
UNCU YIL No. s 829 

1 
A 
11 . 

1 1 Çarşamba 
1 t i a 1 -1 

r···-~-a~~:::11'9 fil., 
1 Salıib, Neşriyat A~iri ve 
1. Başmuharriri 'I 

; SIR~ .:~~l..I = 
/aarehane: lzmi;de Bir-;;;~; 1 

Beyler SokafınJa 1 
1 

HAKKIN SESİDİR 
.... # .... ..._ 

1 (Halkın Sesi) Matbaasında 
1 Basılmıştır 
IGecmiyen yazı geri oerıl.,""',_.. 
l·ııınım ıım ııım ·11111 :rum .m1 'lllll 0111 • ••• 

FfATI (100) PARA 1 
~ •mm!Illllllm:mnı•mıımmD1DU1mıunl 

KORKUYOR ~ lfALYA ADRiYATiKTE BiR ALMAN NÜFUZUN-DAN 
.......................................... cam llElmBlmlll ........... am ................. .. 

'' Atatürk 
arabe üzerinde yükselen biri 

ç kol idi ki, zafer bayrağı 
1 

~ncak oraya dikilebilirdi"[~ , 
~ıım Karab~ldr "Atatürke sevgl ve bağhhğım 1 

çok deri~tJir.!, Dedi 

~ 4rıkara 4 (Hususi)- Istan

' Jile busu Emekli General 
~ bı Kara be kirin " Tan ,, 

tteıindeki beyanatından 
ı..-.l'!ıı...,,.i'n teessür ve ~ heyecan-' 

,., -~ -gtu una da i~tikal et• 'r. 
la11 

11rt1n caat on beşte top-,- ~~-il C. H. P. grubunda, 
~ ~r•I Kazım Karabekire 
t~~ ~~ali 8. lbrahim Tali 
till tıq etmiş ve bunun üze-
~ hatipler söz alarak, he
~r lllı beyanatta bulunmuş-

~ ~ ~htiirk olan umumi 
~.:}'İ canlandırmışlardır. 
' kere saat 19 a kadar 

ilıtı etmiştir. 

·-~~~kli General Kazım Ka
\~rsilye gelerek uzu; 
l.~~llatta bulunmu-şve "Tan-
~· b " ;,.ıd eyanatının ya lış an-
~ ~ •i.nı A~~türk~ karşı hiç 
~"i llrnıetsı21k gostermedi
~ •e böyle bir kasd olma-
~~ı, Ebedi Şefe...ı karşı bi
~ ~Grmet, sevgi ve bağ· 
~qJeriylem eşbu bulun

natından ıoütı:vellid umumi 
lteessür ve heyecan şiddetle 
hükü~ürmektef~~i~ 
site~talebesi, b~beyanatı 
hararetli sözlerle tenkit et· 
mektedir. 

Hukuk" fakültesi son sınıf 
telebesinden M~'ierret Sükfıti, 
yazdıgı bir makalede şöyle · 
demektedir. 

"Atatürk, harabe üzerinde 
yükselen bir tunç kol idi 
ki, zafer bayrağı ancak ora
ya dikilebilirdi. Emekli Ge
neral Kazım Karabekir, fik
rinden hiç bir zam~n dön
mediğini iddia ediyor. Bugün 
mensup olduğu Parti, onu'1 
fikrinin ayni ise, dünkü ay
rılışının sebebi nedir? Ayrı 
ise, bugün ona intisab:nın 
sebebi nedir?,, 

Diğer birçok gençler de, 
rejime bağlılıklarını ve Ata
türke olan derin saygılarını 

gösteren hararetli ifadelerde 
bulunmaktadır. 

"Haber,, gazetesi, gençli
ğin infiali kuşmnda tele
fonla Emekli General Kazım ~ ll ıöylemiştir. 

~buı 4 (Hususi)- Emekli Kara be kirin fikrini sormuş-
r, •I kizım Karabekirin tur. Ankarada bulunan Ge-

