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Ciyanonun Var şova seyahatı 
Berlin 3 (ö.R)-Huauıi mahfellenle tahmin 

edildiğine göre Kont Cianonım Vaqova seyaha

tinin tarihi 25 ıubat olarak tayin edilecektir. Fa:
kat ltalya bariciye nuıruun Polonyaya giderken 

veya döniifte Berlinde tevaklıuf edip etmiyeceii 
maJUnı balanmamalrtadD'. 

·--------' Yeni A.ır Matbaasında Buıbmıbr. 

Hazırlanan yeni barem 
-------------------------------------------------------------

Yeni Meclisin Nisan toplantısında 
kanuniyet 

kesbedecektir .. 

Roma ve Berlinde hırçın 
hücumlarla karşılandı .. 

Dereceler ve ücretler 
üzerinde bazı değişiklikler 
yapılması muhtemeldir 

l.tanbul 3 (Huıuai) - Devlet memurlmı ıcın 
on beı, huauıi mÜeHeıeler icin on dört dereceli 
eacu kabul eden yeni Bmem liiyıhcuı :veni mecliıin 
fevkalade ictima devresi aayılacak olan önümüz • 
deki Niıan toplantıaında çıkarılmaıı muhakkak 
gibidir. Böylece yeni kanunun hükümleri Haziran
dan itibaren mer'i olacaktır. Ancak yeni Baremin 
kafi ıeklini iktiıap etmeden önce mecliı encümen
lerinde dereceler ve ücretler bakımından bazı de
ğişiklikler yapılmcuı. on be~nci derecenin tadile 
uğraması muhtemeldir. 

inhisar memurlarının :veni Baremle alakalandı
rılmaları kat'i surette tekarrür etmiştir. 

- Yeni layıhanın metni 6 ncı ıaylada -

-Romanya hariciye nazırı 
Yugoslav Başvekilile Balkan Antantı 

konferansı hakkında görüştü .•. 

Sömürge 
Kavgası 

Büyük bir harp 
tehlikesi yaratmış 
bulunuyor-. 
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ŞEVKh'T BİLGİN 

Be1grad 2 (A.A) - Romanya harici
ye nazırı B. Gatcnko bugün B.Stoyadi
noviç ile iki saat görüştükten sonra naib 
Prens Pol tarafından kabul edilmiş ve 
öğle yemeğine alıkonulmuştur. Yemek
te başvckilden başka saray nazırı ve Ro
manya maslahatgü7.arı da hazır bulun -
muştur. 

Saat 18 de B. Gatenko başvekil ile 
ikinci bir görüşmede bulunmuştur. 

B. Stoyaclinoviç bu akşam misafiri şe
refine bir dine verecektir. Dinede Tür
kiye, Yunanistan ve Çekoslovakya orta 
elçileriyle bazı Yugoslav nazırları hazır 
bulunacaklardır. 

Beynelmilel vaziyetin büsb~tün Paris 3 (ö.R) - Romanya hariciye 
karışması yüzünden sinirler y~n.ıden nazırı Gatenko Bükreşe dönmüştür.Mu
ağır bir tecrübe imtihanına tabı tu· maileyh B. Stoyadinovfçle ayın on altı
tulmu tur. .. sında Bükrcşte toplanacak olan Balkan 
Ki~in sabrı daha evvel tukene- antantı konseyinin müzakere edeceği 
kt. ~ mevzular üzerinde görüşmüştür. 

ce ır b d Ro h .. A l merak edilen şey u ur. Paris 3 (ö.R) - manya ancıye 
lk~ı ci kanunun son haftasında, nazırı Gatenko Belgraddan ayrıldı. Gö

b ·· .!~ hükümet merkezlerinde, siya- rUşmeler hakkında resml bir tebliğ neş
aiu~~tuklar çerçevesi içinde yapılan redilcli. Bu tebliğin htil~ı §Udur: 

·· · ) h0ıd olduk Romanya hariciye nazırı Gatenlı:onun numayış ere şa · .... 

.. 

Balkaıı a11tanıı konferaıı.sıda memleketi
mizi tem8il edecek olan Hariciye 

vekilimiz Sıhhiye ııekilimizle 

fıDenizbank 
.teftişleri 
On bir vapur işinde 
bir yabancı şirket 
mümessilinin 
ithamları.. 

--o-
İstanbul, 3 (Hususi) - Denizbank-

ta müfettişlerin tetkikleri devam et
mektedir. 
atın nlınnn 11 vapur meselesi me

raklı bir .safhaya girmiştir. Haber 

gazetesine göre bir ecnebi şirket 

mümessili, Denizbanla itham etmek

tedir. Bu şirket mümessili •Gemile

rin çift makineli yapılmasından vaz 

geçildikten sonra muaddel şartna

me gizli tutulın\lştur. Teklif mek-

, tupları da rakip firmalara imza et

tirilmiş de~ldir. Denizbanka ve Şa

kir Kescbir zamanında iktısat veM- j 

Jetine yaptığımız. müteaddit mUraca

.atlere rağmen bizden bir fen adamı 

bile davet edilmemiştir• demekte
dir. 

Tayyare kaçak
çılığı davası 

başlarrıak üzere 

E. König mevkuf 
Ruhiye on bin 
lira vadetmiş.. 

İstanbul, 3 ( Husus! ) - Tayyare 
kaçakçılığı işinden mevkuf bulunan 

Ruhinin muhakemesine önümüzdeki 
hafta başlanması muhtemeldir. Ru-

hi, Ekrem Köniğin kendisine on bin I 

lira vcrmeği vadettiğini, fakat para 

vermediğini söylemiştir. 

Ankara, 3 (Hususi) - Tayyare ka
çakçılığı işinde ismi geçen Ekrem 

Köniğin adliyemize teslimi hakkın
da tarafımızdan yapılan müteaddit 

te~ebbüslere Fransa hükümeü mu

oıaileyhin bulunamadığı cevabını 

vennl~tir. 

Alınanlar Karolona adalarını Japonların muva-. 
lakatiyle tahkime baılacblar · .. 

- ' 
Roosevelt büyüfı Atlantilı deniz manevralarıri. 

bizzat talılp edecelıtir 

Ruzvelt Vtlyam Bankhcaderlc 
- YAZISI 5 nci SAYFADA -

lzmirin • • • 
.ıçın ••• ımarı 

1923 ten 
• 

yenı 

beri 
inşaat 

25 milyon liralık 
yapılmıştır 

Vilivetin istikrazı 

Izmirin yeni inşa edilen semtlerinden Vasıf Çınar Bulvarı 
Izmirde inşaat işlerinde bliyük bir art- nazarı dikkati celbedecek kadar fazlal 

ma mlişahede edilc:liği resmt bir daire <iır. Bir hesaba göre 923 senesinden §~ 
tarafından hazırlanan istatistikten an - c:liye kadar Izmir şehri içinde yapılaır• 
lqılmıştır. lnşaat şehrin imar ııahasında - SONU 2 lNCt SAYFADA -

f ransız _ İngiliz nazırları en k~tu doğrudan doğruya temasta bulunmak 
ihtimallere karşı ihtar mahiye~n- üzere bir ve ~.Şubatta Yugoslavya 

d ki ·· ) d'l Cebir ve qıd- ·bac:vekil ve hancıye nazın B. Stoyadl-e nutu ar soy e ı er. Y • atAkad 
d t ·· ·· d ·ı ·yeceklerini bil- noviçi ziyaretinde lld devleti ar e onun e gerı emı ._.:ı ....ı •• n-;._ 
d. d'l eden biltiln meseleler göz.uen g~ ............ ~ 
ır ı er ... 

tir. Bu görüşmelerde Yugoslavya ile Ro

manya ve Yugoslavya, blitiln memle -
ketlerle ve bahusus komşulan ile mlh
çu ve kurucu bir siyaset tatbik etmek 
amıindedirler. 

Almanya kararını vermiş 
Alman devlet reisi de, merakla --------------------·-----------------------

hatta heyecanla beklenen nutkunu 
bu hava içinde söyledi. Hitler, söz
lerinde zahiren mutedil görünmeğe 
çalışmış ise de beyanabnın mahiyeti 
ve şümulü itibariyle büyük demok
rasilerin endişelerini bir kat daha art
brdığı muhakkaktır. 

Demokrasilerle Berlin - Roma 
rnihveri arasındaki ihtilafı şu su
retle tesbit etmek kabildir: 

Birinciler statükocu oldukları hal
de, Hitler ve Mussolini statükonun 
her yerde ve her ne bahasına olu~sa 
olsun müdafaası fikrinin sulha hız
met edemiyeceğine kanidirler. cGe
çen sene başgösteren vahim buhran, 
mazinin hatalarını tashih için son 
dakikada statükoda fedakarlık yapıl
mak suretile nasıl halledilmişse bu
günkü buhranın da ayni suretle halli 
kabil olabileceğini» tahmin ~iyor-
lar. 1. 

-,,.50NU 2 iNCi SAYFADA - 1 

ŞEVD'J' BİLGİN ı 

lstanbulda karlı bir saha
da yapılan maçlar 
heyecanlı olmuştur 

Istanbul tramvay lan kar altında 

.- YAZISI 4 ncü SAYFADA -

Alman denizaltı filosunu lngiliz 
muadil hale koyacaklar filosuna 

Bitaraf 
memleketler 

-0--

Büyük endişe içinde 
bir harp ihtimaline 
karşı hazırlanıyorlar 

Berlin, 3 (Ö.R) - Alman hUkümeti 
18 ikinci kfuıun 1939 da İngiltereye vu
kubulan deklarasyonuna tevfikan Al
manyanın denizaltı kuvvetlerini İngiliz 
denlzaltı kuvvetlerine müsavi bir hale 
koymak için derhal inşaata başlama ka
rannı vermiştir. 

Pam, s (Ö.R) - Fransız harbiye, 
bahriye ve hava naz.ırlan başvekilin rt

- SONU 4 UNCU SAYFADA - HiıleT DT. Dietriehle 



ı ı Sömürge 
Kavgası 

Emekli General 
Kizım Karabekir'in 

HATIRATI 
Seçim işi Şehir ve Viliyet Meclisleri Myük '*' ...... 

teMlrestylll98tlnq 

Hazırlılıla;. ehemmi- 6, 9 Şubatta toplanacak lıllllmQel'~BILGIN 
-30- yetle deoam ediyoT 

veya bu hareketi seciktirenlerin çıknut Şehir ••-1:~ _ ........ ...ı t 161 be '"''"Ü t 14 te valinin kısa bir ., _1 ~·•••••••••H•n••••••n••n•n ı 11•••••- ==- .D&~ ~ ...... günü ua §eDl &WAA 888 
olmuıdar. Bu sl>U.. kürsülerde v~a· • • Mebus eeçiml bazırlıklarma bayram 30 da fU1* devresi toplantıların• nm nadru ile yeni çahr• devaine batil- -aAŞTARAFI 1 INCt SAYPADA-
ıle. kitaplae J'almt ...-.ı..w tel· S YA Z AN: 1 gOn1ertnde bt1yük bir eNmmiyetle Qe.. doktor B.bçet Uzun ha~~ yamkm. Wa,.t 1almd mf'dhtnln,.. 
kia ederkea Miay09er tmtk.,,_ halk i i nm olunm\.lftılr. Verllm karar muci- lı~. ıw., devreniıı ille toplama- nl elemanları ba devrede meclbfa ~ bman umu alnleaen bu ilali
• M dotqaa -vma.ad· de lılllkiale· : G E N E R A L E blnce belediye ve viltyetten ayrılan diSrt nı -cuıca -1d zabıt okunacak, ~ lıpullm lştlrek edecelslerdir. & g8ll W. bir < Statiko ka~ > tw*W 
rin •f inaanlan heyecanlan ırmuına ça· : • yüz elli memur bayramın ikinci gUnUn- geçen devre faaliyeti hakkında arka- valinin açılıJ nutku, reis vekili ve en- de mütalaa etmek kabildir. 
h11yorlardı. i Kazım Karabekir ! den itibaren belediyede vazife taksimi ~tenvir edecektir. Enciimenler- cümenler ~ yapılacak ve kazalar Almanlar kendi topraklarına sığ~ 

Cennetin yolu viranelikten geçeri ! ...................................... .! yapmış, seçim işlerinde çalıpnlfhr. Se- de mevcut l§lerle riyaset teklifleri bu murahhaslannm dilekleri encUmenlere madJdanndan, yaşayabilmek için 
Dünya Haristiyanlann ahiret lslamlann. a .o=•~~ kola ca ke.tirilir. ..im mUfe••=·'eri bu faaliyeti sıkı suret- devrenin ruznameslni •-lrt1 etmektedir. havala edüecektir. b.aı maddeye muhtaç olduklarından 

• .:ıı_ı:::,:_ L!.__ il . d 'IUI!!_ y p ~· :y ..-- -.. -ır-
mede.- - ........ ~ e ZIU ırl ~ Mr Lelj .., = 1 - wd .. kontrol etm.i§lerdir. Milll Şef faHnilntın ~uldmı .. is- tldncl topla....... enc8mm1erdım ge hah-ederek miiltemleke myorlar. 
lüman ,,. iffetten, ya lanetten, ya zillet· yetİflİrİIİr? Izmirdeki nllfus durumu memurlar timWd ~ de bu devrede karara bağla- len )Jler göriJUlecektir. Bunu takip c Dünya servetlerinin bir kaç mille-
ten hali olamazı Evvelimiz tam, ahirimiz Sulhta ve harpde bu kadar mühim ve mahalle mümessilleri marifetiyle y~ nacaktır. edecek toplantılarda viliyetin 939 malt tin yedi inhisarında kalmasına ta· 
pm 1 Bit yiğitt bulunur! Geç ol..n da roller o)'DU'abilen şu rnukeli Miayoner· Diden tesbit olunmuş, seçme ve seçilme vll.A.YET MECLİSİNDE yılı varidat ve mamü bütçeleri tetkik hammül edemiyeceklerini • ilin ecli-
güç olmaaml Doiru eöylqeni clokaz köy· leria .,...a yeliitirildiklerini de a6rmıek hakkına malik olanların defterleri ha- Vtllyet umumi meclW 1 ,.abat per- ve bbul ~. yorlar. 
den kovarlar··· gi,i ""9fhmıcu •e yeis faydalıdar: Bunlar iki kaynaktan yetiı· zırlanml§tır. Şüphe edilemez ki bu sözler batta 
verici sözlerin içimizde nuıl tutundbil- tirilmektedir: -*- 8 d Manı·sa Ucıakta Büyük Britanya imparatorluğu ol· 
diğini araıtmrken bu kayna}l da unut· • - Çocuklardan, - Kemale gelmiı v ı· . ayram a ve ..-- mak üzere. franaa- Birlqik Ameri· 
mamalt,-u. inaanl~rdan. a ımız b - Hollanda - .BeJç;ka ve Portekiz 

lalimlar ötcdeaberi bir Hm.tiyanm b - Çocuklardan yeni çekirdekten Civar clajlara kar iki ölüm gibi mü1ttmlekeci memleketleri İs· 
lslam olduğunu i§ittiler mi artık ona kar- yetiftirilen Milyonerler bu vazifeye 8.1 o ya8d••ld8ft bava cezasaan inim tihdaf etmektedir. 
•·kendi din 'Ye ırk kardqine yapmacLiı, yaılannda üen alınırlar. Şöyle ki: Ba~amda yolları A o.- Hitler müetemlekelerin yeniden 
yardımlara lı:opr~ar. (~:et erdil) (•? ilk tahsillerini kendi milli mektebinde teftll etmllfll'.. SOiiUDlDftal' Manisa ve Uşakta iki ölilm c:ezesmm adilane bir taksime tibi tutulmasını 
(Mm~e. erdil) eöDeTi ~wrnl· ~ ,,apmakta olaa Yeya ,,apm11 olan küme· Vali B. Fazlı Güleç, vilayetin bütün Bayramm ilk gtıntt öğleden sonra ser· infazına dair Büyük Millet Mecllıdnbı talep ediyor. F.ier bu talebi tahakkuk 7 ~· Aıtllt bö,.Jeleri -~ aiz çonelrlar ~,,. ana n hehal•mam n· kazalarında mutat teftişlerini yapmak- pinti halinde ~ yaimur salı ge. verdili kararlar resmt pzıeten.in 31 kt.. etmeDe itin bir gün ailihla haDi bir 

m eau. w olur. Anlannda "'liya ZMile hikümetjnin emrine 1m.mLuı bu tadır. Bayram gUnlerinde Urla yolu cesi şiddetlenerek salnak halinde d~ nunusani tarihli nilshasmda intifa' ede- zaruret olacağmı ai•Lemiyor. 
mmtel= 00 ~ ~ Y~. IMdanlar ,,arlriW ınNtemleltelerde maWl1 laü· üzerindeki kazaların teftiş 1şlerl ikmal vam etmlf, baynawı ildnel l(lntl a\qa- rek yürllrlllğıe girmiştir. Derhal W. Bir taraftan ltaly.nlarm. c:lijer ta-
da Tald.L T......,_ ~ ~ kümeder ............ mfietalril dellletile edilmiJ, kv.alann yeni çalışmaları hak· ma kadar hava yai1§lı ohnU§Uır .. Hava edilecek olan kararlar fi>yledir : raftan AlmanJarm ba müddeiyatı 
v~~ . ~ ~ 1aikümetin Miqoalan kayd n teYdi ohmur. Mis· landa direktifler verilmiştir. bayramın UçOnca. gDnll 8ÇllDft dördündl 1 - •Manisanın llymlar köyilnden Roma-Bedin maftrinin önümüzde
h-. k....ali Wr orda,a ~I oı,:: J'oaW b. çocWlan -dehtl.i mlcerrep Bütün kazalarda halkın çalışmaları gUnU civar dallara düpn kar yilzlln-- Recep kızı Şehriyeyi bçnmak c:ebnn ki aylarda bütün liymt faaliJetlerini 
.. T~ .. ~ile!'•'- "ö,le o&.. •ilelme ..:lllllk Terirler. Me.e1l ee· memnuniyet verici bir şekildedir. Malı- den hava soiumuftur. lazlıiuu bozmaktan ve buna mini ol- müetıemlekels me•lni üaaiude te
.di.l.ri Wr Wlm ilimi ~ Yea " fant lraw 1 ...-.. M tarzda nllıthk su1 variyeti ümitlldlr. Milstahsil bUyUk Bayramda çaqdu ~ Füat it mak istiyeıı 8IUUll dört llPk pt,. AıP- ııaerküz ettiıeıatini aü-tetm ie ki· 
Cle tlıllffaz edea Ye .&m. &.obh' da oe· 7etiteisealer de nrdır. Mü.temleblerde . 7l öldtlnnekten suçlu a,..ı k6,den Mu. &lir 
ı. Pi ~ ..._.. Wr Aft11Pa ili- bu it ..... ~- bir hevesle ~lış~~· Ancak bası nlsbetf, c11ler g8n1ere mabetle adı. tala olta 1328 doğumla IWda BiddD • _ _ .. 
mi wa &is lralMııl eder .,. ad.. .,. il- E-f'd:iw .._ ~ 

0 
aiJeaiD ela.ine kazalarda .mustahsil, tUtUn zerlyatma . Belediye memudan bayram günle- öltbn ce:r.asına rnahlcCDııüJeti bek......_ Bu ~ ~ ctiipnanhja Lo~· 

bl.m ela. WAm tLm•de har.ete... . -"- _..___da_._ A...L bu sene r3ibet göstermemlftir. rinde de faali)'et ~ paarhlmz M . , .. :5.. ahk •.L- ---1 dra - Pana - Vatmstoa aruand. bu 
sırer .. w _ .... ~ - ve __ anıu ""6"4 cezam --H-~ ....- birlik --L-: twnak ih · 

>'• o1..aanlaa eeçeree Deler yapmaia kı:raleti aynea benzetilcliii aibi niifm lrz· -*- sabf bauaunun tatblbtmı kontrol et- len hükmün bafifleştirilmestni veya de- .. ~~ ~ • tiyKıru 
bdreti yetmez. Me.ell: c:-&. RMme- Ler .• d • __ 'L_ ___ L_'L_I 1 Su L_1_:a_ b ·-·ama müzesi mlJ!er, pmrhk yapan mfl• •ılerden ~rilme. . : ..... lz bir -'-- -..__ doiumnqtur. RUZTeltin 90ll nutku 

"JIC'• & e ~ utl&lltr nmu. u -- bazılar eza] ~.-•• 1 • ...ı.. 1i'9W sııu mww.e em ~ ._... bu ibti bir. . -1-LT tuıl.la. Seyid At.met ... ci1>i. Bana bar Anupa çocaia Hindi.tanda ime Hindli, ftltadltl'tblÖll tetkikleri mı c . an'™::~· rillemeditlnden teşkilatı esasiye bnu- . yacm ~ ~yu.uı ır. 
de IHr 'kucak ..bl ilaTe olunura ı,c;,.. A-L•~--' . A Ca da - Ca 

1 
----'~ v-LA,.......__ ,n _ _:a __ ve y ..... _ Bayranun ılk ve ıkincl gilnlerl, be- nunun - madd . "'-• Amerikan gazeteleri timdi Fransayı 

~au• me np, va ne va 1• :ınwu ~. ~ - ~u met esı mncımnce mez. bü-..::.L deınokruilerin ileri kalesi 
lcieıiaia ülema 91n1fı anııuna ~ M..da İle M.ulı ... batti O....nlı di· nistan müze \e hafriyatlarında tetkika- men hemen hiç zabıta vak'ası olmam.ıı- kG.r cezanın infazına karar verilmiftir.• .. .1'~ • • te-
ve tarikat!erin en yüksek mertebelerine yannda ise mesela Türk bile olurl Ve ta memur edilen Bergama milzesi mtt- tır. Bayranun üçüncü günil bazı ufak 2 - •Uşakın Dağ Demirler köyündıeo ~.1 ediy~ ve Fra~yı ~e~e 
çıkmasına, her derde deva bulan bir üfü-t artık babalığının evinde din, anane ve dUrü Osman Bayatlı dün şehrimize. zabıta vak'alan olmuş.sa da bunlar meş. Muhtar Ramazanla Mustafa oğlu Meh· du!kurecekA ~kr harpb~f goektenl ne Bır· 
··k - · h b b" f ı ·· . .. Ö dl.. · ·· hut c"-''-1er kanununa go··re muamele lcıı merı amn ıtaraf a mıyaca· ru çu veya gaıpten a er veren ır acı dil öğrenir. Zaten bu çocukların çoğu donmUştur. ğren gunıze gore 50 gUn un.ınu medi ve Mehmedin karısı Ayşeyi öldür- • . . 
, h" • · •- 1 H 1 J 1. . g'"rmllolerdir gını ıhsas edıyorlar. oımaıına ıç manı ,ııı;a maL er yı • am oralarda doğmasalar ('") bile oralarda devam eden bu seyahatinde B. Ostnan ° w.os • mekten ve Muhtar Ramazanın karısı •• .. _ . .. . .• 

&teminin her tarafından Melı:keye koıup büyüyenlerden aluuıuı oldı&ğundan az on be~ mUze ve yirmi kadar hafrlyat Bayram mtlnalebetiyle resmt daireler Fadimeyi yaralamaktan suçlu ayni köy- .. ~r~yor _kı statüko ıhtı~fı 
aiden on binlerce Canlı, Hintli, Buhar .. çok dil de bilirl•. Mahalli mekteplere sahasını görmek ;mkAmnı bulmuştur. ile okullar ve resmi müesseseler pa- den San Mehmet oğullarından Ahmet k~ milletlerin haya~ taallUk 
it, Türkistanlı, Zenıibarlı ... Hacılar ara- de lı:aydolunarak halk çocuğu imi.t gibi Buralarda bilhMsa rekoııstriiksiyon Ulrtesi giinUne kadar kapalıdır .. Resmi oğlu 1316 doğumlu Halil Önderin ölilm ~ıgı ~man . ko~y fecl~lıklarla 
81Dda bu kabil ıermifl Şeyhler, Seyitler l d 1 L_...:_ ._L!ı •• ve :restoreşoa ~.;•erine verilen eheınml- bayram ve tatil günleri kanunu muci· cezasına mahk6mivetine dair Usak ağır onlenebılen bır mucadeledır. Fakat 

on ann aruın a o mcm e-.-... Ulll8ll SiS ~ J lj bü-.::LJ taaJIUk · w • • • 

eklik dejildU. Bu.lana iıpdlanlel za· temine t&bi oluılar. Ayda bir babalıiı yet sayesiJide bir çok yeni esedet elde bioce bayrarmn &ODU c:wnariell lilAiln• cna ~ wrilm.if ollıa Wlk,. .1~ er~ • ett1! zaman lflTI 

Yallı hacılar anlama ve anlaıma kabi· --LaJl" h··L:' t ,,_ · · fi· ...ın-ı. ve Agam-emnunun mezaruidan rutledJğmdan bucüa ele dareler •e mün hafifl__.,....__._. ve•a d~...:-n_ rengı d~pegc mahk\imdur. onu 11UU1 ID uuıme amın veya ee n• -.uu•~ ~- J ~~.. • 

liyetlerini kaybetmit bir halde bütiin gün •• ..,a.ir. Bu •unde ..k uk mükafata 1ahuz maddt kıymeti 65 kilo aiırts'lm- mektepler kapalı kalacak ve pazartesi mesin1 müstelzem bir sebep görülemedi· Bu meselede en fazla haaaasıyet 
ayaklannm bumuna bakarak günahlan· mazhar ve ruhu üzerinde telkinler yapı- da altln zinet eşyalan çıkanlmıştııı. lun- gUnU faaliyet ba§lıyacaktır. ğinden teşkilatı esasiye kaowıwıun yir- gösteren F ranslZ noktai nazan §Öy-
nın affettirilmeai için huPI ile gözyaşlan larak eaas milliyetine olan alakası da lar hübnda B. Osman haurlı;ıİicalı -*- ml altmcı maddmi mucibmce mezldkr lece hülia edilıehilir: 
dökmüş buı...urlar. be.191lir. Tam mablll halk evladı haline raporunu vek!lete gönderecektir. Bir "OCUk ce.zaıun infazına karar verilmiştir.• • cTehd~tle mb~k~vkmBe~imizin zat.a 

** giren çocuk artık Misyon emriDcle bir -*- '" -*- ugrıyacagını, uyu rıtanyanın ır 
ittihadı lalam neıriyabnın ve dediko- Mia ooer olarak vazifesine bqlar. Çiçekçilik endüstrisi Ka71182' ...... Kenael tlllnl 1 uzlaşmaya yanaşaeağını, Südet top-

dulannm ful bir deni o1aa 913 n 1914 : _ Kemale elmit iDualu kQnaiı· Memleketimizde çiçekçilik endüdrisl- h__.__ Jlak W IDellMIP aft raklanrun ilhakında olduiu sibi kı· 
de la1bı IM·•in içi.. ba kahil ....._ -1:-_, ~ -u bilmelövHr ki (a) nin vikaye .ve in"ı-'--· teminen ..r.m. ....--• L . btanltala dlftdtilel' lınçlar çekilmeden müstemlekelerin 

