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Cümh.uri11etin ve Cümhuriyet eaerinin bekçuı, 1abahlan çıkar liya.at ~ir 

lstanbulcla kesif sis 

ı.t.nbal 20 (Huauai) - Sabah bir ... tten 
fala deYUD eden keüf aia yüzünden Akay, ıir
.bt ve Haliç Yapurlan aeferlerini teebbiirle ya
pabilctil• ••• 
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. ..._ _____ _J 
Yeni A.11 Matbauında Buılmııhr. 

FIATl (5) KURUŞTUR 

i.ondra elçimiz bugünlerde gidiyof 
Iktısat vekili B. u. Çakır Cünhurreisimiz Dr. Arası kabul 

ederek uzun boylu görüştüler·· Bugünlerde Istanbulu ziyaret ettikten sonra bazı mühim 
, tetkikler de bulunmak için şehrimize de gelecektir ..• 

Barem projeleri bugi1nlerde meclis heyeti 
umumiyesinde hararetli görüşmelere mevzu olacaktır Erganide işletme tecrübeleri 

~-~~;:;:~[AI!::~; 1 Çeşmelilerin ısbrabı 
koymU1tur. Baıvekil Celal Bayar ve Ha~ 
riciye vekili Şükrü Saraçoğlu da yemeğe 
davetli bulunmutlardır. Doktor Tevfik 
Rüştü Arasın bu hafta yeni vazifesine Ziraat Vekaletinde büyük hassasiyetle karşılan
gideceği öğreniliyor. yardım emirler verilmiştir mış 

BAREM PROJE.LERl 

• • 
ıçın 

Dr. Aras 

Belje şatosu 

Ankara 20 (Hususi) - Bütçe encü
meninde giinlerdenberi hararetli bir ça

lışma mevzuu olan ve nihayet son şekli
ni alan barem projelerinin bu günlerde 
büyük millet meclisinin umumi heyetine 

verileceği bildiriliyor. 
Tahmin edildiğine göre heyeti umu

miyede bu projeler üzerindeki görü~me-

ler çok ehemmiyetli olacaktır. 
Ayni projelerde ücretli memurlar için 

yeni esaslar kabul edilmiştir. 

- SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -

görüşmeleri 

Çeşme kazası müstahsilleri adına Çeş
me belediye reisi ve Parti başkanı mil§
terck imza ile Ziraat vekaletine çektik
leri bir telgrafta, Çeşme kazası halkının 
bazı dileklerine terceman olmuşlardı ... 
İmza sahipleri Çeşme kazası halkıfun bu 
sene yetiştirdikleri tiltün mahsulünün 
bir kısmın\ maliyet fiatinden dun bir fi-

atle sattıklarını, ellerinde vasi mikyas
ta stok tütün bulunduğunu, bu yüzden 
Ziraat Bankasına olan borçlarını' ödi
ycmcdiklcrini, banka borçlarının tecil 
ettirilerek müstahsile ayrıca nakdt yar
dım yopılmasını ve tütünlerinin :satın 

alınmasının teminini istemişlerdi. 

Yugoslavya - ltalya 
arasında iş birliği 

Bu müracaat üzerinde hassasiyetle 
duran Ziraot vekaleti vilayet vasıtasiy
lc gönderdiği cevapta borçlnrı.n tecili 
hususunda Ziraat bankası nezdinde te
şebbilste bulunulduğunu, elde mevcut 
stok tütünlerin satın alınması için de 
inhisarlar vekaletine yazıldığını bildir
miştir. 

Emekliler 
Arasında 
Müsavat ve 
Adaleti hakim 
Kilmak lazımdır 

--0--
HAKKI ()CAKOOLU 

Ademi müdahale paktının feshini 
istedi Fransa Pireııe 

açmamağa karar 

Amerika 

sınırlarını 
verdi 

Ziraat vekili Faik Kurdoğlu 

VekAletin gösterdiği alaka, milstahsil
ler Uzerinde büyük bir sevinç uyandır
mıştır. 

* 
Türkofisin tesbit ettiği rakamlara gö

• 
re, 9 38 yllı tütün rekoltesinin yüzde dok-
aandan Eazlaıı aatılmııtır. 

Halen köylünün elinde üç milyon kilo 

kadar tütün mevcuttur. Bunun bir kısmı
nın da ihrakiyelik olarak aynlması icap 
etmektedir. 

Ha1buki lzmir vilayetinin muhtelif 
mmtakalannda köylünün dinde fazla 
miktarda tütün mevcut olduğu haber B. 11. Çakır 

Yeriliyor. Çeıme, Seferihisar, Urla, Ma- İstanbul, 20 (Husus!) _ İktısat ve)d.. 
m.., Akhisar, MiJU, Torbalı ve lzmirin li B. Hüsnü Çakırın önilmUzdeki hafta 

diğer kazalarının ekaerisinde köylünün içinde İstanbula gelmesi bekleniyor. Ye
elinde tütün mevcuttur. nl vekil, vekalete bağlı olan mücssesel&-

Halen tütün fiatleri 15 - 30 kurut ara- ri ziyaret ve teftiş edeceği gibi ihracat 
aındadır. Tütün fabrikalannda faaliyet ve ithalat tacirleriyle de temaslar ya-

baılamışbr. - SONU 7 1NCl SAHİFEDE -

Ita.lyanların hazırlıkları 

Fransız Somalisi hudutlarında on 
bin asker tahşid etmişlerdir 
Tedhiş 

Hareketlerine 
karşı 
--o---

Londrada tedb!rler 
alınıyor .. 

- YAZISI 7 nei SAYFADA -

- YAZISI 7 nci SAYFADA - . 

Ingiliz-Amerikan iş birliği 
karşısında Almanya 

Dr. Şaht Rayş- Bu haber Gity'de 
bank direktörlü- sürpriz uyandırdı 
ğünden çekildi.. Mark düşüyor 
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Emekl. General 
Kazım Karabekir~in 

HATIRATI 
-21-

YENIASIR 
c::: 

Terfi eden işçinin Hakkı 

21 ~ kanun cumartesi '39 
4 

Emekliler 
Arasında 

Müddeiumumiler 
ve hakimlerimiz 
2sw sayılı hakimler kanununun 52-

Müteahhitlerin işçileri süründür-

Müsavat ve 
Adaleti hakim 
Kilmak lazımdır 

nci maddesi hükmüne tevfikan Adliye melerı·ne meydan Verilmı·yecek 
vekaletinde toplanan l ve 2 numaralı - BAŞT ARAFI 1 tNCl SAYFADA ~ 

ıniUetkr hncli iÇ. Jaı.veilerini milli ınen- :•••••11••••a--•·-··-···--•••11-• tekim bir aralık bu 1-.-...ı, : z, . A ayırma meclisleri tarafından ittiha:ı olu- e ma~ 
faatlerine uygan bir tekı1de k ıı- • ~ : nan karar mucibince Haziran 938 samı- Her daire, müteahhitlerin İf kanunu tatbikatına bir banka kurulması fikirleri de .. u· 
-·•ım bllirler. n.._ lcu'9"'t'etlerin zaıaıh: w- nakaeı m-r-7 u lmu..-t Bu _:ı~,.,. ... 
·- ..,.. na kadar 'kıdemlerini ikmal eden hakim riayetini tentin edecek tedbirler alacaktır ... ,. r- .., .... u O :v•U. Da• 

si:Terinden korunmanın yolunu da buluı- G E N E R A l ve müddeiumumilerden terlie layık Devletin her türlü yol, köprü, bina hilkümlerine aykırı hareketlerde bu- nm esaslı bir hal çaresine bağlanmas& 
lar. otanların intihapları ikmal edilmiştir. ve saire inşaatı, yahut bunların tadil hmdaktan ve hatta i3tihktddanm mm- ihtiyacı daima mevcuttur. 

hte her milletin bünyesine mütemadi Kôzım Karabekir Izmir adliyesinden terli eden zevatın veya tamir işlerini alan bazı müteahhit- neden tamamen aldıktan sonra dahi ~ Bir taraftan davanın esası hakkın· 
tesir eden iç ve dış kuvvetler şunlardır: .... - .................................. ,,. isimleri şunlardır: ler, İJ kanunu lrir1tümlerinclen kaçınmak çilerin ücretlerini vermfyerek bunlan da tetkik..ler yapılır ve çareler aranır-

• - iç lrWYVed.ı ve Rmya da hali harbe geçti. Bu ahvali I:ımir Cüınhuriyet müddeiumumiliği ve işçilerini kayıtsı:ı, şartsız çalıştırmak sefil ve per~ bir vaziyete soktukları ken diğer tarafdan da mevcut vazi-
1 - Hükümet, umumiye içinde bütün Osmanlılar büyük ha§. muavini B. Se~t Çumralı (tercihan maksadiyle iş dairesi bölge amirlikleri- tevali eden şikayetlerden anlaşılmıştır. yetteki müsavatsızlığı ve adaletsiz· 
2 - Meclisi umumi, bir vazife karşısında bulunuyorlar. Taç B defterine), muavin B. Rüştü UsJı::ent, ne iş yeri beyannamesi vennemektedir- Iktısrt veklletinden vilayete gelen bir liği gidermek bir vazife halindedir. 
l - Merkezi unwai (hildimet fır- ve talrtı ııaltanatm etrafında müttchidca nltı.avin B. Celal Varol, muavin B. Sab- ler. Iş dairesinin henüz her vilayette tamimde, i~ kanunu tafbikatmm temin Sual takririni veren mebusumu· 

kas • ın) • ve müttefikan ve bir kütleimühibe halin- ri Atamaner (terfian A defterine), Ti- t~kilatı bulunmadığl ve bu kabil işle- edilmesi ve cezayı müstelzem olan bu zun da çok isabetli bir şekilde teba· 
4 - Matbuat, de Lizim bvmimize rnahsua olan tevcl:- caret mahkemesi azası B. hzet Aker, rin yeri ve zamanı da muayyen olmadı- gibi hallerin önüne geçilebilmesi ıçın, rüz ettirdiği gibi Reisicümhurumuı 
5 - Efkan umumiye, · kül ile fakat ihtiyat ile, tedbir ile her va- aza muavini Bn. Naime Özveren, aza ğı cihetle ekseriya ilgili bölge amirlik- biltün hükilmet t~kilimıda kendisine devlet reisliğine seçilmesini müte-
b - D" kuvvetler: tandaş fedakarlıkta mütevekkilane vata- muavini B .. Münir Piliivoğlu, icra mc- ]erince bunların faaliyetinden haber- her türlü inşa, tamir veya tadil işi ve- akip irad eylediği nutukta vntanda~· 
1 - Da.Jıomui, nm muhafazasında birkpnek lazım ge&. muru B. Ahmet Tekçe, icra hakim mu- ahıuncaya kadar iş biLnlii bulunmak.ta rilen müteahhitlerin hüviyetleriyle sa- lara müsavi emniyet verici tedbirler 
2 - Milletler •asa cereyanlarr yur. (şiddetli afkıştarJ meclisi meh"usa- avini B. Enveri Ege, Kuşadası müddei- veya bu işlere ancak bitmelerine yakın rih adreslerinin ve taahhüt olunan işin alınacağını vaad buyormn§lardı. 
3 - Masonlar, nm müttehiden ve intizam ile hareket umumisi B. Feyzi Baltur, Kuşadası hu- el konulabilmeKtcdir. her ihaleyi müteakip hemeıı iş dairesi- Halbuki tekaütler arasındaki mü· 
4 - c._,ı.., suretile millete gösterdiği büyük nümu- kuk hakimi B. Faik Barbarosoğlu , Tor- Müteahhitlerin bu suretle teftiş ve nirı bölge fımirliğine bildirilmesi isten- savatsızlık her gün bir iztırap kay· 
5 - Misyonerler, nenin umumiyetle tesiratı iktitaf edeceği..- balı mUddciumum· i B. Suphi Okay, murakabeden Azade kalarak, iş kanunu miştir. nağı olmaktadır. 
6 - Bankerler, mizi ümit ecfiyonı:m ve cümlenizi selamet- Menemen müddeimnumisi B. Ilhami Her şeyden evvel tekaüt olmut 
7 - MatJ-al, le uğurluyorum efendim - alkışlar_ Sancar, Menemen sorgu hakimi B. Beh- • h bir adamın vaziyeti nedir~ Onu göt 
8 - AWik Laza.~.. Osmanlı meşrutiyet tarihi için pek acı çet Akbay.. /zmir limanının i rQCQfl önüne getirelim. 
9 - Dim mineesea-L olan hu sahneyi ftl teklif rakip etmişti: Terfie hak kazan.an müddeiumumi ve Millet ve memleket işleri üzerin· 

MedUi -ı Beşeri gayeler takib eden ve Osmanlı- hakimlerimizi tebrik ederiz. d 67 8 12 5 de vücudunu yıpratan vazife göreli 
Mqrutiyet biiyülı: ibnitJe.le: ilin edil- lara karşı hnyırhah!ık gösteren Sosyalist 1 On beş gu·· n e 2 ve nihayet randman vcrmiyecek '/f 

miıti. Memlekette phst inadelerin tahak- lideri Joresin Fransada katli dolayısiyle Ankaraya çağırı an ' ' çalışamıyacak bir vaziyete düşen vn· 
lümli yerine milleti temsil ec:lerllerin ha- Fransa hükümetine taziyet beyan olu~ miilettişler tanda@ çalJ!ırkea: terk: eylediği pa· 
lı:im olması ve kan.unun hu teYden üstün masa. tık tedrisat müfettişlerinden B. Asım ı• ı k •h t ld ralara ifa ettiği hizmetlere mukab~ 
tutulrnuı istenmipi. Meşruöyetia itanın- Zabtı sabıkın kıraat ve kabulü de da.- Kültür ve Kızılçullu köy öğretmen oku- ıra l l raca yapı ) bir geçim vasıtası temin eylemektir. 
dan altı yıl sonra ve Cihan harbinill baş- hil olduğu halde bu işleri çıkarmak için lu direktörü B. Emin Soysal bir ay ça- Daha açık tabirle tedricen yaptığı 
ladıiı bir sırada bu İıltdde vlkıa arasın· meclise 1 O dakikalık zamaı;ı kafi gdmişti; hşmak üzere vekiletçe Anbraya davet lkinci kinun aymın ilk yarııunda lzmir 22..1 ton hafha.ş. 16661 lira 1'ıymetinde mecburi tasarrufunu ona iade eyle-
daki senit boıluğu anlamalı: için fU ve- öğfeden sonra"4,20 de açılan meb"usan olunm~lardır. Limanmdao muhtelif ecnebi memleketle- 789,9ton kepek, 2001 lira k,ymebııde mektir. 
ıikalan okuyalım: meclisi 4,30 dıı kapanmış bulunuyordu. Bir öğretlnen re yapılan ihracat f(>yledir: 90,6 ton bagala, 46\3 lira kıymetinde Müsavi şartlar altında tekaüdiye 

Seferberliiimizin ilanı güuü Meclisi Meclisi ayan da saat 3 de Maliye Nn- Beden terbiyesi 332561 lira kıymetinde 1631,7 ton 3t,2 ton kabuklu ceviz, JJ72l IUa kıy~ tevkifatına tabi tatulan vatn~lara 
mcb·usandan Dahiliye nazın Talat bey zın Ca.~d beyin ayni imdey:i okumasile ÜLÜm. t 42508 liro. kıymetinde 642,2 ton metinde 23 ton ceviz içi. 1264 lira kıy- bugün sen filan tarihte tekaüt oldun· 
kür.üye çıknru fU iradeyi okuyOT: kapanm tı. karsana gidiyor incir. 3911 > lira kıymetinde 5 33,6 ton metinde 20,6 ton kestane, l 744 liı:a kıy- Şu parayı alacaksın! Sen İse u tarih· 

(A~ .. tu'""" - Maca..:.•-n il• C!~ı"stan M•#J:..te -L·~ıı :C-d-.J- ve R·ı·· Halı'l Narlıdere köyü okulu öğretmeni. Bn. d d ı 7 k ten .. ,,. ra t-L- -t ld B yı 
• ..., ·~- ..... .., "'"o:J1T0 ~ ·~ Qll;.~·- -~ ~ac ... ;> hurda incir .. 1,032, 157 lira kıymetin e metin e , ton oyun derisi. 9930 lira -..n e&aU o un. o para 
d .. L. tchadd- d '- - b" b . b '- .. 1 d "w. -•- h""k"" Remziye Yılının Gazi terbiye enstitilsü k d l k 1 D w h kk """ araşın a umren us e en narp ır eyın una Karşı soy e ıgı nutw.:.ta u u- l l 37,9 ton lÜlÜn, 85838 lira kıymetinde ·ıymetin e 9,8 ton me§İn ve sahtiyan, a aca sın emege ne a ımız va. 

LiJ· "' 1 '-- t tl ---"-' h" "b" l . '- -- "k" . beden teı:biyesi şubesine kabul edildiği 2 03 l k 3 d r •ıı. ı umuma a mış ounasına ve za nı ınc e ıılc:t;UŞln ırı JT enne ve JlC'I' ı ısı- l 1813.3 ton palamut, 1247-4 lira kıyme- 7 ira ıymetinde , I ton sıgnla yağı, ı · 
1. d k.a • • ""h" . • mili L • kiı1tür bakanlığından vil3yete bi diril- M J k t 'L • t t • h t mcc ~ mev u vanım mu ımmenuı nın de ıı;artı ne vazaye.Ue bulundukla- • . tinde 86,2 ton palamut huliısası, 541559 725 lira kıymetinde 5,2 ton elma kurusu, eme e e nızme e mış, aya -

fıemen kaffesi tetkik ve ikmal edilmiş rını gösteren. meşnıt•yet davasının ne miştir. m lira kıymetinde 826,9 ton pamuk, 14 70 2021 lira kıymetinde ı O ton erik kurusu, 1armı yıpıntm~ insanları yine kendi· 
bulunmasına nazaran lanunu esasi mu- kadar sönük ve mühmel kaldığını anla- Vereni Mticadele lira kıymetinde 8 ton miyım kökü, 8077 624 lira k?ymetinde 7,3 ton defne ynp- mizin kafalarından doğan kanunlar• 
cibinee önfimüzdeld T~nmni iptida- tan ifadeler vardı: Cendyetinill seri lira kıymetinde 25,9 ton roiyan hulasa rağı, 2609 lira kıymetinde 21 ton siyah fa ikiye ayırmakta hiç bir surette hak 
ınnda bı1acfuet içtima etmek üzere mec- iradenin baş tarafVldaki satırla tatilin ko leraaslaft ve balı, 26324 lira kıymetinde 60.S ton üzüm, 6918 liıa kıymetinde 50, 7 ton ra- mevcut değildir. 
tisi umuminin btt devrei fevkalacfC5inin schepferi gosterilmek istenmişi Fakat bu V. a M-cadele . etinin V 7.eytinyağı, 9196 lira kıymetinde 6,4 ton zakı üzii.ınü, 976 lira kıymetinde 3 ton Tekaütleıin tcrfilü mevzuu bahi9 
bugünden itibaren tnb1ini imde ederim.) sebepler pek zayıf, ifade ediliş tarzları dn erem d u .._ cenuy •ti er~~ halı. 144000 lira kıymetinde 3000 ton mazı, 2983 lira kıvmetinde t 0,5 ton 80• olunca bu işi kül halinde mütalaa 

ve verem en ,a.onmma mevı.uu• zerı.u.- J k h k 
15 Ramazan sene 332 müb'1em, meclise karşı ilunalkAiane ve de birinci seri 'konferanslan ba~rmştır. buğday. 114553 lirakıymetindc 2692,8 mak hulasu.. 2899 lira k.,.metiode 72 etme müsavi a ve muamelelere 

20 Temmm sene 330 mütehakkimane. Bu satırları okuyan in- İlk konferans ayın 
00 

yedisinde Kı:ı 11_ ton arpa, 4916 lira kıymetinde ı 63, 7 ton kuş yemi. 16765 lira kıymetinde tabi tutmak en basit adalet kaideleri-
işbu iradci seniyenin icrn!ına heyeti sanın zihninde bir çok sualler belirebilir. . d dok d Erkek ı· ton akdarı, t 7580 lira kıymetinde t 82,4 598,S ton pamuk çekirdeği küspe8i, 2 78 nin İcabıdır. 

sesın e ve ayın on uzun a ı- K · 
vükela memurdur. Hele hu insan meb'uıı olursa o suallerin . d ·ı ;.-.;,. B k { nsl 23 ton kumdarı, 34709 lira k--etinde lira kıymetinde 18,6 ton .-a}kan•· 750 ıymet taşıyan tekaüttüğün tarihi • sesın e ven m~. u on era ara •:r... " ~ 

Mehmet Repd daha dermleşmesi n daha çctinlcşnıesi "kinci 1 _ıı._ d K yaka Kız 11. 925, I ton baki,. l 8175 lira kıymetinde lira kıymetinde 45,3 ton tene.ite kmntııı, değil, hizmetin müddetidir. 
.. . , ı JMUıWl a arşı • mua ıın .., H b bu 1 

Meb'usan meclisi reisi Halil bey de lazımgelır. Şu halde meb usfar daha ilk mektebinde, 26 ikinci kflnunda İzmir 168,9 ton fasulya. 4277 lira kıymetinde 3084 lira kıymetinde 4 ton bıilmumudur. atta iz mevzuda daha iler 
kürsüye çıkarak u nutku okuyor: satırlarında bile dikkatlerini çekmesi la- Halkevinde devam olunacaktır . 64,8 ton nohut, l 1449 lira kıymetinde On beş günJük ihracat tutan 2,678, l 25 gid~rek. o~du mensuplarını. milli ~ıa-

( Muazzez refiklerim. zım gelen böyle mühim bir vesikanın 5 7,5 ton ........... , 3913 lı"ra L-ctinde 1 lindır .. : reknta ıştırak eden ve etmıycn dıye Verem Mücadele cemiyetinin her se- ,..._..,, .uyuı 
intihaba mühaııeret için i.rade Padişalıi okunması karşısında nasıl olap ta sus-- ne tertip ettiği yıllık eğlencenin martın ikiye ayırmağa da riza gösteremeyiz. 

şerehealluk ettiği zaınaa lıariçtc ... da- mut lı:almışlar~ Meclis Yeisinin nutkunda BE•ı._D..__LERDE •a-at ~l~tmm Milli mücadeleye iştirak eden ordll ilk haftasında yapılacağı da öğrenilmiş- _!.._!!:_ .1. a a:. ....-o ·~-•--
hilde epeyce endişeler tevellüt etmişti. (biz de huzuru vicdani ile gelecek teş- tir. İnzibati cezalar altı aylık mensuplarının Türk milletinin kal-

Bunlardan biri medİllİ meb'm•n celecell:, rinisanide ;çtima etmek fuere aynlabili- -·- Dahiliye vekaletinin bir tamiminde kadrolara •eldi binde hususi bir mevkii okhığunda 
yine ihtirasata cereyan verilec:elc ve mem- riz) demai bUııbütün karanlık: Hazam 8 şüphe yoktur. iştirak kudreti elinde 
1 k • ··k· "d "hlJ'll dil '- · d • k d" · ı Köy öğretmen okulu deniliyor ki : Ba~lık ;r+ ...... onu müdür kadro ve olup ta ı"ıııtı"rak etmı"yenlere Larp ceza e etın su utu yenı en ı ıa e eccıı;. en- vıc anı ·en ısı ve nam arına nutuk söy- 6

.... ,...__.,, :ı: 11: 

d id 1 .!'L_L_ 1 _.ı- L• Kıc tatili yapıyor Belediyelerde ücretle mUstabdem ıahsisatı, ziraat mektebi masraf terli- t tı" 1 k t •1._t. ha'-kıd 
j--: : numaoat :..... edildL. ~•--1·-· cu-h 1DCo --1 -r ;.,.;... ---• ve hangı" h"ıl- ~ er P ey eıne m re 11: r 
r-- .. -- nıc:ıı:;U911 _. - -.- naRJ olanlar hakkında inzibatı cezalar ._.;_ binden ücret almakta olan ,.,. tekniterin B d I et e 1 ın • 

1 
' 

aliniz toplandı. Hamdol..n bütün'-"' en- gİ)erfe temin edebiJmİıf) Kızılçullu köy öğretmen okulu yaz -~=t- --~.. -~ u a yapı mı~ır. 
lnevsunm• de tatil ed·lmedı·gı··nden talebe t:UU.lllekte ve bu baptaki evrakın hazan altı aylık kadro ve tahsisatı, Mersinli fi- B -:L:'-- t f. L_t_L da h 

ditderin gayri varid olcfaianu mantaza.. Mcbu.lana nutukta da aösteriJen tatil • - •t· •. . '-AJ .b k danl ğı f ib d tm u gU.Nter er ı rıwıwann n ma · 
_"'!'LA_ !I_ L--:_ ~1._ _.__._ _ -.-:L-ı--"' haLL__ _._ )erin köylerine gidememeleri görülmüş- ı ırnz u~rıne veNt et lnzı at omisyo- ı masra tertı in en ücret a ak- d"I :_1 __ L:_ ı___ b • 

maa Ye 111111&un ne. --iyd ue •alaoaaan ~ ~ Yic«laDlanm ve mil- 1 __ d 1 rum e ı m~~ IJll ausmı mec urı te-
mÜDkerab ile tekzi, etti. iki buçak aya lete brp maıaliyn dayeuJarmı tatmin tür. Ki.illiir bakanlı~da.'1. gekn bir tel- nuKna A<I ar gelmekte o duğu anlaş~yor. ta olan memur ve miist~demin ikinci kaüde tabi tutulmwJar, hatta içlerin· 

af .. _ 3 2- 939 ta ih nde 14 2 939 anunen memur olnuyan1ar ve ücret- altı aylık kadro ve tahsı9atl, ......... incilik de ı ___ la • - 1 _ • •• d teka~ _.ı_ ·----~nda Lr<. __ .ıı ___ L L!l-!1--! - L___Jan ..n.-;
0 

hiç gr. .... - r ı n - .. - ,_,:1• n oaz r a y be t 
..... cucn -·- ~---- -. cıua;at ~· ·-- u1D1 -,,.. le müstahdem bulunan ecirler hakkında istasyonunda masraf tertibinden ücret ı b' ılcv zı e lrınelargdırore ar 

çe müzakerea itmlım edildiii sibi bir~ olauraa hal Ye ~ müeaadesi nİI- tarihine kadar _bu okulun kış tatilı ya~ cezaama 1 çarptın mı§ • 
lı1ası \·e bu müddet zarfında talebenın memurlara mahsus olan in71batı cezala- almakta olan memur ve mUstahdemin C L. =-- -tı· L_ L "li · 

kavanini mülıimmenin müzakeratı q hi- betinde ortaya koyınaJlnflar ve milleti lann tatbiki yoluna gidilemiyec...J:h..ln kadro ve tahsisatı, mıntaka ziraat müta- ezayı ayrı, nızmc n muıuwt nı 
tama erdirildi. Encimenler de bil.alim tenYir etmernifkrdi. Dü""""wıı sarmag·a köylerine gönderiln!esi bildirilmiştir. <05u• ayrı olarak mütalaa eylemek icnp 

··.1-.1· - nlakadarlara tebliği tamimen rica olu- ha1JS1Slığmda müstahdem daimi işçinin 
vazifelerini ifa etb1er. Bu lı:avanin arum- baıLYan büyüle harp fic:iuı karıısında B. Şeref KAzım kadro tahs eder. 
d L•- L'-~-- nur. ve lsatları ziraat v;ekAletindcn Ordu Tu"'rk mı"lletı"nı"n malıdır. 

a oir çoıuannm müzakerai hitam bal- medi. reisinin nudtunda.ki. İzmir Yilayete muhascbei hususiye 
d n,__ -- -l--1 _ı_L_. T vilayete gelmiştir. Onun politika ı"le aı~'--sı yo'·tur. Va .. 

u. DIQlleJlaoqu mc:nucac1'. meclisi meb- ( aç Ye tahtJ aaltanatm etrafında müt- <.vukab B. Şeref Kaz.ım terfian Maliye HAL~VİNDE * WWl .. 

usanın hamiyetle. pyrede n zamanm tehic:len n müttefikan ve bir lı:ütlei mü- \·ekfilcti ınüşa\'ir avukatlığına tayin edil- KIYAFET BALOSU tzınİrin İdssesi • zifesi milletin hayat ve istiklalini ko-
icap ~ eükGn ile Yazif...:..: L,. ___ -- hibe ha):...:1- 1._.'-"____ ı.__ • • h · b balı A k · · ü" rumak ve bu mukaddes vazife ug" -

... ._. .... ... ~ .... -ue ~ :ıuavmııruzc ma sus mış Ye u sa n araya gltınIŞ r. 11 şubat 939 tarihine tesadüf eden cu- Dahilıy" e vekfiletinden vilA.yete gelnn 
olan ı -LLüJ il f-L- !L • il dbi u " runda lüzumunda kanını akıtmak. dirdiiindeıı dolayı emin ,-e memnun ola

bilir Ye biz de hazuıu Yicdan ile geteuk 
T etrini~anide içtima etmek üzere aynfa
biliriz. Sırbiya n A•atturya - Macaris
tan devl~eri araSTnda ilin edrt~n harp 
bütün Avrupada azim tC9İrat husule ge
tirdi. Dün Avrupa hazır ol vaziyetinde 
iken bugünkü mcsnnıata ıöre Almanya 

n'C'ILA e aıuıt uıbyat ı e, te ·r Muhasebc.i h.us~!c avu~athğına B. A · martesi gilnü geçen yıl olduğu gibi bu bir yazıda 938 senesi ispirto ve ispirtolu canım vermektir. 
ae her Yalandat fcdaUrLkla mütevek- Haydar Zmcırlı oglu tayın olunmuştur. yıl da Milli kıyafet balosu ~·apılacaktır. içlci1er gelirlerinden İzmir vilayeti pa-
kila e nt h f d ı,· l k * " Türk ordusu bu vazifeyi liyakatle 

' " amnr mu a azasın a ır eşme • • - - Balo tertip heyeti balo hazırlıkları irin yma mahsuben 3580 lira 42 kuruşun 
1:.--g·l;... ·dd ı· J'- ı ) ·· B ğ 1 -s her zaman her devirde bütün dünya 
""''"' " •:r or • Şf et f a KIŞ ar - SÖZU aş 0 retmen er dün ikincı" ;Çtı"matnı yapmıe+.... •• d Jd biJ ·L..d d .,, M • 'i·~ gon eri iği - dirilmiştir. ordularının üstünde kahramanlıklar-

ne fili e e er.. eşrutiyetle bu söz ne arasında terfiler 
dereceye kadar ulif olunabilirdi? Meb- la yerine getirmiştir. 

