatımın geçtiği Bedin Q.armclaki Potadamda yanpna Mağlada kir kof11ları Öğretmen, okutacağı metin parçasını Elektrik ıırketı her ay aarfıyab tes 
ıarlt vi1lyetlerimiz Rusların işgali altına amjnııt söriinerek ceçit reemi 9e7Tecli- == Muğla~ _kır ~o~lan ba§laml§tlr. önceden seçecek, sonra 0 parçadaki me- eder. Ta~~~unu YC\~· Tah 
geçtikçe bu arzum da büyüyordu. Ça- yod.r. JPaela• 118 .. '"Cl•ld ~rup birincilfklenne hazırlık olmak selenin, filozofun vazettiji r.amandaki ve eder. Su şırk.etı uç ayda bır tahakk 
naklcale, Irak cepheıinde vazife ifaaıadan fteef Almanya imparatoru il. Vilhelm- ..... lt8ZI llOIEtalardan uzere 4'500 metrelik blr yarış yapılınıf" fimdild değerini söyliyerek irdesel dik- yapar. Tahsıl eder. 
ıonra Kafkas cepbeırinde bulunmak ta- le Yeieai ve •mimi arU.ı.,. Ru.ya Çan ••lrzedlldl.. t~r. ·~uğla yayla Spor kulUbU Uçer kl- kat 1ç1n IAzmı gelen hazırlıtı yapacak- . _Bu iki §irke~?.bu işleri tedvir i 
1ihine de mazhar oldum. Hem de Rus· U. Nikolal Cilaan hadMaıs sirmeclea bir t.bolu Uduı müsebbibi olarak teh- '?ik ıld takımla ve Milis Spor, Marn1a- tir. Ölretmen. okuttuğu her rumledeki ıs.tıh~am .eyledıgı memur kadr 
1arın saraı1dıiı bir devirde bu, bana na- Uç lııafta ft'Yd Balt.k denizinde WdJiri- rimiz ajar ceza nWıkeınesincıe hapse rıs Spor ve Bodrum Spor da birer ekip meftıwnlan mballerle talebeye anlata- yırmı beıı geçmez. Ve her ne zam 
aip oldu: Bir roüddet en .q cenalltaki ain derini • .;.t tıııby°" söriinü,.orlar. mabk6m edilen İnebolu vapuru .Uvarl- ile ~ya iftirak etmlŞlerdir. Teknik rak ayni mmayı batka bqka pkillerle bir ihtil3.f çı'ksa bütün muaınele · 
Van - Bitlis - Mut - Murat cephelinde Tan"hin bu gibi it>ret leftalan çoktur. a B. lılehmet Ali kaptan hakkındaki ka- neticeler: söyliyecek ve talebeye söt'letecektir. dakika içinde gözönüne aetirilebillt· 
ikinci kolordu kumandanlıiıoda ve Di- Misal olarak ikisini bu kitaba bir hatıra rar tern,.tt mahkemesince tasdik olun- I Ali KurtulUf (M.Y.S.) 14. d. 40 JıletinJerdeld fikirlerin vabUaıdan çık- Halbuki husust idarede yüzle 
yarbalwda ordu kıımaodaal~ vekale- ol.ua di,-e k07.ium. m~tur. Yalnız ağır ceza mahkemesinin, l Kemal Zeren (M. Y. S.) 14. 44 IDlf oldulu da belirteeek, fUozofua dil· ınemur vardu. Memur aylıktan 
tinde, aonTa da -ETZinc:an - Enunım - Sa- Dalla mühim ibret levhaları da vardır. kam esnasında 1rir çocuğu ölen Polis lU Hüse,in Kız&ner (M. Y. S.) 15.'5 fUooesinin ciQalMblı vtlaaJar canJandı- otuz bin lirayı g~r. Yine muam 
rıkamıt • Kara • G-.. iatikamelillde O ela muayyen l>ir maksat içia muayy• B. Necmettine deniz yollan işle~ ida- . ~alam ~e; Mujla (B) ~ puanla n1M8ktlr. tın sağlamlığında em?iyet y~ 
ileri hareketi ,. .... 1. K.ılba kol..._ clltmular .Je)'iaine ittifak maal.edeleri relİlıCe 1tOO lira tazminat verilmesi bak- birinci, M.~a ~~) 12 puanla tkmd, Mi- lletinJerden en ..... lkW okutuı.cıaıc ~ atan~a.şlara yüzlerce lırabk hac 
kumandanlıi-da. en__.. • ıa.dt .eep- illlmladıktan • bunu cihıma ilin ettik- kUldüi karan, bazı noktalardan nak- las Spor uçuncu olm~lardır. ve bunlar U'Mlftda bqalaftuma a • gönderılır. Arkasından günlerce k 
hesi kumandanlığında. ten ıonra harp başlayınca lodostan poy- zedilmiştir. -·- lacaktır. y Pi §Ulur, Neticede borcun ohu kırk 

Bir çok Rus zabiti ve efradı esir alarak raza dönen fırtınalar gibi tam 180 derece İnebolu davası, ağır cezada tekrar, BEYllEl.Mtt.EI. _.._ • ..., radan ibaret olduğu anlafıhr. 
orJarla göriiıtüm. hatta büyük rütltdi dönüvermek! !akat yalnız bu ta?.minat noktasımbm Futbol kaideleri Amma bu hakikat anlaşılınca 
ıenemlerile de konatt.unı. Sonra Rua Buau uzak maziden arayıp ibret al- göı-Uleeektir. Temyiz mahkemesi ka- Elyevın kullanılmakta plan (Beynel- kadar kaç memur kaç gün uğr: 
halkı ile de temuta bulundum. mak zahmetine bile değmez! itte Cilıan rarında tazminat meselesinden hlikm\in milel futbol kaideleri), (Futbol kaidel~ Bu ayn bir rneteledir. 

Çar hükümetinin bize ııaddarane sal- harbinde ittifakı müeele.in hali ı ltalp nakzından blllıledilirkea B. Mehmet Ali ri etrafında sua11er ve cevaplar) ve Bize öyle geliyor ki ~mat. 
dırdığı bu ulu yakandan ....ıw.. BWm •e Rosıa9)'11 b.nu -ki tabii bir it inıııi9 Kaptanuı Deoizyolları i§letme idaresin- <Futbol hakemlerine kıllvuz) adlı ki- dtllaae 7apdacalt.. da ho~\lk vardır. Kah.bat ne 
gibi prklı ve samimi imanlar. gibi yaptılar ve müttefiklerine karşı bi· ce kaptanlığa alındığı esnada ihtimam taplann son gelen taclillta göre tashih- Bumava ziraat mektebinde beygir ve murun, ne de vatandaşındır. CaJıa...'I 

3 - En aonra talih 1>eni Boltcvı1t Rue- taraf Aahi blllU)'uak onlarm aleyhine Ye dikkat gösterilip gösteritmedtRtnln 1eri yapılmış ve Iutbolcularımızın ve inek ahırlariyle bir hangar ve l:ıir stit- usullerinm, fonnalite!Min borıu 
larla ela d...._ büyük al&hQ.de ternua düpıumlarile bir1etcrek harp dahi açtılar. teabiünden aıonra tazıniaat mmıel ... ~ b~ ftalr.emı.tmizi Mdfadelerilli f.e. hllJIC! iılp .uiril~si ı.avvtar ecllaıek- ğudur. Biıw; da .İfİn i.drAki 
getirtli Ye A Ttbk - .. 4Glllhju ~ Tarihin bu ıon ibret levhaıı bir daha ikind Wr kanr vm.lmesi ist.enmekte- min edecek Wr f8lde aok111m.llfblr .. aa te Wi. Ziıut ftkalell, Mı infaa&ı, mek- gayri kafi ellerde bulunrwıı.uıııaıpt 
larını kurmak ftahti)•hiım da bana•- •lllı .. I ki: dir. Nakz karan üzerine davaya bugün kitapların tabı işleri kısa bir zamanda tebin ihtiyacına uygun görmüştür. Keoif A7. maaılı memur kullanmak 
ıip etti. Dnlld1r W.Aır.W ••...ıer ve bir- ağır ceza mahkemesinde yalnız tazntl- btttrttecek ve alAkadarlarına tevzi edi- evrakı hazırlanacaktır. Mektebin roo- ~ıundır. 

R.. ..- ie Ye ........ nrifH kabı .................... ~ v..ı..tıeri nat meselesinden tekrar başlanacaktır.. lecektir. dern :ıüthaneainde köylüye zirel sanat- Bir muhasebe dairesinin bir 
çok WfC'll olduimn dli 8- taha-.n ......... ....., ... l w w 'ıEtik• r 1 E & l H 11 ' Jardan ~IUğüq ~ .icfn esaslı kadan her hangi bir şirket m 

~.,!~dan~= .. !:..~::~ :a:.·~·l;'=:.: .a:... ~::",..,":~ Ku· ııu· rpar~ 81. nemasın~a tedbirler alınacaktır. ~:~:iaıf~=rj:ı:a=r ==r g 
lıuat lnılmut olcfoa1 .. e wı...-.. ld lıalci- ... Fu 

8 
rd a lan doşyelerin vaziyeti hem 

.k11tea Runk bü,.ük PetrOTa. OiiJi& Pet- O Wde • 'Hiamall)'IZ ki .. •eya bu ları he.ın vcıtımdaıları acınacak 
ro ıcla Lenine Rus halkını teslim etmiJtir. ·511Ciıa mi' ma.dt ........... -,obur. l~i duruma düşürmektedir. 

8ü:riik Petronun açtığa U.çda metle- - ~ l.sikere We ~ ile birle- Altın seristnden seçtiii iki eşsiz filmi sunar... Buiünkii formaliteler, umller • 
niyet deninde hakimi maı:lak olma Çar- __. c;.anLLaleye ..&cLnmt Ye donan- 1 s • z y • k ı .de tqkilat ne kedar ~ir..s 
Jann zalim armiınile Ru. - Tiirk düı- •a • pbqk leta-hul önüne selmiştir. - eviştiğimız ama O eni 8 Pi 8f) 0 nişletilsin, ne kadar memur k 
roulağı bel' iki milleti. 4il9k kanım c:lök- Cib.a luad.iade dalü tıpkı 100 pı kadar •h J • Jd hru kullanıl11n, kırtuiyeciliji ha 
tün.iittii. Fabt <aa. -.- ....... -,e- ,,. a.cesi .- rolünü ayaen yapmak is- ... Wre pu1a,...- Wi&l9 .. ,.. ...... ....... ....... 1 a esı yapı 1 letmerun ifleri yoluna koym~D. 
ni rejimim 9ııi bnı.ıalda ıuinttaldan teh- t.edi. Yani Lslarla bideterek Çanakkale- MAKGARBT 9VLLIY All Fuar komitesi dün bele4iye reisi Dr. kim yoktur. 
likeJi 11" ' ,· ıle milli ııianu ıre milli ye ~ Fakat itin dalaa evvel kanan- Selleeia ee w..&, - ı.ee, aı .alda .. ,.. •ll•ı•d ia• • ' ı 1 Behcet Uz'un re~ toplanmıt, Fu- Binaenaleyh idare m~Ulİ·zm..,,.'I 
jatiyaçlarla her iki millet.- .amimi w apsindt'.dir ki Boiezlar Ye dola- ~ mfft11f- .. fiaMI arın yeo,i iop edilec.k µ~ kapemdaa ~ın her JUheaine tecrübe edihJıit 
llMIMla bailandılar. S.- ebedi ol- 1'l?iJle Tiblt mevcudiyeti ezdirilmedi ve 2 H C:- buılar.uwı inpatmı ihale ~.1\ıar lere dayanan yepyeni bir~ 
rna• iimit v.e arnılanmn .. ~-- , ... ~ laedeli ainına Çarla deıvril· - er yerde ~n .sahasındaki ~rj.k tesilatındaıı ılJlÜ - temini 90kmak :ve sonra da it 

T.-.. itllllt '-+ bn A bim \Jir ı...-·-ın "'"'F -ı.ı.._.:ı __ ye-·'1--n• U fekat tok memurları -i~ 
Dillraeu\"e-..lnlaLızblı ............ ._ ••••• -- ,, ,. "",,u- ~~ a-~ 

lHilekU ineanlu .nanl ki mahvetmek Meaele büyük devletlerin ıiyaıi mea- ,da warlaş~, divanın en b.t'i ve bil'içik bal 
istediii kimseiere gülel' ,.iz trö.t.eTeıek laat ve Werinia ıi.tikametleri.i iyi BAllJlr JIOT ~e _.i S . .l)oktor }ıebcet Uz, di.r M.nJn.aktayız... ,. d 
ona keacı1iai111lea .şüphe ,ettinnemeie ve ~ n .cııaJana dairua •e ini o'-'-" Küdlt, dam, revü, baNbt clolll M wU ..alde, .... W bhk.S.a IJl.l.... ~ .bav~ ftlWi~a yepılınalıta BA 1'1'J OC~OIJU".. 
emniyetimi &.ar.aormıia -.r1ar ve onu dW•• ididecbnd. olan aiyaaell.jne YAIUJf ~AN tftBAm' ~yeni~. ~ ..-viaiDi ve :, ... ,.., .. ,_,,.11.,.,., • .,,, .. ,., .... .,. 
.!!~ _..__.J-· ı_..__ _ _,1 _ LL_ ı.._~__J • A .bir -L !il_ • • 1 l.t d SVGCN ; "~ ••i• ••• ld ...... ...._. ... ı.21 .. , .. • 1 ... .... ~- __ ,__ .. 1 
'U-~·-~----..... ..,_. .-.r.e - aeYJl',CI CUPA • ... ~ K- --- _ .... -""".-.. .,, ... m~ı. • ., .. j, ~tııu tetüı ıetmiştir.: Gelenler oideTll~ 
dmetılıer de da9-~le l.aniket etm•- NETiCE ._ ·aaLt ""'1ro~ Merkez garajının alı, banı JW balta : • . . ....................•....... , ... ,.~ .. 
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TELGRAF HABERLERi Başvekil 
nSporu genişletmek 
tekAmül ettirmek 
a zmind eyiz •• » diyor 

SON HABER 

Vilhelmin 80 inci yıldönümü -BAŞTARAFI 1 INC1 SAYFADA-

bize vermiştir. Bu kanunun hüküm
leri dairesinde memleketimizde 
ıporu genişletmek, tekamül ettir
mek arzusundayız. Ve vazifemiz 
budur. Şüphe etmiyorum ki genel 
direktörlük bu vnzife~ini bütün 
memleket gençliğine şamil ve ı;cy
yan bir surette ifa edecektir. Ve 
yine şüphe etmiyorum ki ecyyan 
kelimesinin ifade ettiği manaya dik
kat etmipinizdir. Memleketimizde-

Yeni Barem • • 
proıesı 

Bu ayın 27 
ihtiyat 

merasime Alman 
menedildi 

sinde yapılacak 
zabitlerinin iştiraki 

Azami maaş 600 lira 
olarak kabul edildi Berlin 18 (ö.R) - Alman ihtiyat ve 

müst:lhfaz kuvvetlerini mevzii davet 
ve talimleri planı hazırlanmıştır. Bunlar 
u'kerl mıntnkan.ın en yüksek amiri ta
rafından davet edilerek meydanlarda ve
ya kapalı yerlerde toplanacaklardır. Ih
tıyat kıtalannın mensupları ilk bahar 
,Te son baharda senede iki defa mevzii 
olarak toplanacaktır. Landvehr ile şarki 
Prllsyada Lnndstorm kıtalarının en yaş-

lı mensupları için de davet şekli aynı -
dır. Her davet en az 100 ve en çok 300 

kişiye şamil olacaktır. 

Berlin 18 (ö.R) - Eski Kayser ikinci 
Vilhelmin 80 ninci yıldönümü münase
betiyle önümüzdeki 27 son Kanunda ya
pılacak mCTasimc muvazzaf veya ihtiyat 
zabitlerinin iştiraki menedilmi ·tir. Bu 
hususta başka haber verilmemektedir. 

Milletler Cemiyetinde 
Konseyin Çin hakkında karar 

Çin delegesi --------:--~~ 

/(onse y reisi B. Sand. 
leri z iyaret ederek • 

Çin projesi hakkında 
izahat verdi 

Cenevre 18 {Ö.R) - Bu sabah Çin de
legesi B. Velington Koo konsey reisi B. 
Sandleri ziyaret etmiştir. öğleye doğru 
diğer delegasyon reisleriyle de temas
ta bulunmuştur. Çin delegesi konseye 
kabw ettinnek niyetinde olduğu karar 
sureti projesini hazırlamıştır. Karar su
reti dUn konsey huzurunda teşrih ettiği 
Çin mUddeiyatını hUlasa edecektir. 

Çin delegesi, millet! r cemiyeti azası 
olan devletlerin Çine, Japonya aleyhin
deki mücadeleslndc ferden yapabilecek
leri yarmılan birleştirmek vazifesiyle 
mükellef bir mahdut komite teşkili hu
susunda ısrar edecektir. öğleden sonra 
Çin karar sureti projc.~i üzerinde Hk bir 
fikir teatisi için konsey ilk bir hafi celse 

yapacaktır. 
Cenevre 18 (ö.R) - Milletler cemi

yeti konseyi saat 16 da toplanarak Çin 
delegesi tarafından hazırlanan karar su
reti projesini tetkik C'lmiştir. Bu proje
de şu maddeler vardır: 

l -Mütearrı.z devlete ait malJara kar
ıı boykotaj, 

2 - Harp endlistrLine yarıyabilecek 
maddelerin tayyarelerle petrolün Ja
ponyaya gönderilmesine ambargo, 

3 - Mille.tler cemiyeti azalarınm Çi
ne ekonomik, mali ve ticari yardımları

nın tevsii, 
4 - Çine yardım ve Japonyayı tazyik 

tedbirlerinin birleştirilmesi için bir kon

sey komitesi teşkili. 
Cenevre 18 {ö.R) - Konseyin saat 

18 deki alent celsesinde Ispanyol harici
ye naurı B. Delvayo mühim bir nutuk 

söyliyecektir. 

Mareşal Çan Kay Şek 

LONDRA, ıs (A.A) - Çin siyasi 
kon.~yi. azasından olup İngiltereye ge
len profesör Cang Peng Sun P.ress Asso
dationn yaptığı beyanatta Çinde halen 
beheri on bin askerden müteşekkil 250 
fırka mevcut olduğunu ve bunlarla har
bin ikinci bir safhası hazırlanmakta bu-
lunduğunu ~öylemiştir. 

Profesör Çin mahfillerinin vaziyetin 
inkişafını biiyük bir nikbinlikle bekle
diklerini kaydettikten sonra şunları ila
\'e etmiştir : 

Uzun bir harbe hazırlanıyoruz. Zayi.a
tınuzın Japon zayi.aliyle nisbct.i evvelce 
bire üç olduğu halde şimdi bu nisbet üçe 
birdir. 

Komintern aleyhi pakta 
Çekoslovakya d~ mı iltihak edecek? 

P · 18 ( A.A) - Paris Midi gazetesinin Prag m uhabiri, Çekos-
arıs k . k ed - . . h 

lovakyanın yakında Kominter a1eyhindeki pa ta iştıra eceRını a: 

her almıştır. . . • "d f s· . 
Prag 18 (A.A) - Başvekil Bearn ıle mı~lı ~~ a aa nazırı _ır~vı 

Slovak hükümetinin daveti üzerine Slovak dıyetmm açılış merasımın· 
de hazır bulunmak üzere Bratislavaya gitmislerdir. 

Balkan devletleri ihraç bankaları 
delegelerinin Belgrad toplantısı 

Belgrad 18 (A.A) _ Balkan devletleri ihraç ba~~kala~~ ~üvernörle
rinin ilk toplantısı dün Yugoslavya milli bankası guvernoru B .. Rado
eavijeviçin 'başkanlığında yapılmıştır. T oplantı~a ~· Kemal Zaım Su
nel, lapedetu ve Cuderosun başkanlıklarındalc.ı Turk. Rumen ve Yu
nan heyetleri iştirak etmiştir. 

ikinci toplantı bugün saat 17 de yapılacaktır. . . 
Dünkü celseden sonra heyet reisleri başvekil ve harıcıye nazırı B. 

Stoyadinoviç tarafından kabul.edilmişlerdir. . . . 
Dün ak~m maliye nazırı B. Letitza misafirler şcrefıne hır zıyafct 

vermi tir. 

ELHAMRA 
idar esinde Milli Kütüphane sinemasL. 

Senenin en büyük m acera f ilmini iftihar 
ve serelle sunar 

MAR KOPÜLO nun MÜTHiŞ 
MACERALARI 

'J'iiRKÇE sozı.ii 
BUGttN SON DEFA OLARAK 

SENO. Rİ· TA -
nANETTE MAC DONALD • NELSON EDDY

SEANSLAR : 3.30 - 6 - 8.30 DA BAŞLAR 

Aynı m~sele hakkında öğrenildiğine 
göre buna mumasil bir emirde eski mu-

haripler merkezi idaresine verilmiştir. 

Fakat sabık Kayserin oğulları bu yıldö

nilmü münasebetiyle ikinci Vilhelmin 

oturduğu Holandadaki Doorn kasabası

na serbestçe gidebileceklerdir. 89 Yi:§ı

na girmiş olan Fdd Mareşal Makenze
nin de Doorna gidecc>ği bildirilmektedir. 

Is tan bul 
Beledı ye reıs 

muavini değışti 
Ankara, 18 (Tclcfonln) - Akhisar 

kaymakruru Rifat İstanbul beledivesi 
reis muavinliğine, İstanbul belediye. re
is muavinlerinden Dcmirtaş ta Sh·as vi
layeti idare heyeti fwılığma tayin edıl
mişlerdir. 

ölüm cezası maz 
batası Meclıste 

ki sporun geçirdiği tcHmül safha
sının takdirk&rıyız. Ancak ho~mu-
ı:r.a gitmiyen noktalar da vardır. 

Ve bunlar memleket gençliği ara
sında ıevgi vücuda getirmek lazım 
iken bazı ahvalde kendilerini bir
birlerinden uzaklaştırmaya sebep 
le kil ediyor. Seyyan ve muhabbet 
kelimesini bu mahadla kullanmış 
oluyorum. Omit ediyorum ki sizin 
muhterem ellerinize tevdi edilen 
memleket gençliğinin beden terbi
yc3İ \'e beden kültürü bütün mille
tin arzu ettiği derecede terakki ve 
tekamül gösterecektir. Ve bütün 
memlekette beraber gençliğimiz si
zin :hizmetlerinizi takdirle karşıla

yacaktır. Buna mazhariyetinizi te
menni eder ve sizleri tebrik ederim. 

--= - -
Ankara· İstanbul 
yolu sekiz saate iniyor 
D. D. yolları 160 kişi 
alabilecek motörlü 

Ankara, 18 (Telefonla) - Gaziante- trenler getirtiyor •• 
bin Ruhun köyünden Mehmet Ali Ka- Ankara, ıs (Hususi) _ Devlet De-
:ranın ölüm cezasına çarptırılması hak- ll Al 16 ·1 li , . . . mi.n·o arının manyaya mı yon • 
,,.mdakı mazbata Mcc1ıs ruznamesıne 1 k tı• ı k t"f · 
1 

ra ı JJap gı vagon ve o omo ı sıpa-

a ınmıştır. 1 d 160 k' · · · d 
--=-- riş eri arasın a ışı ıstıap e en mo-

l talyanlar 
törlü trenler de vardır. Bunlar 940 hi
dayetinde memleketimize g.?lecek ve 
()ncc İstanbul - Ankara arasında işliyc.-

Trablus ta Tunus 1 cc}çtir. Bu surctl<' Anknradan f c:t:ınbula 
hudutlarında tahşidat seı.iz saatte gitmek kabil ola('akllr. 

yapıyorlar... 1 -·---o---
Tunus, 18 (A.A) - Bugünlerde Tu-

1 
Liselere girecek 

nusa gelen Trablus mültecilerinin soy-!' talebeler için 
leJıklcrinc göre altı kanunuevvel so- yeni bir kayıt 
nunda ve kanun~ani ba~langıcında ~ıu- Ankara, 18 (Hususi) _ Eylul devre
dut boyun('a ezcumle Nalutha ıfogru sinde mezun olan ve liselere kayıt ve 

takviye kıtaatı sevkedilmiştir. kabulleri yapılan mezunlann diploma-

- ları kayıt muamelesinden en geç bir ay 

Cebelüttarık sonuna kadnr talebenin mezun olduğu 

sularında 
okuldan istenecek ve bu gbi talebenin 
diplomaları kendilerine veya velilerine 
vcrilerı•k kaydolduğu lisc1ere bildirile

- BAŞT ARAFI 1 tNCI SAYFADA - cektir. 
Bearn tayyare gemisi Commandan 

Teste deniz tayyare gemisi deniz tayya
releri de bu manevralara i~ti~ak edecek
tir. 

ORTAOKUL 
Şahadetnameleri 
puldan muaf tutuluyor 

O · h f·ı· b 1 . ı· Ankara, 18 (Hususi) - Maarif vcka-
enız ma n ı ı u manevra arın şıma ı . 