'-., . d '-, gazetesın eki beya- -Devamı 4 üncü sahifede -

~l'ER GUL İSTER AGLA 

ltalyanlar Arnavutlugu 
başladılar 

YUGOSLAVYA ASKER T 
~~~~~---a... 

işgale 

PLIYOR 
Italyan kuvvetleri Draç limanına çıkarılmağa başlandı 

Arnavut sefiri Romayı terketti 

- Londra, Paris ve Belegrat endişe içinde 

Londra,·S(Radyo) -Yarın 
İtalyan kuvvetlerinin Arna
vudluğa ihraç edileceği ha
beri Londrada endişe uyan
dırmıştır. Dün Draç limanına 
3 vapur asker ve mühimmat 
gelmiştir. Arnavudluğa gön
derilen kuvvetin yekunu on 
beş bin kişidir. 

Paris, 5 (Radyo) - Arna-
vudlnğa nsker ihracın~ de· 
vam edilmektedir. Tı iyestede 
bulunan iki fırka piyade bir 
topçu alayı f bir süvari alayı 
elli tank ve iki yüz tayyare 
Draç limanına gönderil 
miştir. 

Belgrad 5 ( Radyo ) -
ltalyanların Arnavutluğa as

Wiilll 

--------------wıa..::::1111~-------------
ı ker ihract bura.da derin akis- Arnavutluğa gel ; cc-ği adil -

ler uyandtrmıştıı. Şimdi şılmaktadır. 
Tirandan alman hal:erlere Belgrad 5 ( RaJyo ) -
göfe Italyan kuvvetleri içeri Hükumet A rr n utluk h u..'. u-
doğru yürümekte ve bugün duoda tahkin.d yapmıştır. 
yeniden ltaly .. n kuyvctlerir.İn Paris 4 (Radyo) - A rm .. -

60 Bin kişilik 
Bir kuvvetimizin . Hataya gir
mek üzere olduğu doğru değil 

vutlctun Roma sc.Jiı i g 11e

r.ıl T trozı, bugün · sdnd 
ba~katibi ile bıı li~c Tirana 
git mek üz'i!re Ro*1lyı tftı,.. 

kt.t niştir. 

1 gilterenin Roma sefiri 
Lord Pert öğleden ıonra 
ltd) a hariciye nazırı Kont 
Cianoyu ziyard eh1iş \ e 
uzun müddet konuşmuıtur. 

Çok mühim görülen bu ko
nuşmaların, Arnavutluk me
selesiyle yakından alakadar 
oldJğu söyleniyor. 

Puris 4 (Radyo)-ltalyanın 
kendi himayesine girmesi 
için bir müddettenberi Arna· 
vutluk hükumetini tazyik 
etmeğe başladığı SÖ) )eniyor. 

ltalyanın, Arr.a vutluğu is
gal etmekle Yugoslavyanm 
lngiliz paktına girmtıine 
mani olmak istediği söyle

m yor. 
Londra 5 ( Radyo ) -

Yugoslavya götdilğü libum 
üzerine beş kur'ayı silih al
tına almıştır ve mütemmim 
alınan bir malumata göre 
Yugoslavya seferberlik de 
ilan etmek üıere olduğu 

söylenmektedir. 
m-.......... 1 .... r 

Figaı·o gazetesi, Hatay parlamentosu bugün Hatayın Tür-
kiyeye ilhakını ilan ~deceğini yazıyor . 

Paris, 4 (A.A) - Figaro ve Hatay Türk ordufü tara- muracaat ederek zulüm gör- Sah günü ve müteakıp gün· 
gazetesi, Hatay parlamento- fından işgal olunurken bu mekte !>lan Türkleri kurtar- ler için derpiş ediliyor. 
sunun Hatayın Türkiyeye il- komiteler resmen Türkiyeye mak üzere kıtaatın qaha ileri Ajansın notu: 
bakını ilan etmek fikrinde ~• •~~~J!::~::uı=+~ yürümesini rica edecekl'!rdir. Anadolu ajansı, bu haberi 

olduğuna dair İskenderiye- CumhurreİSİ Bütün bunlar önümüzdeki tekzibe mezundur. 

den gelen bazı haberlerneş· S - YASASIN·---A--.~K~-
retmektedir. eçi mi 

Gene bu hr berlere naza- K l İ ' 
ran 60,000 kişilik bir Türk Ut U andı 
ordusu neticeye intizaren İsmet İ ıönü'nün Büyük 
H<.taya girmek üzere hudutta Millet Meclisi tarafı <la 1 

tahaşşüt etmiştir. ittifakla Cumhurreisliğine sc -
Diğer taraftan Halepte de çilmesi haberi, dün vilayet 

Türl< komiteleri kurulduğu makamına ve komutanlığa 
resmen bildirilmiş, seçim 1 Ol 
pare top atılmak su rt tiyle 
selan.lanmış ve kutlulanmış · 
tır. Şehir d~ derhal donan-

Yaşa"'" 

sın aşk 
' 

Bir temiz gömlek ve bir kork~:~u:.:.u 
ın ş, vapurlar, nakil vasıta 
ları m ·rasim günlerine mah-
sus bayraklar çekmişlerdir . 

Aşkın Göz
yaşları Filmi
nin unudul
maz artisti 
ve Mısır ses 
k ·ah ve mu
sıki üstadı 
Abdülvahap 
ve dilber 
Mı\ır yıldızı 
L .. yla Mu
ı adın Türk 
çe Arapça 
şarkılı Ya
şasın Aşk 
fili mini gör
m t k için bü
tü ı lzmir 
halkı Asri 
Sinemaya a 
kın ediyor. 

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

~ k trikan gazetel~rinde okuyoruz. Gazetecinin biri her zaman önüılli\;;ıı gc,tıği bi, L~ 
\~ S,kuluğunun üstünde daima temiz bir gömlek g~r.ür. ~unun s~b.~ b ... i uu t.l. ~li .1 .. la-

' tıraz da meraklı olan bu gazeteci bunun sebcbını bagın bckçısınden sorar, lh .. k\:İ d 1.: : 

~ ~~ Yet, bunun sebebi biraz garip görünür amma ... İşte benim bayanım bir milyonerdir 
~ ~leyi temiz görmek ister, bunun için korkuluk da bir nev'i hizmetçidir diyerek, 
~~rkuluğa haftada iki defa temiz gömlek değiştirmemi emretti, ben de verilen emrı 

\~~-:~~ değil, belki ayda bir temiz gömlek değiştiremiyen fakir fukaralar varken, 
;oncr bayanın yalnız b jının korkuluğu için haftada iki defa gömlek değiştirilme-
bırine : 

İSTER GÜL İSTER AGLA 
~~~~~:!Ee~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ . -

H. Vekilimiz 
10 Nisanda Tahrana 

gidecek •. 
Ankara, 4 ( Hususi ) 

Fevkalade bir hadise zuhur 
etmezse Hariciye Vekili B. 
Şükrü Saracoğlu ayın onun
da, yirmi kişilik bir heyetin 
r İ \as'- t: le Tahrana : gide
c :kti. Heyete askeri bir 
: ... .ta v - bando dahil olmak 
üzere üç yüz kişi de refakat 
edecektir. 

• 
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Bekir boynunu büktü ve yal
nız: Evet, öyledir 

beyim ! Dedi •• 
Ertesi gün gene erken Bekir, boynunu büktü ve 

uyandıw. Gözlerim uykusuz-
1 
yalnız: 

luktan yanıyordu. Ağzıma - Evet, öyledir beyim! 
bir lokma birşey almadan Dedi.. Kalktım, elimi uza-
sokağa fırladım. tarak vedalaştım. Bir gardi-

Bekir, derin bir nefes aldı. yan geldi, Bekiri önüne ka-
Sonra bana şunları söyledi. : tarak koğuşuna götürdü. 

- Ogünleri hatıdadıkça Yukarıya hapishane mü· 
içim yanıyor beyim.. Bana dürünün yanına çıktığım za-
l lı gün mÜ>< a~e ette, uzun man, avludaki gürültü!ain 
hikayemin alttarafını sonra arasından sızan bir saz sesi 

Zabit elbisesi yakışıyor 
mu imiş? 

Fransanın Belçika hududu 
civarındaki bir şehirde Fran
sız zabitlerin sık devam e .
tikleri büyük bir lokantanın 
yeni bulunan 'garsonlarından 
biri aklından bir zabit elbi-
sesinin kendisine yakı ~ıp ya
kışmadığını tecrübe etmek 
hevesi geçmiştir. 

Lokantaya devam eden 
zabitlerden bazılarının üni
formalarını sivil giyinmek 
üzere lokaı.i:ctnın vestiyerine 
emanet · ı aktıklarını bildi-

anlatırım. ile, şu meşhur hapishane 
1 

- hrar etmiyeceğim Be- türküsünün yankıları geli-

ğinden bunJardan birini se
çerek odasına götürmüş ve 
giyinmiştir. 

kir amma, derdleşip duru· yordu : 

.yorduk. Mahpushane çeşmesi, 

Giyindiği bir miralay üni
forması idi. Garson bu t'ar
lak üniforma ile odasında 
bir müddet dolaştıktan sonra 
bu kıyafetle sokağa çık ı. ağı 
da düşünmüştür. 

- Öyle-.. Fakat artı ·< de- Yandan akıyor, yandan. 
va n eJemiyeceği n. Mahpusluk birşey değil, 

Güneş çoktan batmış, içe- Ayrılık var: bir yandan 
tiye alaca bir karanlık dol- Ben verem oldum yar 

. muşh•. İkimiz de konuşma- ı 
~ yo una ..... 

dan ,,Pencereden dişarıya ba-

Önündeki gazetede o gün 
Belçika kralı Alber için 
Fransızlar tarafından rekzo
lunan abidenin küşat mera-

kıyo.rduk. 
Mahpusların bazıları orta-

d;ıki çeşmeden abdest alı
ı yor, kimi mangalın üzeıin
r.deki yemeği karışt .rıyor ki
i mi de dolaşıp duruyordu. 
Yani haP.ishanede akşamın 
yarattığı bir faaliyet vardı. 

FaRat biliyordum ki, bir 
~aat J<adar sonra bu gürültü 
dinecek ve yerini derin bir 
sessizliğe bırakacaktı. Bu 
sırada içeriye gardiyanlardan 

1 biri r girdi ve elindeki gaz 
llmbasını duvardaki çiviye 
astı. 

