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Aoaataryatlan hicret 
eden yalıadiler 

Viyana ıe (A.A) - ~ hleNt 
eden yahudilerbı .miktarı takriben 100,GOO t1ır. 
A~ daha 80.000 ,.hudl ...W. 

Sulh barajı takviye ediliyor •. 
Anlaşmamızın akisleri 

-------------------------~ 

lngiliz 
larında 

firmaları Türk piyasa-
faaliyete hazırlanıyor 

Puil, 11 (Ö.8) - Y- ıı r telsi .... ı..um =hpnW"• ~ tel· 

• etmeie -- ecfi7odar. ·Katimeri· m• lnetell tnsntere ve TürJd7eye mla 
btlukla balla .. yanp .metinin 
medeniyet ft .... lmruJ'llCM mahiyet
........... - '!Irk _....,.._ mem-
• 'j<do telildd ~ 7SIY•- Diler 
ıı ıctlletin Defriy•tı da ayni mabiyeU. ... 

Buna mukabil, yan resml bir Macar 
pzetesl, •Peşt~ Loyd• mihver devlet
Jiırbıe yardakçılık ederek §UDU iddia 
.diyor. İngiltere, Türkiye ile akdettiil 
anı..m. ile, Balkan menileketlerinin 
IUlh içinde inklpftna mAn1 dmU§tUr. 
Balkan milletlerinin anlaşması tahrip 
edilmiştir ( 1) 
Fransız gazeteleri bu .kabil iddialann 

gizlediği maksatlan kaydederek bunla
rın İngiliz - Türk anJqmasınm ne ka
dar iyi düşiinülmüş bir siyuet olduğu
na yeni bir delil olduğunu yazıyorlar, 

Ayni pzeteler, Bul radyosunun tn. 

Yunan gazeteleri lngiltere ile anla,ma
mızı aevinçle karıılıyorlar 

lzvestian1n mühim bir makalesi 

Londrada Sovyet notasının tetki
kine _bütün gün devam edilmiştir 

lngilız hariciye nazırının Ceneorede Sovyet mlJmea 
sılile miJ.ldkatı çok miJ.him olacaktır Sov yetler 

ilk noktai nazarlarında ıarar etmektedirler ••• 

Orduda 
-~tr--

Yeni barem aon 
felılini altlı.. ı 
-~-

A.Qbra, 16 (HuUt) - Subaylarla 
asbrl memmJara dair yeni barem bilt
~ •cilmeninde son şeklini aldı.. Buna 
gh binbaşılar 170 ön yüzbaşılar 140, 
~plar 120 üsteğmenler 100, teğmen
ler 15, asker! memur muavinleri 60 lira 
~alacaklardır. Barem on Uç derece
dir. En yUbek maaş 600 liradır. __ ,,. __ 
Alman ael iri latan

baldan ayrıldı Pliz • Türk .,........,, İtalya aleyhine 
IDilteveedh slbi JÖlfe1'eD neşriy•tma 
'.l'Urk ıazeteJerinin mukabelelerini tu- .. .. .. İstanbul, 16 (Hususi) - Almanyanın Sooyet haricı., c • '"' Afol.otof beyanatta bulunurken 
vtp ediyorlar. Frama pzetelerinin ...,.. .tıitli ~efimiz hariciye ııeltili SaT~oglu ııe Kilzım. özalpla gonışuyor Ankara .efirl Fon Papen, mezunen Paris, 16 (Ö.R) - Bugün diplomatik Haritjye num Lord 11a1ifab w ~ 
rintma röre Ahnanyanm Ankara sefiri Fon P•penin Berline hareketi Ttlrk-tn- ı bir laGTelcet uyandadı. AalrtulGT· memleketine dönmek üzere bugün şeh- vaziyete hAkim olan başlıca hld.ise hiç nyDofia ile Vor ofis (Harbiye Mlareti 
- rilis anl•şm-nm udiyle .ıüaclar gö- ltıl' mahsullaimizin lngiltaede rimize geldi ve akşam Semplon eks.i:'resi şüphesiz sulh barajım takviye etmek eksperleri, lnciHz tekliflerine cnap 

1 r • t rtllmektedir. ue dominyonltıl'mda eyi bir mala- ile Berline hareket etti. üzere İngiltere ve Sovyet Rusya ara- rak Sovyet hti.kümeti tanfmdan 
Y QZl _ye IST ANBUL PiYASASINDA reç kamnmlf olacağı kanaatini ) m il sında bir anlaşma akdi için iki h~ ıönderilen notama teıtldJrim bac8a 

Çekyanm itaali ile ı.,hyarak Ar
mwtluiun İtpli ile biten devreye 
bdar Berlinle Romanın metodu et• 
rafa panik aaçaıak tekliflerini derhal 
kabul ettirmekten ibaretti. 

Bu metodun artık ipliği pazara 
ç•lrmıp. Öyle ki mihverin dünkü 
muvaffakıyet aiJlhı timdi kendi aley· 
hine çevrilen bir ailAh olmuıtur. 