Af 'k d k" "d r 'b .. 1 letı orta okul şalıadetnamelerinin pul-
rı a a ı mu a aa tertı atının mues-

. . t" d . . .. ~· . b dan muaf tutulması için alakadarlara bir 
sırıye ı erecesını gosterecegını eyan . 

k d• 1 tamım yapmıştır. 
etme te ır er. 

FRANSADA ASKERLiK 
MODDETI 

--=--
KOMİSYONCULUK 
Mahalli idareıer 11e 

Paris 18 (AA) _ l lükümet askeri IJefedJyeferde de 
hizmet müddetini gayri muayyen surette JôğVedifdi.. 
iki sene olarak ifa eden bir kanun layı- Ankara, 18 (Telefonl:ı) - Mübayaat
hası tevdi etmi~tir. tki :ıenelik hizmet ta komisyonculuğun ilgası kararının ma
usulü 19 3 5 ıenesinde muvakkat bir ted- halli idarelere ve belediyelere de şamil 
bir olarak kabul edilmiş idi. Ve huna olduğuna dair Dahiliye vekaletince ala
müteallik olan kanun 19 39 birinci ıeşri- kadnrlnra bir tamim hazırlanmaktadır. 
nine kadar muteber idi. Tabüye t kanunu 
. Portsmouth l 8 (A.A) - Ana,·atan deiişiyor 
fılosunun burada demirli bulunan cüzü- Ankara, 18 (Telefonla) - Dahiliye 
tamları Portlandn hareket etmiştir. Bu vek!'ıleti tabiiyet kanununu değiştiren 
cfüütamlar Akdeniz manevralannı yap- bir kanun projesi hazırlamaktadır.. Bu 
malc üzere filonun diğer nkıamı ile bir- projenin ismi •Vatandaşlık kanunu• 
liktc Portlanddan Alı.denize gidecektir. projesi olacaktır. 

• 
anı• • :rzaa>Wl\ 

Deniz Gazino 

Ankara 18 (Tele fonla) - Barem projelerinin bütçe encümeninde 
aldıkları son şekle göre azami maaş 600 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Hususi vaziyeti o1an mütahassıslara heyeti vekile kararile 100 1ira 
daha verilecektir. Müktesep hakların tasfiyesi ve bareme uydurulmast 
işinin 2,5 yılda yapılması düşünülmüş, böyle bir tesviye sureti formu
lü bulunmuştur. 

Beden terbiyesi heyeti 
dünde görüşmeler yaptı 

Ankara 18 (Telefonla) - Beden terbiyesi merkez isti§are heyeti 
bugün de hava kurumu merkezinde general Demirin riyasetinde top
lanarak öğleye kadar ve öğleden sonra akşam saat beş buçuğa kadar 
mesaisine devam etmiştir. Ruznamede federasyonlar raporları diye 
yazılı olan maddelerden atıcılık, kayakÇJlık, lskrim, bisiklet, futbol, 
güreş, tenis basketbolun vaziyetini gösterir raporları dinlemiştir 

Heyet mesaisine devam edecektir. Bazı gazetelerin haber verdikleri 
gibi mekteplilerin, kulüplerde çalışıp çalışmamaları meselesi mevzuu 
bahis edilmemiştir. 

Temsili takımlara talebenin girmesi hakkında ~den terbiyesi genel 
direktörJiiğünün maarif vekaleti nezdindeki teşebbüsü mukavemete 
maruz kalmıştır. 

Sinai müesseselerde mütehassıs ye 

tıştirme kanurunda yapılan tadilat 
Ankara 18 (A.A) - lktısat vekaletinden bildirilmiştir: 
3293 sayılı mütahassıs yetiştirme kanununun birinci maddesi mu

cibince neşredilmiş olan 5. 5. 938 tarihli ve 2/ 8738 !!ayılı kararname 
6. 1. 939 tarihli ve 2/ 10205 sayılı kararname ile aşağıdaki yazılı şe~ 
kilde tadil edilmiştir: 

1 - 105 5 sayılı teşviki sanayi kanununun ikinci maddesinin bi· 
rinci bendinde yazılı birinci sınıf evsafını haiz olmıyan sınai müesse· 
selerden birden beşe kadar kullanılacak her ecnebi için ayda yirmi lira 
be~ten yukarı olanların beheri için ayda beş lira ücret tediye edile
cektir. 

2 - 1055 sayılı teşviki ~şnayi kanununun ikinci mnddesinin bi
rinci bendinde yazılı birinci sınıf evsafını haiz bulunan sınai müesse
seler çalıstırdıkları ecnebi mütahassıs ve montörlcr için 5. 5. 938 ta
rihli ve 2/ 8738 sayılı kararnamede yazılı ücretleri tediye edecekler
dir. 

3 - Teşviki snnayı ruhsatnamesini haiz olmayıp da birinci sınıf 
sınai müesseseler meyanında bulunmıyan müesseselerin ecnebi mü
tahassıs istihdamı için vekalete vaki olacak müracaatlarında bu cihet 
mahalli hükümetinden tevsik ettirerek alacakları vesikayı müracaat 
istidalarına raptetmeleri lazımdır. 

Fransız Cümhurreisi 
Aıyni 
luğu 

zamanda Fransa imparator· 
reisi ünvanını da mı alacak? 

Paris 18 (ö.R) - Bir mebus tarafından verilen bir takrirde Reisi 
ciimhurun bundan sonra «Fransa cümhuriyeti ve imparatorluğu reisi> 
unvanını haiz olması talep edilmektedir. Esbabı mucibe olarak baş
vekilin Tun us ve Cezayir ziyareti esnasında ahalinin F ransaya bağlı
lığım bir daha ilan etmiş olması ileri sürülmektedir. 

Paris 18 (Ö.R) - Atlantik filosuna mensup Lorraine ve Bretagne 
zırhlıları saat 13 de Brcstden Kazaplangaya hareket etmişlerdir. Bun
ları üç tahtelbahir takip edecektir. Bu harp gemileri Akdeniz filosile 
birlikte yapacakları manevralardan sonra 17 şubatta Breste dönecek
lerdir. 

Meclis mehaf ılindeki arzu 

Milli mücadelede 
çalışanların terfileridir 

Ankara 18 (Telefonla) - Maliye vekili mütekaitlerin maaşları 
hakkında B. Halil Menteşenin sual takririne önümiizdeki günlerde 
mecliste cevap verecektir. 

Mütekait, dul ve yetim maaş ve tahsisatları 1938 bütçesinde 16,5 
milyon lirayı bulmaktadır. Eski kanunla maaş almakta olan mütekait, 
dul ve yetimlere bir m iktarda olsa zam yapılması bu yekunu esaslı 
surette kabartacaktır. 

Meclis mahafilindeki arzu ve cereyan hiç olmazsa milli mücadelede 

ve 
Kışlık 

Restoranı 
Salonu 

20 Son Kanun 939 Cu rna 

• cephede çalışmış ve eski kanunla tekaüt olmuş askeri mütekaitlerin 
yeni mali yılda terfilerini temin edecek tedbir alınması lüzumudur. 

= " günü açılıyor I ,_ 
:r-+uı••• DA TAYYARE SiNEMASINDA l ... ________________________ 8' 

ı9 ilıinci lıanun PERŞEMBE 

KAHKAH A T UFAN VE KOVBOY HAFTASI ... 

3 AHBAPçAvuşı.Aa [ Tu··rkçe] 
HAYDUTLAR arasında 

Meksika Gülü (IZMiRDE iı.ıc DEFA) 

TURKÇE FOX JURNAL RENKLİM i Ki 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cumartesi • Pazar : 10 - Z - 5 - 8.30 da Sair ıünler Z - 5 - 8.30 DA 

TELEI-'ON : 3646 

20 ikinci kinun 939 cum:ı giinündcn itib:ıreıı .• 

Sinemacılık aleminin en maruf sanntkan 

POLANEGRI nin 
İbda ettiği 1a)'cmut eser 

ŞAHANE TANGO 
AYRICA : EKLER J URNAL VE Miıd .• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 
B UGÜN : 2.30 - 4.30 - 6.50 VE 9 SUVARESİNDE 

SIRNAŞIK KADINLAR 



YEHIASIR 19 son kanan PertemDe 1959 SAHIFE4 
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Ankara Radyosu 
-

DALGA UZUHLUCU 
BUGVH 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
i'. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12,30 Türk muziği - Pi 
J 3,00 Saat, ajans, meteoroloji haberleri 
t 3, 1O/14 Muzik. (operetler ve hafif mu-

zikler). 

Viliyetimiz okullarında 
Bareme göre bir derece terfi ed~n 371 

öğretmenin isimlerini yazıyoruz 
16.30 
18,35 
19,00 
19.20 

İzmir vilayeti ilk okullar baş öğret-ı der, Bergama Poyracık okulu baş öğret- İzmir İstiklal okulundan Zeliha Kar-
Program menleriyle öğretmenlerinden bareme meni Naili Yıldırım, Bu~~ava Hilt\1 oku- pat, Misakı Milli .. okulundan Naşide Mi-
Muzik (Cazband ·Pi) göre birer derece terfi eden 371 kişinini lu baş öğretmeni Halil Ozkök, Buca bi- nes, Karşıyaka Ornek köyü baş öğret-
KonuJma (ziraat saati) isimlerinin maarif vekaletinden vilayr.te 

1 
r. inci okulu baş öğretmeni Nafiz Sevin, 1 meni Fehmi Çe_lik, Ur~a ikinci okuldan 

Saat, aı'ııns, meteoroloji haber- b ldi ld -· · k k ı · - K o k ı · ı ·· k ı d i "ri igını yazmıştı . Tzmir Şehit Fethi bey o u u ogretmeni evler ca , unır nonü o u un an 
leri. ziraat borsası (fiyat) Üç ders yılı zarfında mesailerinden la· Mustafa Küntür, Cumaovası okulu baş Kıymet Arca, Tınaztepe okulundan 
Türk muziği (Fud heyeti - Hi- y1kiyle istifade edilmediği için tertie <lğretmeni Hayri Özkaraca, Dikili Mer-1 Şükrü Aytav, Gazi okulundan Musav-19,30 

20. ıs 
20.35 

cazklr faslı) müstahak görülmiyen öğretmenlerin kez okulu baş öğretmeni Halil Zeyrek, ı ver Ünlüsu, Misakı Mill'l okulundan Se-
Konuıma isimleri de vekaletten vilayete gelmiştir. Pınarbaşı okulundan Hüseyin Demir ya- mabat Beydeş Tire Peşrefli okulundan 
Türk muziği (Şarkılar) Birer derece terfi eden öğretmenlerin zıcı, Tire ikinci okulundan Makbule Cengiz Atilla Sun, Bayındır Derebaşı 
l - Leyla • Hüzam ıarkı - Ey isimlerini takdirle yazıyoruz · Tuncer, Bergama Dündarlı okulu baş okulundan Tahsin Er Öktem, İzmir Nar-
sabahı hüanü an. İzmir Güzelyalı okulu öğretmeni BB. öğretmeni Tahsin Türkbay, İzmir Zafer lıdere okulundan Cemal Yamaner, Me-
2 - Leyla - Hüzam ııarkı - Ha- Kemal Tarhan, Necati hey okulu öğ- okulundan Saadet İli, Şehit Fadıl bey nemen Kubilay okulundan H. Öz Tun-
rabı intizar oldum. rebneni Bnn. Sabite Ülün, Ka11ı'lyaka okulu baş öğretmeni Fehmi Barım, Va- ca, Bergama Zübeyde hanım okulundan 
3 - Lem'i - Hüzam prkı - Örnek köy okulu öğretmeni Suzi Bibi li Kazım paşa okulundan Tevfik Özgür, Latü Sevsay, İzmir Kahramanlar oku-
Aman saki. ~~lu ve ~akire Şıvgın, ~eydiköy okulu I ~~gama -~oyr~cık okulu öğretme~_i_ Ve- lundan Niy~i Temi'., Çe~me 16 _ eylO.l 
-4 - Refik Feraan - Tanbur tak- ogr~~menı ~ma Muştu, Isme.~ ~ oku-ılı O~ey, Odemış Zafer o.kulu baş ogret- ok~.u baş ogretmenı Şerıf Akdag, Te
aim. lu ogretmenı Zehra Çınlar, Odemış Za- ınenı Sami Bayındır, İstikldl okulundan pekoy Kazım paşa okulundan İsmet Ma-
5 - Lem'i - Suzini.k prkı - Ye- fer okulu öğretmeni Khını Barlas, Urla Belkis Özden, Bayraklı okulu baş öğret- ğu, Kernalp~c;a Merkez okulu baş öğret
ter laicranla. üçüncü okul öğrelmeni Ragıp Kuru, Ti-1 meni Fahretlin Öz Güven, Gazi ilk oku- meni Necati İlte~.· İzmir Sakarya oku-
6 - l.em'i - Rut tarkı - Yokmu re 1 ci okul öğretmeni Rasim Gültekin J lundan NigAr Akarçay, Bergama Boz- lundan Mehmet Oz Tarhan, Hakimiyeti 
can. Bergama Sucahlı okul öğretmeni Hatice 1 köy baş öğretmeni Muharrem Gündüz, Milliye okulundan Reşit Tunç Yürek, 
7 - Hal.it türltüaü - Yürü dilber Ayas, Bergama Kaşıkçı okulu öğretme- Kuşadası Birinci okul baş öğretmeni m- Tınaztepe okulundan Emin Sağtürk,Şe

z ı.oo 

21, 10 

22,40 

yürü. 
Okuyanlar: Semahat Özden ses. 
Çalanlar: Vecihe Refik ve Fa-
bire Fenan. 
Saat, esham, tahvilat, kambiyo
nukut borsut (fiyat) 
Muzilt (oda muziği - Fritzsche) 

1 ci keman Custav Frituche 
2 ci c Lother Cebhardt 

Viyola J ohannes Oelaner 
Cello Volkmar Kohlschütter 

KIUik - Romantik - ve Modern 
eserler. 

Muzilt (küçült orltestra - Şef : 
Necip A,kın) 
Hannı Löhr - Bavyera vals1an 
2 - ltalo Azzoni - Sabah şarktsı 
3 - J. Stnuss - Çardaı 
4 - Frans Abt - Ormanlarda ve 

ni Ahmet Atalay, Menemen Emiralem vi Atabek, İzmir Ankara okulundan hit Fethi bey okulundan Müzeyyen Ak
okulu öğretmeni Avni Durak, Ödemiş Leyla, Müdafaai Hukuk okulundan Na- şit, Urla birinci okuldan Behzat Bal
Em.irli köy okulu öğretmeni Şakir Açar, ciye Özyasa, Halit bey okulu öğretmeni kan, İzmir Gazi okulundan Cahit Pars, 
Kemalpaşa yukarı Kız.ılca okulu öğret- Bedia Tanju, Karşıyaka Cümhuriyet Halit bey okulundan Kasun Uysal, Ku
meni Sabri Orhun, Kemalpaşa Ören kö- okulu baş öğretmeni İsmail Özkunt, şadası Selçuk okulundan Fahri Günal, 
yü öğretmeni Zeynep Türkeş, Urla Torbalı Karakuyu okulu öğretmeni Me- İzmir Dumlupınar okulundan Ferhunde 
Çamlı köyü öğretmeni Emin Peker, Fo- diha Aksu, Kemal~cıa Armutlu okulu Betin, İstiklal okulundnn Ahmet Betin, 
ça Koca Mehmetler köyü öğretmeni Hu- baş öğretmeni Mustafa Özel, İzmir Ha- HMcim.iyeti Milliye okulundan Naciye 
lılsi Aytekin, Torbalı Arapçı köyü öğ- lil bey okulu baş öğretmeni Recep Bil- Çağlıyan, Halit bey okulundan Vedia 
retmeni Rifat Kamaşak, Bergama Zü- ge, Cumhuriyet okulundan Fatma Ak- Özel, Şehit Fethi bey okulundan Sacide 
beyde hanım okulu öğretmeni Hamdi man, Kocatepe okulundan Fikriye Gım- Arkın, Halit bey okulundan Enver Ar
Köktürk, İzmir Cumaovası okulu öğret- zal, İnönü okulundan Nezihe Tangılay, kayın Burnava Kars okulundan M.Işıksu 
meni Saniye Özkan, Çiğli köyü öğretme- Karaburun Çatal Kaya okulu baş öğret- ödemiş Zafer okulundan :Emine Özdar, 
ni Şem~ettin Kurşun, İz.mir Sakarya meni Kemal Saydam, Çeşme Namık Ke- Kuşadası birinci okuldan Süleyman 
okulu öğretmeni, Kemal Kartaç, Seydi- mal bey okulu baş öğrebneni İsmail Ko- Kaplan, Menemen - Koyundere köy öğ
köy okulundan Recep Akarsu, Be.-5nma catürk, Menemen Duga - Yanık köyü retmeni Ahmet Özgün, Burnava 9 Ey
Kara veliler köyü öğretmeni M. Emin okulundan Fahri Ertürk, İzmir Balcova lUl okulundan Muhittin Tükel, Be-rga
Çan, Bergama Zübeyde hanım 0kulun- okulu baş öğretmeni Cemal Unan, J İz- ma - 14 Eylul okulu baş öğretmeni Şe
dan Haluk Albe, İ?.rnir Kocatepe okulu mir Olti okulundan Abbas Eranat, An- ref Özer, Kemalpaşa merkez okulundan 

ninni öğretmeni Kazım Silkti, Kemalpaşa yu- kara okulundan Muazzez Böke, Yenifo- Tahir Tunca, Urla birinci okuldan Fe-
5 - Cerhard Winkler - Donna kan Kızılca köyü öğretmeni Mustafa ~a okulundan Fahri Ertuğrul, İzmir Va- riha Barlas, Karşıyaka Türk birliği 
Chiquita - lspanyol - uvertür 
6 - Hanss Löhr - Düğün marşı 
7 - T oman - Viyana hülyalan
Vals 

23,45/24 Son ajans haberleri ... 

-*-
Dört devlet H. 

Nazırları 
- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -
ıubatta Biikrette yapdacak olan Balkan 
Antanb toplantısından sonra Ankarayı 
siyam edec:elD. 

Bulpr devlet adamına Sobranyanın 
nafis haaından ba.a zevat, Bulgar mat
buat mümesailleri refakat edeceklerdir. 
Ziyaret tarihi dyevm Sofyada bulunan 
Bulpriatanm Ankara elçisinin avdetin
den sonra kat'i olarak tesbit edilecektir. 
Bula-ar Iİyasi mabfelleri, bqvekillerinin 
Ankaraya yapacağı &İyattte hususi bir 
ehemmiyet vermektedirler. 

----:---
Suriye muhalefet lide

rinin sozleri kabul 
edildi 

- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
reiai muhalefet liderlerinin talepleri-
nin doindufunu kabal ediyorlar. 
Politik mabfellerin kanaatine göre 
kabinenin istifası yakmdır. Yeni ka
bineye ne ıimdiki bafvekil Cemil 
Mardam, ne de hariciye nazın Ca
beri dahil olmıyacaldardır. Muhale
fet liderinin de yeni kabineye İftİ· 
raki tahmin edilmemddedir. Yeni 
bükümetin timdilô maliye nazın ta· 
rafından tetlül edileceii sannolu-
nuyor ••• 

Üniversitede 
Gençlerin ilk yılda bir 

deneme imtihanına 
tabi tutulmaları 

I 

düşünülüyor 

Aka Gi.indüz, Ku.,c;adası Davutlar okulu l li Kazım pa.,c:a okulu baş öğretmeni Be- okulundan Sabire Birsin, lzmir - Halit 
öğretmeni Re.,,,c:at Erden, Seforihi~r Ze- dia Tanmak, Necati bey okulu baş öğ- bey okulundan Lami Karaer, Halitbey 
ki Dündar okulu ÖE°,'l"etmeni Nadire Av- retmeni Naciye Cingu, Burnava 9 EylOl okulundan Zehra Engin, Ülkü okulu 
man, Kemalpaşa Ören köyü öğretmeni okulu öğretmeni Emine Tatlı Kan, fz- b:l§ öğretmeni Meliha Onuvluk, Dikili 
Hüsnü Teoman, İzmir Mersinli öğret- mir Bostanlı köyü okulundan İffet Be- M~rkez okulundan Mürüvet Özen, fa
meni Muhsine Bilge, Scydiköy okulı1 ler, Vali Khım paşa okulundan İsmet mir - Sakarya okulundan Muazzez $8.y, 
öğretmeni Sıdıka Kobek, Urla Özbek Kavcı, Balçova köyü okulundan Akif Bergama - Gazipaşa okulundan Merzu
köyü öğretmeni Haşim Ataman, Bc.rga- Karakazan, Misakı Milli okulundan İc- ka Dinçer~, Dikili merkez okulundan 
ma Koy~neli köyü öğretmeni Tahfr Ar- lftl, Cümhuriyet okulundan Miraciye Bedi·~- Erim, .Menemen .- Helvacı köy 
magan, Odemiş Bağlar köyü öğretmeni Eti. Fevzi paşa okulundan Süleyman baş ogretmenı M. Kubı!Ay, Çeşme -
Nahit Ener, Kaçar köyü uırı·etıncmi Mus- Tezeı-. Seferihisar 11 eylCıl okulu ha, öğ- Barba~os ok~lu. baş öğretmeni Ali Ok
tafa Seçkin, Bergama Zübeyde hanını ıetmcni Hayri Dinçay, Turgutlu köyü y~y, Tı.re b~ıncı o~u~dan Temel Doma
okulu öğretmeni Ali Orhan, Ödemiş okulundan İsmail Hakkı, İzmir Yıldırım oglu, ödemış - istiklal okulundan Ser
Cümhuri.yet okulu öğretmeni ~te Bay- Kemal bey okulundan Fehime Yurda- ~=t Ural,_ Urla ~ Kızılbahçe okulu baş 
ral, Karaburun Mordogan okulu ö~ret- kul, Sarı Kamış okulu baş öğretmeni og~etı;'enı Ibrahım özkaya, ödemiş -
meni Muhlis Çilingir, İzmir Zafer Özer, Müyesser Taner, Müdaf:ıai Hukuk oku- lstıklal okulundan Kemal . Şölen, Çeş
Yıldırım Kemal bey okulund:ın F.min !undan Merat Tamer Tire Birinci okul me-Alaçatı okulundan Rifat Aksoy, 
Sabuncu oğlu, Menemen Seyrek köyü öğretmeni Melahat ' Aksoy, Bayraklı K~şadası - Güzelçamlı okulundan Feh
öğretmeni Faika Köksal, İzmır Misakı okulundan Remziye Atagün, Fevzi paşa mı Alcayto, Ç~şme - Na.~nık ~e~bey 
Milli okulundan Zühtü Özgönill, Öde- okulundan Servet Mete, Kuşadac;ı Şirin- okul~~dan Sa~ye Ece, Tıre -_ikıncı o~l 
miş İnönü okulundan Refik Karahan, ce köyü baş öğretmeni Hamdi Yurdc;e- b~ ogretmenı Memduh Tenm, Izmır -
Buca birinci okul baş öğretmeni Osına.?:l ver, Tire birinci okulu baş öğretmeni l~ıklal o~ul~ndan Sıdıka öksevinç, iz-
ok İ · ı· ·· .. kul b · - . Ali Akd . t . mır - Vah Kazımpaşa okulundan Mihri-uş, zmır n~nu o u aş c·~rc·trneru cmır, zmır San Kanuş okulun- e Er _ 
Remzi Kayır, inkılap okulundan Hrise- dan Emine Süreyya Ödemiş İstiklal ~ .. ~ogan, Kemalpaşa - Parsa okulu 
yin Sevük, Hact Hüseyinler köyü bn~ okulu baş öğretmenl Fatin Saruhan, c:ış. og~e;ıneni Seyit. Ali Barlas, Izmir
öğretmeni Osman Bozkurt, Cümhurıyet Burnava 9 eylUl okulu baş öğretmeni Al~~ 0

1
.u undan Zekı ~zgen, Be~~a~.a

okulu öğretmeni Binnaz Besen Ankara Fahriye Acarolrlu İzmir Topaltı ,.,.kulu . ey ı okulundan Hıdayet Gungor, 
• ,, • 

0 Tıre "kin · kul ··- t . Hanif "Ol 
?.kulu baş öğretmeni Hüseyin Çağlıyan, baş öğretmeni Sami Kuter, Şehit Fethi kü - ı . c.ı 0 ogre meru e -
Odemiş Beydağ okulu baş öğretmeni bey okulundan Seher Talu Ödemiş Gü- b h Sefe~ihısar ~1 Eyh11 okulundan Sa
Şevket Ünsal, Torbalı Hortuna köyü öğ- re okulundan Rifat Yatag~ İzmir To- .. ğa at Dınçay, Tıre - Kahrat okulu baş 

t · H d" ~ ' o •retmeni Şevket Günay Izmir - Narlı-
re menı am ı Taşlıoglu, Bergama palu okulundan Emine Ural, Urla ikint>i d k 1 d M . .' 
K dr. be k ı l ··~ . k .. ~ . ere o u un an uhıttın Çullu öde -

a ı Y o u u ıaş 01','I"etmenı Abdur- o ul ha§ ogretmenı Bedri Tanyeri Çeş- · M ll k ' 
al Y lı I