_ na ........... .- ..,_ ~-- 1>-- Evvelki ilin Nam-qlhta 4" ayalı aı t d tah · b" k · • • 
lamı çOkca kal'llbldan s6riiJuyorda. Me- •fmdaa olanlar ,.iibek t.w ..hibi in· rük tarifesi kanununun 259 uncu mad· le evinde feci bir b; oL mpeks şirketi etrafın a yapılan - yem ır ta sıme ugnyacagını zanne-
.ell sHetelercle tö7le olm,yorcl.k: anlar olma,.. ana vatan mekteplerinde desinde değipk.lik yapılması hakkında de Bo KamUIJbl.r. Bu. ev· kikat hitam bulmuştur. Bu tahkikatla denler aldanıyorlar. Şayet otoriter 

( (f.ltueb) pzetainin .W olan~ biraz ilk tahejlcten eonra maJ.alli mektep kararname sureti gümrüğe tebliğ olun· ~uran;:~ -.avru. evinin alAkadar olarak Ankaraya gitmiş ola•1 devletler bu hayallerine fazla değer 
ri7Mlaa Pn lnsi)iz teb,. den .- •e,,a medreeelerde okumut oldaklann· muştur. Dikilmiş ve koparılmış t!lze Çl· danlık~ im ank ~ Ç4)'· Kemal. Sedat ve Şakiı: Seden kardeşl~ vererek harp havası yaratmakta 
L .... "' =kckmd• •ihıeadi. ...._ dan rolleri malwludtur. Bunlar ancak mu· çeklerle, taze çiçek kökleri ve 891arı d m Y ynabmş. rin İstanbula avdet ettikleri öğrenilmiş- israr ederlene denıola.ilerin bir çe-
ttt Cesic UZU7i aıtille lıılmr _,....__. a.n. olabilirler. MenMaP olclaldan hiikü· bti.vük gümrük tenzilAtına uğramıştaf'. :Y: ~:ı ~~ tir. likt~n kale tqkil ettiklerini aörecek· 
fed.ıl ··e müncaat edenık dini mlhW--. lındi edec:eii ber ..m ........ a. -*- cim.. • mfe==nk.:.:; -*- lerdır.> 
ı.-.. bW etliiilli .. imli ....r;s • ..- Banla daha.- ..4: wan· Elektrik ve aw.nımr.:1:._ ._ ele ..:;. Jzmirin im • Diğer taraftan 1118iliz gazeteleri, 
Mehmet R.cJP old...._ be7- etmit .. da rol·.,.......:.. Bi,.;k iller • . filliwr. - tarilelerL için hldi8e . lılilbı == et.m.iftirı 8 fi Almanya ve lt.lyada gizliden gizli· 
1.._

9 
':'°"t abqiı \tir.) . _.._. 7etimlirdirdiii ~ bhiliyet Yeni devre elektrik kilovat Ucretlari· &e,wm •"Lf :ne~ teft«uh - BAŞTARAFI l INQ SAYFADA - ye ~ferberk lik_~~~l~la~-~ıldıBağıl· 

1 ı. de CiiMa WA:kd• i9ceki _,- ..aL....I. • ....r:.L-L mewki _._ve . . . cek etmektedir inpat Z5 mil)'Oll lirayı bulmuştur. na, nava avveuc:n ıçın ıno.a~ • 
luııla ..- h.lincle ilııli' 1 - da ....... 1 ~ wı ~ J&._.lu le altı aylık su tarifesini tesbıt ede . ViLAYETiN tsTlKRAZI bonun idarelincie mift,erek bir ku-
Old.. Mıml olMak ille Load= '7aa o1s IE• w olwılt. · . komisyonlar yarmdan itibaren faaliyet- -*ıWılll Vilay tin bazı • . aıandanldc ihdas edildiğini Şimali 

Y ua ' . .,_. Ba bWI w- sdmit ... da Mı .. lerine devam edeceklerdir. Su tarife•- lf .a.a...,.a.1r a e ınpat itleri ı~ Em- Af "k ·ı'- Al .. ' ı_.__ 
e,..ı..claan.aiı ~ ıdmhr• bir onlara sirmek .... ,...._ ~ l.ı&ldimet .• ,_.- • Wı:. banke11ndjm •hnaca 208,080 liralık rı aya ı" man muıtem1E&1: or-
lideıli. em .. ~ ;.;. 1 ni: ~ ı kil iikı b.; ........ bu ne esas o~, şirket hesaplan ve ~AD- ........... IEınr• iapat kredisine - muknele haarlaa- duaa olarak mühim Alman kunretle-

Lord Hi~er - $eyfülra1unan Şeylı •• :~~ iJ!..ı edeııler bpb mesleki ~rlt=!:!,~ak~ .. . bazı Bu akpaı .at •• • ltaqapka mıştır. imza muamelıea yakın bir ibti- rinin gönderileceğini haber veriyor· 
RahmetuUahul Faruk. Kont Corc Buva· -----'- ..:L.: -•· d ki __ ..a. dili . Şı ıye gösterditi IWlrevinde Hallrevi _.. blu .....,__ maile bu hafta~ ikmal olunacaktır. lar. 
• •.-::t--L 41--L cLı ~r •- aaa v-n a s-a• en ıakltaram o.rinde tereddüt hlısıl 'Ol- r-: A•--- •----LL- bu L_L_ 

tir - Mevahı1-·uınuıman ye, .. ..ılhad· --L• ..... le. d ci&-:1-1 · 1 · ..ı:ı dan bir konser verileceii öğrenilmiştir. ~'i& 11111111 &&7-1 DmJCf• 
.tı• • f>!r..1..-- ...__

1 
M lllC&- nn e ...-.muen yer eruı Qllo JnlllÖll' L-! .-L-:- -~-L..._-1!_ C'_L_ ... La-1!..._ 

•m Alımet Buvatır, •IJV991.;nan ey· «>- ..1:_ tarik _%_,__ taheil • ,,,_*__, tNClllALTI PLAJI 11:n _...., euwcuw. r~......,. 
• 4l...L Abd-1-L-- •• ._~ a -... ..... . Cqırou, •••• 8llU Su tarifesinde 50 veya 75 umtim bir T--!-ı..... ..1A.: • • ı_ L_...l_ _ _!! __ •• L L...:.L.... h_L._ 

km - ,,.,,.. u rnn, 1.YUHer r edi7odar . .Muvaffıdqyetle tahlilini biti· . 811Ah ...... lr ~ ....,. w: p• .ana .aıt e1aıilt- ... O K.--r w Ye O ___... ..._.. 
- Şe1'a Ahmet Celaledd"m, Mister Kit- nl 'L• .. . . temtllt yapılacalı kanaati btkimdlr. me projeli ilin ol•mrm-ut' 78 hin kil- nilmez tckiWe iekipf ediyw ki, ba-
.__._ ...... __._ . M d Ku re er Dil' muddet daha aıdecelden yer· Yeni tarifeler önUmüzdeki hafta içinde Tepecikte K~ mphall•inde ta- . ,..._. - .._1-:-. ediı.-:L'._L __ 1__:_ 
~, .. nıenmet Ataüfndunan, a am ,... 1 L - L'L d bb-ı d bul l • .. . ~ ı .ur lirQa yap1Jecek tıMisaUa.n blıtlııa ~ wun &e-.ııp n:u IUIDel'Knll yann 
f d 

c::.--1...1 F aı· er ~m a tete u er e uauyor ar. tesbit edilmiş bulunacakbr. banca tap:h8J gorU1en Salih oglu zze- . .._L_LL_L • -L _.L lıd'. 
or ~e Ayte. Madam uv ıt - Soma 0 dini kabul tti"" 11• l • r silihı lind a1ınm.qtır ne Wiyetçe Wr ele Afamenuwiı mea- Ulllll&&ıı& etme. ~ muıde11• --"· 

Fatma ......... M-. Dıs.aieya - a..k v ... • .e .::.es:: ~· 0 

u --·- uı e en * · lumm IUJUMan blifmle eclillnk. 
Sen* z... M • O.. caaıa 81 ıys- PSBG&JIADA ,,,,_ ~ Fnak ~ollirı adı NdleD t"' 1 Önümüzdeki bahar~~ fa1ma.. 

... UI - lar, M°19Yon azası yani M°l9yoner oluyor- +.....___ • • • MANiSA y AUSİ ll'e '"',
7

-
mettdtah Halime, Madam Cifurd -Sey- I J.&UNt Vek&leti tunzm bürosu tarafın· a6pıbla bul talilat ppılacaktll'. Be- lar içinde geçeceğe benziyor. S..W.-
yide Aliye. ar. * .. UıMis olunan 2000 lira ile Bergama IElllUMıZDE.. tediye de Inciraltmda önümüzdeki mev- kii ..biyet ha.ası awdinet lmlnıaz-

K.aıiıa •Mk l.er Ç8tldi var. _..__ Ea kavTetli Misyen• tetiWMa .. eskelepyonundaki kolonları ve saçak Manisa valisi B. Osman Şahinba3 .sime yetifmek üzere bazı tesisat yapa- •büyük miHederin harp ile nllı ara-

bir ele hinb-.ı var. F.dııeıkler ~. bd.- lizleriftdir. Chn had.inden nTel ......_ -.ı--ın yerlerine kıonulmasma yakan· ~ban ~ İzmhd~ .~ alından öıılraiiMeJd yu meYliminııle ~ ~t'! hükümlerini ~ ft 
lar da Seyyide payesini birlikte alarak telif memleketlerdeki sizli Misyonerle- da başlanacaktır. a)qam ~18 dömnlifti,lr. ~ :reden .artnuf Olacaktır. vna,._ ti:rcihJerini ~k m~~ 
falana ciJran•ın araema L--.t_. . 

1 
SO M" __, . 10 AnA tın. ınpatı Hazıran sonuna kadar ikmal luJacaldan günler uzak değildir. 

• . ~ • • . rın uı.FJll w ısyoacnen .- •e edilecektir. 
Lord H~!"l pzeteletdeld eretıe bunlann muavinleri de 50.0<Mt idi. H A R 1 K A ' ŞBYllBr 811.Gİlf değer beyanatı §U idi: J,tc cihan harbinde de cihad ilan etmiı Bel • .W. Almanyaya sipariş ettiğı 

•-'.t. &!:.. • • • • yeni otobUs ve trambüsler ,gelince bun-
(Yinni ,.ıldanberi - .._. ,,. .... a' .. reim-n ec:aebi i9tilla altı.da --------------• _. ___ ...... ___ ~L-"' • laıdan hi.r ılusını Ianir - Gü.zelyalı - In-

ellim. ...,..~ • .,._.._ - ettim ... W a Mi ıs .. memlebder halkı- .-_k L-
Sinemacılık memlekete girdiği günden beri miMlic•• Wç ltir filim hiç hir cU-.. ı ıumttma tahsis olunacaktır. ileride -------------

....,ıliim ki W•ml• daha yübektir.) - W.. :rud.n etmek tö7'e dunun laat- sinema4a I>• derece rajbet ve uhacüme ıp=har e1=wl• BiWia izytp, Inciraltma tramvay hattı ferşi de düşü· 
L!5~~~ ~'-~ -~ tl dSz aftan ar....da priimneleri· halla sanki sös birllii yapDUŞlarlar, sMreldi .._ • %1! nillmektedir. 
~ .,....._ etmeJiz ııu .... ..;.. ı..umu - llia eelııılmi tt'Ada bu &mili de batır• Deniz 
l&mhiı da ancak lasi)t,eft memfaatine ........ ~ l..;I ....... ......._ içinde 
k.lleael-ilir. bub ... mn l' n kiiıtlelwi.den bir kıs· 

Wlm alimlerinin mw.humua dint fU"" num hile ~c tDrik etmi,ye •e ba· 
be ile -.ul olank diapmn tekJiDI ......- pleler lıpllqa ....&ak Olmut
deiiftisea ilim, fenden bekleri ol-edmiı tank. 
KÖZÖOÜDe setiriline J.tAmlu &mm- U. 
rlfUl Lord Hidle,. cibi llimleria ..... 
mertebelere kadar 9'relııleceii •• ..&ea- 1 1 

t- J H ps • w ..._ ......... ,ti 
( 4 ) ~™ Wlia' =• r• • + W ıu.P lu.dl, ....., TlıWıeli ıibi 

ı-s ......... ...... ................ _ ....... d. 
~ ~~ ppmPif9Slll. I+- .. , .... Wr d.,. __ bJ. 
Jordu• Ona (hidayet erdi!) Bırakın Ollll -ı 

ELHAMRA YA gidiyorlar 
ipebamretle: 

FBRDIA • NUALLA ·HAZIM· YAUt 
tarafıadan J.t nlleri ._. e.tilen 

AllİP ZADE CBLAIJK ..... a-ı .. a&- ..... 
BiR KAVUK DEVRiLDi 

Türk filimcilik sm7iimia de m mua- wri terefiBi ken .. 

S&\NSLA&:Cumar ~ ve ı-r 11 de. .• Diler ,.._ 1_. - ' - ._. w 
Akı t da başlar 

V APUll SEFERLERi 
J>mhbenk Imıir tuıbeli de lnıciraltını 

ele •h pr. Y• IDeYlllmiDe yetifmek 
ilzen IDelraltma kOçllk bir iskele yapı
laaak, ftJJUI' aefeılerl Inciraltma kadar 
uzatalacUUr. Bu hatta vapur seferleri 
yu Plerl sak, diler gtinler de aralık 
o'haktar. 

Gibelyah, Göıdepe .e Karantinada 
oturan bir 90k kimlıeler Güzelyalı hat
tında tekrar ftPUl" llferleri ihdası için 
Denb.:banka mUracaatte bulunmu tar -

azino ve restoranı 

Ta65 
KURUi 

KONAK VAPUR 
ISULESj v.srUlfDB 

dır. Denizbank Izmir şub si bu müra - lıl••••••-•••111• .. • 
-----------------------------------...--------------1111~~-..._~-~-'L&.L-a.u--1..~-11_ 



4 Sallat c:umanest 9!9 =·- ısa 
YENi ASJR 

ı -·-· m • -· = -··· •• ....,..EJ ,._ a -
TELGRAF HABERLERi Londrada 

iki infilak oldu 
SON HABER 

Hatay da içtimai teşekküller -0--

Londra 3 (ö.R) - Sabah saat 6 ya 
doğru Londrnnm iki mühim (yer altı) 
Jstasyonunda az fasıla ile iki şiddetli in
fil~k olmuştur. Bunlar Vcdenhor ve 
Leyslster Skuer istasyonlarıdır. Birin
cisinde bir polis mmuru hafifçe yaralan
mış, ikincisinde ise 5 kişi yaralanarak 
hastaneye sevkolunmuştur. 

kurumu Veremle Çocuk esirgeme 
fakir çocuklara yardım cemiyetleri 

mücadele ve 
de tesis edildi 

Antakya 2 (A.A) - Hntny çocuk 
esirgeme kurumu teşkil edilmek üzere 
Halkevindc bir toplantı y:ıpılmı tır. Bu 
toplantıda meclis reisi, icra vekilleri, me
buslar, muallimler, doktorlar, tüccarlar 
ye servet sahipleri hazır 'bulunmuşlardır. 

Türkiye çocuk esirgeme kurumunun 
ana yasası okunmuı ve aynen kabulü mu
yafık görülmüıtür. Cenel merkez Antak
yada bulunacak, mülhakatta şubeler açı
Jacaktır. Mülhakatta şubeler açılması için 
bu toplantıya kaza merkezlerinden mu
rahhaslar i§tirak etmişlerdir. 

Ana yasanın kabulünden sonra genel 
merkez heyetini tetkil etmek üzere do
kuz zat seçilmiştir. Bu heyet genci kon
ırenin içtimaına kadar üç ay için ıcçil
p:ıiştir. Idare heyeti başkanlığına sıhhat 
ıı:ıüsteşarı Sıtkı Esmani seçi.lmiş1.ir. 

Antakya 2 (AA.) - Şehrimizde ve
ıemle mücadele ve genel yardım kurumu 
adıyla bir cemiyet teıkil cdilmi§tir. Cemi-
7et fakir ve hastalara ve muhtaç olanlara 
bakacakbr. Kurban derileri bu cemiyet 
adına toplanmııbr. 

Antakya 2 (A.A) - Millet meclisi 
9 ıubat per,embe günU top)anacakbr. 

Ceza muhakemeleri usulü kanunu adliye 
encümeninde tetkik ve müzakere olun
maktadır. Bu kanunda ceza kanunu gibi 

Türk ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun aynidir. Kanun baynun ertesi mec· 
liste müzakere olunacakbr. 

Antakya 2 (A.A) - Halkevi müze 
ve sergi koluna bağlı olarak bir pulculuk 

Bir Italyan gazetesi diyor ki: 

iki sokak çapkını gibi 
milletin birbirlerine korkaklık iki 

isnatları çok aptalca bir şeydir 
Roma, 3 (Ö.R) - Haftada bir çıkan 

ve nazır Botayın gazetesi olan •Kritika 
Faşista• gazetesi Fransız - İtalyan mü-

Mussolini ve Ciano 

Bu risalenin fikrince, 1935 anlaşması 
tasdik edilmemiş olduğu için, ilga edile
bilmiştir. Fnkat vaziyet böyle olmasaydı 
bile, hadiselerin mantıkt teselsülü ayni 
neticeye 'urmak üzere diğer bir çnrc 
hazırlıyacak ve meselenin yeniden -0rta
ya çıkarılmasını mümkün k•~ucaktı. 

Fransız - İtalyan me.!;elck..:.nin tarihi 
hakikatlere uygun bir şekildi! halli için 
buna ihtiyaç vardır. 

Mesele Sen Jan de Moryen muahede
sine ve Londra pakhna yol &Çô?l V ersay 
muahedesinden ileri gelmektedir. Şüp
hesiz hatalı olan yalnız Fransa değildir. 
Fakat İngiltere ile ayni davanın halli 
daha kolaydı, zira sadece siyasi müna
sebetler ınevzuubnhs oluyordu. Fransa 
ile ise komşuluğu ve santimantalizmi 
hesaba katmak icap ediyordu. İtalya 
kendi hesabına bu santamentalizmi bı-

rakmıştır. Mesele şimdi açıktır ve halle
dilmelidir. Hakaretli münakaşalar onu 
halledemez. Artık bu safhanın dışına 
ç.ıkmış bulunuyonız. Büyük askeri an-

anelere malik iki milletin, iki sokak 
çaplonı gibi, korkaklık tahkirleri teati 
etmeleri çok apdalca bir şedir. Bu hiç 
bir şeye yaramaz ve mcvzuubahs olan 
bu değildir. 

bır nı.an.:ar .. 

bürosu teşkil edilmiştir. Bu büro Hatay 
posta pullan hakkında iıtiyenlere malu
mat verecektir. 

Türk pullan üzerine ıürsaj edilen yeni 
Hatay pullan gelmit ve posta ıubelerin

de kullanılmağa başlanılmışbr. Bu pullar 
meraklılar nezdinde büyük rağbet bul
muttur. 

1 Belçikada 
Başvekile 
yapılan 

karşı 
taarruz 

--o-

Bunlardan 4 ü pansumandan sonra 
evlerine dönebilmişlersc de beşincisi 

hast.:ıneye yatırılmıştır. Bu infilakların 
Irlanda cumhuriyet ordusu teşekkülü
nUn taraftarları tarafından tertip edil
diği tnhmin edimektedir. 

-*-
Arjantin 
Brezilya Maçı 
yarıda kaldı 

-=-
Rio de Janeiro (A.A) -Cenubt Ame

rika kupası için Brezilya ile Arjantin 
milli takımları arasında yapılan ikinci 
karşılaşma, büyük bir iskandalla netice
lendi. 

Oyunun başlangıcından itibaren her 
iki takımın da tatbik ettikleri gayet sert 
oyun tarzı, nihayet maçın sonlanna doğ
ru polisin müdahalesini zarurl kılmış -
tır. 

Arjantin milli takımı 2-2 berabere va
z.iyette iken protesto makamında olmak 
Uzere sahayı terketmiştir. 

Bu ikinci karıılapnada bütün maç 
müddetince haklın bir oyun oynıyan 

Brezilyalılar, hunun üzerine hoı kaleye 
galibiyet .ayılarını atmı§lardır. Hakem 
Brezilyalıları 3/2 galip ilan etmiştir. 

Maamafih Arjantinliler bundan bir 
hafta evvel yapılan ilk karşılaımada ra
kiplerini 5/2 mağlup etmişlerdi. 

COREŞ 

JSVEÇ - ALMANYA: 

Brüksel 3 (Ö.R) - Perşembe akşamı 
başvekil B. Spaaka karşı yapılan nüma
yiş ve taarruza iştirtık edenlerden iki 
kişi tevkif edilmiştir. Bunlardan Pal 
Dalton hapishaneye gönderilmiştir. 45 
yaşında olan bu adam bir kambiyo 
ncentesidir. Eski muhariplerden olup Berlin 30 (AA) - 4 ve 5 §ubat ta
ihtiyat binbaşısıdır. üzerinde kırık bir nnlerinde Stokholmdc yapılacak olan 
baston parçası bulunmuştur ve polisler lsveç - Alman güreş karşılaşmasında Al
haşvekile bastonla hücum edenlerden manynyı temsil edecek olan Alman ekibi 
birinin bu şıhts olduğunu tarunuşlnr . :.fU suretle tertip edilmiştir: 
dır. S 6 lcilo: George Pulheim, Kari Allr-

-*-
1940 

Olimpiyatları 
---0---

Helsinski (A.A) - 1940 ta burada ya
pılacak olan 12 inci olimpiyat oyunları-

aum. • 
61 kilo: Schmitg ve Willi Nöchel. 
66 kilo: Hcinrich ve Fritz Wikart. 
72 kilo: Schaefcz ile Ehri. 
79 kilo: Schveiclc:crt ve Hoffmann ya

hut Laudien. 
67 kilo: Ehret ve Werner Seclenbin

der. 

Ağırda: Kurt Hornfischer ve Willi 
Liebern. 

nın organizasyon komitesi reisi banka ALMANYA _ iSVEÇ 
direktöril J. W. RruıgelJ birleşik Ame-

rika olimpiyad komitesinden aldığı şu Hamburg (A.A) - Henseaten hallde 
mektupta, birleşik Amerikanın, prog- 8000 seyirci önünde İsveç - Alman ekip
ramdaki bütün müsabakalara iştirak leri arasında yapılan boks maçı, Alınan-
edeceği bildirilıniştr. ların 12/ 4 galibiyetiyle neticelenmiştir. 

Bu haberden şu anlaşılmaktadır ki, Katagoriler ~da aşağıdan yuka-
hakem antreno··r M d hil ldu- nya alınan netıceler şunlardır : , asvs. vs. a o . . . . 
w h Alınan Aber Mauer lsveçli Kriıgerı 
gu alde her memleketin nazart olarak . h b. 

1 
İtalyan milletinin kıymeti, kuvveti, 

fizik mukavemeti \'C manevi kudreti 
nascbetleri hakkında neşrettiği bir etild- Roma Hıristiyan aleminden bugüne ka
de 1935 Fransız - İtalyan anlaşmasının dar devam eden 3000 senelik bir tarihin 
feshedilmesinin meseleyi müzakere sahüelerine emanet edilmiş olup gazete 
mevkiine çıkarmak için bir vasıta ol- kavgalarında münakaşa mevzuu ola-

auunt 325 aktif sporcu He olimpiyad sayİı els:ıAlmıy et .. Alın Vilk . 
. . sveç ı s rom, an eyı aa-

oyunlarına ıştirfık edebilecegwine göre h b. 1 
yı esa ıy e. 

birleşik Amerika 1940 da Helsinskide Almnn Graaf, İsveçli Rydelli sayı he-

duğunu kaydediyor. maz. 

Uludağda kayak sporu 

400 sporcu gönderecektir. sabiyle 

Cümhurreisi Ruzvelt, daha şimdiden Aln1ı>n Nümberg İsveçli Jonsonu 
Amerikan sporcularını fahri himayesine üçilncu ravuntta nakavt ile. 
almıştır. Alman Muraclı, İsveçli Agreni sayı 

-•- hesabiyle. 
Alman Hauvmgarten, İsveçli Allan 

Grannell aayı hesabiyle. 

. ~ 

Loid Corca •• gore 
şimdilik herşey yolunda 
Y atıştırn1a siyaseti galebe çalmış 

l:ondra 3 ( Ö.R) - Traftarlarının bir içtimaında söz alan eski baş
vekıl B. Loyd Corç şansölye Hitler tarafından tefeül edilen uzun buh· 
ram ima ederek şu neticeye varmıştır. 

- Şimdilik her şey yolundadır. Yatıştırma siyaseti nihayet galebe 
çalt1'ıştır. Sansölyenın nutkunu tekrar okuyunuz. Bunun manası ne
dir~ Führerin sulh imanı şu vakıaya müstenid değilm!dir ki ne kendisi, 
ne de oyun ortağı Mussolini, ne lngiltere ne de Fransanın kabul ede
miyecekleri arazi veya diğer her hangi bir taviz istihsali için kuvvete 
müracaat etmek niyetinde değillerdir. 

Jspanya hakkında, eski lngiliz başvekilinin fikri şöylece hülasa edi
lebilir: F rankonun zaferinden sonra ltalyan kıtalarının ispanyadan 
hareketi Roma ve Berlinin taleplerine bağlı olacaktır. Cebelüttarık 
karşısında ve Pirene hudutlarında Fransaya karşı dikilen toplar, Balear 
adalarında İşgal edilen mevzii diktatörlüklerin Fransız muvasale hat
larını kesmelerini mümkün kılacağından onlara demokrasiler karşısın
da büyük stratejik, dolayısile diplomatik bir üstünlük temin etmek
tedir. 

Sovyet -Macar 
Münasebetleri kesildi 
Moskova 3 ( ö.R) - Sovyet Rusya Macaristanla münasebatın 

kesmeğe karar verdiğini Peşte hükümetine bildirmiştir. 
Budapeşte 3 ( Ö.R) - Macar telgraf ajansı Sovyet - Macar ihtilafı 

hakkında şu malumatı veriyor: 
Sovyet hariciye komiseri B. Litvinof Moskova Macar elçiliğine bir 

nota göndererek Sovyet hükümetinin Budapeştedeki elçiliğini kapat
mak kararını bildirmiştir. Fakat bu kararın iki memleket arasında dip· 
lomatik münasebetlerin inkıtaı manasını haiz olmadığını da ilave et
miştir. Sovyet hükümeti sadece iki hükümetin kar§ılıklı olarak 3 üncü 
bir hükümet nezdindeki elçileri vasıtasile temsil edilmeleri arzusunu 
bildirmiştir Bunun esbabı mucibesi olarak da Macar harici siyasetinin 
ecnebi nüfuza tabi bulunduğu iddiası ileri sürülmektedir. 

Tas ajansının bir tebliği Macaristanm Anti-Komintern paktına ilti
hakını bu müdahalenin bir delili olarak gösteriyor. 