Filhakika onun etrafa aaçbğı pa· 
nik olmasaydı bugün ıu gördüiümüz 
«Sulh eepheab kolay kolay kurula
mazdı. Mihverin insanlığa biricik biz. 
meti bu cephenin kuruhnaaına iate
miyerek yardım etmit olmasıdır. 

Mihver kimaeyi tehdit etmiyona, 
izhar edilen endi,eler yersizse De
mokrasilerin aamimiyetine ayni au· 
retle mukabeleye mecburdur. Ve 
bu mukabele fiili olmalıdır. Zira em
niyetaizliğin bathca amili kendisi ol
duiuna göre itimadı iade etmek va· 
zifeai de ona düter. Bütün millet· 
lerin Almanya ile ltalyadan beldech1ı:
leri teY aiyaaetlerinin karekteriwtik 
vaafını tetkil eden tehillüm zihni
yetini ve cebrüfiddet metodfanm 
terketmelidir. 

Hiç bir divanın bir tarafh aörüt
lerle halledilemiyeceğini kabul etme-
leridir. Ancak bundan eomwbr ki 
buhranın Y•bfmuına yardım edecek 
inahiyette aÖtiifme)erden fayda bek
lenebilir. 

ldan6al il ( Huai )-Tirlı- ishGT ediyorlar. lngilis linnala • Sp8 0 YO ar da cereyan eden m\i7.akerelerdir. - SONU 1 iNCi SAHb'EDB -

lnPis cıalap-. ~arl• 1 - 1 ~ - -C.llelMllı ı dl ........ , ... 
' 

da 1111~-
Landn, ıı (A.A) - .... -1, 

B. A k 
KJnrey Vood, A-... ......._... 

Yeni Valimiz y ut ~ =.--•. ::,:~ 
Ayoalılı baoali•intleki tetkikleri 
etrafında 6e yanatta baluncla 

ımm .......... tqlD edlJea B. Bthem Aykutun ne amma Izmire ıelece-
ll .... ~ tlelMlr .Tçba emri henüz kendisine teblil edilmemiştir. 

B. _.. .Ailmt ~ :memnudur. N~e mOdilrtl olarU mes1ele 
pm1t, bir ocak bymabmlıklarda ve idare AmlrJlklerlııde bulunmupur. 
Urfa vaJWll ile GömUpane ve Brzurum vallJiklerinde temayi1z etml§tir. 
Son vazifesi Balıkesir valiliildir . 

Tlınınmıı bir kl1ltUrc:ll oWı B. Btbem Aykut mektep ve yol lflenne, ça -
lı ılın Uumda b6yUk .bir ebemm~et vermektedir. Daha Uç gün evvel 
':l.ı.)reıslr ,.oDarmı teltgi em•sınd• Ayvalık ve havallsinl gezerek teki • 

kat ~~ .,\ykut Ayvahk ve havalisinde yaptılı tetkilder hakkında 
fil ~ua:!t~lıkta, Pazar l(lnU Altınovada tetkikat yaptık. 
Al~ okuhinun önil bataklık halinde olc:hJtuııdan burasınuı lrurutul • 

eden ~ almdı. 
muı için lca~rlbll de iznJlr ~etl hududunda yapılan 14 JdJometreUk ı f t;°~ Berpma • Dikili pesi de kOIDfU villyet tanfından ikmal 

~ bu fabribcla OD Wndm 
lada llÇl çalı ........ w 'bir ~ b
ür da atel)teJerln ı..JJyete ....- imao
ıata ~ blldirmiftb'.. 

Cebelüttank, 15 (A.A) - ~ 
kıtlllan CebelUttankı İsp8nyaya alt oJuı 
Lillnea ~hrinden ayıran biı.nf mınta
kada büyük bir faaliyetle siper hzmalr
tacbrlar .• --"'--•-.o••. Kopınlla• 
... .......... el ..... 

Itopenbag, 18 (A.A) - V.,.,va ile 
Kopenhag arasında dolru bava merle
rl tertip eden •Lot• kumpanyuma ~ 
•up llk Leh tayyaresi di1n saat 11 de 
buraya gehnl'6r. Sut 14.30 da Vaıp
wya avdet etmek O.... banket •:.mit
tir. 

:o:.ı. olclulu için ı=kle ~ - temin edllmlf bulımmak- 1 
tadır.t 

J!unda kısa bir m6ddet bldıktan 
llllllllllHHllllUllmi&llllllllllUUlllmllllUDlillliRili'ftllliOiiiiitı ... Londraya lldeceJıtb'. 

