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__ 'l'URKIYE BITARAFDIR 
4lınanyanın 19_1_4_u_m_u~i harbında olduğu gibi 

bir baskınından karkulmaktadır ~ 

anı 

Lokerno paktı" ralımeti rahmana'' kavuştu 1 
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,. 

A lmanya Amerikadaki al 
-~-t manları askere çağırıyor · 

Sovyet Rusya Almanyaya karşı ateş püskü
rüyor. Fransa müzakerata ne şartla girişebilir 1 

....,._ • 1 . <• ; .. 

ltatyan - Habeş Harbı 

dis-Ababa kor-1 

1 

krı icindedir 
1 

- , 
-:i;•-ts_r_o....:...rd-.;;u şimale, Ital-
ıı.ıy,n t Asanga gölüne gidiyor 
tll h.ber~Yoakla~mdan ve· ı Jarı daha şimd:den değiştir- f 

e' kıa•ve~re. ragmcn Ha- diği söylenmektedir. • t 
illette de e 1 bili muka- Mussolini Havas ajansının ~ fi!. -_ 
"~!ıııiliı ;;~ etmektedir- muhabirine, Almanya aley· ! _ ~ 
!' lel a eı kaynakla- hine zecri tedbirler tatbik il Avrupanın en asri ve en motorize Alman ordusu Hitler 
trill lta~n haberler, Ha- edilecek olursa bu tedbirlere . önünde geçid resmi yapıyor 
'ie lı Yanlarla boy . öl- İtalyanın iştirak etmiyeceğini -.,__-----~----.-~----~~,.,,_.,...------

ttl lt.ı •zır olduklarını, açıkca söylemi~tir. f LOKARNO PAKTI ÖLDÜ yapılacaktır. Bu devletlerin 
e · Y•nıan ·ı . · YERİNE LONDRA gösterdikleri arzu üzerine 
~ l'i d · n 1 erı hare- ltalyan Habeş işine aid PAKTI GELİYOR MiUetler cemiyeti konaeyi de 
.\t ttrııe~:~~~~klerini bile aldığımız en son telgrafları Londra 1 l ( A.A ) - !..o- bu ayın ondördünde fevkal-

llaaıa .. , · aşağıya koyuyoruz: Ad 1 k L d d ı 
• 1 nın R kardo andlaşmasıni imzala- a e o ara on ra a topa· 

.ı 1~-ı en'i ie.gal Adis·Ababa ( Redyo ) -'«Yan H Y mış olan logilterç, Fransa, nacaktır. 
lliıa Iİy • •beı ınüca- İtalyan uçakları bugün üçün- . ftalya ve Belçika delegeleri RUSYA ALMANYA YA 

~lıiYetitı~ıet sahasında- cü defa olarak İngiliz seyar 
1 

dün Pariste toplanmışlar ve ÇOK KIZGIN 
)ot, lok değiştireceğe Kızılahç hastanesini bombar- müzakerelerine Londrada de- Londra - Sovyet Rusya· 
•ı.tbae •İno misakının dıman ettikleri Adis-Ababa· vam etmeğe karar vermiı- nın Londra büyük elçisi Al-

...:~t Y•p~c. talyanın Ha- dan bildiriliyor. ı lerdir. manya Reni askeri işgil al-
--......... ,iı •ulb fart- - Sonu 4 üncüde - Boplantı yarın Londrada tında bulundurdukça Sovyet ••• ...... o................. ........................................ hükumetinin Almanya ile hiç 

... bir şeki '.de münasebata giriş· 
miyeceğini Forayn Ofise 
resmen bildirmiştir. 

ALMANYANIN YENi 
ŞARTLARI 

Osmanlı lmparatorlug"' u istanbuı ıı (ôzeı) - Aı-k 1 manya yeni bir nota ile Ren 
&lbigahındll Yazan: A. ~~NC S meselesi hariç olm .. k üzere 

(y _ yeni bir muahede aktı için 

~ ...... h •vuz) u berhava etmek için... münakaşa ve m6zakereye 
t t 'Yıca , ile an Ü hazır olduğunu, fakat bu 

''l't 19 ı hat 1 n nll ve verildiğini de heman anla- neane kadar yine iltizami ola müzakerenin Uluslar kurulu 
"'-4- 17 •e11e ·~ ~llladığım, mıştım! Bu suretle, sefaret- rak akseden sesinden ken- dışında, yahud Londrade ya· 
t ._~ldutıııa •ının ~Ptida- haneye kimin girib çiktığırı disini tanıdım; diyordu ki: pılmasını meşrut kıldığını 
il • Bey -~ bıldiğim tesbit için sıece ve gündüz - Bayın satın aldığı şey- bildirmiştir. 
. e~tf''•tıı,;* ~da Yu- teresaildde bulunan Osmanlı leri getirdim, haydi çabuk! Bu teklif lngiıtere ve Fran· 
l'İti 0111rlce11 eııne İfinıle gizli zabıta memurlarının na~ Bu sesten hamal veya seb~ sa tarafından dikkat naza· 
C-. l•lclt caıuılardan zar dikkatinden kendini kur- zevatcının hakiki mahiyetini rına alınmıştır. 

't ta~'"11 •ırtınd tarmıı oluyordu. -Sonu 4 üncü sayfada- FRANSA MÜZAKEREYE 
,lal, •~t lc&fede ~e biiyUk Adam kendisini o kadar • NE ŞARTLA HAZIRLANMfŞ 
''ele, t~:; bu •e~ tliir~U değiıHrmişti ki sefarethane- Tayyare pın20 Paris 11 (A.A) - Alman 

, ... ,, ıe erın nin kavası Arnavud Osman habe 1 bO b'Jd' · lt.ıı~-: 111, ve dök 4•• ••d r ama roıu ı ırıyor: 
-...tize11 lil- da tanımaaa muvaffan ola- SU UDCU e Durum hakkında yarı res· 

llleydan mamııtı. Fakat ben yazıba- nU bir izahta bilhaua ıu 

Alman hudutlarında emir 
Fransız orduları baş 

kumandan vekili 
GEOGES 

kısımlrr vardı.·: 
Fransa hükumeti, Milletler 

cemiyeti muahe~enin nakze· 
dildığini tesbit ve müşahede 
ettiktend sonra zamin olan 
devletlerin kendisine tama-
men müzaharet edeceklerini 
ve bu · müzaharet Lokarno 
hükümleri mucibince ıüel 
tedbirler tatbikine kadar 
gitse dahi bu müzaharetten 
giri kalmıyacaklannı ümid 
etmektedir. 