Salahiyettar Macar mahafili ise şunu hatırlatıyorlar ki Macar hari
ciye nazırı Kont Ksaki Macaristanın Anti-Komintern paktına iltiha
kının Rusyaya müteveccih bir hareket olmadığını ve tedafüi mahiyeti 
malum olan bu paktın sadece beynelmilel Komintern teşkilahnın gay
rimqru nüfuzuna karşı daha müessir bir müdafaa maksadını takip 
ettiği bildirilmiş ve doğrudan doğruya B. Litvinof da bundan haberdar 
edilmiştir. Binaenaleyh, Sovyet hükümetinin aon kararı kendisini Ko
mintem ile bir telakki ettiğini göstermektedir ki şimdiye kadar yapı· 
lan iddialara muhaliftir. Macaristan ancak tecrübeye müsteniden ve 
harici her tesirden azade olarak Almanya, ltalya ve Japonyanın tara
fına geçmeğe karar vermiştir. Sovyet hükümetinin aldığı vaziyet Ma
caristarun hattı hareketinin ne kadar meşru olduğunu bir daha gös
termiş oluyor. 

Fransız Cümhurreisjnin 
Londrayı ziyareti 

Hazırlıklara şimdiden başlandı 
Londra 3 ( ö.R) - lngiltere kral ve kraliçesinin davetlisi olarak 

F ranaa reisicümhurunu ve madam Lebrunu kabule Londra hazırlan
~aktadır. 28 martta operada Fransız devlet reisi ve refikası şerefine 
b~~ gala mü~amer~si verilecek ve Çaykovskinin «ormanda uyuyan 
guze~». baletı temsıl olunacaktır. Erkekler üniforma veya saray elbi
aelerını taşıyacaklardır. Kadınların da saray kürklerini ve bütün mü
cevherlerini taşımaları rica olunacaktır. Operada yalnız kral ve kraliçe
~in davetlileri bulunacaktır. Sadece bir kaç loca, bir hnyir işi menfaa
~ıne aahlacaktır. Kral ve kraliçe, davetlilerile, ortadaki büyük locayı 
ışgal edeceklerdir. iki tarafındaki localar kordiplomatiğe ve hükümet 
erkanına tahsis olunacaktır. 

15 kilometrelik mukavemet ~arışı 
Bursa 2 (A.A) _ Uludağda ayazdan katılaşan wkar m~.sabakaların 

dün başlamasına mani olmuş ve ekseriyet günü saglam guneş alhnda 
yaya uzun gezintiler yaparak geçirmiştir. . b·· 

Arlflye tohum ıslib 
istasyonunda 
yangın çıktı.. 

Alman Karl Schmidt, İsveçli Ander
sonu sayı hesabiyle. 

Adapazan (Hususi) - Geçen pazar İsveçli Allc Alman Herbert Rungyi 
günU Arüiye tohum ısllh istasyonunda sayı hesabiyle. 

bir yangın çıkmıştır. Yangın 5000 kilo -===------------
kadar ot ve saman yandıktan sonra da
ha fazla etrafa sirayetine mahal bırakıl
madan söndürUimüştilr. 

Pek Yakında 

Opera Havzda bir ecnebi devlet reisi oerefine verilen son gala 1914 
mayısında Danimarka kral ve kraliçesi şerefine verilmişti. Krnl VI 
Corc ve Kraliçe Elizabet Fransız reisicümhurile refikasına Lond ada 
yapılacak meraaimin kendilerine Pariste yapılmış olanlar derecesinde 
parlak olmasını arzu etmektedir. 

Bayram tatilini dağda spor yaparak geçiren 250 kadar g~~cın u
yük bir sevinçle karşılaştıkları dün geceki yağışt~ı:ı s~~ra bugu~ kayak 
müsabakalarına başlanmıştır. Müsabakaların bırıncısı 18 k~lometre 
lik hafif mukavemet yarışı fazlaca esen rüzgardan dolayı 15 kılometre 
~zerinden icra edilmiştir. Bu müsabakaya muhtelif mıntakalardan 23 
genç girmiş ve hepsi arizalı parkuru bitirmiştir. Teknik neticeler ıu
dur · 

Birinci : Bursadnn Mustafa Güçlü, 1 saat 3 dakika 40 saniyede .. 
ikinci: Ankaradan Nazım Küçük Arslan, 1 saat 5 dakika 24 sanıye

de. 
Üçüncü: Bursadan Salahattin Dağcı, 1 saat 6 dakika 40 saniyede. 
Yarın sürat müsabakaları yapılacaktır. 

l
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BÜTÜN İZ.lUİRLİLER D i K K A T 

ASU. BAYRAM BUGtJ'N LALEDE 
Göreceğiniz filimlerin hepsi imürde ilk defa . 

J •• ORDUNUN IUZI (BtiYOK HARP FİLMİ) 
2 - SiLAHŞÖR KOVBOYLARIN SON ZAFERİ 

J - RENKLİ MIKJ 
4 - 2'VRICÇE SOZLV .JU'J'LAND DENiZ HARBİ 

-1". GMAK 

Yangının bir kauı eseri olarak çıktı
ğı tahmin edilmekle beraber tahkikata 
başlanmıştır. 

MiLTON? 
,. 

TELEFON: 3646 

Bayramda en lazla muvllakıyet kazanan 

PAMUK rRENSES 
VE 

·YEDi CUCE 
Tamamen renkli Ye Fransızca sözlü filim 

Tayyare Sinemasında 
gösterilnıektedir 

.................................................................................... 

-
~ .............................. ~Slllı'm .. Q!ılPlllE'EK'EK9'R!l~.ry7/)"'/~Ji 

A R K A C A Ş: 
Caddelerde gördüğiin akın halindeli kalabalık nen>;\ c cıdiJ or <]:, e düsiin

me, Biifün İZMiRLİLER .... 

YENi SJNEMA'da 
Buluşmnğa karar 'erdiler 

TURKÇE SÖZLÜ ve ALATURKA MUSÜ~~li~i .. 
ŞEYHiN AŞKI 

sc,•giJisinilcn ziyade İZMİKLİLERİN l.r.lbini ~aktı .. 

YALNIZ BU KADAR DECitı •• D~lf:'"c\.51! VAR-

C AS LJ S KADJN 
Bütün dehşet n lıeyccanile meraklıların en iıksek takdirlerini toplı~or .. 

N 



- - - .......... 

SAHİFE4 rDfASJR 4 Şubat cumartesı 9J9 
= a. 

• 
ŞEYTAN _ızzz; .. r:aırır.ı:ııı Istanbu\ maçları 

Istanbul 3 (Hususi) - Bayramın iki
sinde başlıyan soğuklar şiddetle devam 
ediyor. 

M ı h• b• 1 DOKTORUN KÖŞESİ: emur ar ıç ır suret e ················· . l Beş konaklık yol. 
ıııııııii .................. ... 

VE KUMPANYASI 
Bugün kar, fasılalı olarak yağmakta

dır. 

tıcaret ve sanata YAZAN:Dr.G.A. 

Eski zamanda hekimleri, biraz da fi. 

-----·--aşk ve macera 

Istanbul 3 (ö.R) - Havanın karlı ol
masına ve sahanın karla örtülmesine 
rağmen mektepli takımlar maçları he
yecanlı olmuştur. 

uğraşamıyacaklar ziyolojiyi düşünmekle beraber, daha zi· 
yade yedi ve dokuz sayılarındaki uğunı 

Büyük romanı 
q• 

-128-
Evvell hiç bir şey anlıyamadılar. 1 - Benden ne istiyorsunuz? 
Birden bire meydana çıkan ve etraf- Dedi.. Niyangın dudaklan ucunda 

tarını saran bu insanlara hayretle bak- şeytanı ve vahşi bir tebessüm kıvrımı 

tı1 husule geldi. 
ar. 
Birbirlerine sım sıkı yaklaşmış olan - Sizden dedi.. Çok ehemmiyetsi< 

bu adamlar geçecekleri yolu kapatmış- bir şey istiyorum. 
lar, hürriyetlerini tehdit ediyorlardı..... - Nedir söyleyin .. 
Ve hepsi de susuyorlardı.. - Hayatınızı. .. 

Bu sükO.t korkunç bir süktıttu. - Bili kaydü şart mı? 

Ilk maç Boğaziçi - Ankara lisesi ta -
kımlan arasında idi. Aşağı yukarı mü
savi şartlar içinde oynanan oyun, hazan 
Boğaziçinin hakimiyeti altına geçerek 
birinci devrede 2-1 Ankara lisesi aley -
hinde neticelendi. 

Bir memur asaleten 
göremiyecek • 

iŞ 

iki 

Büyük millet mec]isi seçimi yenileme 
karan vermeden iki gün önce, memurlar 
kanunu muvakkat encümeni toplanarak 
proje üzerindeki tetkiklere devam et

mişti. 

rine alınabileceklerdir. Vekô.let emrinde 
bulunan memurlann maaşları tam olarak 
verilecek ve memurluğa ait bütün hakları 

mahfuz tutulacaktır. 

Azledilen memurların hizmet müddet
lerine göre verilcc.ek maaş, aşağıdaki nis
betler dairesinde hesap edilecektir. 

göz önüne getirerek insanın ömrünü, her 

biri yedi yıllık dokuz devreye ayırırlar 

ve dokuz kerre yedi altmış üç yıldan ıon• 
ra devam eden ömrü artık önemli tut

mazlarmı§. 

O zamandanberi insanların vasati öm
rü haylıca uzam~ olmakla beraber. bir 
taraftan da dünyayı küçülten şimendü .. 
ferle otomobil icat edilmiş olduğundan 
şiındiki hekimler ömrümüzü ancak bet 
konaklık bir yol olarak gösterirler. 

ömür yolunun birinci kısmı, annesinin 
karnından havalı dünyaya çıkan çocuğun Lorans, ayakta fazla duramadı.. Diz - Evvelce ve eğer ,La marş i'oresti-

kapakları üzerine düştü.. yer> malikfuıcnizi bana terketıniş olsa 

Ikinci devrede sporcular çok asabi ve 
sinirli idiler. Bunun neticesi olarak Bo
ğaziçi kalesi önlerinde nizamsız hareket
lerden dolayı Boğaziçinden 2 ve Anka
ra lisesinden bir oyuncu sahadan çıka
rıldı. Oyun, belki bu asabiyet tesiriyle 
olacak, daha sert ve heyecanlı oldu. Bo
ğaziçliler üstünlüklerini muhafaza ede
rek bir gol daha kazandılar. Ankara çok 
geçmeden mukabele etti. 2-1 vaziyetin
den 3-2 vaziyetine geçen takımlar yeni 
sayı yapamadıklarından oyun bu netice 
ile ve Boğaziçi lisesi takımının galibi
yetiyle bitti. 

Yeni projenin yürürlükte olan kanun 
hükümlerini ti.dil eden kısımlan arasın
da en mühim maddeler, memurların ya· 

pamıyacaklan hareketlerle, vekalet em
ri, azil, işten el çektirmenin hukuki neti
celeri kısımlarıdır. 

1 - Hizmet müddeti on be§ seneden ilk nefesini aldığı andır. 

Janın aklına derhal tabancası geldi.. idiniz hayatınızı bağışlardım. Çünkü o 
Cebinden silfilunı çıkarır çıkarmaz zaman siz kendinizi bir cinayetin faili 

kuvvetli eller arkasından sun sıkı yaka- addediyordunuz .. Halbuki şimdi iş de
ladılar. SilAfuru elinden aldılar.. ğişti. Tabii siz bu malikanenizin üzerin-

Başını çevirdiği zaman taarruz eden de olan bütün hakları bana terkettiğinı
haydutlardan birini tanıdı. Bu, Sen İren ze dair olan vesikayı imzalıyacaksınız ... 
kilisesinde gördüğü ve yeralb yolların- Esasen imzalamasanız bile hükmü yok. 
da kendisine rehberlik eden herifti.. Zira ben kendiliğimden sizin arazinize 

Sefil, için için gülüyordu. yerleştim ve bu araziyi (lstediğim şekil-

J arun gözleri önünden bir perde yır- de kullanmağa başlıyacağun zaman) pek 
tılır gibi oldu. yakındır. Binaenaleyh hayatınızın kur-
Tatyaoanın sözlerine şimdi hak veri- tulması için elinizde ve bidayette mev

yordu. Kontes ona Loransın yazdığı cut kozu yine kendiniz kaybettiniz. Ba
imdat ve davet mektubunun genç kıza na aylardan beri. verdiğiniz üzüntü, 
farkında olmad$ halde ve tuzak için çektirdiğiniz zahmet ve kaybettirdiğiniz 
yazdırıldığını söylemişti.. zaman sizin derhal ve münakaşasız öl-

Bur.u yaptıran da (Şeytandan daha dürillınenizi icap ettirmektedir. Ve eğer 
kuvvetli) dediği adamdı. ortada doktor Subeyranın şu meşhur 

Saf halinde dizilmi~ olan adamlar ara- formüllerini ele geçirmek meselesi ol-
ıından bir yol açıldı. masaydı şimdiye kadar çoktan ölmüş 

Bu yoldan ufacık biri gözüktü. bulunurdunuz. 
Loraru, diz çölı:ttiğü yerde ]anın ayak- Jan titredi. 
larına sarılarak. bir kod<u çığlığı ko - Korkudan çıldLracak bir hale gelmiş 
pardı : olan ve ayaklarına sun sıkı sarılan Lo-

- O! ... O!.. ransa baktı. 
Gelen.. Niyagtı.. 
Yavaş adımlarla ağır ağır yürüyordu. 
Arkasından sun sıkı tutulmuş olan 

J an Lö Helyenin karşısına gelerek dur
du. 

Göz bebeklerini dikerek soludu : 
- Nihayet .. Nihayet seni ele geçir

dim dedi. Sen bir kuzu gibL. Bir apdal 
gibi kurduğum tuzağa dilştün .. 

Jan, metanetini elinden bırakmamış, 
Çinlinin üzerine dikti. Bakışlarından 

müteessir görünmemeğe çalışarak din
liyordu. 

Güs, müteaddit defalar bu san derili 
insan kı.rınbsından bahsetmişti.. İşte 
şimdi o ... Karşısında duruyordu ve bu 
esrarengiz yeralb diyarının, bu kuvvet 
ve kudret eseri tesisatın ortasında o bu 
cılız mevcudiyeti ile hllim rolü oynı
yordu. 

Sonra Niyanga hitaben : 

- Pek AIA.. .. Dedi.. Partiyi kaybetti· 
ğlmi görüyor, anlıyorum. Elinize ma
dam ki düştüm, nasıl isterseniz öyle ya
pabilirsiniz .. Fakat ölüme mahkfun edi
lenlerin son arzulanrun kabulü usul-
dendir .. Bunu tabit bilirsiniz .. 

··BİTMEDİ·· 

-*-
Sabık Kayser 

80 yaşında 
Yddönümtl pek 
mütevazi bir şekilde 
katlulandL. 

--=--

!kinci maç Harbiye ve Maltepe lisesi 
kardeş takımları arasında oldu. Sahaya 
yabancı oldukları anlaşılan Harbiyeli 
ağabeylerine karşı bir netice alamıya -
cakları malO.m bulunmakla beraber maç 
büyük bir alaka ile takip edildi. Hakem 
Ömerln idaresi altında başlıyan oyunun 
ilk dakikalarında, Harbiyelilerin hü -
cuınlarını bertaraf etmeğe çalışan Mal
tepeliler çok müşkül vaziyete düştüler. 
Harbiyeliler üstünlüklerini muhafaza 
ederek beş gol yaptılar. Maltepeliler so
nuncu dakikada tek golle mukabelede 
bulundular. Birinci devre 5-1 bitti. !kin
ci devrede Harbiyelilerin kardeş takı
ma karşı daha müsamahakar bir oyun 
yaptıkları görüldU. Maltepe daha iki sa
yı, Harbiye de bir sayı yaptılar ve oyun 
3-6, Harbiyelilerin galibiyetiyle netice
lendi. Iki kardeş takımın maçı tam dost
luk havası içinde cereyan etmekle be
raber futbol meraklılarına heyecanlı da
kikalar geçirmiştir. 

Almanya kararını . 
vermış 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
yasetinde toplanarak yabancı memle
ketlerden Fransa hesabına tayyare sa 
bn alma işini görüşmüşlerdir. 

Londra, 3 (Ö.R) - İngiliz hükümeti 
son altı ay içinde İngilterede halka 40 
milyon gaz maskesi dağıtmıştır. 

Bern, 3 (Ö.R) - İsviçre milli mec
lisi, İsviçre ihtiyat kuvvetlerini silah al
tına çağırmak ve bu kuvvetleri lüzum 
gördüğü müddetçe silfilı altında muha
faza etmek salaruyetini hükUmete ver-Jan nihayet onun pençesine düşmüş

tü. 
Aylarca, gerek kendi plaru ve gerek

se tam zamanında Tatyanarun ihban ile 
kurtulduğu tuzaklardan sonra artık 

kurtulamıyacağı bir vaziyete girmİ§ti. 

Eski Alman imparatoru Vilbelm 80 miştir. 

Ne Sebastiyani, ne Başe ve ne de hiç 
kimse onu bu yırtıcı hayvanın brnakla
rı arasından alamazdı. 

Başım kaldırdı. 

:········································· 
iKiarlık apartman ~ 

yaşına basmıştır. İstokholın, 3 (Ö.R) - İsveç hariciye 
Malô.rndur ki Kayser bugün Hollan- nazırı parlamentodaki beyanatında, si-

dada Doorn şatosunda yaşamaktadır. yas! ufukta beliren bilyük tehlikeden 
Londradan haber verildillJne göre, bahsederek büyük milletlerin küçükle

Vilhelmln bu yıldönümü şatoda pek ri kendi nüfuzları altına almağa çalıştık
mütevazt bir şekilde kutlulanmıştır. lanru, bir gün İsveçin bu tehlikeye 
ÇUnkü Almanyanın son verdiği karar- karşı mukavemet göstermek icap ederse 
lar üzerine, eski Kayser büyük bir mal! ancak kendi kuvvetine güvenebilmek 
sıkıntıya düşınilşttir. Almanyadan para için hazırlıklı olması icap edeceğini söy
getirtemiyen Vilhelmin Hollandadaki !emiştir. 
arazisinden bir kısmını satmağa mec- İSVEÇ KRALIN1N GöRÖŞMELERl 
bur olmuştur. Berlin, 3 (Ö.R) - Istirahat için Kot-

Eski imparatorun 80 yaşına basması dazüre hareket eden Isveç kralı Ber
münasebetiyle şatoda yapılacak toplan- !inden geçerken burada bir gün kalmış-

MEMURLARIN YAPAMIYA
CAKLARl HAREKETLER: 
Memurlar ticaret ve sanatla iştigal ede

miyeceklerdir. Kendi emlcik ve arazileri

ni, bizzat veya bilvasıta işletebilecekler
dir. Şirketlerde, ticaret ve sanat mües!le
selerinde vazife alamıyacaklardır. Ancak 

hisseli oldukları kooperatif şirketlerde 

idare meclisi azalığı ve hesap müfettişliği 
yapabileceklerdir. Bu maddenin memnu .. 
İyeti dışında harekette bulunduğu anla
~anlar istifa etmiş sayılacaklardır. Me
murlar hususi gelirlere karıılık olmak 
üzere edecekleri istikrazlar ile bankalar-
dan kredi üzerine alacakları meblB.ğlar 

az olan memura, esas maaşiyle emsal ha

ıılının üçte biri: 

2 - Hizmet müddeti on beş seneden 
yirmi seneye kadar olan memura 
şiyle emsal hasılırun üçte biri. 

maa· 

3 - Hizmet müddeti yimi sene ve 
bundan yukarı olan memura esas maa-
ı;ıiyle emsal hasılının yarısı. 

Azledilen memura hiç bir suretle iki 
seneden fazla maa§ verilmiyecektir. 

Azledilen memurlardan hizmet müd
deti on beş seneye kadar olanlar dört 
sene içinde ve hizmet müddeti be1 sene
den yukarı olanlaT altı sene içinde mua
dil veya bir derece aıağıdaki hizmete 
tayin edildikleri halde o memurluğu ka
bul etıniye mecbur olacalr.lardır. Alui 
takdirde tekaüt kanununun 1 3 üncü mad-

müstesna olmak üzeTe bir acnelik maaı· desinin hükmü mucibince mecburi olarak 
tekaüt edileceklerdir. Muha.lı:eme albna lannın yarısından fazla borca giremiye· 

cel<leri gibi İş sahiplerinden ödünç alamı
yacaklardır. Ak.i hareketleri sabit olan
lar hakkında vaziyetinin ağırlığına göre 
inzibat komisyonlarınca takdir olunacak 

inzibat cezalan tatbik olunacaktır. 

Memurlar, tayinleri kendilerine ait 

memuriyetlere ana, baba, evlat, torun, 
kardeş, kayınpeder, kaynana, kayınbira .. 

der, baldız, görümce, damat, gelin, enit
te, amca, hala, dayı, teyze, karı ve koca

sından birini tayin cdemiyeceklerdir. 
Bu derece akrabalığı olanlar bir heyet

te ve bir dairenin ayni şubesinde birle§ .. 
mediği gibi akrabadan biri daire reisli
ğinde. diğeri bu dairenin şubelerinde ve 
akrabadan biri dairenin bagında, diğeri 

o dairenin bir derece a,ağı, tefliğinde 

birleşmiyeceklerdir. Bir daire reisliği ile 
bu dairenin harici teşkili.tından birinin 

şefliğinde iki akraba hirletebileceklerdir. 
Muallimler bu madde hükümlerinden 
hariç tutulmu~lardır. 

Bir memur uhdesinde asaleten iki me
murluk birletemiyecektir. M~llimlik ge
ne hu hükümden müstesna tutulmakta· 
dır. Memurlar kanunları ve nizamları 

mucibince tabii azasından bulundukları 
meclis, heyet ve komisyonlara intiha'pla 

da i.za olmıyacak.1ardır. Memurlar, icra· 
aile mültellef oldukları resmi müzayede

lere ve münaltasalara iıtiralt edemiye
ceklerdir. 

Nikahtan önce Türk tibüyyetini almıt 
olanların evlenmek, memurun mensup 

olduğu vekaletin iznine bağlı bulunmak
tadır. 31 mart 926 tarihinden önce ya
bancı ile evlenmiı bulunan memurlar, 
hariciye ve milli müdafaa veki.letlerinde 
kullarulmıyacaldardır. 

alınmıı bulunan memurlar hakkında bu 
muamele muhakemenin neticesine bıra
kılacakbr. Azledilen memurlar, vil&yete, 
belediye veya sermaye.inin en az yansı 
devlete ait olan bir müessesede veya im
tiyazlı ıirkette vazife alacak olurlarsa 
kendilerine verilecek ma&§ kesilecektir. 

Viliyetler idaresi kanununun 35 inci 

maddesindeki salahiyetten ayrı olarak 
valiler, fevkalade hallerde, merkezden 

mensup olup kalmalarında memleketin 
asayi§ ve inzibat noktasından mahzur 
gördükleri herhangi memuru. mesuliyeti 
kendilerine rici olmak ve memuru tayin 

etmek eelahiyetini haiz olan makama 
malUmat vermek 9artiyle muvakkaten 

işten el çektirmeğe salahiyeti olacak
lardır. Eli i~ten çektirilen memurun ev

rakı, kendisinin mensup olduğu vekile

tin inzibat komisyonuna verilecektir. Ko
misyon bu evrakı en çok iki ay içinde bir 
karara bağlıyacaktır. 

Vazifeleriyle alakalı bir fulden dolayı 
eli İşten çektirilerek kanuni takibat alb· 
na alınan memurlara, tahkikat veya mu .. 
halceme ıonuna kadar maaıt verilmiye· 
cektir. Kadro dolayısile açıkta kalan me
murlara açığa çıktıkları ay ile onu takip 
eden ay içinde maaş veya emsal hasılı 
tam olarak verüccektir. 

Bu müddet içinde vazifeye tayin edil

memit olanlardan fiili hizmeti yedi sene· 
ye kadar olanlara dörtte bir, on beı ıe· 
neye kadar olanlara üçte bir, on beı se
neden fazla olanlara dörtte iki ni.sbetinde 
maaf ile emsal hasılı verilecektir. 

5 Gündoğdu Voroşilof bulvan ağ- 5 
5 zında denize nazır gayet mükemmel: 
i lronforu havi sekiz odah yeni inşa 5 
5ectnmq bir apartman kiralıktır. : 
: Görmek istiyenlerin, apartman da· : 

bda ne şampanya içilecek, ne de havyar tır. Kral, Göringle görüşmüştilr. VEKALET EMRi VE AZiL: 
yenilecektir. Yalnız, tereyağlı ekmekle CİANO BERLİNE GİDİYOR Müsteşar, umum müdür ve birinci sı· 

Hususi kalem müdürlerinin tayini ve .. 
ya vazifelerine nihayet verilmesi, vekil .. 

!erin mutlak selô.hiyeti dahilinde olacak
tır. inzibati ve kanuni bir ceza tatbilti 
neticesinde olmaksızın vazifesine nihayet 
verilen hususi kalem müdürleri bu vazi .. 
feye gelmeden evvelki memuriyetleri 
derecesine ve müdürlükte kazandıkları 

kıdeme göre muadil bir vazifeye tayin 
olunacalc.lardır. 

E bilinde ki bekçiye, görüşmek için de E 
: gazetemiz idarehanesine müraca- : . . • ti . :• en. : •.•..•....••............................. : 

--rn 

Kırk 

bira içilecektir. Eğlenceler de, gramofon Roma, 3 (Ö.R) - İtalyan hariciye nıf müdürler ile vali, kaymakam ve za-
ile askeri marş çalmak ve geee Büyük nazırı bu ayın ortalarına doğru Berline bıta ô.mirleri ve yabancı memleketlerde
Frederik hakkındaki bir filmi seyret- gidecek. Alman hükümet adamları ile ki memurlar hükümetçe görülecek lüzum 
mekten ibarettir. samimi temaslar yapacaktır. üzerine mensup oldukları vek8.letler em .. 

~!!!!v'."iş!!a"!'f'"',;"1 ·'!v!!!e~iz"'·'"a'"'n"'e"'d~i~p~k~a"il~lcs!!!ı!!!n!!!gı~·"'ıs~i!!!n.~H\"al"i.'7'""""";p:';'a!!di~'!!şahı":"'l!m!!!,!!!d':'e"'di~."' .. '"'Şe~hz!!!!!!a!!!d!'!e"'nın"'· ""'':'b'"'u'"'-~tun"'·'"· !!!!!!k!!!o!!!y!!unl!'!!a!!!r!!!!!k!!!o!!!v!!!a!!!lı'"'y'"'or'"'1ar'"'"'.""'Allah!!!l!!!!!l.,.h•ay•. 
buki dervİ§ hiç oralı olmaz. Bunun üze- gün söylemediğine bakmayın .. Elbet bir vanları bile anasız, öksüz komasın. 

1 
rine padişah uşaklarına: 

- Ocaktaki ateti ıöndürün de 
gitsin... der. 

ıtık 
gün gelir söyler .. Kimbilir belki susma- Bu sözler padişahın ciğerini yaktı. 
sında da bir hikmet vardır. Oğlunun ölen annesini, eski karısını 

Bunun üzerine padişah oğlanı zında- düşündü. 

Masal masal icinde 
Uşaklar bunun ne demek olduğu

nu anlamazlar ve dururlar. 
nına gönderdi ve kendi de maiyet halkı Yürekten bir ah çekti. 
ile ava gitti. Biz gelellm saraya .. 