Mü alitve 
8. Ali Çetin Kaya Haziran sonunda 
lzmire gelerek tetkikler yapacaktır 
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Kararnameler ... ŞEHiR HABERLERi Vaziyet 
---·-fr·--~ 

Beyneımııeı IJIP 

Yenib~nav~rgisini.za~- A manyada ·Bir Yunan heyeti 
namesı merıyete gırdı... ,~;:,:s;:.=.:=:.. 

aJdığı tedlJil'ler Kaçakçılığa mani olacak tedbirleri 

lıonferansın ıoplannıa• 
sına müsait mJdlr7 

--fr-

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Yeni nizamnamenin tam metnini karilerimiz İhracatı artı.ırmak maksadiyle Reich.s- Ö • h • • dii J • ld • 
bu 
2-

bank ihracatçılara yeniden bazı kolay- g ruşme ıçın n zmrre ge ı cui olmakla iktifa ediyordu. 
8Üfunda bulacaktır lıklar göstenneğe karar vermiştir .. Bu Almanyayagelince. 1914detopçu 

. . . • . . kolaylıklar finansmanın maliyetine, kur Ege denizi sahillerinde her türlü b- Bu toplantıda, Türk ve Yunan kara kuvvetlerinin faikiyetine güvenerek 

lhedelen netıce.ınde huausı ıdare vandat farltlarmın telAfisine ve muhtelif faiz çakçılıklara marn olunmak üzere dost sularında her türlil kaçakçılıklara mini L-b· uh-LL_L k • 
l fmd • ec1·1 k . di il . ..1.... . nar ı m zuuuu; surette azanaca 

memur an tara an ıcra ı ece tet- ve ücretlerin m r mesıne matuuur. Yunanistanla müsterek tedbirler alın- lmak Ü alına ak .. te k tedbir .., d 1 · b 1 d MUVAKKAT MUAFiYETLER '-''- . . . kad .. . .. ··. . . .. o zere c muş re - gın an nası emın u unuyor uysa 
mat üzerine mahalleri idare heyetinin 1 - Şımd1~ e ar, muddetı altı ayı ması takarrur etmıştı .. Bır Yunan gum.- ler görüşülmüş ve bir formül üzerinde M" 'h k f ·· l • d d •• 
Jcararile teebit olunur. Muafiyetin tetki- geçen ve ecnebi memlekeUer üzerine rük heyeti dün sabah Ç~me yoliyle Su- mutabakat hasıl olmuştur. um on eransı ~? e~n .. e .• ~.?Y-

Madde 4 - Bina vergisi kanununun kinde ıttılaın vuku bulduğu tarihe bakıl- keşafide dedil~kş olan bodilı:ıoI~ RdeichsbanŞimdi~ sam adasından şehrimize gelmiş ve güm- Alınacak müşterek . tedbirler hakkın. !ece havkatak~d':eFtI~~nıMn :~~ugune 
mevkii meriyete girdiii l Haziran 1931 "'""'"ak kanunen muafiyetten ı·sb.fade tar ın an ıs onto e mıyor u. r ükçülcr tarafından karşılanmıştır. da h l ak ,111 tçe .. ınanma ı ı. aıt.at ten son· 

d · l b! __ , · ......,.... bu .. dd t 12 ~"A-l,.,..,.,+ B S d ı.An ""dd · · · azır anac rapor VW1ye gum- rak" h~.ı· 1 H'tlc ' · L~- k b 1 tarihin en eonra tllfll o unan in.ıuar m· • (ll- 1 mu e . aya ~ ... .._.ır. u su- usam a ası ~ mu eımnum.ısı ve .. k ı·nhisartar __ t_ı1 ·ıetine ___ .J!'ecek ı aaıse er ı rın ınKBr a u 
etmeşı 11Z1m ge en tarih nazan dikkate l 1 ih b k af ru ve veAn ar~ 

lalarının hitam buldugy u tarihten itibaren ret e A man racatçısı aş aca masr • güµırük müdürünün de dahil bulundu- afık ··-ıtıu d h 1 tatbik di- etmiyen siyasi zaferini bir siyasi he-
alınır. 1 . ks" . b. 1 dalı v y h . d' 1 . "d ib . ve muv goc:u rse er a e 

iki ay zarfmda S inci madde mucibince ~.a şırme. ızın ecne 1 a ~cısma . a . gu unan eyetı_ ye 1 aşı. e~ arettır. lecektir. zimete kalbettiler. Tehlikenin kendi 
Köylerde yeni inşa edilen binalarda ila- musaıt tediye şartlan temın edebılecek Heyette dört katıp te dahildir. .. .. .. .. . . k l d d .. h. ed ·ı 

beyannamem verildiği takdirde, inşaatın velere sahiplerinin veya köy ihtiyar he- vaziyette bulunacaktır. . M ml kelimiz hakkında iyi hislerle Dunlm goruşmeler saın.imi bır dost- apı arına ayan ıgını ıss en mı -
b.itamına tak.ibedl"n malı seneden itibaren yetlerinin ihbarlan veya hwıusi idare va- 2 _ Muayyen şartlar dahilinde Reichs- müt:ha~is bulunan dost ülkenin mti- luk havası içhıde c~eyan etmiştir .. Her letler tabii bir refleksle uyandılar. 
üç sene müddetle bina veTgisinden muaf .d t 1 ki d bank, tüccarı, döviz kurlarının değiş- messilleri "ehrimizde diln bazı temaslar ilci taraf kaçakçılığa mfuıi olmak üzere Sulhu teşkilatlandırmak istiyen bü-

n a memur arının yo ama esnasın a "" h l db 1 almak h da 
tutulurlar. .tb"IAl .. . h • 'd "d mesinden mütevellit zarara karşı koru- yapm1!$lar ve öğleden sonra gümrük baş- er tür ü te ir eri . ususun yük Demokrasiler yanında yer aldı-