Gazi ilk okulu baş öğretmenliğine To- s· enaJ yh h da h" 
uslar ba garih sözü ve daha evvelkileri ına e izmet İma ız-

p:ıl~okulu baş öğretmeni B. Sami Ku- B kd l ek T k nuıl olmuı da şiddetle alkışlam~ar;> . mettir. unu ta ir ey em ür 
fer, 'fopaltı okulu baş öğretmenliğine milleti için kadirşinaslık vazifesidir. 

,~Z/.?'~~-WW'!FD'Ji!.z7~Ci'&fZ74V..zz;&'AW'.ZZ 

~ Kültürpart Sinemasm~a 
Altın serisinden ı;eçtiği iki epiz filmi sunar_ 

1 - Seviştiğimiz Zaman 
Birden bire parlıyarak bütün diiıaya artistlerini ıölrede bırakan 

MARGARET SUl.l.IYAN 
Senenin en hissi, en ince, en acıltb hayat micadelesinden abnmq 

çok mliessir aile facıası 

2-Her yerde Şen 
Dünya caı n dans krah Londrada her recede 5" 1nıiJiz lirası kazanan 

RARRY ROY 
Milzik, dans, reva, hareket dolu en zarif nükte, De:Y.? ve kahkaha fılml. ... 

BUGÜNDEN il1BAREJr 
SEANSLAR : Her gün sevf:?(i!imiz u1man 2.45 - 5.40 -9 
Her yerde Şen : 4.15 - 7.40 Cumartesi, pazar günleri ... 

Seviş-tiiiıniz zaman Cilmi ile başlar 
Saat ela de 

nyni okul öğretmenlerinden B. Ziya Su- Milletimizin en yüksek vaslfLırmdao 
mer terfian tayin edilmişlerdir. biri de kadirşinaslıktır. 

Bir şüpheli öl .. ıtt Umumi snvaşta Çnnakkalede ko-
Işıklar köyünde altı yaşında Mehmet lunu veren, bacağını kıran, kanını 

adında bir çocuğun ölümü şüpheli gö- döken bir or~u mensubu Dumlupı-
rlilmtiş ve zehirlenerek öldüğü zannı nardaki fedakar arkadaşlarından ayrı 
htısıl olmuştur. Müddeiumumi muavini E L H A M R A bir fark taşımaz. Hakikatin açık ve 
B. Memduh İşıklar köyüne giderek dün samimi ifadesi budur. 
gece geç vakite kadar hadisenin tahki- Emekliler arasında müsavat .,,e 

katiyle meşgul olmuştur. İdaresinde Milli Kütüphane sineması.. adaleti temin edici yüksek bir kararı -*- büyük meclisten beklemek hakkı· 

Çiçekler aldanıyor 
On beş günde:nberi havaların adeta 

bahar gibi gidişi çiçekleri aidatını , pek 
çok güller açmış, bademler, bazı yer -
lerde erikler çiçek açmıştı. Buca, Bor
nova havalisinde bnhar çiçeklerini gö -
renler IDJil eczanesinin meşhur Bahar 
çiçeği kolonyasını hatırlamışlardır. F.c -
zacı Kemal Aktaşın Izmire şöhret veren 
ve Izmiri kolonya ş : .i diye tanıtan bu 
şaheser kolonyası ile Izmir, ne kadar 
kış yapsa yine her dem taze her dem 

Bugün matinelerden itibaren senenin en mızdır. 
büyük AŞK • MACERA ve SERGOZEŞT filmi- Dün hizmet etmiş bulunanlara 

nl iftihar ve şerefle sunar müsavi hak ve saygı tanımak bugüil 

MARK O POLO nun MÜ T H 1 Ş ~~~:~~ ;!:~~nı~:u;:~:;:;;~: 
da da şüphe yoktur. 

MACERALARI HAKKI OCAKOCLU 

TttllKÇE SÖZLÜ 
AYRICA : Sinemacılık dünyamıın büyük komikleri ve şöhretli yılduları 

l\IİKİ'nin POLO mnrmda 
Tamamiylc renkli eşsiz kahkaha tufanı PAKAMOUNT Jw-nalda en 
moda \'C haberler- SEANSLAR : Her gün 1.30 - 4 - 6 .. 10 ve 9 DA 

Orta okullarda 
Maarif veklileti, orta okulların üçOn· 

cii sınıfında ayn progrom ve kitaplnrB 
göre okunan fizik ve kımya dersleri iÇİJ1 
ayrı ayn ııot verilmesi uygun gorüıdıl· 
··•unii külti.ir direktörlü· üne bildirnut 
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Bayram 
Memur ve 

ve ücretleri 

münasebetiyle 
müstahdemlerin maaş 
ayın 27 sinde verilecek 

a 

Yeni bir şirket 
Alatı ziraiye ve sana
yii ile iştigal edecek, 

fabrikalar kuracak 
Ankara, 20 (Hususi) - Türki~·e eüm

huriyeti Ziraat bankaSl, Etibank, Türk 
Ticaret bankası, Ticaret Türk Anonim 
şirketi ve Ürün Ticaret Türk Limitct 
şirketi tarafından •Demir ve tahta fab
rikaları Türk Anonim şirketi» naıniyle 
700 bin lira scnnaycli bir şirket teşkil 
olunmuştur. Şirketin merkezi Ankaradn 
bulunacak, gerek Türkiyede, gerek ec
nebi mcm1ekctlerde şubeler açacaktır. 

Buna dair kanun layihası meclise gönderildi Şirketin mnksadrteşekkülü şudur : 
Demir ve tahta ile fılatı zi.raiye sana

yii He iştigal etmek, her nevi fabrikalar 

Na arif H 
• d t ı kurmak, orman işlebnck, orman mah-

ş ura s ı .. a~ı_ran a op anıyor ::::!::;:;lı~:.::ı:.·ş=:ı:a~;~~ 
Ankara 20 (Telefonla) _ !kinci Kfı-ı nunun 31 ıncı Salı gunune rastlaması ı Ankara 20 (Telefonla) - Maarif ŞQ- bilsatı ifa etmek, esham Ye tah\.ilat alı 

nun ve Şubat 1939 ayları timl ve maaş- müna.ebetiyle bu dört günlük tatiHn so- r.ısı önümüzdeki Haz1'anda Ankaradn satmak, blklimle zirai, !icnıi ve .,.,!; 
}arının tediye sureti hakkında hükümet- nu Cumaya tesadtiI etmektedir. toplantıya davet C'dilecektir. muamelatı ifa etmek, hükmi ve hakiki 
9e hazırlanan kanun J§yıhası meclise ve- 2466 sayılı kanuna göre Cumartesi Şura, Maarif vnı.iyetini gözden geçi- eşhas ile i~tirak ve her nevi sirket tesis 
ri'-:..+ı.. .. .. d ıaı·ı 

1 
kt B .. rerck kültür hayatımızı alakadar eden etmek s 

.ı.u~-· gunu e ı yapı aca ır. ayram mu- . . 
Bu kanun Iayıhasının ihtiva ettiği b . l .. tahd 1 . yem kararlar verecektir. Şura, Maarif p f ., t / ( •d 

esaslara göre ikinci Kanun ayı ücreti na~ etiy ~ ~emur v~. ~-u~. em erlın vekili B. Hasan AH Yücelin reisliğinde OS a ve e gra l O• 
. tabu olan ihtiyaçları goz onunde tutu a- t la k V k'"l ·· • • /l ile Şubat maa§ı ikinci kAnunun27 sın- o~ .nnca . ve c i.l ~t umum mudür- resı yenı pu ar 

den itibaren ödenecektir. rak bunların maaş ve .ücretlerinin bay- len ıle talım ve terbıye heyeti reisi B. 
Bu kanunun mucip sebeple< liydıa- ramdan önce ödcnmci muvafık görül- Ihsan Sungu da bu toplanhya ı,tirlık bastıracak 

amda cKuroan bayranunuı, ikinci Kfı- mUştilr> denilmektedir. edeceklerdir. Ankara, 20 (Hususi) - Posta ve tel-
graf idaresi, bugünkil normal pul serisi 

Meclisin dünkü toplantısında 
Beşınci daire reisı ve 

Şurayı Devlet 
on aza secildi • 

. . 
re ısı, yerine kaim olmak Uzere yeni bir pul 

serisi hazırlamaktadır. İdare, Ebedi Şef 
Atatürkün hntırasını taziz için de bir 
matem pulu serisi bastıracaktır.. Yeni 
seride İsmet İnönilnün portreleri ile 
memleket mnnzaraları bulunacaktır. 

Ankara 20 (A.A) - B.M. Meclisinin 
bugünkü toplantısında Ş<lrayi devlet 
reisliii ile b~ci daire reisliği ve on 
azalık için yapılan seçim neticesinde ŞQ.
rayı devlet :reisliğine Ş<lrayı devlet tan
Wrıat dairesi reisi lsmail Hakkı GQreli, 
l>e~cl daire reisliğine Şurayı devlet 

azasından Selahittin Odnbaşı aynlmıştır. 
Azalıklara da şlırayı devlet baş muavin
lerinden Talat Bakır, Sabık valilerden 
Naci Akbay, .Ankara hukuk mahkeme
si reisi Naili Tezgörcn, Dahiliye vekfılcti 
teftiş heyeti reisi Talat Hitay, dahiliye 
müfettişlerinden Ali Servet, Nafıa ve-

· Bulgaristanda yapılan 
kaçakçılığı para 

lstanbul, 20 (Hususi) - Gazeteler iki dığı halde şimdiye kadar bulunamamış
afuıden beri Bulgarlstanda yapılan bir tır. 
altın Jtaçakçıbğından bahsediyorlar, ve Altın kaçakçılığı yoktur. Gazetelerin 
._ mtınasebetle Balkanlarda ve şark iki günden beri altın ka~çılığı hadise

memleketlerlnde vücuda getirilen bir sine karıştırarak bahsettikleri Türk 
,.beke sayesinde Filistin, İstanbul, Bul- banknotları kaçakçılığı ise Yahudi teşki
prl!tan arasında kUlçe altın ve Türk }atından ayrıdır. Bu hadise de, yine iki 
benkıı.otu kaçakçıhğı.nın yapıldığı yazılı- üç ay evvel Vamada cereyan etmiştir. 
yor. Şöyle ki, Bulgaristanın Zi~evi kasn-

kaleti teftiş heyeti reisi Şefik Orum, 
mnliye hUkuk müşaviri Kemal Arar, 
Şurayı Devlet baş muavinlerinden 
Memduh Özoran, P. T. T. umum müdür
lüğUnden mütekait Edip Cemil Oyhun 
ve nafıa vekaleti hukuk müşaviri Avni 
Türel seçilmişlerdir. 

Başvekil 
Dün Anharadan lstan

bula hareket etti 

Afganistana gide-
cek öğretmenler 

lstnnbul 20 (Hususi) - Efgan kültür 
i§leri müşnvirlii';ine tayin edilen maarif 

vekaleti umum müfettişlerinden bay İs
mail Hikmet bugün Ef ganistnna hnreket 

edecektir. 
Maarif vekaleti ile yapılan temaslar 

neticesinde arzu eden lise öğretmenleri 
Efganistana gideceklerdir. Bu öğretmen
ler için bazı şartlar tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

Ankara 20 (Telefonla) - Ba§vekil Efgnnistanda vazife nlacnk öğretmen-
B. Celal Bayar refakatinde hususi kalem lerin maaşları ve kıdem zamları i~liye
müdürü olduğu hnlde bugün saat 19,30 cektir . 
treni ile lstanbula hareket etmiştir. Is- Efganistandaki ça)ı§mnlarına mukabil 
tasyonda vekiller, hükümet erkanı ve mevcut resmi maaşlarına iki misli ücret 

mebuslar tarafından uğurlanmışlardır. olaral· Efganistan maarif nczıneti tnra-

Başvekllin pazartesi günü tekrar An- fından kendilerine verilecektir. 
karaya dönmesi bekleniyor. Efganistana gidecek muallimlerin kad-

--=--
Noter harcları . 
Kanunu hakkın'-'a 

rosu tamamlanmak üzeredir. 
Mevzuubahls kaçakçılık hadisesi ye- basında doğmuş, ve Bulgar mektebinde 

ni değil, üç ay evveline alt bir mesele- okumuş, Ziştevi müftülüğünde şeriya 
dir. Ve İstanbul muhafaza müdürlüğünü kAtipliği etmiş İsmail Sabri L"11linde bir 
hayliden hayliye meşgul etmiştir. Türk memurdan Bulgarlar şüphe ede
. Mendel Kardeşler naıniyle anılan Uç rek evinde araştırma yapmışlar, 1005 Ankara, 20 (Telefonla) - Hükümet, 
Musevi kardeşten biri Bulgaristanda, di- Türk banknot lirası bularak müsadere No~: harç~ar.ı .kanu.nunun bazı madde
leri 1stanbulda, UçUncUsü de Filistinde etmişlerdir. Bu hususta tutulan zabıt va- l~rının değişti.rılmesı hakkında Meclise 

Mersinde 
Seyyar kasa 
Pırlantanın katili 
idama mahkim oldu 

y~a olup para kaçakçılığına baş- rakası dn Sofyaya gönderilmiştir. hır kanun layıhası vermiştir. 
Jamışlar Bulgaristanda bu kçakçılık üç Bulgarların iddiasına göre, İsmail 
ay evveİ meydana çıkanlarak mücrim- Sabri Vamada göçmen işlerinde çalıştı
ler yakalanmış adliyeye teslim edilmiş- nlan Bulgar tebaası ve Bulgaristanlı bir 
tir. ' akrabasının delfıletiyle İstanbuldan Bul-

Türk - Rumen ticaret 
anlaşması tadil 

edilecek . 

.. Mersin (Hususi) - Geçen Mayıs 
ıçınde Mersinde feci bir kntil vakası ol
muş, seyyar kasa lakabını taşıyan alt
mış y~arında Pırlanta öldürülmüştü. 

Bu cinayetin ffüli olarak tevkil ve mu
hakeme edilen Ahmet Cingözün Mersin 
ağır cezasında muhakemesi intaç edil
miştir. Mahkeme Cingözün idamına ve Aylardan beri bu hadise Bulgar ga- garistana Türk banknotu kaçakçıbğı 

ıetelerlnl meşgul etmiş, f..ıtanbulda ol-ı yapmış, bu banknotları pahalı, pahalı 
du~ bildirilen Salamon Mendel aran- satarak p.."tra kazanmıŞtır. 

Fransa Japonya.ya nota verdi 

Japon yanın 923 muahe
desine riayeti isteniyor 

Paris 20 (ö.R) - Fransanın Tokyo sefiri tarafından hariciye ne

zaretine verilen notanın metni şudur: 
c H"k" t' den aldıgwım talimat mucibince ekselansınıza bildir-

u ume ım l k h"'k.. . . . 
mek f. · k nırım ki Uzak şarkta imparator u u umetının sı-

§ere mı aza .. h · h"k" · · 
yaseti hakkında son yapılan resmi beyanat cum urıyet u u~etın~n 
bilh d'kkatini celbetmiş ve dokuz devlet muahedesı ahka-

aasa nazan ı C h · h"k"' · ç· d mı k t f k tti<Yi aörülmüştür. üm urıyet u umetı ın e, 
na pe az eva u e ,., .., · d·ı · 1 · 

ha 
.. l" · t k"'nde olan muahedelerle tesıs e ı mış o an nızamın 

a merıye mev ıı 1 '--b 1.. d 
alakadar devletlerle mütekaddim istişarelere ve .. b~n arın &ıs u u.ne . a-

ya b
. k.ld tadı'lı"n'ı kabul edemez Hala şu kanaattedır kı 6 

nmıyan ır şe ı e · . . 1 .. şubat 1921 Vaşington muahedesile vazedilen esaslar. kıy.me:ı~ı as a 
kaybet · t' Ve ancak bu prensiplere riayet suretıledır kı ıapon-

memış ır. 1 l · l.k d yanın Çindeki hareketinden hasıl olan muhtelif ~ese.~ er~? a a a. ~r 
devletler için memnuniyeti mucip bir şekilde hallı mumkun olabılır. 
Cwn

.. h · t h'.ku"meti imparatorluk hükümetinin serbestçe ~abul et
urıye u ' . k d•w ak'd tiği ahdi hükümleri fesih etmek veya bunları tadıl .edere. ıg~r. ı 

devletlerin menfaatlerini vahim zarara uğratacak hır emrı va~ı .~hda~ 
etm k · t" d olduO.unu zannedemez. Eğer imparatorluk hukumetı 

e nıye ın e ,., l 'h k }'" Vaşington munhedesi hükümlerini bazı suretlerle tas u etme· uzu-
munu hissederek alakadar devletlere tekliflerde bulunacak olursa 
Fransız hükümeti bunları dikkatle tetkikden geri knlmıyacaktır. 
~~.o_z;D!7..01717IL7.7-Zl_..~~ W:7.lm"",_ .... -~ 
HERKESİN SEVDi(;, NA1\1ESİNE BAYIL!?IÖI'. ~AUKISIN~ ~~ÖNl~L ~ 
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Cehennemlerin alevinden ateş al:
c o H VAY H 

OLt>'M YOLU 
BVG'CJH LALEDE 

Ankara, 20 (Hususi) - Romanya ile suç ortağı olarak mevkuf bulunan ar
aramızdn mevcut ticaret anlaşmasının, kndnşı SUleymanın hadisede alakası ol
daha iyi bir şekilde tatbikini temin et- mnyıp ancak cesedin gömülmesine yar
mek üzere, tndili k:ırarlaşmıştır. Bunun dun ettiği anlnşıldığındnn iki ay hapsi
için, şubatın ilk haftası içinde Ankara- ne karar vermiştir. Süleyman mahkO
da müzakerelere bnşlana~aktır. Bir Ru- miyet müddetini ikmal ettiğinden tahli
men ticaret heyeti de müzakerede bu- ye edilmiştir. Cingözün idamı hakkında-
lunmak Üzere şehrimize gelecektir. ki karar temyize gönderilmiştir. · 

lktısat vekili Garbi Anadoluda 
tetkik seyahati yapacaklar 

. l~tanbul 20 (Hususi) - lktısat vekili B. Hüsnü Çkır yakında şeh
rımıze gelerek iktısadi tetkiklerde bulunacaktır. Vekilin bilahara Gar
bi Anadoluda da bir tetkik seyahati yapacağı zannolunmaktadır. 

,. M '-----~ ... 
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Maarif müdürlükleri 
T eşkilitı genişletilecek 

.!st.~n~ul 2? (H~:usi) - Maarif vekaleti tarafından vilayet maarif 
rnudurluklerı teşkılatı tetkik edilmektedir. 

Bu tetkiklerde mevcut memurin kadrosu maarif müdürl"W.. ba .. I .. .... ugune g ı 
rnuessesc ve og:-:!tmen adedi de gözönünde bulundurulmaktadır. 

. ~u ~r~da en fazla kültür müessesesi ve öğretmen olarak Istanbul 
vılayetının başta geldiği görülmüştür. 

lstanbulda 600 kültür müessesesi ve buralarda çalışan 6000 elen 
fazla öğretmen vardır. 
. _ Istanbul maar~f!~in da~a geniş ve daha randıma;lı çalışabilmesi 
ıçı~ ~evc~wt• t~kıla:~n genışletilmesine ihtiyaç hissedilmektedir. 

Ö~e~~ıgımıze gore vekaletin verdiği bir kararla ilk planda teşkilat 
tevsı edılırken lstanbu1, lzmir Ankara oı'b"ı b"'y··k ·1· tl d.kk 

l k 
' ... u u vı aye er ı ate 

a ınaca tır. 

Bütün Türk 
mühim bir 

mimarları Ankarada 
toplantı yapıyorlar 

.. l~~~mb~l 20 (Hususi) - Bütün Türk mimarları yann Ankarada 
bbuyuk hır topla_?t~. ya~caklard~. Ankara halkevinde yapılacak olan 

u toplantıya buyuk bır ehemmıyet verilmektedir. 
Türk yüksek mimarlarının bu umumi kongresinde bilhassa Türk 

yur~unun yeni bi~ imar devri yaşadığı, Türk vatanının baştan başa 
yenılqı:ı1ekte oldug~ bu sıra?a Türk mimarlarına düşen vazifeyi tayin 
~ ~~bedıt eden ve y~k~ek rnımarlar birliğinin manevi şahsiyetinde te-

ruz ecek ola~ hır ıcraat raporu müzakere edilecektir. 

1 
WBu3t5j~antı munas~betiyle, Türk yüksek mimarlar birliğinin toplu-

ulgu say~lı cemıyetler kanununun hükümlerine uydurulacak ve 
ede mevcut nızamname buna göre değiştirilecektir. 

Ankar~da yapı~acak bu toplantı için her taraftan murahhaslar An
karaya gıtmektedır. Şehrimizdeki yüksek mimarlar da yarın Ankara· 
ya hareket edeceklerdir. 

Yerli mallar sergisi yerine açılacak 
birinci sanayi sergisinin hu yaz 

kurulması şüpheli ~örülüyor 
lstanbul 20 (Hususi) - Milli sanayi birliği Yıllık kongresi gelece'k 

hafta cuma gün~ .dörd.üncü vakıf hanındaki birlik merkezinde yapı
lacaktır. Bunun ıçın mılli sanayi birliği idare heyeti, kongreye verile
cek raporu hazırlamıştır. 

Rapor bir yıllık. s~~?yi hare!'et1erimizi anlatmakta ve bir çok vazi
yct!er ka.rşı~~nda bırlıgın yaptıgı teşebbüsleri bu teşebbüslerden alınan 
n~tı.~-:ıerı gostennektedir. Fakat raporda yer bulan en mühim cihet 
b~rlıgın on yıldanberi muvaffakıyetle kurduğu yerli mallar sergileri

dır. 
Geçen sene Galatasarayda kurulan onuncu yerli mallar sergisinin 

lktıs~. vekaletin~ ~e tasvibile sonuncu olması takarrür etmiş ve yeni 
sergınm temellerının derhal atılarak Relecck yaza kadar yeni sergi sa
rayının kurulması ve bu serginin birinci sanayi sergisi olarak açılması 
takarrür etmişti. Sanayi birliğinin sergi için en münasip gördüğü bir 
saha üzerine bu büyük serginin maketi yapılmı~. Ankaraya götürül
müş ve başvekil Celal Bayar da maketi tetkik ederek muvafık gör
müştü. Fakat sergi sahası hususunda sabık Istanbul vali ve belediye 
reisi Muhittin Üstündağ başka bir kanaat taşıdığından bir türlü sergi 
işi kuvveden fiile çıkanlmamıştır. 

Bu vaziyet karşısında bu sene sergi kurulacak mıdır"/ 
0

y oksa kurul
mıyacak mıdır"/ İ§te heyeti umumiyede bu hususta bir karar verile
cektir. 

Deniz silahları hakkında 

Almanya, lngiliz nota-
sına cevap verdi 

. Londr~ 20 (Ö.R) - 1935 İngiliz - Alman deniz anlaşmasında ih
tıyaç h~ınde Almanyaıun denizaftı inşaatını lngiliz denizaltı filosu 
derecesın~ çı.karabileceği hakkındaki kayıttan istifade ederek lngiliz 
tahtelbahır fılosunun tonajına müsavi tahtelbahı·r · k b.1 d' ek ·· . ınşası ararım ı -
~rm uze~e Berlın hükümetinin geçenlerde verdiği nota üzerine ln-

gılt~re .bazı ız~at ~alep etmiş~İ. Bu izahati muhtevi Alman notası gön
d~~lm~ olup şımdı forayn ofıs ve amirallık tarafından tetkik edilmek
t ır •. u m~sele hakkında Londra ve Berlinin mutabakatile bir tebliğ 
neşredılmesı muhtemeldir. 

& &r •; t ' FCW fW' C.Zii'JCrEGff'.l' 

Deniz Gazino 
ve 

Kışlık 
Restoranı 
Salonu 
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Büyük aşk ve macera 
-119-

romanı 

- Polis mi? Fakat polis gelir gelmez 1 seviyorum 
Ok önce sizi yakalıyacağını biliniyor mu- - Benim de kendi hayatımı Loransın 
sunuz? uğruna seve seve fedadan çekinmiyece-

- Ben mahvolmuşum ehemiyeti yok. ğimi biliniz.. 
Hiç değilse sizi yine ve bir defa kurtar- - Bu fedakarlığınız boş olacaktı~. 
il>~ olurum. Jan .. Beni dinleyiniz .. Ben be~t _bır 

Jan hayretle Tatianoya baktı. kadınım .. Sizin biraz evvelkı tabırıruzle 
_ Bir defa daha mı dediniz.. belki de bir macera kadınıyım .. Fakat 

Diye sordu. Tatiano: 
- ~t .. dedi. Size şimdiye kadar na

sıl bir maksat ve samimiyetle hizmet 
etıni1 isem..Sizi düşmanlarınızın elinden 
ve tam tehlikeli zamanlarda ikaz sure
tiyle nasıl kurtarmışsam bugün de yine 
ayıu suretle hareket ediyorum. 