. . . . • mış - ursa ı o ulundan Avni Öziş 
r ınıan ı naz, zınır Mersınli okulu me uzun kuyu baş öğretmeni Niyazi 1 . ' 
b ··- tı · Elı · zmır - Tınaztepe okulundan Kasım 
aş ogre nem • nas Küçük Akman, Gökçül, faıpir Gazi okulundan Zeynep Önc .. l M K kl k .... b .. _ 

Mi.saki Milli okulu baş öğretmeni Hılıni Tuğçu, Dikili merke:z okulundan Sacide t u '. öenemen - a ıç ?YU a~ og-
D··ı k Kah la ~ re menı mer Tuncer, lzmır - Mısakı 

o e , raınan r okulu baş öğıct- Doganç, Buca ikinci okulundan Suada M'n• k 1 d F h .. 
. R " o·· d T • lııt o u un an e amet Yucel, Kuşa-

menı ı7.a z amar, Urla Birinci okul Se\·in, .ı.zmir l\lüdafaai Hukuk okulun- dası b" · · k 1 da M"" Gö'k 
b ·· - · H"l · d . ınncı o u un n unevver -
aş ogretmenı ı mı Anman, Bademler an Bahri Balkaş, Izmir Türk Birliği cen Me ş h"t K lb kul 

k.. ·· b .. - tn · N" k 1 d ~ • nemen - e ı ema ey o un
·oy~ aş ogrc ıem ıy37J Yalçın. Ka- o u un an Şükriye Merder, Duatepe dan Ned" E I · M" ak M"lli 

b K .. ··k Bah k 1 d un rcan, zmır - ıs ı ı 
ra urun uçu çe okulu öğretme- o u un an Aliye Ertöz Misakı Milli okulu d N . U B dı 

· M taf y ld 1· . k 1 d ' n an erıman yguç, ayın r 
nı u.s a o aş, zmır Bayraklı ol-u- o u un an Naciye Tunga, Asansör oku- merkez k ı d M taf Bal" ı · 
ı ··~ t · H lil A .. 1 b ··- . . . .. o u un an us a ı, zmır-
u o&e menı a tagun, Dumlupınar u aş ogretıneru Alı Rıza Ozkan, Şehit Halitbey ok 1 d E · Ak .. ç 
kul ··- t . Al" Ağr F dl be ku u un an mın gun, eş-o u ogre meru ı a, Bergama Kı- a ı y o !undan Şakir Arıkan, Bu- me _ Ovacık kul d H kk .,,.. l 
k k 1 ha ··- t . N . iki . k o un an a ı una' 

~~-·o Mu ~d fş ~grHe kmenı azını Aksan, lca k ncı o uldan Celal Erbil, Güzelya- Alaçatı birinci okulundan Hayri Kaba-
.LUııır u a a:u u uk okulundan Ha- ı o ulu baş öğretmeni Abidin Sutekin dayı Berg ç ı k 1 d 
· S 1 .. . ·-· . . . • • ama - amav u o u un an 

tice atık, Turk Bırlıgı okulundan Ke- Kusadası ıkinc.ı okul baş öğretmeni Ne- Yusuf Özk ç N k K · 1 
T T' B" · . .~ Ç 

1 
an, e~me - amt ema 

nan erc~n, ıre. ırıncı okulundan Ha- catı c. dıran, Torbalı Tepeköy Kazım bey okulundan Melahat Akdağ, ödemiş-
san Taruıın Tengız, İzmir Vali Kazım ~aşa okulu ha.~ öğretmeni Tevfik Ülkü, Bademiye köy okulundan Adile Dum-
paşa okulundan Zeynep Carutez, Bur- Odeıni~ Çaylı köyü okulundan Esat Kı- rul ödemi.. c·· nh · t k l b K • ·~ - uı urıye o u u aş 
nava .. ~ okulu. baş öğretmeni Mah- ter, ~enemen! Şehit Kemal bey okulu öğretmeni Sadiye Sak, Bayındır _ Çırpt 
mut Gurluk, İz.mır Zafer okı.ılu baş öğ- baş ogretmenı Zeynelabidin Ulubey, ve Arıkb:ıc:ı ko"·yı · k l .. _ t · 

t · N . ·· -s en o u u ogre menı 
re menı e~atı Ozker, Türk Birliği oku- Ku~aclası birinci okulundan Rahmi Ya- Razak Günel Izmir Kahramanlar oku-
lundan Salih Zeki F · k ı B Y k be k .. - ' , evzı paşa o ·u un- man, ergama u arı y o ulu baş og- !undan Kemal Tunga, Alsancak okulun-

Fransız 
Parlamentosunun giz .. 

li bir celse yapması 
muhtemel 

DOK2'0RUH KOŞESI: 
••••••••••••••••• 

Havuctaki • 
vitaminler 

- BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA -
YAZAN: Dr. G. A. 

Mebusan meclisinin Cuma günkU top
lantısında bir çok mebuslar Italyan teh
ditlerine şiddetle mukabele eden beya
natta bulunacaklardır. 

Maama!ih beynelmilel vaziyet bir ta
raftan bu neşriyat, diğer taraftan Italya
nın açıktan açığa Ispanyada vukubulan 
müdahalesini büyük ölçüde genişletmiş 
olması hasebiyle çok vahim olduğu giz
lenmiyor. 

ELIZEDEKI TOPLANTI 
Paris 18 (ö.R) - Kabine erkanı bu 

sabah sa.at 10 da Elize sarayında reisi
cumhur B.Alber Lebrünün riyasetinde 
toplanmışlardır. Dahiliye nazırı B. Al
bert Sa.rrout gazetecilere şu beyanatta 
bulunmuştur: 

BONE iZAHAT VERDi 
cMeclis, harici vaziyet hakkında iza

hat veren B. Bonnetin istimaına tahsis 
edilmiştir. Hariciye nazırı Cenevrede 
Lord Halifaksla muhavereleri hakkında 
izahat vermiş ve mebusan meclisinde 
harici siyaset münakaşalarını neticelen
dirmek üzere yapacağı beyanatın mahi
yeti hakkında malöınat vermiştir. B. 
Bonnetin izahatı meclis tarafından ta -
mamiyle tasvip edil.rniştir. 

Hariciye nazırının Pazar ve PazarteSI 
günleri Cenevrede Ingiliz hariciye na
zıriyle cereyan eden muhavereleri hak
kında verdiği malUnıata göre Lord Ha
lifaka geçen hafta B.Çemberlayn ile 
kendisinin Romada B. Mussolini ve Kont 
Ciano ile görüşmeleri hakkında tafsilat
lı izahat vermiştir. 

iSPANYA HARBi MESELESi 
Hariciye nazın bunu müteakip bey

nelmilel vaziyeti ispanya harbt bakımın
dan tahlil etmiş ve ademi müdahale me
selesine temas etmiştir. Bu mesele hak
kında mebusan meclisinde yapacağı be
yanat ta başvekil B.Daladiye ile dünkü 
görüşmesi neticesinde tesbit edi~tir. 
ESBABI MUCtBELt ITtMAT 
TAKRtRt 

B. Bonnet mecliste Cuma günü mü
dahale niyetindedir. Radikal sosyalist 
partisi reisi B. Chichery bu grup namı
na e.sbaıbı mucibeli bir itimat takriri ve
recek ve hükümet bu takrir üzerinde 
rey verilmesini istiyecektir. 
HAF1 KOMtTE HALtNDE TOPLANTI 

MuhafazakAr mebuslardan Kerilis 
başvekile bir mektup göndererek mec
lisin hafi komite halinde içtima etmesi
ni istemiştir. 

B. Bonnet öğleye doğru Fra.nsanın 

Varşova sefiri B. Noeli kabul etmiştir. 
Paris 18 (A.A) - Parlamento Cuma 

günü yapacağı toplantıdaFransanın ade
mi müdahale siyasetine devam etmek 
ve yahut Pirene hudutlarını tekmil aç
mak şıklarından hangisini tercih edece
ğine dair bir karar verecektir. 

-=-

lrlandalı 
T ethişçiler 
- BAŞT AR.AFi 1 iNCi SAYFADA -

vekAlette lrlanda tedhişçilerinin son za
manlardaki faaliyeti ve bimba infilakları 
hakkında Sir Samuel Hoare ile görüş
müşfür. 

BOMBALAR PATLAMADAN EVVEL 
BULUNDU 

Londra 18 (ö.R) - Bu sabah Skot
land Y ard polis memurları Londranın 
şimali şark.isinde Irlandalı oldukları sa
nılan üç şahsı tevkif etmişlerdir. üç ye
ni bomba da iştial etmeden keşfedilmiş
tir. Bunlar bir elektrik teliyle bir saate 
bağlı idi. Fakat saat durduğundan bom
balar patlamamıştır. 

YENi TEVKIFAT 
Londra 18 {Ö.R) - Geçen gece tev

kif edilen 7 şahıs Mançester polis mah
kemesi huzuruna çıkarılmıştır. Bunlar 
patlayıcı maddeler kanwıuna muhalif 
hareketle suçludurlar. Mahkeme mese
leyi haftaya talik etmiştir. 

Polis müfettişi tevkifatın yapıldığı bi
nalarda mühim vesikalar elde ettiğini 
bildirmiştir. 

Hakim suçlulardan diyecek bir şeyle
ri olup olmadığını sormuş ve bunlardan 
birisi cevabında hiç birisinin suikastle
re iştirak etmediğini ve htikmiln hafta
ya talik edildiğini protesto ederek tev
kiflerinin sadece Irlandalı olmalarından 
ileri geldiğini bildirmi§tir. 

Havuç bizim edebiyat tarihimize, 
Asım efendinin istaflin tercümeaiyle, bi
raz gülünç şekilde girmiıse de, vitaminlel 
bilindiğinden beri en büyüle rağbet g&
ren yemeklerden biri olmuştur. 

Buna sebep havuçta A. B, ve C vit.a· 
minlerinin üçünden de bulunmasıdır. He
le, çocukların büyümesi için mutlaka lü· 
zumlu olan A vitamininden 5 O ölçü art· 
tınr. Bundan dolayı A vitaminini yapan 
maddeye firenklerin havuca verdikleri 
attan çı.kararak Karoten demişlerdir. Bu 
A vitamini bakımından, sebzeler aruın· 
da, ancak domates havuçla boy ölçüte• 
bilir. En bol vitaminli yemişlerden ceviz· 
le fındık ve badem bile havuçtan dıih• 
yavandır. 

Vakıa, tereyağındaki A vitamini başk• 
hiç bir şeyle kıyas kabul etmiyecek ka· 
dar çok, 250 ile 800 ölçü arasında ol· 
makla beraber onda B ve C vitaminleri 
bulunmadığından çocuklar için havuO 
tereyağmdan daha değerlidir. Zaten vi· 
taminlerin mikdarından ziyade adı mü· 
himdir. Bir yemekte bu1unsun da ne ka· 
dar olursa olsun ... Yumurtada da A vi
tamini haylıca çok bulunur, fakat ond• 
B vitamini bu1unduğu halde C vitamini 
bu1unmamasından dolayı havuç yumurt9 
arasından da üstün gelir. 

Bilirsiniz ki bu vitamin çocuklann bli
yümesinden bqlta gözlerimizin be.lelt' 
mesi için, derimizin rengi bozulmamd 
için hem de qk cihazının eelameti içi• 
lüzumludur. Onun sıcaia karıı dayanıklı 
olma11 büyük bir iyiliktir. Havuca çil 
olarak yiyemiyenler için kabuğu kazın• 
madan, çünkü vitamin havucun bbu• 
ğundadır et suyu kaynatılırken içine ha• 
vuç atılırsa hem çorbaya lezzet verit, 
hem de kaybolmaz. 

B vitamini de havuçta batın sayıla~ 
niabette, 2 5 ile 5 O ara11ndadır. Bu ka· 
darı taze ve kuru eebzelerin bir çoğund• 
bulunııa da, öteki vitaminlerden bulu~ 
madığı için, burada da havucun rakibi 
ancak domates olabilir. O da havuçtarı 
her vakit daha pahalı olur. 

Bu vitamin çeşidleri vardır. Havuçtaki 
çeşidi gene çocukların büyümesine yari" 
dıktan başka sinirlerin beslenmesi, yedi• 
ğiniz tekerin vücuda yaraınan, yemekle
rin iyice hazmedebilmesi ve dahili gud• 

delerden bazılarının işlemesi için lüzurt1' 
ludur. Bu da sıcağa pek dayanıklıdrt· 

Fakat karbonatla hemen kaybolduid 
için. Havuç yemeği pişirilirlten içine kar
bonat katmaktan sakınmamalıdır. 

Havuçtaki C vitaminine gelince blf' 
nun mikdarı ancak 5 ölçüdür, bu bakır11' 
dan domatesle Akdeniz kıyılarında ytr 

tişen limonlardan ve portakallardan ~ 
geri kalır, çünkü onlarda 50 den 1 OO 
ölçüye kadar C vitamini bulunur. Fak•1 

yukarda söylediğim gibi bir vitamin btl' 
!unsun da ne kadar olursa olsun ..• 

Bu C vitamini kan damarlanntn b~ 
lenmesine, kanın akciğerde temizlenrn' 
sine, hazım aletlerimizin beslenmesi
bir de çelikle kalaiyomun metabolizrrıS' 
ama yarar. Mikroplu hastalıklara mu"' 
vemet için de faydası vardır. Bu vitarnİO' 
den gıdalanmızda bu1unmayınca kenıİI'' 
1er kuvvetsiz kalır, kansızlık gelir, diff,ı 
bile çabuk çürür. 

Beslemek bakımından havucun yil# 
de 87 si su, yüzde biri azot 0,2 Iİ yağddl 
Fakat yüzde dokuzu teker olduğund-' 
bu da hahn sayılacak derece~edir. 

Havucun vitaminleri daha meydao' 
çıkmadan önce onu sevmiyenler çok ol
makla beraber eski hekimler türlü tii..
hastalıklara karp ilaç olarak yedirirlerdi
Vitamin bakımından havucun zengin ol
duğu anlaıılması eski hekimlerin bar-" 
gÖrgÜ üzerine filtirlerinin doğruluğu"' 
göstermiştir. 

Havucun yalnız başına ç.iğ, hattl pli' 
miş olarak yemek gÜç olaa da baılta 1' 
meklere katılınca, hele patates hatlarıı" 
siyle birlikte, lezzetli bir yemek olur· 
• Havucun şekli, erguvant renkte Ol~ 

tosunu giymiı eslti Bizans imparatorl-" 
nm ıeklini hatırlattığından A11m efendi' 
nin tercüme ettiği hareltet mektu!Jurı' 
sebep olmakla beraber vitamin karo•• 
olan bu renk şimdi bize güzel göründl~ 
tedir. 

Onun için havuca saygı göstere..,t 
çocultlara yedirmeğe çalıflllalıyız. 

G.~ 

:········································~ 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
B. Hasan Ali Yücel Üniversitenin daha 
verimli bir çalışmaya kavuıımast mevzuu 
üzerinde tetkikler yapmaktadır. Liseler
'den Üniversiteye gidecek olan talebelerin 
intisap ettikleri fakülteler bilgilerini ta
kip edecek kabiliyette olmalanna veka
let bilhassa dikkat etmektedir. 

dan. Melek Sayer, -~ccati bey okulundan retmeni Şükrü Gönenç, İzmir Duatepe dan Nevin lbirşiın, Tire ikinci okuldan 
E~ın.e Alcayer, Turk Birliği okulundan okulundan Fatma Haz.ar, Kahramanlar Sermed Erol, Burnava 9 EylO.l okulun
Hılnu Sayılgan.' ~-afer okulundan Ce- okulundan Hii.sniye Gençay, Karşıyaka dan Neriman Bilgiyay, Izmir _ Yıldırım 
mal _Avm~n, Dıkilı Bademli köyü öğret- !ilik Birliği okulundan Halit Gürtin, Kemalbey okulundan Makbule Emil, 
menı Tahır Alpay, Bergama Ga:t.i paşa Izmir Alsancak okulundan Mebrüre Av- Tire _ Yeni.oba köyü okulundan Ahmet 
cı~ulu baş öğretmeni Saffet Atamer, İz- ~ar, Karşıyaka Ankara okulundan Arif Yılmaztekin, Seferihisar 11 EylO.l oku
mır Sakarya oku~u baş öğretmeni Agah Izbudak, İstiklal .. okulu baş öğretmeni !undan Safa Sunay, Karşıyaka Ankara 
Ya~çın Uzak, Oltı okulu baş öğretmeni Ahsen Gürtin, Odemiş Çamlıca okulu okulundan Nuriddin Erkmen, Türk bir

·······································••! 
E Piyano 

~ Kiarhk apartmao ! 
. 

Olgunluk imtihanı bu işe lazım gelen Abıde Berkin, ~ıldırı~ Kemal bey oku- b<l§ öğretmeni Ahmet Altay Akman, Ti- liği okulundan Medahat Suna, ödemi"'- · meraklılarına 
: Gilndoğdu Voroşilof bulvan 9'- i 
:ZIDda denize nazır gayet mükeınıoe'! . ._...-
:konforu havi sekiz odah yeni ...,...-= 

faydayı temin etmekle beraber istenilen lu d S d t o-d··1 I k 1 B "' ··~n an ~a e ~- u, n ı ap okulu baş re aynuyuğun köyi.i öğretmeni Ethr.m Inönü okulundan Perihan Ataç, Izmir- •Gollard • London• markah bir pi-
randmanı vermediği görüldüğünden üni
versite tahsilini takip edecek olan genç
lerimizin ilk yılda ayraca bir deneme im-

ogrelınenı Zeki üncü, Ankara okulun- Ertan, Menemen Sac;allı köyünden Ce- Kahramanlar okulundan Mahmut Gün- yano acele satılıktır. Arzu edenlerin 
dan Sadiye Ersen, Ödemili Cümhuriyet malettin Gülmen, Tire üçüncü okuldan türkün, Narlıdere köyü öğretmeni Mu- Kemeraltında (BİZİM GİŞE) ye S 
okulu baş öğretmeni Cavit Uğur, Zafer Şi.ikrüye Bingöl, Dikili Bademli köyüj znffer Kutluay, Karaburun merkez oku- müracaatlerl i 

i edilmiş bir apartman kirahkbr. ! . -S Görmek istiyenlerin, apartman;; 

""' - • - • """ •• • • .... 11 • •• - ~ .- 'Ilı. 11 11A l~•ft\. !! 

:hilind ki bek · ··.:ı..-ek :..in il= 
1 

•• e çaye, ıo .. ...,... •r- : 
S pzetemiz iduehaneslne m~-. ~· -• 

' 
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••••••• EV ....................... . Memurlar kanununda değişiklik . . . . . . . . . . . adın 
~................. MODA ..... 

Muhtelit ene·· men p o
ba ladı Saçlara biçim ver-

mek bir san'attır 
jeleri tetkike 113 

l!.!.?:.~.t:!..§. ... §.~!!:.!!X. !.!:f.!t:!.. .... !.f .... Y..!!.~ u 
Şehir muhafızı sapsarı kesildi 

Saçlara biçim vermek bir sanattır. 
Saçlarının biçimini değiştirmek ııuretile 

tamamile değişen, güzelleşen, gençleşen 
bir çok kadınlar tanırım. Bunun akııine 
de bir çok defalar rastgeldim. Bu halin 
sebebi, bayanlarımızın kendi tiplerini dü
şünmeden cmoda değitti• diyerek ııaç

larının biçimini derhal değiştirmeleridir. 
Bu mevsim saçlar yukarıya doğru taranı
yor diye bütün bayanlar yüzlerinin ifa
de ini ve şeklini. çenelerinin biçimini, 
başlannı d~ünmeden derhal saçlarını 

yukarıya do~ru taramnğa baıladılar. Na-

Memurlar kanunu muvakkat encüme
ni evvelki gUn toplanarak 788 numara
lı memurlar kanununun hükümlerini 
deği§tiren ve memurlarımız için yeni 
ve mühim hükümler koyan kanun proje 
sinin müzakeresine başlamı,.crtır. Üzerin
de tetkikler yapılan projeler, Tekirdağ 
mebusu ve Kamutay reis vekili B. Faik 
Öztrakla dokuz arkadaşının kanun tek
lifi ile hükilmetin memurlar kanunun
da deği§iklik yapılmak üzere hazırladı
ğı lAyıhadan müte~kkildir. 

tilrlil teşebbüslerinin de önüne geç.il. 
mek için bir madde hazırlanmıştır. 

7 - Memurluk şerefi ve kıymeti nok
tasından anlaşılması lazımgelcn kayıt
lar bir maddede ifade edilmiştir. 

Burası haydutlar yatağı değil.. Saraydır .. 
elinden belki kurtulabilirsiniz. Fakat 

Haydutların 
buradan . . 

Saraydan ve bizim elimizden yakanızı kurtaramazsınız. 

- Şu bizim mevku(u kaldır da masa
nın başına oturt .. O da bir şeyler zık
kımlnnsın .. Aklı başına gelsin de konu-

şalını .. 
Yengeç, yemek başından kaldırılma

nın can sılnntısuu iz.har etmekle bera
ber bu emri yerine gelirdi. 

Herifi yerden kaldırdığı gibi masanın 
başında, sandalyelerden birinin üzerine 

rayda hiç ummadığın mevkilere geçebi

lirsin .. 
Şehir muhafızı bu sözleri duyunca .v~ 

onlan söyliycn Sebastiyanonun sesını 

tanıyınca titredi. 
Nerede ,.e kimin elinde olduğunu an-

ladı. 
Maamafih manastırda kafasına ~·wn-

ruğu vuranın kim olduğunu daha bilmi
... orJu. Soğukkanlılığını elinden bırak-oturttu. 3 

_ Kafasını açayım mı? . mamağa çalıştı. 
Zoraki gülümsemeğe başladı : Diye sordu.. 1 
_ Dognıs~ u... Dedi, kendimi böy c ve Sebastiyano : 

dostlar arasında göreceğiıni hiç zanı,et-- Aç.. k 
Dedi .. Şehir muhııCwnın başından ka- miyordum. Eli kolu bağlı bir h:ılde a -

lın torba çıkar çıkmaz herif mum ışığı lım başıma gelince muhakkak.. Dedim .. 
altında kamaşan göderi ile ctTafınn ap- Beni haydutlar kaçırdı .. 
dal apdal bakındı.. Si% de yine muhakkak beni tanımadı-

Gözleri alıştıkça göz bebekleri büyü- ğıruz halde bu şakanın müdıietini uvıt-
nıeğe başlıyordu. tınız .. 

Sebastiyano ve .. Yengeçi tanımıştı... Sebastiyano, şehir muhauwıın ba 
şehir muhafıı.ı, Samatya manastırın- kilstahlığına hiç te hayret etmedi. 

da kafasına ilk topuzu yedikten ve Se- _ Hakkın var .. Dedi .. Hele beni bu
bastiyanonun arabasında saraya getiri- rada ve Y:engeçle beraber gördüğün u
Urken ikinci yumrukla kendinden g~- man daha fıızla hayret ettin .. Maamnfilı 
tikten sonra epey müddet baygın bır müsterih ol.. Haydutların elinde değıl.. 
halde kalmıştı. Bizim elimizde ve saraydasm .. Haydut-

Kendine geldiği zaman ise eli kolu, !arın ellerinden ve bir batakhanede!l 
ayağı bağlı, ağzı tücah ve kafasına torba kurtulmak kolay amma .. Buradan .. Sa
geçmiş halde oldul:'lındnn nerede bulun- raydan kurtulmak öyle değil .. 
duğunu anlamamakla beraber geçen hA- Şehir muhafızı kekeledi.. • 
diseleri kafasında canlandırmış, neye _ Ne demek istediğinizi anlamadım .. 
uğradığını habrlamağa çalışmıştı. _ Hele bir kaç lokma ye... Açlığuı 

Bir tu1.ağa düşürüldüğü mUhakkaktJ. geçsin .. O zaman sözlerimi hem dah 
Ve bu tuzak oleldde bir serseri bir lur- iyi anlarsın.. Hem de dahn akıllı uslu 
nz tuzağı değildi. Fakat öğrenmek iste-

ce\•aplar verirsin .. 
Şehir muhafızının biraz evvelki açlı

ğından falan eser kalmamıştı. Zorla al-
9ığı bir lokma boğazını tıkamıştı. 

Sehastiyano, dolaınbaçh yoldan git
meden açıkça sordu. 

- Samatya manastırında ne arıyor-
dunuz? 
Şehir muhafızı sap san kesildi. 
-- Baş papa7.ı gönnek için gitmiştim. 
Dedi.. 
- Baş papazı görmek için mi gitıniş

tıniz .. Yoksa ona kapı~·ı açmak için ora
da arkadaşlarınız tarafından nobetçi mi 
bırakılmıştımz ... 

Şehir muhafızı birden değişti. 
Sebastiyanonun her şeyi değilse bile 

komplonun mevcudiyetini kısmen öğ

rendiğini anladı. Vaziyeti kurtarmak 
için işi inkara dökmek istedi. · 

- Ben, dedi.. Kimseden kimseyi he-k
lemek için emir almadım .. 

D diğim gibi manastıra sırf ba~ papazı 
gönneğe gitmiştim. 