Fransa, Rende Statukonun 
iadesi için Lokarno muahe

- Sonu 4 ilncüde -

l\1eşhu ,. dansöz neye 
öldürüldü? 

•••• 
Sokak ortasın
da bir kadın 

~esedi _ .................. -
KADINıN V0CUDUNA 
MUHTELiF TARiHLER 

YAZILMIŞI 

ispanyada Madrid 10kak
larında gilzel bir kadın ce• 
sedi bulunmuıtur. Cuecl 
Madritin en itlen cadde•iaia 
ortasına konmuş ve llt&ae 
bir yafta yapııtınlmıtbr. Ba 
yaftada şu yazılar vardır : 

" Bu kadın Madı iti• • 
meşhur danaözil Alviyoudu. 
Bu kadın şimdiye kadar bia· 
lerce delikanlıyı •oydu sola· 
na çevirdi. 20 Y •tından 70 
yaşına kaclu herke• -
işık oldu ve elindeki a•ca-
dakini buna yidirdi. Meth• 
dans6z bu gece cezumı çek-

J ti. Şimdi herkes ODUD Jld· 

ı 
ne tOklirebilir •.• " 

Madrid polisi bu .... 
(So a 4 incide) 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------0000--------------

Halk sıearalan 
Cll ühümet halkı, köylOyü düşilnüyor. Bunu her uhada 

görüyoruz. Halka ve köylüye ucuz sigara içiriyer. 
Her nedense son günlerde yedi buçuk halk •İgaralari bot 
çıkıyor. Bizim gibi bu sigarayı içmiye mecbur olan fakir 
tiryakiler tam yorgunluk dinlendirecekleri, tam ılgara tel· 
lendirecekleri zaman bot bir sigara ile karıılaf1DC8 batla 
keyfimiz kaçıyar. 

Bu vaziyeti şimdiye kadar bir kaç gazeteciye ulatbm. 
Galiba bu gazetecilerin hepsi Yenice ve Serkeldoryan içi
yorlar. Bana derhal çıkıştılar: 

- Sen ne söyliyorsun, dünyanın en iyi ve en ucuz llta· 
rası Türkiyede satılır! diyorlar. Ve derdimi dinlemediler .. 
Uzun söze ne hacet, Serkildoryan yerine bir g&n bir paket 
Halk sigarası alında vaziyeti görün.. lnhi•ar idareaillİD dik
kat gözünü çekmeuizi dilerim. " 

Tiryaki kariimi1.in mektubunu aynen yazıyoruz. Halk, 
Halk hükumetinin, Halkına, iyi Halk ıigaraıı içirmesbd 
istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Bu işten vazgeçtim, ben 
davacı değilim 

Yaşar Gündüz gittikçe 
artan bir heyecan ile halkın 
bir memura göstereceği say
gıyı ve bir memurun halka 
beslemek mecburiyetinde 
bulunduğu şefkati anlattık
tan sonra dedi ki: 

- İnkılabın yüceliklerini 
anlatmak vazifesini üzerine 
alan inkllab hatipleri her 
şeyden önce halk hakimiye
tinin yalnız dudaklarda do
laiaD süslü bir kaç sözden 
ibaret olmadığmı, halk küt
lelerhıe daima yüksekten 
bakmağa alışmış inkılab ve 
ihtilil yabancılarma öğret
melidirler. Hele bu ihtiyaç 
ve lüzum v !rgi alanlarla ve
renler arasındaki mesafeyi 
azaltmak değil, büsbütün 
ortadan kaldırmak için daha 
büyllk şiddeti ile hissedil
melidir. 

ı barba girmiş olması çok 
muhtemel olan bu ihtiyar 
babaya karşı resmi elbiseli 
bir memurun halkın gözü 
ön~nde bu kadar ~ddeUe 

ve zalimane muamele yap
ması üzerine kendimden 
geçtim. •• Zabitai beled ye,, 
memuruna çıkıştım: 

Halkımızın hükumet me
murlarından korunması, on
lara birer dert ortağı, birer 
teselli kucağı gibi konuşmak
tan çekinmesi kadar bu me· 
murlara şeref vermiyen bir 
şey daha yoktur. Bundan 
tam on iki sene evvel, genç
liğimin tam manasile kayna
dığı bir zamanda gözlerimle 
gördüğüm bir hadiseyi hiç 
bir zaman unutamıyac:ığım. 
Eğer başınızı ağrıtmazsam 
size bunu bir kaç kelime ile 
anlatayım. 

Eski tlbayın samimiyet ha
vasından başka birşey esmi
yet mütevazi salonunda bu
lunanlar hepsi birden yal
vardılar: 

- Çok rica ederiz, bunu· 
da bire anlatınız. Öğretmen 
biraz düşündükten sonra ba
şından geçen .şu vak'ayı an
lattı: 

- Ne vuruyorsun, neden 
sürükli yorsun? 

Benim ani müdahalem, 
kendisini "gayri mes'ul,, bir 
şahıs zanneden memuru şa
şırtmıştır. 

- Sen ne oluyorsun? 
dedi. 

- Ben bir Türk vatanda
şıyım! dedim .. 

Memuru da, babayı da ya
kalıyarak karakola götürme
ğe başladım. Bu esnada 
esnaftan iki kişi daha geldi 
bana: 

- Bizde şahidiz! Dcdıler. 
Hep beraber karakola gir

dik. Komser beni büyük bir 
nezaketle karşıladı. Vaziyeti 
anlattım ifadelerimizi aldı. 
Sıra köylü babaya geldi. 
Tecavuz ve hakarete uğrı
yan köylü babanın şerefini 
kurtardığım için bu işten 

memnun olacağını sanıyor

dum. Fakat o: 

- Ben davacı değilim! 
Demesin mi? 

Tecavüze uğrıyan bu ada
mın bu feragatında bir korku 
gizli olduğu muhakkaktı. Bu 
cevab karşısında müdahale
min nekadar fuzuli olduğunu 
anladım .. KendU!ini müdafa· 
adan aciz baba, kendisinide 
müdafaa edenede kızıyordu.,, 

( Arkası var ) -· ....... 
Bitlerin 

Y .. •• ., 
urumesı ..• 

Sofya - Atinadan bildi-
rildiğine göre, Farmes ve 
Gritiyas köylerinden~yüzlerce 
açlar Patrasa gelmişlerdir. 