Şimdi lambanın solgun 
ışığı altında mahpusun yü
ziinü tetkik ediyordum. Bir
denbire aklama "Mustaripler,, 
adlı bir şiirin şu satırları 
geldi : 

Gündüz gülen yüzl.eri bir 
yana bırakınız, 

Geceleyin bir mumun ışı

ğında bakınız 
Karanlıkt& gösterir kendini 

mustaripler ... 

Ec.k ' r ~ c!ccim k!: 
- Seni çok yo: dum, ku-

5ura ha~· rr d .. Ben l:aşka 

lıir gün gene gdit, seni din
lerim. Emin ol ki, bütün bu 
alakam sana acıdığımdan ve 
bende uyanan bir meraktan 
ileı i geliyor .. Anlıyorum, es
ki günleri h:ıtırladıkçı sinir
hniyor ve deri 11 bir ıstırap 
çekiyorsun. Fakat n:eşhur 
sözdür, ir.san deı dini anla'a 
anlata teselli bulur. 

Ha pishane müdürü önün- simi yapılacağını ve bu me-
deki evrakla meşguldü, beni rasime askeri mensuplardan 
görür görmez : 1 da iştirak edeceği haber 

- Gel bakalım, ne oldu? gözüne ilişir. 
Dedi. Oturdum ve cevap Adeta iradesini kaybeden 

verdim : garson miralay kıyafetie bir 
- Devam edecek - lüks otomobile atlayarak 

---------~-~"'""" merasim mahalJine gider. Kar,llıks•z hususi idare Kendisine erkanı askeriye 
borçları muhakkak 1 arasında yer gösterilir. 

ödenecek 
934, 935, 936 yıllarına ait Fakat hiç bir zabit kendi-

olup seneleri hususi idare sini tanımıyordu. Uzun müd-
bütçelerinde karşılığı olma- det mllstemlekelerdeki gar-
dığından dolayi ödenmemiş nizonlarda kalmış bir zahit 
bulu an borç'ann bu yıl büt- zannetmişlerdir. Fakat askeri 
çesinden temin edilecek ta- merasimde askeri nizamata 
rifJerle behemehal ödenmesi Uymayan tavur harekette bu-
kararlaşmak ve bu karar vi- lunduğundan yanına usulca 
la yet hususi idarelerine bil· ' yanaşarak iki askeri zabita 
dirilmiştir. memuru kendisini gürültü-

,.----_ m:::-=-::·-:.-: 1 süzce alıp götürmüşlerdir. 

A b M k 
1 Yapılan tahkitatta sahte 

şcı aşı ar a miralayın yalnız bir garson 

l Makarnaları ' değil eski bir hırsız olduğu 

1937 - 1938 Sclanik sergi 
sinde birincilik madalyasını 

kazanmıştır. 

anlaşılmışhr. Garsonun zabit 
elbisesi kendisine yakışıp 
yakışmadığı için yaptığı tec
rübe hapishaneyi pek uzun 
müddet için boylamasın mal 
olmuştur. 

Değirmen 
Milyarder Rokfelletin ölü

mündenberi, dünyadaki mil-
. • yaderlerin ağababaı acaba 

kimdir? diye düşündünüz 
mü? Beyhude düşünmeyin, 
bulamaT.sıııız . O makamı, is-

' mi şimdiye kadar iş itilmiyen 

' bir Ingiliz almış. Mösyö Jo
zef Rank. 

Bugün Matinelerden itibaren 

Bu da mı p.:trol kralı? Ha
yır. Eu, dt ğirmcn kralı, Bü
tün diinya ile iş yapıyor, 
kazançı hesaba, kitaba gelir 
şey deği'. 

r E L HAM R A Sinemasında 
~ Dünyanın S9~[izlnci harikası 

Sinemacılık aleminin bugüne kadar vücuda 
getirdiği en büyük 
Sanat Mucizesi 

Carip Lr. fJa rı varmış. 

Adının gazetelere geçmesin
den fena halde korkuyor. 
Şimdiye kadar hiç bir gaze-

-2-
Etle · Yağ 

Onları çocukların ve genç
lerin et yemeklerinde bul
maları z~ruridir. Büyümek
ten kalmış, aksine küçülmiye 
başlamış, yaşlı kimselere et 
yemeklerinin lüzumuna dair 
şimdiye kadar bir haber çık· 
mamıştır. Fakat ekşisi azal
mış bir midede et yemek
leri iyice hazmedilemediği 
için barsaklara varınca taaf-
fünün artmasına sebep oldu
ğu bundan dolayı ihtiyarla-
mayı çabuklaştırdığı bilinir .. 
Bununla beraber bizim mem-
leketimizde yaşlıların değil, 
gençlerin bile çok et yeme-
dikleri de bilindiği için bu
rada etle gençleşmek ara· 
sında münasebetleri düşün
miye bile hacet kalmaz. 
Yağa gelince, o da yaşlı 

kimsenin hazım cihazında 
ıyıce hazmedilemediğinden 
barsaklarda, et gilai, taaf
fünün artmaşına insanın da
ha çabuk ihtiyarlamasına se
bep olur. 

Ancak çabuk veya geç 
hazmedilebilmek bakımından 
yağları biribirinden ayırt et
mek lazımdır. Bir yağ neka-
dar çabuk erirse o kadar 
kolay hazmedilir: En çabuk 
eriyen bilirsiniz ki tereyağı
d r, bizim mutfak yağlarımı
zın da esasından tere yağ 

cinsinden olmaları icap e
derse de.. koyun etinin yağı 
kuyruk yağı da, kuzudan bi
le olsa 45 dereceyle 55 ara
sında erir. Sığır etinin yağı 

~oyununkinden daha çabuk 
40 derecede eridiği için onu 
hazmetmek daha kolay olur. 

Zeytinyağına gelince, ba
kınız, onun gençleşmiye ma
ni olacağına dair şimdilik 

hiçbir şey bilinmez. Onu te
reyağı kadar kolay hazme
dilir, diye iddia edenler var
dır. Hatta eski Avusturyada 
meşhur bir çocuk hekimi, 
on yıl oluyor meme emen 
yahut biraz daha büyücek 
çocuklara bile zeytinyağı ye
dirirdi. 

Fakat zeytinyağı kolay 
hazmedilir diye, şin:di pek 
nadir olan patlıcanla imam 
bayıldı yemiye düşerseni1, 
çabuk ihtiyarlan ıy2cağınızı 
kimse temin edemez. En 
faydalı şey!t tin bile faz.lası 
zararlı olur . 

- Son 
ıllıtllı tllut llllU nnr hllb ıu 11- ıımı· ıınnı Ullll ntU Umt UIZIJ ttlO!lı 

teyt: beyanat vermemiş ol-
makla müftehir. Hayatında 
bir tek defa, o da çürük 
t ahtaya basarak resmini çe
kebilmişlerdir. Geçen yıl, 
Ingiliz maliyesine, adını giz
liyerek iki milyon Ingiliz 
lirası para vermiş. 

Otomobil kullanmiyor. "eir 
az daha terekki atsin, sonra 
alacağım,, diye bekliyormuş. 

Mösyö Rank vakıa değir
menci amma, saçını değir

mende ağartmadığı belli. 