- Baş papazın saraya imparatoriçeyi 
zehirliyerek öldiirmeğe gittiğini pek ~la 
biliyordun~z .. Ona kapıyı açmak için 
manastırda kaldınız .. Baş papaz .. Ölüm 
çanını bizzat çalacaktı.. Maamafih sizi 
memnun edecek bir haber vereyim .. 

Samatya manastırının kapısnu saray
dan donen baş papaz kapalı bulmadı ve 
manastırın çanı .. Siz.in tasarladığınız gi
bi imparatoriçenin <ili.imi.inli haber ve
ren çan oldu .. 

diği kimin elinde bulunduğu noktasty
dı. Komplocu, siyasi plAn ve projeleri
nin mP.ydana çıkmasından korkuyordu. 

O, hunları hamamın külhan kulesinde ALMAN 
dil nmeğ'e başlamıştı. 

Sebastiyanonun, HtrisUdinin geliş ve 
g;di !erini, Yengeçle konuşmalarım hu
iunduğu yerden duymakta, fal<.at sesle
ri ve söylenen sözleri fnrketmemekte 

idi. 

Kontrol 
ları n 

daireleri lağvolunarak bun
yerine bir Reichsstelle 

ikame olundu 
Bulunduğu yerden kaldırılıp ta Se- Ahiren Alınan Ziraat ve Iktısat neuı-

bastiyanonun yatak odasına götürüldü- retleri tarafından müştereken isdar olu
ğü zaman da bir şey duymamıştı. nan bir kararname ile, bahçe ınahsulle
Kulağına ilk gelen ve manasını anla- ri, müskirat ve sair gıda maddeleri 

dığı ilk sözler, Sebastiyanonun Yenge- kontrol dairesi 1-1-939 tarihinden iliba
ç-e söylediği ~ sözleri olmuştu. ren lağvedilı~ ve yerine bu kontrol 

_ Yengeç ... Sen benim eski arkada- dairesinin salahiyet hak ve vecibeleıile 
ıımsın .. Sadakat ve vefana güvendi.Şm bir Reichsstelle ihdas olunmuştur. 
için seni kendime muavin aldım.. Eğer Reichsstellerin haiz olduğu snlahiyet
bu vazilende senden beklediğim sada- ler !kontrol dairesine ruızaran daha ge. 
kati gösterecek olursan burada .. Bu sa- niştiı .. Kontrol dairesi ithal eşya.sının fi-

atlerini, ithalli.tçılann kontenjanlarını 

ıııaddelerimizin ithalalı yeni Reichsstcl
lcye tabi ola<:aktır. 

Me\•cut 27 ıkonlrol dairesinin şimdiki 
halde beş danesi Reichsstelleye kalbo
lurunuştur. Reiclli;stelleye kalbolun.an 
konlrol dairelerinin hepsinin gıda mnd
<Jeleri ile ~gal eden daireler oJması, 
Almanyanın gıda maddelerine atfettiği 
ehemıniycti göstemıektedir. 

l - Huhubat, hayvan yemleri ve .sah· 
zirai mahsulatı ınürakabe eden Reichss
telle 

·········································~ e Kiralık apartman E 
tesbit eder ve döviz müsaadelerini ve - 2 - Canlı ha>·vanlar ve hayvani mah• 

: Şehir ga7.İDOSU arkawıda 138%: 

rirdi. Reichsstelle de- bunları bundan ~uıatı mürakabe eden Reichs.5etelle 
böyle yapaca1c ve ililvett-n bu gıda mad- 3 - Sütten yapılan yiyecekleri, akı
delerinin m

0

cmleket dahilinde tevziini, cı ve • ulp yağları mürakabe eden Reic-

ıl ki bir zamanlar da modadır diye bu 
saydığımız amilleri hiç ht"..nba katmadan 
saçlarını ddikanlılar gı'bi kestirmiıtler, bir 
zamanlar da uzun bukleler halinde en
selerinde sallamışlardı. Unuttuklnn nok
ta BJıçlarını deği tirmek ellerinde olduğu 
halde. yüzlerinin elclini değiştiremiye

cekleri noktaıııdır. 

Uzun. kısa, bukleli, buklesiz, düz, dal
galı. yukarıya tar nmı,, aoağıya taranmış 
saçların ayni çehreye ayni surette yakış· 
ması mümkün müdür> 

Ben bu suale tereddüt etmeden hayır 
derim. Şüphe yok ki ç biçimini değiş· 
tirmek her bayanın h kkıdır, fakat bu 
iıi yaparken şahsiyetini daima gözönünde 
tutmak şartile. Bugün biru evvel ıöYfe· 
diğim üç tip hakkında, yenileştirecckleri 

saç tuvaletleri hakkında ilham verecek 
bir kaç tuval .. t Örneği veriyorum. 

Bu resimleri tetkik edenler görecekler
dir ki bu tuvaletler yüzün ifadesile tama
milc ahenlcdardır, uygundur. Bu ~kil
!erden birisinin yüzünüze yakı acağı ih
timnl d hilindedir. Öyle olmasa bile ufak 
bir deği tirme ile kendinİ7t' yakıştırahi· 
lir niz. 

Projenin mucip sebeplerinde, bilhas
sa, yeni memur :telakkisi He bu telakki
nin yarattığı ihtiyaçlar izah edilmekte
dir. Devlet memurunu, otoriteye karşı 
olan vaziyetleri noktasından tarif eden 
proje diyor ki: 

c- Memuru memur olmıyanlardan 

kat'i surette tefrik edecek ve bütün 
memurları şümul dairesine a1abilecek 
bir kıstas yoktur. Bili'ıkis memuru muh
telif bakımlara göre muhtelif \'asıtalar 
ile tavsif etmek 7.aru re ti vardır. Mesela 
memurini muh.a.kemat kanunu ile Tilrk 
ceza kanunu, bir memurun hareketle
rinin muhakemesi ve cezalarının tayi
nı hususunda o memurun maaşlı veya 
fnhr1 olması ve hizmetinin daimi veya 
muvakkat bulunması arasında hiç bir 
fark aramaz. Halbuki bugünkü memur
lar kanununun hükümlerine göı-e me -
murun esaslı vasıflarından biri maaşlı 
olmaktır. 

Kezalik memurların yaptıkları mua
melelerden dolayı halk taraCından ika
me edilen tazminat davasının Devlet 
Şıirasında görülmesi ırasında memu-
run yaptığı muameleler hizmet hatası 

veya şahst hata olduğu tetkik edilirken 
aranılacak nokta memurun amme hiz
metini ifa etmek olmasıdır. Bu hizmc

Şimdi evvela klnsik tiplert"" uygun gele· ı· · t d ı t : ..... _ b ı d' ı a't ol 
ın ıs er ev e ..:m:r e e ıye ere ı -

eek modeli tetkik edelim. Ru 'tipteki ka- ması, ehemmiyeti haiz değildir. Halbu-
dınlar Şeklimizde görüldüğü gibi saçlannı ki lil.yıhada memuru tarif ederken yapı
hnfif dalgalarla arkaya doğru taramalı- lan amme hizmetlerinin ynlnızca devle
dırlar. Saç.lnr önden ve ynndnn tamamile te ait ohnası, ve belcdiyclerd frnımc 

pka altında kalacaktır. Bu yeni saç tu- hizmeti ifa edt-nlerin tarif haricinde bı
v !eti ldiıik eski modadan daha çok ya- rakılması esası muhafaza edilmiştir. 
kı§U'or, çehreye daha İnsani bir ifade ve· İşte bu mülahazalara ve tatbikatta 
rtyor. Y nlnız klıisik tipler saçlarını bu tesadüf edilecek ihtilMlara meydan bı
ta.r:ı:da taradıkları vakit makyajlarını da- rakmaınak düşüncesiyle bu tarifin ba
ha hafif yapmalı, dud~ boyalarım açık şında (bu kanuna göre) kaydının ko -
bir renkte İntih.ııp etmelidir. nulması muvafık görülmüştür. 

Sporcu tipler daha dalgalı bir tuvalet Bugünkü memurlar 'kanununun mc-
)apıırlnru kendilerine dııha yakışan bir muru tarif eden vasıfları arasında(umu
saç şekli seçmiş olurlar. Bu tarzda ense· mi \'e hususi blilçelerdcn maaş almak) 
ye doğru biT kaç bukle ta!lıp dökülürse kaydı mevcuttur. Bu kayıt, devletin 
çok zarif olur. umumi bütçesinden verilen aynı bir pa-

Orijinal tipler daha garip saç tuvalet- ranın (ücı·et) kcliınesiyle ifade edilme
leri seçiyorlar. Son şekildeki ç tuv idi si yoliyle kendilerinden kanuni şartlar 
her tipe yakqıyor :vakıa, fok t bir defa aramak icap edenlerin bu şartlardan 
yalı.ışınc:a da çok güzel duruyor ... Bu- istisna edihnesi gibi karışık ve mah:r.ur
tada çlar taranmış. Öne doğru t ranan lu hallere meydan venni.ştir. Bu mah
kı ımların uçları kıvrı lmıştır. zuru ortadan kaldırmak ıçm tarife 

BALTA İLE 
Parmağını koparmış 
Karşıyakada Oı.man zade sokağında 

oturan Cemalettin kızı bayan D idar, 
Balta ile odun keserken sol elinin b~ 
Mrınnğını kesip koparmıştır. 

----~---

Ka~iıkazla 
evlenmi$ 

(maaş) kaydından sonra bir de (ücret) 
kelimesi ilave ediLn~tir.ıt 
MEMUR OLABlLı°"ENıN ŞARTLARI 

Projede memur olabilmenin §artlıır1 

tesbit edilirken şu esaslara istinat edü
ıniştlr: 

1 - M illi hizmetleri, kendi öz evlat
laruıa hasretmek, otoritenin hakkı ol
duğu gibi bir ecnebiyi amme hizıne
t.inde kullanmak istiyen hükümetin hu
susi mukavele ile bunları istihdam et -S >'Ih (Gül sokak) ae,"'mıda deni7.c ! 

: - ...... konforu baTİ yedi odalı Yeni: ........ . dahill piyasa füıtlerini kontrol edecek, hsstclle Çeşmenin Alaçau nahiyesinde Hasan mesi de her zaman için nıüınkiin Lulun-

Eınsa edilmi bir ev kiralıktır. ! 
! Gömıek ve ıörii_mek istiyenlcrin: 
E~azcfomiz idar<"hane:.ino müracaat- : 
• • 
:ıeri. : : ••..... .•......•.•.........•...... .. , .... 

rncmlekette stoklnr bulunduracak ve • 4 - Yumurt.ayı mürakabe eden Ric- kw Hatice Belkıranı zorla kaçırmaktan maktadır. 
bizim için en mühim olan husus- memur hsstellc suÇ.lu Sadettinln, kaçırdığı kıüa evlen- 2 - Askerlik, kendi -kanunwıa göre, 
edeceği fimıalar vasıtasiyle satıcı piya- 5 - Bahçe mahsulleri, müskirat ve diği a&'tır ocza mahkemesinde ispal edil- yitmi y~ın ikinci Kanununda başla
salarda kendi nnmına mübayaat yaptı- mükferri mamulleri mtirakabc eden diğinden mahkemece davanın sukutuna maktadır ve yirmi bir yaştan evvel me
rabilecektir. incir, üzllm fındık gibi Reiclısstelle. karar verilmiştir. murluğa alınanlnrın askerliğe çağrllma-;.;.-. ____ ;;;;.._...:-.--.. .... ---...-~--------..;..;.;;;.;;_.~~~~~--.-.---~::::~~~::~::~====:~~~7~:~::::--::~::::: lan üzerine, devlet hizmetlerinde birden 

C · [ • lnra benzer ahlliksız ve vicdansızlar bire mühim bir durgunluk vilcuda gel-Tarı·hr·n Gı· •tı· emıyet erı rn k ç · k" l l-.. wı:ı.ı...ı · 

-
.1 ı ,., yo tur. im u papas ar, ~0 u~ erme mclctedir. Bundan başka kendilerini yc-

E Allah, Isa ve incili Alet kılarlar!> ti~ümıek için de verilen emekler bu 

Engı•zı•syon srarı Bwıun :için de, Albijoalara katılmak yUzden tevakkufa uğı'nmaktadır. Bu-
istiyen her yeni insana, akidelerinin csa- nun için de memur olabilmek yaşının 

ff9 sınt şöylece telkin ederlerdi: yirmi bir olarak tahdidi muvafıktır. 

8 - Memurluğa ml\ni olan mahkumi
yetlerin nevi ve derecesi gösterilirken. 
bu cezaların çekilmiş olması ve böyl4 
bir ceza tehdidi altına girilmiş bulun
ması hallerinin de memurluğa mani ol
duğu tesbit edilmiştir. 

Bugünkü memurlar kanunu namzet. 
lik müddetinin en az ve en çok olan had. 
terini tayin ederek bu hadler arasında 
bir müddet tesbit edilmesi hususi ka. 
nunlara bırakılmıştır. Halbuki devlet 
memurluğu namzetlerinin geçireceği 

tecrilbe müddetinin biı'!birine benzeme. 
si ve fakat buna mukabil tecrübe müd
detinin hitamından evvel ehliyetsizliği 
görülenlerin hizmetine nihayet verilme-
si ve ehliyeti görünüp te memurluğa 

kabul edilenlerin namzetlikte geçirdik
leri müddetin de memurluk biz.metin· 
den sayılması mu\•afık görülerek mad
de metni buna göre hazırlanmıştır. 

MEMURLARIN sıctLLERl 
Memurların sicilleri ne suretle tutu. 

lacağınn dair esaslı kayıtlar ayrı bir fa. 
sılda gösterilmiştir. Tabiidir ki tatbika
tın icap ettireceği şekiller ve usuller 
hakkında tailmatnameler yapmakta hü
kümet serbest olacaktır. Devlet teşki

latında bütün memurların vazifelerine 
ve hususi yaşama tarzlarına ait hare -
kellerini takip etmek lüzumu asikardır. 
Ve bunun için (umumi sicil dairesi) te
sisi lazımdır. Şu kadar ki böyle bir tesisi 
birden kurmak hususunda güçlük ol· 
duğu inkar edileme7.. Bu işi kolaylıkla 
başarabilmek için ilk adımda yalnız bir 
kısım memurlar için bu usulü tatbik ve 
yavaş ya\·aş diğer bütün memurlara teş
mil etmelidir. Bu düşünce kabul edilen 
2919 numaralı tadil kanunu ile de te
yid edildiğinden bu kanun ile mevzu 
hükümler layıhaya küçlik bazı fıkralar
la nakledilmiştir. 
MEMURLUCA TA YlN VE TERFt VE 
TAKDlR USULU: 
Memurluğa ilk almacnk olan ehliyet

lileri arasında seçilebilmesi için, açık 

memurluğun iliin edilerek her alakalı
nın bundan malümat almasını temin et
mek ve bu memurluğu istiyenler birden 
fazla oldtığu zaman, aralarında müsaba
ka imtihanı yapılarak ehliyeti daha çok 
olanı memurluğa almak faydalı görül
dUğünden projeye bu maksadı temin 
edici bir madde ilave edilmiştir.Şu ka
dar ki ilanın nasıl yapılacağı ve müsa
bakanın ne gibi şekillere tabi tutula<'.ağı 
kanun mevzuu olmaktan ziyade nizam
namelere girecek rnaddclerd n olduğu 
için ayrıca bir metin yazıhnamıştır. 

Bugünkü memurlar kanunu, terfi
de kıdemi esas tutt~'Una dair yani'§ 
bir .kanaat \•ardır. Halbuki kıdemin mut
Ja'k bfr hak olarak kabulü asla düşünü
lemez. Zira böyle bir hnl idare maka. 
nizınasının ehliyetli ellerde bulunması 
imkanını sekteye maruz bırakmak ne
ticesini doğurur. Böyle olmakla beraber 
.kıdemi ve kıdemin vermekte oldutru bir 
hakkı da hiç tanımamak haksızlık olur. 

Bu sebepledir ki bu husustaki madde
nin yazılışında terfi hustısunda ehliyet 
ile kıdemi birl~tirerck ikisini birden 
göz önUnde bulundurmak esa ını temin 
ve başka türlü düşUnınek ihtimalini ta
mamen ortadan kaldıracak sarih bir ifa-
de kullanılmıştır. . 
Memurlarııı teşrifat ve elknp hususall 

\•e gerek mUhaberelerde kullanılacak 
t birler için bugünkü kanunda bulunan 
maddenin projeye alınmasına ltızum gö
rül !leıniştir. Takdimaınelere dair olan 
maddeler bugi.inkii esaslar dairesinde 
hazırlanmı tır. 

~ l)iinyanırı en korkunç ve gizli teşkilatı 
~.Ar..LT./h~~ ~~X:O.tF/7.,,:77,ZZ.'r.ZZZZZXZZZ"C'CZT..Ll WJ".Y'~ 

- Yeni dost, bizden olmak mı arzu- 3 _ Askerlik hizmetini yapmadan 
sundası'n? Eyi. Fakat her şeyden evvel m murluğa alınanlar. fiili hizmete çağ-

ı Roma kilis:ısını ve onun bütün akide- rıldığı zaman, gene aynı mahzurlar v:ır
lerini terk ve red elruelisin! dır. şu kadar ki askerlige yaraınadık-

Projenin diğer fasılları şu kısımlan 
ihtiva etmektedir: Tahvil muameleleri• 
ve tahvil sebepleri, inzibat cezalan, in
zibat komisyonlnrı, memurların mezu
niyeti ve hnsmlıkları, memurluktan ay
rılma şartları memurların yapamıya -
cakları hareketler, vekiilet emri, az.il, iş
ten el çektirmeııin htısusi neticeleri ve 
son fasıl olan on ikinci faslı te;?kil eden 
müşterek hükümler .. 

Tefr ika· : 3 Nakleden : F: Ş. B. 
rın ölüıminden sonra da Pıyer Le Lom
bar aynı ş~kilde faaliyete geçmiş ve üs

tadının izi iııerinde yiirümüştü. Şımal
dcn ve cenuptan. sağdan soldan Piyer 
dii Bruyo, Arnaldo dii Brıksiya gibi fi-

Jdi. Bu gayrı tabii hiiküm ve nüfuzun 
devamını temin edebilmek için de bütün 
Avrupa halkını en koyu bir bilgisizlik 
içinde bırakmağı da esas ittihaz etmiş 

idi! 
insan denilen dimağ sahibi mahlukun 

böyle bir idare ve zulüm sistemine ta -
hammül edemiyeceği pek tabii değil mi-

dir? 
işle, Albijoalar, papalık makamını~, 

papasların bu yanlış hareket ve çok ma
nasız istidatlarına karşı, daha doğru bir 
yol bulmuş olan insanlar idi. 

Papalık makamı, bu hareketin netice
lerini takdirden aciz değildi. Albijoalar 
papalık saltanatını köklerinden sarsma
ğa b slamı tı. Çünkü hakikati ve doğ
ruyu mildnfaa ediyorlardı! 
VakıA, deha evvelden Abelar da pa

palı •a kaı·sı, papalığın yanlış ve kötü 
idal"('sıne karşı baş kaldırmış, Roınadn 

mı ı. Abela-

lozoflar. katolik kilisesini temellerinden 
sarsarcasına fikir saçn1ağa ba~lamışlar-

dı. 

Papa, bu variyet arasında huküm ve 
nüfuzun, ruhani ve cismani saltanatının 
elındcn çıkmak üzere olduğunu hisset
miş idi! Ve Albijoalar, l·eınaal halinde 
Romaya karşı isyan etmiş halde idiler! 

Ne yapmak J:ızımdı? .. Papa, en mahir 
peskaposlarını göndermiş. Romaya mu
halif akideler besliyen halkı ıslaha kal-

kışmış idi. Fakat bu hakikate, y lanı'. 
doğruya eğriyi karşı göstermek gayretı 

hiç bir netice vermemiş ve hatta Abc 
Klervo halk tarafından cyuha!> larla ko-
vulmu tu! 

Zaten bu halkın Roma prıpasiarına 

karşı hnd.siz ve sonsuz bir nefreti \'ardı. 
Bunlar: 

cKötii ve ahHlksız bir papasa günah 
çıkartmaktan ise, halktan biri ine gü
nah çıkartmak çok daha eyidir.• 

Ve fena bir hareket yaptıkları zaman 
da. pi ınanlık makamında: 

cBu hareketi yapmaktan ise bir papas 
olmak daya eyidir!> diyorlardı. 

Bu halk gözünde bir Roma papası: 

cPutperest, şehvetine düşkün, haris, iıh
l:ıkı;ız bir ada.mdır. Halk arasında bun-

- Evet, Roma kilisasını tnmamiyle }arı anlaşılanları da memurluga alma-
rcddedil•orum. mak için hiç bir sebep l oktur. 

- Ronuı p:ıp.ıslarının vaftizini ı-ed - 4 _ Memurların sıhhatinin taın ol -
dediyor mu un? masıııa ve başkasına geçecek bir has-

- Evet.. talığı olmamalarına dikkat etmek Jj -
- Vaftiz suyıınıın sana scl~unet bah

şedeceğine inanıyor musun? 
..L Hayır! 

- Pnpanın asasında, Sen Piyer kili
sasının haçında, kilisalardaki resimlerde 
bir keramet ve kıymet umuyor musun? 

- Hayır, katiyen, ben her kerameti 
\'icdanımda ve doğrudan doğruya ima
nımda buluyorum! 

Burada ne papalığı kusw·lu \'e kaba
hatli, n~ de Albijoaları haklı bulmak 
emelinde değiliz. Buraya kadar yazdık
larımız, engizisyon için ancak bir met
haldir. Ve, Romadakl papa, ne kendisi
nin haksız olmasını, ne de Albijoaların 
m uın ve haklı olmalarını dü~ünocek 

··BİTMEDİ-

um dır. 
5 - Orta tahsili bitirmiş obı1anın me

murluk için esaslı biı· şart olduğu :.İ.İP
lıesizdir. Şu kadar ki vazife istiycnler 
arasında ilk tahsilden daha ytiksek ma
lumata snhip olan bulunmadığı zaman, 
o devlet hizmetini memursuz bırakmak 
zaruretini de karşılamış olmak lazımdır. 

6 - Yabancı ile evli yaşamanın Türk 
kültürü üzerinde yapacağı fona tesirler, 
bugün milnakaşaya lüzum bırakmıya
cak kadar vuzuhla anlaşılmış bulun
maktadır. Bunun için lllı.ımgelen tak
hidler konulmuş ve nikahtan evvel Türk 
tabiiyetine geçerek ondan sonra nikflh
lanınak ·uretiyle memurların hayatı 

arasına karışmak isliyen ecnebilerin bu 

BİR ŞEF GARSON 
Hakkında bir haber 
Kemcraltı caddesinde bir otelde şef 

gar on olarok çalışan B. Lazar Melacl 
Adiz, oteldch-i i ini terkcderck İstanbu
Ia gitmiştir. Otel ınüui.iri.i B. Fehmi Taş
lıoğlu, zabıtn~·a ınüracaatle otelden çıkıp 
giden Şef garsonun, kendi odasında bu
lunan \'e kendisine ait olan 23 gümüş 
kaşığı çaldığını bildirmiştir. Bunun üze
rine suçlunw1 İstanbulda yakalanması 
için İstanbul Emniyet müdürlüğüne tel-

ana malumat \'eritmiştir. 
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~~······················································································ -
Yuvaını ltalyan ticaret ve 

kliring anlaşması Kendim 
Yıktım 

Bayan Necdet 
T ezgüleri·n Macerast 

YAZAN : ÜÇ YILDIZ 

Gümrükleı e gönderilen bir tamim 
anlaşmanın hükümlerini bildiriyor 

. 
lsveç hususi takasları 

Yeni lıalyan ticaret ve kliring anlaş- An. Madde: 3 Kli. An. Madde: 7) 
ması hakkında gümrük ve inhisarlar ve~ 4 - Bu anlaşmaya göre Türk.iyeye it-
ki.leli aşağıdaki tamimi göndermiıtir: hal olunacak her newi ltalya menoeli em-

1726 sayılı 23. 1. 1937 tarihli genel tea bedelleri Türkiye Cümhuriyet Mer-

Havva 
Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
-19-

Hindistanda talak yok 
yazıya 3 üncü ektir: 17 1726 sayılı 23. 1. 1937 tarihli genel 

cesaretini, hakkını nereden aldın? yazının 2 inci maddesile tebliğ edilen 29 
Şadanı ııeviyorum diyorsun, hal- birinci teşrin 1936 tarihli ticaret ve kli

kez bankasına kliring hesabına yatırıla

caktır. (Madde: 5) 

- Alla .. Evet .. ben Necdetim. 
Sen misin Şadan .. Şadan .. Şadan
cığım- Ben artık kat'i kararımı 
verdim. Esasen yarın •abah artık 
Tarabyadan dönüyoruz .. Beni öğ
leden ııonra dörtte .. Etuval sine -
mtuının karşısında köıe başında

ki muhallebicide bekle .. Muhak -
kak bekle ama .. 

Sesim titriyordu. Şadan bana 
sadece: 

- Olar .• 
Diye cevap vermif ve telefonu 

kapamlflı. 