' -40-
Padifah Lolr.man hekime bir çok he- halt.ikati olduğu gibi bülr.ümdara söyler-

diyeler ihsan etti. 
Ve hakikaten de iyi oldu. 
işte ıabim. senin de karnında böyle 

bir hastalık var. Evlid acısı görmeyince 
bu hastalık geçmez. Oğlun esasen sana 
layık değildir. 

Padi~ah karısından bu hikiyeyi ve bu 
sözleri duyunca ertesi günü oğlunu mu
hakkak cellada teslim edeceğine dair 
kadına söz verdi. Ve ... Yattılar. 

Sabah oldu. Paditah tekrar selamlığa 
çıkıp tahtında karar kıldı. Oğlunu zından
cfan çıkardı. 

Cellada da: 
- Bunun boynunu vurl 

!er. 

Bir padifabla bir derviı hikayesi meı
hurdur. Bilmem işittiniz mi) 

Padişah: 

- Hayır işitmedim, o nasıl hiki.yedir, 
anlat da duyalım. 

Dedi ve vezir de anlatmağa batladı: 

ON AL TiNCi VEZiRiN HIKA YE.Si 

Evvel zaman içinde Aydın isimli bir 

padişah varmı§ 

Derviı upklara dönerek: 

- Ne duruyorsunuz. der, anlamadınız 
mı} Ya ocağı söndürün ı§ık git.sin veya· 

hut ocağa bir odun daha atın Aydın çık· 
ıın .. 

Padi..,hın adı aydın ve dervi§İn de adı 

l!Jık olduğu için ikisi de rümuz söyle
mişlermiş .. 

Padiphın da böyle irfan ehli ile ıaka· 
laşmak hoşuna gitmiş. 

lıte paditahım .. irfan sahiplerinin hü
kümdarlar nezdinde küstahlıklan bile 
affedilir. Biz burada senin kırk tane ve .. 
ziriniz. Hepimizi çok defa tecrübeden ge .. 
çirdin. İyiliğimizi anladın. Binaenaleyh 
vezirlerinin sözü sana küstahça da gelse 
onları hor görme ve yabana atma .. 

Padişah ta: 

Avda avlarurken atını tazılardan biri- Padişahın maiyetini teşkil eden adam-
nin arkasından sürdü.. Yolunu şaşırdı.. lar saraya geldikleri zaman padişah ta 
Maiyeti halkı da onu aradılar. Bulama- beraber zanru ile baş vezir onları karşı-
yınca saraya dönd'u!er. !adı. 

Padişah akşam karanlıkta ve orman- Padişalun kaybolduğunu onlardan 
da kalınca ne yapacağını şaşırdı. Orada haber alır almaz derhal bunların bu işi 
burada dolaşırken bir çoban kulübesi şehirde ve sarayda söyliyerek etrafa ya
gözüne ilişti .. Kendini belli etmeden ço- yacaklarını ve bu yüzden belki şehirde 
bana misafir oldu. bir fitne çıkacağını düşündü... Derhal 

Ertesi sabah çoban misafirine filA ko- bütün bu adamları hapsettirdi. 

yun sütü ile yağ, peynir güzel bir kah
valtı çıkardı. 

Padişah kulübenin önünde oturmuş 

siirüye bakarken bir küçük kuzu gör
dü. Kuzu, o koyundan o koyuna gidi
yor, fakat her gittiği koyun zavallı yav
ruyu toslıyarak kendinden uzaklaştırı
yordu. 

Baş vezir bundan sonra vezirlerden 
biri ile yüz kadar askeri alarak padişahı 
aramağa çıkardı. 

Diğer taraftan padişahın karısı da bir 
fitne çıkarmasın diye hareme : 

- Padişah bu gece mühim bir mese
le için vezirleri ile meşveret edeceğin
den hareme girmiyecektir şeklinde ha
ber yolladı. 

Vakıa ondan önce geçirdiği 9 ayda 
gene hayat varsa da o hayat. toprağa ya .. 

pışık nebat hayatını hatırlattığından -

zaten nüfus kayıtlarında da sayılmadığı. 
gibi - ömrümüz de hesap edilmez. Bu 
birinci devre yalnız bir nefes alacak ka ... 
dar kısa olmakla beraber hayatın en mü .. 

him devresi olduğu kolayca tahmin edi
lebilir. Çünkü o ana kadar bütün gıdası
nı annesinin kanında hazır olarak bulan 

çocuk o andan sonra havadan oksijen 
alacak, başka türlü gıdalarını da annesi· 
nin südünü emerek kendi vücudunda ha~ 
zırlıyacaktır. 

Şurası kayda değer ki yeni doğan ço· 
cuğun beyninde hücrelerin hepsi tamam 
olduğu halde hücrelerin İçerisi büsbütün 
bo;ttur, hiç bir türlü zeki. eıeri yok.tur ... 
Bir de yeni doğan çocuğun aldığı ilk ne
fesin, hayatının öteki ucunda verecegı 

SOi\ nefesin aynı olduğu dikkat edilecek 
bir teYdir. 

O kısacık andan sonra ömrün ikinci 
devresi başlar. Bu devrede çocuk bir ta .. 
raftan yaşaması için lüzumlu enerjiyi ha· 
ıı1 eder, bir taraftan da büyümesine Hl· 
zumlu olan ihtiyatları toplar. Bir rivayete 
göre çocuk daima ihtiyatlariyle geçiniı 

de, her gün yeniden aldığı gıdalarını da· 
ima ihtiyat tarafına koyar. Fakat bu fi. 
kir, her ay aldıkları maqı daima ban· 
kaya bırakarak, sarfedecelderi parayı çelı 
kesip bankadan alan tam burjuva fiziyo
loji hocalarının rivayetidir. Cerçelr.ten 
öyle olduğu lr.imyaca henüz isbat edile• 
memi~r. 

imanlar arasında aynlılr. da ömrün bu 
ikinci devresinde bqlar. Normal adam 
dediğimiz teY ilk nefesini alan çocuktur. 
O birinci ve kl9acık devrede insan yav· 
rularının hepıi biribirinin aynıdır, hepol 
aynı suretle ilk nefesi alır. Fakat ondan 
ikinci devrede arbk iki çocuk biribirinı 
benzemez. Biri daba çabuk büyür, biri 
daha yavaı büyür. Bir çocuğun büyüme
si oldukça yolunda gider, pek büyük lr.a· 
rışıklık çıkmazsa o çocuğa normal dem 
ama, her çocuk ayrı ayn tarzda büyür. 
Her halde insan ömrünün bu ikinci dev· 
resini ayırt ettiren allat yapmak ve top
lanmaktır. 

Ömrün üçüncü devresi bülUğ zamanı· 
dır. Bu devrenin büyük ehemmiyeti in
sanları kadın ve erkek olmak üzere iki
ye ayırmuıdır. Gerçi yeni doğan çocuiun 

da kız veya erlr.elı: olduğu telr.ilden belU 
olur. Fakat bü!Ui yqına kadar kız ve 
erkelr. 1eltillerinin batka bqka olmaauı· 
dan hiç bir netice çıkmaz. insan neslini 
devam ettirmek kudretini ancak. bu üçün· 
cü devrede iktisap eder. 

BülUğ devresinin ehemmiyeti bu ;ya· 
kınlarda pek ziyade artmıtbr. Bir taraf· 
tan kadınlık ve erkeklik horrnonlannın 
birbirine karı§masından hisı1 olan ka· 
rışık. insanların gittikçe daha iyi tetkilı: 

edilmesi, bir taraftan da hemen her türlO 
hastalığın bu bülıiğ devrelsinde hususi blı 
şekil almaaı, batl<a tabirler, bülı'.iğ devre
sinin kendisine mahsus hastalıldan bu· 
lunması bu devrenin ehemmiyetini pek 
büyütmektedir. Şimdiye kadar çocuklulı 
devresi için mutahassıs bir hekimlik ol· 
duğu gibi, bu yakınlarda bir de bülQJ 
yaşı hekimliği meydana çıkmıı gibidir. 

Ömrümüzün dördüncü devresi olan 
olgunlulc. çağında insan artık bedeninin 
muvazenesini bulmuıtur. Çocukluk dev• 
resinde hızla, bülı'.iğ devresinde yavq 
yavaş büyüyen insan bu devrede büyÜ
mekten kalır. ]çtimai bakımdan insanın 
en ziyade didindiği, yorulduğu devre bu 
olgunluk çağı ise de, fiziyoloji bakımın· 
dan bu devrede kadınla erkeğin birlete· 
rek nesli devam ettirmekten başka vazi· 
feleri yoktur. 

Bununla beraber olgunluk devresinde 
insan artık değişmez sanmamalıdır. Ha· 
yatta tam muvazene hali yoktur. lnaan 
bu dördüncü devrede fikirce pek çok de
ğiştikten başka, bedence de az çok deği· 
şir. Şu kadar ki bu devredeki değişmele
re artık büyümek denilemez. Küçülmek 
de değildir. yalnız değifme demelr. en Diye emretti. On alancı vezir hemen 

aeri atıldı: 

Bir gün bu padişahın yanına bir der

viş gelmi,, güzel sözleri, yerinde ve litif 
fıkralan ile padişahın muhabbetini üze
rine çekmiş. Beraber oturup geç vakte 
kadar konuşmuşlar. Hava soğumuş. O-

- Hakkınız var, dedi, kadın şerri bü

yük olur. Fakat ben de oğlandan soru

yorum. Cevap vermiyor .. Hakikat ne-

Padişah merak ederek çobana sordu: 
- Bu ne haldir ve koyunlar neden Bütün bunlar vezirlerin padişaha ne doğrusudur. insan oğlunun bir günü er· 

Padişahım, dedi. Sana 18.yık. olan turdukları odanın ocağına odun atmıı- bu kuzucu· tos arlar. k 
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Siz kef fi;i~; ... bakınız Haşmetpenah! 
G · tora böyle teminat veren Sebastiyano enç ımpara . . . . 

b .. t.. uhafız kuvvetlerını nıçın sarayın 
u un m k d" d ? bodrum zındanına sev e ıyor u. 

'rdil kendilerini bir bodrumda buldular. d "il{ Harem kısmına g< er. 
Bu iltifata, Sebastiyano gururla eg N gidiyorlar daha doğrusu ne- Bu bodrum, sarayın yeraltı zındanlıı-

.. rdi Sonra · ereye ' bul d ğu rdi ınalıviyetle mukabele göste .. "türülüyorlardı' rınm un u ye '. 
- Bunların hepsi güzel.. İ~ sözler re~::: hiç biri bilmi~ordu. İmparator Üçüncü Mişel daha veU-

ıut:una. .. Dedi. ~ ' -ndi söz değil .. iş sırası.. Fakat Sebastiyano, ne yapacağını ka- ahtlık zamarunda ve saltanata çıkmak 
Ben kendi ke,;diıne de bu işin üstünden için komplocularla bir oldu diye şilphe fasında kararlaştırmıştı. 
gelirdim amma .. Vazifem icraata giriş- · · Bodrum altLnda bulunurken işte bu bodrum zın-Harem dairesine gırınce ... 
nıeden önce haber vermektir. Ne emre- basamaklarını iwneğe başladı. danının hücrelerine kapatılmış ve bu-

Gittikçe kayboluyor 
Genç kızları yetiftirme usulü, eıkiıinc 

göre, çok deiiıti. 

E..k.iden genç kızlara piyano ve scrgef 

öğretilir, tulu veya yağlı boya resim yap· 
tınlırdı. Şimdi ite bir genç kız, tıpkı er• 
kekler gibi, hukuk, kimya ve tıb tahlil 
ediyor. 

Genç kızlar da, erkekler gibi, hayat 
mücadelesine atılıyorlar ve onlar kadar, 
hazan daha fazla muvaffak oluyorlar. 

Fakat. genç kızlar, erkeklerle tama-
men müsavi olduk diye, her iyi kadında 
aranan vasıflan edinmekten vaz geçme .. 
liler mi? Yani sadece birer <erkek kın 
olmakla iktifa etmeliler mi? 

Bence hayır! 
Eak.iden cvakıt geçirmek> için öğre

nilen tcYlerin bugün mi.nası yok. Çünkü 
zamanımızda, vakıt zateo o kadar çabuk 
geçiyor k.i, onun ıı:eçifini yavllflatmalı: için 

derseniz onu yaparı.ı.. İlle defa sarayın bu kısmına girın4 rada senelerce kalmıştı. 
İmparator, Hıristidiye baktı. . . olan muhafızlar etraflarına hayret için- Sebastiyano da şimdi saray muhafız.. Günleri çok dolu olmakla beraber, ev 
Hıristidi de arkadaşının izzeti nefsını de L.., kına bakın" yu"rUrlerken birden !arını topyekun buraya sevkebnişti. k al ki lı: 

çare bulmak lazım. 

ua " adınlığiyle ç lfb arı işi ço iyi telif 
kollamak istedi : eden kadın dostlanm var. Buna muka-

- Ha.,=etmeap .. . dedi .. Me:ıe:~i: Bay Ruzveltı·n a"" yandakı· bil, d1f4rda vazifeleri olmadığı halde, ev tim i't a
0
lfünize en uygun şekil e ru b 

fık itlerini utandırıc.ı ir ,ey tel&.kki eden, Yine Sebastiyanoya bırakmak ınuva 
•lacakır. o, bildiği ve uygun gördüğü bunları yapmadık.lanoı adeta iftihar ede-

n utku r ek aöyliyeo kadın ahbablarım da var. ıekilde hareket etsin.. son 
Bu teklif imparator tarafından da Bir çok kadınları gücendireceğimi bil-

Seb ti ano mekle beraber, erlı:eklerin ev kadınların-
derhal kabul edildiğinden as Y Guantanu·~ 2 (A.A) _ Salah.iyettar encümeni bugünkü toplantısında Roosc· 

~-v dan hoılandıklannı. çünlr.ü her fCyden 
Yerlere k~dar eğildi. . . ınahafilden bil"~'digın-· e göre reisicürn- veltin son beyanatıru neşredip etmeme-

• .-._;,4 d am ediniz.. wru Önce rahat etmek için evlendiklerini ıöy-
- Siz ... Dedi, lı:e,.;....... ev hur Roosevelt Amerikan donRnmasırun ğe karar verecektir. liyelim. 

Ben vazüernin başına gidiyorum... . Allantik d•nizindeki büyük manevrala- Nevyork Herald diyor ki : Milletım.ız' · ı d b 
t metresını ve ... Onun içı"n anne ere üıen ir vazife 

Sebastiyano, impara oru, d ğ b' '---·-a Huston zırhlısı üze-Hır' . odada bıraktıktan sonra o - rının ır >=ııw• 1914 - 1917 ye nisbetle daha iyi hazır- var: Kızlan bir liae veya fakültede olı:ur-
isüdlyi. . . k .+u rinde iştirak ed.ecektir. Bu ınanevrala- lanmış olarak Rooseveltin demokrasiler 

ruca kendi daiı esıne o,. · ik sahill · 
İlk . ak y e in adamlarından rın hedefi biltiln Amer a erını lehindeki hattı hareketini tasvip edi-
.. -. ış ~!ar ' eng ç A vrupadan ge!ecek bir taarruza karşı yor. 

birim çağırdı. müessir bir tarzda korumaktır. Nevyork Taymis, diktatörlerin dilnya 

On~;,.,di, derhal dedi, Koca Gôbeğin Londra, 2 (A.A) - Amerika reisi- üzerindeki tazyiklerine karşı bütün de-

da y geç bu ci.iınhuru Rooscveltin 3.yan ordu encü- mokrasilerin birleşmesi icap ettig'" ini meyhanesine git... Ora en 1 - kaı 
h b meni. ndeki beyanatına dalr Ameri ' söyliyerek diyor ki ·. lacaksın .. Gecikıneden enıen ur:ıya 

gelmesini ve beni burada. odamda bek- matbuatının yaptığı neşrıyat İngiliz ga- •Belki Rooı.evelt, metin itibariyle bi
lemesini söyle.. wtelerınde büyük bir akis yapnuştır.. zim hududumuz Fransadır dememiştir. 

Herif gittikten sonra başka bir muha- Taymi!'> diyor ki : Fakat reisicürnhurun sözlerini işitenler 
- Jki>icümhur Roo.scveltin beyana- F bi bedi kal ld " fız çağırdı. ransanın r e e o ugunu ve 

_Bütün muhafızlar derhal saray av- t ına dair Amerikan gazetelerinin yaptığı tıpkı bizim topraklanıntt gibi müdafa-
lusunda toplansınlar!.. neşriyatın reisicümhurun niyetlerine ası icap ettiğini anlamışlardır., 

Emrini verdi.. uymadığın ı zannetmek için bir sebep Paris, 3 (Ö.R) _ Vaşingtondan alı-
Ne yapmak istiyordu ? görmiyoruz. Vak.la Amerikan mebusan h be 1 .. Roo itin d k 

. . . .. . . . . . nan a r ere gore seve emo -
Bunu kendi de bilmiyordu. Yalnız bu- meclisınde bu sıyasete karşı muhaliflik · ı 1 t ' k' • 1 hind ki be 

rası er e eşrı L ınesaı e e yana-

ken, onlara ev kadınlannın bilmesi ll

zım gelen bin bir türlil ıeyi öğretmelr. 

annelerin yapacağı İftİl'. 
Bir genç kız yalnız cebir, hendese ve 

edebiyat değil, ütü. biçki, dikit yemek 
pİfirmek de bilmeli. Bir ev kadını çok 
defalar kocasını evine güzel yemelr.lerle 
bağlar. iyi yemelı::ler, güzel tatlılar ve 
putalar piıirdiği için çok güzel olnuyan 
bir kız4 daha güzel falı:at ev kadınlığın
dan yana daha ccalıib kızlara tercih 
eden erkekler tanıyorum. 

Anneler kızlarına ev kadınlJğını öğret
mekle, onların evlililr. hayatında mes ud 

olmalarını da temin edeceklerdir. 

yük bir komplo karşısında bulunuyor- hareketinde bulunuhnasıru bekliyebili- bnı Am ile um1 ,,_. L__ tlc 
er a um eUU1.r1 narare 

!ardı. Bu komplonun hududu nerelere riz. F~kat Amerika efkllrı uınumiyesi- tasvip etmektedir. Nevyork Tayrnis : Otomobil sigortaları 
kadar dayaruyordu? Komplocuların bu nin 1914 te olduğundan çok daha ziya- d kr il . ha il harp Nakliyat sebebiyle gerek şahısların, 
kadar cilret ve küstahlıkla hareket et- de lehimizde bulunduğunu kaydetme- hal•'Advrubpila Ameıno 'kasderı U''-tt g . k to b'lin kalabil •. 

'ced · bul la · ı•- dı ın e e erı a an s = ve mil- eıe o mo ı maruz ecegı 
meler! ve netı en enun uruna n mız ..,ım r. himm alab'lın ildir! b"t" uh al L.-- " 

il 1 lduk · De li T lgraf d' ki at ı e er. Amerika bu u un m tar ara ~~ ınau mesuU-
her halde teşkil t arının ° ça geıuş Rey 'cümhe ıybeor :tı ··ıed L_ müzaheret kararını alenen bildirmeli- yete müteallik olmak üzere yapılan 

ld - d lildi ısı urun yana ru o en .... -
o uguna ~ . · . !arına koca biı ri takip ettiği siyaseti muzaffer !almak dir. diyor. Reisicümhurıın bitaraflık ka- dört nevi sigortanın nakliyat sigortası 
Beş on reısın k~ndi baş . .. b . . <iddetle mücadeleye azmetrııi§ ol- nununda yaptıracağı tadilatın bu rnahi- adiyle o suretle resme tllbi tutulması 

sarayı işgal edemıyeceklerıne gore un-
1d~ " ti' d tefs' edil b'll B . yette olacağını tahmin ediyor maliye vekllletinden tamimen bildiril-

ların hir muhafızlarını da el- ugu sure n e ır e ı r. u sı- . · 
d sa_"'l~~e şe l hi t uzak bir yaselin esası mütecavizlere yardım et- Londra, 3 (Ö.R) - Taymisin Bedin mi~tir. 
; . etrııi§ . uruna: ç e ınemek ve demokrasilere yardımda bu- ve &ma muhabirleri, Rooseveltin be- -·-
tımal teşkil etmez . . . ıunınaktır. yanatı bu iki payitahtta hırçın akisler Beş konaklı yol MUdafaayı kurmak ıçın her ıeyden · tı" b'lclir' Jar t 

.. sadakatin- Nevs Chronide, Ingiltere ile Amcri- yap gını 1 ıyor . talyan gazetele-
evvel mudafaa unsurlannın kanın müştereken Fransanm tamamlığı- ri tecavüzlerinde ölçüyü çoktan kaçır- - BAŞTARAFI 4 NCÜ SAHİFEDE -
den emin olmak lizundı. d t 1 garanti etmelerine dair 1919 da Vil- mış olup ;Rooseveltin sözlerlni iktısadi En oon, ihtiyarlık dcvrC9i önceki nisbi 
Muhafızlar saray avlusun a op an- "' l'tik d - d - h b zul----, B d d 

l aptığı beyanat ile Rooseveltin po ı a a ugra ıgı ezimeti saklamak muvazenenin o ........ ır. u evre e 
dık!arı '"man Sebastiyano on arın or- sonun y tfedi ik b" .. _,___ b" .. h 

- ' · diki beyanatı arasında bir münase- arzusuna a yor ve Amer· anın iş- insanın utün uzuv~ın, utun onnon-
tasına çıktı: = örerek eğer 0 zaman Amerika el- sizlikle mücadele edebilmek için Avru- !arının kıymeti azalır. Hastalık denile· 

- Acamiler ayrılsınlar.. 
1 1 ki g ıniyesi Vilsona müzaheret et- pada bir harbi arzu ettiğini iddia edi- bilceek bir hal olmaaa bile hayat zayıf-

Dedi .. Acaıni dediği bir gece evve ge - ." umlsaud bugün dünya .nmdiki ..... _ yorlar. tar, kuvvetten dütcr. Yalnız beyin, inaan . 1 y . dam]anydı. ılllJj o Y ı ,-.. .,... • . 
ll\1§ 

0 an .engeçın a dılar. !ardan çok daha mesut şartlar içinde . Jurnale Di~ya.da Gayda, Roosevel- oğlu yeni doğduğu vakıt tek.ilce tamam 
Bun~ bir Uı_r".1a .aynl. rdi . bulunurdu, demektedir. tın şahsına agır hucum\arda bulunuyor. fakat bom boı olan beyin bütün hayat 
Sebastiyano iklncı cmrı ve · rald d ·· J V · t 2 (AA) csna11Jnda olduktan sonra, ihtiyarlıkta da - . bırakın ve beni takip Deyli He a ~~ e yazıyor_' .. aşıng on, .. . - Mebusan mec-

Sılahlarınızı _ Bir harp takdirınde Amenkadan lisı bahrıye encuıneninde beyanatta bu- - if)emcmelı:ten paolanmlf dcğaoc -
edin.. yardun göreceğimiz keyfiyeti bizlere lunan cümhuriyetçi mebus Maas Al- kudretini muhafaza eder. faaliyeti de 
Emrı'n mah.iyet ve maksadını bilmi- bil I f · .. 

ferahlık verecek mahiyettedir... Faka~ manyanın Carolines adalarını Japonya- arttıra · ir. asan son ne uini vcnp goz4 

Yen muhaf••lar, ellerindeki silS.hlarını d k b 1 b · b' 
>..&,, bizi asıl sevindiren cihet bu beyanatın nın muvafakatiyle tahkim etmekte ol- (erini yum u tan aonra i. e eyın ır 

bıraktılar \ ' e Sebastiyanoyu takiben sa- dd dah 
raya girdiler. 

harbi derhal uzaklaştırmış olmasıdır. duğuna dair mevsuk haberler almış ol- mü et a Y&J&r. 

Koridorlardan geçtiler. 
Vaşington, 3 (Ö.R) - Ayan hariciye duğunu bildirmiştir. 

Tarihin Gizli Cemiyetleri •-n, .• -.-ıı 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilat~

Tefrika : 13 
.. ı\Jınanya , papanın ve engizisyonun 

beşer vicdan ve insan hürriyetine el 
Uzatnıasına en ziyade mani o!ınağa çalı
§an bir yerdir. 

A.lnıanyada bu sıralarda 1232 de he
nüz tamamiyle hıristiyanlaşmamış ve 
Yarı putperest insanlar vardL Bilhassa 
Friz ve Sakısa'da, yoldan mahrum dağ
lık ve dört tarafı da dereler ve batak -
lıklarla çevrilmiş yerler de zahiren hı
ristiyan görünen Almanlar hakikatte es
ki dinlerine sadık id~r. 

Papa Grngoarın bu tarihte Mayans 
-vani matbaacılığın icat edildiği yer
A.~vekine ve doktor Kontrada yaı:dığı 
bir mektupta halkın kurbağaya ve si· 
Yalı kediye taptığını ve kurbağaya ınah
•~s Ayinlerde, gece yarısı mum ve kan
dil sÖndürülerelc kadın ve erkekler ara
' ırıda hir cok cirkin haU~• rer-an et-

Nakleden: F; Ş. B. 
nıu,;ıuı-. . . . 

Papalığın ve engizisyon ceınıyeti~n 
bu hale karşı hareketsiz durmasına ıın
kan yoktu. Bunun için Mayansta papas
lardan, kontlardan mürekkep bır meclıs 
te dinsiz Almanlara karşı bir haçlı se
te~ yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu karar üzerine bir kaç dinsiz veya 
raftti diri diri ateşe atılmıştır. Fakat 
Mayansa dönüşte, doktor ~onrad ve "'."

. 'törlerden Freı· Kerar hır pusuya dil-
gızı !edil . t' şlirillmüş ve her ikisi de kat mış ır. 

Bu hild.ise, sllAhlı ve kanlı mukave

metin patlaması demekti! 
Alman dinsizlerine Stadiııg adı veril
kte idi. Bu h3ddenin ertesi sene, haç

:ekuvvet, başında bir Arşivek, dilk 
Hanri dö Braban, Hollanda kontu Flo
rent olduğu halde Standigler üzerine 

yürümüştilr. • .. . -

sındaki çarp~ma çok çetin olmuştur. 
Haçlı kuvvet, bu mücadelede 6000 den 
fazla dinsiz ve raiızi öldümıüş ve Sta -
ningler, fevkalade şecaatlerine ve cesa
reUerine rağmen fazla kuvvet karşısın
da çok fazla ezilmi§lerdir! 

Nihai zafer haçlılar elinde kalmakla 
beraber, bu zafer papaslara çok pahalı
ya mal olmuştur. Aynı zamanda gerek 
Albijoalar kat'i şekilde dehalet etıne -
mişler ve taraf taraf ınukavemetler, ta
arruzlar devan1 c1nıiştir. 

Engizisyon buralarda kat'i bir muvaf
fakıyet ve netice elde edemiyeceğini an
lamakla, kendi kendisine aczini itiraf 
ve kabul etmiş mevkiie düşmüştür. Bu
nun için de daha müsait bir zemin, da
ha uysal bir memleket bulmak lftzım -
gelmi§tir. 