Köylü{er şehire girince: 
- Ekmek isteriz ! Açız ! 
Diye bağırmağa başlamış-

lardır. Açlar vilayet kenağı 
önünde tuplanmış ve arala
rıedan bir heyet valiye git
mişlerdir. 

Açlıktan durumlara feci 
olan köylülerde açlıktan 
ölümler dahi beklenildiğini 

söylemişlerdir. Vali bu bapta 
tedbirler almağı adetmiştir. 

Bununla beraber ani bir 
yardım görmeği ümid eden 
bu heyete verilen bu cevap 
l anaate kafi gelmediğinden 
açlar şehir sokaklarında bir 

1 yürüyüş nümayişi yapmışlar
ı dır. 

! Romanya 
Tayyareciliği 

Bükreş (Radyo) - Avrol 
gazetesi Romanya tayyare
ci iği hakkında bir makale 

ı yazıyor. Sivil tayyarecilik as
keri tayyareciliğin sağ kolu
dur. Diyor ve devam edi
yor: 

Sivil tayyarecilik süel tay-
yareciliğe pilot yetiştirir, 

harpte zabitlerini taşır, harb 
gününde ordusunun her işi
ne yaradığı gibi hini hacette 
bombardıman işioide göıür. 
Binaenaleyh Romanya hüku
metinin sivil tayyareciliğe 

verdiği eheınmiyet yerinde
dir. 
' Bu suretle tayyare adedi 

, artar, harb gününde hükü
met bunlardan dilediği gibi 
istifade eder. 

Rusya 
Açık kartla oyuna 

haşladı 
Sof ya - Otro gazete~i 

Royter ajansının bir telgra
fını neşrediyor. Bu telgrafa 
göre Stalin yoldaş beyanatta 

" On iki sene oldu. Ba
lıkçılardan balık alıyordum. 
Bu esnada bir gürültü oldu. 
Bir Belediye mtmuru, elinde, 
içinde beş on dane limon 
bulunan bir sepet tutan ih
tiyar bir babayı ite kaka 
sürükleyordu. 

AjansJarı dünyayı sardı . 

bulunarak Japonyanın dış 
Mogolistan hududuna asker 
toplamasını Rusyanın bildi
ğini, Rusya Mogolistana yar
dıma mecbur olduğunu, şa· 

yet Japonya bu cumuriyetin 
iştiklaline taarruz edecek 
olursa Rus ordusile karşıla
şacağını Japonyanın Mosko· 
va sefirine Litfinof yoldaşın 
tebliğ ettiğini söylemi~tir. Şimdiye kadar üç dört 

İZMiRLİ 

Paris - " Ajans finansal 
ve ekonamsaJ11 ın bildirdiğine 
göre Alman propagandasını 

yapan ajanlar Afrikada ol
duğu gibi Ayrupada hatta 
Balkanlarda büyük bir faali
yet göstermektedirler. 

BİR KIZ 
SEVDİM! 

~"'"""'""'""""""~""-
Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 41 

Ahn1ed piçlikten kurtulduğu için 'seviniyor 

- Oğlum, annenin adır ı 
bilmiyor musun? .. 

- Şimdiye kadar bildiğim 
gibi değilmiş. 
-Anlamıyorum, ne esraıh 

konuşuyorşun. 
- Dayıcığım, nüfus tez-

keremde Şayeste yazıyor. 
Fakat Şayeste değilmiş! 

- Ya, ne imiş? 
- Zehra imiş ... 
ihtiyar adam yarı hayret 

ve yarı hiddetle: 

- Çıldırdınmı seni dedi. 
- Çıldırmadım, fakat beni 

bu bale sokan sırrı öğren· 
mek istiyorum .. 

Ahmed, başından geçen 
hadiseleri. Zehra hanımın 
ifşaatını anlattı İhtiyar adam 
hayret ve delişet içinde din
liyor, Bazan şiddetle: 

- Olamaz! 
- imkanı yok ! 
Diye haykırıyordu .. 
Genç adam bütün olub 

biteni anlattıktan sonra bay 
Recai kat'i surette reddetti: 

- Senin annen böyle ma· 
ceralar yapacak kadın de
ğildi. O seni doğururken 
benim gözlerimin önünda 
can verdi.. Bunu bugün ol
muş gibi kat'i surette hatır
lıyorum.. Bu bir isim benzer
liğinden başka birşey değil

dir. 

- Fakat dayıcığım nasıl 

olur, bukadar tesadüf ... Ba
Uam bay Ali Osman .. Bayan 
Zchranında kocası bay Ali 
Osman ..... 

İhtiyar adam köpürdü ... 
-- Ben bay Ali Osman 

falan bilmiyorum .. Ben senin 
anneni yani ablamı biliyorum 
ve onun gözlerimin önünde 
can verdiğini biliyorum. Se
nin bu bayan Zehra dediğin 
kaltak kimbilir kiminle aşna- . 

Şark ekspresinde! 
-· - = . •• 
Çalınan ve yaralı olarak Usküp 
civarında bulunan bir lngiliz 

siyasi muhabiri 
Yunan gazd elerinde okun-

duğuna göre ingilterenin ı 
Belgrad sefareti siyasi kor· 
yeri doktor Pen Belgraddan 
Şark sür'a t katarile Atinaya 
ya giderken tren demirkapı 
tonelini geçerken karanlınta 
ortadan kaldırılmıştı. Bu ha
ber Belgrad ve Londra hü
kumetleri hariciye nazırları 
arasında seri ve telefonlu 
muhabereleri intaç etti. Bel
grad, Üsküb, Selanik, Atina 
İngiliz konsolosları, mahalli 
hükumetleri vak'adan haber
dcr edildi. Arandı , tarandı 
karyeden iz bulunamadı. 

Mesele bir şahis mesele
sinden çıktı. Entel.jan Ser
vis, birçok evrakı hamil ola
rak seyahat eden bir memu
run bu gizli evrakla beraber 
ortadan kaybolması şeklini 
yani diplomatik bir seyr 

~ ~ ~ ~ 

Gardiyanları 
bağlayarak 
Kaçan ınahpuslar 
İstanbul (Özel) - Şanın-

hagnın Kovanon hapihanesin
de 331 mahpus gardiyanları 

bağlıyarak kaçmışlardır. Şe

hir zabıtası kaçanlara kaşı 

ateş actı, sekiz kişi öldürül
dü. Kalanları kaçtı. 