Ben, arkamdan bir iç çekifi 
duydum. Süratle bafımı çevirdi -
ğim zaman odamda, kapının efi
ğinde Pervini gördüm. 

Hiç bir fey ııöylemeden, gözle
rini hayretle bana dikmif·· duru
yordu. 
Şadana telelon ettiğimi duy -

muftu. 
Artık •aklamağa lüzum görme

rlim. 
- Pervin ... dedim. Hayret et

.iğini görüyorum. Evet .• Ben Şa
dana telefon ettim. Onunla yarın 
bulufacağım. 

Onu ne kadar •evdiğimi ondan 
ayrıldıktan sonra anlam1flım.Bu
nu kendi kendime bile itiraltan 
korkuyordum. Fakat geçen gün 
Şadanla kar,Jaftığım zaman bü
tün irade ve metanetimi kaybet
tim. Anladım ki o vakd onsuz ya
fıyamıyacağım •. Tekrar ona dön
meğe kat'i kararımı verdim. 

Pervin, gözlerini üzerimden 
ayırmadan ağır ağır cevap verdi: 

Evet .. ve Şadandan tekrar 
bıkınca bu ııeler de Numana dö
necekııin.. Yahut ta bir üçüncüyü 
arıyacaksın.. Sen inııanların ha • 
yatlariyle bir kukla gibi oynamak 
r7'ITrrn 

buki sevgi.. muhabbet nedir da-

5 - Bu hususta başka bir if' ar vaki 
oluncaya kadar Iıalya emteası 2/7005 

ring anlaşmasi1e eklerinin yerine geçmek sayılı genel ithali.t rejimi kararının 2 inci 
ha bilmiyorsun .. Sen, Numanın sa- ı k T üzere Ankarada 15 birinci teşrin 19 38 maddesinden istifade ettiri ece tir. ( i~ 
na verdiği ııerveti .. lüksü .. ihtifa

tarih.inde ltalya ile aramızda yeni bir ti- caret ve tediye anlaşmasına munzam pro
mı ve villayı ıeviyorsun. Bunlara 

carcı ve kliring anlaşması aktedilmİ§tİr. tokol Madde: 1) mukabil ıen ona ne veriyorııun? 
Bu anlaşmanın gümrükleri al&kadar Bu vaziyete göre yukarıda ya2.1lı 1 ve 

Ne verdin .. Şadanı ıeviyorum der-
eden kısımları aşağıya çıkarılmıştır: 2 inci madde hükümleri mer'i genel İl-ken onun bana göstereceği mu -

1 - Bağlı 1 sayılı listede yazılı ltalya hal&t rejimi karan değiştirildiği veya habbele karfı ne vereceksin?.Sen 
b menıcli mallar karşılarında gösterilen ltalya mezkür kararın 2 inci maddesinden hep .• hep kendi egoizmana ıa i 

olarak her feyden bir feyler iııte- kontenjanlar miktarınca Türkiyeye ithal I istifade ettirilmediği takdirde tatbik edi-
yor ve alıyorsun, ve mukabilin • olunacakbr. Ayni zamanda ltalya menşeli lebilecektir. Böyle bir değişiklik vaki 
de hiç bir fey vermiyoraun .. Sen mallar Türkiyeye ithalat zamanında olursa ayrıca bildirilecektir. 
bir hu•~ın.. mer'i bulunan genel ithalat rejimi karar- 6 - 2/ 991 7 sayılı ve 12. 11. 1936 

S b namesi. ahkB.mından istifade ettirilecek· taTihli vekiller heyeti karaTile kabul edil-en ir ... 
Boğulacak gibi oldum .. Sinir. tir. (Madde: 1) mi§ bulunan işbu anlaşma 1 ikinci teırin 

den tirtir titriyordum .. Pervin be- Bu kontenjanlar 12 aylık bir müddet 1936 tarihinden itibaren meriyete girecek 
nim bu halimden korktu .. Hiç bir İçin tayin edilmit olup her altı aylık dev- ve 30 haziran 1940 tarihine kadar me
feY ııöylemeden çıkıp gitti. re zarfında bunların ancak yüzde 50 oi riyette kalacaktır. Müddetin inkızuından 

Onun akıl hocalığı etmeııine ca- kullanılacaktır. Mevoime tabi mal>iyette 3 ay evvel ihbar edilerek feshedilmedik
nım •ıkıldı ama .. erteai günü Şa- olan eşya için tahsis edilecek •eneli~ kon- çe kendiliğinden birer ıenelik devreler 
danla bulufacağım •evinci bana tenjanJaT listeleTin meriyet mevkii~e ko· için yenilenecektir. 
her feyi unutturdu. Bütün gün nulduğu anda Türk ve ltalyan makamatı Bu anlaşmanın feshi ayrılmaz bir cüz
oteldekr efyalarımı toplamakla aidesince bilitilaf tesbit edilecek nisbetler ünü teıkil ettiği 29 birinci kanun 1936 
geçirdim. dahilinde birinci ve 2 ine altı aylık dev· tarihli ticaret ve seyriscfain muahedesİ· 

Namandan ayrılacaktım? Onu relere tak•im edilecektir. Binaenaleyh bu nin bihakkın hükümden iskatını intaç 
düpinmiyordum. Hatta doğrusu- hükmün tatbiki için merkezden ayrı bir edecektir. 
nu ııöylemek lazımsa üzülmiyor - iı'ara intizar edilmesi lazımdır. 7 - Yukarıya çıkarılan hükümler da-
dum bile .. Tıpkı Şad anla ayrıldr- llk altı aylık devre zarfında kullanıl- iresinde iş görülmesi gerektir. 

Hint kadınının 

g• ım zamanki haleti ruhiyede mıyan bütün kontenjanlar müteakip altı * k dı d H' d' Hindistan kadınları içinde en fazla düzemez. Çeyizsiz bir a n a ın ıs-
idim. Onun bana karfl olan bü • aylık devreye nekledilecektir. {Madde: lsveç hususi takasları hakkında güm- k b 1 V kı' 

ıstırap çeken •DuJ. kadınlardır. tanda kolay kolay oca u amaz. a " 
yük ııevgisini nazarı itibara bile 4) rük ve inhisarlar vekaletinin tamimi. Hint kanunu dul bir kadının tekrar bazı zmgin aile delikanlıları böyle çe-
almıyordum. Hatta kendi kendi- 2 - Yukarıda zikredilen 1 numaralı 2244 / 2073 sayılı 20. 1. 1938 tarihli il 1 ı k f dak• evlenmesine mani değilse de kocası olan yizsiz genç du ara ev enıne e ur-
me bir mazeret bile bulmuftum. liste haricinde kalıp Türkiyeye ithali is- genel yazıya ektir. bir kadının tekrar evlenmesi Hindistan- lığını gösteriyorlarsa da bunlar par-
Men dakka dukka... diyordum. tenilen diğer Iıalyan menşeli mallar mez- Anılan genel yazı ile tebliğ edilen Is- l 1 k k d dır da çok seyrek görülen bir hadisedir. mak a sayı aca a ar az · 
Şadanı hüsran içinde bırakarak kur listenin sonunda ve 200,000 Türk veç ticaret ve kliring anlaşmaoınm tim- Bugün Hindistanda bir •İçtimai ma- Hintliler talakı kabul etmezler. Karı 
nasıl Numana gitmiş, Numanı ae- lirası kıymetinde olarak sair emtea züm- diye kadarki tatbikatında hususi takas raz• telakki edilen bu adetle mücadele ve koca arasında en şiddetli anla.,<maz
vindirmif isem şimdi de Numa - resi adile gösterilmiştir. Bu zümreye tah- muamelelerinin yapılabilme•i için mev- olunmaktadır. Bu mücadeleden müspet !ık ve geçimsizlik te olsa kadının yuva-
nı hüaranda bırakacak, S, adanı sı·s edı.len meblag·· a•ag"ıda ı·zah edı.ldı'g"ı' t ki' · ı·f 1 tu"k aı' eoas ukl · t 'k • cu ırıng P a on arının enme neticeler çıkması ise şimdilik çok uzak sından ayrılmağa ve çoc arının ıs ı • 
aevindirecektim. insan, sadece -kı'lde sarf edı'lecektı·r. k b 1 d·ı ··ı· halin f d h kkı kt 

r J a u e ı mı, ır. görülüyor. Bir Hintli dul kadın, hele · i e aya a yo ur. 
hisııine tabi olduğu zaman çok a - 200,000 liranın yarısı (iıhaı edil- Bu kerre ithalat vekaletinden alınan bir kaç ta çocuk anası olmuş ise asla ev- Hintliler diyorlar ki : 
egoiııt oluyor.. mesi iotenilen maddelerden her biriii için 12894 - 4 oayılı ve 13 - 12 • 1936 la· lenmek istememektedir. Genç yaşların- _ Eğer talakı kabul etsek, imtizaç-

0 akfam Numan çok yorgun ithal kıymetlerinin yüzde 100 haddi da- rihli bir yazıda mevcut klirinıı pli.fonlan da dul kalmış çocuksuz Hint kadınlan sızlık vesilesiyle Amerikada ve bir çok 
bir halde geldi. bilinde olmak üzere) 1934 senesinde it- tükenmeden bu memleket menıeli eıı- ise yeni bir yuva kurmağı şüphesiz ki yerlerde yıkılan yuvalar gibi yuvalan-

- Apartımanı temizlettim, de- hal edilmi§ olan emteaya tahsis kılına· yanın husuoi takas yolile ithal edilip edil- arzu etmektedirler. Bununla beraber ge- mızın yıkılmasına şahit oluruz. 
di. Villanın da ifi bitmek üzere .. cakbr. 1 • hakk d .. dd'd .. b • miyecegi ın a mutea ı muracaat- rek anane yasağı ve gerek içtimai ve Hindistanda kadın yuvasını yıkamaz 
Fakat kendi huııuıi iflerim enı b - Diğer yarısı ise ( 1 /8 had4i da- !ar vaki olduğu bildirilmiş ve mevcut iktısadi sebepler Hintli kadının ikinci bir amma .. Erkek.. Her yerde olduğu gibi 
çok yordu .• Çok üzdü .. Hani Nec- bil' d 1 k .. ) 1934 · d 't ı·f 1 ··k d h 1 k d b 1 h d l ın e o ma uzere ıenesın e ı - p a on ar tu cnme en u.suo ta u ya- yuva kurmasına müsaade etmemekte- karısını bakımsız bırakarak gi e i ir. 
det.. ayal~ ~ sen o maıan ya. hal edilmemiş olan emteaya tahoiıi kılı- pılmaaının anlaıma ruhile kabili telif olup dir. Mikdarı pek az olan bu gibi erkeklere 
famanın hıç mana•ını anlamıya • akb • nac r. olmadığının araıtmlmaoı istenilmiftir. Dul kadın, Hindistanda arasıra sine- Hint Cemiyeti çok fena nazarla bakar-
cagzım .. ll d I . d Ancak ca> hkraoında derpİf ~dilen 31 ilk kanun 937 tarihli Türkiye - la- maya, tiyatroya gitmekle beraber tuva- lar ve onlara karşı çok şiddetli dcvra-

ava 1 a am.. çım en ona acı... Y•n miktar tamamen sarfedilmemif hu· veç kliring anla§masının 9 uncu madde· 1 yordum da •. Fakat ne yapayım ki !et yapmamağa, tezyinattan nefsini uzak nır ar. 

ilk . !ununa bunun bakiyesi B fıkrasında irae ıinde cTütün ve krom müstesna Türk tutmağa ve dalına matem libası olan Maamafih betbaht izdivaçlar da Hin-
onu sevmiyordum. önce sevı-

b. edilen emteaya tahoio edilmek üzere di- menşeli mallar lıveç menşeli mallardan beyaz rengi giymeğe mecburdur. Haya- distanda pek azdır. Çünkü kadın, ken
yorum •anmlflım .. Onun otomo ı-

b ğer yarıya ilave edilecektir. Ancak ca> Türkiyeye ithalleri ıerbeıt olanlarla hiç tın zevklerinden mahrumiyete ragm· en disinden beklenen vazifeyi bilir, yuvası-li, para•ı, lük•ü gözümü oyamıf-
tı. Numan lena adam mı idi? ha- ve eh> fıkrasında zikredilen emtea ithal bir tahdide ti.bi olmadan ve ithalleri genç dullar tam manasiyle afif, temiz, na ve kocasına bu vazifenin bai;'l ile bağ-
yır .• Biliiki• çok eyi bir in•andı .. zamanında meriyette bulunan umumi kontenjante olmuş olanlarla bunlar için namuskfır bir hayat yaşarlar. ]anır. 

ithalat rejimine göre ithalleri kabul edil- mevcut kontenjanlar dahilinde hu.suıi ta- Dul kadının tekrar yuva kuramama- Hintliler, karılarının sokağa }·alnız Çok temiz bir kalbi vardı. Bana 
büyük bir itimat gösteriyordu. mit olan emteadan olacakbr. Bu ııekilde ltu mevzuunu teşkil edebilecektir.> de- sının mühim sebeplerinin başında çeyiz çıkmasına müsaade etmezler. Onlara 
Böyle olduğu halde ona bırakma- ithal edilecek malların heaabı merkezde nilmektedir. meselesi gelmektedir. Bir baba, diğer mutlaka aileden yaşlı bir kadının refa-

h • tutulacak ve buna göre eıya teobit edile- Yine bu anlaşmaya bağlı protokoliln kız! 1 d 1 kat etmesi lazımdır. O, aile efradı hari-ğa arar vermiftım.. arını ev endirmek kaygusun a o a-
- Neyin var Necdet .. Çok dü- rek birer liste halinde baş müdürlüklerle 3 üncü .fıkrasında cyukanda zikredilmi§ cağı için dul kalmış kızına tekrar çeyiz cinde hiç bir yabancı erkekle konu~a-

şünüyorııun bu gece.. gümrük müdürlüklerine bildirilece)r.tir. olan ticaret anlaıması ahkamı mucibince maz. Kadının bütün h:ıyatı yuva.n ve 
Diye •ordu. Kalamdaki ltuav- 3 - ithal edilecek Iıalyan menşeli Cf- Türkiyeye ithalleri kabul edilmiı olan Is- plafonlar tükenmeden de lıveç eşyasının evi içinde geçer. 

vurlarımı anlamtuın diye derhal yaya merbut nümuneye göre aalahiyet- veç menşeli emteadan balada mezkiir hususi takas auretile ithalinde bir mahzur Ummui hayatta kadın ve erkeği ancak 
boynuna aarıldım: tar makamca iki nüsha olarak ita. edile- hadleri tecavüz eden emtea bedeUeri görülmemekte ve bu hükümlerin matlUp sinemada, dini, siyasi veya içtimai c~ 

_ Hiç .. hiç bir feyim yok Nu- cek olan bir menşe §ehadetnameıi terfik kliring anlaşmaıınm 9 uncu maddesinde faidenin teminine mani olmadığı anla- miyet toplantılarında beraber görürsü-

man .• dedim. Seni yorgun ve iiz- edilecektir. Bu menşe ıehadetnameleri derpİ§ edilmiı olduğu ııekilde huıuoi ta- şılmaktadır. nüz. 
gün gördüm de canım sıkıldı. B ikinci nüshaları ithalat gümrüğünce kas yolu ile tesviye edilecektir> diye ya- Bu itibarla 2073 sayılı genel yazının Erkek sokağa hemen daima yal.o.ı.z çı-

Ve •onra, bu büyük yalanım • damgalanarak ayni günde Cümhuriyet zılıdır. 5 inci maddeoinin cÇ> fıkrasının bu bil- kar .. Kadın da evinde kadın misafirle-
dan kendim de utandım. Merkez bankasına tevdi edilecektir. (Tic. işaret edilen hükümlere göre mevcut dirişe göre itibara alınması gerektir. rini kabul eder ve yahut, kocasının izni 

---- ile komşusuna kadar gidebilir. 
ı;z.;. en zengin ülkesinde mese!A neden bir Bu s;,-;;da~emiıldenberi bir Mbırsız- pardı: Bu tanı bayat belki kadın i~ bir ıs-

krallık olmasın.. !ık gösteren ve bu sözleri işiten Faribol - Alay mı ediyorsunuz Şövalye? de- tıraptır. Fakat 0 bu ıstıraba seve seve 
Bu yald1zlı hayfil karşısında şövalye ileri atıldı: di. katlanır. Çünkü bilir ki vazifesi yuvası. 

dö Roban bir müddet sakit kaldı. Son- - Pardon .. dedi. Bütün bu pazar- - Hayır .. ciddi söyliyorun1. nı yıkmak değil .. Yapmak ve yaşa:mak-
ra: lıklarda, alışverişlerde bir şey dikkatimi Van der Eden, iki şövalye arasında DEMiR MASKE 

l ~ 
- Buna mukabil benden ne istiyor- celbetti. Söylenen sözlerin arasında mon- başlıyan bu münakaşayı kısa keserek - *-sunuz? 
Diye sordu .. 
- Pek az bir şey .. On dördüncü Lui-

Büyük tarihi ve macera ron1anı 

- 7 1 - •ye karşı açılacak bir harbı devam ettir-

1 
mek lazım olacak bir kaç milyon.. 

- Yine sarayda kalmağa gayret edi- man renginin biraz soluk olduğunu mü- - Bundan kolay bir şey yok .. 
niz. Bilhassa dostunuz ve arkadaşınız şah~e e~: 1 - Pardon .. Yanlış anlamayın .. Iste-
Marki d'Etyotu da unutmayınız. Şövalye do R~h'."' kaşlarını ç~ttı: 1 diğimiz hakiki Fransız altınıdır. Sizin 

- Marki d'Etyotu mu? - Ne demek ıstiyorsunuz? .. dıye sor-

1 

imal ettiğiniz altınları burada, Fransa-
- Şüphesiz .. O meşhur Alşimist cEk- du. da değiştirir ve onların yerine bize haki-

z.ibi> nin en eyi ve marifeUi şakirdi de- - Şunu demek istiyorum.. Onun · Jcj altın verirsiniz. 
ğil mi?. gibi genç ve güzel kadına bol güneş .. j Şövalye dö Roban tereddüt etti. 

Şövalye dö Loren, nafiz nazarlannı bol ve temiz bir hava lazım .. Bu temiz 1 Böyle bir hareket Fransayı mali ba
Holandalının üzl!'l"ine dikti. Sanki onun havalı ve bol güneşli yer de mesela... kımından inkiraza sürükliyebilirdi. Bu 
ruhunu, kafasındaki gizli düşüncelerini Normandi vilayeti pekala olabilir. \tereddüdün manasını anlıyan Van der 
keşfetmek istiyordu. _ Ne miinasebet? 1 Eden: 

Fakat Vander Eden yüziinü ondan - Şu münasebetle ki bu güzel kadı- ı - Bir millet, dedi ne kadar çok sı-
çevirrniş, şövalye dö Rohana dönmüş- nın bir gün bir kraliçe olması hiç te ın.1 kıntıda olursa kendisini idare edenleri 

tü. ti maiden uzak değildir. 1 bu sıkıntıdan o derece mesul tutar. Böy-
- Size gelince, azizim şövalye .. dedi. - Siz deli mi oluyorsunuz? l le bir hal de size, maksadınıza vus(ll 

Müsaade edersen.iz bir tavsiyede buluna- - Ben deli olmıyorum. Fakat sizin 1 için kuvvetli bir yardım değil midir? 
yım. Bütün hazinelerinizi sakladığınız gibi bir insan .. Elinde bu kadar servet.. Şövalye kararını verdi: 
yeraltı melceinin matmazel Vilyerin bu kadar kuvvet varken, bir çok kuv- - Peki .. dedi. Kabul ediyorum .. Jşte 
ııhhatine zararlı olduğu kanaatinde de- vetli dostlara malik iken ve hele kuv- elim .. 
ğil misiniz? Dün kendisine takdim edil- vetli bir hükümetin ordu ve donanma-! - Işte benim de elim ... 
mek =efini benden esirgemedjğiniz za- sından da yardım görürse Fransanın bu iki el birbirlerini kuvvetle sıkb 

. . .... • 4 .._ _____ _ 

... Le • 

senyör Luinin adını duymadım .. 
Van der Eden derhal Faribola dön -

dü: 
- Yanılıyorsun .. dedi. Çünkü tahtın

dan endirmek istediğimiz bu kralın ye
rine monsenyör Luiyi çıkaracağız. 

- Kuyruğunuz kopsun.. Bunlar gü
zel şeyler ama .. Bu dedikleriniz olun -
caya kadar onu bu şeytanların pençe
sinden bir fın evvel kim kurtaracak? 

- Sen? 
- Ben mi? .. Bravo ... lşte bu hoşuma 

gitti. Fakat monsenyör Luiyi nerede bu
lacağımı bilmiyorum. 
Şövalye dö Loren: 
- !ki güne kadar onun nerede oldu

ğunu öğrenip size ben haber vereceğim. 
Çünkü sarayda çok kurnaz bir kadın 
var ki onun sayesinde her şeyi öğren -
mek kabil .. 

Şövalye dö Roban merakla sordu: 
- Hangi kadından bahsediyorsunuz? 

Madam dö Montespandan mı? 
- Hayır .. Ştıir Skarronun dul karı

sından bahsediyorum .. 
Şövalye dö Roban bir kahkaha ko-

Faribol ve Mistufleye döndü: 
- Ne olursa olsun.. dedi. Monsenyör 

Luinin bulunduğu yeri haber alır al -
maz derhal onu kurtarmağa teşebbüs 

edeceksiniz. Ben sizin cesaret, cüret ve .. 
sadakatinize eminim. 

- Hele bir yerini öğreneyim .. Ondan 
sonra neler yapabileceğimizi gösteririz. 
öyle değil mi mösyö Mistufle. 

- Tabil öyle .. Hayhay patron .. 
- Şu halde aramızda her şey hal ol-

muş demektir. 
Faribol son bir sual sordu: 
- Pardon .. Monsenyör Luiyi kurtar

dığımız zaman onu nereye götüreceğiz? 
- Holandaya.. Giyyom d'Oranj'ın 

yanına .. 
Şimdi efendiler.. Artık ayrılmamız 

Jazım.. Gece oldukça ilerHyor. Ben, şö
valye dö Rohanla beraber Fonteneblo 
ormanına gitmeliyim .. Siz de mösyö şö
valye dö Loren .. bu iki babayiğitle bera
ber Senjermene dönmelisiniz. Zaferimi
zin kat'l gününü tesit edeceğimiz zaman 
yakındır. Şimdilik Allaha ısmarladık .. 

Suçlu anlatıyor 
Kamalı tsmaili 
niçin yaralamış? .. 
Bumava nahiyesinde aşağı çay ma

hallesinde sarhoşluk yüzünden bir vaka 
olduğunu, Ahmet Kadri isminde birinin 
geceleyin yolunu beklediği Kamalı İs

maili tabanca kurşunu ile ağır surette 
yaraladığını yazmıştık. 

Ahmet Kadri, vak'adan sonra kaçmış
sa da :t.3bıtaca takip edilerek tabancasile 
birlikte yakalaruruşbr. Verdiği ifadede 
Ahmet Kadri demiştir ki : 

- Kamalı İsmail, arkadaşlarımdan 
Osmanın metresi hakkında ötede beride 
bazı sözler söyliyormuş .. Bunu haber 
alınca kendisini meyhanede gördüm, bu 
hareketinin doğru olmadığını söyledim. 
Bana aksi cevaplar verdi. Sonra evine 
giderken kendisine rastladım ve taban
camı çekerek üzerine dört el ateş ettim. 
Ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum .. 

Ahmet Kadri, adliyece tevkif edil-

•• BİTMEDİ - mistir .. - .. _ \.--~ı 
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6 K...m sümüt klorür. 
6 • Tuz. 
6 • Krem tart. 
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Pamuk piyasası son hafta için
de oldukça dalgalı geçmiştir .. 

: 'l-~ 
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u•ııaz 

..._kanana pırojesl ... ,. ............. 
taılllllden eneı Jıaw. 

YAZAN : Veteriner mlldtlrtl la.tacafr anlflfllıyop 
NAZIM UYGUR Ankara 18 (Husust) - Bütçe encü . 