Engizitörler ve papalık makamı en 
müsait zemini Ispanyada bulacaklarına 
hükmetmişler ve bu sebeple engizisyon 
Pirene dağlarını aşarak ispanya toprak
larına geçmiştir! 

-7-
13 üııcü 4'ırda lspallyW ~°"' 

Engizisyon cemiyeti, prensip itibariyle 
cenubi Fransa ile hemhudut Ispanyol 
eyaletlerinde yerleşmiştir. On üçilncil 
asırda engizisyonun Ko il şehrinde fa
aliyette bulunduğunu gösterecek bir ve-

- . -

G.A. 

aliyeti sadece Lerida ve Barselonda ol
muştur. 

1248 senesinde papa kısa bir emirna
me ile mahalli papas tarikatlerine din
sizlerin ve rafıztlerin takibi lüzumunu 
bildir1Y14 ve aralarından bazılarını da 
engizisyon memuriyetine tayin etmiş ve 
o zaman Aragon kralı birinci Jaka tabi 
olan bu yerlerde faaliyet emrini vermiş
tir. 

Ispanyol Döminkenleri bu ve bunu 
takip eden ikinci emir üzerine ispanya
da da Albi, Karkason, Beziye ve Tuluz 
şehirlerindeki facıa ve zulümleri yap
mağa koyulmakta zerrece tereddüt gös
termemişlerdir. 

Döminkenlerin bu faaliyetinin papa -
lık makamını son derecede memnun bı
raktığı, papa dördüncü ödenin buralar
da eng!zitörlük haklc.ıru sadece kendile
rine bıraktığı haklandaki tahriratından 
anlaşılmaktadır. Bilalıara papa, bu en
gizitörlerin papalık makamından başka 
hiç bir kuvvet tarafından azledilemlye
cekleri imtiyazını vermiştir! 

Bu hudutsuz salfilıiyetler, yıkılmaz 
imtiyazları alan lspanyollar Döminken
leri Piyer dö Tonen ve Piyer dö Kadi
retanın reWiği altında Barselonada faa
liyete geçmişlerdir. 

Kastelbon Vikontunun kızı Ermezina ... -

- -
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Enver Paşanın Ruslara 
ver~iği ültimatom 

Müddet yirmi dört saat geçtiği halde 
Ruslardan hiç bir haber yoktu 

Enver p"fllllın Sovyet Ruoyaya vermİf 
olduğu 14 gün mühlet birer birer geçi-
yordu. Oltimatomun tesiri ne müabet ve 
ne de menfi olarak görülüyordu. Enver 
pata evveli ültimatomun Rua kumandanı 
tarafından Moakovaya gönderilip gönde
rilmemesinde tereddüt etti. Fakat Rus
larda da bir silk.Ut devreai görününce ül

timatomun mü.bet neticesini ve fayda

sını görmüı olduğuna kani olarak kendi 
hazırlıklarına batladı. 

Pol Hakyanda ordu karargahı tesis 
edilmiıti. Paııa burada bütün Özbek, 
K.ırglZ ve Türkmenlerden gelen gönüllü
leri, Basmacıları bir araya top1am1.1 on
lara aakeri disiplin altında çalışma ver
mekte hareket talimlerine baılatını~tl. 

llk günlerde çok acemilik devresi ge· 
çİren askerler bil&bara bu itte çok iyi an
)llftılar. 

Enver pAfA mütemadiyen bu a.a.kerleri 
teftit ediyor ve her gün görmÜf olduğu 
netice ltarııaında biraz. daha memnun olu
yordu. 

Nihayet 14 üncü gün tamamlanmııtı. 

Mühlet Üzerinde 24 ıoaat'i gcçmifti. Fa· 
kat Kızıl ordu namına kumandanlığından 
ne müsbet ne menfi hiç bir cevap gelme
mitti. 

Bu vaziyette Rusların muhasemata de
vam etmek niyetinde oldultları anlaşılı

yordu. Enver paıa. bunlara vermiş ol
duğu ültimatomun bir boş sözden ibaret 
olmadığını ve ıimdiye kadar olduğu gibi 
böyle bir parlayıp çabuk sönecek bir ha
reketin başında bulunmadığını isbat et
mek. istiyordu.. Birdenbire muhasemata 

geçmek de tehlikeli bir hareket olabilir
dL Zira. posta, telgraf gibi vaıııtalardan 

mahrum olan Türlr.istan da belki ültima
tomun cevabı gecikebilirdi. 

Mamaafih Ruslar tarafından Kızıl or
dunun TürkUtanı tahliye için de emir ve
rilmemişti. Şu halde vaziyet gün geçtik
çe daha büyük bir vuzuhla meydana çıkı· 
yordu. 

hürriyet taraftarları araıında kendi.tni 
mes'ut gÖTÜyordu. Fak.at bu başlı baıına 
bir alemdi. Hele kararıı:ahın etrafı görü
lecek bir manzara idi. Muhtelif kabilele
re mensup Özbekler, Kırgızlar, Türkmen-
ler. Tacikler arasında bir de Kazaklar 
kantmlflardı. Bu suretle tam bir millet· 
ler koleksiyonu olmu,tu. Hele Kazaklar
dan Raiyct i:ıminde bir zat vardı. Bu zat 
Enver pa§&yı çok severdi. Buharaya gel
diğini duyunca aradı ve onu hulara.le ya-
nana gitti . 

Enver paşanın etrafında toplanan 
muhtelif milletlerin kendilerine göre ga

rip i.detleri vardı. Hele göçebelerin h• 
yatı ... Enver pafa bir kaç defa bunların 
yurtlarına da gitti. Boı zamanlarını on· 
ların hürriyet havası içinde geçen yurt· 
larında geçirdi. 

OnlaTın bilhassa yemeklerine bayılu
dı . 

* 
Bayaon civarında Kızıl ordunun 2,00(; 

den fazla askeri vardı. Bunlar Dötcmbe· 
den sonra burada toplanmııJardı. 

O civarda bulunan Basmacılarla ya. 
vat yavaı müsademcler olmağa batladı. 

Bu müsademelerin mübim bir kıarnıru 
Enver paşa bizzat idare ediyordu. 

Paşa askerlerin öldürülmesinden ziya. 
de esir olarak alınmala.rlna ehemmiyet 
verilmeaini emretti. 

Artık yer yer ufak tefek müsademelcı 
başlamı,b. Paşanın idareai altında olduk 
ça geniş: bir arazi de vardı. 

Karatekinden itibaren Kurgantepe. 

Feyizabad, Balcıvan, Döşcmbe , Hisar 

Sarı Asyaya kadar olan bütün mıntaka· 
ları elinde bulunduruyordu. Bu mıntaka. 

larJn hepai de a.akeri tertibat altında idi. 
Maamafih bu ilk müsademelerin tid 

detlendiği görülmedi. 

Haziran baıı olmuıtu. Yavaş yavq 
Stepin hareketi b..,JamıftL 35 dere-

Enver pap gün geçmesinden biraz 
ceyi geçen bu aıcaklarda aJı.şık olmıyan· 

da memnundu. Çünkü her yeni gün as· 
lar ne le.adar aıkıntı çekerler. ketleri biraz daha muntazam şekilde ve 

bir emir altında harp ebneği öğretiyor- Hele böyle yerleri görmiyenler için 
du. Maamafih Enver paoaıun kendisine yaz günleri hakikaten yak.ıct ve taham
ve kendi gibi bu mücadeleye atJlanlaTa mülfenadır. 
mütbio bir emniyeti ve itimadı vardı. Böyle bir günde idi. Enver pata muh 

- Evet ... Diyordu. Ayni maluad ayni 1 telif mıntakalardaki Basmactlarla sıka m· 
gaye ve ayni hedef uğrunda çalıtan bu kı temat ediyor, ona göre tertibat ah
inıanla.r mademki yapacaldan iti biliyor... yordu. 

lar şu halde muhakkak muvaffak olacak· Henüz çolı: erlı:endi. Pap. her gilnU 
!ardır. gibi banyosunu yapmak üzere b.amama 

Enver pap.nın bu husu.tali dlitünceıi ' girmiıti. Birdenbire kaput vuruldu. 
doğru idi. Çiinlı:ü en basit bir lr.öylü bile Patanın filvaki hamam müddeti biraı 
silahını alıp Enver pafanm yanına gelin .. uzadı amma .. Bu zaman içinde taciz eda
ce hürriyeti ve memleketinin hürriyetini memesi li.zım geldiğini adamları bilirler· 
istiyor ve onun için dövüımeie hazır ol- di. 

duğunu söyliyordu. B d nb' k ul 
1• u· e ıre apı vur unca papna 

Enver p&J&nm böyle kalpleri vatan her dakika kulağı k.irifte olduğu için sctı· 
hürriyeti için çarpan uker)crinin yek Unu lendi: 
gün geçtikçe artıyordu. 

- Ne vaT} 
Bahasaa Mayu sonundaki rakam pa

f&YI çok sevindirecek kadar yükaclmiıti. 
Paıa bunlan muhtelif mıntakalara dağıt-
mağa baılamııtı. Evliyakul, Abdülrcsül. 
Cabir gibi kumandanlann reisliği altında 
bir çok Baamacılan bir mıntakaya topla
mt§h. Bunların yanı başında evvelce et

- Bir posta geldi. 

··BİTMEDİ--·-Hıfzıssıhha meclisi 
bu hafta toplmuyor 

rafındıo toplanllllf olan milli kongrenin Vilayet hıfzıssıhha meclisi, önümilz· 
ileri gelenlerinden olan Adil han da var- deki hafta içinde aylık toplantısını ya 
dL F erane civannda büyülı: bir maiyet parak vilayetin ikinci kanun ayı sıhhal 
ae Enver P&J&nm emri altına giren bu işleri blilnçosunu gözden geçirecek ve 
zat da Pol Hakyana gclmi~ ve birleıımiş- bazı kararlar alacaktır. Haber aldığımı
ti. za göre ikinci kanun ayı, Sıhhat işleri 

Türluncolerce iami pek meıhur olan 
Hüdai de büyük bir grupla Enver p&J&oın 
yanına gclm~ ve onunla bir safda harbe
deceğini söylem.itti. 

Ka,.iferden de ayrıca bir ıırup 'i:elmiı-

bakımından normal bir ay olarak kay
dedilmiştiı' . Grip hastalığı hafiflemiş, 
diğer mevsim haslalıklarında da büyük 
bir azalma müşahede olunmuştur. 

•• •• • ••• ••••••• ••••••• ••••••••••••• ••• •••••: 
ti. Bunların başında Hoca Hekim bulu- : • 
nuyordu. Hoca Hekim 80 YllJında bir: ZABJT ADA l : . 
ihtiyardı. Fakat böyle bir ihtiyar için kal- :,111111111,,,,,,11111111111111111,, 1 •••••• : 

binde bir vatan atkı olduktan sonra vü4 

cudun ne ehemmiyeti olur. 
Bu ihtiyar C!yle ıiddctli tclı:ilde hareket 

ediyordu k.i ... Bunu ıı:ören idcaliotler için 
bu zattan daha güzel bir idealist tipi ta-

Kemerde Kadir oğlu Şükrüde bir bı
çak görülerek zabıtaca müsadere edil
miştir. Atatürk caddesinde Mehmet oğ
lu Reşadın üzerinde de bir bıçak görü
lerek aluunıştır. 

savvur edilemez. * Kemerde Malik oğlu Mevlı'.ıt ve 
80 yapnda bütün barabiyctine rağmen Demir oğlu Zekeriya kavga ederek bir

kuvvetli ve zinde idi. Bir çolr. gençlere birlerini yaralamışlar ve yakalanmışlar
kuvvet verecek vaziyette bulunuyordu. dır. 

Bunlardan batl<a Azerbaycandan Yu- * Evvelki gece gayri muayyen bir 
suf Ziya da ııelmifti. Yanında Sadrettin saatte Basmahanede tütüncü Zekeriya
Han, Abdülhamid gibi zevat ta. bulunu- nm düllinına gıren Süleyman ,.e M.eh-
yordu. n~ot ,.1,..1.,.,,.. lr~l ..... ı A 1• • . 
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Çocuğunuz mu 
olacak? 

Ohalde,una 
dikkat ecliniz-
Son bir kaç ıene içinde doğumu ko~ 

laylaıtıracak bir çok ilmi muvaffakıyet
ler elde edildi. Yeni usul ve tedavilere 
göre, doğum tehlikeleri hayli izale edil-
mittir. 

Sadıkın beni ikinci defa olarak 
,ebe baakmaaı her halde üz.eri • 
ıne çocuk ve analık mewliyetleri-
11i yükletmek ve beni evime bağ. 
lamak içindi. 

Mutahaasıslar, doğumun selametle hu
ıule gelebilmesi İçin ellerinden geleni 

1 yapıyorlar. F alcat anneler de, ilmin bu 

Bu hareketin ne kadar doğru 
olduğunu ben ancak ,imdi anlıyo
rum. Fakat o zaman bunu çok f e
na bir hareket telakki ediyor -
'dam. Maamalih, · aırcuı düşmüş 
'iken aöyliyeyim, benim tabiatimi 
anlamtf olmtUı lazımgelen Sadı • 

ılıın benim ev ve yuva kadını ol-
ı madığımı, olamıyacağımı anla· 
ması, beni bualunaaı lazımgelir • 
Ji. V akta böyle bir fey yapaa idi 
o zaman ve ilk önce ben itira 
ederdim. Çünkü her 1eye rağmen 
lıocamı aeviyoram. Fakat değil 
mi ki ev kadını olamayıcaktım, 
olmağa çallf171ıyordum, daha o 
zaman bana (ne halin varaa gör) 
demi, olaa idi belki bugünkü elim 
mevkide olmaulım. Maamalih 
benim bu •Öz.lerimi kendimi ma • 

1 %U1' göatermeğe çalıımak için ile
ri sürülmüf vesile ve bahaneler 
~klinde de telakki edebilirainiz.. 

Ç ocak mesaliyeti .. 
Analık menıliyeti .• 
Evl~ndikten aonra yuva menı- sun .. Doğru .. Arasıra sokağa çıkı-

liyetini hi .. etmemif benim ıçın yorum.. Fakat her gün değil .• 
banlar da kolay atlatda aeylerdi. Ha/tada ya bir:. ya iki .. Onlar bu-

, · ilk çocuğumu ncud dl~tırm11 nu her gün gidiyorum diye sana 
İ•em ikincisini de öyle alı,tırıyor- •Öyliyorlar. Fena maksatları İfte 
ilum. Hizmetçi yine gitmi~ti. Ve bundan belli .. Hem aokağa çıktı
ben, öğleden sonraları iki çocuğu- ğım zaman lazla faz.la bir aaatçik 
mu uyutup günde bir iki saat so • kalıyorum. lnsal et .. Sen her gün 
kağa çıkıyordum. Ama diyecek • dışarıdasın .. Bir çok kimseler gö
ainiz ki çocuklarını da beraber rüyorsun .. Benim bütün günümü 
alıp neden çıkmıyorsun .. Onların böyle dört duvar ortcuında ve ya
da havaya ihtiyaçları yok mu?.. payalnız geçirmekliğim revayı 

Hem havaya ihtiyaçları vardı hak mı? 
hem de küçüğün arabası vardı. Sadık hiç seıini çıkarmadı. Bü
Ba arabayı, en 1ıkmdan, en paha- tün gece konufmadık, sabahleyin 
lııından aldırmı,tım. Söz.de ıo. giderken: 
hakta fiyaka ıatacaktım. ilk ço • Akrabalardan bir kadıncağtz. 
cağam onunla bir kerre gezdi. var .. dedi. Ona bugün haber yol
ikinci çocuğum hiç binmedi. Ara- lıyacağım .. Haltada iki gün öğle
ba evde arabalık vaz.ileıini terk- den ıonraları gelıin çocuklara ne
etmif, yatak vazifesi görmeğe z.aret et.in .. Sen de o evde iken 
ba!tlamıftı. Eğer hizmetçim olıa ıokağına çıkar, gideceğin yerlere 
idi, onu güzelce geydirir, önüne gidenin .. 
yalnız benimle beraber çıkacağı •• BİTMEDİ •• 
günler için beya, kolalı ve ke • URF ADA 
narlı dantelalı proıtelci bağlatır 
oe beraberce hizmetçim, çocuğa- 17 yaşında bir genç 
man mürebbiyesi bulunduğuna arkadaşını öldürdü.. 
göstermek için çıkarırdım. Fakat Urfa (Hususi) - Bir müddet evvel 
kendim çocuk araban iteyim .. Al- 18 yaşında Şükril ile arkadaşı 17 yaşm
lah böyle bir fey yazdı iıe boz • da Ali, bi1Ardo oynarken kavga e~ler 
nın diyordum. Meğer Allah böy- ve o zamandanberi iki genç arasında bir 
le bir fey değil .. Bundan bin kat gerginlik başlamıştır. 

mesaisine yardım ediyorlar mı acaba 1 ~ 
Zira anneler, bedeni ve fikri teşriki 

mesaide bulunmıyacak olurlarsa, bbbın 
gayretleri boşa gider veya istenilen neti
celeri vermez. 

MODA KURBANI..ARI 
Son zamanlarda bazı ahali azami de

recede zayıf olmıya, zayıf olmak şeklin
de telakki ettiği için, kendisine lhımge
len gıdayı bile almaktan çekiniyor. Maa
leaef bu moda, bir çok diğer kadınlara 
da ıirayet ederek, filmlerde, mecmualar
da görülen narin tiplere benzemek heve-
ıi artın11tır. 

Bunun temini kolay değildir. Zayıf 
görünmek isteyen kadınlar, açlığa ta
hammül ediyor, hatta hazan kendilerine 
tamamen zararlı olan gayri 11hhi tena
ıübü temin etmek için muayyen _ilaçlar 
bile almaktadırlar. 

Halbuki bugijnün modası deynek gibi 
kollar ve bacaklar, elliz kalça ve apğı 
yukarı düz göğüs, ancak vücut hayati
yetini, ııhhatini feda etmek pahasına elde 
edilebiliyor. 

Moda uğruna yapılmakta olan bu lü
zumsuz perhiz, perhize tabi olanların ph
ti zararlarını mucip olmakla beraber, 
ileride kendilerinden doğacak çoculdara 
kadar tesirini göstermektedir. 

ÇOCUcUN GöRDOcO ZARAR 

Buna mi~al olarak, lngilterede pek 
meıhur olan genç bir kadını gösterebili
riz. Bu kadın bir aktristir. Zamanın mi· 
yarlarına göre, gayet narin bir vücuda 
malik ve adeta uçacak kadar hafif ve ha
reketli bir tiptir. Bittabi bu nahafeti te-
min etmek için aylarca perhiz ve bir o 
kadar da idman yapmıştır. 

Dünyaya gelen çocuk, o kadar narin 
yapılı değildi. Fakat az çok ufak ve 
asabiyete meyyal bir ıeydi. 

Günün birinde hu genç kadın, !fr ürsıh
hat bir delikanlı ile evlendi ve bir sene 
ıonra da bir erkek çocukları dünyaya 
geldi. 

Ukin asıl şayanı dikkat cihet, çocuk 
diş çıkarmağa başladığı zaman kendini 
göstermi~ti. Dolctorlar gelip muayene et
tikleri :ıaman çocuğun dişlerinin cevher 
ve kuvvetten mahrum olduğu görüldü. 
Zavallı yavrunun dişleri, peynir gibi mu
kavemetsiz idi. Dielerin üst kısmını bir 
bıçakla kesip ayırabiliyordunuz. Ve bit
tabi böyle dişlerin iee yaramıyacağı mu~ 
hakkaktı. 

Bunun ıebebini, çocuğun doğumundan 
evvelki zamanlarda aramalıdır. Anneıi
nin kendisini beıleyİf tarzında aramalı
dır. 

ve yiiz bin kat beterini yazmıf, Evvelki gün Halk.evi avlusunda kar
han de bozulmamak üzere.. şılaşan iki arkadaş arasında gene bu me-

Bir gün, naıılaa arkadQ.flardan seleden bir münakaşa başlamış ve az Çocuk doğurmadan evvel annelerin 

b• • · • d d l sonra bu münakaşa büyilyerek bo~•"- kendilerine bakma11 lüzumunu bir tarafa 
ınnın evın e çeneye a mıf ve o-y 

ı.al ma halini alm•.,.ır. bıraka1ım, herhangi ıımfa mensup oluraa geç R mı1tım. "'l· 

S d ı. b d l • Bir aralık Şükrü, iki yüzlü bir bırak olaun bütün gebe kadınlar, gebe bulun~ a ıR eve en en önce ge mıı. -s 

K w ı. l d ı. 1 çıkararak Alinin baldırına saplam• ... Ali, dukları dokuz ay zarfında iaabi, ruhi iiçügü Raryo aıın a Rafı ırccuı • ~ 
na ağlar bulmuf.. Tabii altı arı • elindeki şemsiyesiyle bir mUddet keneli- ahvaline bile dikkat etmeli ve tabii bir 
mk gibi .. Büyük te yerde ve ma- ni müdafaaya çalıştıktan sonra, fazla hayat ıürmeğe çalıımalıdır. 
Jıasla oynıyormuı.. kan kaybetmiş olması yüzünden yere Bugünkü medeniyet, bizi çok yübek, 

yuvarlanmıştır. Ali, aldığı yaranın tesi- aeri hayat yapmağa mecbur ediyor. Son 
Kocam beni görünce açtı ağzı-

nı, yamda gözünü .. Neler aöyle. riyle derhal ölmüştür ve vaka mahalline otuz ıenedenberi hayat 0 derece çabuk 

d 
yetişen zabıta katili yakalamıştır. deiiıiyor ve ilerliyor ki, kendimizi alıı-

me i neler.. KomfUlar, benim 
yokluğumdan istifade ederek Katil, cUrmünü itiraf etmiş ve meşhud tınnakta ıüçlük çekiyoruz. 
ona: suçlar kanununa göre muhakeme edil- Gebelik zamanında bir anne, hariçten 

K h 
mek üzere Ağırceuya verilmiştir. ıelebilecek bütün ıinirlendirici hidise-

- arın er tanrının günü ba 
manımcukları böyle bırakıp gi.Ji- Bir köylü bir kızı lerden aakınmağa çall§malıdır. Buna 
yor.. Yavruculdarm ıaatlerce kaçırırken öldürdü ebem~i~et ve~me~ek, dünyaya gelecek 
ôoaz avaz haykırmaları hepimi • Denizli (Hususi) - Denizlinin Kay- ya~ ıç.ı~ te~lıkelı olmakla beraber, an
~in yüreklerini parçalıyor .. demiı- han köyünden Hüseyin kw Cemileyi n~:ı dahı dogum anında mutazamr ede-
ler.. kaçırmak lstiyen ayni köyden Ahmet bilır. 

Sadıkın bu hiddetli ihtar ve Aktaş, Cemilenin mtimanaati üzerine Tıbbın tavıiyelerine kulalı: vererek ha-
a.zarlarına ağlıyarak cevap ver • kızmış, elinde bulundurduğu tabancayı reket eden binlerce icadın olmakJa bera
Jim: Cemilenin göğsüne s~, çıkan kur- her, gene binlerce lcadm bu hu.ama hiç 

- Sadıkçığım .• dedim .. demek ~nlarla yaralanan Cemile Memleket ehemmiyet atfetmiyerek gebelik &nıarın
ıen mahalle karılarının ıözlerine hastanesinde 24 saat sonra ölmüştür... da da, her zamanki gibi hayatlarına de-
inanıyorıun da karına inanmıyor- K:ıtil Aktaş yakalanmıştır. varn etmekte bir mahzur görmezler. 

Fransız imparatorluğu 
Fransız vatanının himayesindedir 

DANSETMEK 
Anne olmak üzere bulunan bazı mo

dem kadınların söyledikleri işitiliyor: 
- Çocuk doğuncaya kadar geçecek 

zaman o kadar uzun ki, bütün lüzumlu 
tedbirleri almak güç oluyor. Hele danset-
meğe dayanamıyoruz. 

Paris 3 ( Ö.R) - Mebusan medisi Fransız arazisine dokunu1amı- Halbuki dünyaya hakikaten gürbüz 
yacağı hakkında şu takriri kabul etmiştir: Fransanın gerek Avrupa ve aağlam bir çocuk getirmek uğrunda 
lotasındaki arazisi, gerekse imparatorluğun ve kısmi vatanın himayesi dokuz ay, içkiyi, ıigara)'l, eğlenceyi ter~ 
altında olup bu arazi üzerinde Fransız hükümraniyeti temyizi kabul ketmek hiç de ağu bir feY olmaaa gerek· 

dmez, başkasına devir veya taksim olunamaz. tir. 
Paris 3 (Ö.R) - Fransız ayan ve mebusan medis1eri reisi cümhur lıtikbalin çoculdarını aailam gijrbüz 

intihabı tarihinde küçük bir tadilat kabul etmişlerdir. intihabın 1 O ni- vücuda getirmek için, bugünkU anne ve 
sanda yapılması lazımdı. Fakat bu tarih paskalya yortusu olan pazar- babaların aağlarn ve gÜrbüz kalmaları 
teai giinüne tesadüf edeceğinden mebusan ve ayan medislerinin ogÜn lazımdır. Çocuk dünyaya getirmek bir 
Veresayda milli kongre halinde toplanmaları mümkün olaımyacaktır. nevi inaan yaratmaktır. Yaratmak gibi 
Bn Jllr~nlıa İntihan h;r ~=-... ..:•'"'-""'' v .. l" l R~A• " .,.;.,,.,. ~·-mh.. aHnH ulvi bir hldieeyj gelifi vüzel kafJllıyarak 
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Yeni Barem 
Büyük Millet Meclisinde 
Bütçe Encümenince hazırlanan 

Barem Kanun projelerinin 
metinlerini neşrediyoruz 

Devlet memurlarının maaşlarının tev
hit ve teadülüne dair olan 1452 sayılı 

kanuna ek kanun layıhası ile devlet 
müesseseleri memurları aylıklarının 

tevhidi ve teadülü hakkındaki kanun 
lAyıhası bilyük Millet meclisi bütçe en
cümenince hazırlanmıştır. Layıha şu • 
dur: 

Madde 1 - Maaşlı devlet memurla -
rımn (HAkimler ve muallimler dahil, 
subaylar ve askeri memurlar hariç) de
receleri ve her dereceye ait maaş asıl
lariyle tutan aşağıdaki cetvelede gös
terilm~c;tir: 

Derece 
1 
2, 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Maa, asılları 
150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

Tutarı 

600 
50-0 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 
40 

Mad<k 1 - Aşağıda yazılı müessese
ler memurları bu kanun hükümlerine 
tabidir: 

A) Sermayesinin tamamı Devlet fa -
rafından veTilmek suretiyle kurulan lk
tısadi teşekküllerin teşkilatiyle idare ve 
mürakabeJeri hakkındaki 3460 sayılı 

kanun hükümlerine tabi teşekküller, 
B) Hususi kanunlarla kurulan banka

lar ve teşekküllCT, 
C) Devlet veya mülhak veya hususi 

bütçeli idarelerce veya yukarıki bent
lerde yaz.ılı teşekkül ve bankalar tara -
Imdan sermayesinin yarısından fazla~n
na iştirak suretiyle kurulan teşekküller 
ve bunların aynı nispette iştirakleriyle 
vilcut bulan kurumlar. 