• a an uzenne ususı ı are varı at me- ak d k i t arf d kl clir Hususi hü1'ümleri mucibince muhacirin m ta ır. müdürlüğünde Türk ve Yunan gümrü • azam gayre s e ece er • lar. Harp halinde Birleşik Amerika-
murlan tarafından intalarının hitam ta· R · hsbank b · ki kendi .. · lan · Yunanlı 1 Ç lsUruna ait "'-•tta muvakkat muafiyet eıc u ;ıs . uzerıne çillerinin yaptıkları bir top tıya işti- . misafir er bugün . eşme yo- nın Demokrasilere yardını edeceg~i 

-.-- rihleri tesbit edilerek o tarihten itibaren alarak b ...,,rtları ihra t 1 bi k ak · lerd' li 1 S d vd t .ı---1-1-dir müddeti, yukanda fıkradaki beyanname u ~ ca çı e ne o- r etmış ır. Y e usarn a asına 8 e e~ · 1 ldı ş· di sulh ephesine da 
muafiyet verilir. laylaştırmıştır. Hariçten alınan bir kre- ~aşı · ım . c -

verilmesi hükmüne riayet prtile bq ve di ı" le bu kredi sayesın' de yapılan 1·hra- v h 1 d hiJ olan memleketlerm kara ve de-Muafiyetler beyannamelerinin hususi • t • A t 
seyyar afiretlere mahsua inşaatta on sene- cattan mütevellit döviz hasılatı aynı· ergı a Si a ID a niz kuvvetleri gı'bi hava kuvvetleri idare varidat dairesine veya tahakkuk 
dir. tubelerine verildiği tarihin müaadif ol- cins paralar - mesela kredi İngiliz lira- de mihverinkilere çok faiktır. Şu 

Mncat binalara vuba bulan ilavder sı, döviz hasılatı da İngiliz lirası - oldu- halde Abnanya ve ltalya silah kuv-
duğu malt eeneyi takip eden mali sene- v takdi de k s· dili rdu b • • • • k e k • f d veaalntim&lveistWl&letlerikonulma- gu "r ur • ıgorta• e 'yo .. uyu ın ışa var ır vetile hiç bir davayı kendi lehlerine ...l_Lı --! =--- h ... 1._ .. _...1ec1· den itibaren hatlar. Bundan böyle ihracattan mütevellit dö- la ak hall v• •• • --'- J __ 

• _. ymu .._t U&111U1H1 a. lntaabn hitam bulduğu tarihten itiha- viz kurları alınan ve ihracattan müte- 0 r etmegı unut eaemezaa-. 
~-hi~-~d~-~eo ren iki ay zarfında beyanname verilmiye- veUit dövi;lerle t~diyesi icabeden kredi Dün küçük milletlerin ka1olerine 

ikitile8!,.~L~:U::__8_v~~old~ ceıb. ol:.:lr~eulı:rgilettirilr. e. inci madde muci- ~aşka cin~ para _olsa dahi Reichsbankça Hazinenin, 938 malt yıh on bir aylık' Müstahdemin, kazanç. aayım ve diğer. dayanmış bir taba~. gib~ kulla~-
_..._ ----- - aaa ... u sıgorta edilecektır. vergi tahsilltı lzmirde bllyük bir inkişaf vergilerde yapslan ten.zilAta ralm.en el- lat'ı hava kuvvetlerı şımdi keneli var• 

m..&,-.t mlldcletiae cin J, 5, .enelik U:.,dd 6 _ e 0 • __ ~·-- __ L_ 3 - Reichsbank tarafından satın alı- öst _;..,.;., On bir lık tahsilit de edilen bu tabsilit nisbeti çok mil- lıklarının da ummacıaıdır. Harp olur-
m

_a..._.. ~.ı...!L _11.:... __ • e D1DU1U1 mutaeamnna nan "ek ve mum·· ası'li G<"W>.eııenn· Reı'chs g e.~. ay ye- bı.n.:--u h lar b.__, ___ _ 
-•- - - • · "' ...._~ - klln 7 664 145 l:iradJr kemmeldir ve haDı:m ödeme ~ ... w- sa asını ınm on m.ı.en;e tayya• 
1r .. sua ilave. mevcut bir biıwua ull •ıttir~~::;-~~-:·lrol•d. L ~•mtlın ta• ~kını ecnebi muhaği ~:~ri Rne.:~hankdeki B:n~ •t 119 095 ~ '--~e 545 050 nin her gUn biraz daha artmakta devam resi bugünkü Almanyayı bir ha-