Kara cicek menı bugün öileden evvel ve sonra top-
, • !anarak Barem kanunu projelerinin mil· 

_ J _ zakeresine devam etmiştir. Encümen 
Çiçek bir de lı:ara çiçek denilen çok yarın (Bugün) de toplanaru miizake. 

tehlikeli bir tekil vardır ki buna tutulan rede bulunacaktır, 
bayvanlann derilerinde yer yer lı:ınnızı Bazı gazetelerin Barem kanunu pıo-

·eı . . M--1'-'- t.. •• lekeler olur aiız ve bunınlanndan kanlı l erının ~ ~ tatilinden aonn 
akınblar gelir. Kanlı idrar ve kanlı isal ~an~~ Yolundaki nefriyatı 
·ı ··ı .. 1 B "b" h I ._. • ısabetsız telAkki olunmaktadır Projeler ı e o ur er. u gı ı uta ııuarın umumı . . . . . . ·· 
hallerinde de çok vebamet görülür. evvelce de b~dirildiği gıbı kış tatilinden 

..ı...t.. Borsada 1 G · b h ~---d bo da ahsulünd tarihe kadar sat.• yelı:-Q- Çiçek hastalı<nna tutulan -be lı:o.,.•n- evvel kanunıyet kesbedecektir. Kıt ta-12 _ 1711/ 939 tarihleri i~ I eçen senenın u aıUL:SUJ a rsa m en o -ır ... ..- ~ - tilinin 
27 

. de başl 
haftalık sabf mikdan ve fiatıeri aşağıya yapılan muameleler şunlardır : 1 nunun 125401 çuvala vasıl olduğu görül- lann ekserisi yavrulanm düfiirürler. Ba- . . . aym sın ıyacağı anlqı-
kaydedilm.l§tir. ı Akala 1 ci hazır 150 37.00 37.00 I müştil. . . . kunnz sürülerde çiçek fazla telefat ver- lıyor. _ • 
Cinsi Çuval az çok Akala 1 ci hazır 200 31.50 33.00 Hafta ıçmde yapılan ın~ ~tışlannın diii gibi çiçekten lı:urtulmut olan koyun- Glresanda bir adam 
Muh. BuidaY 4546 5.75 5.00 Akala 2 ci hazır 124 29.00 29.00 nevi, mikdar ve fiatleri şöyledir : lara da bakılmazsa yine çoiu telef olur-
Arpa 1328 4.25 4.25 Akla 1 ci vadeli 966 31.00 33.75 Nevi Çuval az çok lar. Hastalık büyük bir sürüde çıkarea lull'ISllll Ye 
Kumdan 90 8.75 8.75 Yekun 1440 Silzme 170 17.00 21.50 koyunlann bir kwnı hastalanır ve bu UJ'DWSllll öldMl'd8 

PriDç parça cümiit klorür: tuz. ~ Clft Mısır dan 95 425 4.25 Pamuk piyasası son hafta içinde olduk- Elleme 991 12.00 15.50 hastalar 3-.f haftada eyiliğe yüz tutar- Gil'eSWl (Husus!) _ Lapa köyünde 
bnpğiyle ovulur. Sonra parça dikkatle Nohut 118 7.00 7.00 <;a dalgalı geçmiştir. Hafta başında Aka- Paçal 3 10.00 ~0.00 ken diğer bir kısmı yeni yeni hastalanır feci bir ci~t olmUf, İbrahim adlı bir 
Te hafi~ atqte wblır. Cıva uçar. Par· Susam 706 18.375 18.05 Ja fiatleri 51 - 52 vadeliler ise şubat, İncir fiatleri günden güne terakki et- ve bu suretle uzun zaman sürüde hasta- adam, hem kansını, hem de kayrumasını 
p aiyahnntırak renlt alır. ~~ .~rtla Pamuk ba. 1914 38.00 53.00 mart teslimi vadeli 51 - 52.5 kuruş oldu- mektedir. Terakki sebebi geçen hafta da lık devam eder. Çiçeie tutulan süt ku- bıçakla y~ ikisinin vUcutlannda 
cmduna parlak dayamklı bar SWDUf ta· Pamuk <'ekir. (ton 125 4.&25 4.75 ğu halde bu fiatler hafta zarfında muh- işaıetlediiimiz gibi stoklann uaJ~sı zulannda ölüm tehlikeei fazladır. Tutu- 42 yara açmıştır. İki kadın da hemen 
t.kaaı ~dana plir. Palamut. kental 250 435.01} 435.00 telif temcvvü~Jer göstermiş ve hafta so- karşısında vaki olan taleplere atfedil- lanlann ekserisi ölürler. ölmil§lerdir. = Çekirdeksiz üzüm 405 11.00 19.00 nunda Akala birinci hazırlar 51.00 ku- mektedir. KOYUNLAR NE SURETLE çı. İbrahimin, çok sengin olan kansa 'ft 

l , ı_ • ı •kt Razakı Uzilm 32 12.00 13.50 ruşa vadeliler de mart teslimi 52 kuru§ Piyasada az mikdarda mal vardır .. İs- ÇECE nrruı.URLAR ? kaynanasiyle geçinemediji anJ.l§lhnak-
RIÇeŞme ı e Siyah üzüm 55 12.00 12.75 olarak tesbit edilmiştir. tihsal mmtakalannda da stoklar azal- Çiçeğe tutulan lı:oyunlann vücutlann- tadır. Hem onlardan kurtulmak, hem de 

Garllt 1111' ~ İncir 11.14 10.00 21.50 Fiatlerde görülen bu tahavvüller üze- mıştır. da çwkardılı:lan kabarcıklar ilzerinde te- ~olmak emelile bu elnayetleri İf-
Ü' Zeyüııytı kilo 71500 37.00 40.75 rinde dünya piyasasının müessir olma- Piyasa sağlamdır.. ,elı:kül eden kabuklar yere diifüp top- lediii sanıhyor. • 

!_, ~ De A.t..-....... da bir BUÖDAY : yıp ancak dahili muameleler icabı bu- ÇEKİRDEKSİZ Ü~ÜM raklara lı:antır ve karqtıiı topraklan bir Katil teftif w adliyeye teslim edil-mçıetmeliAte ve ~- l d w •• 1 kted' 
• Huan olJu Tahsin, Ay- un ugu so:ı; enme ır. . . .. . . . çok mikroplarla bulqbnr itte bu yerler- miftir. 

ftk a ~uftUI'· bir kam vlne 8lriP Sem hafta zarfında borsada satılan Bugün için piyasada istikrar yoktur. Son hafta ıçınde. gun ıtibariyle satılan de dola1&n koyunlar bu mikroplan te- ------.--------
.. 1,..,,nc1e ~ ~ otlu Ah- bujdayın nevi ve fiat üzerinden tasnifi Talep vukuu halinde fiatler derhal te- üzüm mikdar ve fıatleri : neffiia etmekle nefes borulanndan ciier- : ......................................... : 
t*ıyormUf. ; eviDdea gak- fU surededir: reffü meyilleri göstermektedir. Tarihi Çuval az çok lerine çiçek mikroplan girmek suretiyle i ZABJT ADA S 
..e Mmda WrW, Nevı· Çuval az çok ZEYTİNYA(;I 11 - 1 - 939 164 11.00 17.00 · v tutul 1 Bul ~"' ; : 
...._ da çaçege ur ar. aımıt Y""'u mera ......... ••••••••••• .. •••••••••••••••••••••• 
_.. sıra : in Yumupk mallar Zl80 5.3125 5.50 12 - 1 - 939 l09 l6.50 18·50 otlannı yemekle midelerine çiçek mik- KAVGA YOzONDBN 

- DQı ı.,t .. Db .. ~ ,.. Sert mallar 120 5.25 5. 75 Zeytinyajı piyasasında istikrar ohna- 13 - 1 • 939 60 16.50 16.50 roplannı alan koyunlar çiçeğe tutulmaz- Mer.arhk bqmda §Olör Şevket Sarı-
nma y•klepnlf ve : karımdır .. Benim- Karışık mallar 2146 5.00 5.25 dığı gibi vasi mikyasta muamele de ol- 16 • 1 - 939 23 19.00 19.00 lar. lıte onun içindir ki rüzıılrlar vaaata- kaya, otomobile binmek meselesinden 

- Bu Ane. benim . Yek-Qn 4546 mamaktadır. İhracat için iş yoktur. Mu- 11 - 1 - 939 49 15·00 l5.875 siyle mikroplar uzak yerlere götürülmek- Muharrem otlu Osmanı dövmüş ve za-
le eeçinmM w.med .. ed ~ ~ =- Son hafta içinde flatlerde görülen te- amelelemin kısmı küllisi dahill ihtiya9- YekQn 485 le koyunlann çiçeie tutulduk.lan vakidir. bıtaca tutuhnllflur. 
~ .. ~~çok~~ nezzül meyilleri piyasaya fazlaca mal lar içindir. Piyasa miltebeddildir. ftbu mikdarla beraber mevsim başın- Sağlam koyunlann haatalann arasına aBAB 
ıun evme ptme~ fe bJAde hid- arzedilmesinden ileri geldill söylenmek- p ALAMUT : dan son tarihe kadar borsada satılnu§ trinneai bulqmalan için kafidir. Çiçeğe Çuval bedestanında dolaşan SaWıet-

Demiftir. Bu ~ ba tedir olan çekirdelariz Uzilm mikdan beher atdanmıt koyunlar da hastalığı sağlam tin oğlu Alunet Salimin vaziyetinden aa-a...... T.ı.m. J8DIDda ça- ARPA : Hafta içinde borsada muamele gören çuvalı 90 kilo hesabiyle 65223~ çuval koyunlara verirler. bıtaca ~phe edilmit. (beri anştınlınca 
lı çebrek: 8ÖS söylemek baklrın1 -- palamut mikdan yukanda işaretlediği- olarak toplanmıştır. Geçen senenın bu- Çiçekli koyunlann derileri. yapağJan 150 gram esrar bulunmU§tur. 

- Sea 1-na ., Demif ft UzeıiDe Son hafta içinde borsada 1328 çuval miz veçh üzere tırnak mallardan iki yüz gU.nlerhide be borsada 5.75 - 1~ ku~ ve bulaıık qya, gübreler ve hasta koyun- ÇAMAŞIRLARI ÇALMIŞ 
nereden .:;:::md .. beclıimdan alır su- arpa satılJDl§br. Heyeti umumiyesi be- elli kental<len ibarettir. Beher kentali arasında fiatlerle 7809 çuval çekirdeksız lan götüren arabalar ve hasta koyunlan Demirciler ÇU'llSIJlda Ahmet oğlu Ba-
·~ kaçmqtır. Yarah hu- yaz maldır. Çakır arpa üzerine iş olma- 435 kuruştan muamele görmüştür. Uzüm satılmış ve bu suretle 937 mahsu- tutan insanlar ve koyun kırkan adamlar haettin Kozak, Server oğlu Ahmedin 
rette kalıclmhmt. suçlu zabıtaca takip dıjı gibi vadeli muamele de olmadığı an-, Palamut işlerinde bu hafta sükunet lilnden mezldlı- tarihe kadarki satış ye- ve makaaları ve koyun köpekleri, bilhaua odasından elbbe ve çam8§U'larinı çal-
=~ ha lenm=h•. laşılmı§tır. g;)rülmüştür. Yerli ihtiyaçlar ve ihracat kanu 206921 çuvala baliğ olmuştu. bitlerini yemek için koyunların •ırtına ......... r . 

......, • ";;' Arpa piyasası geçen haftaki vaziyeti jçin mübayaat yapılmaktadır. Çekirdeksiz üzüm piyasasının vaziye- binen niırcılt kuılan haatalıfı bulqtır- ~.. ŞENDhJ TOKATLAMIŞ 
/Ilı tetlri•at mfJlettİf· 

lerinin a•kerlik 

bu hafta da muhafaza etmiştir. İşler nor-
1 

RAZAKI VE SİY AH ÜZÜMLER : ti geçen haftakinin aynidir. 7 - 1 - 1939 malt için Yaaatadır. El.bamra sineması &ıQnde Fahri oğlu 
mal bir safhada olup fiatlerde bugün tarihinden beri fiatler ayni seviyeyi mu- ÇIÇECE KARŞI KOYUNLARIMIZI Vahit Dotut. Ömer oğlu Kadri ŞendiJi 
için istikrar müşahede edihnektedir. Siyah ve razakı üzilm piyasalan nor- halaza etmektedir. KORUMA ÇARELERi VE nmJ- tokatla dövmiiştür. 

Talebin devamı takdirinde ihracat için maJdir. Hafta içinde yukanda işaretli Çekirdeksiz üzüm işleri son hafta için- Li\NLARI TEDA VI USULLERi PENBE ÇATANI J>ÖVM()ŞLEa 
yoklamaları iş olacağı muhakkak görülmekle bera- mikdar karşılarında gösterilen fiatlcrle de gevşemiş ise de fiatlerde değişiklik Koyunlarımızın çiçeğe tutulmamaaı Dolaplıkuyu mahallesinde Mustafa 

Yedek subay olan ilk tedrisat müfet- ber istihlak piyasalan fiatlerinin müsa- satılmıştır. olmamıştır. İşlerin azalması sebebi yeni için hastalıklı sürülerden ve bu sürülerin karısı Süheyla ve Cemal kızı Penbe bir-
~in askerlik yok)amalan ~- adesizliği karşısında fiatlerimizin ancak Ge~n senenin bu haftasında 5 çuval siparişler almmanuş olmasına hamledil- bulunduktan yerlerden uzalclaımalc la- le,erek İsmail kansı Penbe Çatanı döv-
aa JdlltUr bakanlılmdan tehriıulz kWtilr bugünkü seviyesini muhafaza edeceği razakı üzüm 16 kuruş üzerinden satıl- mektedir. Ancak stoklann ehemmiyetli znndır. Eier mümltün olmazsa 'Ye bulq- müşlerdir. 
'direktarllliOne bir tamim gelmlştlr. Se- anlaşılmaktadır. mıştır. surette azalmış bulunmasından işsizliiin ma tehlikesi vana eailam koyunlan hü- MÜSADERE EDiLEN SiLAllLAB 
nelik yoklemalar esnasmda merkezle- KUMDARI : Piyasa sağlamdır. flatler üzerinde müessir olmıyacağı ka .. lcümet veterinerine aplatmalıdır. Ve ap- Dolaplıkuyu mahallesinde Ahmet ol-
rinden muvakkaten aynlan ilk tedrisat İNCİR : baati vardır. lanan hayvanlan olduktan meradan çı- lu Mehmette bir bıçak, Kemerde Mu-
anUfetti§leri, askerlik §Ubelerine haber ~n haftanın işsiz ~eçmiş olmasına No. l7 - 1 - 939 17 - 1 - 938 lı:annıyarak tamamiyle iyiletinceye kadar harrem oğlu Hüseyinde bir kama bulun-
'Vermek mecburiyetinde idiler ve bu, bir rağmen bu hafta içinde kumdan mua- Son hafta içinde borsada 1164 ~val 1 14.75 12.50 ve hayvan sağlık zabıtası kanununun mU§. zabıtaca müsadere edilmiştir. 
eok zorluklarla yapılıyordu. Bu mil§kill · melesi olmuştur. muhtelif incir satılmıştır. Bunlarla be- 8 15.50 13.25 emrettiii bir buçuk aylık karantina müd- HiNDi IDBSIZI 
lerln ka1dınhnası için müfettişlerin bun- MISm DARI raber mevsim bqmdan son tarihe kadar 9 16.25 13.75 deti bitinciye kadar saklamak lizımdır. Dolaplıkuyu mahalleUnde Şaban ol-
a.. bayle senelik subay yoklamalan .. . borsada 174580 çuval muhtelif incir•- 10' 17.25 15.25 Hasta hayvanlar aailamlardan ayn bir lu Halil ve Murat ollu Nuri, Ahmet la-

asında şifahen veya yazı ile merk~ Haftalık olarak gösterilen mikdann tıldığı anlaplllll§br. 11 19.50 1725 )'erde muhafaza olunur Ye bunlar da ve- zı. Meeyembı üç hindi ve bet tavujunu 
~ bulundulu yerdeki askerlik p- dahili ihtiyaçlar için mübayaa edildiği Geçen eenenin bu haftasında satilan teriaerler tarafından serumla tedavi edi- çaldıklarından ~-
be1erine müracaat etmeleri "merkes- (;lrenilmiftir. 4.25 ~yalnız altı 1720 çuval muhtelif incirle beraber 93'1 ABDI soırou.u lirler. ÇİKULATA llllWIZI 
Jerinden ikamet8lh1anm dellFnncksi- çuval ~dan muamelesı olmU§tur. TABiR • F.trefı ırda Çukurçıeşme mahallesin-

: ;:::e-ı.ı-:=.. ı...,:kı:: :"~ .. _ ......... Viliyetimiz okullarında ~ .....-. ;.!';!. '!"ım!"':... ~ 
ClirmemeJeri muvafık llSrUlmOfUlr· Y-~-ea kutu çikulata, yanın kilo lokum, bir p-

Hafta içinde borsada kilosu yedi ku- _ BAŞTARAFI 4 Net) sA.BlPEDE - dan Cahlde öztarhaıı, Tmaztepe okulun- == şe likör çaldığından zabıtaca tutulmut-
T-9.ıll t .. =-.... ruştan 118 çuval nohut satdmqtır. mal okulundan Gilzide Baykal, Kara dan Nezihe Toraman, Gazi okulundan .... ~~~~ amamlye tur. 

cu p ~dan vekAlet Stokbmn aza1masma karp gösterilen burµn - Mol'dolan baş öjretmeni Vefa Nezihe Dudak, Burnava okulundan MU- ~................ ARKADAŞ AztZLICi Mi ? 
Maarif vekA1etl ı..mr.l • ihti eden talepler dolayısiyle nohut fiatlerinde son özçağlar Tire _ Kahrat köyil okulun - nevver Kaygılı, KU§&dası Şirince okulu Maliye vekiJeti tarafından Uç ayda Keçecilerde Çukur handa Ahmet Alim 

.lefkilltına yapılan te~en , va Her günlerde terakki meyilleri kaydedilmif- dan H~ye ÖZögUt, Bumava - JDW atı'etmenl Dısan Alkut, Kuşadası ikin- bir bastırılan ve mUnderecab itibariyle ve Abdullah, bir odada yattıklan Ah
bJr dergi buılmala ~·~ bu tir. Bu vaziyet karpsında bilhassa iri ve okUlundan Nuri önça~, öd~ - Yeni- 'd okul ölretmenl Leman Gönç, Tire istifadeye pyan görülen (Mubarrerab met Arslanın 28 lirasını çaldıklarından 
~ puartesl l(1nleri tefki1ltma dalı- iyi mallar fiatlerlnde teraklcl hhıl ola- ceköy okulundan Müfit Tezate§. Çet- Kırtepe okulundan JLm1uan özalay, umumiye) mecmualarmın dairelerde yakalanm1§1ardır. 
Cierglnin blltOn vektJetkolleksiyonlannın cağı ümidi kuvvetlidir. Piyasa sağlam- me - çiftlik köy okulu~ öğretmeni ödemi§ Kiraz okulundan Emine Turgun demirbq ..,.a meyanında muhafaza -------------
tıkcaiı ve b~ lara bil- dır. Mehmet Dbek, eski Foça - Dipınar oku- Suludere okulundan Ziya TUrker, Kö- edilmesi 1'zun geldiii dahiliye vekaıe- IZMIR 2 nci HUKUK MAH -
tutulmasa f8bıimizdeld a1Akadar SUSAM : hmdan Rifat öcal Buca birinci okulun· filndere okulundan Mustafa Nabi Tok- tinden vilAyete bildirilmiştir. KEMESINDEN: 
dirilmiştir. dan Sabahat lsk;r, lzmir - Halit bey er, Birgi okulundan Zekiye .._ Erikli --•--. lzmirde brataf JeDİ türld1e ---*""""" Hafta •bfl olarak yubnda ipretle- okulundan Kemal Çıtak, lsmetpap okulundan ömer Bulat, Tire dardilncil •----•·"'- 1___.. aokaimcla 13 nolu evde otsan 

Od IBlfte bir p ... • dilimiz TOS çuval mamm 38 çuvah ha- okulundan llilnlre Ba§kan, Gazi oku· t»kulundan Sadakat Ocal, Bayındır Fu- ·-~ _,,, - hida1et tarafmdan kocaaa arap fa-
Ödemif&e Meşrutiyet JMhaJJesinde :ıar ve 870 çuvalı da vadeli Olarak mua- hından Makbule Silmer, Kocatepe oku- runlu okulundan Sami Kayral. Bayındır Torbabda Mehmet ÇaVUf ol1u Hakkı nm haatane caddesi 73 aolu eY• 

Kannfil mbiında 1 sayılı evde YaDllD mele gClrmilftUr. Hazır maıı.r 18.5 va- lundan Hadiye Hıncal, Kahraınan1ar Alayköy okulundan Ahmet Şinul Alp- GW(lç ile HÜ8eyin oğlu Oama ve Ah- de oturan muatafa remzi ale,W.. 
çıkmıpar. Tahkikata ıöre bu evde otu- deliler ile 18.375 kurup aatılmıfbr. okulundan Tomris Sanca, lsmetpap er, Bayındır Merkez okulundan Zehra dullah oğlu DurmU§UD ~ bulundukla- ne .açılan mhutu talak danamm 
ran Ayp bclın, çama11r yıkayıp mala- Evvelce de kaydettiiimiz aibi zeytin okulundan IcW Girgin, Ka11ıyab - Arda, Uladı okulundan Ahmet Sakarya, n sırada bpa)anndaki kilitleri lanp bu- cari tahkikat ve muhakemeei -. 
1:aya gitmif, ocaktald a&efl lylce söndilr- yalı piyalUınm vaziyeti puıpm1ar üze;. Türk birliii okulundan Macide K~tflr. 8arıyurd okulundan Abdullah Özgilrel, sızlık mabediyle evlerine llren Ali oj- nanda Hida1etle muatafa remzi
medili için ocak etrafmd.Jd çali çırpa- rinde tesir icra etmektedir. Şehit Fethibey okulundan Azize Ege, Kemalpaşa mer.kez okulundan Hasan lu Numan 7.abıtaca yakaLmmıftlr .. Ali nin 333 aeneeincle nilr.lhlanank 
lar tutupUft evdeki e§Yadan bir kısmı Bq itibarla fiatlerde kuvwtli istikrar Necatibey okullmdan Saniye YölilDUk. Evrenol, Kemalpap okulundan ŞUkQfe oğlu Ali Cambazla Ali km Hatic:enin bu bn koca olduldannm ve 338 .. 
)'BIUIUftlr. ıı:traftan yetifen halk, yancı- v.ardır. Stoklar au1dıkga talep vukuu OtkUler okulundan Fethiye Dolumay, Tunca, Bayındır SUtuflar okulundan hırsızlık için Numanı teşvik ettikleri an- winde de Maatafa Remzinin Hi-
nı ~-ı:.tn çatısı da bu y0z- halinde fiatler biraz daha )'ilbelmesi ib- ismet paşa okulundan Aynllbayat Ayral, Muharrem Ergün, FOÇJ Gerenköy oku- lapbruş ve mçlular tutulmuşlardır. clayeti ......... , olcluiunaa ....... 
elen çökmQıtür. timali de mevcuttur. Piyasa sağlamdır .. Torbalı - Karaluzıl okulundan ıntmıet lundan Hasan Akhun, Karaburun Te - * tuna ve muanfı muhakeme olan 

== PAMUK çEK1RDECil Orhun, Helvacı okulundan Şevket koç- peboz okulundan Yusuf GUnhrancı, OtOBIOltll .... l'llllllrl 1314 il.,... da Mutafa Remzi. 
01ıeı44 111 ta7'1d er, Seferihisar 11 Eylal okulundan Meb- Menemen GGaelhisar okulundan Meh- Anbm, 18 (Telefmala) - Maliye ve- 'J'e )'ildetilmeline tem)'iz i kal.il 

İzmir im 8lntaw ob1a l"Jwı•na Hafta içinde 4.625 - 4.'15 kuruş ara- ruke Ökmen, Berpma Zübeyde.hanım met Gürer, Menemen Kubilly okulun- kAleti, otomobil sigortalarından abnacak olmak ._. 22.12.938 tarihinde 
9bljiyeri B. İsmet Barlas, Ayni okul ımıda fıatJerJe 125.000 kilo pamuk çekir- okulundan Ahmet Enoy, lzmir - Neca- dan Şaziye Aytaç. Burnava okulundan damga reamı haklanda aWmdarlara bir Hida7etin Yicabmda ve ikamet. 
Fransızca asil öiretmenlilhw. Karatq değt muamelesi olmU§tur. tibey okulundan Tepib s.pn, Oltu Münevver Kaygılı, Bergama 14 Eylal tamim g&ıdermi§tir. Bu tamime göre silnma meçhu1i1etine mel.i 
orta okulu Türkçe yardımcı öiretmenl Piyasa. vaziye&i ıeçen haftakjnln ayni okulundan Nedime Sözmen, Bumava okulundan Mihriban Yilgen, Kara Hı- otomobillerin ujı-ıyacaklan zararlara Muatafa remzinin cı1abmda b-
B. Emin Kültür, ayni okul matematik libidir. Piyasa lateldidit'. HiW okulunaan Emine Gllnıel, Kara- dırlı okulundan Recep Günöz, Yukarı- karıa yaplan her nevi si8ortalar naldi- rar ~diii Ye ~m kılman 
deni yardımcı öğretmenliline tayin edil- PAMUK : burun merkez okulundan Fethiye Gök- bey okulundan Abdlllhamlt Toktay, ,-at sigGrtası sayılacak ve ona söre rea- sıJap ıhbarnameamın mahkeme 
ınişlerdir. sel, Urla - ı.kele okulundan Ali Çağ- örtulü okulundan Şevket Vural, Gazi- me tlbi tutulacaktır. koridoruna talik edildiii teltlii 

"""""*""""" Son hafta içinde borsada 38 ile 53 ku- da§, Karaburun Sarpmcak okulundan pqa okulundan Memduha Durak, Kı mak•mına kaim olmak ibere 
ÇOCUKLAR ruş anuımda fiatlerle ceman 1914 balya Fuat Ermeral, 'nre Akyurt okulundan nık okulundan Memduha Arkayın, De- okulundan Nimet Ak:gtinalp, Alsancak ilin olunur. 217 (150) 
Top o..,..• .. ken pamuk muamelesi olmU§tur. Mustafa Yönel, bmir - Buca Kırıklar reköy okulundan Enver Ergiinden, okulundan Muazzez KanyanJ87. Şehit 
..,._ ._ r1•-ld Borsa neşriyatına nazaran mezkilr pa- okulundan Ali Ulvi IstanbuJJuoiJu, Ber- Inekçfler okulundan Şekip Güray, Me- Fadılbey okulundan Mustafa ~talay, 
Ua&" aaza O ~ liği kul da muklann nevi üzerinden satış mikdar gama Çltköy okulundan Mahmut Akçal, nemen Bozköy okulundan Halis Tüzün- Zafer okulundan Cahide 'Onu(İnkılap 

-~~akada Türk b~ ~ : ve fiatleri şöyledir: Tire Ayühlmı okulundan Hamdi öz- güç, Helvacı okulundan Aliye, Çamaltı okulundan Behice Tunçyürek. Torbalı 
Doktor Operatör 

Cemil Oral "'""'WAUU" top oynarken bır 0 uş- Nevi Balya az çok eren, ödemlf Sübbey okulundan ibra- okulundan Fethiye Artuk, Silleymanh Çmaelköy okulundan Emel Sezer, Ba-

~u1.!~~da Remzi Sanbq, :!\ı!:: Akala 1 ci hazır 74 48.25 50 him Erdem, Tire Küçült ble okulundan okulundan Halli Yesügey, Şehit Kemal ymdır llerkez okulundan Nadide Na- MEMLEKET BASTANai 
~ . . çın arkadap 

13 
Y8fl Akala 1 ci vadeli 1525 49.50 53 Cavit Şahingör, Odenıiı ı.tiklll okulun- bey okulundan MeWıat Tarkan, ödemi§ lmman, Urla birinci okuldan.Fi1aiye Ak- ESKi OPEBATÖBC' 

dUfell ~ayağına çelme ~= Akala 2 c::i hazır 100 46.50 48 dan Leman S6len, Foça Baiarası oku- Büyilkhavluca köy okulundan Osman gün, iklncl okuldan Leman Yolaç, Ke- Hastalarmı Fransız hastanesinde b-
Pltiı alu.7.ı:« ~I ayalı - Yerli ı ci hazır 185 41.00 44 lundan Tahir J!2lçiD, Kupdası ikinci Zeki Şahin, Karşıyaka TUrk birliğ oku-~ Parsa okulundan Belkis Çağlı- bu1e haıJamıp. 