- Nasıl? demek o meçhul kac1.1;D-. 
- Evet.. O meçhul kadın.. Benim .. 

Lasavan facıası gecesi ~ğmıza sızm 

mevkuf tutulduğunuz kliniğin anah -
tarını ben gönderdim. Sizin aleyhinizde 
ve zabıtanın, adliyenin elinde bulunan 
bütün delilleri ben ortadan kaldm:bm. 

Tunusta sizi öldürmek istiyenlerin bu 
p!Anlarm.ın önüne ben geçtim. Yerli kı
yafetine ginnek ruretiyle maruz bulun
duğunuz 1elılüceyi size yine ben haber 
~dlm. Fransaya dönerken içillde bu -
luııduğunw: Nosibe !!<'"'İsinin batma 
telı.lilı:esi.ni lkind büroya haber veren 
benlm. Gzamofoada bomba telılilı:esini 

haber veren ses benim 9e1İmdi.. Ben dai
ma.. Daima ..dzi hima,e ve muhefau et
tim. liayatmıxın iheıı::lne ü~ Bu
gün de size Sent !rene kilisasına gitme
y.iniz derken 8)'lll malcsatla hareket edi
yormn.. Çünld1 bu seferki tehlike. hep
sinden daha müthiş ve kol'kunçtur. 

Tatlano sustu. Kesik kesik soluk alı-
yordu. 

J an ise haIA pşkınlıitmdan kendine 
gelememişti. .. 
Dudakları arasından.: 
- Siz... demek.. sizdiniz .. 
Diye mırıldanıyordu. Kontes, yalvarır 

gibi bir sesle: 

- Gitmiyeoelrsiniz değil mi? dedi. 
Benim göstereceğim surette hareket et
tiğimiz takdirde polisin müdahalesi ki
fayet edecektir. 

- Loı:am hana kailyen polise haber 
vermemekliğimi yazıyor. 

- Ona bu şekil yazmasını zorlamış
lardır. 

_ Zannetmiyon.ım.. Daha sonra beni 
seven ve benim sevdiğim bir kızın r.lca
sı ila sizin gibi bir macera kadınının söz
leri ansında hangisini tercih edeceğimi 
fiiphesiz ta.kdir edersiniz. 

Tatlana kendini :r.aptedemedi. 

Büyülı: bir heyecan içinde: 
- Jan.. Jan ..• dedL Sizi şimdiye ka

dar bütün ölüm tehlikelerinden niçin 
kurtardığımı 90rmadı:ım. Jan.. Sizi sev
diğimi anlamadınJT mı? IRel. siı:I. ııevi

yorum .. Hem de ber hangi bir kadın
dan fazla ve kendi h~t:ımı. lirin uğru
n uma .. ve seve feda edeeek derecede 

J•••······················ .. ··· ........... . ! Kiarlık. apartman ~ 
: Giindoğdu Voroşilof bulvarı ağ-: 
:mıda denize nazır gayet mükemmel: 
!ıconfom havi sekiz oaaiı yeni inşa: 
: edilmiş bir apartman kiralıktır. : 
: Görmek istiyenledn, apartmaıa da- E • • 
: bilinde ki bekçiye, gôrüşmek için de; 
: • 47•te.miz idarehanesine müraca·: . ...- . 
:aoeri. : • • .............. ~ ............................... . 

sizi seviyorum .. Bu hissimi açığa vur -
madan ve gizli olarak sizi uzun zaman 
sevdim.. Sizin bir başkasını sevdiğinizi 
bilmeden ve hatta siz sevmeden ben si
zi sevdim .. Bütün yaptıklarım bir gün 
sizin bu hakikatleri anlıyacağınız ve ba
na karşı ufak bir alaka duya~ınız 

limidi idL Bunu da görmedim. . 
- Madam .. Eğer yardımlarınızın ma

hiyet ve maksadını bilse idim onları, ha
yatım bahasına da olsa, reddederdim. 

- Jan .. Jan .. 
Delikanlı, aynı merlıametsiıililı:le de -

vam ediyordu. 
- Siıe, Tunusta benim aleyhimde 

matmazel Loransa söylediğiniz sözler
den dolayı da teşekküre borçluyum de
ğil mi?. Hem onu kurtarmalı: istiyorsu
ı;uz .. Hem düşmanlarımla elele veriyar
sunuz.. Hem sevdiğim laza benim aley
himde bulunuyor.nmuı; "" 90nra da siıe 
tqekkür etmemi istiyorsunuz. Bütün 
bunların mukabili ~an değil.. Kin 
ve linet olabilir. 

Kontes yuımuklaruu ısırdı. 
- Allah aşkına Jan.. Yüzüme baka

rak kinden bahsetmeyin .. Benden nefret 
etmeyin.. Ne yaptı isem siLi sevdiğim 
için yaptım ve ne yapıyorsam yine onun 

için yapıyorum.. 
Böyle konuşurlarken odanın içinde ar

kadan gelen bir ses yüksekli: 
- Aşk kelimeleri üzerinde büyük bir 

maharetle konuşmasını bildiğiniz anlap
lıyor madam.. Siz aynı zama.'"!d~ 'l"ya
m hayret biT aşk •ahtekarısmız da .. 

Tatiano, bo. seı.in geldiği tarafa bir
denbire dönünce kapının eşiğinde Hanri 
Sübeyram gördü. 

··BİTMEDİ·· ---rTl---
Tirede hırsızbk 
vak'aları arttı.. 
Son günlerde Tire kazasında hırsızbk 

vak'alan artmışm. Evvellı:i gün Tirede, 
sinemanın arka<mda bay Arifin evine 
bir lınsız giınıiş, Bn. N :ırime hırsızla 
karşılaşınca haykınnağa başlamış ve 
hırsız kaçmı§tıı". 

Bir hafta evvel Tire Türlwcağı cad
desinde köy öğrebneni B. Ethemin evi
ne giren bir hırsız bir kat elbise ile beş 
l.i.rasnı. ı;almıştu. 18 - 19 gecesi çarşı için
de tüccardan RiLa Ayarcının ticaretha
ne kapısına maymuncuk uydurulmak 
&-uretiyle içeri giren hırsız kasayı aça
maıney.<a da bulduğu ufaklık paralarla 
bir halısını ça1nıştır. 

Tire zabıtası bu bırsuJık: vak:'alarımn 
peşindedir ve büyiilt bir ha9S8Siyetı.. ça
lışılmaktadır. 

..................................... 
~ Piyano . 
: merakhlarıoa • • 
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Devlet memurluğunda aranan 
şartlarla tayin ve terfi usulleri 

Ette • • 
vıtamın 

var mıdır? 
Y A.ZAJll: Dr, G. A. 

Vitaminler meselesi yeni meydan' 
çıktığı vakit onlardan et yemeklerind1 

lıiç bulunmadığı •nılarak vitamin alnıJ 
için sebzelere rağbet çoğalmı,tı. Ha..ttt 
hormonlar üzerine araşt1rmalar yapıldık· 
ça: 

Memurlar kanunu muvakkat cncüme- 7 - Fena ahlak ile dile gelıniı, k:u-
ninin evvelki gün toplanarak yeni proje mar oynatmlft kumar oynamayı Adet 
üzerinde tetkiklere başladığını haber ver ... edinmi~ olmamak; 
miştik.. 8 - Haysiyet kıncı bir suç ile mut1ak 

Yeni proje kanunlaştlktan sonra suTette ve b.erhangi bir cürümden dolayı 
768, 960, 1129, 1154. 1205, 1321, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis 
2017, 1791, 1496, 1595. 1610, 1700, cezasiyle mahkUm olmuş bulunmamak 
1777, 1920, 2324, 2350, 2379, 2390, (böyle bir halden dolayı ceza takibi al-
2429, 2636, 2658, 2768, 2772, 2919, tında bulunanlar dahi memurluğa alına
numaralı kanunlar ve 1277 numaralı mıyacaklardır.) 
kanunun 7 88 numaTalı kanuna matuf hü- MemuTluğa alınacak olanlar iki sene 
kümleri ve 1 702 numarah kanun ile ta- namzetlik devresi geçireceklerdir. Bu 
dillerin projeye uymıyan hükümleri kal- müddetin cereyanı sırasında ahlaki gidiı 
dırılacaktır. Bu itibarla yeni proje, muh- itibariyle memurluğa liyakati görülmiycn
telif tarihlerde memurlarımız için konul- !erin veya ehliyeti itibariyle memurluğa 
mu~ olan bütün hükümleri hep bir araya kabililiyeti bulunmıyanların hizmetlerine 
toplamakta ve böylelikle hususi bir f niheyt verilecektir. Ehliyeti itibariyle 
ehemmiyet taşımaktadır. 

UMlJMt HOKUMLER: 
memurluğa kabiliyeti görülmiyenlerin 
devlet dairelerioden diğer birinde yeni 
b.ir namzetlik devresi geçirmeleri caiz 

Proje, memuru ıöyle tarif etmektedir: l olacakbr. Namzetlik müddetinin bitme
Devleıin irrune hizmeti kadrosuna dahil~ sinde liyakat ve ehliyeti haiz oldukları 
daimi bir vazifeye ücretli veya maaolı amirleri tarafından tasdik edilenler, 16 
olarak sa1i.hiyctli makamca tayin edilmiş: 1 ıncı maddede yazılı salahiyetli makam
olanlara (memur) dcoitir. }arca memurluğa kabul olunacaklardır. 

M....,Iı veya ücretli memurlar azasında Nıurızetlik müddetini muvaffalr.ıyetle biti
vaz&fe ve mes'uliyet noktasından hiç bir rerck memurluia kabul edilenlerin nam
fark olmıyacaktır. Ancak ücretli memur· zetlikte geçirdikleri müdclet, bilfiil me

lar bu kanunun 25, 26, 47, 48, 49. 54, 1 murluk hizmetinden sayılacaktır. 
55, 56, 57, 71, 7f• ve 84 üncü maddele- MEMURLARIN SICIU: 
rinde yazılı haklardan ve 1 68 3 numaralı 
tekaüd kanunu bülı:.ümlerinden faydala- H.,,. memurun devlet sicilinde .kaydı 
namtyacaklardır. Askeri ve adli memur- ve numaraaı bulunacaktır. Sicil hyduuo 
!ar hususi lcanunlanna ve emniyet me- esaslan ıunl<ır olacaktır: Nüfue kiitiiğün
murları polis te~kildt kanunu hükümle- de ya.zıh va~ı.flar; kanunen be.lem.iye 
rine t3.bi olacaklardır. Devlet ŞUrıısı ve mecbur olduğu k.imaeler; hangi mektep

Divanı Muhasebet kanunlarının, intihap, !erde ve banııi derecelerde tah..i! ırfüdil
tayin ve inzibat muameleleri haJdondaki ğü; memur olmadan evvel ne gibi iıler
hususi hükümleri mahfuz tutulmaktadır. de bulunduğu; nail olduğu mükafatlar 

Viliyet hususi dairelerine ve belediye ve sebepleri dU.çar olduğu cezalar ve ee
hizmetlerine tayinleri, umumi idarelere bep!eri: hangi memleketlerde bulunduğu 
ait olan memurlar, bu hizmetlerinden ge- ve taratleri; yabancı dillerden hangisini 
ri alınarak devlet memurluğuna iade kı- ne dereceye kadar bildiği; matbu eser
lındıkları zaman: hususi idare ve beledi- leri vaua iaimleri ve mevzu1arı bir eın
yede geçen hizmet müddetleri gerek me- la.ki ve serveti varsa mikdarı ve ne su
murluklarında, gerek tekaüdlükleriode retle kazandığı, sıhat raporu, resmi va.

muteber tutulacaktır. zifesinden başka fahri ve ı,erefi mucip 

Memurluk Bıfat ve şartlarını haiz ol- hiEm..ıleri bulunup bulunmadığı; ço-
madıldarı halde kendisine devlet idare· cukları Tarsa doğdulcları tarih ve hangi 
sinden vazife verilenlere müstahdem de- mekteplerde bulundukları; ilim, hars, 
nilecektir. Bunlar bu kanunun hükümle- ıneslek, şefkat cemiyetlerinde alakası 
rinden hariç olup haklarında m.ulc.av~le olup olmadığı; her bet senede bir yeni 
mevcut ise mukavele hükümleri tatbik lenmek şartiyle fotografı. 
edilecek ve mukaveleleri yoksa umumi Bu sicilin tasdikli bir sureti memura 
kanunların hükümlerine göre muamele verilecektir. Devlet memurları maaşl.a
olunacaktır. rırun tevhid ve teadülüne dair kanuna 

MEMUR OLABiLMENiN ŞARTLARI bağlı bir numaralı cedvelin A serisine 
~ memurların sicillerinin biT kop

Memur olabilmek için apğıdaki şart· 
bın haiz bulunmak şarttır: 

l - Türlı:. olmalı:.; 

yası Başvekfil et makamma gönderilecek 
ve sicil vakaları muntaza.ınan bildirile
cektir. Tayinleri merkeze ait memurla
rın sicilteri yeltMet veya dairelerinde 

2 - Yirmi ya11m tamamlamış bulun- bulunacaktır. T.ayi.ıllerl vililyetlere ait 
m.alr.; 

memurların sicilleri vilAyetlerde sakla-
3 - Aakerlik fili hizmetini yaplllış nacak "" birer kopyası, ınemurun men

olmak ve yahut fili hizmet yapmıya ma· sup olduğu veka.let.e gönderilmekle be
ni maluliyet dolayısiyle aııkerliği tecil raber sicil vak8ları muntazaman bildiri
edilmiş olmak; lııceJd.i.r. Her vekalet, memıırlannın k:ı-

4 - Başkasına geçer bir hastalığı ve- demlerini gösterir bir tablo tanzim ve 
ya vazifesini yapmıya ın8.ni bir malU- her sene ııefrile miikelleftir. 
!iyeli olmadığına dair oıhat heyeti raporu Memurluğa alındığı tarihten itibaren 
ibraz etmek: iki ay içinde sicile eBas le$kil edecek 

5 - Orta mektep mezunu olmak malılmatı yazı ile bil&rmi,yenlerin, oe
( orla mektep mezunu talip olınıyan yer· za ohu-ak: bir aylığı kesilecek ve bu 
!erde ilk tahsili bitirmiş olanlar imtı"han malılınatı bildirinciye kadar aylığı 1e-

edilerek işe yarıyacağı anlaıılırsa me· diye edilıniyerek mevkuf tutulacaktır. 

murluğa alınbilecektir.) Sicil nwamelelerini ve vakalannı vak-
6 - Ecnebi ile nikihlı olaııuna.k tinde yüıiitıniym alakalı memurlar hak

( nikahsız oldukları halde ecnebi ile icarı kında ela yukardaki fıkra hükmü ay
koca gib; )'lqlyıın!er dahi memu~ia nen tatbik: OOilecektir. 
alınamazlar.} Her memurun bir gizli dosyası bulu-

nacaktır. Memurların şahıslarına ve ai
lel<ri ve ferdlerlne ait ahllk ve seciye 
gibi hususlar hakkında funirlerinin 
münderecatı sicillere işaret edilmeyip 
bu gizli dosyalarda saklanacaktır. Gizli 
dosyalar merkezde zat işleri müdürle
rinin ve vilayetlerde valilerin ınulıafa
zası altında bulundurulacaktır. Gizli 
dosyaların münderecatmın ifşasından 

bu memurlar mes'ul tutulacaktır. 
Bir daireden veya bir vilayetten diğeri

ne nakledilen memurlann sicillerinin taı· 
dikli suretiyle dosyaları, o daire vekil
leri heyeti tarafından tesbit edilmiş bu
lunan nümuneye uygun olarak her me
mura fotografu bir hüviyet varakası ve
rilecektir. Memur bulunduğu daire veya 
viUl.yette vazifesinin ehli olmadığına dair 
biribirini müteakip iki sicil alanları di
ğer daire veya vilayette aynı derecede 
bir başka vazifeye tayin edileceklerdir. 
Oradaki hizmetlerinin ilk senesinde da
hi aynı sicili alırlarsa inzibat komi5yonu 
karariyle haklarında tekaüd kanununun 
b liD.cü maddesi biikmii tatbik nlıına-
cakttr. 

MEMURLUCA TAYIN, TERFI 
VE TAKDIR USULÜ 

Memurlar, tayinleri ilibariyle dört 
dereceye ayrılmaktadn:la 

A - Büyüle Millet llleclisi tarafuıdan 
intihap olıın-nlarla kanuni.an mucibince 
icra V ekflled Heyeti hr.ariyle ve Ciim
hurreislnin ~le t.\yİn onlnanlar; 

B - Kanunları mucibince vekil ve 
başvekilin müşterek kararnamesi ve 
Cüıınhurı:eisinin taadiki ile tayin olwıan-

- Ette vitamin olmaz, çünkü hayva.ır 
ların vitaminleri hormonlardır ..• 

Diye ahlı:ılm çıkaranlar bile bulunmut 
ıu. 

Halbuki vitamin tetkikleri çoğaldıit"' 
danberi etlerde de, hatırı haylıca •Y' 
lacak: derecede, vitamin bulwıduğu aıı· 

laııı!malr.ıadır. 

Y alru.z, bizim en çok yedjjiıuiz koyu• 
etnin lop taxaflarıoda - adalelerinde-' 
§İmdiye kadar ancak B J vitamiıüodeJI 
yüzde 60 ölçü bulunabilmiştir. Bu da ıt 
nirlerio muvazene&İJM temin etrncğe y•· 

radığından koyun etini bu yüz.den .e~· 
mele lhundır. Zaten öteki vitamiıJer 
den ıimdiye kadar .bulun•••m•t olaıa• 

anı do. keoin eayn>Nllalıdw. 

Sığır etinin bifuiinde. filetoomda A 
-vitamininden y<izde y<izden ziyade bıl' 

luaduktaıı baıka B 1 dea 5 O, B 2 den d• 
125 ölçü bulunur. Hele ağır etinin pİt' 

zolasını yemeği ten:.• eder ve onun d" 

nmtıralı: yağlanm da ayırmazsanız onul! 
içinde .ayrıca yüzde 600 ölçü A viıamiııl 
bulurounuz. Dernek k.i sığır eti İllloam mil<· 
roplu butalılı:laro. lr:o.r11 muka..-- ..uit
diği gibi, mi.terinin -azeae Wması· 
na, hem de yed;ği teketleÜft vücqt içeri• 
oindclri metabolizma9'na yarar. 

Dananın da lop etleri •ıirr eti g;bidif, 
tabii daha ııevrek: olmaBı başka. Biziııl 

çok sevdiğimiz kuzu etine gelince. bu vi· 
!ar; !amin ölçiı1erio çoğu Amerikada yapıl· 

C - Kanunlan mucibince Tekil, vali dığındo.n ve galiba Amerikalılar laazunu• 
ve umum müdürler tarafından tay.in etine rağbet göstermediklerinden onuıı 
olunanlar; vitaminlerinden henüz haber çıkmamıt" 

D - Kaymakam veya 0 mruftaki sa- tıc. F akaı biz.deki - Laboratuvar tecrÜ· 
18hiyetli makamlar tarafından tayin beleri değilse de - vücutlarımız Üzerin· 
olunanlar. de bayağı tecrübelere göre kuzu etini• 
Açık memurluklara memıır almak ilkbaharda insana başkaca bir tazelik 

için en az on beş gün evvel ilan edilmek: verdiğine göre onda da vitamin buhma· 
l.ılınnWr. Talipler birden fazla olduğu cağından umudu kesmemelidir. 
takdirde müsabaka imtihanı yapmak H" 1 d • hald • bil• lacakt ıç umu ma ııp e tavugıın 

ıartT .'.',, . . ll"he. ~----ed .. but taraflarında yüzde 300 den 600 öl• 
enı ıçın r ucı~ e en az uç sene .. . . . 

bilfiil hizmet e1ımiş olmak ve terfi ede- çuye kadar B vıtamınındeo bulunmuıtur• 
ceği. memurluğun vazifesini ya,pmıy.a Şu halde çocuklara tatlıdan önce tavulı 
ehil olduğu, ııalAhiyetli malı:amlarca tas- eti yedirilirse şekerin vücut içerisinde İl" 
dik edilmiş bulunmak şarttır. ~İyet _ yanyacağından ıüphe etmemelidiL 
iller arasında kıdemi fazla olan ve kı- Etlerini yediğimiz hayvanların k:aruı· 
demde miisavi olanlar arasında ehliyeti lanndaki ah~anın da vitamin hak.unındaıı 
yükiek olan tercih edilecektir. çok değerleri vardır. 

Bir vi.Uyet veya dairede m.emurlulc 1ll<in höbrc.kle" Bu cihetteu hiziın ko-
bojalınca gene o daire veya vekalet ıne- yun böbieldeô öteki hayvaalo.rm ı..,p

murlarmdan biri terfian tayin olunabi- aiai b .. tınr. Adan yüzde J,200, B 1 de• 
lecelttir. Bu vekAlet veya daire memur- l 5 O .ölçü. Hele b.öhreii pek az .kızartıı
lan arasında ehliyetli ve terfie istihkak rata.k kanlı loıuıb y<>r~ ı.u viıa00inler• 
kıızanmıı olan bıılımdukta diğer vua- dca çoğu k.ıı.Lıxut olur . ., Sığırla dawıııt 
let veya daireden veya h.ıriçteıı memur böhu:lderinde ..ııcak B 2 vitaaıiaiadcn. 
alınmıyac.aktır. fakat haylice büyük nisbette, yüzde 900 

:U:emurlarm tayin ve terfilerine te- .ölçü buhıDW". 
lr.addüın eden teklif ve ·ıı1u muamele - K.anıcii..- ritomin bııbnmıdaa pek 
!erinin nasıl yapıl.acağı memurlar nl - U'llgmı:lir: K..,..... ciğerinde bae C -ritmni· 
zemanmesjndo tasrih ecljJeı:e'lcti.r. Ni- ninden yüzde 2S den "46 miligmma ka• 
zamııame haricinde yapılan muameleler dar C vitamini bıılıuıla.: ol.mupır. Ço· 
alAkalılarm müraeaatı Uz..rine deriet =klara lı:an yapmak için iyi gelecek de
ŞOrası taralmdan iptal i!dilebilecektir. melctir ... Kuzu ciğerinde yüzde 1 7 ölçii. 

Vazifesinde yüksek muvaffakıyet FS- gene o vitaminden, vardır . 
teren meurlara takdirname verilecektir. Fakat, doğnuıu, dana cijjoıri,!e, bu 
Takdirnameye, verilmesine sebep olan bakımdan, ba§lı:a hiç bir hayvanın ciğeri 
hizmetin yazılması şarttır. Takdirname- boy ölçiiıemez: Adan 7,3ÖO, B 2 1,000 
ler, merkezden tayin edilmiş olan me- c· den yüzde 33 ırıilicr- D ritanıi.nin· 
:nrurlara mensup olduklan vek!letler d .. d 1 O ··ı ·· B "t · · uk: en yuz e o çu. u vı amının çoc " 
tarafından ve vilAyet tali memurlarına 
komisyonları kararlarına müsteniden 
verilecektir. 

larda kemik hastalığına meydan verme
diiini lıabrlanıantE çoeuğunazo. dana d• 
ieri yedimaebe tercddiit etmeme!~ 

Takdirnameler, kıdeme, ve fiili hiz-
Şehzade haynt etti. gibi yığılmıştı.. mete müessir clmıyacaktır. Ancak tak- s~ ':'i~~ de - yiyebilenler için--
- Hiç beş ayaklı hayvan olur mu? Hayı-et ederek ilkönce dışarıdan gör- dirnameler hdemleri müsavi olan me- bol "'ntamnıJidir: B 1 den 77, B 2 deP 
Dedi ve yanındaki genç kadınla be- dükleri büyük kubbenin bulunduğu bi- murların ı:,rfünde rü~an hakkı vere- 1,000 ölçü. C den yüzde 3168 ıniliııraın 

raber yorgunluklarını almak için duva- naya doğru yürüdüler. cek ve bir takdirname, bir cezayı orta- D vitamininden 47 ölçü. 

nn dibine oturaular. Bu kubbe de gümüştendi .. Kapısını dan ka1dıracaktır. ~ mini .'.".,,,le ciğ~de hile C .vi-
Yolda ellerini falan yıkamağa vakit açtıklan uman ikinci bir kubbe ile kar- TEKAtlT MUAMELELER! VE tamırıim:len ytıZde 2Z milqıram, D TıtA· 

bulmadık:larını kirlenmişler- K.aşlD" ~aştılar .. Fakat bu sefer bu ikinci kub- TAHViL SEBEPLER! minind~ 5 S ölçü.~- Pili':e, tah: 
~ beş.Jemıflardı. Şdız.ade bitlıendiği- be biraz daha küçi!ktii ve altındandı. Bir derece veya sınıfta bulunan me - d"1'.o. rıyade, C ..ıammindea ym:de 2 

ni anladı ve burada, güneşin Jı:uımnda Onun da kapısını açınca dııvariarı ya- mutlar, liizwnu sabit olduğu takdirde, mil~. . • . 
gömleğini ~ea yakasında bir kut bir başka kubbe gördüler .. Kubbe- kendilerini tayin etıne'k salA!ıiyetinl ha- Belyinlen: 11elıneeB, lı:OJUJll • b~ -d h~ 

Bu hale sevindiler.. Cenabı hakka !ar bir taraftan dua ediyorlardı. bit buldu '"' öldürdü.. . . . iz makamlarca aynı derece ve sınıftaki amu mu ama - Titaminm en 
§ültttttiler. Üç gün üç gece b5yle dağ allında ve Öldürür öldürmez de bir pngırtı ol- "m altında "':vahird.en ~ ~ vardı. merkez ve mlllhakat memurluklarına ölçü verir. Kuzwıun keadi airıiden pek 

Su kcnanrıda, hazanın hikmeti ile bir karanlıkta !,'İttiler. Nihayet üçüncü gü- du. Kalenin bpısuım üzerinc1eki koca- Tabutun üzerinde de §OYle bır levha tayin olunabileceklet<lir. de mUTazmeli olmadığı hakle ııene o 
de kayık buldular. Dağdaki yemiş ağaç- nü ırmak dağ altından büyük bir deni- man asma kilit kendi Jaondine koparak asılınıştı ' Her memur, şahsına ait sıhhl sebep - vitaminden yüzde yüz ölçü weririr. Dan• 
!arından bir hayli yemiş toplayıp kayı- ze çıktı. Bunlar sevindiler. Kayıklarını açıldı.. •Ey buraya kadar gelip te beni gören !er dolayısiyle tahvilini lstlyel>ilecek ve ile .,iınn beyinlerini yemek zaten &det 
ğa koydular. Kendileri de bineTek su- denizin kenarında bulunan bir yere çek- Şebz:.de hayret ettL insan_ Şunu bil ki. ben bir padişahbm.. resmt tabip raporuna müsteni tolan bu dcğadir. 
yun akıntısına gittiler. 1 tiler. Kendileri de ~ dola.50'aila, - Demek Ulsımda yarili beş ayaklı Cümle 8.lem benim elimde idL Malımın talepler doğrudan doğruya te.-viç edile- Bazdan böbrek yemeırioi oeverler. 
Meğer bu ırmak bafl<a ve büyük bir j burada bulun.an meyva agaçlarmdan ta- hayvan bit imiş.. DedL ve paramın hududu yoktu. Çok yaşa- oektir. Böyle olmakla henıber memuru Onlar da koyun ..., •ıirr böhTekl~d• 

dağın altından geçiyormuş .. Tam dağın 1 re meyvalar koparıp yemeğe başladtlar. Açılan lı:ale kapısından içeri ikisi bir- ılım .. Ölüm asla ~tırıma gelmezdi .. Bir tayine sa!Ablyetli mabm, liizum gör- 8 2 den 300 ölçü bulunar. 
yaruna gelip te ırmağın bu halini gö- Etrafı dolaşırken karşılarında .kosk<>- den girdiler. Öyle bir bahçe gördüler ki gün hastıılanclıın. Öleceğimi o zaman an- düğü takdirde o memııru blT sı.lıha.t he- Bekta,clikle hiç ülfcti.miz olmaYtP da, 
rünce korktular. Kayığı durdurup in- ca bir ak kaya gördiiler. Öyle ki bu ak dünyada ne kadar büyük: .pç varsa !adını .. Emreyledim, bu kubbeleri üç yefüvı tekrar mu"Ycne ve tahvili lilzu- to.vpnın o lezzetli kızartmuım .. ...,..e
mek istedilerse de akıntı fazla olduğun- kayanın tepesinde billılr gibi bir kubbe hepsi burada mevcut idi. Her taraftan günde yaptırdım ve tabutuma buraya ınunu tevsik etmiy" salahiyetlidir. Miin- niz, onun ela ciğerinde yiizde 211 iniligro.Jll 

dan buna muvaffak olamadılar ve dağııı. var .. Bu kubbe .. Ak kayanın etrahnı sa- sular .. Kaşlratlar şarıl şarıl alı:ıyordu. koymalarını emrettim. Başım ucunda iki hal bulunmaması dolayısiyle memurun kadar C vitamininden bulununuz ... !(aS 
altına girdiler.. ran büyük sur duvarları içinde, duvarın Şehzade, ağaçların üzerindeki ;emiş- çeşme vac<lır. O çeşmenin suyundan içi- derhal tahril.i mümkün olmazsa kendisi- ciğerinde de aynı vitaminden 13 ölçü. 