DERECELER 
Madde 2 - Birinci madde hükmüne 

giren bilumum müesseseler memurları 
için 14 derece tayin ediJmiştir. Bu dere-
celere ait aylık asıllariyle tutan aşağı-
daki cetvelde gösterilmiştir: 

Derece Aylık aslı Tutarı 

1 150 600 
2 125 500 
3 100 400 
4 90 300 
5 80 260 
6 70 210 
7 60 170 
8 50 140 
9 40 120 

10 35 100 
11 30 85 
12 25 75 
13 20 60 
14 15 50 

Ancak birinci madde hükmüne giren 
müesseseler kendi bünyelerinin hususi
yetlerine veya kadro icaplarına göre 14 
üncü dereceden aşağı dereceler ihdas 
edebilirler. 
Şu kadar ki 14 üncü dereceden aşağı 

edilen bu dereceleTe memur alınması ve 
ya yine bu dereceler arasına terfi etti
rllmeleri işbu kanun hükümlerine tAbi 
değildir. 

Madde 3 - Umum mildür ve umum 
mUdür muavinleriyle idare meclisleri 
reis ve azalarına ve murakiplere ve 
3460 sayılı kanunla kurulan umumi mu
rakabe heyetinin reis ve azalarına ve
rilecek aylıklar bu kanun tahdidatına 
~bi olmaksızın ve yukarıda tespit ecli
len azami aylık derecesini geçmemek 
şartiyle icra vekilleri heyetince tayin 
olunur. 

Bu miiesseselere ilk defa alınacak 
olanlar: 

Madde 4 - Bu müesseselere ilk defa 
alınacak memurlar imtihana tabidir. 
Elinde mesleki tahsil gördüğünli göste
ren diploması bulunanlar bu hUkümden 
müstesnadır. 

Madde 5 - Bu müesseselere ilk defa 
girecekJer menşelerine ve ta1udl derece-

rum edemeyiz. 
Doktorlar, mutahaaaıslar kendilerine 

dilfen vazifeyi yapıyorlar. Siz de, iatik-

lerine göre aşağıda yazılı derecelere ka- çi, kolcu, kaloriferci, şoför, odacı ve ha
bul edilebilirler. demeler gibi müstahdemlerle her mtl· 

A) Orta mektep mezunu bulunmadı- essesenin hususi bünyesine göre istih. 
ğı takdirde alınacağı vazifenin ehli ol- damına lüzum göreceği muvakkat veyı 
duğunu bilimtihan ispat edenler 14 nü- müteferrik müstahdemler ve alelumum 
cü dereceye, işçi usta ve ustabaşılar bu kanun hU -

B) Orta mektep mezunu olanlar 13- kümlerine tAbi değildir. 
üncü dereceye, Madde 10- Devlet hizmetlerinde ma-

C) Lise veya muadili mekteplerden aş veya ücretle çalışan memurlardar. 
veya orta tahsil ile aynı zamanda mes- bu müesseselere geçecek olanlar maaşlı 
lek tahsili veren en az beş yıllık veya vazifeden nakledildikleri takdirde bir 
orta mektep tahsilini ikmalden sonra en derece yukarıya ücretli vazifeden nakl· 
az iki yıllık meslek mekteplerinden me- edildikleri takdirde aynı dereceye geçe-
zun olanlar 12 inci dereceye, bilirler. 

D) Lise derecesinde bir tahsil üzeri- Bu müesseselerden devlet hizmetine 
ne en az bir yıllık mesleki tahsil yap- geçenler maaşlı vazifeye geçtikleri tak· 
mış veya kurs görmüş ve yahut beş yıl- dirde aynı dereceye geçebilirler. 
lık meslek mektebi tahsili üzerine en Madde 11 - Gerek bu müesseseler ve 
az iki yıllık daha yüksek bir meslek tah- gerekse bunların iştirakiyle vücuda ge
silini bitirmiş veya orta tahsilini bitir- ren kurumların birinden kt!erine me
dikten sonra en az dört yıllık meslek mur nakli ait olduğu ve · muvala
mekteplerinden mezun olanlar meslek- katine bağlıdır. 
lerine ait memuriyetlerde 11 inci dere- Istifa edenler altı ay müddetle men -
ceye, sup olduğu müessese haricindeki mUe~-

E) Altı yıllık az tahsilli yüksek mek- seselerde her hangi bir vazifeye tayin 
tep mezunları 10 nuncu dereceye, eclilemezler. 

(1 - Bunlardan askerlik hizmetini Ma14tan başka alacakları zamlar tıe 
üa etmeden memuriyete intisap edecek- bazı htıru3i haller: 
ler altı ay müddetle 11 inci dereceye Madde 12 - Bu müessese memurla -
alınırlar. rına almakta oldukları aylıklarından 

2 - Tahsil müddetinin üç yıldan ek- başka. 

sik veya fazla olması halinde eksiği ilk A) Yalnız Ankaraya mahsus olmak 
terfi müddetine eklenir ve faılası ilk üzere devlet memurları için kabul edi
terfi müddetinde indirilir.) len esaıı ve nispetler dahilinde bunlara 

F) Altı yıllık yüksek mektep mezun- da mesken tazminatı verilebilir. 
ları 9 ncu dereceye, B) - Devletin maaşlı memurları için 

G) Lise tahsilini yurtta ikmal eden- kabul edilen esas ve nispetleri geçme -
lerden yüksek tahsilini gerek memleke- mek şartiyle usulen mezuniyet alanln
timizdc ve gerekse yabancı memleket- ra veya vazifeden ayrılanlara aylıkları 
tc bitirdikten sonra mesleğin muayyen verilebileceği gibi hasta olanlara da fo .. 
bir şubesinde ayrıca ihtisas yapar{lk ih- davi masrafları verilebilir. 
tisaslarını hususi kanunlarında yazılı C) Fevkal!idc hizmeti görülen me -
şekilde tasdik ettirenler 8 inci derece - murlara temettü kaydiyle mukayyet ol. 
ye, maksızın ve bir yıl içinde nihayet iki 

H) Yukarıki fıkralara göre 14, 13, 12, aylık tutarına kadar ikramiye verilebi· 
11, l O ve 9 uncu dereceye girecekler lir. 
arasında mesleklere göre icra vekilleri D) Maden arama ve işletme yerle. 
heyetince tesbit edilecek yabancı diller- rinde çal~anlara, burada çalıştıkları 
den birine ve 8 inci dereceye alınabile- müddete münhasır olmak üzere, idare 
cekler arasında bu dillerden ikisine hak- meclisleri karariyle aylık tutarlarının 
kiyle vakıf oldukları Icra vekilleri he- yüzde 20 sine kadar bir tazminat veri· 
yeti karariyle teşkil edilecek bir komis- lebilir .. 
yon huzurunda imtihanla sabit olanlar E) Her hangi bir memuriyetin veka· 
bir derece yukarısına alınabilirler. Jetle idaresi halinde devlet memurları 

Memuriyeti .ıııra.&ında yabancı bir dil için kabul edilen esas ve müddetleri 
öğrenenler: geçmemek üzere vekAlet ücreti verile. 

Madde 6 - Bu müesseselere bidaye- bilir. 
ten alınırken yabancı bir dil bilmedik- F) Paraya el koyan vezne memurla· 
ten sonra öğrendikleri veya bir dil bil- rına her sene bir aylık tutarına kadaı 
diklerinden dolayı bir üst dereceye alı- kasa tazminatı verilebilir. 
nanlardan bilAhara bir dil daha öğren- G) Bu müesseseler memurlarına v• 
dikleri beşinci maddenin H fıkrasında idare meclisi reis ve azalariyle müra. 
yazılı şartlar dairesinde sabit olanlara kiplere ve umumi mürakabe heyeti reis 
yapılacak nizamname ile tesbit oluna - ve azalarına verilecek harclrah devle1 
cak nispetlerde ve bir defaya mahsus memurlarının harcirah hükümlerine 
olmak üzere nakdi mükafat verilebilir. tevfikan ve kanunun ikinci maddesinde 

Madde 7 - Mafevk bir dereceye terfi yazılı derece aylıkları esas tutularak 
için aranılacak ehliyet ve liyakatten hesap edilir. 
başka en az dört sene bir derecede bu- H) Bu müesseselerin umum müdilr· 
!unmuş ve bu kadar müddet o derece }eriyle umumi mürakabe heyeti reisine 
maaşını fıilen almış olmak şarttır. Yük- ve idare meclisleri reislerine aylıkların. 
sek mektep mezunları için bu müddet dan başka ayda yüz lirayı geçmemek 
Uç senedir. Şu kadar ki bir terfi müd- şartiyle Icra vekilleri heyetince tesbit 
deti içinde üç defa takdirname alan me- edilecek miktarda münasip bir taz.mina1 
murların o dereceye mahsus olmak üze- verileceği gibi bu müesseselerin adet ve 
re kıdemine bir seneye kadar zam ya- mevkileri mensup olduğu vekil tara. 
pılabilir. Her hangi bir derecedeki me- fından tespit edilecek olan şube, sandık 
murun kendi aylığiyle daha yüksek bir ve ajanhkların aylıkları (160) lirayı 

vazifede istihdamı caizdir. geçmiyen memurların aylıklarından 

Madde 8 - Bu müesseseler için ihti- başka ayda (20) lirayı geçmemek ve 
sas mevkileri olduğu 3460 sayılı kanun miktarı gene mensup olduğu vekil tara· 
mucibince teşkil edilen umumi mura- fından tesbit edilmek üzere münasip biı 
kabe heyetinin mtitaleası alındıktan tazminat ta verilebilir. 
sonra önceden icra vekilleri heyetince 1) Fabrika ve imalathanelerde fevkal· 
tasdik edilecek olan yerlere bu müesse- Ade ve geçici ahval dolayısiyle mutat 
seler memurlarından veya hariçten bu mesai saatleri haricinde memurlarını 

kanunun koyduğu takyidata tabi olmak- çalıştırmak mecburiyetinde kalan mü
sızın, ikinci madde ile tespit edilen de- esseseleı- idare meclisleri karariyle faz
receler dahilinde aylıklı memur tayini Jn mesai ücreti namiyle munzam bir üc
caizdir. Şu kadar ki bu suretle müta- ret te verebilirler. 
hassıs olarak i~tihdam keyfiyeti o ihti- Madde 13 - 3460 sayılı kanunun 45-
sas mevkii haricinde müktesep bir hak inci maddesi hükümleTi bu kanuna tabi 
teşkil etmez. bulunan bütün müesseseler memurları 

Bu müesseselerin kadroları dışında hakkında da fatbik olunur. Şu kadar 
muvakkat hizmetlerin ifası için muka- ki bunlardan uhdelerinde mua1limlik 
veleli mütehassıslar istihdamına lüzum bulunanlardan maaş ve ücretleri hak
hasıl olduğu takdirde bunların ücretleri kında devlet memurlarına tatbik edilen 
icra vekilleri heyetince tespit olunur. hükümler tatbik olunur. 

Bu kanun hükümlerinden i.rtisruı edi- Madde 14 - Bu kanuna tabi müess~ 
Zenler: selerin kendi kanunlarmda mevcut ve 

Madde 9 - Tabipler, avukatlar, aidat bu kanuna muhalif hükümleri kaldırıl· 
veya ücretli tahsildarlar, satış memurla- mıştır. 
n, anbar memurları, daktilolar, steno: .. Muvakkat maddeler: 
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Daktilo 

Ne medeniye ve ne din onlara 
geydirmemiştir 

don Yazan: ECZACI KEMAL K.AKT AŞ 

USTALIK 
ve panta on 

Asrt bilronun kahramanı daktiloma

- Y oldaıı Bojko, diye söylendi, rica 
ederim kendinize gelinizl. 

Artık burada_k_i_p-an_t_a_lo_n_l_u beyazlarla ~on;uz yerliler 
birbirlerini yadırgamaz olmuş ar ır 

kinesi memleketimizde yalnız hokkayı, O gün film çekilirken, rejisörden de, 
saz kalemi, dividi nhdanlığı silip silpür- sinema operatöründen de, hatta filmde 
mekle kalmadı, bir de meslek, ham sı- bao rolü oynayan aktris Yekaterina Boj
fat yarattı. Bugün daktilo denilince or- kodan da ziyade heyecan eseri gösteren 
taya genç bir kadın çıkıyor.. Daktilo, insan, süt çiftliğinin ihtiyar ve ~n müdü
cczacı. hekim, makinist gibi bir meslek, rü köylü Yefim Saveliçdi. 

olmuştur. Saveliç, heyecanından adeta yerinde 
1875 tc icat edilen daktilo makinesi, duramıyaralc: 

Avrupadn olduğu gibi Amerikada da - insanların sinema makinesi karşısın
revaç bulamamış, hokka ve kalem bir da durmalarında herhangi bir fevkalade
müddet galebe çalmışb. İlk mağlubiyeti lik yoktur, diyordu. Fakut hayvanlar rol 
knz tüyü kalemler göstermiştir.. Knzın oynıımnğn kalktılar mı iş tamamen deği
scrsem, paytak OC " lı!iini taşıynn tüy §ir. Mesela şimdi çekilecek olan filmde 
kalemler yc.rin;. çt>lık uçlarn bır~kmış- başlıca rolü oynıyncaklardan birisi de be
ll. Daktilo bir müddet te bu kalemlerJt) nim ineklerimdir. Onlıırı muntazam yü
uğraşınış vo onlnrı yenmekte geç kal- rütnıek bir meseledir. Kolhoz hayatını 
mamışlır. F..ski hürokrnsi zihniyetini or- iyice canlandırabilmek için en ufak te
tadan knldıran ;)'İne kadın parmağı olu- ferrüatına bile dikkat etmek lazımdır. 
yor. Mnnikiirlü parmaklar yalnız tuşla- Bu işin bütün ağırlığı, bütün meauliyeti 
ra basmakla kalmıyor.. Kımıldayan benim omuzlarıma yükleniyor. Öyle ya, 
l\arflerdcn heceler, hecelerden cümleler canım, bu artistler çiftlik işinden ne anlar
cüınlelerden işin edebiyatı canlanmış lar'ı' Öyle acayip, öyle cahilane bir tnkım 
pluyor .. Daktilo makinesi başında yazı fikirler ortaya atıyorlar ki, bunlcın işit
yazan Avrupalı, Amerikalı kıilar, iliyi- mek bile canımı sıkıyor. 

Elalemin içinde kendinizi de bizi de 
rezil etmeyiniz. Siz bize geleli daha ne 
kadar oldu). Her halde ukalalık yapma
ğa hnk kazanacak kadar bir zaman CC9-

medi... Sonra, siz hayvanlardan, inek
lerden ne anlarsınız? Sizin bu sahadaki 
bütün malumatınız öküzle bıldırcını biri
birinden ayırd etmekten ileri geçmezi ••• 
Bu kusurunuzu gözönünde bulundurunuz, 
Yekatcrina Stepanovnal. 

•• 

Iİ~~::~~L:=~~~~~==~~:donsu==~z,:la:n görünce ba§larım çeııiriyorlar .•. 
Bazı .. alar vardır ki, mantıksız olur. yorklu bir kadına bunun hakikat olup 1 - Ölen bir akrabalarını toprağa gö-
M ~bir b&har günü bir gezinti olmadığını sordum. ı ınüyorlar .. 

ese Gı'yını' ·yorsunuz - Ne münasebet, dedi. Onlar çok Dedi .. Bog-uk sesler gı'ttikçe korkunç-ak . ti orsunuz .. .. 
~pm ~da .:ızun boylu tuvale- munis insanlar hem de dünyanın en laşıyordu. Etrafımda diş gıcırtıları duy-
=:pıyorsunuz .. Şapkanızı iyice fır- mükemmel druısedenleri... mağa başladım. 
aladıktan sonra başınıza koyuyorsu- Bu teminat üzerine Baguioya gitmek, Rehberim : !uz... Kravatınızın eğri olmadığına son bu donsuz.ları görmek arzumu yeneme- - Haydi.. Hemen otomobile ntlıy:ı-

bir defa daha emniyet ettikten sonra dim. lım ve gidelim .. Dedi.. Vaziyet tehlikeli 
bastonunuzu elinize alıyor ve sokağa Manille'den Baguioya gitmek için iki olmağa başladı .• 
çıkıyorsunuz.. vasıta var. Biri şose .. Geniş, katranlı bir _ Ne yaparlar? 

Halk ve otomobil kalabalığı içine k.a- Avrupa şosesi.. Biri de demiryolu.. _ Ölüm karşısında ve ecdatlarını nn-
nmyorsunuz.. Ve sonra birden hır' e so- Bana demıry' olunu ta s ' e ttil 

r v ıy e er. dıklan bu sırada kimseyi dinlemezler 
kağa pantalonsuz ve donsuz çıktığınızm Baguioya gelince söylenenlerin haki- ı 
f kına \'e insanı ... Yer er .. 
ar vanyorsunuz. kat olduğunu anladım. Sokakta, berber 
t~ yal Nasıl knçtığuıu siz tasavvur edcrsi-~~e rü arın böyle saçma tarafları dükkanında, otellerde, gazinolarda lo-

ni.ı... da olur. Fakat böyle bir halin rüyada kanUılarda gördüğüm bütün insanlar 
İkinci geceyi şehrin büyük otellerindeğil.. Hakikatte mevcut olduğu bir di- pantalon ve donlarını geymeği unut-

ttur 1 d den birinin salonunda geçirdim. Otelin yar mevcu . m~ ar!.. ı ... 
Sosyoloğlar, ahlikçılar, Antropoloğlar Medcrtiyet ve din, tehdit ve misyoner- üzerinde şöyle bir levha vardı 

ve filozoflar!.... Medeniyet ve vahşetin lcri ile yerli halka don ve panUılon gey- Bi.iyük Çam oteli 
ucuca birleştiği bu noktanın neresi ol· dirmeğe çok uğraşmışlar ve muvaffak 
duğunu öğrcrunek ister misin.iz? olamayın<'a da bu işin arkasını bırak-
Bu mahal, harita üzerinde Manille'den mışlar .. O kadar ki şin1di artık burada-

Modem konfor 
200 odıt .. Tenis, goll ... 
Poker ,.c bilardo .. 

'100 kilometre içeride, büyük bir dağ ki pantalonlu beyazlarla donsuz yerli- Salonda mükemmel bir orkestra ça .. 
eteğinde, çam ağaçlan ile dolu bir mm- ler birbirlerini yadırgamaz olmuşlar .. 
takada, hem bir dağ merkezi hem bir Yalnız medeni alemin misyonerlerinin 
altın madeni olan yerdedir. genç kızlnn bu donsuzlarla sokakta 
Adı Baguiodur. Manası da fırtına karşılaştıkları zaman başlarını çeviriyor 

demektir. ve kaldırım değiştiriyorlar... O kadar ... 
Meşhur bir •rcporter• buraları dolaş- Yerli halkın asıl yaşadığı muhit ka-

lıktan sonra yazdığı kitapta Baguio hal- saba.dan içeride ve dağlık mıntakada .. 
kının vahşi ve yamyam olduklannı id- İlk geceyi, bir rehberin delaleti ile 
d1a etmiştir. orada, onların arasında geçirdim. İçle-

Ben, yine buraya gitmiş olan Nev- rinde beyaz derili olarak yalnız ben 
vardım. Kasabada gördüğüm munis in

tahdem olanların ücretleri tahsil dere
celerine ve bu kanuna tAbi müesseseler 
ile umum! mülhak ve hususi bütçeli 
devlet dairderinde ve bunlardan başka 
ba.nkaıar ve fabrikalar gibi mali ve sı
nai müesseselerde ücret veya maaşla 
geçmiş müddetlerin mecmuuna ve bu 
kanunun beşinci maddesine ve yüksek 
mektep mezunları için iki, diğerleri için 
üt senede bir. terfi esasına göre te.<ıpit 
-~:t· ~ır. 

sanlar burada, kendi yurdlannda adeta 
kendi inlerinde imiş gibi birer v~i ke
silmişlerdi. 

Söilerinde- ve bakışlanndaki şehi" 

tathlığından eser kalmrunışb. 
Etrafımda dönerek ve tepinerek oy. 

naşıyorlardı. Söyledikleri şarkılannd~ 

bir tehdit kokusu duydum .. Elleriyle 
yaptı.klan hareketler bir insanı boğazlar 
gibi hareketlerdi. 

Rehberime sordum : 
- BWtlar ne yapıyorlar ? 

lıyor •. 

Salonun duvarlannda renkli büyük 
afişler : 

•Bnguioyu xiyaret ediniz burası ebe· 
di bahar diynndır· 

V~ Amerikanın sarı saçlı güzel kız· 
lan bu otellerin salonlarını taşıracak 
kadar dolduruyorlar. Donslızlıırı gör-

meğc, onların şöhreti etrafa yayılmış 

mükemmel danslarına şahit olmağa ... 
Onlarla beraber dansetmeğe koşuyor
lar .. 

Kollarında dansettikleri kimselerin 
şehr~ biraz ötedeki (İn) )erinde insan
ları yediklerini, birer yamyam oldukla
rını bunlur bilmiyorlar mı? 

Kim bilir belki de onlan buraya bun
lar çekiyor .. Medeni alemde kendileri· 
ni bekliyen kültürlü, smokinli medeni 
insanlan bırakıp tn buraya dans ıçm 
gelenlerin nkıllanna sizin gibi ben de 
~ştım .. 

•FRANSUVA DEBUSSİ• Şu kadar ki bunlar meyanında bu ka
nun neşri brihinde mac;tahdem olanlar
dan hizmet müddetleri üç seneye kadar 
olanların bir, Uç seneden fazla olanla
rın iki yukarı dereceye geçirilimelerl 
Cattdir. Ancak bu dereoeler terfi ve 
tahvillerde müktesep hak teşkil ebnez. 

Son moda şapkalardan sonra •.. 

Bu fikra mucibince aylıkları tespit 
edileceklerin alacakları aylık halen al
ınakta oldukları miktarı geçemez.) 

ha, fatura veya mektup yazarken piya- Böylelik1c Y cfim Saveliç. Kolhoza film 
no başında bir valsi çalıyor gibi çalışı· çekmeğe gelmiş olan bu sinema trupu

~·orlar. nun iidetn bir nevi müonviri vaziyetine 
Bugün yazı makineleriyle dakikada gelmiş oluyordu. 

(250) kelime yatmak kabildir. Mani- Bugün, uzun zamandanberi hanrlan
kürlü parmaklar (150) kelimeyi bir da- makta olan bütük filmin bn,lıca parçala
kikaya sığdınna~ta zorluk çekmiyorlar. rındnn biri: ecnebi, seyyah Min Eldvinin 
K:ıdın parmağı, his aleminde cinasc sn- (aktris Bojko) Kolhozun ;sÜtçülüğü kas
pan bir mana taşır. Ben kadını dünyayı mını ziyaret edişi çevrilecekti. 
çeviren parmağiyle kendisine bir müte- ihtiyar Savcliç;- seyYah kadınin buuğ
vazi meslek buluşu itibariyle değil, bu lnnn emzirilişini ineklere ye.m verilişini 
mesleği bilhassa kadına yaraşan bir cönneıi ttlraftarı idi. o. daha ileri gide
meslek haline koymuş olmaiı itibariyfo rek Mis Eldvinin, hayvan vebasına karşı 
tebrik ederim. Kadınlar parmaklarının tatbik edilen aıılarla, hayvanlann çiftleş
kıymetini iyi bilmelidirler. me merkeziyle tanı§masını da istiyordu. 

Bayram 
Maçları 

• 

Fakat rejisör, kat'i surette buna mu· 
anzdı : 

- Babacığım, diyordu, rica ederim, 
beni kaba bir naturalizme ııevketme 1. 

Saveliç, kendini tutamıyor: 
- Hiç olmazsa çiftliğin boğası Yaş

kanın duş yaparken bir filmini çekiniz, 
diye yalvarıyordu. 

Kendi işine bir başkasının burnunu 
sokmnsından, ateşten korkar gibi korkan 
senari t: 

ihtiyar Scvaliç alaycı bir sesle: 
- Senaryo tamamen doğrudur. diye 

mütalfıa beyan etti .•• 
- Hakikaten yanlış ııağıyorlnr, diye 

söylendi .•• ~hirde inekleri hiç tc böyle 
anğmazlar ... Orada ineklerin kuyruklnn
nı bükerler; o :zaman hiç memelere do
kunmağa lüzum kalmaksızm süt kendi 
kendine. bir çeşmeden akar gibi, kovaya 
akmnğa başlar!. 

KolhoL köylüleri, inek sağıcılar, fulan 
kahkaha ile -gülmeğe bıışlndılar. ihtiyar 
Saveliç, bu yaştaki bütün zeki ihtiyarlar 
gibi bir defa eline geçmiDkcn bu zengin 
alay mevzuunu kolay kolay terketmek 
istemedi; §akalarına devam etti: 

- Budalalar, siz ne gülüyorsunuz?. 
Şehirde öyle inekler var ki memelerin· 
den süt yerine yoğurt akar! Fakat tabii 
bu gibi ineklere saman yerine havyar 
yedirmek liz.ım; öyle değil mi bayan 
Bojko? 

Kolhoz köylüleri, daha kuvvetli kah
kahalar attılar. Yek.aterina BojL:.onun alt 
dudağı titredi. Gözleri. hiç te sinema ar
tistlerinde görülıniyen bir göz yafl duma· 
nile perdelendiler. Fakat kendine ha.kim 
olan aktris, ıür' atle eğilerek, ~ ve zarif 
robunun eteklerini kavradı, uaulca ve 
çevik bir hareketle bunlan kemeri arası
na soktu. 

Sonra kollarını ııvayarak. süt sağıcılar-
Alsancak - Sümerspo
ru 3-1, Ateş de Do .. 
ğansporu 2-1 yendiler 

Yaytığı senaryoya bir başkasının bur- dan birinin yerine oturdu. lnce manikür· 
nunu sokmasını kat'iyyen istemiyen ve lü parmaklariyle, kocaman bir ineğin ki
bu hareketten, ateşten korkar gibi korkan lolarca süt ta§ıyan ağır ve !!İl memelerini 

filmin senaryocusu, reji.,örün kulağına yakaladı: 

ahkesir öğretmen oku· 
ıu talebeleri ile İzmir 
Lisesi gençleri arasında 
şehrimizde yapılan 

spor temasları 
Komşu viH1yetlerim~ en kuvvetli 

takımlarından olan Nazilli Sümer takı
mı ile Izmirin en kuvvetli takımların -
dan olan Alsancak arasında dün heye
canlı bir maç yapılmıştır. Keneli .sWıa -
Jarında oynıyan Alsancaklılar bu mü -
sabakayı bire karşı üç sayı ile kazım -
mışlardır. 

ATEŞ - DOôANSPOR MAÇI 
Alsanc-.ak - Sümerspor müsabakasın -

dan sonra Izmiri milli küme müsabaka
larında temsil edecek iki takımımız 

olan Ateş - Doğanspor karşılaşmışlar -
dır. Geçen Pazar günü Üçoku 0-1 yen
meğe muvciffak olan Ateşin iki hafta ev
vel 2-4 yenildiği Doğansporun karşısın
da alacağı neticeyi alaka ile takip eden 
spor meraklıları sahayı doldurmuşlardı. 