KASIRGa ------------:ı:....=-==- -
FRANSIZCA SÖZLÜ 

BAŞ MÜMESSiLi 

Dorothy Lamour 
EHEMMİYETLE NAZARI DiKKATE: 
Türkçe ve Fransızca her ilci lisanda da takdim edece
ğimiz bu muazzam filmin Türkçe Nüshası: Cumartesi 
ve pazar bütün seanslarda ve diğer günler yalnız 4 ve 

· 9 seansında gösterilecekti :- . 

1 
Fransızca Nüshası: Cum:ut .!t:ıİ ve pazar hariç olmak 
üzere diğ~r cuma, pazartesi, .~alı,. çarşa'?ba ve perşem
be günlerı 1.30 ve 6.30 da gosterılecektır. --------

Nisan y • ,.., • d Matineden e 
Çarşamba enı .. ,ınema 8itibaren a 

Göz alıcı.. Can yakıcı . Hisleri okşayıcı .. 
ŞAHESER FİLlMLER HAFTASI 

SENORİTA 
JEANETTE MO DONALD NELSON EDDY 

6SILAH s E si 
ŞARKICI KOVBOY CİNOTRİ 

Türkçe Foks Jurnal 

Seanslar: 10.30 - 1.45 - 5 8.15 de 
~3•Cl!l$M!ll:l4W~•m:1•~t~t"lm•!QAa&1~•aı~<~ewE:::.:aı:ml!~*+••---....... ~ ..... ~--ı: 

500 Çek 
Tayyaresi 

Ortada yok 
Ellerinde bir takım listeler 

bulunan bir çok Alman gizli 
polis memurları Bohemya ve 

, Morevyada faaliyetlerine de
vam etmektedirler. 

Bugüne kadar, aşağı yu
karı, 20,000 kişi temerküz 
kamplarına gönderilmiştir. 

Bunlardan bir kısmı esa
sen naziliğe muhalif olarak 
tanındıklarından, bir kısmı 
da ulu orta tenkitlerde bu
lunmak gafletini gösterdik· 
!erinden yakalanmışlardır. 

Burada en masumane bir 
tenkit bile tevkite yol aç· 
maktadır. Şehirlerde yapılan 
telefon görüşmelerini bile 
150 ajan muntazamen dinle
mektedirler. 

Pilsendeki meşhur Skoda 
fabrikasının büroları, en son 
planları bulmak maksadiyle 
Gestapo memurları tarafın
dan baskına uğramıştır. 

Tayyareleriyle birlikte Çek 
hudutları dışına kaçmış olan 
Çek pilotlarının sayısı eski
den tahmin edildiğinden 
fazladır. 

1.000 tayyarenin Roman
yaya Lehistana Rusyaya ve 
Yugoslavyaya kaçtığı haberi 
mübalağalı ise de Çek tay
yare meydanlarında 500 tay
yar~ eksiktir. Bu tayyarele· 
rin hepsi de birinci sınıf 
harp tayyareleridir. 

Sıtma 
Mü<-adelesine 
Bn yll da devam 
olunacak 

Sıhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti bu yılda sıtma mü
cadelesine devmam decek
tir. Vekalet bu sene ayrıca 
Tosya, Kargı, Çivril ve Ge
libolu da da birer sıtma mü
c: dele şubesi açacak ve Boz-

Bir Nis 
Şakası 

Kadıncağıza so 11 
maloldu 

Istanbul, (Hususi} -
ta yaşlı bir kadın K 
şada Bahriye cadd 
manifatura mağal 
birine gelerek telefo 
rüşeceğini söyle~iş v, 
nuştuktan sonra gitm• 

Aradan pekaz bir ID 

geçtikten sonra kapı 
nünde itfaiye grupun 
yük bir gürültü ile 
durduğunu geren 
sahibi telaşla dışan 
ve grup amirinin 
nerede?,, sualiyle 
mıştır. Vaziyetten 
dükkancı bu ~uale v 
cevap bulamamıştır. 

Grup kumandanı bird 
vel telefonla mağazan•• 
resine yangın haberi v 
ni söylemİJtir. Biraz d 
nünce adamcağız az 
gelen müşteriden şüpb 
miştir. Zabıtaya vaziyet 
ber verilmiş, kadın ar 
mış ve nihayet Kasım 
Üçler sokağında otur" 
yaşlarında Ülviyenin bO 
yaptığı anlaşılmıştır. 

Kadın zabitanın ıo 
suallere tam bir soğuk 
!ılıkla: 

- Bugünün 
duğunu nnutuyorsuntd 
liba? demiştir. 
.. Zabıta bu gibi yanllf 
gın ihbarları cezasını 

Ietici mevzuat arasında 
nisan şakası) bulunma 
göz önünde tutarak 
hakkında ceza m 
muştur. Sakacıl kadlll 
len 50 lira para cezdi 
ye~ektir. 

- ' _.--. ~~~~~~ 

kırda sıtmalı bulunan l 
yü de sıtma mücadele 
tak~sı içine alacaktır. 
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• 

• 
Loretta Younğ v Tyrone Pomer çok 

"Süveyş,, filr.ainden bir sahne. 

TAYYARE Sineması 
T E L E F O . N: 3646 

Bugün: 2 -: 4 - 6,3() ve 9 seanslarında 

PRENSLERİN 
Başta Kate Denagy ve Jean Murat olm~~ 

11 Yıldızın temsil eylediği büyük fıliJll 
;"-

6 1'.isan Perşemb: günür · ı;n itibaren 2 filinı 
1 - Milyonlar Revüsü Alice Faye ve C. ~~ 

şimdiye kadar yapılın revülerin en z:ngt 

2 - KAPTAN SKORPI~ 
Tamamen Rumca sözlü ve şarkılı büyük kO 

............ .,. . ---



1 

-....IAHllE J 

kadın kö,esl: 

(HALKJN St 51) 

Bayanlara Mühim Tavsiyeler 

[)~u resimde kızları otomatik bir fıçı üzerine yatmakta görüyoruz. Bu fıçı müteharriktir. 
0ndükçe vücudün yağlarını eritir. 

laka · l · · · k l olmadığını ve dudak ru1'unun ya bir parça limon suyu ı'le 
~ . rpın erınızın ö çe eri 
lbız ve düz olmalıdır. yüzünüze sürdüğünüz rujla silmektir. 
§ T kl uyması icap ettig-ini unutma 

" ırna arınızın cilasının 
ıtr y 1 yınız. fi er çat amamış olması 
tl11ıdır. § Eğer gündüz sokağa çı-

a.. § Mentonuzun yakasında kıyarsanız suni ışık altında 
,ç \' k k k 1 yapınız. 
aı eya epe a mamasına 

kkat ediniz. § Ve nihayet, p:ırmakları-

§ Beyaz sofra örtü-;ünde

ki şarap lekesini çıkarmak 

için, lt: keli kısmı biraz a-
J 

monyaklı suya batırınız. Le-

Ankara Radyosu 't1 
'•~ d (Bugünkü progran) 
Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

DALGA UZUNLUGU 

1639m. 183Kcs. 120KW. 
T.A.Q. 19,74m.1519SKcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 

12.30 Proğram j 
12.35 Türk müzi~i 

Çalanlar: Vecihe, Cevdet 
Çağla, Refik Fersan. 
Okuyan: Radife Neydik 
1 -Rast peşrevi. 
2-Refik Fersanın- Rast şarkı 
Yakdı cıhanı ateşin. 