Habeş 
l(iliseleri feryad ediyor 

Adis-Ababa ( Radyo ) -
Ras Kassa ve Ras Seyum 
ordularının uğradığı zorluk 

üzeriue Habeşistanın her 
tarafında kilise halkı cihada 
davet etmekte, vatanın mu-

kadderatının tayin saatı çal
dığından herkesin vatanper
liği göstermesi istenmekte
dir. 

200 kilometro 
at karnında 
Amerika bangerlerinden 

Tomas Moruni hayvanın kar· 
nma bağlı olduğu halde 200 
kiloıııetro yolu alabileceğini 
iddia etmiştir. Ve bahse ko
nan 20 bin İngiliz lirasını 
almıştır. ' 

fişne etti. Belkide babanla 
bu işi bekarlığında yap· 
mıştır.. Fakat şu muhak
kak ki sen benim dayıza
demsin .. 

- Yani ben bir piç de
ğilim ? Öyle mi ? Dedi.. 

İhtiyar adam büyük bir 
şefkatle Ahmedin yüzüne 
baktı onun gözlerinde dü
ğümlenen iki damla yaşı 
gördü. Sakalb delikanlıya. 
sarıldı ouu alnından öptü. 

- Emin olabilirsin!. dedi. 
,,.,,.,,. 

Ahmed, arbk damarların· 
da eski kanın dolaştığım 
hisseder gibi oluyordu. Artık 
dünyayf penbe görmeğe baş
lamıştı. 

- Demek bir piç değilım. 
Dernek bayan Zebranın oilu 
değilim.. Demek Leylanın 
karde§i değilim ... 

aldı. Ortalığı te:aş kapladı . 
Çünkü bu casus memurum 
casus aleyhtarları teşkilatı 
tarafından öldürüldüğü ya
hud kaldırıldığı meselesi or· 
taya atıldı. 

Heie pek mühim evrakın 
yabancı ellere geçmesi, Bri· 
tanya hükumetine aid esra
rm faş edilmesi kazlyesi 
ortalığı sinirlendirdi. Ortalık 
bu telasta iken kaybulan 
adamın bir s iyasal korye ol
madığı, adamın harb topra
ğında kaybulduğu, fakat Y o
goslevya. memurlarının bu 
adamı Üsküb civarında de
miryolu kenarında yarnlı ola
ra k buldukları, sebibi de 
dikkatsızcasına tren pençirc.- ' 
sınden sarkar. bu memurun 
müvı.ızenesım kaybederek 
düşt:'ığü anl aşıld ığı yine ayni 
gazeterde okunmuştur. 

~ ~ ~ ~ 

8ul~ar 
Harbiye nazırı ordu 
zabitlerini ittihada 

davet ediyor 
Sofya - Martın üçüne 

tesadüf eden Bulgaristamn 
58 inci yıldönümü münasebe-
tile milli müdafaa vekili ie· 
neıal Lokof askeri mahfe-
linde zabitana hitaben söy· 
l ediği bir söylevde bütün 
orduyu ittihada davet ettiği 
gibi ordunun iç işler ve iç 
siyasa ile uğraşmasından 

dolayı memleketin maruz 
kalacağı tehlikeleri saymış-
tır. Misal olarak son Bulgar 
yüksek zabilerinin son yıllar· 
da memleketin dahili işle-

rine karışmasından çıkan 
fenalıkları göstermiştir. 

Yunanistan 
Bir fakir evi 
Tesis ediyor 

Atina (Özel) - Hükumet 
bir fakir evi tesisine karar 
vermiştir. Bu müessese Ada
lar denizinde bir adada ya
pılacak, o ada adeta bir 
miskinler ve a cizler adası 
olacaktır. Buraya derhal bin 
kadar miskin sevkedilecek· 
tir. Hükumet bu miskinleri 
toplamağa başlamıştır. 

- Biran içinde birdenbire 
kafası burkuldu .. Ya, dayısı
nın dediği gibi babası Bay 

Ali Osman hakikaten bayan 
Zehra ile görüştü ise ve ba

yan Zehra gayrımeşru çocu· 
ğunu babasından kazandı 
ise .. Leyla gene karkaşı sa-

yılmazmı idi? Piçlikten kur
tulmuştu. Fakat Leylaya ka
vuşamamıştı. Henüz mesele 

halledilememişti. Kendisi ar
tık utanma den insan içinde 

gezebilecekti. Fakat Leyla 
ile evlenemiyecekti. Zavallı 

ddikanh babası bay Alı Os
manın bekarhğında bayan 

Zehra ile yaptığı bir hovar
dalığın kurbanı olup . gide
cekti. 

lstanbula geldi geleli bu 
kadar mes'ud ve neş'eli glin-

12 Mar,!_. 

Balkan 
Oyunları 

Bu sene Atinada 
Yapılacak 

Y onan gazetelerinde o_, 
duğuna göre, Bulgar At~ 
tik federasyonu bu 1 

Balkan oyunlarının Bulg~ 
tanda olacağı bildiril~1f ~ 
sebebide ekonomik intıı• d' 
sızlıklarıadandır. Ayni io,bl 
zamsızlıklar Romanyada ~ 
mevcud olduğundan bu 01:ı, 
Jarın bu sene Atinada yır 
ması kararlaştırılmıştır. 

Habeşler 
l'ayyarcci bir kaf' 
ınaka nı bir yüzbcıŞ1 

Öldürdüler ;lı 
İstanbul 11 - Havas~.' 

sından: Tembİ) en uıub~ 
besinde Andina mıntak~ ~ 
da düşen tayyarenin P'!ı,. 
kaymakam Ermana Part~ 
idi. Beraberinde rnül 
Mamel iki küçük zabit• 
asker v:ırdı . Bunlar ceP 

arkasında bir iniş manefr 
yapacaklardı. Kaymakalll 
zabitlerin oldukları lllub 
kak ise de mürettebatı 
sağ kalan olub olmadığı 
linemiyor. 