Oyunun birinci devresi çok seri ve 
heyecanlı safhalar arzederek 2-0 Ateşin 
lehine bitmiştir. 

ikinci devrede daha canlı oynıyan 
Doğanspor Ateş kalesini bir müddet 
tdıdit etmişse de mağlubiyetten kurtu
lamamış ve lehine verilen i)cj penaltı -
dan ancak birisini gole tahvil edebil -
m,.iştir. 

Müsabnka genç Ateşlilerin 1-2 gali
biyeti ile bitmiştir. 

** 

eğilerek: Seval iç, gülmeden katılarak: 

- Sakın ha, hmifin fikrini kabul ede- - Haydi, bakalım, göster kendini, 
yim demeyiniz, diye fısladı. ihtiyar bu
nak, saçma sapan fikirleri>·le işimize mani 
oluyor. 

Rejisör, ihtiyar Saveliçe dönerek: 
- l layır Saveliç, dedi, dediğini yap

mamıza imkan yok ... Filmi bundan fazla 
uzatmamıza imkan yok 1 Biz. sadece 
inelderin Dağılmasını tesbit etmekle ikti
fa edeceğiz. 

ineklerin aağılışı İçin İcab eden bütün 
tertibat alınm~tı. 

inek bakıcılann baoında, kar gibi be· 
yaz önlüklerile.. biraz mahcup ve utangaç 
bir vaziyette, kolhozun süt sağıcı kadın
lan duruyordu. Pınl pırıl süt kovaları 
dolmalannı, sinema operatörleri ve ar
tistler ise rejisörün İşaretini bekliyorlardı. 
Rejisör, ecnebi seyyah rolünü oynaya· 
calt olan Y ekaterinaya, acele rolüne ait 
son i:r.ahatı veriyordu. 

- Siz zengin, §ımank, hiç bir §ey be
ğenmiyen, hcl'§eyden tiksinen bir artist 
kadınsınız! Anladınız mı? Ahır kokusu 
ine.itler, gübreler sizin tamamen mcçhu
lünüz.dür; anlaşıldı mı) Siz. bu hayatın 
tepeden tırnağa kadar yabancısınız 1 •• 
Anlaoıldı mı). 

Rejisör: 

- Bir kelime ile siz bütün bu hayatın 
yabancısısınazl. 

Dedikten sonra sandığı üzerine eğil
di: 

- Haydi bakalım başlıyor!. 
Operatörler, makinenin kollarını çe

virmeğe koyuldular. Saveliç. süpürge sa· 
kalını ileri doğru uzatarak kadUlJ inek 
ahırına doğru götürmeğe ba§ladı ..• 

Mis Eldvin, inekleri tetkik ediyor, tik
sinti ile dudaklannı büzüyor, cici iskar
pinleri kirlenmesin diye ihtiyatla adım 
atıyordu. 

Rejisör: 

diyordu ... Şehir usulünce §unu bir sağı
ver 1 Fakat dikkat et, seni çiftelemesini. 

Y ekaterina Bojko, başı ae ü§Üşen Kol
hozculara ve sinemacılara sükunetle bak
tıktan sonra, kendine güvenir bir eda ile 
İneği sağmağa başladı. Aktrisin parmak
ları çevik ve muntazam hareketlerle bir 
memeden diğer memeye ko§uyor, mıt· 

vimtırak ince aüt fi11kiyeleri gü~el bir ses 
çıkararak kovanın içine akıyordu. 

Ortalıkta hüküm sürmeğe ba§lıyan 
sessizlik ve §n§kınlıktan istifade eden Y c· 
katrina Dojko: 

- inek, işte böyle sağılır, dedi. Böyle 
hareket edilirse. hem daha ıür' allc iş ya
pılır, hem de memelerde bir damla bile 
süt kalmaz! ••. Hem it daha verimli olur, 
hem daha faydalı. 

Bu ıaıılacak manzarayı seyretmekte 
olan Kolhozcu süt sa~ctlardan Semenov· 
na birdenbire: 

- Aman yarabbi, diye bağırdı ..• Şu 
karşmızda süt sağan kadın, Ra.kitiyovaki 
Kolhozunun siit sağıcısı Y ekaterini F ro
lovanın ta kendisi.. 

Aktris Bojko: 
- iyi k~fettin. dedi... Ta kendiai

yim I. 
&mcnovna sözüne devam etti: 
- Doğrusu ben birdenbire tanıyama· 

mı tım .. Çünkü saçların tamamen değiş· 
mişl ... Kıyafetin bambaşka olmU§. Hat· 
ta ıoyadın bile bll!'ka çeşit olmuş. Fakat 
ineği aağmağa ba,lar başlamaz, seni bil· 
dim. Zaten memeleri kavrayışından fÜp· 

helenmiştim 1 .. <Aman yarabbi, diye dü
fÜndüm, bu bizim Katyadan ba§ka le.im
se böyle ustaca inek sağamazf.:t 

Semenovna, orada birikenlere döne
rde: 

B) Ilıt.isas mevkilnde bulunan ve eh
liyetleri vekalctlerincıe tasdik olunan 
nıenıurların bir deiaya mahsus olmak 
Üzere bu kanunun neşri tarihinde al -
nıakta oldukları aylık derecesinde hı - • 
rakılmalan caizdir. Şu kadar ki bu su-ı 
retle alacaklım aylık ihtisas mevkileri 
haricindeki ~emuriyct derecesine nakil 
ve teri! için müktesep hak teşkil etmez: 

. Bayram tatilinden istifade ederek 
şehrimize gelen Balıkesir öğretmen oku
lu ~rculan ile iz.mir lisesi sporcuları 
arasında bayram günlerinde çok samimi 
ve heyecanlı spor kucaklaşmalan yapıl-

ı mıştır. Lise sahasında yapılan voleybol 
ve basketbol müsabakaları tecrübeli 
elemanlara malik olan Liselilerimiz ka
zanmışlardır. Futbol müsabakası da bi
rinci sınıf bir takım manzarru;ı arzeden 
Izmir lisesi Uıkımının 1-5 lehine hif:rniş
tir. 

- Ha şöyle, bravo, bravo! ••• diye 
haykırıyordu. Yemin ederim ki mükem· 
mel oluyor ... Devam, devam ... 

Filmin çevrilişine harıl hanl devam 
ederlerken ansızın Mis Eldvinin §Öyle 
haykırdığı i,itildi: 

- Hiç te iyi değili Gayet yanlış! ..• 
Hem hiç le böyle değili ... 

- Şu gördüğünüz aktris Rakitiyov~i 
kolhozundan Katya Frolovadır. Biz 
onunla birlikte çalıımıştık. O kolhozu. 
muzun başta gelen rekorcu süt sağıcıla· 
rındandı. llithi Katya 1. 

1 İn içine, bu i;ılerin en ince teferrüa
tını bilen bir mutahassısın bilkuvve gir
diğini gören Senaryocu, ihtiyar Saveliça 
dönerek, sinirli sinirli: 

- Artık, dedi, sizin ihtisasınız. hapı 
yuttu! Papuçlarınız dama atıldı! .. 

C) (A) fıkrası mucibince derecelen 
tespit edileceklerin dahil olacakları ay
lıkları arasındaki fark, yirmi beşte biri 
be.r ay memurun aylığından indirilmek 
suretiyle isale edilir. 

Madde 15 - Bu kanunun tatbik su
!'Ctini gösterir bir nizamname yapılır. 

Madde 16 - Bu kanun 1Haziran1939 

tarihinden muteberdir. 
Madde 17 - Bu kanunun hükümleri

ili icraya Icro. vekilleri heyeti memur
dur 

Çe 't çeşit biçim ve §ekle giren son moda §<lpkalardan sonra erkeklerin si
: .. nasıl seyredeceklerinin t'esmidir. neman· 

Trabzonda tilo 
Trabzon (Husus!) - Bir müddetten 

beri şehrimizde tifo ve zatürree gibi 
hastalıklar zuhur elmeğe başlamıştır .. 
Otuza yakın nisbette tesbit edilen tifo 
vak'ası içinde bir kaç ölüm vak'ası d8 
mevcuttur. 

Bundan dolayı işe ehemmiyet veren 
Sıhhat müdürlüğü bütün halk ve mek
teplere aşı yaptıntu§tır. 

Genç aktris operatöre dönerek: 
- Rica ederirn Mişa, makineyi dur

durunuz 1 diye il il ve etti. 
Bu vaziyetten şaşıran rejisör büyük bir 

hayret içinde sordu: 

- Ne oluyoruz) Doğru olmayan ne) 
Mis Eldvin kaJannı çatarak: 

- Yanll§ sağıyorlar •.• inekleri yani!§ 
sağıyorlar, diye şikayet etti: 

Rejisör sinirli bir halde genç kadının 
yanına yaklaşarak.: 

Bu vaziyetten canı sıkılan ihtiyar Sa
veliç: 

- insan k :"dın kısmına akıl erdiremez 
ki, dedi. Sinema artisti zannedersin, al
tından kolhozcu çıkar!. 

Bir kaç dakika sonra rejisör yeniden 
haylmdı: 

- Haydi bakalım ba lıyoruzt. 
Film, tahmin edildiğinden de iyi çey

ıildi 
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Fennin en aon terakkiyatına gdre yapılmııtır ••• 

Ankara Radyosu ALAŞEHiR iCRA DAIRF.SINDEN öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
P 'k .............. . 

DALGA llZlllfLllOll ratı ::::::::::::::: GAYRI MENKUL MAILARDA 
tzMaR BELEDtYF.StNDEN: BllG'Ulf ............ B ·ı ·ı AÇIK ARTIIRMA iLANI 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww :::::::::::: l gı er 939/3 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. - Etnfpqa l)emlacık el.esinde yap-

~T. A. Q. 11.74 m.15115 Kes./ 20 Ww. _DER GCN BİR REÇETE_ Alacaltli: Alaıehir eytam idaresi- tınlan kanalizuyonun aeyliptan ko-
13.30 Program ne izafeten hazinei maliye. nmmuı için yapılan dıvarlann 
13.35 Müzik - Pl. Yazan C. öder Borçlu: Ala§C}ıirin Kazgani ma- ön~ ç~ .. 1·5 ~kadar 
14.00 Memleket saat ayarı, ajans, mc- hallesinden Bektat oğlu Mehmet ka-~= ~lia~ aı~ :ı 

teorolojo haberleri Alırtuı1 şeylere reak nsı Hikmet. m . ucr~ız o • 
1 .... 10 Tür' k müzi" r.; ..-~ Bo "kda 1 500 lir · nacak 460 liralık kqif ve p.rtnamesi 

"ll 15• vermek rç mı ll: , a ve ıcra cibin. _._ e1m:ı.__ •----
Okuyan : Muzaffer tıkar fJan mu ce a~ uuuv7e llUJlllDUf-

masra · t lhales" 10 2. 939 •• ·· 16 Ç~ : ~ Derman, ~ KIRMIZI: - Litre batma 24 gram Müatenidah: 13/9/341 tarihli ae- ct':i... lft~ edecekler :n.;;.~tku-
Kadri, Basrı tl'fler, Hasan Gur, aabun he9ap edilerek hazırlanan banyoya net. luk akbt t • t akb 
Hamdi Tokay. parça atılır. Badehu kırmazı anilin kulla- Satılacak gayri menkul. ~I .~uv lirleremına m uzu 

be · Hi __ , _,_ vul ı e encumene ıe • 
1 - Osman yın - caz peşrevi nuu-.. parça o ur. • • . 26 28 4 7 297 (198) 
2 - Arif bey Hicaz Şarkı - Say- MENEKŞE: - Parça önce 8U baoyo- 1 -Alatehınn Ahmet beylı mev- ' ' ' 
deyledi bu gönlümü dan geçirilir: kiinde kain T. aani/339 ~ih ve~~ 700 lira bedeli kqifli ll64, 1333 
3 _ Refik Fersan _ Hicaz prkt 200 Kwm zeytinyaiJ. No. lu tapu aenedıne bağlı bet do- -L __ ı_ı_ı_ _ _ı_ cut lozlann 

·· · Şeb" ı· öm bağı aa,.ua llOKBllWIRlll mev mo Mahmur ufuklarda batan. 70 > Sud. num §8: yem ır ı er p: kaldmlmu • • bq übend" tikten 
4 - Riza efendi _ Hicaz prkı 1,000 > Sıcak au. Dede Ha?z oğlu Mehmet bağı ike? ücretsiz 0~

1 

teciar& edil:ek ke-
Gamzeden hançer t.akınmış Bunc:lan aonra qaç parça bnııw ani- Sakızlı oglu Yanakoya geçen bag if _..._ __ • v-L:t- __ ._ -'-ilt-

u____ 1 1 k L-ı::. di . f ve s-----• ~ ~ ._. 
5 - .nazıan Gür - Kanun taksimi lin ve bir miktar kalay tuzu kanfliı ile o up eye~ me~u e uaısı §! v !i1 meye lmnuJmuttur. ihalesi 10. 2. 39 
6 - Relik Fersan _Hicaz prkı oYUlur. Kasım mufrez ~· ce: •u a.ngı. ıle cama ıfinü Aat 16 d.ıdır. lftirak 
Cihanda biricik aevdllim. MA VJ: _ Ajaç parçaya mavi renk mahdutdur ~hli v_uku~ marıfetıyle edeeelder S2 lira 50 lmnltlak temi-
'1 - Ymuf pepnm H1caz saz ııe- vermek için yukandaki sı"bi J.ueket edi- yapılan keıfındeki hali hazır hudu- nat -Mı.ıı ile .. -.J!-..1 

d . Y--=-L. li Öm L-~ .uzu eDCUllW __.... 
maisi lir. Yalmz anilin lunnma )'erine anilin . u ıae: fa: . ~.ır erv !UaK' 28, 28, 4, 7 296 197) 

l'UO Propmn maYiei kullandır. iken kereatecı Aliye geçen bağ ga: 
1'1.35 Milzik (Dam .ati - pi.) COL RENCJ: _ 100 aram turnuul Dede Hafız oğlu Mehmetden Sakızlı 
18.U Türk ınUzili (İnce az heyeti bir litre • da eritilerek 1 s dakika ka • oğlu Yanakoya ve emvali metrüke- ------------

Hu.e,nl fuh) natılır. Y ye ve ondan da Hasan Hüseyin oi- .. ----11111!·-----
19.00 K~ <Dlf politika hlcB8eJe.. Ataç pup bu banyodan pçirilir K - lu Hüanüye geçen bağ ti: sahibi .,_ Muayenehane nakli 

ri) rumadan ı bone derecelinde de~ n=- nedin 27 No. lu tapu scı*dine bağh 
19.11 Türk müziği rat banyonna ablır. baiı ce: 8U anğı ile mahdut olduğu Dr. Ali Riza 

Okuyanlar : Must.fa Çal)ar- Mil- SiY AH. ve içerisinde fevkani zemini tahta 
zıeyyen Senar. 500 v _:._ -•=-!ii. d ~--

12 
'b iki oda ve fevkani üzeri kiremitli bir 

"'91111 pyr-.uı~e e n:r one od htc . L__ b" bağ k--'--" Çalanlar: Vecihe Cevdet Kozan derecetıind ayı mu vı narap ır UH:81 

Kemti Niyazi ~hun. SO > e. Bi .w&te de soucle 35 bone v~ aynca bir m~tfak ve bir helan ve 
ı - Kanuni Arif ~ _ Sultani 100 A "d . 6 L _ bır furun ve hır tulumbası mevcut 

uc;, > cı e acetigue oone. b" k ld .. k bav • • 

Y-aı. ~ SOO E • d _,,._L 
20 

ır uyuau o ugu ve eza g ıçen-
~ r--r • ytrait e eam~lle • d d"' b" . b" f 2 _ Dede efendi _ Aa... bo sın e ort ayva ır yemi§ ve ır te -

&&& 11811Ull ne. l" v 1 1d bil 
Nihan ettin. Bunlar kanttm}ır. Siyahlablacak par- ta ı agaç arı mevcut o uğu ve · -
3 _Santuri Etem efendi_ GUI- çaya bir kaç tabaka aü ··I·· mesaha 8720 metre olan ve maa te-

•• 
Un len 

Doiwn ve Cemdıi Kadın 
butahldan ()perat&rü 

Kestelli cadde.indeki muayene
haneaini Birinci kordonda T ayyue 
aineması civarında 222 numaralı 
haneye yakında nakledecektir. 

Haatalannı 1 Mart 9 39 dan iti-ıer __ ,.. ru ur. ferrüat 1000 lira kıymeti muhamme-
~ ......................................... 1 bu] 

4 - Udi Ahmet • Yaradan öyle i c Pratik bilgiler > sütunumuza i ne İ unan baiı 7. 4. 936 tarih bi- baren yeni muayenehanesinde ka-
yaratım§ ki. ! ait sual sormak istiyen okurlan- : rinci artırmada ve 24. 4. 936 tarihli bul edecektir. 
5 - Lem'l - Andıkça~ gün- : llU28 (B. C. öder yine bu stitun- i 2 inci artırmada yapılan açık artırma 1 TELEFON: 2987 (31) 

Ieri. i larda cevap verecektir. 5 neticesinde 300 liradan fazlava talip •------------ıl 
6 - Kanuni Arif bey _ Sultani :. .................. ,. .................. ,; çıkmadığından. 
yegth m ..,.,.tat 2 - Ayni mevkide kain EylUI/ 
T - Dede efendi - Karlı" dalı at- 341 tarih ve 27 No. lu tapuya bağb 
tun aeJdbn TiRE ASLiYE HUKUK HA. 4 dönüm p: Yenifchirli ömer, p: 
8 - Suplıl Ziya - Rast fll'kı-At- KMLIOJNDEN: 39 molla Ahmet oğlu bağı, ti: Tarik, 
kı muhabbet il1ıl ce: Hikmet hanım mü&ez bap ile 
9 - Lem'i - Karrmar prkı-Bir Tirtf bzumm turq paah~lle- mahduttur. lndelketif hudutlan fa-
gölge ol. •İnden abid oiulı..rındu >Jı lu- pu kaydına uygundur. Yalnız oa'fk 
10- Lem'l - Balk tiirkilsil -Ak- zı Fatma terzi tarafından tirenin hududunun Yenitehirli ömer ilıı6iı 
pm oldu. turan mahallesinde oturmakta halen kereateci Aliye geçen bağ olda-

OPERATOR DOKTOR 

Cemil Oral 
Mendelıet Juutaneal 

esld opeıeatö..a 
Bel' IÜD ötleye kadar Fransız hasta
nmlade ölleden soma Birinri Beyler .......... 20.00 Aians. meteoroloji haberieri, zi- iken ikameqilıım terkettiii ko- ğu ve içeri.inde 6 zeytin bir in& 

raat bonuı (l'iat) caaı davulı yaplCI iımail aleyhi- ağacı bulunduğu ve bilmeaaha 3680 No. 42 
20.15 Temsil (Mahmut dağlara dilfttl- ne asliye hulculr mabk~inin metre .~iii anJa~lan ve heyeti 

TELEFON 2310 

Yurd piyesi _ Ymn _ Kemal Tö. 39 doeyumda DJ'ltl• açbsı bo- umumıycaıne 400 lıra kıymet takdir ----------:~-
zem) Temsile radyo Türk mOzi ,anma davuındL edilen bağının icra kılınan 7. 4. 936 JI A 

ii sanatkarları 1ftirak edecek. MGdcleialeyhe söaterilen ika - ve 24. 4. 936 tarihli birinci ve ikiııci 8 D 
21.15 Memleket 188t ayan. meqiha çıkarılan davetiye üze .. artınnalannda 100 liradan fazlaya Sökenin yeni cami maballeain-
21.15 Etdıam, tahvilAt, kambiyo _ nu· rine bulunmadığı terkettiii sem· talip çıkmadığından. den kanat i•mail oilu halilin 

kut borsası (Fiat) ti meçhule ıittiii mahkeme mü- Yukarıda yazalı bu iki parça gayri 1330 tarihinde umumi harpte u-
21.25 Müzik (Folklor - Halol Bedii Yö- bqirinin metruhatından anlatıl - menkulün üç yeminli ehli vukuf ta- kere siderek kafkaı cephesinde 

netgen ve Kutsi Tecer) malda müddei aleyh hakkındaki rafından kıymetleri takdir ve ~ çapakça, harbına ittirak edip o 
22.00 Haftalık posta kutum tebligatın izmirde müntetir yeni artirma •uretile aablmak üzere 22. 2. tarihtenberi hayatı mematı meç-
r2.30 MUzik (KilçUk orkestra - Şef : asır ıazeteaiyle ilinen teblicat ic- 936 taihinde aatılığa çıkanlmıfttr. hal kalarak teıa:nüP ettiğinden 

Necik Afkın) raaına karar verilerek davetiye 7 · 4. 936 tarihinde yapılan açık arbr,- saipliiine h6lriim verilmesini ma· 
1 - Herold - Zampa operasının ve dilekçesi ıureti mahkeme di • macla talip çıkınamıı ve 24. 4. 936 hallei mezkerdan o•man çalı9lar 
üvertilrii Yanhane9ine talik edilerek dUl'Uf- tarih~ yapılan 2 in~i ~ bir talebi daya etmekle yapılmakta 
2 - ~ - Amalfi serenadı manın 23 9u'bat 1939 peqenbe si- gayrı. menkul~ ~ 00 .. ~ dıger~~~ de ol-? muhakemesinde mumaileyh 
3 - ~er - Balo dansları nü saat 9 a bırakılmıt oldujun • 300 lıra pey ~u~uı ıae de ~~ halılin hayatı memabnı 'bilenle • 
4 - Delibes - Kopelya balesin- dan yevmi mezkGr ve Aatte müd- bedelL:r .takdir ~n kıymetin yuz- rin itbu ilinm nqrinden itibaren 
den potpuri dei aleyhin tire uİi7e hukuk t 75 mı bu1!"adıgından 22~ sayıla bir eene içinde 27-1-940 tarihine 
5 - F.clçst.ein - Mayıa aymda malakemeeindo bizzat ....,.a tara- .:.~;- te;:;ı:. 5. Talrei mu~~ kadar haber vermelai ilin ola • 

(Muhtelif parçalardan potpuri) fmclan maeaddak vekllem•me:ri . ı e ~P • ~· • tin aaCDU nur. 357 (238) 
6 - Bruno Marb - küçUk a.. haiz vekil sönclenneai abi tak _ iiaaı neticeai bu iki ga>:1 meiıkul 
kerler - fantazi dini k •&&!L-- ._____ tekrar açık artırma •uretile eablmak - ·------,._.. ___ _ 

23.20 ,.,._.L band e SIPP aran ın1111m Onım;a- .. tılığ --L--Jmı 
Ol.UMA caz imdan ke:rf etin t blipt k uzere • a ~' fbr. 

23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın- mma kaim ~f...Jı ~ jl&:-oı: Bu iki gayri menkul: 28. 1. 939 ce pey koy~ müt~Y~ teklif olu-
ki PfOll'•m tarihinden "tibare tıhia çıkarıl- nur. Koyduau bedel uzennden alma-

nur. 356 (239) mııbr. Şer~~ ve• ilinlan adliye ~a talip oluna veyahut bu ~I üze-

------------ ------------ koridoruna ve kuaba dahilinde b- nnden her hangi bir iatcklı çıbraa 

K• 1 k h labalık yerlere her keein görebiJme.i ?nun.fizerine ~ ol~nur. Böyle bir 
ıra 1 yazı ane için aaılmıı ve açık bulundurulniu.- ı1tekli çıkm&Zla uzennde bırakılma 

......................................... , 
! Kiralık apartman : 
• • 
: Şehir paiwwı ,......... ımi 

!IQlh (GW IOkak) ainnd• .__5 
i- konfora uw ,.U oclah J-E :. . . : 
•lllpl edilmİf bir ev ldrahldar. • 
: Görmek " ıöriifmek iıltiıwl&ba ! • • 
:psıetemiz idarehanesine miiracaat-1 • • 
:leri. : • • .....•............................... , .... 

Manıbtt ÇUIUI ~hama- tur. ~ bo~~lur. Ve g~yri menkuller 
ela 31 numaralı maim -ia:vdeld Birinci artırma mahal, aün. ve 1 S auıa müddetle yeniden artırmaya 
,........... ldnhkbr. eaati: Aia,ehir adliyesinde icra dai- ç~br. Takarrür eden bedel üze-

MORACAAT· Gui baJnn Dr reeinde I0.3.939tarihindecumaaü· nnden aatılır. Aradaki f.rk ve mah
HalW lleJ ~ 42 n ........ nü aaat 14 den 16 ya kadar müddet rum kalınan yüzde bet faiz htikme 
dit tahiM Hatice Azra Dmnirelli. içinde üç defa bağmldıktan aonra hacet blmabızm tahsil olunur. 

1 _ 5 (199) ~yri menkuller en fazla arbran üze- Bu gayri menkuller üzerinde bir 
rinde huakılacakbr. Şu kadar ki •Ü- hale iddia edenler veya intifa ve irti
zülen bedel muhammen kıymetinin fak hallı buluaanlar veya bir ilitiji 

Nezle ·- Grip 
Baş-Diş 
Ve Bütün 
Ağrıları 
Derhal 
Keser 

Eczanelerden 
1 - 12 lik 

am balajların 
ı•rarla 

arayınız. Ve 
taklitlerinden 

salıınınız 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu ller iki oteJia ~ Tilrkiyenia m e1ki e&eleW BAY OMD LUT· 
nJ,dlr. 43 .-.ilk teailbeli idaresiyle b8ttbı EGE haDnna lreıutWni ....ur
miftir. 

Otelleıin4e misafir kalanlar, kendi evlerindeki nhatı balurlu. 
WaDbaWa Mitin EGt: ve bmlrUler ba otellerde ba111f111'1ar. 
Bir çClk b11111Sİyetlerine iliv~ fiatıer milthit uemdm. 