• pu _lllQO mll1119UTU1 araır; ~)'1 ta· uesap arına geçece o.uue eıı;u.s . . ~7 • • ew·· iprettir . . . k .. thit 
b~ ~ v~-~. edfecek ~ lua demektir. Bina üzerinde kanundan tarafından senedi satana yapılan tediyat lirası sabıka vergilere aittir. s!:n vergili. ilk tabitinm tMısilme ~h • ye11çev~ebılır.dB~ _adar m~) .. 
,..., .... ......-t acme&.til'. arm ..u ~ veya mukaveleden miiteTellit intifa hak- arasındaki müddetler için hesap edilen Kazanç vergisi tahsilAt nisbeti tabak- \,aşlanm14fı haziranın ilk haftasına l bma er ıu!F§ısın a neaapmz, o ÇU· 
bir hina 6çllndl ve dkdlndL .. Dah. .. Bar kı t • bu takd" d b. . . faiz haddi yüzde dörtten ikiye indiril- kukata nazaran geçen·sene yUzde 80.52 kadar c:1ev&:n v~ İkinci. taksitte süz adımlar atılamaz. Almanya ve 
bç kat daha infua veya ..ı binamn ar- itb ~ ~ ır .:u.ma v~~· miştir .. •Asgari günler• in hesabı da ih- iken bu sene 87.55 tir. Davar deve ve temmuzda tahsil ~ittir. ltalyanın da hu hakikati teslime 
ka. h ftlY& ,._cephelerinin teni edile- bal~ : bme ~ 1 racatçının lehine olarak azaltılmıştır. diğer hayvanlar tahsilltı nisbeti geçen 939 malt yılında İzmir viIAyetinde ha- mecbur kalacakları ümit edilebilir .. 
ıek veya aYla ve bahçe.i dahilinde o~ • veya. veya una ıızc:r -·- seneki yüzde 92 den bu sene yüzde 98 e zinenin vergi tahakltubtı 938 7ıhna 
tanıı letimal nolrta...,dan ull binaya mer· m~~er bır vesika~ merbut olmak prtı- E k k J • • baliğ olmuştur. nisbetle daha fazla cıılaealrtır. ŞEVICE2' BiLGtN 
but .... mGtemmim•bndan madut olacü le m.tifa balda salubmden tal~p. olunur. r e 1ses1 
----L!I _,JI_ ban .ı._L Bınanın mut.uarnfı veya mtıfa hakkı 

Domuz Avları """"°°e uua. yo, ma--. pavyon ve __ L-t..• bul d v L..l!e..d b' Dö,.diincii atletizm 
---" '----' ili . b. w uuuoı ve unma ıgı taıu:ıır' e. ına 
ıımuau JaS111Uar vea veya ır magaza •• b" .. . ıfatil t_ - ba"ramı pazar 

---=.---
19 Mayıs atletizm 
müsabakalarında 
tzıniri temsil 
edecek atletler 

• .. A • vergıa ınayı müstecar s e OllWlyıp .;, 
ve bır dükkanın, bır kısım daha yapılmak h'b" 'b' . - 1 • 1 d h nmrn~'dür •1 •• b . d ı. _ ..ı d' sa ı ı gı ı ıstıma veya ışga e en şa 1s- ;:!9• il •• 
sureti e tevsu u nızamname e s;aııae ı- al İzmir Erkek lisesinin dördüncü atle-
te 1 l .. _, . d d " tan ınır. 28 Mayısta zengin bir programla 

Avcılar bayramı kutlanacaktır 

n i &ve er cUDUesın en ır. 8 . d . d L ·-l .. 1 ül' fü.m bayramı 21 mayıs pazar günü Al-
ır en zaya e şarus ar muştere;ı;, m -

Binanın aalt heyetinin tevsi ve tepdili- san"ak stadında yapılacaktır "'[us~ abaka cyet halinde bir binaya ~yian malik '- · J.• • 
nl mucip olmtyacak Mırette dahilt taksi- lara elli kadar seçkin aUet iştirak ede-
matında ve harici kısımlannda vaki ola- olur ve hisseleri de tayin edilmiı bulu- cek ve saat 15.30 da merasimle müsaba-

İstanbulda yapılacak 19 mayıs atle
tizm müsabakalarına iştirak edecek at
letler bugün İstanbula hareket edecek
lerdir. İzmiri temsil edecek atletler ara
sında, halen üniversitede tahsilde bu
lunan İzmirli Vedat Sivri de bulunacak
br. Vedat Sivri atlamalara iştirak ede
cektir. 

nur ise her hiaaedara ait vergi kendiııin- kalar b<>.,,lıyacaktır. Erkek lisesi atletle-Cak tadiller. tamirler ve tezyinler ilave -< 
den alrnır. ri mor ve sarı olmak üzere iki gruba 

sayılmaz. 

Keza bir yerden diğer yere nak.ü ka· 
bil olan büıalann yerlerinin deiiftirilmeJ 
si yeni lnpat ..,.ı1maz. 