Medeni niki? 
Kakunu nasıl kaşıl~ 

~·· Sofya 11 Hhkfımetin J 
bul etmekte olduğü ıııed.; 
nikah kanunu Bulgari.st.• ti 
bütün çevenlerinde •Y1 eli' 
surette kabul deiluıekted•' 
Yalnız pa pas: ar tarafın.~; 
itiraza uğramaktadır. 1'• ,r 
amilleri bu kanunun Bul~ 
Jarın dini ve milli kay1' f 
rını tadil edeceğini ort' 
sürmektedirler. 

Avrupalılat, 
Yeni bir kan dcrf1 

hazırlıvor]ar . 
.J ıi· 

Londra ( Radyo ) - e' 
Jorj'un 11 Avrupalılar. 1,t 
bir kan deryası teş~ıl •' 
mek için hummalı bır 
rette hazırlanıyor 11 b•, 
altında yazdığı makaleY1 

' 

sözlerle bitiriyor: 1'' 
"Bu haz•: lık sonun~d S' 

h bir muharebe içindır· 
nun için yeni 'silahlan il''~ 
yeni ittifaklar yapılıy0~/ 
bu suretle delicesine 
rüşlere doğru koşuluy0~/ 
kan deryasına milyoJI 
insan da sürükleniyor. 

ler geçirmemişti. ~ 
O, bir gölğe gibi b "I_ 

de kend.sini adın> -, 
takib eden " Piçlik ,, f 
sinden, " Babasızlık ,, lı 1, 
sundan kurtulmuştu. ~/ 
naşık gölğeyi koparıb ',/, 
tan, heran ağırlığı 1~ 
ezildiği bu kabustan " I 
maktan sonsuz bir 'ı~I 
duyuyordu .. Fakat, Lef, 
ebediyen ayrılmanın 1,1 
onun bir türlü yakasın• 
mıyordu. .,,V 

Ahmed, dayısındaO ~ 
kati öğrendikten son~''~ 
lstanbuldan dönmege f;' 
verdi. Ve ilk vapurla -
döndü. Vapurda taşlc~ ~I 
sevinç içinde idi. ı<eocJ• ıl 
dine pl&nlar çiziyord;~: 
den şöyle düşünüyo , 

(Ark•" 
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DOKTOR 
eaf ·. Kemal Tonay 

t~rıyolog ve bulaşık, salğın )fo 
Bta111,h astalıklar mütehassısı )f-

30 lae iat .. 
llyıb aayonu karşısındaki Dibek sokak başın- )t 

Ilı ... t :• ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >f. 
~lir•c:aat eJ: kadar hastalarını kabul eder. >+ 
~t •e 

111
.k 11 ha~talara yapılması laz;mgelen sair ~ 

. • Y•p~lsı roıkopık muayeneferi ile veremli hasta- >+ 
lldt nıubtazına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )t 

&aıan yapılır. Telefon: 4115 ~ 

!:W::\C'AC~~~"JÇ~'t' 

içenler bilirler 
"9"\f".--:;;;..,:-----

ıl' 

f ~t ı~-;; 
~;~ 
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Ucuzluğuyle şöhret ve halkırnızın takdir ve 
rag betini kazanan l-Iükun1et Caddesinde Şen1-
si 1-Iak ikat Ucuzluk sergisi ucuzluğun ucuzlu
ğu oln1ak üzere )'eni biJ' sergi yapıp bir çok 
eşyaları yalnız 88 kuruşa satınaktadır. Bu 
mühiın fırsattan istifade ediniz. 

Alman Doktor Auostelin 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkların sureti istimali' 

Sigaranın nikotinini kimilen çe
ken Alman doktorlarından Profe
sö_r Doktor Apostelin sıhhi Ağız
lıkları umum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası olmasına dikkat 
etmelidir. Toptan ve perakende satış yeri NECiP SADIK 

Balcılar r.addesi No. 156 lımir 

l\'Ialiye işlerin
de başlarısıkı
ya gelenler •• 
Kırk beş senedenberi bir 

çok maliye memurluklarıod.a 

bulunan ve kazanç, bina ve 
veraset ve btına benzer iş-

lerde büyük bir tecrübe ve 
bilgileri olan başturak şubesi 
kazanç tahakkuk memurlu-
ğundan mutekaid Bay Yuda 
Baharla Karataş şubesi ka-
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zanç tahakkuk memurluğun- Kemeralb 
mütekaid _, Bay Mehmed Ali- Hükumet 
nin müştereken Bahçeliler Karıııında 
hanında üçüncü . katta 39 t~~-rlıbe ğ-ij;~-~ v~ lt bile~ 
numarada bir yazıhane aç- zatların açbklan yeni yuı· 
tıklarım memnuniyetle haber hanede muvaffak .olmalarmı 
aldık. 'Memur oldukları za- temenni ederken maliye it· 
manlarda halkımıza kanunun !erinde müşkülata uğnyan 
gösterdiği kolaylaklaı ı daima okurlarımızı bu hayırhah eı· 
büyük bir hayırhabla göste- ,. ki maliye memurlarının ya-

şükranla rerek herkesin şükran ve zıhanesine başvurmalarını ha-

r~-~-~~ minnettarlığını kazanan bu raretle tavsiye ederiz . 

., ~ır@Jiir~~~~ EEE~~EE~~~~~SBHB 
~, ~ TA yy ARE: TE~~~PN 

Telefon 
2394 

IJ B BU GUN 
~ a •• Bütün lzmirlilerin seve seve seyretmekte oldukları 2 e 

1 1 1 - Kontinantal 
2 Bii yiik film birden 1 1 ~::::::ve k;:!ı:,:e ~:::~~;!ira~~!e;:;ri~ır::n~: ~: 

o~oc~çnbEaszhanesi Harri }liJ . m A YFROI cl{AS: ( nu-nya havadı·sıerı") 
~l'İs - A Y R J (: A _ :-::; ~ ( Türkçe sözlü ) " özlü büyük film ~i•;::ı?.. l 

l<arlof t f · ~ (Olimpiylld müsabakalarının heyecanlı ıahneleri) 
ara ından oynanan senen:n güzel filmi ~ 

R O C 
~ -( SEANS SAATLARI )-

f L IJ 1 S Kokaraça 15 - 17, 20,38 
()ÜNy A -. . ~ ~ Kontinantal 15,45 - 18,37 21,15 

HA13ERJ...,El~I ... ve saire .. , [•l 1 ~ Fiatlarda ıaz yoktur. Her seans sonunda her tarafa 