1ZM1 R 

Pamuk Mensucatı Tür 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve F abrib•ı : lzmirde Halkapanarcl.dır. 
Yeri Pwuiuadm At, Tanan, Köpd.,_., Dtiiıaw, Ge,.;k 

Ye Le,.lnk marblarını havi her DeVİ Kabot Bm imal eylemekte 
olup mallan A~ ayni tip memuaabm faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Telgrllf adresi : Bayrak lzmir 

------------ yüzde yebnif betini bulmaaı prttır. olanJar vana 20 gün içinde ena1D 

ı•----ımm------------------ Bulmadığı takdirde ikinci artırmaya müabite1erile birlikte dairemm: mü- ------------------------
konur. Birinci artırma müddeti 30 racaat ebnelidirler. Abi halde hak- J • G" ••kı 8a ••d•• J" 

Alsancak 

Sıhhat Evi 
Cerrahi • J>oium ve bulapk olmıyan her ha.'ltahlı kabul eder-

HU~USİ Hastane 
Birinci Kordcında KarpyMa n laıUr körfezine hebıı emAlshr muzanJı 
Wkonla miikenuael salon ve ..__ ~ iyi ...._ - litlırhet • luıda ziya
reti ..... pee ......... hekime\• lıuta7a açık.. 
wiAr.u:a ~ L,..P.., llAfUR ... 
nı..oN ....... P09IA 1WllJ8U Ne. -
--~--: : ....... ~. 1 

gün 2 inci artırma müddeti ise 15 lan tapu eicilile eabit olmadıkça ar- zmır umru er şmu ur u-
gündür. tırma tutarının payla§tınlma81nc:lan v •• d 

ikinci artırma, gün, mahaJ, ve -- hariç bıraluhrlar. gun en: 
ati: Alatehir adliyesi icra dairesi oda- DelWiye ve tapu harçlan miifte- 12. 2. 38 ....... telad6f eden cuma sfinl A&t 14 de Gümrük lrıo-
aında 27. 3 939 tarihinde pazartcai riye ve vergi borçlan borçluya aittir. misyonculaiu maiyet memuru ve maiua mGstahdemi imtihanllın 
günü aaat 14 den 16 ya kadar müd- Artırmaya iftirak ebnek iatiyenler ~ ilteldUerin 1093 AM ve 19. 6. 1927 tarihli komi.
det içinde üç defa bağmldıktan aon- yüzde yedi buçuk depo akçesi ver- ,-.-m lmnunanan 3dl .....we.mde JUlh belpleri bımamlunak fU"' 
ra açık artırması yapılacak en fazla rneğe veya muteber bir banka mek- tile imtlw. ıllalulle bet m6diirliiilmfbd hamr bulımmelen ilin 
arbran üzerine barakılır. tubu ibraz etmeleri Jiızımdır. ltbu olmıw. 31, 1, 4, 340 (226) 

Şastname: gayri menkuller yUkanda yazılı pıt- ----------------------
. m~ullerin arbrma netice- lar dairesinde Alatebir ac:lliyeeinde 

imerinde bmWlma karan YSil- icra daireeinde •bt.cakbr. Talip 
_._ .... Mc:a arbJma "1ta- olanlann maktr sin ve nne'nde ....... ~t-~---· ... ,:19 ...... 



at cumarte 

Yemeklerin ki· 
rıntııarı, salya· 
nan i~raz ettiği 
mikroplar, dişa· 
rıda abnan mu· 
zır .:nevat karşı· 
sında diş er ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
miz•enmezse bo· 
zulınağa, çtirii· 
meğe mahk6m· 
dar. Çürtik cll$· 
ıer mide ve bar
sak ihtllAOarın
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastabğa yol aça 
bilir. 

ADYOLiN 

ile muhakkak sahalı ve ak~anı her 

yemekten sonra fırçalaıuak şartile 

Um dal 
UMUMiDENİZ 

ACENT IC TD. 
E ENtC I ES L!'D. 

Oli ·ier ve Fratelli Sperco j 
Şürekası Vapur Acentası 

' Deutsche Le· 
v , te Li ie 

o DON REES AD IAricA s. A. Dl G. M. B. H. HA BVRG 
B Si l'EL. 244J NA. VİGA.l'İONE ANDROS vapuru 30 ikinci kanunda 

3 b' · · kan da Lo BRİONİ motörii 30/1 de gelir 31/1 de bekleniyor. 4 şubata kadar Anvers, Rot-
-- POLO vapuyükru -~ncı k un yni n- Pire Korfu Saranda Brindisi Valona, terdrun. Bremen ve Hnmburg için yük 

dradan gelip ~raca ve a za- • ,r '1"1-: Wııcak BELGİON vapuru 29/ 30 kanunusanide d Lo d Hull için yük alacak- Gravusa, Spalato, Zara, Fıume ... "" .. este ır. 
beklenilmekte olup, Rotterdam Ham- man a n ra ve ve Venediğe hareket eder. ANKARA vapuru 14 şubatta beklc-
burg ve Anvers limanları için yUk ala- tır. ZARA motörü 2/2 de gelir ayni niyor. 18 şubata kadar Anvers, Rotter· 
cnktır. Deufsc:he Levante•Llnle gün Leros Radosa hareket eder. dam, Bremen ve Hamburg için yük aJa. 

DELOS vapuru birinci kanunun orta- ZARA motörU 6/2 tarihinde gelerek caktır. -*-
BALKANLAR AR.ASI 

HATTI 
ZETSKA PLOVİDBA A. 

D.KOTOR 

--

sında Hamburg, Bremen ve Anversten Pire Korfu Saranda Brindisi Valona --

gelip yük çılqıracaktır. Gravusa Spalato Zara Fiume Brindisı DEH NORSKE ltfİDDEL· 
Trieste ve·venediğe.~t eder. HAVSLfNfJE, O.ILO 

LfVERPOOL HAl't'I GRİMANİ 7/2 tarihinde gelerek Pat- BAYARD vapuru 9 şubata doğni fs_ 
ALGERİAN ve LESBİAN vapurları mos Leros Rados Brlndisi Bari Trieste kenderiye Dieppe ve Norveç umum li-

yilklcrini İstanbulda aktarma ederek ve Venediğe hareket eder. manlan l~ln hareket edecektir. 
DENİZBANK vapurlariyle İzm.ire gel- LERO motörU 9/2 de gelerek Leros __ 

mişlir. Rodos Brindisi Bari Trleste ve Venedi- SERViCE MARl2'1ME 
E ._. LONDRA HATTI: ğe hareket eder. ROUMAİH (( L O V C n )) CA V ALLO vapuru 25 son kanunda 

Lüks vapuru 29 kinunusanide t 1. Uk -'-- -- BUCABEST 
. Londra ve Anvers en ge ıp Y ~·- ST 10 bat•-saat (8) de bcklenılmekte olup, saat . d Londra ve Hull DURO OR vapuru şu ..., 

16 da Constan:ıa ve Vama limanlan için ~k v~ 3~ =:n a ROY A.LE NEERLAN bekleniyor. Köstence için yük alacak· 
hareket edecektir. ıçın ytik an . DAISE KUMPANYASI tır. 

Lüks vapuru 5 şubatta saat 16 da 
beklenilmekte olup, 6 şubatta saat 8 
de İzmirden hareket edecektir. Pire, 
Korlu, Adriyatik limanları için yolcu ve 
yük nkc.'1ktır. 

LİNEA SUD Al\IERiCANA 
TYRİFJORD vapuru kanunusani ni

hayeti şubat iptidasında beklenilmekte 
olup Nevyork için yilk alacaktır. 

T. BOWEN REES 
VE ŞÜREKASI 

GUNARDLINE 
Liverpool ve 
Glasgov hatta 

HERMES vapuru 3/2 tarihinde gele
rek Burgas Var:na ve Köstenccı limanla- --
nna hareket edecektir. .e DDE'N 

AGAMEMNON vapuru 6/2 tarihinde .JOHNSl'ON W ~ 
beklenmrJrte olup Rotterdam Amster- UNIES L'l'D. 
dam ve Hamburg limanlan için yük JESSMORE vapuru 12 şubat 939 da 
alarak hareket edecektir. bekleniyor. Burgaz, Vamn ve Köstence 

-•- limanlannn ytik nlacnktır. 
SVE.., .~.,... o ... E..,l'E .... Vapurlnnn ~.ar. ek.et tnrlhleriyle nav· • • • • • • • • • • • . . . ı"~~ n. n ~ lunlardnki değL"1klıklerden ncenta me-Gerek vapurların muvnsalAt tarihleri, BACTRİA vapuru 20 iltincı kanunda N EN KVMPANY ASI li et kabul ehncz. 

gerek vapur isimleri ve nnvlunlan hak- gelerek Liverpool ve Glasgov için yUk . İSA' vapuru 10/2 tarihinde beklen. su ı:aha fuila tafsilat içln ATATÜRK 
kında ncenta bir teahhüt altına giremez. alacaktır. mckte olup Rotterdam Hamburg İskan- caddesi 

148 
No.da v. F. Henry Van Deı 

-----------------------~--D~~~ta~~t~~~ffi~cl ~~~~~m~~t~~~~~~~~~ ~~w~r~n~~amür~~ 

t • Kordonda 152 numarnda • tJMDAL,. isimleri ve navlunları hakkında acenta alarak hareket edecektir. ınesi rica olur. Ba 11 k Ya g.,. 1 n 1 n az es 1 umumi deniz Acentahğ> Li<l. mü,..caat bir teahhllt altına giremez. Daha ı..Ia ·-- TELEFON : 200T/2008 

edilmesi rica olunur. tafsilat almak için T. Bovcn Recs ve Şr. SERVİCE MARİl'İME ------------• d Telefon: 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numarasına müracaat Roıanafn Kumpanyası !ardaki değişikliklerden dolayı a.cenb hilal .... ,,.. ft~) n e Telefon: 3171 Acenta edilmesi rica olıınur. ALBA Juı.tA vapuru 23/2 tarihinde mesuliyet kabul etme%. Daha fazla taf. 

V '-J ~ U ...._ beklenmekte olup Malta Cenova ve Mar- slliit i!?n ikinci Kordonda FBA'lELIJ 

d. ki· K mal Kamil Balık Yağı yalnız Hi-Eczacı Kemal Aktq ıyor · e 

tat Eczanesinde satılacaktır. . ··'---k • • • çok hafif bir 
938 • L-- --L-ulü gıda kuvveb yu~ ' ıçunı senesı uq mana , 

terbettir. . 
Mideai zaiflere tavsiye dederim ... 

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

NEVROZiN 
B .~ t .. Ag""' rıların Panzehirıdir u un .. 

1 Beyhude Istırap Çekmeyınız. 

BİR TEK KAŞE 

Nevrozin 
u nıuannit baş ve di ntınlarını sura e - ili 

ı.alcye katidir. Romntizma evcaı, sinir. 

hlafsnl \'C ndnle ıstıraplnn 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. 

-·-
Netle, Grip ve Bronşite karşı en 

müessir iliıç 
N E V R O Z t N dir •. 

N VROZiN tercih edidin•z. 
İCAB11IDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABfLiR 

Sizde bu kremden şaşmayın1r. 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat bakanlığının resmi ruhsatım 

haiz bir fen ve bilgi mahmlüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima ÜS· 

fün ve eşsiz knlımştır. 

Krem Balsa mi o 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak vü

l'Uda getirilnıiş yegiine sıhhi krem
lerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlatruılıkla değil, 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin. 
~cvy,,rk güzellik enstitillerinden yüz
lerce krem arasında birincilik mükafa
tını imzanmış olmakla ispat etmiştir. 

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 

halis acı badem ile yapılmış gündüz ve 
gece şekilleri vardır. 

KREM BAi.SAMİN; öteden beri tanınJlllŞ hususi vazo ve tüp şeklinde sabhr. 
INGİLİZ KANZUK ECZA~'ESt. BEYOÖLU - ISTANBUL 

/· . . .. . .. . . ( • ................................................................................ 
• • 

~ Sıhhat Balık Yağı i 
• • NORVEÇYA Balıkyağlarınıo en halisidir.. : 

!ıııı defa sÜziumiiştör Şerbet gilıl ~Uelılffr ! 
• • • • : .................................••...........•................................ 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepı;ioğlu hıını karşısında .. 

TOPANE 

silya limanlarına yolcu ve yük alarak SPERCO vapur nccnta.sına mürncaal 
hareket edecektir. edilmesi rica olunur. 

İlandaki hareket tarihleriyle navlun- TELEFON : 2004 - 2005 

T. ıŞ BAN~ASI' n1n 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LİRA MUKAF AT 
Kuralar : 1 Şubat ı Mayu, 26 Ağustos, 1 Eylu~ 1 lkincitepin 

tar i b l e r in d e ç e k i l e ( ek t i r. 

,..IZJ İkramiyeleri: czzz.Z"ZZZzzzzıczzz:y.z.z' 
ı Adet 2000 liralık ••• ı.ooo Lira 
S n 1000 liralık ••• s.ooo Lira 
s n soo liralık ••• 4-000 Lira 

16 n 2$0 liralık ••• 4-000 Lira 
60 n ıoo liralık ••• 6.000 Lira 
95 n so liralık··· 4-750 Lira 

250 n 25 liralık ••• 6.250 Lira 

1 ····-- • •••••• 

435 32.000 
'" z W/J~ T. tı Bankasına para yatınnakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemif oluraunuz. 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 
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Ruzvelt Yeni Beyanatta Bulundu 
"Kongre ye gönderdiğim 

doğru ·ve tam 
mesajlar Amerikanın harici 

dedi 

• • • 
sıyasetını 

olarak ifade • • 
etmıştır,, 

Amerikanın Roma sefiri Nasyonalistlerin hücumları 
Ruzveltin · şahsına 
tecavüzlere nazarı 

karşı yapılan 
dikkati celbetti 

Gittikçe şiddetleniyor ve hükümet 
kuvvetleri bu hücumları 'kesiyorlar 

Pııris 3 (ö.R) - Havas ajansı Va
ıingtondan bildiriyor: Reisicümhur Ruz
velt kendisine atfedilen beyanat hakkın
da bnz.ı tavzihlerde bulunmuştur. Gazete 
mümes::illerini kabul eden reisicümhur, 
Amerikanın harici ıiyaıetini tasrih etme
si huswunda bir gazetecinin ricıuına ıu 
beyanatla mukabelede bulunmuştıv: 

- Kongreye gönderdiğim mesajlcy bu 
ıiyaseti doğru ve tam olarak ifade etmiş
tir. Ve buna da ilave edilecek yeni hiç 
bir şey yoktur. 

Reisicümhur Ruzvelt Amerikanın ha
rici siyasetini yeniden tarif hususunda. 
)taptığı beyanatın, aşağıdaki şeklile neş

rine müsaade vermiştir: 

- Amerikanın harici aiyueti değiş
ıncmi~tir ve değişmiyeccktir. Eğer arzu 
ederseniz onu nisbeten aade bir şekilde 
ıöylccc tarif edeceğim: 

Tabii, bütün ittifaklara muhalifiz. Biz 
de dahil olduğumui halde her milletin 
herkesin dünya ticaretinin muhafazası 

tnr ',.,~ .. •vız. Nereden gelirse gelsin, si-

Faris, S (Ö.R) - Eski adliye nazın 
Ayandan Leon Berar Fransanın Burgos 
hUkUmeti nezdinde bir mümessil heye-

ti bulundurması hakkında milzakerata 
girişmek üzere İspanyaya gitmektedir .. 

B. Leon Berar bu sabah Handay istas
yonuna gelmiş ve trenden inerken hu
susi hudut komiseri tarafından karşı-

lanmıştır. Sabık nazır İrun polis komi· 
serliğine giderek Burgos hükUmetinin 
bir delegesiyle birlikte beynehnllel köp
rüyü geçmJştir. B. Leon Berar hiç bir 

beyanatta bulunmamıştır. Parlse gele· 
cek hafta dönecektir. Fransanın Burgos 

hükumeti nezdinde resmen temsili me· 
selesi ise, hUkümetçe müzakere edil
dikten sonra, ileride halledilecektir. 

B. Ruzvelt 1wsıısi ve ~~mi .ıi b:r gı,, -~mc:ıe !erinin akını karşısında ~arkı Pirene vi· 
daki her milletin aiyasi, ekonomik ve ıos- münakaşa mevzuu olmaması ve 1940 da Uyeti valisi Perplnyan şehrini tabanca
ya} istiklalinin sulh içinde muhafazasına 1 yapılacak Reisicümhur intihap mücadele-

! tar veya menşeini bildirmedikleri kUlli-
sempa ti gösteririz. sine esas te§kil etmemesi lüzumunu mü- 11 a1 h 1. ~ftı... l d 

. . yet par ar taşıyan filp e ı ,..... ... s ar an 
Reisicümhur Ruzvelt, beyanatını biri dafaa etmıştır. t mizl k t ı Uhl t dbi 1 alını 

1. d. . . h kk d e eme ç n m m e r er ş-
çok kimselerin bile bile tahrif ettiklerini B. Ruzvelt &.en ı nıyetlerı 8 ın a tır 60 · d Ü b"lUk . . . . 3an arma ve ç o seyyar mu-

Faris, 3 (Ö.R) - İspanyol mülteci-

yanlı§ mtibnlar uyandıran Amerıkan ga- ı..L. .1 h . d h·lt tin 
ıuuı7.ıar şe nn a ı nezare e memul' 

zetelerinin manşetlerini tenkid etmiş ve d'l i +· B l a· . l t ı U1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Yukarıdaki haritalar ispanyada isyanın ilk patlak verdiğjE 
:1936 yılı Temmuzundan 1939 yılı başına kadar S(eçen devredeE 
:kardef boğutımasının vaziyetini ıtöstermektedir. Siyah . yerler,: 
:Frankocular tarafından itgal edilmiş arazidir. Ve yine bu hari-E 
:taların tetkikinde görülmektedir ki Franko kuvvetleri isyanın: 
5illc dört ayında elde ettikleri mevkilerden yirmi dört ay sonra5 
5pek te ilerliyememitlerdir. E 

e ı m s.ır. e e ıye reıs spanyo m -
hiç bir maknlede beyanatının doğru ola- .1 : . d ki ll 1 

•v• • • .u tccı ermın smı ı annı yo ara serme e-
rak nakledilmedıgını ısöylıyerek dıger 

rini menetmi~tir. Mültecilerin nezareti 
için vilayet beş mıntakaya ayrılmıştır. 

Paris, 3 (Ö.R) - Perpinyadan bildi-

milletlerin ısulh içinde istiklallerinden isti
fade etmeleri lazım geleceği prensibine 

innnmıyan hükümetler nezdinde bunun 
yanlış tefsirlere yol açacağını kaydetmiş- riliyor : Meşhur İspanyol ressamlarının 

tablolarını, sanat eserlerini ve altın, gU
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tir. 

Reisicümhur kongrede yapılan müza
kerelerin gizli kalması lüzumunu müdafaa 
etmiştir. Bazı haberleri neşretmek, hun-

ların mahrem mahiyetini bozmak olur ki 
bu da memleketin menfaatlerine muğa
yirdir. 

Ecnebi memleketlere tayyaYe satışları 
hakkında B. Ruzvelt bunların peşin te
diye ıuretile yapılacağını bildirmiştir. 

Roma 3 (ö.R) - Amerika sefiri B. 

milş takımlarını ihtiva eden bir çok hazinelerinin tahliyesi Milletler Cemi
kamyonlar, Fransız hududunu geçmek yetinin nezareti altında yapılacak ve 
üzere, muhafaza altında olarak cümhu- İspanyol dahil? harbinin sonunda mev
riyet arazisinde beklemektedir. Bunlar cut İspanyol htikümetine iade edilecek
muhtelif İspanyol müzelerinden ve bil- tir. 
hassa Barselon müzesinden nakledilen Faris, 3 (Ö.R) - Katalonyanın cüm
sanat eserleridir. Fransız milll mtizeler huriyetçilerln işgali altında ka1an k:ıs

direktörü Ue Londra mlizesi direktörU mının da işgali için nasyonalistlerin hU
bu kamyonların geçişini tanzim etmek cumları son derece şiddetle devam et
ve nezaret altında bulundurmak Uzere mektedir. Puiserda istikametinde yapı
Perpinyana gelm1şlerdir. Kıymet biçile- lan hücum iki saat devam eden bir top 
miyecek kadar milhim olan bu sanat ateşinden sonra başlamış ve nasyona-

listler yüz kadar tankın himnycsinde 
olarak hilcuma geçmişlerdir. Cilmhuri
yetçiler bütiln silahlarının ateşini tek
sif ederek bu hücum dalgalarını dur
durmağa çalışıyorlar. Cümhuriyet hava 
kuvvetleri son derece azlıklarına rağ

men nasyonalist hatlarının gerilerinde 

faaliyet göstererek bombardımanlar 

yapmışlardır. Nasyonalistler Puiserda 
yolunun garbine sokulmağn başlamış

lardır ve maksatları hükümetçileri ta
mamiyle Fransaya defetmektir. Vilyam Filip Kici sarayına bir nota bıra

Bn. Ru::velt zehirli gazlara karşı hususi tertibat alınmt§ bir çocuk 1ıastanesmde karak Amerika reisicümhurunun ıahsma 
)ahların tenkis ve tahdidine matuf her ı müşahede ettikten sonra milli müdafaa f karşı fa§İst matbuatı tarafından ittihaz 
gayretle tam sempati halindeyiz. Millet 

1 
ve harici siyaset meselelerinin gazeteler- edilen tavır ve harekete hariciye nezare- 1 1 B k 

ufaıHe .. Amerika milleti mlatile dünya- de, kong<ele,de ve zi:<eıle• ammda :··· .... ,. d•kkatini celbelm~li» n gi tere a n as 1 Dl n 
Romanya kabınesınde bek-Alt k ı· . .d t kd. · ı ·ı 

~ . . . .k Jd ın ıyme ını yenı en a ırı ngı -
len en degışıklık vu u bu u terede bir inkılap addediliyor 
Bükreş 2 (A.A) - Uzun zamandan- Kabineye Tr~ilvanya1ı olarak baş -

beri beklenen kabin~ değişikliği bugün vekilden başkaca altı nazırın da getiril-
vuku bulınuştur. Hükümetin yeni azC1S1 miş olmasının ehemmiyeti siyast meha-
sarayda yemin elmişler<lir. Yeni kabi- filde tebarüz ettirilmektedir. Keza ka-
nede tcslihat bakanlığına B. Slavesko, binenin büyük bir ekseriyet itibariyle 
Ziraat bakanlığına profesör Comazeanu, genç ve enerjik unsurlardan mürekkep 
Ekonomiye B. Bujoyu Uıyin edilmiştir. olması da dikkat nazarı celbeylemekte-
B. Silivin Dragomir ekalliyet işleri için dir. 
ve B. Trojan Pop da toprakaltı servet- Belgrat 3 (ö.R) - Yugoslavya meha-
lerinin işletilmeleri meseleleri için dev- filinde bildirildiğine göre Romanya ha-
let bakanı tayin edilmişlerdir. Dahiliye riciye nazırı B. Gatenko ile Yugoslavya 
nazırı B. Kalinesko başvekil muavinli- başvekili B. Stoyadinoviç arasındaki 
ğine tayin edilmi§ ve muvakkaten ordu muhavereler dikkate şayan bir temas 
nazırlığını da derhute etmiştir. Iktısat ve 16 Şubatta Bükreşte toplanacak olan 
nazırı B. Constantinesko finans bakanlı- Balkan itilafı konseyi için faydalı bir 

--=,---
iki yüz seneden be

ri altının rayici 
ne olursa olsun 
85 şilin addedi-

liyordu 
-=--

ğına geçmiştir. Harbiye nazın general mukaddeme olarak tefsir edilmektedir. diri hakkındaki kanun layihası Clteden 
Cipureka, teslihnt nazın general Yako- Bükreş 3 (ö.R) - Bütün gazeteler beri derpiş edilen bir proje olmakla be-

Londra, 2 (A.A) - İngiltere bankası 
altın stokunun kıymetinin yeniden tak-

bici yeni kabineye dahil değildir. Ve bu B. Gatenkonun beyanatını nakletmek-
Romanya başvekili Patrik Miron 

iki askeri bakanlık şimdi sivillere verH- te ve bilh~ Avrupadaki realiteleri 

miştir. Halen Avrupada bulunan finans iktısat nazırı: Bujoi, hava ve bahriye göz önünde billundurmak zarureti üze
nazı:ı B. Kncikof ile. mezahip n.azırıj ~ırı: general Teodoresko, mesai nazırı rinde ısrar eden fıkrayı kaydetmekte
Patrık Kolan ve B. Ju1osko da yenı ka- Michel Ralea, Sıhhiye naı.ın: general dirler. Bu da B. Hitlerin nutkuna bir 
bineyc dahil değillerdir. 

1 
Marinesko, Mezhep ve güzel sanatlar telmih addediliyor. Milletler arasında 

Yeni finans bakanı B. Konstantlnesko nazırı: general Zigre, Maarif nazırı An- ekonomik münasebetlerin ehemmiyeti 
paranın devalıasyonu meseleleri hak - rei, Hariciye nazırı: Gatenko, Ekalli. hakkındaki fıkra Alman tezine nezaket
kında bir karar verecektir. Bazı mali ve yetler nazırı: Dragoınir, Ziraat nazırı: 1i bir tavizdir. Bu hattı hareket te Al
ticari mahfillerin bu devaliasyonu te - Kornetzanu. man - Rumen münasebetlerinde kendini 
menni ettikleTi bildirilmektedir. Yeni kabine dün gece saat 19 da kra- hissettiren .salaha tekabül etmektedir. 

lı ziyaret etmiş ve sadnkat yemininde Bununla beraber bu tavizlerin tam hu -
Bükrcş 2 (A.A) - Rndor ajansından: bulunmuştur. dudu Romanya ve Yugoslavyanın istik-
Kabinenin istifası üzerine yeni knbi- lal ve tamamiyetine riayettir. Bö.ylece 

neyi yine eski başvekil Miron Kristea Bükrcş 2 (A.A) - Yeni hükümet Ro- iki devlet arasındaki te.sanüd teyid edil-
kurmuştur. Yeni kabine şöyle teşekkül mnnya cfkurı umumiyesini tamamiyle miştir. Bu tesanüd Macar iddialan kar
etmiştir: tatmin etmiştir. Hadiseyi gazeteler hu- şısında kendini hissettirecek ve iki hü-

raber finans bakımından lınkild bir in· 
kılap olarak telakki edilmektedir. 

İki yüz seneden beri altının rayici her 
ne olursa olsun İngiltere bankası altın 

stokunun sabit olarak önce 85 şilin ad 
ve itibar edegelmiştir.. Vakıa bu kıy-

met banka tarafından altın mübayaa 
veya satışında bir rol oynamıyor idiyse 

de tedavülde mevcut kağıt para ile onun 
albn karşılığı arasında daima bu sabit 

kıymet hesap edilmiştir. Bundan sonra 
bu hesap dahi altının üzerinden yapıla
caktır. MeselA dün altının kıymeti 148 

şilin ve yedi buçuk pense idi. Altının 

önce 85 şilin hesabiyle İngiltere banka
sının bugünkü altın stokunun kıymeti Başvekil: Miron Kristca, Muavini ve susi nüshalarla bildirmişlerdir. Bilha~a kümetten hiç birisi diğerine karşı bir 

Dahiliye ve milli müdafaa nazırı: Ga - başvckillikte Kristeanın kalması ve Da- manevraya sürüklenmeğc razı olmıya- 126 milyon sterling ad ve itibar edili
linesco, Adliye nazırı: Iamandi, ordu na- hiliye nazırı Klineskonun Dahiliye na - caktır. Bu tesanüdün, tehditkar bir şe- yordu. Halbuki a1tırun rayici hesap edi
~ırı: S1nvesko. Nafıa ve münakalat na-, zırlığı ile birlikte başvekil muavinliğine kil alacak her hangi bir Alman genişle- lirse bu stokun kıymeti 126 milyon de
un: Gclmegeanur, Maliye nazırı ve mil- ve milli müdafaa nazırlığına da tayini me hareketi karşısında da statik bir kıy- ğil hakikatte çok daha yUksek takriben 
Jt.J>,1.!Jb. dit.ekti\rii Kruv:lAnnf!!;lcn MiJli hiiviilr hir mf'ltTinıınivet y;ındırnrnrtır. Jmyti vardır_ .22ll milvnn "1Prlinırt1P. 
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