- İlahi yarabbi.. Nedir bizim bu ba- kapısının üzerinde de şöyle bir yazı !ere ünrendL istedi ki bunlardan birini t\İL ve bana dua ediniz.• ne hastalık izini verilecek ve mezuni - G. A. 
şırnı:r.a gelen .. Daha ne r..amana kadar var : koparsın._ Bir ağacın yanma yak.Iapp ta Şehzade ve im: birinden şeker ter- yetinin cereyanı sırasında ilk açılacak --------------
böyle felaket içinde kalacağız.. •Ey bu kapıyı açmak istiycn adam ... elini meyvasına uzatbğı. r.aman bu mey- beti. diğer.inden 5fü akan bu iki çeşme- mahalle tayin edilecektir. Ahi takdirde haller dışından gönderilen memurlar S 

Diye çok döğlindüler_ Kayık, taştan Eğer bu kapının tılsımım bul.mak ister- vamn altmdım ve ağacın da gümüşten den de içtiler ve bir hayli zaman bu ta- yapılan tayinlerden dolayı Devlet ŞOra- seneden fazla bu mahallerde kalmıY• 
taşa, kayadan kayaya vurdukça içi su 1 sen burada bu duvarın dibinde beş olduğunu gördü. butun l:ıaJ ucunda mütefddcir kaldılar.. sında lptal dbası açılabilecektir. 
dolııyordu. j ;;ıyaklı bir hayvanı kurban etmen 11- Ağaçların diplerinde ise mücevherler Iclarl sebeplerden dolayı hususi Taıi-

Bunlar bir taraftan suyu başaltıynr-lzım..• yakutlar_ İnciler -ıa · bıfW- iaüf _ Bh'MEDt •• yeti haiz olduklarına~.~~~ ı..... 
~-;r .....,1""7?7:7 ~~.,. ., -. " - " - , 

l. • .. 
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ENVER Paşanın 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

-37-Tebessüm çehreyi 
ışıklandırır Kızıl Ordu Kumandanı BIZANS SARAYJNJN iÇ YVZU 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tertemiz bir aynaya gülürnsiyerek ba-

kınız: Dişleriniz sağlam, dizilişinde bo- Çok Mahı·r bı·r adamdı 
zulduk yok. Fakat niçin arzu ettiğiniı: 

kadar güzel ve beyaz değil}... Bunun 

Söyle! •. Kimdi o mavi gözlü kadın? 
•• 
Olümün eşiğinde bulunan bu adam.... Can çekişme 

sebebi meydandadır. Çünkü diılerinizin 
üzerine sanmhrak veya hafif esmer bir 
tabaka yerleşmiştir. 

Enver 
istediği 

Paşa Gece Baskınlarile 

ihtilaçları 

o .. 
arasında 
imparatoriçe 

oynattı: 

kadındı r 
soluk dudaklarını Bu tabaka, tükrükte çok bol olarak 

bulunan kireçli, karbonlu ve fosforlu Neticeyi Elde Edememişti 

Şehir muhafızı, karnındaki ge~~ ~
radan ~arı fırlamış bağırsakları uzerı
ne kıvrılmış. kantar içinde kıvranıyor-

du. 
Karbonopsina, üzerine eğildi. 
Tutamadığı heyecanı içinde sordu : 
_ Söyle_ Söyle .. Kimdir o kadın ... O 

mavi gözlü kadın- İmparatoriçe yapmak 

istediğiniz kadın kim ... 
Şehir muhafızı, kulağı dib~~e akse

den bu yabancı ve kadın sesını duyun-

ca gözlerini hafifçe açtı. ~ 
Ölümün eşiğinde olmasına ragmen 

havrelle bu sesin sahibine baktı. 

olacak 

kadın da .. İmparatoriçe olacak .. 
Karbonopsina derin bir nefes alırken 

şehir muhafızı da ağzından boşanan kan-

la son nefesini vermişti. 

** Sebastiyano, arkasında kendisine güç 

yetişen Yengeç olduğu halde Hıristidiyi 
aramağa gitmişti. 

Hıristidi hala imparatorun yanında 

idi. 
Saray doktoruna koştular. 
Tam doktorun dairesine girecekleri sı-

maddelerin dişlerin üzerinde toplanma
sından ileri gelir. Tütün içen ve dişleri za
yıf olan kadmlarda nikotinin esmer za-

rada Sebastiyano birden durdu. yıf olan tabakayı bir kat daha koyulaş-
Elini kafasına vurdu. tırır. 

- Az daha apdallık ediyorduk .. De- Fakat bütün bunlardan sakınmak ve 

di.. Bu komplocu heri~in_ mevcudiyetini 

1 

h~şa gitmi_:en tabakayı silmek .~üm~ün
sarayda duyurmamak ıstıyorduk.. Heri- dur. Hatta kolaydır. Bunun ıçın agun 

fin ölümünü de ayni suretle gizli tut- hıfzıssıhasına tam:"tmile riayd etmek ka
mamız lazım .. ölecek mi dersin Yengeç. fidir. 

Yengeç, bu işlerde pişkin bir ihtısasla Ağız hıf:ı:mıhhuına ağızdaki mikrop-
ce\·ap verdi : !arın öldürülmesilc başlamak şarttır. Şu 

- Şimdiye kadar çoktan 7.ıbarınıştır. halde bir di~ iksiri kullanmak yalnız bir 
dedi.. lük! deKil. mübrem bir ihtiyaçtır. 

•• BİTMEDİ •• Dicı iksirleri iki esas Üzerine yapılmış-
tır. Bir kısmı ozon yahut ok!ôijen verir, 

Alman matbuatına göre ağızda köpürür. Oksijen çok kuvvetli bir 

o .. Sebastiyano ve .. Yengeç değildL. 

~.::.:~r."~erk•k .... d. Dr. Şahtın istifasına 
değildi .. 
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antiseptiktir. Ağzı tamamile temizler. 
Onun için bu çeşit dicı iksirleri, kokulu 
maddeler (nane, lİnol benjuvan ve is-
pirto) esasına göre yapılmış ibirlere mü
reccahtır. 

Karbonopsina onun bu hayretine al- b nedı• r? Bunlara üçüncü bir çeşit iksirleri ilave 
dırış ebned.i. Kurnazca bir buluşla daha se ep etmek lazımdır. Bu iksirler kanayan diı 
fazla üzerine eğildi.. etleri için çok faydalıdır. Bunlar Kohle-

- Söyle .. Söyle •. Dedi .. Ben yabancı arya ve asit oksalikle hazırlanmı~lardır. 

d ğu. D ş ht M•lt"' Al k. DtŞLERI NASIL FIRÇALAMALI? 
e Be:.·· Sofi annenin ..• Kızıyım .. - Baş . r. a ' · I ı m a n yan 1 n es 1 Eğer dislerinizi muntazam fırçalamıyor-

papaz zehlri Sofi anneden aldıtı zaman k d ı İ d j sanız ve dişlerinizi fırçaladığınız fırça. ka-
ben yanında idim .. Söyle .. Bana her şe- a r O 3fl0a meOSUp fi derecede sert değil3e, yahut dişlerinizi 
yi söyle. fırçalarken bir diş macunu kullanıyorsa-

Şehir muhafızının göz kapakları tit- Berlin, 20 (Ö.R) - Doktor Şahb.n tıi vaz.ifenizde ücretlerle fiatlerin mut- nız, en iyi iksiri bile kullansanız lesiri az 

Yağmurlu bir ıubat gecesi idi. Döıem• 
be etrafındaki Basmacılar bu gece biraz 
daha çoğalmışlardı. Hele hiaar civarı ile 
Oöşembe tarafındaki köylerde ne kadar 
delikanlı varsa silahını kapan Basmacıla· 
nn yanına ko~uyor ve ellerinden geldiği 
kadar çalışmağa geldiklerini söylüyorlar
dı. 

Kızılorclu casusları Basmacıların çoğal

dığını görünce bunu kumandana yetiş

tiriyorlar ve adamcağızı çileden çıkarı
yorlardı. 

l ler ihbardan sonra Rus kumand"nının 
manevi kuvveti biraz. daha kayboluyor
du. Çünkü Semerkanddan buraya kuvvet 
geline.İye kadar kendi~i muhakkak su
rette teslim olacaktı. Bu takdirde v.ıziyet 
feci idi. 

Gece yarısından sonra idi. Etraftan 
gelen gönüllülerle mikdarı artan Bas
macılar, şark.tan ve garptan !'<iddetle Dö
şembe üzerine hücuma başladılar. Yağ
mur durmuş ve gökte.ki bulutlar yava, 
yavaş çek.ilmeğe başlamıştı. Donuk ay 
ışığı ıslak tabiata vurdukça gözleri ka
maştıran bir parıltı yapıyordu. Basma
cılar ,ebir kapılarına kadar dayanarak 
tazyıka başlamışlardı . Bu esnada patlı

yan silah sesleri arasında. bir çok acı fer
yatlar yükseldi. Arkasından süngü sün
güye gelenlerin sesleri duyuluyordu. Ni
hayet Ruslar perişan vaı:iyetle geriye çe
k:ilmeğe baııladı!ar. 

gözcülerle vaziyeti tarassut ediyorlar ve 
yeni taarruz için istirahate çekilmiş ol~ 
duklarını göstt!riyorlardt. 
Öğleye doğru idi. O kadar güzel bir 

hava \'ardı ki.. Güneş bütün güzelliği ile 
tepeye kadar yükselmişti. 

Enn?r paşa gece baskınlari~ le btedi
ği neticeyi elde edememişti .. Kızılordıı 

kumandanı şayanı hayret bir idare U. 
a'ikerleri geriye çekmiş, bir taraftan di· 
ğer tarafa askerler göndermiş velhasıı 
tam ınanasiyle kuvvetini istediği gibl 
takı.im etmişti. 

Mnnmafih Basmacılar ela çok güzel 
hareket ediyorlardı. Nitekim ilk Uıar
ruzlaı iyle Kızılordu kw andanını milt· 
hiş korkutınuslardı. Adamcağız dehşetlJ 

5İnirlcnıniş ilk dakikalarda vereceği 
emirleri bile şaşırmıştl. 
Şimdi şehre çekildikten .sonra hircu 

kendilerine gelir gibi oldu. Fakat Bas
macılar gündüz bir kerre daha taarnı1.a 
geçerlerse ne olacak? 

Kumandanın en çok düşündüğü bı.ı 
idi?. Buna kar§l koyabilmek için iyi ted. 

bir almak ve bundan başka Ba.smacıla
ra da haddini bildirmek lazımdı. Bunla. 
rı muhakkak -;urelte mahvetmekten baş
ka çare yoktu. Amma, eldeki mevcut si
lah ve cephane buna kafi değildi. Mu
hasara altında istirahate çekilmek, mu
dafaa vaziyetinde bulunmak daha pra
tjk bir iş olacaktı. 

redi.. Rayişbank riyasetinden çekilmesi hak- lak istikrannı muhafazaya devC\m ederek 1 olur ve beklediğiniz neticeyi alamazsı-
Ölnıek üzere olduğunu biliyordu. kında D. N. B. ajanS'l bu sabah şu tebli- markın kıymetini muhafaza etmek. nıı:. 
_ Sen .. Dedi.. Söylediklerin doğru ise ği neşretmiştir : 2 - Sermaye piyasasını hususi en- Diş fırçalan çok çabuk yumuşarlar. 

Bu bir kaç çarpışmada Ru.slardan A k n R 
mühim mikdarda telefat vardı. K.ıı.ı.lor- n ara ad yosu 

burada ne arıyorsun.. ııBüyük A.Jroanyanın kalkınması kad- düstri ve ticaret ihtiyaçlarına artmış bir Onun için fırçanızı en çolt bir ay kullan-
- Hususi bjr vazife ile geldim.. rosunda milli ekonomiye terettüp eden şekilde açmak. dıktan sonra, gözünüze daha bir müddet 

du kumandanı tepeden çekilmiş Düşem- DALGA U ""' 
beye gitmişti. Şehir haricindeki kıtalar ZUJ1LUvU 

- Tekrar Sofi anneyi görecek misin .. büyük vazifenin tam olarak ifası eko- 3 - Ray~bankm 10 şubat 931 de baş- kullanılabilir halde görünse hile, mut- da yavaş yavaş geriye çekiliyordu. BUGVN 
Kumandan bu hareket ile şehrin mü- l6lt m. 183 Kcs./l !O Ww 

- Evet... noınik, nakdi ve malt siyasetlerin idare- lıyan tensikine devam ederek onu dev- lak değiştirmek lazımdır. 
- Ona söyle ki .. Ben .. &ranmızı faş sinde vahdeti istilzam etmektedir... Bu letin tam hükümranlığı altına koymak. Fırça değiştirirken fazla masraftan sa-

etm.~en. ~ldüm.. Sara~da komplonun se~ple Fühı:er milli. e.konom~ nez~etile Beynelmilel mahaiilde kaydedildiğine j kınmak için, sökülüp takılabilir di~ fır
yemu bılıyorlar fakat kimler oldukları- milli banka ıdarelerının yemden bırleş- göre doktor Şaht milli Almanyamn eski çalan da yapılmıştır. Bunlarda fırça kı

nı bllmiy~rlar .. Dikkat etsinler.. .. . ~ilmesini ~l~ıştı:r. Bu ~be~l~ kadrolanna mensuptu. Halbuki B. V~-ı ~ı~~ saptan çıka~a~ ~ekitdcdir. Sapı de~ 

dafaaya karar veı·diğini gösteriyordu... T. A. P. 3t.7o m. 9465 Kes./ 2t Ww. 

Fakat muhtelif taraflardan gelen hab~r- T. A. Q ... ~9·74 m.15195 K~/ 2t Ww. 
lerdc zayiatın mikdatınt öğrendikçe ta- ı3.30 Muzık (operalarda Pl) 
kati d kalın l Hakik b' · b' 14.00 Saat, ajans, meteoroloji haberled 

e amış ı. -aten ıtap ır 1410 Tü" k .. ·~· (Pi) 
hal 1-;r . n_ . . r. muzıgı 

e ge ... ~tı. uosmacılar durmadan hü- 14 4 - 1- .30 M " · k ( 1 fı·'--- Peki.. Fakat klm.. O mavi gozlii Führer Rayışbank ıdare konseyı reısı ter Funk tam bir Nazi olup Mareşal Gö-
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gıştırrneden yem bır fıça takmak ve hu 
kadın kim? D oktor Şahtı vazifesinden affetmiş ve ringin sağ kolu telakki edilmektedir. suretle fuçalan daha ucuza elde etme le 

cum ediyorlardı. Kız.ılordu askeı·leri . :>. :> •. • kl u~ı Plo)perel er ve LID 
~ ınuzı en -

bunlara silahla mukabele ettikçe cepha- 17.30 p _ Sofi anneye sor .. O söylesin .. Mavi Rayişbank direktuvar riyasetine dört Rayişbank başındaki tebeddül Alman- imkanı bu suretle temin edilmiştir. 
gözlü kadın.. Muhakkak imparatoriçe sene müddetle milli ekonomi nazın Dr. yanın m!lazzam teslihatınm finansmanı 1 iyi bir diş fırçasının sathı mümkün ol
olacak .. Fakat ömrü az olacak. .. Çünkü.. Funku, ne~t vazifesini de muhafar.a meselesine bağlıdır. Bu da cwela bir I duğu kadar geniş, kılları sert ve uzun ol-

rogı:am. 

ne de saatler geçtikçe azalıyordu. 17.35 Müzik (dans saati _ Pl) 
Fakat her ne bahasına olursa olsun 18.30 T" k .. ·~· c· 1.u·'rdı·ıı . .. ur muzıgı ınce saz - :t\. u 

şehn mudafaa etmek ve elde bulundur- h. k 4 f l ) ç .. kil etmek suretiyle, tayin et...,;.m .... Doktor k k ı ·d· Al 1 d K il k ,un .. ··~·~ ayna mese esı. ır: man hüküm~ti J ~~ ı _ır. . ı arı avi!!Iİ bir surette yerleş-
Karbonopsina daha fazla eğildi.. Şaht devlet naZJn sıf.l.\tiyle Alman hü- halkın hoşuna gıtmıyen vergilere ve ış- tınlmı~ dış fırçaları azı dişlerinin ve diş. k 

1;, d ıcaz ar as ı 
ma w7.ım 1· 19 15 Saat · l · l.-L l . , , aJarıs, metooro ojı ııwnJeT erl 

Bu vaziyeti ayrıca Bru>macılara da his 
Kalbi çatlıyacak gibi ab:yordu. kümeli azası kahnaktadır. ~izliğin müsebbibi olacak külliyetli ta-: lerin ~ç sathımn fırçalanmasını koiaylaş-
Kulaklannı ölüm kapısını çalan bu Paris, 20 (Ö.R) - Doktor Şahtın Al- ~-rrunru: müracaat .etmek istemediğin_e 1 tı~aca~ından diğerine tercih ~dilir. Tabii 

ve ziraat borsası (fiyat) 
ettirm~ınek icap ediyordu. Sabah olm~- 19.40 Tüı:k müziği (muhtelif okuyucu-
lu. Tan yeri ağardığı zaman geceleyin laman şarkılar) adamın kanı çekil~ dudaklarını ide- mau devlet bankası riyasetinden alın- gore enfJac;yon çaresı kalmaktadır. Nazı-1 d17lerın yalnıı: dış sathının temizlenmesi 

ta yapıştırır gibi yalda§tırdı.. ması günün en mühim hidisesi telakki ler buna muanz idiler. Fakat bilhassa 1 ile iktifa edilmesinin doğru olmadığını 
bir kaç defa taarruza geçerek ~hrin ka-

_ Çünkü ... ÇünkU .. Sonra?.. edilmektedir. Doktor Şaht 1937 sonteşri- muarız olan doktor Şaht idi. Şimdi üc- ııöylemeğe ihtiyaç yoktur. Dişlerin en çok 
_ ... Çünkü yıldızlar böyle istiyorlar. nine kadar hem ekonomi nazırı, hem retler ve fiatler mese1esi de ortaya çık- pialenen kısımlan iç ıatıhlan veya billıas-

pılarına kadar gelen Basmacılar geriye 
çekilmişlerdi. Tepede koymuş olduklan 

Çünkü kara gözlü kadının talii mavi de Rayişbank reisi iken bu tarihte eko- makta ,;e ayni müşkülata sebep olmak- sa di,leri sık olanlar da dq aralandır. -k-ü-rd_a_n_f_a_r_d_i_ş_a_rcıı_l_a_r_ın_d_a_p_ar_ça_b_ır-ak-ır_T_e 
gözlilnün tallinden daha parlak .. Çünkü nom.i nezaretini doktor Valter Funka tadır. Fırçayı diş üzerinde her taraftan do- ağa Jcokuaun.a sebebiyet verir. Muhaltkalı: 
mavi gözlü kadından sonra kara gözlü terketmişti. Şimdi de Rayişbank riya.9e- laştınnız; sağdan sola, önden arkaya hr- kürdan kullanmak İ!ltiyorsanız tüy kür-

tini yine ona bırakıyor. çalayımz. Azı dişlerini ufki, kesici ditleri danlara tercih edini.z. 

·········································~ s Kiralık apartman i 
i Şehir. gaziııosu arkMında 138! S 
:i sayılı (Gül sokak) ağzında denize i 
İnanr konfo"1 havi yedi odalı yen~ 
:insa edilmiş bir ev kiralıktır. i 
: Görmek ve görüşmek istiyenlerin ! 
iıatttemiz idarelıancsine müracaat- ~ 
:ıeri. : ; ..••..•. ..••...•..••...•....••...•.. , .... 

Führer doktor Şahta ve B. Funka bi- ~alı: ull olarak fırçalamak daha doğrudur. DIŞ MACUNLARI VE Di.Ş T OZLARI 
rer mektup göndermiştir. Doktor Şahta ~EKOSLOV AKYA Diş etlerinin kanamasından korkmayı- Bir diş macunu seçmek için diş dokto-
hitaben hararetli bir teşekkür olan nıek- ALMANYA... • nız. Bilhıuse. alçak olan di, etlerinin ka- runun fikrini sormak çok faydalıdır. Diş-
tupta Şu ciimle vardır : Prag, 20 (Ö.R) _ Çekoslovakya, ted- namast çok faydalıdır. len' · wl .. 1 ruz saır am ve guze !e macun ve toz 

•Adınız Milli t.eslihatın ilk dev.resi- ricen Aln1an kültür ve siyaset nü.fuzu Eğer diJ]eriniz biribirine çolc yapı~ık kullanmak arasında fark yoktur. Fakat 
ne ebediyen bağlı kalacaktır.• altına giriyor. Mekteplerde talebeler ise bir pin te[ini dislermizin arasına !IO· mineleri hozulmaija hatlamı~ dişler için 

Doktor Funka yazdığı mektupla ise arasında Nazi taraftarlaı'l çoğalmıştır.. kup çıkararak araların temizliğini tamam- macun tozdan daha İyi gelir. Mineleri 
Alınan devlet reisi ona •m vazifeleri ver- Çekoslovakya - Almanya ti-r·ı mu'"n""""- fayınız. çoL boz 1 d' 1 · · 

.,.- ... Q ......, ıı:. u muş lŞ er ıçın macun da zarar 
mek•-dir : betler inde u··ç ay evveline nı' .:betle vu··ı.- Kürd an kullanmayınız. Mideni lı:ür- · B ( · · ı.c ~ ,, verır. un ar ıçm gayet hafif tozlar ya-

l - İki mühim daireyi ihtiva eden ye- de seksen artma vardır. danlar ditlerin minesini bozar. tahta ptlm1şttr. 

iiiiiiıiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiii_.. ... T~Qiiiiiiiir•ı.~h~ı~.niiiiiiiiiiiiiiG=ı:-.%-:/":iiiiii9iC~e--m~i~y-e-:f~l~e-riiilı':.~~~~~~E~sa=s"";i~ti~b:'ari::y:I~e~R=~pa~p~as~la'.:r-.:ın~177:"m::'.u~hal~if~ve~Ro~m~a--c':"a~di:7..n.s~iz~ad~d~edi~.l~en~b-:-ir~n-=i-m.....,uh="'a~k~ka~k-b-i-r-tch-...l ... ik...,e...._:k_a_.r§-.~-.1-0d._a_..gi>-
I. ı sevmiyen kont, Piyer dö Kastelnavın hükümdarın aforozdan korkusu olamaz- ka 

E 
ren papas, çmak için bir haerket yan.. 

bu ifadesine; dı tabii!. f r 

Srarı ffil§ akat o anda da fer>•at ederek yere 
· - Ben müstakil bir prensim, benim Ve, Piyeı· dö Kastelnav Senjilden fi- düşmüştür. 

işleT"ime hiç bir kimse karıo::amaz ve ben raı-a mecbur kalmıo::tı. p ~ ı Engizisyon 
Oiinyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

s.. liAll•OW y;r~AY~JS7~#-"'7.0XZ"J(~./; 

rS:1~ika : 5-- • Nakleden: F~ Ş. B. 
cBu kont bir gün Aragonda ağır has

talanmış \'e hemen Tuiuza dönıneğc kal
kışmış bu suretle daha tehlikeli suret
te hastalanmıştır. Kendisine ne için böy
le hareket ettiğini soranlara: c- Çiin
kü ... Aragonda ceyi adam• (1) yoktur! 

c.evabını vermiştir. 
Romanın bu muhite gönderm4 oldu

ğu ve henüz en kiiçük bir muvaffakıyet 
bile elde edemiyen bu dört engizitördii. 
Bütı\n muvaffakı:retsiz.liklerinin sebebi
ni bu Tuluz kontunda görm~lerdir. Ve 
halk ile uğraşmaktan ise, bu kudretli 
prensle uğraşmağı, ceı.ri bir hareket 
.sayınl§lardır. Bu fikri engizitörlere ve
ı·en de Pıyer dö Kastelnav olmuştur. 

Piyer Kastelnav, ümitsizliğin verdiği 
sun bit· gayretle kontu ziyaret elmiş ve 
cına çok ::iddetli bir ifade ile Roınaya 

karşı günahkar vaziyete düştüğünü ve 
hareketlerinin Albijoaları teşci etliğini 

ş(}y !emiştir. 
Romanın salahiyet ve nüiuz sahibi bu 

papasının sözleri kontu biraz dü
sündürmü~ ve bundan böyle Romaya 
;.ardım edeceğini vaadetmiştir. Halla 
Senjile giden engizilörlerin arkasından 
konl Rayınon da gitmi.§, fakat papasla
.rın bekledikleri hizmdlerden \'e yar
dımlardan hiç birisini yapmamı lır. 