--~~~~~~} ~ - lt .. 4 - --aı- =- otobils;:vardır .......... ~--~;ı~=~~=~~e~~~J.~;;=:;::::~:.:::::::::::~ .. ~~2s!·~~~E~·~E~E~·~~!!!•!!·~B!!f2!!.BESBIXtBB 

~. Depo S. FERiT 
Şifa Eczanes 

Hükumet sırası 

~*~~~~~~~~~~~~*~~~lt*:~~~a:a::aa 
tC .c 
t( 
f( Elhamra 
~ İdaresinde Milli Kütilphane sineması t( _____ =a;..-.· ----------__.;;.;;.;.;..;;.;.~..;...;;;,;.;;~~;.;.:..;;.;..;.;;~....;..--------------

Tel. 
2573 

~ BUGÜN s ıil; •Tlirkçe sfülü 2 muazzam film 

!tn 1 -'{., T arzan geliyor 
t( i t.., 
~ Türkce sözlü 
tC 2 - Dost IRAN ŞEHINŞAHI Hazretlerinin memleketimizi ziyaretleri ve btitiin mem 
~ leket içinde u]u önderimiz ~ T ATÜRK ile birlikte yaptı klan tetkik gezisini blltlln te· 

ferruatile göstsren 4000 metro uzunluğundaki Türkçe sözlil muazz•m film. T&rk kara 
~ deniz ve hava kuvAetlerinin manevralarını bütUn azaınetile gösteren bu ıabeaer film· 
)t den herkesin ittifade edebilmesi için saat yedi seansından itibaren birinci mevki 

~ 25 Kuruştur 
4( Seanslara dikkal 
.t( 3 de Tarzan - 5 de Seyahat filmi 
f( 7 " " 9,15 " H 
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Çocuk esirge
me kurumu 

Bu giin saat 17,30 da ço· 
cuk eıirgeme kurumunu yıl
hk kongresi haJkevi salonun· 
da toplanacaktır. 

Poli~ yardım 
sandığı 

Polis yarJım sandığı ida
re heyeti dün öğleden sonra 
emniyet müdür muavini f s
m iJ Küntayın baskanhğmda 
toplanmış sandıkta aza po
Jis!ere yapılacak yardımlar 
hak~ında bazı kararlar alın-
mıştır. 

1 

ı 
ı 
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1 
Seyyah geliyor ' 
Sandalcılar belediyeye ; 

nıüracaat ettiler. 1 
Üç gün sonra bir seyyah 

vapuru şehrimize mühim mı · 
ktarda seyyah getirecektir. 
Vapur acentesi; seyyahların 
vapurdan kolayca şehre çı-
karılmaları için romorkör • 
kullanılmasını muvafık gör
müştür. Fakat sandajcılar; 
kazanç alına mani oluncağı
m iddia etmişler ve beş ki
şilik bir heyeti belediye re· 
isliğine göndermişlerdir. 

Italyan Habeş 
harbı 

- Baştarafı 1 incide -
Londra (Radyo) - Bütün 

şimal cephesi üzerinde taar-
ruz azarlıklan iki tarafta de
vam ediyor. ltalyanlar bir 
ileri hareketi için iaşelerini 
tensik ediyorlar. Dessie yo
lonu müdafaa eden kuvvetli 
Habeş ordusunun, yağmur 

mevsiminden evvel, mvkave· 
metini kırmağa kırmağa ça
lışıyorlar. 

LQndra (Radyo) - Habeş 
ordularınının bir kısmı biz
zat imparator tarafından ku
manda edilmektedir. Habeş 

ordusu bir taraftan şimale 
doğru gidiyor, öte taraftan 
da ıki kolorduya mebsub 
ltalyan kolları Asangi gölüne 
yaklaşmaktadır. 

Takaza nehri üzerinde İtal
yanlar mevziluini tahkim 
etmişler ve bütün geçitlerini 
tutmuşlardır. Gözyan nehrine 
doğru ileriJeyeceklerdir. 

Londra (Radyo)· - İtalyan
la~ milletler cemiyetinin 
sutla teklifi esasını kabul et
til< n gün İtalyan tayyare 
ve muharibleri de 24 saat-
lık bir istirahat yapmışlardır. 

Adis-Ababa (A.A)- Dört 
İtalyan uçağı Gondar vilaye
tindeki Hombat köyünü 
bombaya tutmuşlar. Ölenle
riu_.adedi henüz belli değil-
dir. Adis-Ababa üzerinden 
uçan uçaklar o civarda iki 
köy& bombardıman ettikten 
sonra şimale doğru dönmüş-
lerdir. Fakat bu münasebet
le Adis-Ababada gene bir 
heyecan kopmuştur. 

Beşiktaşlılar 
Hakeınin tarafgirlik 
Yaptığını söylüyorlar 

S.tanbul (Özel) - lzmir
dea dönen Beşiktaş futbol-
cuları, gazetelere verdikleri 
beyanatlarında, son maçta 
hakemin tarafgirlik yaptıiın
dan şiklyet eylemektedirler. 

İNGİLİZ GAZETELERİ NELER YAZIYOR? 
----~----------~~~------~-----------~---~~---------------~~~-----

Tehlike bertaraf oluyor 
--------------------~•oo --------------

f r&DSBDID yöriimelc istediği yol hiçbir he-
defe varmaz bir yoldur 

Londra 11 ( A.A) - B. 
Saro'nun nutkundan bahse-
den "Nevs Chronicle,, gaze
tesi diyor ki: 

Fransanın vaziyeti evvelce 
gösterildiği kadar uzlaşma 

aleyhtarı değildir. Milletler 
cemiyeti konseyinin Londra
ya naklinin sebebi bittabi 
Almanyanın bu müzakerelere 
iştiraki için bir yol açmaktır. 