3-udi lbrahim·rast şarkı-sev
mediklerimle gönül avutma. 
4-Leminin -rast şarkı- sazın 

gibi sinem dahi. 

5-Cevdet Çağla - taksim. 
6-lbrahim efendi-Mahur şarkı
sabah olsun. 
7-mahur saz 'semaisi. 
13 memleket saat ayarı, 
ajans, meteoroloji haberleri. 
13.15-14 müzik riyaseticum
hur bandosu - şef : Ihsan 
Künçcr. 
18.30 proğram 
18.35 müzik balo müziği-pi. 

19 konuşma 

5 NtSAN 

LÜKS LÜKS 

~tıı 
L"üKS 

MARKALI 

Ç6m6$1A 
VE8AMVO'' 

Sabunları 

LUKS Sa
bunlarıni ,kul
lanmakla ke

• • 
senızı 

din izi 
ve cil
korur
lsarla sun uz. 

arayını~. . 
Amili UMID 
fabrikası. 
Telefon 3047 
Telgraf kıse 
adresi: 

ÜMIDUN 

., § Tarağınız, saç firkete nızın ucunun sigara duma-
o~Ya pensleriniz daima yeni niyle saramaış olmasını da 
'-k~lı, rop veya m:ınto .. uzda itina ediniz. Biraz eter, bu 

d 
ız düğme bulunmamalı- kusuru · çabucak giderir. 

ke kaybolduktan sonra bol 
su ile durtJlayınız. 

§ Bir genç kız hangi 

renkto;! kağıda mektup yaz

malı? Açık mavi, maviye ça

lan kurşuni, yahudut sade

ce .. Beyaz renkte kağıda .. 

19.15 Türk müziği fasıl he
yeti Celal Tokses ve arka
daşları. 

20 ajans, meteoroloji haber
leri, ziraat borsası fiyat 
20.15 Türk n Ü7.İği 

ı i's::r.~•a-l~ôh--K.--S-ro=-R'aıııı~d~~ . o {/'} ... 
'f a ı ana ·~ ~ g er 
t• Cilt, Saç ve Zührevi has- '•' = B Q> 

it, 
§ § Kirpiklerin dökülmesine 

'k" Etekliğiniz bluzunuzdan mani olmak veye bunları u-
~ 

1
fllya kaymamalı ve kısa ' zatmanın çaresi: Yatmadan 

olu b' . d' . . l k br6 ır rop gıy ı ısenız eve irpiklerin kökleri"n tD 

~- teliniz kolunuza doğr~ süreceğfİ:ıiz.bir-parça-~ hfnd-
Yllıamalıdır. yağı, belki gözlerinizi biraz 

ta§ El çantanızın içi, en titiz yakacaktır ama, hiç bir ·za-

§Bronzdan yapılmış eşya

daki küf lekelerini çıkarmak 

için, eski fırçayı amonyaka 

batırıp lekeli yeri hrçalayı-
~ ileri bile çekinmeden teş- rar vermeden kirpiklerinizin 
~ edebileceğiniz tarda mun- büyümelerine ve uzamalarına nız. 
._:bllı, doğru ve düzgün ol- yardım edecektir. ~Altın pas tutmaz ama, 

I dır. § Çoraba mürekkep dam· rengi donuklaşır. Bilezik ve 

~ ... ~~kağ~ ç.ı~.a~ken, çorap-
1 

la_!'.~ı?_ Neden 2,amlamasın? saire gi bi eşyayı parlatrrak 
111.. m ıplıgınm kaçmış · Lekesini çıkarmanın 1 çaresi - istiyorsanız, bunları sabunlu 
-·llp 1 d v d' - . ' ııı~ .... 0 ma ıgına ıkkat et- çorabı sıcak .. suda y~kamak suda fırçalayınız, yahut ta f'F uoutmayı~ız. .. . . yaku.t lekeli yeri biraz te.!'~ alkole batırıp sonre kurula-

azla parfom surmek ıy! bantın esansiyle oğmak ve- yınız. 

adamlar nelerden zevk alırlar? 

• 

, 

t • 
.\'ll erlka Cumhurreisi Mister Roosevelt'· 

\... leltsiyonunu tamamlamaktır Re· · h ın ._. olu il h .. · ısıcum ur, eline geçen, veyahut dostları 
en çok sevdiği eğlence, pul toplamak~ve pul" 

tarafından hedi-
R nan pu arı er gun tetkik ed b l · · ~ İn 'it k 

1 1 
, er, ve un arı yerh yerm.! yapıştırır. 

~krııe:~. er~ ~a~ a tı~.cı u.Corc un mes:ıi haricinde enr'çok ıevk ~ldığı eğlence fotoğraf 
ı_.,lClrJ ır. ral 

1 
er mu"aıt fırsattan istifade ederek fotoğraf çeker ve çektisi foto~raf-

, a meşgu o ur. 

' 1"'1111111-----------~~---------- § 

Çalanlar: Vecihe, Fahire Fer
san, Refik Fcrsan. 
Okuyanlar: ~ustafa Çağlar 
ve Semahat Ozdenses. 
1-hüzzam peşrevi. 
2-Etem efendi-hüzzam şarkı 
eşki çeşmim hasretinle. 
3-udi Hasanın-müstear şarkı
gitti yar elden. 
4-Şevkı beyin· hüzzam şark1-
küşade taliim. 
5-Vecih-;-k~nÜn taksimi. 
6-hüii;;;; Türkü-sanada yap
tırayım naciyem. 
7-Udi Ahmedin- Acemkürdi 
şarkı-bir vefasız yare. 
8-Mustafa çavuşun - nikriz~ 
şarkı - emas senin yüzü-nü 
gören. 
9-Şevkı beyin - hicaz şarkı-
kış geldi firak. . f -.. 
10-Saz semaisi. 
21 memleket saat . ayarı. 
21 konuşma 
21.15 esham, tahvilat, kam
biyo-nukut bor.sao;ı fiyat 
21.25 neşeli plaklar-R. 
21.30 Temsil D..!ngi Degine 
komedi yazan -Kemal~Tözcn 
22 müzik küçük orkestra 
şef: Necip Aşkın 
23 müzik cazband - pl. 
23 45-24 ·Son aj;ıns haber-
11.!rİ ve yarınki proğram. 

Kısa bacakhlar daha 
uzun ömilrliJ 
olurlarmıs! 

Bızı istatistikçile;in, ista
tistik hesaplarına inanmak 
idap ederse kısa bacaklı 
insanlar, uzun bacaklı insan
lara nisbetle daha sıhhatli 
ve daha uzun ömürlü olur-
larmış. 