8-u& IDC'lk .... ~ JmWınlaut- Yerli ı d ..W ...ı 30 3U0 38 okuldan Zehra Oı9tl, Imıir Haliibey hmdaa Semiha Gonca, bmir Zafer -. JU, Dikili Çailı,a okulw>dan Necip Öiledm 8C>Dft Birinci Be,ler Sobk 
tir. ... ~ Yekta UU obhmdaa Nlldille AYcıl. '01kil okulun- lunc1ma Jlellllat MID.r. Sehlt ~ ÖııllllS. ~..-. ~ 'la.DON : Zili 



Uer Gün Bir lli.IUige 

Bir çocukluk hatırası .. 
Büyük annemi ne kadar severdim! fendi, gözümde bir kat daha büyüdü. 

Fakat o ~evilmiyecek büyük anne değil-\ * 
di ki... Bir gece yalnız başıma babamı ma-

Altmışını çoktan geçtiği muhakkaktı. halle kahvesinden çağırmağa gidiyor-

Bembeyaz yüzü bir sütlaç kaymağı ka· dum. Birdenbire arkamdan bir ees duy

dar buru~muştu. Daima, yerde bir şey dum. 
arıyormuş gibi, bastonunu kakarak yü- ördek mancasma 

. rüyüşü beni ne kadar güldürürdü 1. Tarhana çorbaıma 
Bütün yaramazlığıma rağmen, o da Misafir olacağım vıt!. 

en faz.la beni severdi. Dört beş yaşında- Bu bir sarhoş sesine benziyordu. Yü-
ki bacak kadar yumurcağın zulmünü, za- reğim çarptı. Korkuyla titriyerek bir du

vallı ihtiyar kadın, yaşadığı up uzun ömür var dibine gizlendim. 

içinde ne görmüş, ne tatmıştır. Meçhul sarhoşu, köşe başında yanan 

Neler, neler yapmazdım ki: Namaz kı-ı fenerin altından geçerken tanıdım: 
larken karşısına geçer, dilimi c;ıkanr. Bu, bu sarhoş değil... Bu, hoca Salih 

yüzümü çarpıtıp şaklabanlıklar yaparak efendiydi. Ellerini arkasına koymuf, 

gü)dürmeğe çalışırdım. Bazan da başın- sarığını burnunun üzerine kadar iğmişti. 

dan örtüsünü c;eker, secdede iken enta- Cübbesini uçurarak, adeta oynaya oyna
risini secdeye iğnelerdim. O. hiç lcızmaz- ya yürüyordu. Kafamda kurduğum süslü 
dı. Sade. biraz dargın dururduk. Çok tahtın göçtüğünü, ve üzerinden hoca 

geçmeden boynuma sarılan gene o olur· Salih efendinin paldır küldür yuvarlan-
du. dığını duydum. 

Büyüle annem beni ekseriya dizinin * dibine oturtur, masal söylerdi. Ne kadar O gece büyı.ik annemle baş başa kal• 
, da çok masal bilirdi ı dığımız zaman kulağına eğilerek, fısıl-

Bir karınca gibi, bıkmadan, usanma- daya fısıldaya anlattım. Büyük annem 

dan, uzun uzun çalışarak meydana ge
tirdiği bahçesinde, yahut ta üzerinden 

çaydanlığı hiç, cksilmiyen büyük bakır 
mangalın kenarında, ne bitmez tüken

mez, cin, peri, şehzade hikayeleri, ne dev 

anası mas~lları dinlememişimdir! ••. 
Hele içlerinde biri vardı ki, beni ka

tılta katılta güldürürdü: 

Vaktiyle bir horoz çöplükte eşinirken 
bir altın bulmuş ... Zavallı saf hayvancık, 
boyuna bağırırmış: 

- Ben bir altın buldum. ben bir al· 
tın buldum! 

Memleketin padişahı, sarayının pence
resinden, horozun bu feryadını duvunca 

askerlerine emir vermiş: 

- Alın şunun elinden bulduğu altını .. 
Zavallı horozun elinden bulduğu al

tınını almı !ar. Fakat bu haksızlığa ta

hammül eclemiyen hayvancık, bütün teh
likeleri göze almış: 

- Padi,ah benim altınıma muhtaaaç 
kaldı: padi,ah benim altınıma muhtaaaç 
lı:aldı!. .. 

Diye bağırm1'. Bu feryad, padişahın 
gazabını mucip olmuş; askerlerine: 

- Tutun fu karatayıl ... 

Demis. Horozu tutmu,..Jar, kesmi~ler .. 
7nvallı horozcuk kesilirken: 

- Ne keskin kılınçmıs, ne keskin kı-
lın!"mı!\?. 

Sonra. tencereye koyup pi .. irirlerken 
de: 

- Ne sıcacık hamammıs, ne sıcacık 
hamammışl.. 

Dermiş. Nihayet, padişahın boğazın

dan geçmi§. gövdeye inmiş. Ve bir gün 
•padişahın karnı yırtılsın 1 Benim canım 

kurtulsun, kolı.koriko .•. > diye pırradak 
uçup kurtulmuş ... 

Her hoşuma giden masaldan sonra 
onun boynuna sarılır, yüzünü, ellerini 
öperdim: 

inanmadı .•. 

- Sen rüya görmü~ün 1 ••• 
Dedi. 
- Vallahi rüya değil, büyüle anne; 

Billahi rüya de~il ... 
- Sus, yemin etme... Günaha giri~ 

yorsun ... 

l liç o, koyu müıılüman adam, o dini 
biitün Salih hoca böyle bayağı bir türkü
yü ağzına alır mıymış?. 

- 1 Iaydi oku, üfle de uyu, çocuğum .. 
hadi ... 

Acaba hakikaten rüyamı görmü .. tüm? 

Maamafih bu, hayatımda ilk sukutu ha
yal oldu. 

IZMIR 2 nci HUKUK MAH -
KEMESINDEN: 

lzmirin memduhiye mah31lesi 
Giritli sokak 33 nolu evde oturan 
ve üçüncü karataf mahallesi ha -
ne 608 cilt 171 aahif e 69 da kayıt
lı ahmet oğlu hıfzı muhakemeye 
müracaatla efradı aUcsile birlikte 
Payzın soyadım aldığı halde ma
lümatı hilafına latanhul n&;~~un
ca Karayürek aoyadı verilmif ol
duğunc!an bunun ref ine karar ve
rilmecini İ~temİf ve icra kılınan 
mulıakeme sonunda davacının bu 
talebi muhik sebebe müstenid bu
lunmus olduğundan medeni k.nu
nun 26 ıncı madde~i hükmüne 
tevfikan karayürek aoyac!ının re
fine 29-11-38 tarihinde temyizi 
kahil olmak üzere karar verildiği 
yukarıki madde hükmüne t~vfi -
kan ilan olunur. 220 (152) 

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

lzmir Defterdarlığından: 
Satı, 
No. 

Muhammen 
kıymeti 
Lira K. 

1408 Hasan hoca M. Kızlaraiui hanı üat katında 25/57 
yeni 87 taj numaralı oda 

1412 Güzelyalı Şekip çıkmazı Ferah sokak 24 taj No. lu 

1422 

1423 

1434 

1435 

1437 

ev 
Mürabit çar'ısı Kızlarağuı hanı üat katında 25/58 
yeni 86 taj numarab oda 
Hasan hoca mahalleai Mürabit çarım Kızlarağuı 
hanında 25 /24 yeni numaralı dükkan 
Güzelyalı tramvay cad. 1170 taj No. lu 337 M. M. 
arsa 
3 iincü Karataf Asansör sokak 16 yeni No. lu 
168,25 M. M. arsa 
Güzelyal tramvay cad. 1174 taj No. lu 527 M. M. 
arsa 

1442 3 üncü Karalaş Halil Rifat ı>a§a cad. 329 - 335 yeni 

100 00 

200 ()() 

100 ()() 

500 ()() 

505 50 

42 00 

790 50 

No. lu 607,50 metre murabbaı arsa 151 88 
1443 Salhane selamet sokak 16 taj No. lu 61 M. M. arsa 18 30 
1444 2 inci Karantina iskele cad. 50/1 taj No. lu 159 

M. M. ana 71 55 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine bidayeten ve temdiden talip 

çıkmadığından 16. 1. 939 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla 
satılmaaına karar verilıru.tir. Taliplerin milli emlak müdürlüğüne mü-
racaatları. 218 (151) 

Menemen hava kurumu başkan
lığından: 
1 - Bu sene zeytin mahsulünden hava kurumuna ait olmak üzere 

fabrikalarda toplanan tahminen 1200 lira kıymetinde 3000 kilo yağ 
açık artırma ile satılığa çıkarılmqtır. 

2 - thale 6. 2. 39 pazartesi gÜnÜ saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Yağlar ihaleyi müteakip fabrikalarda teslim edilecektir. 
4 - Talip olanlar ihaleden evvel yüzde yedi buçuk teminat akçe

lerini kurum veznesine teslini etmeleri fartbr. ihaleyi müteakip bu 
teminat yüzde on bese çıkarılacaktır. Taliplerin muayyen gün ve sa
atte hava kurumuna müracaatlan ilan olunur. 

19 29 

tZMIR SiCiLi TiCARET ME
MURLUGUNDAN: 

lzmirde kara osman oğlu ha • 
nında 32 numarada ticaret yapan 
(Şükrü Uğur ve Selim Kacar) tir
keti esas mukavelenamesinin 
dördüncü ve yedinci maddelerini 
değiftir-en beyanname ticaret ka
nunu hükümlerine göre aicilin 
2429 numarasına kayt ve tescil 
edildiği ili.n olunur. 

izmir sicili ticaret memurluğu 
reami mührü ve F. T enik imzası. 

1 Beyann:ıme: 
BEYANNAME 

lzmir birinci noterliğinden re
sen tanzim ve taatik kılınmıt olan 
13-7-938 tarih ve 6796 numaralı 
mukavelename ile a;oamızda mü
te~ekkil ve (Şükrü Uğur ve Selim 
Kncar) unvanlı ve t;caret sicilinin 
1342 numarasına ka.yıt ve tescil 
ve ilanı icra kılınan kollektif tir
ketimizin dördüncii maddesinde 
'irketin mevzuu: U ~üm, palamut 
zahire ve emteai umumiye üzerine 
komisyonculuk ve ticaret kelim~ 
lerinden komisyonculuk kelime • 
ainin kaldırılmıt ve tirketin bu 
günden itibaren bu emtealar üze
rine yalnız ticaretle metgul ola • 
-:ağı teklinde tashih edilmit bu • 
lunduğunu ve yine me:zkUr tirket 
mukavelenameıinin 7 nci madde
sinde yazılı olduğu veçhile her bir 

216 (149) 

~ZLAm:LYL:L"/~Jll"LZsl..,_ 

Muayenehane nakli 

Dr. Ali Riza 
•• 
Un len 

Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 
Kestelli caddesindeki muayene-

hanesini Birinci kordonda Tayyare 

sineması civarında 222 numaralı 
haneye yakında nakledecektir. 

Hastalarını 1 Mart 9 39 dan iti-

haren yeni muayenehanesinde ka
bul edecektir. 

TELEFON: 2987 (31} 

Şükrü Uğur ve Selim Kacar 
firması 

Selim Kacar: imzası. 
Şükrü Uğur: imzası 
Genel aayı: 15655 

- Büyük anneciğim, ben seni çok ... 
ama çooook seviyorum •.• 

- Ne kadar?. 

S1trı Ürgen 
Hesap mütahassısı 
En esasb usullerle günün muayyen ferikin unvanı tirketi İstimal et-

saatlcTinde defter tutulur, Blinço mek kaydiyle münferiden imzaya 

ltbu 18-1-939 tarihli beyanna
me altındaki firma ve imzanın zat 
ve hüviyetleri dairece maruf mer
kezi izmirde Kara osman oğlu ha
nında 32 numarada kain (Şükrü 
Uğur ve Selim Kacar) kollektif 
tirketi namına müctemian imzaya 
selahiyettar firket teriklerinden 
Şükrü UğUT ve Selim Kacarın 
olup münderecatını tamamen ka
bul ve ikrar eyledikten sonra biz
zat kendileri yanımızda vaz ey
lediklerini beyan ve ta.atik ede
rim. Bin dokuz yüz otuz dokuz ae
neai ikinci Kanun ayının on aeki
zinci çar,amba günü. 18.1.939 

Diye sorardı. Kollarımı yana açarak 
tarif ederdim: 

- Bu kadar! ... 

- O kadar mı? Pek az ... 

- Büyük anneciğim. seni sokağın 
tavanına kadar seviyorum 1 •• 

* 

tanzim edilir ve tasfiye işleri deruh- ıelahiyettar olduğu yazılmı' iken 
te olunur. bu madde firketi alakadar eden 

Adres : Kemeraltı Hacı Hasan bilumum muamelat, ukudat ve 
Oteli No. 60. taehhüdat ve aairede unvanı fİr· 

TELEFON : 3903 keti istimal etmek kaydiyle her 
Sa. 10 Ha. 3 iki şerikin müctemian imzaya ae-

................................... ...... lahiyettar olduğu teklinde tashih 
edilmit olduğu cihetle keyfiyetin 
ticaret kanununun 150 nci mad • 

Yedi yaşına gire im. Büyük annem ha- ı desi hükmüne tevfikan aicili tica-
na artık cin, peri. dev hikayeleri anlatmı- ~--**Zı~ retçe kayt ve tescil ve ilanı zım-
yordu. Dinden. imandan, Allahtan, pey-~ • *~ nında atağıdaki imzalarımızın 
gamberden, cennetten, cehennemden tasdikini isteriz. 
bahsediyordu. EN ucuz EN KIYMETLi 18-1-938 

Yerleri, gökleri, denizleri, insanları, Y 1 L B A Ş 1 H E D 1 Y E S 1 Merkezi lzmirde kara oaman 
oğlu hanında 32 numarada kain 
(Şükrü Uğur ve Selim Kacar) kol
lektif tirketi teriklerinden Şükrü 
Uğur ve Selim Kacar 

hayvanları, her şeyi yaratan bir Allah BR o N z 
varmı, .. Allahın emirlerini kullarına teb-
liğ~ memur bir peygamber varmış ... Jlh .. 

Oooh ... Cennete gitmeği ne kadar is-
tiyordum!. 

Bunun için namaz kılmak lazımmış ... 

Artık ben de namaz kılmağa başladım. 

Biiyük annemin seccadesinin yanına hen 
d~ ufak bir örtü yayıyor ve yan gözle 
ona bakarak yatıp kalkıyordum. 

Oruç tutrnak f ;.zımmış ••• Artık ben de 

ramazanlnrda oruç tutmağa başladım ..• 
l:hiyiık nnnemle iftarı beraber yapar, sa-
hura beraber kalkardık... 1 

Daima cenabıhakkın adını 7.İkrctmek 
lazımmıs : fakat hunu büyük annem de 

yıwnmadı v ını gözleri yaşararak itiraf edi
yor. 

Bunu yapan, mahallede bir tek adam 

Dit F ırçaJandır. 
Her Eczane ve Tabafiyecide bulunur. 18 K. Sani 1939 

.. "' ., ~ { •.... . . ' ... 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplannı 
kökünden temizlemek için ( H E L !\f O B L O ) kullanınız .. 

var:mııı: Hoca Salih efendi. Böbreklerin çalışmak kudretini arttmr, kadın. erkek idrar zorluklarını, cs-
Gı:-zdifü, oturduğu yerde, onu bunca ki ve yeni belsoiukluK"unu. mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar boz. 

senedir dudaklarının kıpırdamadığını mak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. idrarda ku-

T.C. lzmir birinci noteri Meh
met Rifat Bayraktaroğlu rami 
mührü ve vekili Ahmet Refik 
Geçtan imzası. 

Genel sayı: 15672 
ltbu beyanname suretinin dai

rede saklı 18-1-939 tarih ve 15655 
genel sayılı aslına uygun olduğu 
tastik kılındı. Bin dokuz yüz otuz 
dokuz ıeneai ikinci kanun ayının 
on sekizinci çartamba günü. 

T.C. lzmir birinci noteri Meh
met Rif at Bayraktaroğlu reami 
mührü ve vekili Ahmet Refik 
Ceçtan imzası 

222 (148) 

' 

mun mesanede taşların t*kkülüne ınini olur. Sıhhat vekaletinin ruhsatını 
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Karahisar maden Suyu 
Türkiye 

Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlık
larına, hazımsızlığa karşı en 
iyi ve şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi TELEl'ON 2067 

J 
Muhasebei 
tinden: 

hususiye müdüriye-

Karşıyaka Şemikler köyünde mukim Atık zade Riza ve Cabidin 
Şemikler köyünde qağıda mevki, dönüm ve hududu yazılı üç parça 
bağı müterakim vergi borçlarından dolayı haciz ed~ olduğundan 
tarihi ilandan itibaren 21 gÜn müddetle satılığa çıkanlmı,tır • 

Pey sürmek ve tafsilat almak iatiyenlerin lzmir M. H. dairesine 
müracaatlan ilin olunur. 

1 - Mevkii Olkü boğazı, Nev'i bai, Kıymeti 1549 lira 29 kuruı, 
Meaahaıı D. 25, M. 755, K. No. 141, Sahibi A,ık Z. Riza ve Cahit, 
Kövü Semikler. 

Hududu: Şarkan Yamanlar yolu, garben Arnavut Ali ve Ispartalı 
veresesi ve hacı Davut vereselerinin bağları, timalen Ayıenin ketikle 
aynlan bağı, Cenuben miri yol 

2 - Mevkii Olkü boğazı, Nev'i bağ, Kıymeti 1227 lira 69 kurut, 
Mesahuı D. 20, M. 434, K. No. 141, Sahibi Atık Z. Riza ve Cabit, 
Köyü Şemikler. 

Hududu: Sarkan Arnavut Ali ve lapartalı vereıelerinin bağlan, gar
ben kendilerinin mer'uı, ,imalen Halil mahdumu Hüanü ve Cihanın 
kesikle aynlan bağı, cenuben kendilerinin dıvarla aynlan m.,.-'uı ve 
yoJ. 

3 - Mevkii Olkü boğazı, Nev'i bağ, Kıymeti 1303 lira 87 kurut, 
Mesahuı D. 21, M. 672, K. No. 141, Sahibi Atık Z. Riu ve Cahit, 
Köyü Şemikler. 

Hududu: Sarkan Hacı Davut vereaelerinin bağı ve Davganalı Meh
medin kesikle aynlan bağı, garbeıı kendi mer'uı, ,imalen bacı Davut 
verese tarlaaı, cenuben uncu Dimitriden metrôk ve lapartalı verese-
sinin bağı. 11, 17, 23, 28, 98 (66) 

Denizbanı< lzmir şube.;inden: 
Atelyemize 1400 praçol ile 67 metre mikibı iğri çıralı veya kara

ağaç bu ayın yirmi befinci çarşamba gijnü saat 15 te bankamız ıu
be binasında açık eksiltmeye konacaktır. Fazla izahat almak iatiyen
lerin materyel aerviai şefliğine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

13, 16, 19, 22 123 (83) 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğün
den: 
Çamaltı tuzlaamda beheri iki kiıimdan müteıekkil üç ev İn4Ub 

26. 1. 39 günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf uaulile eluilt
meye konulmuıtur. Tamammm k~if bedeli 14988,09 muvakkat te
minatı 1124, 1 O liradır. Birinci ketfi ile kroki buauai umumi ve fenni 
f&rlnameleri levazım ıubemizde görülebilir. 

Şartnameye göre istenilen müteahhit vesaiki ihale gününden 5 gün 
evveline kadar bqmüdürlüiümüze ibraz edilmek auretile ebiltmeye 
ittirak vesikası ahnacaktır. ı.teklilerin 2490 aayıh kanun hükümlerine 
göre hazırlayacaklan teklif mektuplannı muvakkat teminat nakit 
makbuzu veya banka teminat mektuplan ve dijer veaikalarile tayin 
olunan saatten bir saat evvel bat müdürlüiümüzdelri komisyona ver· 
meleri iJiıi ohmur. 

12. 14. 17. 19 115 (77) 

J Z M 1 R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapmardadır. 
Yerli Pamuğwxlan At, Tayyare, Köpekbq, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarım havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3097 
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Yemeklernn k! 
rıntlları, salya 
nın -~raz ettiği 
mikroplar, cbşa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zuımağa, çürü· 
meğe mahkUın· 
dur. Çürük diş· 
ler mide ve bar· 
sak ihtilitların
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 

RADYOLiN 
. . 

ile ıııuhakkak sabah ve akşaın her 
yeınekten sonra fırçalaınak şartile 

. ·• .... 
--·~~~ 

Yeni Sene Hediyesi 
k ·1 o· . ·1 Erke mı. .. ışı nıı •.•.. 

Eczacı Kemal K. Aktaş ne tuhaftır .••• 

z·· ··t damlası» kolonyasmı,«Maskülen - Erkek» cFeminen -
Di;iıt u~ iki cins koku üzerine yapmıf. Hilal eczanesinden zev-
'idı;iıı:e göre koku seçiniz. 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

GRi Pl·N Kullanın 

U:ndal Oli 'İer ve Fratelli Sperco Deu sche Le-
A=~~~:.~o. Şürekasi Vapur Acentası vante Linie 

HELLEHİC LİNES L'J'D. BiRİNCi KORDON REES 4DRİA!'İCA S. A. Di G • .M. B. H. HA.MBURG 
BİNASI TEL. 2443 NAVİGATİONE --

HELLAS vapuru 14/ 15 kfınunusani POLO vapuru 3 birinci kfuıunda Lon- ADANA v~puru 18 ikinci kanunclı 
arasında beklenilmekte olup, Rotterdam dradan gelip yük çıkaracak ve ayni za- ZARA motörU 16/1/939 da gelerek bekleniyor. 21 ikinci kanuna kadar An· 
Hamburg ve Anvers limanları için yük manda Londra ve Hull için yük alacak- Pire Korlu Sımmda Brindisi Valona ~~rs, ~ottcrdam, Bremen ve Hamburg 
alacaktır. t Draç, Spalato Zira Fiume Trieste ve ıçın yuk alacaktır. 
BELGİON vapuru 30 kanunusanide ır. Venediğo hareket eder. ANDROS vapuru 31 ikinci ki'ınunda 

hck1enUmektc olup, Rotterdam Ham- Deutsche Leuante•Llnle LERO motöril 19/1/939 da gelerek bekleniyor. 4 şubata kadar Anvers, Rot-
burg ve Anvcrs limanları için yük ala- DELOS vapuru birinci kAnunun orta- ayni gün Patınos Leros Kalimnos İstnn- terdam, Bremcn ve Hamburg için yük 
caktır. sında Hnmburg, Bremen ve Anversten köy ve Rodosa hareket edecektir. ulacnkır. 

gelip yük çıkaracaktır. LERO vapuru 23/1 de gelerek 24/ l 
LİVERPOOL HArrı de Pire Korfu Saranda Brindisi Valona 

AT..GERİAN ve LFSBİAN vapurlan Draç Gravusa Spalato Zara Fiume Tri
BALKANLAR ARASI yüklerini istnnbulda aktarma ederek este Venediğe hareket edecektir. 