Kontun bu haı·eketi, cngizitör Piyer 
dö Kastelnavın fevkalade hiddetini mu
cip olmuş ve hemen kontu z.iyaret etmi§

lir . 
Engi.titör, kendine fevkalade bir ma

hiyet verecek şekilde konla: 
- Yaptığınız h:uekeli hiç beğenme -

dik. Biz, rastgele bir kimse laraf ından 
aldatılacak kimselerden değiliz. Bizim 

(1) Albijoalar.ı 0 :!rtıııan Tulıızda bıı arzularıııııza herkes riayete 
adı t•C'rirlerdı. mecburdur dem~lir. 

ve itaate 

'i 'i apas agır yara ı olarak yardıma ko-
de isterse bizzat papa olsun, hiç bir kim- Engizitör ve arkada.ş·ı, büyu"k b0ır koı·- k k ı şan ayı çı ar tarafından kaldırılmış ve 
senin fikir ve arı:usuna tabi değilim ce· ku içinde Ron istikametine kaçnlı"laı· ve "l · ı • . -:ı mu earnz er de kaçınağa muvaffak ol-
vabmı vermiştir.. nihayet Ron nehri sahilinde harap ve muşludır. 
Sabrı tamamen kaybolan papas: sefil bir kulübeye vasıl o1ıltuşlardır·. E · · · ngızıtör, bir kelime bile söylemeden 
- Cenabıhak sizi ıslah eylesin .. Siz Piyer dö Kas•-lnav, rlıh"ı bı"r ı'zm·ıhla·ı ··ı .. "' o up gilıniştir. I~te Romanın fovkalide 

kelimenin tam mana.siyle küfür VC iJha- içind .d'I Ark d d k e ı 1• a aşı a endisinden evi salahiyet sahibi engizitörü, Piyer dö 
da sapmış, şeytana uymu.ş bir badbaht- ruhi bir halete malı'k değil' dı'. - K ı aste na\• bu suretle öldüri.ildü, fakaL .. 
sınız.. Senpiyerin vekili papa hazretleri Geceyi geçiı-mek üzere kulübeye gi- -5-
namına size terki saltanat ederek bir ma- ı·en bu iki engiziiörü aynı nıaksalla ge
nastıra çekilmeniz lüzumunu teklif edi- l~n ve halleri şi.ipheli diğer iki kişi ta
yorum. Bugünden ilibaren sizin halk kıp etmiştir. 
lızrinde hüküm ve nüfuzunuz kalma- '"'--

ut:ee tamamen hadisesiz geçmic:hr. 
mıştır. demiştir. F ka 'i 

a t akşamdan nazarı dikkati celbct-
- Ya .. Siz böyle mi sanıyorısunuz?. miyen bu iki adamın, sabahleyin uzun 

Ben istersem sizi ~u andan itibaren ha- mantolarının altında birer ll1.UD kılınç 
yatta kalmaktan meneder, sefil ruhunu- saklı olduğu görülmüslür! 
1u cehennemlere gönderirim! Engizilörlerin niyeti sandal ile Ron 

Bu, tam bir tehdit ve kat'i bir is}·an- nehrinin karşı tarafına geçmek idi. Bu-
dı~ nun için sabahleyin erkenden kalkmış-

-4- lar ve sahile doğrulmu.:?l~dı. 
HAÇLI ORDU FAALIYETE GEÇIYOR Sabahleyin papaslar kulübeden çık-

Engizitöder için vaziyet cidden fena tıklan vakıt, meçhul iki şahıs ta onları 
bir şekil almıştır. Tatbik edilemiyen her takip c lıniı?lerdir. Sahilde, papa.~ların 
tehdidin çok menfi ve hatta çok korkunç evvelden hazırlanmış sandala i5aret ct
neliceler verdiği gibi, Piyer dö Kastel- tiklerini görünce, siiratle sahile k.o::jmuş
navın tehdidi de aynı neticeyi vem1istir. lar ve pek az bir zaınan içinde Piycr dö 

Tebaasının en mUhim kısmı Roınaya Kastelnavı aralarına almıslardır. Kendi-

Bu hadisenin akisleri derin ve mühim 
olmuştur. Romaya bağlı -uz.akta ve ya
kında bulunan- htrisliyan1ar cinlikam!• 
diye bağırmağa ba~lamışlar, fakat Albi
joalarda hiç bir hareket görülmeıni:!tir. 

Roma ve Romaya bağlı hıristiyanlar 
bu suikasdin Tuluz kontu Rııyınonun 
eseri olduğuna hükınetm~lerdir. 

Papanın hareketsiz kalmasma imkan 
yoktu. Bunun için papa Franı;a kralına, 
Burgonya düküne, Bar ve Nevers, Drö 
kontlarına, Troyes, Bluaz. ve Ver:ınan
duaz. konteslerine, hü.lasa sadık addet
tiği bütUn dük, kont, baron ve şövalye
lere birer mektup yazmış ve bu hadise
yi -tabii büyük mübalagalar ve çok acın
dıracak ilaveler ile- bildirmiştir. 

-BİTMEDİ -

20.30 

21.30 

21..ıo 

l - Zeki Mehmed ağa - Ferah-
nak peşrevi 
~ - Lem'i -şarkı- Lerzan ediy<R 

3 - Tanburi Cemli -Eviç şarkı
Bir nigah ile kalbimi 
4 - Halk türküsü - Elveda dost 
deli. 

Olmyan: Muzaffer Ukar. 
5 - Lern'i -Uşak şarkı- Neler 
çektim neler. 
fi - Raif -küı·clili hicazkar şarkı· 
Rengi ruh8arma. 
7 - O.sınan Nihad -Hicaz.Ur pr
kı- Ellere uzaktan bak. 
Okuyan: Semahat öulenses. 
8 - Leyla -Hicazkar ~kı- Ner
desin nerde acep. 
9 - Lem'i -Isfahan şarkı- Naı:ı 
aşkınla kül oldu. 

10 - Isfahan ·arkı -Etme beyhudı 
figan. 
Okuyan: Mahmud Karmdq, R 
Neydik. 
11 - Asım -Hicaz şarkı- her ı;ah. 
mı ciğersuza. 

12 - halk türküsü- Ay doğdu 

batmadı mı. 

1:3 - Halk fiirklisü -Karanfil oy. 
luın oylum. 
Çalanlar: Vecihe, C. Ko1.an, R. 
Kam. 
Temsil: Per Günt (yauuı- llein· 
rick lbsen) 
(Türkçesi: Seniha Bl'dii Gönkil) 
(Montaj: Ekrem Reşit) 
Radyo küçük orkestrast refaka
tiyle. 

Saat, esham, tahvilat, kambiyo· 
nukut borsası (fiyat) 
Müzik (küçük orkesfra -şefı 
Necip Aşkın) 
l - Valter Noack -Romantit& 
uvertür. 
2 - Fried Valler -Rüya- keman 
solo -,,·e orkesfra için 
:{ - Valter Noack -köy hiklye
leri. 

2l.15 Konuşma (haf t.alık poöla kutusu) 
22.45 Müzik (dans plakları) 

23 45.24 Son ajans haberleri ve yannki 
program. 
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Yeni projeye göre 

Memurların inzibat 
cezaları nasıl olacak? 

Ankara 20.- Memurlar kanunu üze- dır. Gerek vazüesine ve gerek phsma 
rinde tetkikler yapan muvakkat encümen ait bir cürümden dolayı kanun! takibat 
yalnız memurlann tayin tartları üzerinde altına alınan memur, men'i muhakeme, 
deiiJ, ayni zamanda memurların mesaisi ademi mesuliyet veya beraat kararı al
üzerinde bugünkü ihtiyaçlan kaıp)aya- dığı veya umumt af çıktığı takdirde bU
cak hükümler de koymaktadır. Disiplin tün haklarına yeniden sahip olabilecek 
cezuı, inzibat cezuı, inzibat komisyon- ve maaş kanununun 75 inci maddesi hU
larının tqekkülü tekli ve kararlan bu ye- kümleri tatbik olunacaktır. Hususi af-
ni hükümler aruuıdadır. larda kararın ihtiva ettiği kayıtlara göre 

- 19 - iNZiBAT CEZALARI: muamele olunacaktır. Hükmolunan ce--

Havva 
Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi 
-21-

Çinde Kaynana divası 
Halı ,idiyordalı.. 1 Dolılor ağa ağa eeoap Otlrdi: . . Memurlann vazifelerine teairi olan ve zanın mahk.eme ~ından ~ bu ka-
F aJıat Nn 6a siirati lcili 6al • - Nranan beyin INDiyeti fİm- ıyı memurluk terefine dokunan hareket- nun~ hilk~ennın tatbikini tehir et-

Dll)'OI' ,J6rt1: diJilı erulifeli olınalıla bero .. ita- leriDden dolayı apiıda yazılı derecelere tiremıyecektir. 
_ İ>a/.a.. dalaa lıalı.. yatından iiınülimisi lıamedilı. söre inzibat cezalan verilecektir: Bir memurun ~bat cezasını mucip 

Çin kaynonaaı daima haklıtlır· O kadar ki 
balta ile gelinini ikiye biçtifi halde ona 

kimae birıey a6yleyemez ve 
Diyordrıın. Na111an orlıotla: Onıin da lırırlalınt.uı adeta 6ir nwı- 1 - ihtar, memuru vazifeainde dik- veya kanuni takibat yapılmasını müa-
- Necdet •• Nt1 olııyormn •• B• cise olma,ıar. O da 6arallaJır. kate davettir. ı.:wm bir ~ke~ haber alan heor han-

CNHJlen ne1 • Gösl.rimi lıa,,.lım.. 2 - Tevbih. memurun muayyen bir ~ d~~ece .bır lmı~, o memur hakkın~a 
Declilıp fiipla.leniyor, onma Ba belılenmedilı lôaayı bir da- halinden dolayı muatebe edilmesidir. iki gun içmde takibata başlamakla mü-

.aleri INnİm Iİ8rİlnd• tlalta ita Wamda oe lıendi lıendime 3 - Maat iesmek, memurun ayda kellef olacaktır. 
menli laİr yapıyorda. difiintliiın.. ~makta olduğu paranın on bet günlüğü- İN~A 'fo KO~Y?~ : . 

Otomobil, ne 6il.yiın, ~d..,. N old lı ne kadar kesilmesidir. Yenı proJeye gore ınzıbat komısyon-
~ 6ir ...,,_ Sİ'- iM ltott&. o Di e J"" a aa.. ..f - Sınıf indirmek, memurun maq.- lan şu üç kısımdan mürekkep olacaktır: 
-.Ja .,,.,ım11111unda Wa...... ye ~ .. ":"

1 
·• ... ça bir Clerece aptı indirilmeaidir. 1 - Vekilet inzibat komisyonlan : 

- Din oe eye do,,... v 1-•1 t · "bat k · •---- o1.-tc1 o.la Din . • .. S - Azil, memurun iki aydan bir ee- eıuue ınzı omısyonunun ilWl 

Ben ş.lanla ~ ~ er.. ' 7"f" ~ !"" eo- neye kadar hizmetten uzaldqtm)rnuıcbr. memurlar nizamnamesinde tasrih edile-
a.._u--! a.. • !.J• M .. Demelı 6en yarma dört aaal JL•d faz) azil .• cektir Zat ı~leri müdürleri bu komb-........,..,_.11r ftll lfllftl.. a.. __ .ı• aı~a.. _,__ 1111 .ıu en a cezaaı ıoren memur · "'l ' 

.._ LJr-J- -1~ LJ.J" _ __._._ KSnuıme m ur U1DUURlflun •• rtl L_LL-da mazu1· t ""dd ti" •--d yonlann tabit Azasındandır. Ayrı veya °" -~ -- ,_, ~ lıcacrnın din oalıa6alda ... na na&&.m ıye mu e ne - ar 
İnMnUI lüıİıM ro' dela laMıiın fl.-..lanla mul .. p na- oluna olaıan tekaüt kanununun 13 üncü mUlhalı: bütçesi olan ummn mildilrltlk-
oloırnyor. ~"!' K:aJı r T •de •ef- maddai hülunü tatbik olunacakbr. lerde, mensup olduklan vekilete izafe-

N....,. 6ir oralılı: = . 
0 

,.: !":,., en_n ~ 6 _ Memurluktan çıkarmak, memu- ten birer inzibat komisyonu tefkil edl
- Necdet •• J.Ji. Şolörii fGP"• __ ,_.,..ı0e _._:!..__, _,e:"!!~.ı • run bir daha devlet memurluğunda inal- lebilecektir. Bu kısım ~omisyonJann 

I y el.. naıuın cıı ..... n ..,... ou:ıapncıan Azası, bir.amnaaıeleriiıde göstel'llen te-
l~· ~ • • • ŞaJanın haber aldıia da maW- lanmamak üzere hizmetten çakanlmuı- : 

Ba .as beni Nal lifiin •ftirlen. lıalıtc. F alıat 6en o anda Şadam dır. inzibat c:ezaaı olmak üzere memur- kilde toplanacak ve kararlan villyet in-
Jinli. dejil Nrımanı diiflimnei• lHqla- luktan çıkanİanlar, tekaüt kanununun t3 zibat komisyonu kararlan gibi tatbika 

Ne 7'Jllllium 6il,,,.Jen fOlöran •• üncü maddesi hükmünden istifade etti- tAbi tutulacaktır. 
elinılen fiird.İ70flll aldrnt. O.. ,,..,,,.,... ril" Viliyet inzibat komJsyonlan: Viliyet 

...._,_,. 6arpı ltaalrna dofnı .ı N~ o.pi ... 1..1.l~al'!J:L· u Be!Jıi ·~tar c~ inzibat komisyonu kara- komisyonlan valinin reialill albnda def
itfild.,. _.. oitai ..... ere ,_,,_. enı11cscıe ıar., r • ••• . . . . . . . terdar ve mektupçu, maarif, mhlıiye, 

B döndiriicll 6ir 9iratle •• ölecelı olarea ona ben öLIİİrrnif ri1e veı:udi~ gıbı: lmır tarafından Jl!Sen .nafıa ve ziraat müdürlerinden tefekkill 
·-~ .a.. .. olacalıtun.. de verilebılecektir. ihtar cezasına kafll ed k. 

onu kimae tecziye edemez 

Jr,,-...a11r • t iti kab 1 dil · k h · b · • ece tir. · _ Nectl« •• Nectl« •• Ç.UırJın -BITM Dl- raz . u e mıyece ve aç ar m~ı- Kaza inzibat komisyonlan : Kazak~ Çinde kadınlann ananelere nasıl kur- Dedim. 
_ de tetkikolunmıyacakbr. Bu ceza uci1e · lan k akamının -ı.l&.M _...._ ban edildiklerini kısmen şahidi olduğum Huvang benim bu sözüm üzerine : •a.. ---- ·nı · L • T bih . "b mısyon , aym .. ~ 11&uu-

Namanın 6a ilalanın dinli,,.,. Y dd b • • geçı mıyece~tir. ev cezuı. mzı at da, al ""dürü i§leri katibi ve lmmen de kahramanı ağzından duy- - Pek AJA •• Dedi .. Ben de sizin dedi· 
L!- ur a ava vazıyetı komiayonu karariyle verildiği aibi. me- b:&L.:1:1_ mdukto ' ydanazı • ...,..1..LJı1 ed vek- duğum fU fiCJa ispat eder. r.:-:· gı"bi yapmagaw -l·oncağım .. Sevdi-
KUlloo b "I ~ .. . "b it UAumet o run ,,...~&&uı ece ısuu.r. ~ 

FaJ.I mlMA. 6ir .,...,.,L. Bir Ankara 20 (Ö.R) - Akşam hava ra- murun aı 1 ~ uau .•nzı f l om~o~~ tir. İnzibat komisyonları en aplı Aza- Tong - Ta - Kayda tabut ticareti ile jim kadını görüp ona hls1erimi anlatma• 
.,./. V c:a,,.. _niinJe lıer poru: Saat 14 te yapılan rasatlara göre ka~rlannı Y~nne getirmek aalihıyetını sının üçte iki:;iyle içtima edecek ve ek- meşgul bir tilccar dostum vardı... Adı nm yolunu bulaatlım. 

-;:;; ,:,.:, ..__,,:,.: lrailtl" suhunet Egenin şimal kısımlannda 1-4 baız olan lmirl~r bu cezayı kendileri de seriyetle karar verilecektir. İnzibat k~ Huvang olan bu adam çok paralı idi. Aradan bir hafta geçti. 
C;...,.. 6ilrni _,, ı. derece dilşmüş, diğer bölgelerde 1-6 de- verebile_cekleıdir. misyonlan bu kanun hUldlmlerhıe ~ Bir gün yolda çok güzel ve genç bir Dostum yine beni gelip buldu. 

Glsillli ..;:.ıan.. m.t. rece arasında yübebniftir. En yüksek Kornıqon karariJe verile!\ t.wbih u. re karar ~ leap ettiren ifler kadın gördll. Pqiııi takip ettirdi.. Ne- Yüzü lilliiyordu. 
flied• ~ ~ B auhunetler Buna, Çanakkale, Antalya zalanna karp itiraz, bbul edilmlrecektİr. hakkında llOJ'8U hAldmi derecesinde •- rede oturdujunu 8lrendi. - Ne haber? 
---4• ilıi ltata Wıa ~ ~ ve Slnopta 15, Imılr ve Bodrumda 16, Ve derhal. aicile geçirilecektir. ~aen ve- JAhiyetli olacahr. İndbat komJsycm)a- Onun ~ pnç ve güzel kadın Dedim .. -SeW.ıçle : 
ea 6ir Joldor ,,_.,,,. Kocaellde 17, .Adanada 20 derecedir. ~e~evbih cezalanna ~on bete n, mesuliyeti mucip olan madcleyl me- henüz Ylrmt;tp>M bir duldu •• Adı da - Oldu .. Dedi.. U Şuepeyle kGDU§-

Gö ..... ~ 
11 

örinff ,.,,_ Hava Ele böl.,...mde çok bulutlu, ıçm cezayı veren ma •m• mUnıCaat mura teblil ederek tQin eıiiı. mikWet Ll -~ PeydL tum. Fakat koJQ tia ...... , .Kendi 
_.. • ...., • Trakya, lr.tiillell - arta ._.lmum eclilenık c-~ l-twsHhi:*· lllnde,.encp zts+n bnr ,,....... Bunun,....... bt ~ Ll danekti. .,.1-1yı. fa111Ya çdarııftı.. Arkumdan 

lorı G ...... il 4M1-'" IU'P kıilm1am.ta ~ dllil' blS1ge- ~· B.....k..,, ttDa. tetlik ederek hQJı ceklerdir. Aksi takdirde karar bomla- KayMnw ile laeabe otaruyôrdu. Kay- takip ettim. Bir dOkklna lirdi. Adam
Jedi ...-, _,. 

1 
terde açık aeçmlttir. R~ dolu ve ~~~ .ceu.yı . k~dıracakm. Müddet caktır. Azil ve memurluktan çıbnlmak nanua çok zenaıbı fakat o nisbette de Janmdan bir kaç tanesini yoJhyuak :V .. 

B • .,,,. tqlllll ,..,,. 'Jold Ull cenup dolmu ile orta Anadoluda dm- ıçınde ımaz edilmıyen veya itiraz edilip c:aal~ mucip kararlarda, m••mele buisti. l8ktır baNme.iyle yolda onu bekliyea 
lwM J. ,,_,. 6eiıalarat 7ifj.,. gun, diler bölgelerde mütehavvil ve ha- te kabul. o~umn~~n ba ~ tevbih cea- dosyaauun memura tamamen bildlrllme- Ölen olhmun hatlrMmı vtlcuchmda arat.smı u:r~ DtikkAndu ça-
• W.70"1-. ftf oıu.k emniftir. lan da ~ile aeçirilecektir. Mut kemıek. al mecbud olaıcak:br. Dosya muhtmptı ~- .....,tnt yanından QD'IDlJor, kıp ta arabuını ~ baJret et-

- N• oldant1. Muhtemel hava vaziyeti: Yurdumu- muf. indınnek. azlebnek cezalan ~t memura hl1dirilcWden IODl'a ~ CIDUD h.fka bir emelde delil evlmmeei- ti.. l'akat bir kaclmın 80kakta •• Jalma 
Di~ ..MU&. Delıtor: zun prp böl8e1eri Italya tlzrlndıe cıer. kom.yoıdan brariyle vekiller Y~ Ya- yeniden hlc lıir kQıı ftY8 m•.....ı. 11&- ne, hatta kannp,,.•na bOe millwte ~ olarak uzun zamaıı blmuı Adet olma-
- ,,.,._ 6ir .._ ,,,,,,,,..... Iepnekte ve genlflemekte olan ~ taz.. liler tarafmdan tatbik edilecektir. Bu .,._ ve ecfilembwkttr. ml7ordu. ....,..n oradan ilk pçen arabaya w-

fttll. Ofw6ili..a •alalı J1Dlmt yi1dn, prk ba1ceJerl de dolu Anadolu- zalar da aicile aeçirilecektir. İmibat komisycınluı tarafmdan osa Tabut ttk:ean olan arkedapm dedi ki: lendi. . 
tla 6ir .,_. ,.,.,,...,,,, ,,.,,.,.,. • Mi ~ tazyikin t.eslrl a1tmda bu- inzibat cezasını mucip olan fiil \t8 ha- kararı verilirken, cezayı mo.telzlm a&- _ Bu bdmı .m,wum_ Hem de çal- Bu araba 'benim arabamdı • SnsWml 
_, H Ilı hs•ılmı il.n;r. ,.,.,.,.,, • lunduluna 86N bavanm yarın için l'.le- reketlerin nevi, vasfı, ve dereceleri me- rUlen hareı.etln 78PDll oJc1uiu fıellr w -..,. ..tyorum.. l'allat kaynanam aldıiı gibi benim evime aetirdi. U ..... 
.., .ı.ı..u ~· .,. aca de bpü ve mevzii Jlllflı, Trakya, Ko- muı:lar n!amnam.mde wnuml surette neticeler, meoıurun fHJindeJd pWet w- nn1' ı1e etmiJor. Ne ,...., ...... Awu- Pl1Y evvelA korktu.. :r.bt talluk alat-
1 1 iM .;.;,,a.. 711iiııis ""'. aell, Karadeniz, Akdeniz kıyılarmda tasrih edilecek ve tasrih edilmiyen ha- ya mazeret ll91JepJm, IDı2IDU1'UD evvelce ,..ta * 'blyle hWilelerde ne ,.,... ilk. Oona bu paç 78f'9 bakar ve dul 
..,_ ve orta Anadolunun orp bnriJarmda rebtler h•kknıda inzibat kemiqonlan eaa a&mflf olup olrnemee 1i1J1 haller T \almenm blltiln mabzurlaımı anJe«tun , 

Hlllıiillli bira ........ ..... bulııtlu, dJierlerincle mnumiyetle • takdir edecelderl haldı cezayı kararı.,_ göz önüne a1marai: fiil de eaa ....._ --Dolndan tlolru,a bclmm kmdisi 8- de omm hapına litmlt o1ecallm ki 
lllJUKW .,,,.,.,,. tloiı,,,,_,. -.celi, rüqlr1-rm dolu Anadolu ile tırabileceklerdir.Memurluja kabul edU- mabet g&etllelıOecektlr. ile~ w anJapm. pek çabuk mutalü bJchk Yarm U:v-
........ w4mıu kısmen cenup dolusunda durgun, diler dikten IOD18 yabancı ile nik&blamnalr lmlbat ~ Jranrı.n, nanasuıdan kaçacak.. Yanıma 11'ecek .. 
~.Ji 7fl NW&. y • _.._ bllaelerde flmalden orta pddette e.e- suretiyle memuriyetini ihW ~ mucip •beplen w deım.re 19t1nat 9111- Jıwla wJraJet lmlbat '--a- ile Benıber YiiPJaalız.. 

O .. • oldw1 etil talunln edilmektedir. memurluktan çıbnlacaldardır. Ba,y.l- rilmif ol-.ktar. Alaıl ...._ bnr 1* _,,._.u Oau telde ettiiD. .._ ...... için 
IJoldor • ,..,.. ılofnıd• BugUn Aııbrada hava IÇık ve dur- yet kıncı bir 1Uçtan veya yalan yere ite- derece yU1lsek ıı.,.. ltlrs aı.riDe 1muml m8cltlrlilk lmlbat kıomlqonu ve ceJip beni ~ ve -uWmt ile ı,.. 

,,.,,879 f:eiAJI Ntn-'i. gun ppılftlr. En yUbek IUhunet 861- :vumame vermek eUrmUnden do!aJı tetkik edilerek fellaohmalıBecektlr. tQmı.l YiJl,yete alt bulunanlar hak- raber ve ilk ıece terefine vireoeli zi-
- Şo#fr •• J.ıi. sal•• &nir.. gede 5 derece, hava tazyiki 1019 mlll - mutlak surette mahktlm olan memurlar llOstepr, vali w umum mtk!Orlerle landa vilayet bldhat lromkonu karar )'afette lJenim de bulımmun• ~ 

z_., parplar.an ot01ft06i1in 1>ar4ır. ile plısına ait bir cOıibnden dolayı ı,tr kararlar lttthazı lldnd tRJdb tabi ol- alacaktır. ~ ftY8 ° cmıfta- söyledi. 
ifintl• ........ Istanbulda hava bulutlu geçmif, rllz- aeneden ziyade hapil ve vazlfealne aıt bJrinci lllUf mOdOrler hükmda lmlba- ki ~ _. d' tllrafındm ta- Ertesi akfam ohlu •• 

B.. ılolılora tlinlı 11..ıen 1wı7- &lr pmaıı pJtiden llDiyede en çok 2 bir cllrilmden dolayı altı aydan ziyade d kararlar ittihazı ikinci teddb tlhl ol- yin edilen memurlar halrlrmda km in- ,Tabut tilecarı peripn bir halde )'anana 

lnriıl•ı metre aUratle esmlftlr. En )'Ubek su- hapee veya her hangi bir cürUindeıı do- makman doirudan 4oiruYa Devlet şa. zlbat komisycınluı tanfmdan bnr ve-- geldi. 
- ,,,,_, Nranan.. w ....... N• hunet 16Jıede 11, hava tuylkl 1019 ınl- layı alır hapis cezulyle mahktlm olan ram umumi heyetine alt olacaldlr. Ta- :::ktlr. = ~ ~ -Ne o.. Dedim .. G81ıel eevli)in lk-

.Uu.. ... ondan ,,.,,... wrinis. llbardır. memurlar, memurluktan çıkarılac:aldar- yinleri merkeze alt olan memurlar hak- w_., m ~ rini mi deiiftinli yoba.. 