Bugün e 

kültürpark Sinemasında ~ 11:::t:a "";,t:as=~J1:.:t:::;;J~~~JC+::r.~~:lllllO ~ 

rr~r.ı . Kf zım Şangüder~ 
lierkesin seve s !Ve seyredeceğini birbirinden güzel 

2 FıLıM T hKDIM EDiYOR 

ÇARIN CASUSU 
~Polonyalıların istiklal uğrundaki mücadelelerini 

gösterir muhteşem dram 
Oymyaolar: VVılyam Povel - Loıse Rane 

ı.ı. Ş~R~~K HOLMES 
h şhur polıs hafıyesının h ıyatını, icra 1tı nı musavver d 
s,:Yecanlı dram (Ayrıca: Foks Jurnal) l 
Cunılar: Şarlok Holmea: 3 ve 7de Çarın Casusu: 5ve9da 

1ıııııı.,; ınartesı pazar saat 12de Çarın Casusu ile başlar ı 

lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 
no. 35 · -- --

• Avrupanın yük'Jek terıi · mel. 
r~ binden diplö;,alı 

Peşin ve 
·Taksitle 

En r rşkülpesent subayla
-~-~~ ,i;iüeriii"°- mizaçlarına 
g.Jre l.i:<.sitle her türlü elbise-

Diker. 

~ talıklar mütehassısı ] &. =s- 7' 
~·, 2 nci Beyler sokak No. 81 ·~ E PıJ a·· ~ 
l+, TELEFON 3315 t) - r Cı 
~~ .:' ~5!.::'...!S·~.!:!2' z !:! 3 

o "" C: 
Dr. Demir Ali"j ~ ~ ~ !'" 
----Kamçıo~ıu ı - - ~ D) ~ 

Cilt Tenuül h ı.talıkhrı lllll S. 
elektirk tedavisi !!. fi\\ S?.. 

~ :l • r • S ' \ ' 1 : I ! 1 ı 
~ı .: ;; J r~ 1 : ' 11 ·IP I 

Dr. Fahri Işık 
lz;nir Memleket H~stanesi 

Rontken M"teh:ıı:ıı:ı ı 'lı 
Rontken ve elektrik tedavi•ı 

yapılır tkinci Beyler So. 
No. 29 TELEFON 2542 
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'~ evren Satllık 
Kemer caddesinde Gaziler 

de 128 numaralı tütün ve kır
tasiye ve saire dükkanı azi
met dolayisile devren satı
lıktır. Taliplerin içindeki sa
hi bine müracaatları. 

--~-:::...-.... --
Mesut, bahtiyar çocuğunun kap
rislerinden .. neşelendiğin vakit 
kimsesiz _boynu:Obükük:yavruları 
da hatırla .. Yılda bir lira ver ve 

Çocuk esirgeme kurumuna üye ol! 

Çocuk gıda~ arı, 
çocuk podra
ları, lastik 
doıı ve 
muşa~baları 
ve 
emzikleri ••• 

Telefon 3882 

ASRI Sinemasında 2':~41 
29 Mart çarşamba gününden itibaren 
Her ikislde lzmirde ilk defa 

Tekmil lzmir halkını ASRiYE toplıyan mevsimin müt- ı 
hiş bir sinema romanı 

Çöl kızı CEMİLE yahut SEYH 
ABDULLAH 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI ŞARK MUSiKİSi 
Kızgın çöllerin aslan ku:n deryasının hakimi aşk ve 

~ 
. macera romanı 

DiKKAT: bu şaheser filimi yalnız sinemamızda gös
~ terilecektir. 
~ İkinci Filimimiz rJ 

~Teksas Şeytanları Tom miks 

~ 
Korkunç canileri titreten kahraman zengin ilaveler 

Dünya haberleri miki reklamlar ...................................... ~~ 
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Güzel yalı 
caddesi parke döşeniyor 

Belediye encümeni bugün 
toplanmış. şehir işlerine ait 
muhtelif kararJar almıştır. 
Encümende verilen kararlar 
arasında, Güzelyalı yolunun 
Karataşta olan kısmının ye
niden parke döşenmesi de 
vardır. Knna!izasyon da ya
pılacak. mevcutlar esaslı ta
mir edilecektir. Hazirana ka
dar yol işi bitirilmiş olacak, 
müteakiben diier kısma ge
çilecektir. 

Hıfz•ssıhha 
Meclisi 

Vilayet umumi hıfzıssıhha 
meclisi, :o Nisanda toplana
cak, vilayetin umumi sağlık 
işleri üzerinde müzakerelerde 
bulunacaktır. Son zamanlar
İzmirin baıı s t mtlerinde kıza
mık musapları görülmüştür. 

Pencereden girmek 
istedi 

E~elki gece saat bir de 
Als1ncak şimendifer cadd<! 
sinde oturan Bn. Kadriyenin 
yaltığı odaya pencereden 
girmek istiyen CeJal adında 
bifİ, kadının feryadı üzerine 
zabıtac3 tutulmuşiur. 

Tayin 
Vilayet mektupçuluk kale

minde 10 lira maaşla katip
liğe orta okul mezunlarından 
B. Yaşar tayin edilmiştir. 

§ Tire icra memurJuğuna 
Antalya mahkemesi baş ka-
tibi Doğan Günay tayin edil
miştir. 

Fuar hazır lı!!'ı 
Belediye :reisi bugün mü

hendislerle bir toplantı yap-
mış, fuar sahasında yeni 
ilavelerin tanzimi işini tetkik 
eylemiştir. 

'4TATÜRK 
- Baştarafı 1 ncide -

ncral, gazetenin sualine şu 
cevabı .. ·.:r Ji: 

- G~nçliğin tezahüratına 
Ulust.l gördü:n. Ml!s..denin 
nasıl bir şekil aldığına vakıf 
değihm. Fakat, susmak ta
raftara değilim. Ben, nutukta 
sadece noksan olan cihetle
ri söyledim. Nutuk; yazıla
cak ve hazırlanacak milli 
tarih için bir mahezdir. O 
tarihte nutuk söyJenmiştir. 
Bugün elde kalan vesikalar
d 1 söylenmelidir ki, eksik
Jikler tamamlanabilsin. 

•••••• •••••• 

Tenvirat ve tan 
zif at vergisi 

Davası belediye lehine 
karar verildi 

Ankara, 4 (Hususi) - İz
mir elektrik tramvay şirket-

._) ri ile belediye a a ı ı da 
tanzifat ve tenvirat vergisin
den metevellit yirmi bin lira-
1.k bir dava Devlet Şura
sında görüldü. B~lediyeyi 
avukat Nuri Sıtkı ve şirketi 
de avukat Mu<>tafa Nuri 
temsil ediyordu. ~irketin 
taleplerinin reddine ve bele
diyenin tanzifat ve tenvirat 

, vergisi talebinde haklı bulun
duğuna karar verildi. 

fHA '-KIN SES/) 

ı AŞ . UGRUNDA HIRSIZ 
Fransada aşığını elinden k 

1 çırmamak için para çala~ 
Musulda ln~dliz ko. 7oıosu_n_u_o_·ı·d•iı•.•r•d•ü•l•e•r-- ( Frans~!~ouı~:!~!d~ Y~~:·~~~!ağ• 

Bağdad, 4:(Radyo)- Musulda vukubulan nümayişler neticesinde İngiliz konso'~shane~ine büyük bir mağazada vezne- senelik plançosunu t 
hücum edilmiş ve konsolosu yarahyarak öldürmüşlerdir. Konsoloshane yakılmak ıstenmışse dar olan Jorjet Markonya etmesi, açığın meydan• 

de söndürülmüştür. adında bir kız, çalıştığı mü- masana sebebiyet verdi. 