-*- --
HATTI DENİZBANK vnpurlariyle İzmire gel- GRİMANİ motöril 24/ l de gelerek 25/l 

ZETSKA PLOVİDBA A. miştir. de Lcro Rodos Drindi5l Bari Trieste ve 

DEN NORSKE MİDDEL-
HA VSLINİJE, OSLO 

D. KOTOR LONDRA HArI'I: Venediğe hnreket edecektir. 
BA YARD vııpuru 11 şubata doğru fs. 

kenderiye, Dieppe ve Norveç umum li
manları için hareket edecektir. -- CA VALLO vnpuru 25 son kanunda 

(( L O V C E N )) Londra ve Anvcrsten gelip yük çıkara-
LÜKS VAPURU 12 ŞUBATI'A cak ve ayni zamanda Londra ve Hull 

saat (8) de beklenilmekte olup, saat için yük alacaktır. 
16 da Constanza ve Va~a limanları için 
hareket edecektir. 

Lüks vapuru 19 şubatta saat 16 da 
beklenilmekte olup, 20 şubatta saat 8 
de İzmirden hareket edecektir. Pire, T. B O W EN RE ES 
Korlu, Adriyatik limanları için yük ala- VE $ t) RE KAS 1 
caktır. 1 

J.,İNEA SUD Al\IERİCANA GVNARD L NE 
TYRİFJORD vapuru kanunusani ni- Liverpool Ve 

-- -*-
SERViCE HAJUriME 

ROUMAİH 
ROYALE NEERl..AN 
DAİSE KUMPANYASI 
VENUS vapuru 20/11939 tarihinde DUROSTO;mc.AR~T lO ha 

beklenmekte olup Burgas Varna ve Kös- bekl . , K '" -.apuru şu tta 
te 1 k t cd kür Cnl:'J or. östencc için yük alacalt-nceyc 1arc e ece . 
PİGMALİON vapuru 28/l de bek- tır. 

lenmekte olup Rottcrdam Amsterdam ve 
Harnburg limanları için yük alarak ha
reket edecektir. 

--
hayeti şubat iptidasında beklenilmekte Glasgov hattı -*- .JOHNS2'0N W AllREN 

LINIES LrD. 
JESSMORE vapuru 12 şubat 939 da olup Ncvyork için yük alacaktır. • •• • • • • • • • • 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri., BACTRiA vapuru 20 ikinci kanunda SVENSKA ORIENrE LI• ~leı;1yor. B~g~ V~ ve Köstence 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- gelerek Livcrpool ve Glasgov için yük NIEN KUNPANY ASI ıman arına Y aca hr. 

kında accnta bir tcahhüt altına giremez. alacaktır. NYCO vapunı elyevm limanııruzda --Daha fazla tafsilat almak için Birinci Gerek vapurlann muvasalA.t tarihleri., olup 20/l de Rotterdam Hamburg İs-

Kordonda 152 numarada • UMDALı isimleri ve navlunları hakkında acenta kandinavya ve Baltık limanlarına hare- Vapurların hareket tarihleriyle nav-
umwni deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir teahhilt altına giremez. Daha fazla ket edecektir. lunlardaki değişikliklerden acenta mc-
edilmesi rica olunur. tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. GUNBURG vapuru 30/1/939 tarihin- suliyet kabul etmez. 

Telefon : 4072 Müdüriyet nm 2353 telefon numarasına rnUracaat de gelerek Rotterdam Hamburg İskan- Daha fazla tafsilit için ATATÜRK 
Telefon : 31'?1 Acenta edilmesi rica olunur. dinavya ve Baltık limanları için yUk ala- caddesi 148 No.da v. F. Henry Van Der 

rak hareket edecektir. 7..ee vapur accntalığına mUracaat edil-

( 
'\ ·. 

) 

SAÇ EKSIRI 

ıncsi rica olur. ·-- TELEFON: %007/%008 

SERVİCE MARİ2'İME lıırdaki değişikliklerden dolayı acenU. 

Roıurıafn Kumpanyası mes uliyet kabul etmez. Daha fazla taf. 
ALBA JUL1A vapuru 5/2 tarihinde silat için ikinci Kordonda FRATELLl 

gelerek Malta Cenova ve Mnrsilyaya SPERCO vapur acentasınn müracaat 
yilk ve yolcu alarnk hareket edecektir.. edilme.si rica olunur. 

İlAndaki hareket tarihleriyle navlun- TELEFON : 2004 - 2005 

:~· <·. ~ ... : ... ~ .... : • . .· . . . . 
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Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇY A Balıkyağlarının en halisidir .. 

İlıi defa süziilmiiftür ŞerfJeı gilri tpıellUlr 

• • • • 

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

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Bii3 ük Sakpçioğlu ham karşısında •• 

Soğuk algınbtı, nezle kırıldık, grip, baş, dŞ ve 
sinir ağrıları, romatizma _sancıları için rakipsiz 

deva GRtPIMDtR- Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 

Bu karışık havalarda 
yanmızdan 

GRiPiN 
eks!k etmeyiniz! .. 

----

icabında giinda 3 kaşe ah nahilir 
İSİM VE MARKAYA DİKKAT._ .. TAKLtT1~E· 

RiNDEN S AKIHINIZ ... 

Devlet Demiryollarından: 
Ortaklarda K L M. 100+200 de 5 'fe ıoo+ 700 de 7 dönüm incir 

bahçe.isinin üç seneliği 31. 1. 939 $alı günü sant 15 de açıl: artınna 
ile kiraya verilecektir. 

Muhammen kiruı 105 lira olup isteklilerin 788 kuruş muvakkat 
teminat makbuzu ile beyanname vererek muayyen vakitte_ Alsa~cakta 
8 inci işletme komisyonuna gelmeleri ~ımdır. ~"rtname!ı <omtsyon
dan parasız alınır. 

Saçların dökiilmesine ve kcpeklcnmesine mini olur. Komojen saçlann kök
lerini ku\'vetlendirir ve besler. Komojcn saçların gıdasıdır. Tabii renklerin( 
bozmaz, lati( bir rayihası vardır. Komoien Kanıuk saç eksiri marnf ea.a~ 
ferle ıtriyat mRğnzaJnnnda hntanur. 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

rzT~.aA/D.22!2lY'J 

OSMANiYE 
Sirkecide 
C7JJ..7.W'j2Z/"~~ 

Bu her il<i otelin müc;teciri Türkiyenin en c ki otelcisi BAY OMER LUT
FU.dür. 43 srnelik tecrüheü idaresiyle bütün EGE halkına ketıdisini sevdir
miştir. 

Otellerinde misafır kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bulurlar. 
Jstanbulda büUin EGE ve Jzmirliler bu otellerde buluşurlar. . ......... ~ - . -·· .. 
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ispanyada facialar deva_m ediyor 
F rankistler Barselona yı 

kaybetmektedirler. C ümhuriyetçilerin 
bir an evvel ele c 

geçırme ümitlerini gittikçe 
ise mukavemeti artıyor 

Taymis gazetesi diyor ki: 1 lngiliz kabinesi lspanyol 
Franko sadece yabancılara dayana
rak ispanyaya hakim olmak istiyor 

Paris 18 (Ö.R)-lspanya hakkında iki 
telgraf gelmiştir. 

Birincisi Burgostan olup Nasyonalist 
ordularının biltUn Katalonya cephele -
rinde ilerlediklerini bildirmektedir. Ta
arruz cephesinin şimalinde fena havaya 
rağmen Pons köyü işgal edilmiştir. Bu
rası .Artesanın şarkında olup bir elek
trik fabrikaınu da ihtiva etmektedir. 
Sahil mıntakasmda ileri mevkileri ıslah 
edilmiştir. 

Cenevreden gelen diğer telgrafa göre 
lse Cümhuriyet ordusundan çıkarılarak 
henüz memleketlerine iade edilme~ 
olan ecnebi gönüllüler 7700 miktarında 
olup Barselonda toplanmıştır. Süratle 
tahliyelerine devam olunacaktır.Bu ted
birle Cümhuriyet hükümeti kendi he
sabına ecnebi g8nUnllUlerin geri alın
ması plA.runı tmnamiyle tatbik ettiğini 

ispat etmek isteınl§tir. 
Londra 18 (ö.R) - Son gUnlerdeki 

ileri hareket.lcrlnden .sonra Nasyonalist 
ordular iblr derece istirahat vaziyetine 
geçmişlerdir. Buıiunla beraber bir çok 
ountakalarda tazyiklerini hissettiriyor

lar. 
Şimalde, Artesa Segredcn hareket 

eden Frank.o kuvvetleri Pons köyünün 
ıkarşısında birleşmişlerdir. Bunlar şimal 
istikametinde Sev de Rohell ve cenubu 
,aNd istikametinde de Vigoladayı tehdit 
ediyorlar. 

Merkezde Aragon kolordusu bazı 

mevkileri işgal ederek Barselon vilaye
ti hududu dahiline girmiştir. Serberayı 

alan NasyonalisUer Lerida - Barselon 
yolu boyunca ilerliyerek Serbera ile Vi
golada arasmda yarı mesafede olan 
Mort Kaneli tehdit ediyorlar. Vigolada 
şehri böylece hem şarktan, hem cenup
tan tehdit altındadır. Bununla beraber 
hükümet mevzileri takviye edildiğinden 
cumhuriyetçilerin mukavemeti daha 
kuvvetli blr §eldl almı§'tır. NasyonaJ.is.. 
lerln şimalden Maorcsaya doğru sarka
rak Vigolada yolunda önlerine çıkan en
gelleri arkadan çevirmeğe çalışmaları 

muhte:r.neldir. 
Lerida 18 (A.A) - Dün öğleden sonra 

Frankist kıtaatı Ccrvera Igunlada yo
lunu tehdit eden kuvvetli bir üs tesis 
etmek suretiyle Cervera ile Montob -
lanch arasındaki irtibatı tamamiyle ik
mAl etmiştir. 

Burgos 18 (AA) - Radyo ile neşre
dilen resmt bir tebliğde büyUk umumi 
karargah şöyle demektedir: 

Barselon hükümeti hakiki vaziyeti 
gizlemek için Katalonya cephesinden 
başka cephelere ait ve muzafferiyet ha
berleri ile dolu resmi tebliğler neşret -

mektedir. Bu tebliğlerde münderiç ha- dirmiyecektir. Bunun içindir ki Italya 
ber1er tamamiyle asılsızdır. Fransa ile görüşmelerini talik bahslnde 

Endülüste, Estramadurcdc ve merkez makul sebeplere malik bulunmaktadır. 
cephesinde cumhuriyetçiler tarafından Londra 18 (ö.R) - Taymis gazetesi, 
her hangi bir muvaffakıyet elde edilmiş l<;panyada çok feci hSdiseler cereyan et
değildir. Hatl~ımız sarsılmaz bir halde tiği sıralarda cemiyeti akvamda Isj>an
bulunmaktadır. yol meselesi üzerinde yapılan görüşme-

Berlin 17 (A.AJ - Alman gazeteleri- ler münasebetiyle yazdığı başmakalede, 
nin Akdeniz ve Ispanyol meselelerinde bu nazik devrede Barselon hükilmeti -
ileri stirdi.ikleri fikirlerin hülnsası şu- nin kendi üze'l"indeki büyük tazyika 
dur: rağmen yabancı gönüllüieri terhis et -

Frank.onun tam zaferi ile lspanyol mekle obnasına mukaoil Frankonun M
meselesi halledilmedikçe Akdeniz me- 11\ ecnebi kuvvetlere dayanarak Ispanya
selesine hiç bir hal çaresi derpiş oluna-1 ya httkim olmak istemesine hayret edi-
maz. 

Rosen Zeitung diyor ki: 
Almanya ve ltalya general Franko

nun zaferini elzem telakki etmekte müt
tefiktir. Bu iki devleti bu bapta ilham 
eden cihet strateji ve yahut arazi mü
ltıhazaları değildir. Fakat Almanya ve 
IUılya Ispanyadan kendi amansız düş -
manları olan bolşevizmi kovmağa azm
etmiş bulunmaktadırlar. 

Dcutsche Allgemeine Zeitung diyor 
ki: 

Mussolini, Ispanya Fransa ve Italyayı 
ayırmakta devam ettikçe a:rzul:ırını bil-

yor. 
Bu gazete, Nasyonalistlerin faikiyet

lcri topçu ıkuvvetlerinde dört misli, tay
yare kuvvetlerinde üç misli bulunduğu, 
buna mukabil Cümhuriyetçiforin ezim 
ve imanla döğüştük.lerini, mitralyöz, si
per topları ve mühimmat bakımından 

hiç sıkıntıda olmadıklarını, Katalonya 
fabrikalarında mebzulen yapılan mü -
hirnmat ile techiz edildiklerini yaz.mak-
tadır. · 

Taymis, hayali 012.11 ademi mildahale
nin Ispanyada yarattığı büyük haksızlı
ğa da ayrıca işaret etmektedir. 

Milletler Cemiyetinde 
Hava bombardımanlarını tahkik ko
misyonunun rapol"u müzakere edildi 

CC'flevre 18 (ö.R) - Milletler cemi -
yeti konseyi bugün öğleden sonra saat 
18 de torlanmıştır. Bu celsenin ruzna- 1 

mesine yazılı olan mesele ispanyada 1 

sivil ahalinin kurbnn olduğu hava bom- l 
bardımanlarını tahkik etmek üzere Is
panynya gönderilmiş olan asken komis
yonun raporunun müzakC'l"esi idi. 

Komisyon raporunun zeylinde 31-12-
38 de Barselona karşı yapılan bombar
dıman hakkındaki müşahedelerini bil -
dirmektedir. Komisyon nasyonalist pi
lotlnrına verilen talimata vukuf kesb- ı 
edemediğinden dolayı teessUrlerini bil- , 
dirmektedir. Zira şehadetler göstermek
tedir ki bu hücum, sureti mahsusada 
lmal edilmiş bombalarla, sivil ahaliye \ 
karşı taammüden yapılmış bir taarruz
dur. 

lspanyol hariciye ru121n B. Delvayo
nun raporunun münakaşası münasebe -
tiyle B. D.'?lvayo sivil ahaliye karşı ya. 
pılan bombardımanların tam tablosunu 
yapmak ve yeni muhakeme unsurları t e- B.Monta ve milletler cemiyeti umumi 

ye nazırı konseyin şu veya bu tedbire 
' tevessül etmesini talep etmek niyetinde 
değildir. Sadece EylCı.1 ayında cümhu -
riyet l<;panyasında yapılan tahkikatın 

neticesini kaydetmek istiyecektir. Bu 
münasebetle, ileride hava harplerinin 
tabi olacakları nizamların da tedvini dil
şlinülmekte idi. 

Cenevre 18 (Ö.R) - Danzig serbest 
şehri hakkında bugün yeni bir Mdise 
kaydedilmemiştir. Konseyin hususi ko
mitesi Danzig milletler cemiyeti fevkal
fide komiserini dinlemiştir. Bu zatın 
Danzig şehrindeki vazi!csinin muhafaza 
edilip edilmiyeceği henüz malum değil
dir. Bu hususta konsey azaları arasında 
muhaverat cereyan etmektedir . 

---"'---
Lord Halilaks 
Çemberlayn ile 
görüştü.. 

Londra, 18 (A.A) - Dün saat 16.05 te 
Londraya gelen Lord Halifaks akşam 

başvekalet dairesinde Çemberlayn ile 

meselesi ile meşgul 
Muhalefet lideri başvekile gönderdiği mektupta: 
''ispanyaya yardımın reddedilmesi lngilterenin 

namus ve şerefine mugayir bir şek1l almaktadır,, diyor. 
Londra 18 ( ö.R) - Kabine busabah 

saat 1 1 de Dovning Street' de B. Nevil 
Çemberlaynın riyaseti altında haftalık 

içtimaını yapmıştır. 

Hükümet erkanı baııvekilin Roma gÖ• 
rüşmeleri hakkındaki raporunu ve Lord 
Hali faksın Cenevreden, bilhaasa Fransız 
hariciye nazın B. Bonne ile muhavereleri 
hakkında getirdiği intibaları dinlemiştir. 

Muhalefet işçi partisi reisi binbaşı Att· 
lee başvekile bir mektup göndererek Is· 
panyadaki vaziyetin vahameti ıebebile 
avam kamarasının derhal içtimaa davet 
edilmesini istemiştir. işçi muhalefet reisi 
ispanyada açlık tehlikesinin mevcut ol· 
duğunu ve Ispanyanın imdadına koşmak 
için diğer hükümetlerle müştereken ted
bir almak elzem olduğunu ilave etmek· 
tedir. 

Londra 16 ( ö .R) - Kabine haftalık 
içtimaında lspanya meselesini müzakere 
ederken Dovning Street' de toplanan bazı 
nümayişçiler clspanyaya silah I> diye ba· 
ğırışmışlardır. Knbinenin içtimaı iki bu· 

çuk saat sürmüştür. içtimadan sonra baıı 
vekil B. Nevil Çemberlayn eski başvekil 
B. Baldvin ile birlikte yemek yiyerek lı· 
panyol meselesini tetkik etmiştir. 

Muhalefet lideri B. Attlee bqvekile 
gönderdiği mektupta ispanyada Italyanın 
müdahalesinden gelen vaziyeti tahlil et• 
mi::ıtir. B. Attlee şu mütali.alan yürüt
mektedir. 

c Ademi müdahale siyaseti artık, Is
panyol cümhuriyetini ecnebt taarruzuna 

B.Çcmbcrlayn ve Lord Halifaks Romadan L ondraya clönü .. lcr: le 
kar§ı kendini müdafaa için muhtaç ol· vekil avam kamarasının evvelce tn).jrı 
duğu silahları tedarikten menetmeğe edilen tarihte, yani ancak 3 1 son kanun• 
mahsus bir vasıta olmuştur. Zira ltalyan da içtimaı hususunda israr etmektedir• 
hrkalan ispanyada alenen harbe iştirak Kabinenin içtimaı esnasında bu sabah 
etmektedirler. Bu ıerait dahilinde lapan· lngiliz komünist partisi gene) sekreteıi 
yol hükümetinin, müdafaası için elzem başvekalet binasına giderek başvekillt 
silahlan scrbeştçe satın almak hakkını mülakat talebinde bulunmuştur. Fak111 

red detmek te devam etmek lngiliz namuş talebi kabul edilmediğinden sadece tah• 
Te ııerefine mugayir bir şeki] almakta• riri bir nota bırakmı,tır. Bu notada h• 
dır.> · panyol cümhuriyetçilerine siliıh ve er:ıa~ 

B. Attleenin mektubuna rağmen baş verilmesi talep edilmektedir. 

ltalya ve Almanyanın orta ve Şarki 
A vrupada diplomatik f aalivetlerj 

Paris 18 ( ö.R) - ltalya ve Almanyanın 
orta ve şarki Avrupadaki diplomatik fa· 
aliyetleri artmıştır. Macar hariciye nazın 
kont Ksakinin Berlin ziyaretinden sonra 
şimdi Ita]ya hariciye nazırı kont Ciano 
Belgrada hareket etmiştir. Alman harici
ye nazırı Fon Ribbentrop Varııovaya git
mek üzeredir. Diğer tarafdan Çekoılo· 
vakya hariciye nazın B. Şvalkovski Ber• 
line çağınlmış olup Cumartesi günü öğ. 
leden sonra oraya vasıl olacaktır. 

Berlin 18 ( ö.R) - Macar hariciye 
nazırı kont Ksaki Beründen hareket eder· 
ken Alman şahsiyetlerinden bqka lta)
ya ve Japonya sefirleri tarafından da 
selamlanmıştır. Bugün neşredilen resmi 
tebliğde deniliyor ki: 

c Macar hariciye nazın kont Ksaki 4 
günlük bir ikametten sonra Berlinden ay· 
rılmıştır. Führer 16 ikinci kanunda Ma· 

Hitler orta ve §arki Avrupa haritalannı tetkik ediyor 
car hariciye nazırını kabul etm~tir. Bun• e&' 

miş ve istasyonda Almanya hariciye na- ı zihniyetiyle cereyan et.mlştir. Takip 
dan başka kont Ksaki Alman hariciye ı ti' 

F Ribb ı b . k d . zın Fon Ribbentrop ile h ariciye nezare-, lecek harici politika düşüncelerinin . ..ı 
nazın on entrop a ır ço enn l . . v )J' 

uh ı d b ı M h 
: ti erkanı, Almanyanın Budapeşte e çısı, mamiyle ahenktar bulundugu ve 

m avere er e u urunuştur. acar a· . . . · 1 .. cJJl' 
. . k d' f' .1 • 1 Macaristanın Berlın elçısı ve Ita ya ve memleket arru.ında mevcut tecrube ~ • ..a. 
rıcıye nazın en ı şere ıne ven en zıya- . .. ük' l il · v • d · l tiJ· 
f l d ]. . . . 1 Japonyanın Berlın buy e ç erı tara- miş dostlugun daha zıyade erın eş 
et er e nasyonal aosya ıst partısırun ve v • • • • • • 

d 1 · d 'y .. h. ah . 1 il d i fından ugurlanmıştır. leceğı muŞ<1hede edilmiştır. 
ev etın ıger mu ım ş sıyet er e e ak . B l' . · · .. l · dal<l il' 

A lman - Macar münasebetleri hakkında Kb o~tl Cs ·:ndınki er ıruA zıytabreı·~ muna- k A m~;yd·~. ile MMacarıs:ruıstanlarıµ;itınl ati' 
se etıy c aşagı a resmı e ıg neşre- ı tesanu un ve acarıı a a ya -ıı. 

görüşmek fırsatını bulmuştur. 5"' 
dilmiştir : sındaki sıkı münac;ebetlerin Avrupa . ...ı 

Dün de Mareşal Göringi ve Führerin Macar hariciye nazırı Kont Csaky kUnu eserjnin inkişafı için iyi garantır 
muavini B. Rudolf Hesi ziyaret etmiş, Berlinde ild gün kalmış ve 16 kanunu- teşkil ettiği keyfiyeti de bir kerre dıJı' 
bu münasebetle MacaristandRki Alman sanic.le Führer tarafından kabul edil- müşahede olunmuştur. 
etnik grubu hakkında görüşmüştür. Fon mi~tir. Macar devlet adamı Alman ha- ---"'---

Ribbentrop ile görüşmeleri Macar misa· riciye nazırın. Fon Ribbcntrop ile mü- B. Sto yadinoıJİÇ 
fir~ Macar - Almnn münasebetlerini ala- teaddit görüşmelerde bulunmuştur. Şe-
kadar ed'en bütün meseleler hakkında rcfine tertip edilen kabul resimleri es- Kottt Ciano ile 
fikir taati etmek fırsatını vermi§tir. Dost· nasında Kont Csaky devlet ve parti zi- buluşmağa gitti . ovl' 
luk ve samimiyet ruhile yapılan bu mu· mamdarlariyle görüşmek fırsatını da Belgrad, 18 ~A.A) - B. St~ya.diU t9' 
hıwereler iki hükümetin aiynset idaresi 1 bulmuştur. Kont Csaky dün mareşal diin akşam Bc lJee hareket etıniştır. o.el' 
hakkındaki telakkilerinin tevafuk ettiği· Göringi ziyaret etmiştir. Macar hariciye da kont Ciano ile birlikte bir av patiµ 
ni ve iki memleket arasında çoktanberi nazırı Führerin muavini B. IIcs ile de ne iştirak edecektir. 
teessüs etmiş olan dost1uğıın derinleşme- bir görüşme yapmış ve bu görüşmede 111---
si lüzumunu göstermiştir. Tekrar müşa· Macaristandaki Alman etnik grubunun İngiltere Roma 
hede edilmiştir ki Alman devletile sıkı vaziyeti mevzuu bahsedilmiştir. sergisine iştirak 
birlik ve Italyan • Macar müna~ebetle· B. Fon Ribbentrop ile yaptığı görüş- ediyor - V 
rindeki d ostluk Avrupada eulh faaliye· meler esnasında Kont Csaky Alman Mn- Roma, 18 (A.A) - B. ÇembcrJaYll ~ 
tinin inkişafı için en iyi garantidir. car münasebetlerini alakadar eden bü- giliz hükilmetinin İngilterenin 1942 

BF,;IU,,İN, 18 (A.A) - Mncar harici- tün meseleleri derin surette tetkik fır- ma enternasyonal sergisine i ·bil 
ye nazırı Kont Csaky bugün saat 11 de sabnı bulmuştur. Bu görüşmeler bir karar verdiğini B. Muaoliniye 