_.iiiiaiiiiiiıiiiiiiiilOiiiiili.,......,._iiiiiiiiiiliiiiiliii .... ıliliililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii-iliiiiiiiii&iillliiiiiiiliiiiiiiiii•------------------ IDllllurlarm milllenk .uçlarma ait ol- Ae. aftıt Wlaalde • 
dımeılar da .bulunur .. Haydi.. Şimdilik her haııct bir kbw, velev ki muham :ı.:~kı:~~~~zl::: _. Blı'Jlrı. Dedi.. ıDmct.tı W wd 
yilrilmele bile takati obmyan bu .-,; k1mWıdani olsun slrmele t.etebbas . du:vmut ise kayıİlmasl thlımut ve za.al-
mı alıp benim daireme 1ötilr0n.. Yaım edene ihtar blie etmeden derhal Qd6-:u~~uı:: h ..... Wta U. ildJe Mlnıftf. ee.r.. 
onun hakkında bafb tilrlil karar vere- rebllirsiniz. Daha 80Dl'a hiç Wrlnlz mev- ~ecek ildJer lzanm ipraldyle !h- *1 • dmhtl ..... bflmmtJar. Ben 
cettm.. kuf1a tek kelime bile kmı~acabı- telit olarak edtleCeittli m Wrledn . Gelmeybıce evinin etn6nda 

İki muhabz, kont dö Brevandan biıf- nız. Bununla beraber ona bqa da e VHAJet = ıw-ı-~--- b- dolaşayım dedim ve bu fldaya bu IUNt-

Bu•• J' U•• ı. t •b" kasa olmıyan bu zavallı ilıtiyan kol ve bilyilk ~ IÖltımmıje meebuı'lu- --....,-- le haller aldlin.. 
1( 811 1 Ve macera rOm8DJ baeaklanndan tutmak suretiyle araba- nuz.. Kendi anımda ıu. ondan rarım tudlk edfp etmemek ve yahut ite>- - PekL. llaktlrnte .......,_etmedi-

upar ve mis.Yonca tapı edllmif olan cezanın da- · ml? 73 dan Çlkardılar ve aJcbklan e:ml tatbik bahsederken ismini hep •llonwı7ör ha hafif k h mz 
- - etmek için kainin .ipne, kale Lub fl!ll1inde teWf1JZ ııiıoebiniz. vekiller ::hi ajlruU: ola USUIUnda - Bttlm.. Fakat CSlen aeJln, öldara 

ka nınm hususi daireBiDe ..su.ıı-aın-. Dedijim pbi mevlmfl. :vedne ...ıwı.._ yet ealdarmr .. de kaynana old~ ve Çin ...... 
Yeal kumandan, lndiii arabanın Pl- Wduktan 10Dra Sen Mars ..ıendl : Sen • .-.---. llM!le ..ıahiyedi kinwe1er lıir .,_:-;; İmllıat baıia)OnJan kararına karp, teb- 11ne söre byıımsh• daima haklı IN-

llladaa ipıjye kafası111 uzattı. - Roıarj.. man · Ror.arj ica edene lil tarihinden itibaren on sUn ıpade lunduidanndan htlkümet lıir 
- Suzan.. dedi. ~erola geldik.. Bıdd baJdUt koprak geldi : - Şim4i ma üçUndl arabaya aıeJdi.. . ve P . kaleni~ doktıaru memur tanfmdan itiraz edilebilecektir. madı.. P7 ~ 

llllfen iDiDiz. - l!mrlnk monaiımytir.. Dedi.. Rowi, tlçGnei1 uüadan 911ran· ile papaadar. ~ kiıme delildir. Ku- VllAyet inzibat komisyonları kararı 
Arabumı kapıısmAan, b6yUk bir feJa.. - Bizimle beraber plen s1Wq8rlere dört muhabz silihförii Sen llai'iln ~ mandan ~· Kalenin doktoru mre- hiç bir makamm tudikine iktiran ettiril- - Btl'MRDi -

ketin, elemin ahında ezilmit pbi bir ka- yol wr.. nma ptirirlren muhabz kumandanı da de oturuyOI' • mebizin infaz edilecektir. Ancak ıne- .....,*....., 
Dı çıktı.. Bu emir de hemen bıd:ıik edildi. Stlwu yerine ltittbmUt ve dönmUfld. - Buraya sekiz fersah U&Üta Proje- mur ve memurun mensup oldulu daire ham A= edlulp itli' 

Bu kadm.. SnuıML.. Pinyerol bJesin\n it avlusu bot kal- Sen ilan ona hitaben : la bsabuuıda mOnlenyir_ Amiri brarm tebJlli tarihinden itibaren llllft ............ 
Sanki bu hir k-9 ~içinde on yd._. dı. - Kumandan eiendi.. Dedi .. Buraya - Ya papaz kim? on lfJn lçinde, bu karan temyiZ edebi- llldrlslnl Y9dl 

On bet yıl birden ibti:varlamlf libi ldJ. Sen ilan ve muavini lkind ara1-nm geliniz.. Bu adamlara söyliyecelbn .az- - Frer Krizostum admd8 biri mon- Jeeelı:tlr. Kaza inzibat komisyonlarmm Parla, 20 (Ö.R) - Baridye nearetı 
Kendisine yardım için mat.ı.n ada- kaJ11S1D1 açtılar.. ler *1 de alAJra.W eder.. aenyör.. ır.an villyet inzibat komisyonunda ve fU tehBll ~ : Franm laUkil-

m elini kabul etmedi ve kurbahk Bu .Hada ihtiyar bir mevkuf ile Od Ve IDDft llepslne birden hitap etti : - Kalede mi ikamet edi1ur? ~ lmibat komlqonJarmm karan metl AmerikaJa Aınmb de l'nDla 
llir koyun gibi bap öne elik, araWan muhafm Yardı. - Araw.ki mnkuf hü\mda ma- - Hayır monseyör .. Evvelce kalede vekAlet imibat kcımll)'onJarmda ve ve- anıllnda bir haft hatb tisisl hakknn 
~ Wdedi. Sen ilan bu muhabzlara : jeste on dtirdUnetı Lainin emlrJeri hem ikamet eden husud bir rahibimiz vardı. kAlet inzih.t komisyonlan karan Devlet V8llllftlr. Altı q için ve haftada azami 

Kalenin Jen1 kumanclun, pphsmı - BasOnden itibaren, dedi artık bu kat1 hem de fiddedlcllr. Sizler onun da- Fakat o tildtlktp 90ftJ'8 yerine 'hafk• (IOrasmda tetldlı: edilebileeektir. 6t ..,.t itftıUl)'le verilen bu bnti-
........... çıbrmq korkarak bndisiDe b1enbı adamlmmmz.. Ve bu mnkuf imi muhafalarmmz Bu vazifeyi sizin tayin ediJmedill için lGamu WWe Kaza imibat luımlsyoııJan, tevlıüı ve .,. l'nmız hanc:ıbima Wa intltekabi
pklapn muhafnlar Jnmandanma : aJUnee,. kadar da banıdan chpn çık- dardOniizden baP.a ldıme görecek de- PinyeroJ km'baıa ma........_.. bula- 1reRJmesl ve muf lndlrlJmem .,.. ı.hp ·rme ıdllıenlttlr. Bu mu-

- E&ndi.. Dedi.. Mnm Sen llmm llll)8CÜlimz.. •mnaflh merak etme- ld.. nan bir Kapoeen ııaıwzme -. Wl'UJ'O" aılmm 1lıtlıilt edecek ve kararlan dev- vaklrat ..,,.,..,. lı.rlde uzun YlideB lıir 
....._. lltUribıilz. )'in.. Herif aten 1* qalı çukurda. .. lılnkufun kapalı olaealı odça ancak "1L Jet J6rumda tetldke tlbl olma,. ve-a~ terki mevki edecektir 

• ~ .......... .-.-~ ~ p1-k O.... .... M- wwaklıirben..Blrclelllunlnlm ~ w.& ...._~ .. ...._,.._tem 1ibMli ... _. Jtn 
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'Sovyetlerin deniz ·kuvetleri ..................................................................................... : 
i Birincici ·sahifeden geçen yazılar E 
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L~~d·;·~··~lçimiz bu lngiHz Amerikan ············ B 'l ·ı ············ ı gı er •••••••••••• ---- HER GCN BİR REÇETE -
. 

Diler bir •sall• kristal 
ayna yapmak 

Birinci banyo ı 
1 O Gr. Azotate d' orgent fondu. 

200 > S.f llU-

T eııekküle baılıyan tortuyu gidermek 
için bu mahlalc bir mikdar amonyak ila

ve edilir. 
500 cm 3 au içinde kesafeti l ,035 

oluncaya kadar suda eritilir. Bu mahllıl 
yukardaki mahlwün içine azar azar dö
~lür. Siyah bir tortu meydana çıkar. Bu 
~ortuyu dağıtmak için bir kaç damla 
amonyak damlatılır. Mahlul 1,500 cm 3 
oluncaya kadar .u ilave edilir. 

ikinci banyo: 
Laktoz • . . . . . 1 Kıaun 
Sıcak su. 1 O > 
Kristal ameliyeden önce saf MI ve al

kolle güzelce temizlenir. 
Birinci ve ikinci mahlUllerclen onar 

kısım alınır. Ve karııtınlır. 
Kristale sürülür. GümÜf kaplanan yüze 

fıiç temas edilmeden kurutuh•. Bu U11Ulle 
çok temiz mukaar ve teleskop aynaları 
yapmak mümkündür. 

-*-

günlerde gidiyor iş birliği 
ıNcı SA

,ri....vnE - BAŞT ARAf11 tNCt SAYFADA -
- BAŞTARAFI 1 Uil' ~ ' - lerin ifası tevdi olunacaktır . 

BOYOK Mll.J..ET MECUSl.!'\DE ŞARTIN İSTİFASININ AKİSLERİ 
Londra, 20 (Ö.R) - Doktor Şahtın 

Ankara 20 ( ö.R) - Büyük millet Rnyişbank riyasetinden çekilmesi bura
meclisi Faik öz.trakın riyasetinde topla- da çok fena intibalnr bırakmıştır. 
narak Mehmet Ersoy isminde bir şahsın Dün akının İngiliz lirasına nazaran 
ölüm cezasını tasvip etmiştir. Meclis ll.&030 nisbctinde kote edilen mark bu 
Türkiye _ Almanya ticaret muknvelesine rnb.."lh sarih surette aşağı bir fiatle 11. 74 
ait itılfın tnsdıkine ve riyaseti cümhur ka- le kote edilmiştir. 
nununda bnz.ı mnddelcrın değiştirilmesi- mali iş birliği için Londrada sondajlar 
ne dair kanun liiyıhalırnnı ikinci müza- yapmıştır. Bu sebeple Rayişbank b:ış
kerede kabul etmiııtir. kanlığından çekilmesi Cityde büyük bir 

Jkinei müı:akeresi yapılmakta olan ns- sürpriz yapmıştır. 
keri memurlnrn ait kanunun 14 5 5 inci Bu hAdise burada mutedil maliyecile-

dd 
· · ve zc linin degiştirilmesi lfı.- rin mağlfibiyeti gi?i telakki edilmekte 

ma esının Y kın d"' .. .. 1 iliz ,. mahf ll 
yıhasının müzcıkeresinde söz alan hatip- v.e ~r . u~~şu ng mau c e-
ler ı ı. 2. 37 tarihli ve 3028 sayılı kanu- rının cndi~crme terceman olmaktadır. 
nun mcriyete girdiği tnrihten itibaren bu YAHUDI MUHACERETİ 
k dil meriycte mreceğine ait ikin- KOMİSYONUNDA nnunun ..... Ö 
ci madde hükmüne itirazla tadil takrir- . Paris,. 2? ( .R) :-- Havas a.jıınsı Ber-

i 
· · ı d. Mı'lli müdafaa encüme- lınden istihbar ediyor : Doktor Şahtw 

erı vennış er ır. 
. . . . . k encümene Rayişbank riyasetinden çekilmesi Ya-

m, tekrar tetkıkı ıçın, nnunun h d' .. ~- t' · · b da .... l d 'l u ı mwwcerc ı ıçın ura goruşmc-
verilmesini istemi~ ve bu da kabu e ı - 1 rd b l akta l Robl k • e e u urun o an ey omısyo-

miştir. . ııu azasını müteessir etmiştir .• Kornis-
Bundan sonra cenaze naklıne mahsus . . B' . . . b k ctl' b' 

· k' · h kk d yon rcısı • ızım ıçın u, uvv ı ır 
beynelmilel itilafa İ§tıra ımız a ın a- d be l st d f..t. V d rh l . ar o mu.., ur• em ,...ır. e c n va-
ki kanunun birinci müzakeresı yapılmış- 1iyetin icap ettirdiği tedbirleri almak 
tır. Meclis pazartesi günü toplanacaktır. üzere komisyonu toplanmağa çağırmış-

Ve Alman deniz silihları yarışı 
karşısında lngilterenin endişeleri 

S01711etlerin deniz: J..."Uu"etleri: Resimde görülen tiplerin her birinden müteaddit harp gemileri vardır 
Londra - Sovyetlcr birliiinin donan- dan bahsederken Almanyanın Sovyet da hücumbotlanna çok ehemmiyet ver-Zab1ta 

Çocalc ciüförme 
Yak'alar1118 karŞı 

!L tı• sat vekili -JI.- muını lcuvvetlendirmcai üzerine Alman- donanmasına muadil deniz kuvvetleri miıılerdir. Bugün Sovyet donanmasında 
jft 1 • ı• • " • . t• • yanın deniz silahlan yan~da lngiltereyi meyd":na getİTmekte olduğunu tasn'h edi- 130 tane hücumbotu vardır. 

B H Ç 
k n gı J zı iŞÇi par ısı tehdit ederceıine ileri hamlelere hazır• yor TC Almanya ile Sovyetler araıında Krani Kavgaz ve Kirov kruvazörleri 

-=- ttr. 

• • 8 lr - BAŞTARAFI t lNCt SAYFADA - lanmuı Londra deniz muhafilini ciddi deniz aili.hlanması rekabetinin geniıl&- bugün atco l.ıakım,ndan cidden heybetli 

lki çocuk atışUmıe hAdisesi, zabıtanm - BAŞTARAf'l l INCl SAYFADA - ya çağın]ınası hakkında muhalefet lide- bir endişeye düşürmüttür. mesini gayet tabii gösteriyor. Ayni mec-- deniz canavaılandu. 
L~-= ti ÖllıerİDe t.hkik mevzuu ol- . b' b A l { d d ril . mua, Sovyetlerin tahtelbahir aaymnın 1\1 ı 9 29 d So 1 . . . d' . .._ye _,_ dilekleri dinliyecektir. rı ın aşı tt ee tara ın an gön e · en Son haberlere g~e Almanya on bıner j _ • • • a vyet enn ınta etbr ık.len 

..... Bunlu'dall .biri Karşıya:kada p&CllA, k ha rdiV ' b tal b , . . anda dunyaca gayrı malum oldugunu ıd-
m""'j.ur. B . HOmü Çakırın istanbW ziyaretin- me tu ve 'gı cevapta u e i is af tonluk iki kruvazör, bır çok denız altı d. _.:ı k Al b•lh d • I Stalin tayyare gemiıai aon aene içinde mo-
oıturan Bn. (H) a aittir. On yedi yaşla- ~...:-;~6 gı·-~ _ Ege eko- edemiycceğirii bildirmiştir. ıa CQere manyanın ı aua enıza tı 

_,_ '-·· L- Ü lılt hamil den sonra ıe~ .. ....,., ... ~ ııemileri ve diğer deniz cüzütamlan inp. il . .. . d h . ti d torizc edilerek ateı kudreti artmıştu. 
rında u..- -vv ..,.y&Dlll ç ay e . •rı .. ,.,..;...ı,. l . ti .. Londra 20 (Ö.R) _ Siyasi mahafıl- gem erı uzenn e seuıye e urmasına So d b=~.::L 

d 
...,,. ..... ~.... _,_,: dr...ıı.. nomik bö~·..._. uınum vwye uze- • ettirmektedir. . t d' • vyet onanmaaı ~,.~küçük 120 ıPU· 

bulun uğu ve ~--~~u ~ce ~;:: . d bul tetkikler yapmam da muhtc- de r.annedildiğine gött, Fransa hükUme- ıpre c ıyor. Öilğü ihbar edilmiştir. Yapılan tahkuı.M rın e. ti İspanya meselesinde ihtiyar ve takip Deniz anlaımaıına muhalif olarak tez· iddiaya göre Sovyetlcr, yeniden inşa ça harp gemiaindcn 130 hücumbotu ve 

ve alınan ifadelerde (H) nm k~rdü~ m~ 
20 

(Hususi) _ F..rgani bakır edeceği hattı harekete dair Londraya ıahlarda inpaU ilerleyen yeni gemUcrin edilmekte olan 30 deniz altı gemisı1e 124 deniz altı gemisinden ibarettir. 
•-·-una ;...,.....,.erek ç~-~·nu ~; .. u - t bl' t B bli Iı'naı'ltere denız· muhafilı· ta ... fandan dı''-. tahtdbah"ır ••wıcıını 12 ... -'-amma çıkar· Filhakika Sovyet donanmasuadaki ba-
&:Ub ,...._...... ~ uı: havr.asma giden mUtabassıs heyet Er- e ıga yapmıştır. u te gata nazaran ·- ... " .... ., ~ " ... ıı; ~ anlaşılmıştır. (H) me staııe- ide bakır madeıılerinln işletme tecrü- Fnnsa ademi müdahale siyasetinde de- katle takip edilmesi gayet tabii teli.kki mışlardır. Pravda ve Nalim klasında yeni zı gemiler, pek e.kidir. Fakat bunlar, iyi 
sıne kaldınhnışır. gan .. ğişiklik yapmak ve Pirene sınırlannı ediliyor. gemilerin Sovyet donanmasına iltihak bir ça]ı~a ile kullanılacak ve harp ede-

Ikinci çocuk düşürme vakası ikiçeş- belerinde bulunmU§'tur: ~u t~crubcler- Cümhuriyetçi İspanyaya açmak için sol E.saen' de çilı:an naıyonal Çeytung etmi§ bulunmaıı bu mecmuaya göre (bü- cek haldedirler. Bahusus ki Sovyet de-
melikte olmll§ ve yirmi yedi yaşlannda den muvaffakıyetli netice er a ınmışbr.. ce ahın tal le · · dd t · t' mecmuaıı Almanyanın deniz pr,..,,..amın- yu"k tehlike) dir. Sovyetler son zamanlar-1 nizcileri mahir ltimıelerdir. 

1 k .Anka d.. .. t" Müşah' n cp nnı re c mış ır. -·· 
Bn (S) hamile bulunduğu üç ay ı yav- Heyet raya onmuş ur. e- Lo dr 20 (O" R) i . . . , · • hazı lı ak n a, . - şçı partısının 
rusunu dllc.tirmilştiir. delen hakkında raporunu r yac - Fed k . 1 H> 

"'!j'--- __ ,_.J ~-.J-vl ltına erasyon ongresm ve parıamento 
Memleket hastan~e 'l.CU4 a tır. b · ı ed ınill1 k d" 

I
_:...J bir kadın d Jc gru unu temsı en onsey un 

alınan bu kadın ZIJlU"'e 0 
- · d 

.. ttiğini' doktorun ken- T dh akşam B. Çcrobcrlayn nezdm e te,şeb-
toruna muracaat e • b" ste b 1 -1- 1s d d · .. 
öisine verdiği ilam içtikten sonra çocu- e iŞ u u wum.11\. panya a a emı :ınu-
ğunu ~üğünü iddia etmiş ise de d~alc paktının derhal feshini yeniden 

tahkikat derinleştirilince, bu kadının -istemiştir. it l 450 000 Al 
:;:::;. ... :: ..... ~~~:: Hareketlerine m~~=~:-.::ı::!~!nı;:ı;:·: a yanın ' manyanın 
de kast olmadıii zımnedilmekteclir. tikleri halde İtalya ve Almanyanın bu- 170,000 tonluk fı•tolarına karşı k arş l na riayet etmediklerini, bu suretle ade--*- mi mUdabnle paktının bu devletlerJn Yunan resmi --o--- harp hedcflcrlne Mtt olduğunu kaydet- Fı-ansız müstemlekelerinin Fransanın gemilerinin müdafaaya kafi gclmiycce- 1 Fransu: bahriye ııuwrı bizzat sayıyor: 
şahsiyetlerine yaka Londrada tedbirler mekte ve İngiliz hükümetinin, İspanyol 20 mislinae.n büyük ve dünyanın dört ğini hesap eden bahriye nezareti 1939: .:Biz.im işimize yarıyan hnrp gemilerimiz 
bulacak davetler abnlyor.. cüınhurlyetçilcrinin hariçten silah teda- bucağına yayılmış bir halde olduğu dü- bütçesinden 8 milyar frank koparmlf - 500.000 ton. ltalyanm 450.000 ton, Al-

ıDaily Telegraph• gazetesine göre rik ebncleri meselesinde, ancak beynel- şünülürse, imparatorluğun ne derecede t.ır. manyanın 170.000 ton. Fakat gelelim 
Dahiliye vekaletinden vilAyetc aynen Ulster hUkilmetinin bazı Azası son giln- milel hukuku naz.arı itibare almasuun kuvvetJi deniz filolarına muhtaç oldu- Anavalan sahiller.inin müdafaasını en §imdi yapılmakta olana: Yapt.ınnakta 
~ ~ ge~_::....ı- alınan bir ya- lerde tedhişçi hareketlerinin tekerrürO- icap edeceğini bildirmektedir. ğu apaçık görülür. önde sayan Fransızlar bununla iktifa GlduJwnuz ıeıniler topu topu 120.00CI 

- •Atma çı~....._........ ve emsali ne mani olmak üzere alınacak tedbirler -•- Son zamanlarda Cihan, Tunus, ve etmemektedir. BUtün imparatorluğun ton. Halbuki Italyanın tezı,ihlarmda 
zıya at.fen konıreı konferan.t ,.. .. de ~Utt kabinesi le örüşmek B ı • Korsi.ka gibi, deniz kıyuıında veya de- müdafaası var. Hatta, muhafaza edecek- lS0.000 "ton. Hele Alrnanyanın 250.000 

lçümal~.i~ ~~~ !:ey:::ve;: ~~r~akında 1..ond.nu'a ~~Ierdir. e Je şatOSU niziçindcolan1opraklarınltalyanlarta- Jeri yalnız uz.ak topraklar deiU. deniz ~~ırtu.~tar.mda harp gemileri yapılmak-
rnemur:mı gibi ~...... · bild' ·1di· · .. · ali Irlan •• ı·afından istenmesi Fransızların gözünü aşırı milirtemlekcJcre giden yollar, dU- Wl\l ., 

• ---t t---lr~lltere men• ilaveten ırı gıne gore şun • goru•• şmeterı• Ö "-.2-'L nmd ve m.m nı:mu ~:ıa olacak da hUkümeti Londraya bir kaç gün ev- ~:.di deniz kuvveUerine döndürmüş- güm ve dönemeç no'ktalarımıı da müda- nüm~i aene Fransız ieUfihlan-

liup buJı.•nan hutus!hari~asa nezareti va- vel gönderdiği bir tebliğde, bu hafta 1-- - BAŞTARAFI t 1Nct SAYFADA_ faası lhundır. Son hAdiseler, Tunusun na 
2 saffı harp gemisi, bir knıvuör. 7 

ClaveUenn YUDAil cıye . . dil bU ğ' . bil Hakikaten Fransanın deniz hudutlan ve Cibutinin de bam teli olduğunu gös- deniz altı gemisi, 24.000 tonluk ta mub-
tasiyl lnıası hususunun adı geçen zı hadiselere ıntız:ır e e ece ~ı .. - ri buluıımnktarur. İki devlet adamı onı- çok uzundur. Fakat bugün tamamen tcrmqtir. telif hafif ve yardımcı ,gemi konacaktır. 

sı e ya~~.-ft .. bir ı--=-~ ... rica edil-~ ve şüpheli eşh.. asın ıe_ v.kifi ıçm da iki gün içinde memleketlerini alA- mildafaa edilebilecek bir haldedir .Fran- B dan b.,.,.. · b' 1---unla b necaretieD .-- UDlllUY& mal"' d tir Fransıı.lar, Akdenizin stratejik ehem- un ~a yenı ır ~ una 2 
. . __ u.ı~=-.:ıen bil- lüzumlu umatı gon crınış · kadar eden §imdilti beynelmilel vaziy~ saya bagwlı olan bütiln topraklarda, mü- ta · 1 '--· ımelde Olup baricıye ~~ ÜR ·· . . miyetini, Ispanyol ihtilafından sonra an- yyare ana .genwi, ~vazör, 6 t.oıpl 

GUilmeld.edir Badema bu kabil davet- DOV ALERANIN TEESS .:1 ü tetkik edeceklerdir. Bu konferansın teoharrik ve sabit olmak üzere iki çeşit !adılar. Hindi Çinl kapılarındaki Çin • gemişi ve 5 te denizaltı gemisi ilbe edi-

l 
..ı- __ ı-.ı. • :aman,nda hariciye ve- Londra, 20 (A.A) - B. Dö Valera !evkalAde ehemmiyeti haiz olduğu §ÜP- sahil bataryası bulunmaktadır. Müte • Japon ~·-··ı F .......... ıarm '-ulağını leccktir . • 

euu v~ ve z - d At: it . . . B Çem h . dJ Be lmil l . """&~- ·-..... .a a..
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_...,_: _ _ı_141_Hule v--·1 ......... ıneddJr Serbest lrian a .wı omı.sc·rıru· _ · - esız r. .yn. e. c. efkArı wnwnıye harrik sahil bataryalan, son zamanlar - G · · -n 1 ___ B __ u. ~ ~....., ,.,,.....~ d ğull afuıdan b yük tak'J kabarttı: Çok ve çok kuvvetli harp ge- C?llll ı.nşast az mas~~a 0~ ir.-uJ 
vekaletten Uıtenilmektedir. berlayn ile refikasm~k . un od 1 arınte-a talr ' b ku ~- hır ~a ~ p da istenilen U\btye noktalarına süratle misi !hım, dediler. harp gemisi yapılırken üç sene müddetle 

. "re • ..:ı .. u"nmesini tamimen karşı yapılmış olan suı asttan ° ayı 0 wıan u OllUU"111lS yekdiğerıne kom- ~·etiştirilcbflecek bir hale konmuştur. ıtam 8 000 · al Geregme go ,~ Ju. ki lan iki d l Her ne kadar Fransa, ı .... ilt ........ u ... sı- ... ·. ~"Çi ç ışır. Tayy.are .. ana ~ 
. • es&ürlerini beyan etm.,.~ ve çocu an- §U o ev etin mesai birliğinin \'e Sonra, her iki ,,_nı sahil bata.ryalanru '"'6 ...... , .. i:lilerim.e '--'-l.--.l- .l.endil • iL-:: ;rr kl Slkıya b";;.lı ise de Fransız 1..~1....! rnıSl lÇın 4.-000 her kJ"uyazQr lÇUl 2,000 · -*- nın sıhhatte olduğu flBILA.U ..... ., err ~u~yane iöiyasetlerine devam husu- te .. kil i':den toplar, .,..,...k çapJan, gerek ..,. ıuı.uzye · · dd • ~.'L. -s .. -- nazırının dedigii gı·bi, Fr---·-'-, lngi- ı~ı l:\Y: •• nı mu. et zarfında çalışır.~ 

"sa. --•... ne teminat vermeğe memur etmiftir. şundaki azimlerinin ifadesidir.• men.zilleri cihetinden rakip devletlerin- ou~ ld ~ ~ lir.lere: cDeniz irtibatnnız kesildi eli sanzyıın bu işte ne kadar yardımı o u-
B. Takunları; yaznanı.r _ tiçok saat kine {lstün addedilmektedb;. ard edhu <li 

1 
.. . ' g 

0 ğunu, ve yardun gördüğünü siz hesap-

• .J_ L-'-- + __ :ı (DoğaspOI') 1 1 ı h ı ki Bundan b~. Franstt sabit ~ahil ba- Y ım ye nası soyliyecekler? layuı. •;;.;:;:_;..._..at il de ha- ta yan arın azır ı arı. taryalan en modern tekniğe göre teşkil .1g14 Ağustosunda Almanların Kö- Unutmamak lazımdır ki. kuvvetli ve 
_.......,. &--r- olunmu-+ur. Bu ba+-...... larda endaht ~ rugsberg :ııriıll5ı Hind Okyanosunda kol ~ · b' d F a'b. L:. --s• ..... ,,,.. mues.gr ır onanma, ransa .ı ı uu 

bm Mustafa Necati. tİ tikamet nokta~ıa bulunduğu gıöi, balistik g~ıiı:en, ~~~ı ge~i lngiliz gM\i- memlc.k.et için ıbir hayat ve memat me--
A. Talnmlan : Yaanaolar - çok saat unsuriann hesap edilmesi için bir de lenyle el birliğı e~U: Fakat Atlas -1--'di F b .. 500 000 tonluk 