Italya Arnavutlukta Fiili Bir Monopol 
Yauacakmış ••• . 

Paris 6 (R ıdyo) - R? uı ve Tiran d ın g !l:!:ı h ıh!rlerin y:ırı ~resmi tekziplere rağmen 
Italyanın Arnavutluk üzerinde bir askeri hareket hazırladığı korkusu vermekte olduğu mer
kezindedir. 

Mussolini 26 Mart tarihli nutkunda ltalyanın Akdenizi kendi bayat sahası telakki -etti
ğini ve Adriyatik ·denizinin ise Akdenizd

1

.: ltalyanm çok ehe~~iye~li menfaatlerini~ bulu~
duğu bir körfezi olduğunu bildirmişti. lt1 ; a Aarnavutlukta fıılı bır monobol tesıs etmış 
bulunmaktadır. 

Yugoslavya bugün Hırvat milleti ile ıneşguld~r. Ve bu vaziyet yabancı entrikalara bil
hassa Alman entrikalarına kapı açmaktadır. ltalya Adiryatik : sahillerinde bir Alman 
nüfuzundan çekinmektedir. 

Diplomatik mehafillerin ilave ettiğine göre ltalya Arnavutl•ığa ltalyan askerleri gönder
mek suretile Yugoslavya üzerinde bir tesir icra etmek, bu suretle Yugoslavyayı Polonya
Romanya Türkiye ve daha diğer devletler arasında yapılması düşünülen ittifaka iştiraki 
redde mecbur kalmak istemektedir. 

lngiliz - p9Jonya müzakereleri devam ediyor 
Londra, 5 (Radyo) - İngiliz - Polonya görüşmeleri devam etmektedir. 
Polonya Hariciye Nazırı bay Bek dün öğleden sonra 1Çemherlaynı ziyaret etmiştir. Ve 

gecede Hariciye Nezaretinde Lord Ha_lifaks tarafından verilen ziyafette bulunmuş ve 
ziyafet çok samimi bir hava içinde geçmiş ve her iki .devlet adamları mühim nutuklar 
söylemişlerdir. 

General Franko Romaya Gidecek 
Paris, 4 (Radyo) - aGeneral Frankonun, yakında Romaya giderek, Mussolini ile konuşa

cağı ve konuşmalar esnasında halen San Remoda bulunan mareşal Göringin hazır buluna· 
cağı haber veriliyor. 

Türk Gazetecil~ri Ankarada Toplandılar 
Ankara 4 ( fosusi) - Burada bulunmakta olan lstanbul ve lzmir gazet cileri s~at 19 da 

Parti binasında Hariciye Veki li B . .Şükrü Saracoğlu ile Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak'm 
huzurları İl\! toplandılar. 

İçtimaın ortalarına doğru, Başvekil B. Refik Saydam da toplantıya iştirak ettiler. Top
Jantı iki saat kadar devam etti. Bu fırsattan istifade eden Başvekil ve Dahiliye Vekili, 
Türk matbuatının götserdiği şuurlu m.:sai ve bilüassa intihabat esnasındaki kıymetli hiz
metlerini tebarüz ettirerek matbuatımıza teşekkür ettiler. 

Modern D ılmabahçe stadyomunun 
yapılması mUnasebetile 

ilk Stadyomlar 
Dolmabahçeye bir stadyom Sami.) 

yapılacak. Mustakil şekiller olan asıl 
"Stadium,, Latince bir ke- pist, iki muvazi hat arasında 

limedir. Grekçasi "stadion11 bulunurdu. 
dur. Fransızlar kısaca '1stad,, Bütun bu teferruat, şimdi 
diyorlar. hala Olempi'deki stadda 

Eski Yunanda, stadyomu göze çarpmaktadır. Efsane-
yaya yarışı ve atletizm için ye nazaran, bu oyun mey-
tertiplemişlerdi. Dar bir ko- dam Herakles (yani Yunan-
şu yolu idi ki bir yarım da- lıların Herkül'ü) tarafından 
ire ile nihayetlenirdi. Ha- çizilmiş. 

kemler yarışın bittiği yerde, Miladdan evvel dördüncü 
bir sathı mail üzerinde bu- asırda stadion 'Jara muhte-
lunurlardı. şem bir heybet verilmek is-

Stadyomlar, birbirine ya- tendi. Eski Peloponozde, 
kın iki dağ eteği arasına Messen'dekı güzeJ stad bu 
yapılar, tepelerin yükseklik- tarihten kalmadır. Munta-
lerinden, seyirciler için isti· zam kesilmiş taş kaideleri 
fade temin edilirdi. Çimen- hala yerli yerinde durur. 
den, taştan yahud mermer- En dış çevrede sütunlar 
den oturma yerleri bulu- mevcuttu. 13:.ı ~ :.::r nisif dai-
nurdu. r~ 1: çift: · ı ı ı '; teşkil eder-

Eski Yunanda, stad, 600 
kadem uzunluğunu ifade e
den bir ölç l olduğu için, 
stadyom ismi de bundan a
lınmıştır. Fakat kadem mef
humu, sabit olmayıp kulla-
nılan ayağa göre deniştiğin· 
den, olimpiyad sistemine gö
re yapılmış stadların uzun
luğu 192 metre 27 santim, 
attik sistemine göre yapıl
mışların ise 184 metre 98 
olmuştur. 

Nihayette yarım daire 
şeklindeki kısım dik;, pank
ras vesair müc;abakalar için 
kullanılırdı. 

(Pankras, eski Yunanlıla

rın okun,raks, güreş ve çal
gı ğibi hususatta icra ettik
leri yarıştır. - Şemseddin 

lerdi Ci'Jj'::ı \ c Lycie stad
la. ~ J:ı ffi..!Şhurdurlar. 

SonraJ .H1, hnr iki başı 
yarım da ir~ ha!i.ıde o'an 
stadlar meıd~na getirildi. 
Seyircilt r için de ar.fiteatr 
usulü ihdas edildi Cad'de
ki Afrodizi (yani bizim Muğ
la tarafl;ırın<laki) stıdyomu 
bu cümledendir. 

Yeni devirl.'.!rde ise, n:o 
dern sporların inkişafile stad · 
yornların geçirdikleri istiha
leler bambaşka bir mt: vzu 
teşkil eder. Dolmabahçc 
stadyomu bilhassa futbol ve 
diğl! r modern sporlar için 
olmakla beraber, onun da 
ce<ldi, bu anlattığımız Yu
nan stadionlarıdır. 

Irak kıral1 El-
gazi otomo~I 

kazasında öldü 
Bağdat, 5 (Radyo) - Irak 

kıralı Elgazi dün gece yarısı 
otomobil ile bir gezinti ya

parken yüz kiJometre giden 
otomobil bir virajda teker· 
leği kormak suretile devril-

miş ve otomobil kullanmak
ta olan kıralın beyni parça
lanmış ve dt:rhal ölmüştür. 
Irak baştan başa matem 
içindedir. Her tarafta bay
raklar yarıya indirilmiştir. 

Bağdat, 5 (Radyo) - El
gazinin 4 yaşındaki oğlu 
kıral ilan ediJecek tir. Emir 
Şerif Abdullah kıral naibi 
vazifesini görecektir. Mave
rayi Erden Emiri Emir Ab
dullah Jordandan tayyare 
ile Bağdada gelmiştir. 