Madde 5 - Muafiyetlerden istifade 
eClilmek için, mükellefler tarafından men
sup olduktan hususi idare varidat daire· 
sine ve tahakkuk ıubesi teşkilatı olan yer
lerde hususi idare tahakkuk şubesine in
ıaatm hitam bulduğu veya kısmen isti
maline başlandığı tarihten itibaren iki ay 
zarfında makbuz mukabilinde bir beyan-
name verilmesi ıarttır. 

Bu beyanname aşağı.dalci malUınatı ih· 
tiva edecektir. 

A} Yeni İnpat için: 
1 - Mükellefin isim, ,öhret ve aanati

le ilı:ametgllu; 
2 - Üzerine bina yatnlan ananın bu

landuiu .-ir ve mahallenin ve var İse 
sokağın ismi ve kapı numarası. 

3 - Binanm mütemmimatile beraber 
metre murabbaı hesabile işgal eylediği 
araa.nm eatht mesahasL 

4 - lnpabn nevi (ahşap, kargir, bağ
dadi gibi); 

.S - istimal tarzı (ikametgah. depo, 
otel, fabrih g1Öi) 

Kanun mucibince veya bir mukavele ayrılmışlardır. 1 

ile iştirak teşkil eden ve bir binayı iştirak ıww*ıwıw 
halinde mülkiyet şeklinde idare eden şa- PolODY.anın ticare~ 
bmlara ait bina vergisi, bu ,ah..lann her ateşes1 iznnrde 1 
hangi birinden talep edilebilir. Polonya hükümctinin Türkiy ~ tic..1ret , 

OÇONCO FASIL ataşesi B. Tm.lcnzo Zunnski İstanbuld,an 
MOKEllEFIYETIN BAŞLANGICI şeh...-imize gelmiş ve di.in bazı temaslar : 

VE SUKUTU yr:pmıştır. Son zamanlarda Türkiye-Po- ' 
Madde 8 - Bina vergİ$i mükellefiyeti lonya ticaretinin in~afı için mütekabU 

bir çnlı~a ve hüsnüniyet mevcuttur. ı 
a~ağıda ya21lı tarihlerden başlar: Polonya memlckctimizdcm başta pamuk 

A) Yeniden inşa olunan binalarda: olmak üzere bir çok maddeler almağaj1 

l - Yeniden inşa olunan binalar, be- taliptir. 
şinci maddede yazılı müddet zarfında -*-
beyanname verilmek tartile beyanname~ Garaj santrahn _ 
nin verilcliii tarihin müaadif olduğu mali ikinci katı da yapılıyor 
seneyi takibeden iiç malt .ene geçtikten Garaj santral binasının ikinci katının 
soma vergiye tabidir. ilive auretile vuku inşuına başlanmak üzeredir. İkinci kat Y enik.öye giden avcılanmızda1' biT grup 

-*-Tayyare postaslyle 
gelen mektupların 
tevziatı 
Her akşam tayyare postasiyle gelen 

mektupların, postanın geldiği günün er-

i
lesi sabahı tevzi edilmesi şikayetleri 
mucip olmaktadır. Alakadarlar daha iki-

' 

~r kuruşluk pul ilavesi suretiyle tev:zi
atın tayyarenin muvasalatını müteakip 

1 
derhal yapılmasını temenni ediyorlar .. 
Nazarı dikkati celbederiz. 

-------
Danimarka 

bulan infaat hakkında da bu bükiiın tat- 75 bin liraya uıı:ıl. olacaktır. Eksiltmeye 1T l h J ·ı J 
bik olunur. çıkarılmıştır, 6 haziranda ihalesi yapıla- Halkevl avcılar cemiyeti üyelerinin Öğleden sonra ava nihayet verilerek t' e İa fı ngt fereae 

2 _Yeniden inta olunup, infaatın caktır. Cellat ve Değirmendere yeni köyünde manzarası ve mevkii itibariyle çok şirin Londra 16 (A.A) _ Amerikadan d().. 
hitamından evvel kısmen istimal olunan -*-.111 tertip ettikleri domuz avlan muvaffakı- bir yer olan. köyün meşhur ka!a ~~: nen Danhnarka veliahdı ve zevcesi dOn 