,,.. hak a....... H y-~ (Alsan- F s ,. • h d dl d d . 'nd •~ r. ransa ugwı . 
.:w iıe em ua7 _. __., raDSJZ 0ma JSI U U arJO a 00 merkezi nokta vardır. Bundan başka enw e .. Frans8, Hind Okyanosunda, den~ kuvveti seferber edecekse bu çok 
eak) ba bataryalar, urblı top kıtalariyle de teç- Üınid burnunun şarkında yapayalnız mu? Hatırlıyalıın ki 1914 senesinde, ci-

Dnjarıspor - AJsencAk .aat !S te - bin asker tahşid etmişlardir hiz edilmiştir. Bunlarda projektör terti- kaldı. Fransız Bahriye nazın: cBiı.im han harbi patlak verd.iii zaman hO!' 
kem bay Esat Jıleıiıer (Ymn•nı.r) batı da vardır. için bu bir derstir, diyor, deniz harbı cinsten olmak üzere Fransız donaruna.11 

,,_,,,,*,,,__ Paris, 20 (Ö.R) - Paris Soir pzete-1 maUsi hudutlarında tahşit edilen mU· Sahillet"de vazife alan bataryalar teb- demek answn taarruz demektir. Scl<lı: 1.140.000 tonluk donanma ile harbe f:ir-
Dd brdetJ sinin CibuUye göndercU,ği Jeron Taro- him kuvvetler bir emrivaki yapacaklar- like Anında devriyelik :te yapar. Madeni Alman kruvazörü ile dört yardımcJ kru- eli. 
Bilseylnl ata' sarette nun bildirdiğine göre .Adis-Abeba - Ci- -mış .. Bura siyasi mahfellerinde bu şayi- teller vasıtuiyle kendisine tahsis edilen vazörü 225,000 tonluk ticaret gemisi Alınan - Ingiliz muahedesi Abnanya-
yaralad .. ar- buti• hattı üzerinde ·Cibuti • Predeba• alara inanılmıyor. her hangi bir noktada, uzaklardan geçen batırdı, müttefiklere yardım bu yUzden ya Ingiliz donanmasının yliı.de otuz be-
Ödeınişte Imam ınahallesincle Mercan eınırında İtalyanlar 8 - 10 bin asker talı- veya o istikamcle gelen düşman gemi- aksadı. Müstakbel ihtilaflarda da mu - şlni bulmak hakkını verdi. lngiltere 

sokağında amele Hüseyin Sungurla . tıniJlerdir· FransıX Somalisinin di- Paris, 20 (Ö.R) - Fransız harbiye lerinin pervane scslerinl dinler, ve vak- hakkak böyle olacaktır. Hemen bir kerre şimdi ha dese, 1,300.000 ton yüzdilrür. 
,-.L- tdere1i ,;,ı ---·-.:ıft bir .kadın fÜ ekı 

1 
-l-"·'lk olduğundan İt.al- nezareti HindiçinideJd yerli aSkerlerin tinden evvel haber verir. değil, bir çok defalar bu hal tekerrür Buna §imdi tezgahlardaitl 500.000 tonu 

MUU.ıwU o..,u ~ ğer sım an IU"'6' . . F rdusunda . - .. y meaelesiodc.n kavga çllanıştır- Mahmut yanlar ancak buradan hücum edebılir-
1 

r~~~ ed k hmevcut bütün rutbbc-
1 

alnız, Frnnsada sahil müdafaası edecektir. Eğer donanmamızı kuvvet - da HAve edelim: Cihan denizle;rine hlki-
hir bağ bıç)asiyle, kardeJi Mehmet te lcr. • .. . .er~ ~. ere arp o~a .. ka u böyle sahil batarynlaruıa inhisar etmez. le.ndirıneuek, 1944 aeneıJine !kalmaz, mlyeUn sırrı meydanda. 
~ bir pkı ile Hüseyin SungurU sol Paris, 

20 
(Ö.R) _ ıtatyanlann ~- edilmelenne .karar ve~. M~em- Deniz harp filOlnrınm en esUlı vllife - Akdeniz hakimiyeti elimb.den ıider.• 1936 Londra deniz anlaşması, ton had-

böğründ yüzünde ve bacağından ~ deki 'Ik baharda Cibutiye karşı bır leklt nez.aretı bu karan btitün müsteın- !erinden birisi, sahil müdafaa ve muha- H&klkaten Fransanm donamnası kAfi dini 350.000 olarak tayin etmişti. Şimdi 
ağır 5ure~ :yaralanu~dır. ~;ket ~azırladıkları rivayetleri kuv- l~kelerdeki yerli askerlere teşmil etmiş- fazasıdır. Onlar da biliyor ki, en eyi mü- derecede kuvvetli olmaz.sa, ordum ve Fransızlnr diyor ki: cAv.nıpa devletleri 

Suçlular yakalanml§br· vetle deveran etmektedir. Fransız So- tır. dafaa tabiyesl, taarruzdur. Fransız bah- hava filoları ne kadar kuvvetli olursa bu haddi geçmezse, biz de geçmeyiz, fa--*_,. riye n6areU deni% harp fl!Olarına şu di- ot.un şimali Afrikadaki toprakları ilk kat Tngi1izler1eAmerikalılnrın saffı harp 

İIAve dersi alaD Bir haftada Meanel meselesi rc-ktifi vermiştir: Arayın, karalara yak- hamlede elinden gider. gemilerinin tonunu artırmak niyetleri 

tiia:ıetnıenler yakalaaaD kaçakçılar Kaunas, 20 (Ö.R) _Pres Assosiycy- laşmadan düşman filolarını yakalayın Deniz politikası noktasından her şey- var.• 
Kız e.nstitllsti resim .stajiyerl bayan Ank 

20 
(Ö R) _ Gümrük nwha- şin, Memel .erbest mmtakası için Al- ve tahrip edin. den evvel uzağı görmek lazımdır. Bir Fransız bahriye nazırı ~wıu ilave ecli-

- • kulun- ara, · • • . • .. Fakat bunun için de denizlere açı1a- deniz fllosu vUcudc getirmek kolay bir yor: <Sil8.hlaruna çok hızlandı, bu teh-
SOOliha l!rdoğana akşam sanat 0 

15 
faza teşkilltı bir hafta ıçınde 57 kaçak- manya ile Litvanya arasuıda yakın sun· ca.k, kuvvetli düşman filolanrun ateş ij değildir: Uzun bir çalışmaya ihtiyaç likelidir, her yeri harap eder, vazg..,.in 

da illve deni verilmesinden dolayı 2 5 k'l in 1 rd ·1a tarafı tatmin edici b' uzl y d -:r Jlra, ayni okul TUrkçe öğretmeni B. Yu- çı, 761 kilo gümrük kaç.ağı, 1 1 ~- e e 1 akdine intir.ar edilme . ~ b'l: ~~g;r;: an ili:nncden ilcrliyecck gösterir. Tuavvur edin ki bir affı harp şu sillhlanmak yanşından diyorum 
auf Kemal Senceft Tedm llwinde ill- hisar ka_snğı, 543 gram uyuşturucu - manın suıı ı ı- uyt rp ~t .ri llwndır. ~unu ~- gemisi tam dört. senede biter. Sonra, mo- ama, kendimiz si\8.hlanmasak ta edemi-
ve dersi verilmesinden 

18 
lira illvıe Uc- de, 25136 defter &Wara k.ağldı. 30 Türle yor. Almanyamn llemel 939 yılında her ten hesap etmiş olan Fransa, boyle bu- dern bir harp gemisinin aletlerinden is.- yonıı. ÇUnkU ne yapalım ki milli top-

lirası, 15 kaçakçı hayvanı ve 11 mermi hangi bir askert tazyjk yapmıyacağı tah- rük zırhlılar huı.rluıuftar. Daha da ha- tiWe edecK, oıllan l§letecek. kullana- raklanmız, imparMılriuk arazimiz. mU-
ele aeçirilınistir. min edilmektedir. :urlı,acakıır. Elde mevcut büyük harp cak insan yelişürmek de bir meseledir. daf a istiyor.~ 

hassastu'_.. 

Fransız filosunun vaziyeti 

--- _ • ..____,,_--:- ~. 1 -
.....;,,. • ~ L_ • • - .... - ' --- - - - - -
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Y A V R U L A R A G 1 D A- Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
- fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ..• 
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Meksikalı asi general 
Sedillo öldürüldü 

Fazla paralar 
Babamın tekaüt olduğu senelerin yok- lannı boynuma dolıyacak, yılların yok

aul ve acı günlerini yaşıyoTduk. Kız kar-: sull~kla çökerttiği viskel~t _ha~i~d.eki v~
deşim, annem.ve benim top yekün oııun cudunde dışarı dogru sıpsıvn ıkı kemik 
eline baktığımız ve ayda yirmi füa ile 1 halinde çıkan omuzlan sarsıla saTSıla 

Ziraat nazırı 
binasını bir 

koyan 

iken ziraat 
fuhuş yuvası 

nezareti 
haline 

hayatı adamın 
1 k T z1 PARİS (15 ikinci kanun) Meksika-k"ra bir evde geçinmek için didindiğimiz sevincinden ağlıyaca tı. am omu ıya- • . . 1 
' n itoresk bi.r isyancı sunasını temsil bu yılın bir cuma gününü h;ç unutmam. rak açtığım haTap kapıdan girer girmez nı P . . . . . 

"d" ) B L d .. l . vl k . . 1 eden general Cedillo kendısını tevkife (o zamanlar hafta tatili cuma ı ı. eş &arşını a goz en ag ama tan ııış ŞiŞ o - . .. .. . k 1 . 
· · · · hl k b · · r b" h ld memur edıJen hükumctçı as er enn kurut kahve parası vermenın evımı .. un muş a am çı tı, eru sevınç ı ır a e . . l 

k k il V• • d'" .. .. .. k d . kursunları altında can vermıştır. As-k.atığından bir lo ma e s tecegını uşun- gorunce şaşırara sor u · " litik 
1 

ı 

b N R.. ·· ··1.. ? keder yarı haydut, yan po acı o an düğümden olacak ki, ha am ayaklarını • - e var, uııtu ne gu uyorsun . . hakkınd 1m· 1 dir C 1 
· El" ı d' · d k bu asının an ge ış er .. e-ıedire uzatmış, yerınden kımıldamıyor, ım e sus, ıye ışaret e ere avcuna . A 1 d 1 b' h 1 
· · · ~ ık H ı dillo rengarenk ve hayat a o u ır çe - 1 annemin kızgın ve sınırlı bakışlarına rag- on kuruşu s ıştırdım emen san ıp ya- . . . . . 

1 . . . .. v b 1 d M v renın hatırasını terketm.i§tır. Bır sersen men cigaraşını tellendıre tellendıre bt- naklanmdan opmege a:ş a ı. eger o . A 

1 d · · k · · k olarak Sanşo vıllaların, Cerranza arın, zimle "akalaşıyordu. Bir yandan geçim annen en ınnemaya gıtme ıçın on uruş 1 1 • Ob 1 1 d .. 
"' · · · · b af Cel es enn ve zegon arın yo un a yu- . 

darlığı, bir yandan babamın bu uyu:zuk, vermesını ıstıyoT ve u arzusuna muv - .. .. .. Od l f1 . "b" 1' ı 
f k 1 d v . . vı ş· d" rumuştur. a se e erı gı ı za ım, mer-

uyuşuk evde oturup üstelik upuzun ba- a o ama ıgı ıçın ag ıyormuş. ım ı h t . d' R'"tbel . . h ını·n harp-
b · · d' k k El' d k" ame sız ı. u erını ep ı a caklannı gerişi annemin sinirlerini üs- onun sevmeme ıyece yo tu. ım e ı . k • kı . 
v sabun ve kahveyi kaptığı gibi anneme lerınde kazanmıştır. As erı ymeti sı-

bütün bevşettiğinden bir aralık yarı aglar, fırdı. O sosyal karışıklıkları servet id-
y an azarlar aibi: koşturdu. Mutfakta hepimiz biribirimizi j 

.. har etmek için en iyi vasıta sayan po-
A All h b 1 k k öpüp kucaklıyorduk. Annem sanki bak-

- man a ım, u nası er e · • ya- litikacı örneklerinden birini teşkil edi-
hu, rık biraz dışarı da hava al, kahvt!ye kal gelip de parayı geri alacakmış gibi 

.... yordu. 
git bari, ne zamandanberi kirden koktuk, yarı korkak bir halde: Rei.sicümhur Cardenas 1935 te ikti-
biz de şu halıları si1kelim. - Aman gürültü etmeyin çocuklar dar mevkiine geldiği zaman San _ Lui 

Baham, bu çıkı,ma karşısında yattığı diyel işaret ediyordu. Fakat tam bu 111· Potosi eyaletinin bu hakiki derebeyi z.i

yerden doğrulup, altmış yılın alnına diz- rada babam: raat nazın bulunuyordu. Nezaretten çe-
diği sıra sıra çizgileri biraz daha km~tı· - Ne var yahu 1 diye kapıyı açıp mut- kilmeğe mecbur edildiği 1937 tarihine 

rarak yalvarır biT sesle: fağa girince üçümüz de bir kabahat ya· kadar Cedillo nezaret binasını garip bir 
- Hanım, dedi, beş kuru!u neden so- puken yakalanan insanlar gibi müthiş fuhuş ve zevk yuvası haline koymuştur. 

kağa atalım. Bugünkü gün yanm okka şaşkınlığa uğradık. Babam meseleyi an- En güzel kızlardan intihap ettiği bir yı
ekmek parasıdır, neyinegerek, sen süpü- lamı~tı. Fakat yüzüne o kadar dikkatle ğın daktilo ile bir nevi harem kurmuş
receğini süpür, ben köşeye büzülürüm. baktığım halde gözlerinde sevindiğine tu. Nezaretten kovulduğu zaman memur 

Bütün bu konuşamaları, ben şeytanca dair bir işaret göremiyordum. Upuzun sıfatiyle federal hükümetle hiç müna
mı dinlermişim, ne yaparmışım ki, son- yüzünde tüyleri beyazlaşmış olan kaşları sebetleri olmıyan bu k::ıdın memurlar 
ra o da bana dönerek çıkışmağa başladı: adamakıllı çatılmış alnı kızannıştı. Vazi- kafilesi de onu takip etmi~lerdir. 

- Bücür şeytan 1 Yine kulaklarını dik- yet tehlikeli gibi görünüyordu. Demek Bundan sonra general Cedilloyu eski 
tin. üzüm gözlerini çanağa çevirdin. Bu o, yaptığım bu hizmete kızmıştı. Onun derebeylik malikanesi ol:ın Sanlui Po
gün cuma, git biraz da oyna gel 1 bu öfkeli halinde hani annem bile gık tosiye çekilmiş ve isyan bayrağını çek-

Nedense bu <şeytan> (bücür) gibi diyemezdi. Korkumdan kaçacak bir yer miş görüyoruz. 
ıözler beni hiç kızdırmadı. Bilakis sıska, aramakta iken birdenbire nasıl olduysa 
cılız bir şey olmama rağmen karşımda- suratıma şapl diye babamın bir tokadı 

General Seddillo 

Cedillo general üniformasını taşıma

sına rağmen okuyup yazma bilmezdi. 
Onun kaba ve haşin etvan harekatı ba
k.iki, meslekten yetişme askerleri infia
le sevketmekte idi. Bundan dolayıdır ki 
asi general aleyhinde mücadele sürekli, 
fakat çok şiddetli olmuştur. Siviller de 
ondan nefretle bahsederlerdi. 

Ccdillo bazı tröstlerin ·adamı idi. Bil
hassa Faşizme, Hitlere hayrandı .. Onun 
yabancılar elinde bir kukla olduğunu 

iddia edenler haksız değildirler. 
Cehaleti ve psikolojik kabiliyetlerden 

mahrumiyeti yabancılara alet olmasını 
kolaylaştırıyordu. Asi, nasıl cebir ve 
şidcJctle isyan kazanını kaldırmışsa yine 
öylece cebir ve şiddetle öldüriilmüştür. 

hitap edilecek bir insan olarak düşünül- daha yumuşak bir sesle: (9 O R S A ı 
ki bu iri yan adam tarafından kızılacak, indi. Sonra sanki hiç bir şey olmamış gibi •r--------------.. ı- · 

memden dolayı bayağı hoşlanıyordum - Haydi bunları geri götür, diye em- _ _ 

Doktor Operatör 
Cemil Oral 

da ..• Zaten ben sokakta oynamaktan.sa retti; açlıktan gebersen bile bir daha 
halılan pencereden silken annemin kız- böyle bir halt işlemiyeceksin, anladın mı 
gm söylenişine, babamın başında takke bücür şeytan 1 

ÜZÜM 
16 25 17 251 

~lEl\ll.EKET HASTANESİ 
ESKİ OPERATÖRÜ 

Hastalarını Fransız hastanesinde ka-

Nezle -- Gr:o 
• 

Baş-Diş 
Ve Bütün 
Ağrıları 
Derhal 
Keser 

Eczanelerden 
1 - 12 lik 

am balajların 
ısrarla 

arayınız. Ve 
taklitlerinden 

sakınınız. 

geceliği ile kendini sedire uzatmasına Çaresiz boynumu bükmüş, getirdikle
hayretle bakmağı daha hoıı bulur, on1a- rimi koynuma doldurarak kapıdan çık· 

64 M. Beşikçi 
29 S. Laraço 
93 YekCın 

14 17 
ÖUle başlamıştır. SüMER BANK • 

Öğleden sonra Birinci Beyler Sokak • k p k • ı• w • D k rın naınl kaynıyan bir tencere gibi ekmek 
meselesile batlayıp çok vakit kara pullu 
bir entaride, biT çift ayakkabıda veya 
yine l"kmek meselesinde sona eren ho
murt.ılarını dinlemek İsterdim. 

mıştım. 651888 Eski yekfuı 
651981 Umumi yek\ın Numara 42 TELEFON: 2310 Birleşi amu ıp ıgı ve o uma 

O gün bana içerliyen babam: 

- Kalk uJan, defol dışarı 1 diye, o dev 
boyu ile üzerime yürüyünce annem hır
çın hırçın: 

- Çocuktan ne istiyorsun? Koca 
kazık 1 diye bağırdı, ona nasihat edeceği· 
ne sen çıksana 1 

r:z:/"LYT/77/.///.T/ZL7ZT/"./VJ.l'.'TfZI 

Muayenehane nakli : 

Dr. Ali Riza 
•• 
Un len 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalıklan Operatörü :-

Kestelli caddesindeki muayene- ~ 

hanesini Birinci kordonda Tayyare l 
sineması civarında 222 numaralı 
haneye yakında nakledecektir. ~1 

Hastalarını 1 Mart 9 39 dan iti- ~ 
haren yeni muayenehanesinde ka- ~ 
bul edecektir. ~ 

TELEF~1~;!~ :.w»SDll~~S 

Afis nıusahakası .. 

Fakat babamın kızgınlığı nedense çok 
~buk geçmişti. Az sonra yüzüme tatlı, 

ıevirnli bir halde bakıyordu. içimden ona 
bir acıma duyuyordum. Eskiden bütün 
evde borusu öten, annemi bile tirtir titre
ten bu adamın kupkuru bir hale gelen, 
etleri çekilmiş, tamtakır vücudile birlik- • 
te cesaretinin de ne feci biT surette kı
rıldığını, sesinin de yüzünün rengi gibi 
donuklaştığını düşündükçe yokluğun ve 
sefil hayatın onu ne kadar gururundan, 
asabiyetinden kırdığını anlıyordum. Dü
§Ünüyordum da, bu gülümsiyen yüzün 
ve gözlerin bir manası olsa gerek, nerede 
ise işin kokusu çıkar diyordum. Nitekim 
birdenbire babam yerinden fırlıyarak: 

939 lzmir enternasyonal fuarı 
afifi müsabakaya konmuftur.Tas
laklar 27X38 ebadında mukavva 
üzerine yapılacak arkasında sa -
hibinin isim ve adresi yazılı ola
rak komite riyasetine gönderile -
cektir. Numuneler hakkında bir 
mart 939 saat 16.30 da karar ve
rilecek. Birinci ttelene 100. ikinci
ye 50 lira mükafat verilecek tas -
lakta 1939 lzmir enternasyonal 
fuarı 20 Ağustos 20 Eylül ibarele
ri bulunacaktır. 243 (168) 

- Rüştü, dedi, a l şu yirmi kuruşu, 
Miçoya git, yüz dirhem vejetalin yağı 
alacaksın, beş kuruşluk kadar da tuz .•• 

Köksürenlere: 

No. 7 14 75 
No. 8 
No. 9 
No. 

No. 
10 
11 

15 50 gahınm meçhuliyetine binaen iz-
16 25 mirde müntetir yeni aaır gazete-
17 25 aile duruşma günü olan 18-1-1939 
19 50 çartanha günü saat 10 bizzat ken-

İNCİR 
disi veya tarafından muaaddak 
vekaletnameyi haiz bir vekil gön
dermesi hakkında ilanen tebligat 

21 İzzi ve Ali 
15 Ş. Remzi 
36 Yek\ın 

174611 Eski yekun 
164647 Umumi yekUn 

11 50 ıı 50 ifa edildiği halde tayin edilen 
17 17 gün ve saatte gelmediği cihetle 

hakkında gıyap kararı ittihaz edi
lerek müddei inhisar idaresi me

ZAHİRE 

muru lütfi demirin müddeialeyh 
hakkında he, gün içinde gıyap 
kararı havıi davetiyenin izmirde 
müntetir yeni asır gazetesile ili.-

2 vagon Arpa 
25 balya Pamuk 

109 kental Palamut 

4 1875 nen tebligat yaptırılmasına evra-
51 50 kı müsbitesini mahkemeye ver -

260 415 mesine duruşmanın 27-1-1939 cu-

TiRE SULH 
KIMLtötNDEN: 

ma günü saat 1 O talik edilmit ol
HUKUK H.A - duğundan müddei aleyhin itbu 

yapılan muameleye tarihi Handen 
itibaren be' gün içinde itiraz et
mesi ve bu müddet zarfında mu
ameleye devam için mahkemeye 
müracaatla diyer bir gün tayin et
tirip hasma tebligat yaptırması -
na hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun 402 nci bet gün içinde 
itiraz etmediği takdirde bir daha 
mahkemeye kabul olunmıyacağı 
aynı kanunun 405 inci maddesi -
ne tevfikan keyfiyetin tebligat 
makamına kaiın olmak üzere ilan 

Tire kazası inhisarlar idaresi -
ne iz af etle memuru lütfi demir 
tarafından tire kazası eski inhi
sarlar idaresi tahrir memurların
dan iken halen ikametgahı meç • 
hul salilıittin oğlu kemal aleyhine 
tire sulh hukük mahkemesine ika
me olunan tire sulh hukuk mah
kemesinin 70 dosya numarasında 
kayıtlı açtığı 215 lira 35 kurut 
alacak davasının cari muhakeme
sinde. 

Müddeialeyh kemalin ikamet • olunur. 244 (167) 

ATRAN HAKKI EKREM 

Ilöhreklcrden idrar torbasına kadar yollardaki hastabk:Jann mikroplarını 
kökünden temizlemek için ( il E L M O B L O ) kullanınız . 

Fabrikaları Müessesesinden: 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez fabrikası malı 

Kayseri Bez fabrikası malı 

Nazilli Basma fabrikası mah 
Ereğli Bez fabrikasi mah 

Yalnız Ereğli bez fabrikasında : 
10 Balyahk siparişler için 

15 • • • 

25 

50 

• 
• 

• • 
D • 

12 No.Paket41S kuruş 
16 No.Paket480 kuruş 
24 No. Paket sso kuruş 
24 No. Paket sso kuruş 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

575kuruş 
570kuruş 
565kuruş 
560kuruş 

Fiatlerle fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır. İplik müstehliklerinin 
yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaç
Jan nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muh
telif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaç
lannı ayni şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilfuı 
olunur. 8549/G 

n;-.... .................. --~~~~~-~~~· . iZtfra FUKARA PERVER SALiHLi iCRA MEMURLU • 
CEMiYETiNDEN: öUNDAN: 

15-1-939 tarihinde icrası karar- GAYRI MENKUL MALLARIN 
lattırılan umumi heyet toplantı - AÇIK ARTIRMA iLANI: 
sında ekseriyet mevcut olmadı- Melihaya borçlu müdür oğlu 
ğmdan mezkur toplantı 29-1-939 mustafamn mahcuz bulunan 91 
tarihine müsadif Pazar günü saat No. ve 5/928 tarihli tapuya müa· 
10.30 a talikine karar verildi. tenit ve atiyeye 800 liraya ipotek• 

Cemiyetimizle alakalı üyeler li bulunan itbu dükkan kayden 
aynı gün ve saatta Azizler soka- bir dükkan olup halen ortasından 
ğmda 42 numaradaki cemiyeti • duvarla bölünerek ikiye ayrılmıf 
miz merkezine gelmeleri rica olu- bir vaziyette bulunan bu dükki· 

na yeminli ehli vukuflar tarafın • 
n~üzakere ruzname•i: dan takdir olunan 1500 lira kıy· 

ı _ idare heyeti raporlarının meti muhammenesile / /939 
okunması , tarihine müsadif günü saat 11-12 

2 _ Gelecek yıl için hazırlanan ihale olunmak üzere açık artırma 
İf programiyle bütçenin tasdiki ile satılığa çıkanlmu1tır. 