Ankara, 4 ( Hususi ) -
Dost ve kardeş İrakuı genç 
ve necip kralı majeste bi
rinci Gazinin vefatı haber 
Ankaranın bütün mahfille
rinde ve bütün Türk mille
tinin kalbinde çok derin bir 
teessür uyandırmış ve Tür
kiyede hakiki bir matem ha
vası yaratmıştır. 

Bağdat, 4 (Radyo) - Hü
kumet kral birinci Gazi'nin 
ölümü münasebetile 40 gün 
matem ilan etmişti·. 

Cenaze yarın saat 13,30 
da kaJdınlacak ve büyük 
merasimJe birinci Faysalın 
yanına gömülecektir. 

essesede 300,000 frangı zim- çok memurlar ve eze 
metine geçirmek töhmetiJe muhasebeciler, zan • 
tevkif edilmiş ve ağır ceza alındılar. Fakat bunlar, 
mahkemesine verimiştir. Jor- sumiyetlerini isbat et 

1 jet, hır sene içinde aşırdığı Bütün şüpheler, vet 
bu paraları aşığına yedir- Jorjetin üzerinde toplan 
miştir. MeseJe zabıtaya ihbar 

Fransız.: gazeteleri, -aşk yü- ve bir komiser mai 
zünden hırsız olan bu bed- giderek genç kızı so 
baht kızın macerası hakkın- çektL Jorjet, bidayette 
da şu tafsilatı veriyorlar: bir buhrana tu~uldu, k 

Jorjet Markonye, Toulon- sere yüksekten atıp t 
da askerliğini yaparken Mo- şeref ve namusuna leke . ' 
ras Plan namında bir genç dükleri cihetle, aleyhi Q 

ile tanışmıştır. Moris, kara iftira ve tazminat dayası ~ 
gözlü, yakışıklı, atlet vücud- cağını söyledi. Fakat k 
lü bir gençtir. Jorjet, Morisi ser, itidalini muhafaza e 
görür ·görmez çılgınca sev- g.::nç kıza asabına bi 
miş bütün kazancını ona o 1 masını tavsiye etti, s 
yedirmeğe başlamıştır. da kendisinin mücriıniY 

Jorjet, yakı~ıklı aşığırı isbat eden delileri saycli· 
sevmekle kalmıyor, dt·licesi- Komiser, delillerini ,. ~ 
ne de kıskanıyordu. Sevgi· dıkça, kız hüngür bil ~ 
lisini "askerliği bittikten son- ağlıyordu. Jorjet , suçıııı 
ra - başka kadınlar ~tarafın- bütün delillerile meyd 
dan baştan-çıkarılır Jkorku- çıktığını anladığı zamao 
sile çalışmaktan menetti. münü itiraf etti. Aşk uğt 
Halbuki genç kızın çalıştığı "' hırsız olduğunu söyledi. G 
müessesede aylığı ~olan 900 kız tevkif edildikten so 
frank ikisinin geçinmesine aşıkı da yakalandı. . 
kifayet etmek şöyle dursun Moris çok şık giyinıı>1~ 
kendi tuvaletlerine bile yet- Karakola götürerek ns 
miyordu. Jorjet müşkül mev- arandığı zaman cebiod 
kide kalmış ne yapacağını 5 bin frank çıktı. 
şaşırmıştı. - ı:a -

Jorjet para bulmak için Bulgaristan' 
bin bir çare düşünürken ak-

lına kendisinin idare ettiği askeri hazırlı 
vezne geldi. Patronlarının 
kendisine karşı büyük em
niyet ve itimadları vardı. 

Senelerden beri veznede 
çalıştığı halde bir gün he
saplara kontrol edilmemişti. 
Bu itibarla, vezneden kim
senin nazara _dikkatiai cel
be~meksizinin istediği kadar 
para çekebilecekti. Yalnız 
pusulaların rakamını değiş
tirmek kafi idi. 

Genç kız, vezneden ilk 
hırsızlığı, geçen yıl Noel 
yortusu arifesinde yapmıştı. 
O gün çalıştığı büyük ma
ğazanm günlük hasılatı, yüz 
binlerce frangı geçmişti. Jor
jet, akşam paraları büyük 
kasaya teslim etmeden evel 
18 adet biner franklık bank 

Son günlerde Bulgar' 
nın seferberlik ilan e 
hakkında bazı şayialarıd 
!aştığını nazarı itibara 
harbiye nazıra general 
kalof gazetecilere şu 
söylemişt i r: 

- Bilirsiniz ki 
anlaşmasından evel milli 
dafaamızı organize e 
hakkına malik değildik." 
uilly,, muahedesinin bu 
sustaki ahkamı bertaraf 
lince milli müdafaa vek 
kendi sınıflarını haz.ırl• 
ve bu hususta icap 
kanunları yapmak için 
liyete geçmiş, ihtiyat sı 
rım yoklamıya başla 
Gerek bu yokJamalar 11• 
rek milli müdafaamızı 
!andıran kanun pro jel 

notu, el çantasına yerleştirdi. meclise verilmesi gayet 
Jorjetin bu ilk hırsızlığı olan şeylerdir ve doğt 

sezilmeyince, c-::sareti arta- doğruya yurt müdafaa 
rak birkaç gün sonra 11 bin zaruri kllJığı normal 
frank daha aşırdı. Bunun da yetlerdir. Binaenaleyh 
farkına varılmadı. Artık hır- )arın hiç kimseyi telaşa 
sızlıklar, çorap söküğü gibi şürüp rahatsız etmesine 
birbirini takip ediyordu. Mo- zum ve mahal yoktur. ' 
risin, metresini kendisine Bulgar istatistik yıll•~ 
l inkoln marka ' ı bir lüks göre 1 mayıR 1937 tarib\,,t .. 
otomobil almak için sıkıştır- Bulgaristan' da 138 birı 

1 
f 

ması ve bu arzusu yerine mur vardır. Bunların 11
54 

O 
getirilme<liği takdirde her 585 i erkek, 20 bin 
emrini ifaya hazır genç ve kadındır. ~~ 
çok zengin bir kadının ufa- Devlet memurlarının .e JI d 
cık bir işaretini beklediğini riyetini mektep mualhf~ ti 
söylemesi, Jorjeti çileden teşkil etmektedir. ~ııfl ~ ~ 
çıkardı. Jorjet , aşığını elin- yekünu 2 bin 380 dır. O il 
den kaçırm.:ık körkusile bu dan sonra sıra ile . 'il'.: 
defa ve:zneden 70,000 frank 1 yolları, kasaba ve şebır ~ 
daha aşırdı. tediyeleri, harbiye . ne~;.r 

ve dahiliye nezareti ge ıJ 
Genç kızın muhtelif tarih- tedir. ,,-J 

!erde vezneden çaldığı para- Bulgar devlet ınelf! ,ti~ 
lan ı yekunu 300 bin frangı nın büyük bir ek.s~r;>',1 geçmi~ti. Bu kadar büyük teşkil 93 bin 567 kışıs ıe4' 
bir paranm:yokluğu, ilaniha- ' vasati olarak 2500 er 
ye gizli kalamazdı. maaş almaktadır. ·' 
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