Ayni gazetenin Paris mu
habiri ise şu haberi yolhyor: 

Fransız hükumetinin mu
azzam bir mesele çıkarmağa 
çalışmak hu;usundeki noktai 
nazarında muhakkak surette 

1 

' sa sonunda Almanyayı Ce
nevreye mütecaviz olarak 
şikayet etmek hakkında ve 
zecri tedbirler tatbikini iste
mik için hiç bir sebeb olma· . 
dığını söyliyen İngiliz onktai 
nazarını kabul edecektir 

Daily Telgraf ise diyorki : 
İngiliz hükumetinin vazi

yeti sarih surette tebeyyün 
etmiştir. İngiltere bir teca
vüz takdirinde bütün kuvvet
Jerile Fransa ve BeJçikaya 
yardım edeceğine dair kat'i 
teminat vermiştir. Bu temi
nat Fransız Alman hududu-

Daily Hernldin ikri şudur: 
Fransnnın yürümek iste

diği yol hiçbir hedefe var
maz bir yoldur. İngiliz dış 
sıyasasınm esasını teşkil 

eden ve etmekte devam 
edecek olan bir kollektif 
emniyet sistemi ile Millet 
ler cemiyetini takviye eyle
mek zamanı gelmiştir. Eğer 
bu esas dahilinde Almanya 

ısrar edeceğine dair hiçbir 
emvare yoktur. Bitkide Fran- , 

nun her iki tarafında her 
türlü acele harekete karşı 

kafi bir garantidir. 

1 ile müzakereden imtina olu
nursa yeni bir anlaşma ım
zası ve Almanyanın Cenev
reye dönmesi fırsatı bir da
ele geçmiyccektir. Fransa 
şunu sarih surette bilmeli
dir ki ingiltere eski ittifak 
mahiyetinde bir aşlaşma im
zasını düşünmemektedir. 

[•] - ıı• ... q 11!!"1 
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Lokarno paktı rahmeti 
rahmana kavuştu 

- Baştarafı 1 incide -
desile 17 Nisan 1935 tarihli 
konsey kararlarmın kendisi
ne verdiği bütün imkanları 
kullanmağa azmetmiştir. Fil· 
hakika beynelmilel hukuka 
riayet edilmesini tekrar te
min ayni emrivakiin tam ma
naıile teassüsüne mani ol
mak için bu riayetin mühim 
bir beynelmilel tezahürde 
tecelli etmesi lazımdır. Bu 
amaca varmak için Fransa
nın kabul edeceği asgarı 
şey Almanyanın lgiltete ve 
İtalya tarafından zaman al
tında kalınacak bir anlaşma 
ile gayri hukuki bir surette 
tekrar işgal edilen mıntaka
da hiç bir tahkimat yapma
mağı taahhüd etmişt r. 

Dün Pariste yapılan top
lantıda İngilizler Fransızla
rın noktai nazarları aksine 
olarak R~nin Almanlar ta
rafından tekrar tahliyesinde 
ısrar etmeksizin müzakerata 
girişilmesini istemişler, İtal
yanlar da müşahid rolü oy
nıyarak Almanya aleyhinde 
her haogi bir zecri tedbire 
iştirak etmemişlerdir. Belçi
ka murahhasları ise İngiliz 
Fransız noktai nazarları 
arasında kat'i bir v ziyet 
almış değillerdir. 

ALMANLAR REN BÖL
GESiN E NASIL GİRDİLER 

İstanbul 11 - Alman ajan
sından: Renin merkezi olan 
Keolin şehrinin üstünde uçan 
bir Alman harb filosunu bir 
de tayyare topçu kıtası ta
kib etti. Bu topçular Hohen-
zelern köprüsünden geçerek 
şehre girdiler. Tayyareler 
ahali tarafından lmendillerle 
selamlandı. Topçular köprü
yü geçmeden evvel ahali 
k6pril başında toplanmış Al
man ordusunu istikbal edi
yordu. Bundan sonra şehre 
39 uncu alay girdi. Ayni 
zcmanda haber alındı ki di
ğer tehirler de oraya ayrılan 
alaylar tarafından aynizaman
da ?ıgal edildiler. 

ALMAN DIŞBAKANI 

ROMADA 
Roma - Havas ajansın

dan: Martın dardüncü günü 
Romaya giden Alman dış
bakanı Bay Hoyratın Ren 
işgalile alakadar olduğu, 

İtalyanın bu işde iki yüzlü 
kılıç rolü oynadığı kanaati 
hasıl olmuşlur. 
ALMANYA MEGER HAR

BA HAZIRMIŞ 

Paris 11 (Radyo) - Al
man yanın gizli gizli silah· 
lanmak • için sarfettiği" bir 
buçuk milyar isterlinden 
başka 26 bin tonluk iki de 
büyük zırhlı yaptığını da 
Lord Çorçll avam kamara
sında söylemiştir. Bu gemilere 
933 de gizli olarak başlan· 
mıştır. 

Mademki bu müthiş iki 
zırhlı gizli yapılmıştır. Al
manya denizleride tahtilba
hirlerle dolmuştur. 

BİR ALMAN CASUSU 
TUTULDU VE MAH

KUM EDİLDİ 
Londra (Radyo) - Umu

mi harvte İngiliz blanlerini 
çalan ve garb cephesinde 
çalışan Alman casuslarından 
Görç bukere yine Lonreada 
görülmüş ve İngiliz tayyare 
planlerini çaldığı öğreniJerek 
polis tarafından tutulmuş ve 
mahkemece dört sene küre
ğe mahkum edilmiştir. 

Meşhur~. dansöz 
neye öldürüldü 

- Baş tarafı 1 incide -

yaftadan birşey anhyamamış 
tır. Kadının bir cinayete 
Kurban· gittiği muhakknk 
olmakla beraber, cinayetin 
karanlık noktaları ve sebebi 
heküz aydınlatılamamıştır. 

Polisin ilk tahkikatından 
anlatıldığına göre kadın ze
hirlenerek öldürülmüştür. Vü 
cudunun hiçbir yeı inde yara 
ve bıça>f eseri yoktur. tBun
dan başka kadının vllcudu-

Atatürk 
Ankara ya 
döndüler 

[•j 

Ankara, 11 (A.A)- Ata· 
türk bu sabah Ankaraya 
dönmüştür· İsmet lnönü, Şü
krü Kaya, ikinci Genel ens· 
pektör Kazım Dirik de Ata
türkün beraberinde gelmiş
lerdir. 

İsmet İnönü 
Ren nıeselesinde Tiir
kiyenin bitaraflığını 

söyledi 
İstanbul 11 (Radyo) -Ga

zetecileı i kabul eden başba
kan İsmet İnönü Türkiyenin 
Ren meselesinde tam bir 
bitarafh göstereceğini bildir
miştir. 