3 - Yeni idare heyeti ile mü- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul muhammen bedelin yüz-

rakıplerin seçilmesi. de yetmit be,ini bulduğu takdir-
250 (tG

9
) de en fazla bedel teklif edene ihn· 

Bakkaldan aynldığımdanberi duydu
ğum heyecan gitgide büyüyordu. Hele 
eve yaklaştıkça sevinçten boğulacak, ne
!es alamıyacak biT hale gelmiştim. Bak
kal yirmi kuruşu (eski kağıt yirmi kuruş
luklar) yanlışlıkla bir lira sanıp avucuma 
bir sürü bozukluk para koyduğundan bu 
fazla paranın bir kısmile eve yüz dirhem 
pirinç, bir kalıp sabun, beş kuruşluk ta 
kahve almıştım. Avcumda hala on beş 
kuruş artmış olduğunu görünce beş ku
ruşluk kachır zıp zıp almayı düşündüm 

ve kalan on kuruşu da her ne kadar dün 
iki defa saçs::ıça, haııbaşa kavga ettikse 
de çok sevdiğim ablama götürecektim. 
Bu suretle kavgada gürültüye getirip et
tiğim küfürleri unutturnbilirdim. Zıpzıp
ları nvcuma doldurarak eve doğru yü-
rümeğc başladım. j 

Şimdi babamın ne kadar sevineceğin! 
tasarlıyordum. Hele zavallı annem bir 
hafta daha sabun almaktan kurtulacak, 
beş altı güne yetecek kahveyi kim bilir 
elimde ne kadar hararetle kapip kava· 
noza bofaltacaktı. Şu bücür boyumla ve 
on ikisini aşmıyan yaşımla yaptığım işin 
büyük, babaca bir hareket olduğunu bil· 
miyor değildim. Babam belki de: 

~~~~~~-~ ....... s~·;·;~ .. ·u;·g~~ ...... le edilir. Böyle bir bedel elde edil· 
mezae on be' gün sonraya talik 
ve on betinci günü yapılacak ar· 
tırmada İpotek bedelini geçtiği 
takdirde en fazla bedel verene 
ihale edilir. Böyle bir bedel yine 
elde edilmezse ihale yapılmaz ve 
sahf talebi düter. 

- Vay kerata vay, diye gülüp geçe
cekti. Fakat annem 'muhakkak zayıf kol-

Böbreklerin çalışmak kudretini arttınr, kadın, erkek idrar zorlaklarını, es
ki ve yeni bel-;oğukJuğunu. mesane iltihabını, bel ağrının, 5ık sık idrar boz
mak ve bozarken yanmak bru.J.erini giderir. Bol idrar temin eder. idrarda ku
mun mesanede taşların teşekkülüne mani olur. Sıhhat vekaletinin ruhsatını 
haizdir. Her eczanede bulunur. 

D 1 K K A T : H E L M O B L 0, idrannızı teınizl.iyeııek mavilcftirir 

• : 1 --

Hesap mütahassısı 
En esaslı usullerle günün muayyen 

saatlerinde defter tutulur, Bliııço 

tamim edilir ve tasfiye işleri deruh
te olunur. 

: Adııes : Kem.erattı Hacı HIMiaD. . 
: Oteli No. 60. • 
: TELEFON : 3903 . 
: Sa.10 Ha. 3 
·~.-..................................... . 

Daha fazla malumat almak M· 
tiyenlerin ilan tarihinden itibaren 
939.280 sayılı dosyada mevc•t 
f&l'lnameyi tetkik etmeleri lüzu • 
mu ilan olunur. 

245 (166) 
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Y eklerin kı· 
r tıları, salya., 
nın u: az ettiği 
mikroplar, dişa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
smda. dişler ve 
diş etleri eğer 
müteınadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zuımağa, çürü· 
meğe mahkum· 
dur. Çürük diş· 
ıer mide ve bar· 
sak ihtilatların· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bilir~ 

'-JtW"UUW 

RADYOLiN 

ile nıuhakkak sabah ve akşanı her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

yeni Sene Hediyesi 
? D. . ·? 

Erkek mi... ışı nıı. ·•·· 
Eczacı Ket!ıal K. Aktaş ne tuhaftır .••. 

1 sml «Maskülen • Erkek» «f eminen -
«Zümrüt damlası» ko 0~!a . ' Hilal eczanesinden zev-

Oi ·,. diye iki cins koku uzerıne yapmı,. ,. . . 
kinize göre koku seçınız. 

••w••••••••••••••••••••••• -·· .. ·s~h·h~i··s~i~k· Yağı 
NORVEÇYA Bahkyağlarının en halisidir .. 

-.&.:. ··•-"•tür •erbet gibi ~elrillP. ilrf defa ..-.. zu ... ....,. ~ i 
·························~········· •••••••••••••••••••• ......................... 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Eczanesi Sıhhat 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu ham kar~ısında .. 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 

O S·ıvfAN i YE 
Sirkecide 

uzLIO.ZN.ZOZ77J. • • 
Bu her iki otelin müsteciri Türkiycnin cu cskı otele-ısı BAY ~l'f~R Lu:ı'· 

l'l'.diir. f3 ~enc1ik tecrübeli idaresiyle bütün EGE halkına 'k<mdısmı fCVthr-

m i ,tir. · deki alıntı bul lar' 
Otellerinde misafir kalanlar, ken~i ~\'lcrın ~ ur • 

-
Ur.ıdal 

UMUMi DENİZ 
ACENTALICI LTD. 

ırLfiF -
OIİ\"İer ve Fratelli Sperco 

HELLENİC LiNES LTD. 

Şürekasl Vapur Acentası 
BiRİNCİ KORDON REES ADRİATİCA S. A. DJ 

BİHASI TEL. 2443 HAViGATİOHE 

Deu t sche Le· 
vante Linie 

G. M. B. H. HAMBURG 

-- ADANA vapuru 18 ikinci kanunda 
POLO vapuru 3 birinci kanunda Lon- LERO vapuru 23/ l de gelerek 24/ 1 bekleniyor. 21 ikinci kfınuna kadal' An-

BELGİON vapuru 29/30 kanunusanide dradan gelip yük çıkaracak ve ayni za- de Pire, Korfu, Saranda, Brendizi, Va- vcrs, Rotterdam, Bre.men ve Hamburg 
beklenilmekte olup, Rotterdam Ham- manda Londra ve Hull için yük alacak- lona, Draç, Gravusa, Spalato, Zara, Fi- için yük alacaktır. 
burg ve Anvers limanları için yük ala- t ume, Trieste, Venediğe hareket edecek- ANDROS vapuru 31 ikinci kanunda 

ır. 

caktır. L LI I tir. bekleniyor. 4 §1.ıbata kadar Anvers Rot--·- DeUfSCJte euante• n e GRİMANİ ınotörü 24/1 de gelerek 25/1 terdam, Bremen ve Hamburg içi~ yUk 
DELOS vapuru birinci kanunun orta- de Lero Rodos Brlndisi Bari Trieste ve alacakır. 

BALKANJ.,,AR ARASI 
KATTI 

ZETSKA PLOVtl>BA A. 

sında Hamburg, Bremen ve Anversten Venediğe hareket edecektir. --

gelip yük çıkaracaktır. -""'- DEH NORSKE MİDDEI.· 
LiVERPOOL RATTJ ROYALE NEERLAN RAVSLİNİJE, OSLO 

ALGERİAN ve LESBİAN vapurları DAİSE KVMPANYASJ BAYARD vapuru 11 şubata doğru İs-D.KOTOR 
yüklerini İstanbulda aktarma ederek VENUS vapuru 20/1/939 tari~~e kenderiy:•. Dieppe ve Norve? umum li-
DENİZBANK vapurlariyle 1zmire gel- beklenmekte olup Burgas Varna ve Kos- manları ıçın hareket edecektır. -- tenceye hareket edecektir. -*,,,,.,,,,.. 

(( L O V C E N » m~-~NDRA HATTI: PİGMALİON vapuru 28/1 de bek- SERVİCE MARİTİME 
Lük5 vapuru 29 kanunusanide LO 25 k" da lenmekte olup Rotterdam Amsterdam ve ROVa..Al.N CA V AL vapuru son anun . .cYJI 

saat (8) de bekleniLnekte olup, saat A t 1. ..k çık Hamburg limanlan için yük alarak ha- l'UCARF..ST . . . Londra ve nvers en ge ıp yu . ara- . > 
16 da Constanza ve Var!:.a lımanları ıçın . d Lo dr H ll reket cdecektır. • DUROSTOR 10 b tta cak ve aynı zaman a n a ve u * vapuru şu a 
hareket edecektir. . . .. l k - - b k1 · K .. t i · ük' al k ıçın yuk a aca tır. ~vEu.:_.KA ORİEur f e enıyor. os ence çın y aca -

Li.lks vapuru 5 şubatta saat 16 da _. n~ n E L • tır. 
beklenilmekte olup, 6 şubatta saat 8 HIEN KVMPANYASI --
de İzınirden hareket edecektir. Pire, ASSİRİA vapuru elyevın limaııımız.ı.Ia JOHNSTON WARREN 
Korfu, Adriyatik limanları için yolcu ve olup 30 /l de Rotterdam Hamburg İs- LİNİES LTD. 
~ ük alacaktır. ' T • B O W E N R E E S kandinavya. ve Baltık limanlarına hare- JESSMORE va uru 12 ubat 939 da 

V E c U R E K .& S 1 ket edecektır. . p ş .. 
LİNEA SUD AlfERİCANA ~ A PATRİA 3 .211 'h' beklenıyor. Burgaz, Varna ve Kostence 

~"'NARD LJHE vapuru I 939 tarı ın r ı .. k 1 aktır 
v.., de gelerek Rotterdam Hamburg İskan- ıman arma yu a ac · 

TYRİFJORD ,·apuru kanunusani ni- Liverpooı ve 
Glasgov hattı 

dinavya ve Baltık limanları için yük ala- --
rak hareket edecektir. Vapurların hareket tarihleriyle nav-

lunlardaki değişikliklerden acenta me-
hayeti şubat iptidasında beklenilmekte 
olup Nevyork için yük alacaktır. 

, __ 
• • • • • • • • • • • J _ * suliyet kabul etmez. 

Gere!< vapurların muva5alat tarihleri, BACTRİA vapuru 20 ikinci kAnunda SERV CE MA.u!'JME Daha fnzJa tafsilat için ATATÜRK 
gerek vnpur isimleri ve navlunları hak- gelerek Liverpool ve Glasgov için yük Roumaln Kumpanyası caddesi 148 No.da v. F. Hen.ry Van Del' 
kında accnta bir teahhüt altına giremez. alacaktır. ALBA JULİA vapuru 5/2 tarihinde Zce vapur acentalığına müracaat edit-
Daha Caılu tafsilat almak için Bil'inci Gerek vapurların muvasalM tarihleri, gelerek Malta Cenova ve Marsilyızya mesi rica olur. 
Kordonda 152 numarada ıı:UMDAL• isimleri ve navlunları hakkında acenta yük ve yolcu alaı·ak hareket edecektir.. TELEFON : %001/2008 
umumt deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir teahhiit altına giremez. Daha fazla İlftndakl hareket tarihleriyle navlun- -------------
edilmesi rica olunur. tafsilat almak için T. Boven Bees ve Şr. lardald değişikliklerden dolayı acenta SPERCO vapur acentasına müracaat 

Telefon : 4072 Müdüriyet mn 2353 telefon numarasına müracaat mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- edilmesi rica olunur. 
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. silAt için ikinci Kordonda FRATELLİ TELEFON : %004 - 2005 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
mütevelli sancılarınız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık şi.k!yetlerinizi URİN AL ile 

geçiriniz. 

• 

1 
Viicutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez-

"eti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
;onra yanın bardak su içerisinde alınır. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOÔ-LU - İSTANBUL 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

G R İ P İ N Kullanın 
Sopk algmlığa, nezle ki rıklık, ınp, baf, dif •e 
sinir ağrılan, romatizın a sancıları için rakipsiz 

deva GRİ PiNDiR.. . 

Bu karışık havalarda 
yanmazdan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz! •. 

icabında giinda 3 kaşe alınabilir 
İSİM VE MARKAYA DİKKAT ..... TAKLİTLE· 

RiNDEN SAKININIZ •• -1 Dikkatinizi rica ederiz 
Kendinizde veya ç~nklarınızda; halsizlik, k:msızhk, karnı ağrıları, karın 

şişmeleri, burun ve makat kaşınmasa, ishııl, oburluk, ha~ dönmesi, salya 
a'kması, :>ar'aya bcn7.er sinir halleri, gece korkuları mı hissediyorsunuz? 
Bu a:ayri tnbii haller, vücudunuzda solucan bulunduğuna atilmettir. 
Derhal (İSMET SOLUCAN BİSKÜViTİ) alınız. 
isMET SOLUCAN BİSKÜVİTl bar~aklarda kan emerek ~:aşıyan ,.e üre
yen muzır hayvanlann en birinci dc\'asıdır. Ilii~·ii.k ve kiiçüklere itimatla 

\•erilir. Kutulnrın içinde kUllanış tarzı yazılıdır, okuyunuz ve ~oculdannı· 
7.a senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz. 
Hc.r eczanede fiati 20 kuruştur. İSMET iSl\ılNE DİKKAT .• 

• 

T. iŞ BAN ASI' nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kur~lar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkinciteşrin 
t ar i hl eri n d e ç ek i 1 e c e k t i r. 
• 

~ ;aaı ikramiyeleri: u.717.nz ~, 
ı Adet 2000 liralık··· 2.000 Lira ı 
5 n ıooo lirabk ••• s.ooo Lira 
8 n soo lirahk ••• 4-000 Lira 

16 ıı 250 liralık .... 4-000 Lira 
60 n ıoo lirabk ••• 6.000 Lira 
95 u 50 liralık ••• 4.750 Lira 

2so n 25 liralık ... 6.2so Lira 
····-- ••••••• 
435 32.000 

'•ar;ı:• ~K"~~rZZ-L./U4, 
T. ı, Bankaama para yatırmakl~ yalnız para biriktinnit olmaz, 

ayni 7.AIDanda talihinizi de denemif olursunuz. 
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SJlBIFE JO YElll ASIR 21 Son kAnun cumartesı 9 

ispanya harbı son safhada mı? 
Asilerin top 
sarsılmadan 

ve tayyare 
tahammül 

• 
ateşıne rağmen Cümhuriyet ordusu zerrec 

uğramışlardı gösterdiler. Asiler ağır zayiata 

Cümhuriyet başkumandanı Fransız parl&mentosunda 
Ord~nun kuvvei maneviyesinin sağ- Milletler Cemiyeti paktının yenide 
lam ve mükemmel olduğunu sölüyor tensiki etrafında müzakereler oldu 

Düşmanlar Madridi alamadılar, Barselonu da 
alamadılar. Bu şehirlerimizi asla onlara vermi

yeceğiz. Kara kuvvetlerle bize taarruza kalkışı yarlar 

. 
" General .Mia;a 

Burgos 20 (ö.R) - Katalonya cep
hesind~ bu sabah bulutlu bir sema al
tında hUcum tekrar dört istikamette: 
Mandesa, lgualda, VilJo Frnnko Bayades 
ve Veuderl istikametinde yeniden baş
lamıştır. Bu dört şehir cUmhuriyetçile
rin ordularını tensik için kurdu.klan 
müdafaa şebekesinin temelleridir. Nas
yonalistler şimdi Mandesadan 23, Igu
eldadan 10, Villa Franko Bayadesten 
19 ve Venderlden 8 kilometre mesafede 
bulunuyorlar. 

Barsclon 20 (ö.R) - Cümhuriyetçi
lerln mukavemet havası artmnktadır. 

Seferberlı'lt silratli bir seyirle devam 
~iyor. Siero Almada Nasyonnlistlerin 
fiddetli hücumları püskürtülmUştür. 

Barselon 20 (ö.R) - Villo Franko 
Vayades şimalinde bu sabah şnfaktan 
beri ço'k şiddetli bir harp başlamıştır. 
Hasım dün bu mıntakadaki cilmhuri -
yetçl mevzilerine son derece şiddetle hü
cum etmiş, top ve tayyarelerinin ateşini 
teksif etmiştir. Açık hava asi tayyare
lerin taarruzlarını kolaylaştırmıştır. 

cumhuriyetçiler bu at~ yağmururuı 

sarsılmadan tahammül etmişlerdir. Bu 
sabah şiddetli bir topçu hazırlığından 
sonra önlcri._nde tanklar olan asiler clim
huriyetçileri mevkilerinden çıkarmağa 

teşebbüs etmişlerse de muvaffak olama
mışlardır. Hükümetçilerin mukabelesi 
&On derece şiddetli olmuş, Mkim mev-

Barsclon şehri?ıin gece yörüniişü 
kilerden tevcih edilen otomatik silahla- selonu da alamadılar. Bu şehirlerimizi 
rın çaprnstlamn ateşi ve tank toplarının aslfl onlara vermiyeceğiz. 
ateşi altında asiler ağır zayiatla hareket General Franko, yabancı kaynaklar
noktalarına dönmeğe mecbur kalmışlar- dan taze kuvvetler alarak tecavüze geç
dır. miş ise de nskerleriın iki senedenberi 

dayanıyorlar. Kendilerinden tekrar mu-
Burgos 20 (A.A) - Kntalonyanın kabll taarruza geçmelerini istediğim Ea

merkez mmta.kasında Frankistler 15 ki- man davelimo asaletle mukabele etti -
lometreden fazla ilerlemişlerdir. Şimdi for. Bu da askerlerimin sağlam mfuıevi
Calafa iki kilometrelik ve Manresaya yatlarının bir delilidir. Hükümet ordusu 
26 kilometrelik bir mesafede bulunmak- modern tedhizatı, hücum arabaları, tay
tadırlar. Frankistler muvazi olarak bü- yareleri, büyük topları tedarik hususwı
tün mıntakalarda vasati on kilometre da aynı kolaylıklara mazhar olsa idi 
kadar ilerlemişlerdir. ı harp çoktan lehimize bitmiş olurdu. Fa-

Fran'kist m::ıhfillerinde dün.kil harekft- kat bu kaynaklardan mahrum ol~u
tın Katalonya muharebesinde yeni bir za rağmen nihai zaferi mutlaka kazana
safha açmış olduğu beyan edilmektedir. cağız. Düşman son kozunu oynıyor. Bir 

Londrn 18 - Cümhuriyet ordulan çok canları boş yere feda etmek isteme
ba§ kumandanı general Miaja Sundey diğimden Katalonyada düşmanın Her -
Kronicl muhnbirine aşağıdaki beyanat - }emesine müsaade ettik. 
ta bulunmuştur: Fakat Frankistlerin bu cephede ka -

- Ben, ne hatibim ne de diplomat.. zandıkları her mil murabbaı toprağa 

Bir askerim .. Ve nskerle'l'den anlarım. mukabil Estramadora ve Madrld cep
Modem harplerde tcchizatın bUyük de- helerinde aynı miktarda araz.iyi istirdat 
ğeri varoır elbette .. Fakat son karar, ef- ederek genişlemiş bulunuyoruz. Asker
rada ve onların mfuıevi kuvvetlerine leriıniz amatör değildirler. Ikl seneden
bağlıdır. Askerlerimizin kuvvei mane - beri devam eden bir harpte olgunlaşan 
viyesl bütün mah~iyetlerine rağmen genç adamlar artık nam almışlardır. Si
hiç bir zn:rnan bugünkünden daha eyi lalı ve mlihi.ırimat lına!Atımız hiç a'ksa
olınamıştır. General Frankonun kuman- madan çalışacak surette organize edil
da ettiği yabancı askerlerin darbelerine miştir. Yabancılara muhtaç değiliz. Ni
rağmen Cilmhuriyet ordusunun mane - hai zafere inanın~ bulunuyoruz. HUkU
viyatı bozulmamıştır. met ordusu mağlôp olmadı ve olmıya-
Düşmanlar, Madridi alamadılar. Bar- caktır. 

Son 
e A ziyaretler sıyası 

lta)yan ve Macar harciye nazırlarının 
ziyaretleri etrafında tefsirler 

Macaristan 
• 
rıne 

kat'i şekilde Roma -
iltihak ettiğini ilan 

Berlin mihve
ediyor 

Pnris, 20 (Ö.R) - Yugoslavya mat- de temas etmektedir : bırakmamak için memlekete modem 
buaf.l C.inno - Stoyadinoviç mülakatı •Macaristan artık Roma - Bcrlin sis- devletlerin ihtiyaçlarına mutabık bir te
hakkında pek az malfunat vermekte, sa- temine iltihak etmiş bulunmaktadır .. şckkül bahşedecek olan yeni bir intihap 
dece merkezi ve cenubu şarki Avrupa Almanya ve İtalya ile mutabık olarak kanununu kabul etmesi beklenebilir. 
meseleleriyle alakadar oldu!','Wlu bildir- Macar siyasetine verilecek veçhe arazi (Bu son fıkradan çıkan mana Macaris
mclr.tcdir. Yan resmi ıVreme• gazetesi- meselelerine temas etmemektedir .. Yani tana otoriter bir rejim ithal edilebilece
ne göre <lün Belje şatosunda yapılan Karpat altı Ukranya meselesi artık mev- ği merkezindedir) Macaristan hakkında 
görüşmelerin bütün Tuna havzasında Kont Ksakinin Berlin ziyaretiyle elde 

zuubahis değildir. Ekonomik, Politik, 
münasebetlerin ileride inki§afı üzerin- edilen netice, Yugoslavya hakkında da 
de mühim tesiri olacaktır. dahilt ve harici her safhada iki millet kont Cianonun seyahatiyle takip edil-

Bunun haricinde Macar hariciye na- arasında iş brliği elzemdir. Şimdi Maca- mektedir. 
W'ı kont Ksakinin Berlin ziyareti hak- ristanın milletler cemiyetine karşı hattı Ayni gazete, Almanya ve İtalya ara
kında ıDanziger Forposkena yan resmi hareketini Roma - Berlin mihverine mu- sında yeni bir fikir teatisi için pek ya
Alman gazetesinin şu notası, dolaymile tabık bir şekilde halletmesi ve mihver kında mareşal Göringin Romayı ziyare
kont Cianonun Yugoslavya ziyaretine ve muhalif kuvvetle.re faaliyet iınklnını ti ihtimalinden bahsetmektedir. 

Milletler Cemiyeti konseyi Çine 
yardımla ispanyadaki hadiseler 

yapılacak 
hakkında 

iki karar sureti kabul etmistir . 
Paris 20 ( ö.R) - Mebusan meclisin

de harici siyaset istizah1arının müzakere
si devam etmiştir. B. Caston Berar F ran
eanın, aleyhinde yapılan harici propa
gandalara karşı, Fransız nüfuzunu vikaye 
edecek bir propagandayı genişletmesi lü
zumunu müdafaa etmiştir. 

Susyalist Blanşe hükümetin kollektif 
emniyetinin tensiki ve milletler cemiyeti 
paktının yeniden tetkiki meselelerindeki 
vaziyetine dair istizahta ulunmuştur. Bu 
hatip Münib anla,masını iyi bir siyaset 
olarak değil, sadece en kötü siyaset ol
madığı için kabul etmektedir. Bununla 

• 

beraber dünyayı meşum bir akıbetten Fransız başvekili Da ladiycnin iiç pozu 
kurtarmak için bir gayret sarfetmek ve Cenevre 20 ( ö.R) - Milletler cemi- ler almak imkanını ihzara davet eder.> 
milletler cemiyeti prensiplerine avdet et- yeti konseyi hafi toplantısında ittifokla ispanyada havabombardımanları ha 
mek lazımdır. Sulhun selameti kollektif kabul ettiği bir karar suretinde azalarına kındnki müzakereyi kapamak üzere ko 
emniyet ve silahsızlanma prensiplerinde
dir. Milletler cemiyeti kendinden bekle-

! nen vnz.ifeyi hak kile görememiştir. Ten
sik edilmesi lazımdır. 

1 Halk~ı demokrat partisinin mümessili 

Çine yardımlnnnı genişletmelerini, Çinin 
mukavemetine engel olacak mahiyette 
her türlü hareketten içtinabı tavsiye et
mektedir. Karar sureti cemiyet azası ol
mıyan devletlerin de bu tavsiyeye işti,.a-

sey tarafından kabul edilen karar suret 
metni de aşağıdadır: 

c ispanya hava bombardımnnlnn hak 
kında tahkikata memur komisyonun r 
poruna ittila kesbeden, celsesinde bu h 
susta bir çok fizası tarafından yapılan b 
yanalı dinliyen, bu rapora göre tahkikatı 
mevzu teşkil eden bir çok hava hücum 
larının istiyerek veya dikkatsizlik sebew 
bile sivil halka karşı tevcih edilmiş hü 
cumlar olduğunu müşahede eden, lspan• 
yol hükümetinin kendi arazisinde ıivi 

ahalinin kurban olduğu hava bombardı 
manlnrı neticesinde mukabele bilmisl 
kalkışmamak hususundaki beyanatından 
memnuniyetle ahzi malumat eden, asam 
ble ve konseyin eski kararlarını ve bil 
hassa asamblenin 30 eylul iitimaında va 
zettiği prensipleri hatırlatan konıey in 
san! vicdana ve beynelmilel hukuk pren• 
siplerine muhalif metodlara avdet edil· 
mesini takbih eder.> 

Fransadaki nümayişle1·den bir intiba 

Bu iki karar sureti konsey azalarınıll 
heyeti umumiyesi tarafından hemen he• 
men münakaşasız bir şekilde kabul edil• 
miş, yalnız Bolivya ve Peru delegeler1 
ispanya hakkındaki karar sureti için reye 
İştirak etmemişlerdir. 

Münih ruhunun Avrupa muahedeleri ve 
müstemle~e vaziyetleri hakkında bir re
vizyonizm ruhu olduğunu ıöylemiş ve 
ademi müdahalo aiya.setini tenkit ederek 
buna artık nihayet verilmesini iıtemiıtir. 
Bu muhafazakar mebusun ıözleri komü
nistler tınahndan ıiddetle alkıılanmıştır. 

Hatip F ransanın yapıcı bir ıiyaset ta
kip etrneıini istemiıtir. lngiltere ve Fran
aa ccaaretsizliğe düımemelidirler. Avru
pada bir ekonomik anlaıma llzımdır. 

Siyaıi anlaıma ancak buna dayanabilir. 
lngiltere ve Fransa bu makaadla müıte
rek bir plan yapıınlar ve bütün devletleri 
buna iııtirake davet etsinler. Almanya 
bunu reddederse zaran kendisine olur. 
Çünkü o zaman hekemonya makaadı ta
kip ettiii anlaşılacak ve ona karıı baraj 
yapmak üzere bütün milletler birleıccek
lerdir. 

kini temenni etmektedir. 
Cenevre 20 (ö.R) - Milletler cemi

yeti konıeyi bu .abah uzun aleni bir cel
se yaparak ruznamesinde yazılı mesele
rin müzakeresini bitirmeğe muvaffak ol
muştur. Konsey iki mühim sureti kabul 
etrniıtir. Birincisi, milletler cemiyeti aza-
11 olan devletlerin Çine, istiklal mücade
lesinde, yapabilecekleri yardıma, ikincisi 
do ispanyada sivil ahaliye kar§ı yapılan 
bombardımanlann takbihine aittir. 

ilk karar ıuretinin metni şudur: 
c Milletler cemiyeti konseyi cemiyet 

hası olan devletleri ve bilhassa uzak 
prkta doğrudan doğruya alakadar olan 
devletleri icabı halinde, diğer alakadar 
devletlerle bilistişare, konseyin 1 7 ikin
ci kfmun celsesinde Çin delegeıi tarafın
dan teşrih edilen formulü tetkike ve Çine 
yardım etmek husu.unda müessir tedbir-

ispanya 

--=--
Almanya • İtalya 
anlaıması 
Roma, 20 (Ö.R) - Almanya ile İtal· 

ya arasında akdolunacak ticaret kredi· 
leri ve harp sanayii anlaşması burada 
tasvip olunmaktadır. Almanya, İtalya· 
dan 120.000.000 liret alaeaklıdır ve bu 
alacak uzun seneler İtalya tarafından 
sanayi işlerinde kullanılacaktır. 

---·•---
Beyaz güvercin 
hediye etmiş 
Roma - Gazetelerin yazdıklarına ba

kılırsa general Çan Kay Şek Japon 
imparatoruna beyaz bir güvercin hediye 
etmiştir. Bu hediyenin uzlaşma arzusun• 
dan ileri geldiği tahmin olunuyor. 

Başvekili 

Memleketlere dönen gÖ· 
nüllülere hitap etti 

'' Cümhuri yet kıt' aları son nefere 
kadar mukavemet edeçektir,, 

Barselon 20 (A.A) - Royter ajan-, tir ki: 
ıının muhabiri bildiriyor: Cümhuriyet kıtalan ıon nefere kadaı 

Baııvekil Negrin dün memleketlerine 1 mukavemete devam edeceklerdir. Har• 
iade edilmek üzere Yalansa getirilen bey- bin en müıkül günlerini yaşıyoruz. Biı 
nelmilel livalara mensup üç bin gönüllü- kendi memleketimizin olduğu kadar 
yü ziyaret etmiştir. Bu gönüllüler deni- mensup olduğumuz memleketlerin de is• 
zaltı avcılan, denizaltı gemileri, muhrip- tiklalini müdafaa ediyoruz. Siz ik.i sen• 
ler ve tayyarelerin himayesinde olarak müddetle lapanyol cephelerinde kahra• 
yola çıkan iki lspanyol yük vapurile Va- manca çarpl§tınız. 
lanstan Barııclona getirilmiılerdir. Gönüllüler arasında 30 lngiliz ve 1 ?5 

Cümhuri11etçi genen&lleı-d4"& Sol.§aga Negrin bir hitabe irad ederek demif-- Kanadalı vardır. 
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