BE R G A. M ADA yetli neticeler verdi. Yeni köy?e avla- rında ~p kurulmuştur. !enı köylu İııgiltereye gelmişler ve doğruca dük de 
binalar. istimale bqlandan her kısun için At koeuları pazar nan merkez grubu on domuz ve bir ça- avcı oglu bay Veli her vakit olduğu gi- Coıınaughtın maÜkanesine gitmişlerdir •. 
ayn ayn ve beşinci maddede yazılı be- ~ kal ve Cellatta avlanan B grubu da beıı ~ yin~ İzmirli avcılara güzel bir ~ Miltevef!a dük veliahdın zevcesinin bU-
yanname ven1mek prtile, istimale baş- günü yapdıyor domuz öldürmeğe muvaffak olmuştur. zıyafetı vermiş ve burada geç vakite yük babası idi .. 
landdığmı mübeyyin verilen beyanname· Bergaınanm kermes haftası hazırlık- Yeni köyde yapılan ava köy avcıları kadar avcılar~ neşeli ve zevhl! Anlar Misafirler kısa bir milddet İngilterede 
nin milsııdif olduğu mali seneyi tak.ibe- lan ilerlemiştir. Kennes, bu sene geçen da köpekleriyle iştirak etmişler ve çok yaşıyarak milll oyunlarımızı bir çok kalacaklardır . 
den mali seneden itibaren iiç mali ııene seneden daha canlı olacaktır. 21 mayıs heyecanlı ve zevkli üç sürek tertip edil- defalar tekrarlamışlar, şen bir giln --

6 - inşaatın ne vakit haşladığı; 
7 - inşaat ruhsat tezkeresinin 

. . Ab• tul pazar günü Bergamada at koşulan yapı- mesine çalışmışlardır. İkinci sürek ol- gecirnıişlerdir. d 
geçtikten IO~ra ~ergıye ta 1 tu • ur. lacaktır. Koşular Bergamanın Şeytanla- dukça tehlikeli geçmiştir. Ormanda sak- Önilmüzdeki pazar günü domuz avı Arı· an tin e 

tarih 3 - Yemden lDfll olunup da. mşaabn n mevkiinde, hazırlanan koşu sahasında lı kalmış olan büyük ve azılı bir domuz yapılmıyacak ve 28 mayısta zengin bir 
hitama veyahut b.nea istimale hqlandı- w..pılacaktır. ihata çenberini yarmak irin avcılara programla senelik avcılar bayramı ter- Yaban-·•arın ..a-ası ve numaTast; .J ~ ~ did ba ~ t1IAJ · 

tarih ğı halde keyfiyet betinci maddede yazıl- Bergama koşularına İzmirden bir çok hücum etmek teşebbüsünde bulwmıuş tip edilecektir. Cemiyet Şİln • en Y: laall ti • 8 - Binanın hitam bulduğu . ve clıiı tekilde müddeti zarfında beyanname tanınmış koşu atları iştirak edecektir. ise de avcılarımızın sert atışları karşısın- ram hazırlığına başlamıştır. Bu seneki ye el'I 
eier infaat bitmeden bina kaamen veya ile allkadar memura bildirilmemit olan -*-.111 da _domuz yolunu detifti.rmek mecburi- bayramın sair senelere . nuaran daha yasak eclildL 
tamamen iatimale batlanmıt i9e o tarih: binalara bimuun ;-•b hitam bulduğu l~ a-6a satın almdı ye.tinde kalmıştır. neşeli olacağı tahmbı edıhnektedlr. Buenos - Aires. 16 (A.A) -Arjantin 

8) Mevcut binalara vukabulacak il&- --.-- ~ -..- reisicümhuru Oritz, memleket içinde 
veler için: veya kumen istimal ed;tmişse her kısmı- Vıliyet Veteriner mUdürlüğ(l 15 adet Ed· lkı· ncı· noterıı·k ecnebi teşekküllere her türlü siyasi fa-

l -Mükellefin isim, şöhret ve sanati- nm istimaline başlandığı mali seneyi tak.i- ~ı:uvn~ sa~.=~ lfDe paVyODU aliyeti yasak eden bir emirname imza-
l - t h kk k d . . d ki hesap numara1t beden malt sene bidayetinden itibaren +- . unA~ k>:. le . dua.uo f İkinci Noter B Emtn Brenerhı vefatı lamıştır. 
e a a u aıresın e . L-L-LL.L • ·ı· ız.our uuyet oy nn en satın almmıt- zndl' FaaPına llazll'ldı m·unase· betiyJe •• L-1- ~L.ı-.-1 Noter- -*-

,,_ ___ ._ .. L vergı UU&AAııoUA ettin u. tır Bunl ~ .. tirile k bul 1U1H1D .uı.uaa 
ve uuune."anı; • • • . • ar y ... ~ re aygın unmı- +. .._ +~-•- D i k .. ı 

2 _Mevcut binanın bulunduğu tehir 4 - Muhacirin .. kanına mahsus ın- yan köylere verilecektir. Edirne, 16 (Hususi) - 939 .ızmir fu- 1ik vazifesine vek&leten .IZIDll' Sicili Ti- av S upası ma~aft 

veya kuaba ve mahallenin ve vana eo
kaim ismi ve kapı numanua; 

3 - fllve edilen kmm için yeniden 

patta, mahallin en büyük mülkiye me• -- an Trakya pavyonu için hazırlık komi- caret memuru B. Fehmi Teııik tayin Budapeşte, 16 (A.A) - Davis kupası 
moru tarafından bwıuai idare varidat dai- Posta miivezzUiM tesi sık sık toplanmakta. yapılan ve ya- olunmuştur. Yugoslavya, Macaristana 4 -1 galip gel-
resine tahriren malOmat verilmek şartile liA pılacak olan işler üzerinde yeni tedbir-- İkinci Noterlik dairesi şimdiki yerin- m.i.ştir. 