Dış bakanımız 
Londrada 

İstanbul 11 (Özel) -Ulus· 
lar sosyetesinin Londrada 
toplanma sı kararı üzerine 
dış bakanız Rüştü Arasla 
beraber Romen, Sovyet dış 
bakanları da bay Avanol 
tcrafından Londraya davet 
edildiğinden Rüş ü Ar;,s Ce
nevre yolunu Londraya çe
virmiştir. 
~~.-..., "°"'~'-""'-~""'-W 

nun muhtelif yerlerinde mü-
rekkepli ka lemle başka baş
ka tarihler ynzılmı~hr. 

Bu ta rihlerin zabıtayı şa
şırtmak ve polisle alay et
mek kasdile yazıldığı zanne
dilmekle beraber, polis dan
sözün bu tarihlerde nereler
de ve gemilerle beraber bu
lunduğunu tcsbit etmeğe ça
lışmaktadı . . 
: Hadiseden bir gece evvel 

bara üç hovardanın geldiği, 
sat.aha kadar kadınlar be· 
raber bir masada yeyip iç
tikleri de zabıtanın gözün
den kaçmamıştır. Polis bn 
adamların resimlerini İspan
yanın muhtelif yerlerine gön
dererek aranmaktadır. 

Bütün bu ip uçlarına rağ
men cinayet esrarını muha
faza etmektedir. Henüz biç 
kimse tevkif edilememiıtir. 

T. Piyangosu 
-------------------0000----------------""'-

35,000 lira 718 numara1' 
isabet etti 

İstanbul 11 (Özel) - Tay
yare piyangosu dün Tepe
başındaki Asri sinema salo
nunda çekildi. Kazanan nu-
maralar şunlardır : 

718 Nunıaraya 

35000 Lira 
29880 numaraya 

15000 Lira 
1.HH83 Nunıarava 

"" 

12000 Lira 
141 7'H Nunıara ya 

10000 Lira 
1.284 2258 12H71 

24027 24226 25321 
25805 26714 28845 -' 
ı:;o lira kazanatJJ 

539 1732 2552 
4066 5110 7343 
7623 8293 9650 

11701 11959 12173 
13965 13916 16306 
17619 19588 20218 
20i82 22419 24499 
26451 26820 28002 
28864 29680 

100 Jira kazanafl 
321 447 2512 

5025 5747 5860 
6927 7234 7314 
8550 9708 11008 

11390 15524 15547 
15870 16435 16487 

Numaralarada biner lira 16869 17342 17676 
kazanmışlardır. 

500 Lira kazananlar 
1057 3936 4172 7021 
7393 7549 9335 12077 

15881 16068 17106 19451 

18526 19821 20244 
23004 23090 23621 
24957 25272 25807 
27763 38794 28874 
29356 29955 at 
~ ~ ~ p 

Yıınan ~asusl~ 
- Baştaraf ı ı inci yüzde -

anlayınca kavasa: 1 ' Adam, yüzüme 
- Osman, sen o adamı I baktı vegülerek: 

benim yanıma getir ! Emrini - Kumandanım, 
verdim. bilirr iniz ki ben aldat'*' 

Adam her cihetten kabi- kat hiçbir vakit ald 
liyetli bir adamdı; bu aldığı bir adamım ! Dedi. 
şeyleri lazımlı şeylerden seç· - Pek ali... Fak• 
mişti. Zevcem, kendisine işin ne k~dar teblil. ~ 
bir sürü sebzeden başka bir muvaffakiyet ihtimal:,. 
çokda konserva görünce : kadar az olduğunu el 

- Bunlarıda ne yapacak· liyorsun? 
tın ? Dedi. - Evet. 

- Merak etme karıcığım. 
Ucuz buldum. Fırsattan isti
fade lazım değil mi ? Ceva
bını verdim. 

Casusum bana iiç kişilik 
bir komitenin "Yavuz,, ismi 
ile Osmanlı donanmasına 
katılmış olan "Goben,, diret
notunu berhava etmeğe ha
zırlandığını bildirdi. 

Buna kahkahalarla gül
düm. Bu iş nasıl olabilirdi?. 
Eğer adamlarıma itimadım 
olmasa, bu i~in sefa ethane
yi ve beni bir cürmümeşhu· 
de karıştırmak için uydu
rulmuş bir masal olduğuna 
hükmedecektim. 

Sefarethaneyi ve tabiatı 

ile beni duzağa düşürmek 
için böyle uydurma hadise· 
ler sık sık ihdas edilirdi. Fa
kat işinde mahir bir casus 
şefi. Bunlardan kolaylıkla 
kendini ve adamlarının ya
kasını kurtarabilir l 

Bu endişe ve şüphemi ada
mada söyle 'nekte tereddüt 
etmedim. 

• 

-Bu tehlikeli işe 
rin isimlerini bana da 

- Mümkün değil. . 
bu adamların kelleleri 
tuklarınm altında de~ı 
ısimlerini hiç lbir k• 
söyliyemiyeceğim nadl 
(!?) üzerine söz verdi~· 

- Bana ne.. istedi~ 
re karşı istediğin ff 
yemin edebilirsin .. 
karı yemininin hükmO 
ması Jazım. Benden sır 
lamak, bana itimat etfll' 
beni tahkir etmek des0 
Doğrusu tuh~f.. Oııl•', 
emniyet gösterebihnişle ' 
ise bana emniyet gt 
miyorsun.. Bu vaziye ., 
da senin ile aramda b• 
nasebet kalmamış ede 
Haydi.. Çek işte!. 

( Arkası 

---~· 

Bulgarista 
Sofya (Özel) - ti~ 

200 levalık dahili Lir 1 

aktine karar verdiğioİ 
bakanı gazetecilere 
miştir. 

lzmir Vilayeti 
ğından: .. " 

K 
. ,.,,,,. 

Mükellefin Ticarethanenin Temyiz omııyo. 
ismi San'atı Mevkii No. Senesi ıaribi S 
Ali Manav Tr.amvay C. 175 933 28-4-93 S 
Mişon Eskici İılihane C. 53 931 27-9-93 ,f 

Yukarda isimleri yazılı iki mükellef namına K~rat ~ 
liye şübesinde tarh oıunan kazanç vergileri temyıı 
yonrnca ittihaz olup tarih ve numaralarılisimıeri bi• 
gösterilen kararlar iıe tasdik edilmiştir. 

Ancak kendilerinin nerde buluduğu bilinmemesi 5 
karar suretleri kendilerine tebliğ ettirilmemiıtir. 23~ 
lı kazanç vergisi kanunu 86 ıncı maddesi delaleti İ e 
makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunu(64t) 