imtihanı ler alınmaktadır. de ve Fehmi Tenllln idaresbıde yine fa- -·-Ağrıda 
intaatın hitanmu takip eden beş seneyi 

ana tahsis edilmit ise bu ananm metre Postanede yapılan posta muhabere Dekoratörlerin qleri de yakında ayn- aliyetine devam edecektir. 
murabbaı itibarile ıatlu me.ahuı; müteakip veqi tahakkuk ettirilir. memurluğu imtihanında Karantina lacaktır. B. Fehmi Teniğe muvaffakıyetler di-

4 _ Ilavenin nev'i; ilaveler için dahi J'apJdığı tarihlere müvezzilerinden Baha ve Mustafa, mü- UmUmt müfettişlik Naba müşavir )eriz. 
5 _ Ilavenin istimal tarzı; göre bu suretle vergi talıakkuk ettirilir. vezzi Ali, Ahmet ve Karşıyaka milvez- muavini mimar Mazhar Altan fuardaki ---*•• 

imar lalliyeti genişledi 
Ağrı, (Hususi) '- Ağn da bir kaç 

gündür güneşin ılık şuaına kavuşmuş 
bulunuyor. Havaların bir dereceye ka

6 Dl . b l d v t--'L . 5 - Seyyar aşiretlCTe mahswı inşaat- zil Hasan muvaffak olmuşlardır. Talip- Trakya pavyonunda yapılmasına lüzum 
- venm aş a ıgı ıu..uı, "-'''- .J:u ,_ 

7 I'"' . . tı. . lı nıL ·-t ta inşaatın hitamını talc:..., eden on seneyi ler arasında imtihanlara devam edile- gönueu tau.Wat işini görmeA için yann· 
- ULVenıa ınşaa ıçın a nan nım. cektir. dan sonra İzrnire gidecektir. 

t 1c • • tarih müteakıp veTgi tahakkuk ettirilir. lnpabn ez ereıının ve numarasL 
6 _ lllvenln hitam bulduğu tarih ve hitamı mahatli aıhhat ve içtimai muave-

e~ il~ b~~~~~bm~~~m~<l~hu~~~~~ri~,••••••••••••••••••••••••••••=••m,~ 
ya tamamen İstimale bqlan.ıtııj İM 0 ta- dairesine bildirilecektir. 

rib; 
ltbu nizamnamenin 3 üncü maddesi· 

nin t, 2, 3, 6 ve 7 nci fıkralarında yazalı 
binalarla köylerdeki inşaat için beyan· 
name talep edilmez. 

ilaveler İçin r' c yapıldıkları tarihlere 
göre bu suretle vergi tahakkuk ettirilir. 

B) Muafiyetler afaiıda yazılı !'.ebep· 
lerden sukut eden: 

•• BiTMEDi-

Jlftjde? •• 
Şehrimizde emsalsiz muvaffakıyete mazhar olarak Büyük filim müsaba

kasında BJBiNciLiôt kazanan 

Olüm 
İzmir ve Karşıyakanın çok iyi tanıdı- dar ısınması üzerine yollar açılmış ve 

ğı. Tilki zade adiyle maruf Hoca B. Ah- Devlet otobü.sleri dünden itibaren iş).• 
met Sait uzun zamandan beri müptell meğe başlrunıştır. 
olduğu hastalıktan kurtulamıyarak dün Ağrı (Hususi) - Haber aldığıma gö
Karşıyakadakl hanelerinde hayata göz.. re bu sene şehrimizde bir çok yeni bi
lerini yummuştur. nalar yaptırılacaktır. Bu cümleden ol~

Merhum çok halim ve kadirşinas bir rak hudutta Curcubulakta modern bır 
ilim adamıydı .. Memlekette uzun zaman Polis karakolu inşası için tahsisat gel
mektep hocalı~ yapmış bir çok kıymet- miştir. Karakol bu sene içinde bitirile
li elemanlar yetiştirmiştir. cektir. Ayrıca olarak Em.niyet mUdür 

Bu fıkralara dahil olan muaf binalar
dan daimi 9Urette vergiden muaf bulu
nanlar umum! tahrirlerde tahrir komis· 
yonları diğer zamanlarda alakadar da· 
ire, makam veya cemiyetlerin tahriri mü
racaat ve ihbarlan veya yoklamalarda 

Cenazesi bugün saat ll buçukta Kar- ve amirleri için de birer ev ve bir de 
,.. ALiYE. DE T· .& .....,_ "'R şıyakada Namık Kemal sokağında yirmi merkez karakolu yaptınl~aktır. .. 
~ .,. • &R&a.1:1 Uç sayılı hanesinden kaldırılarak dini Ağrının her bakımdan ıman ve yük-Büyük Vals --
Menenıen kazası tahsilat memuru Mu- ,merasimi Soğukkuyu camiinde yapıla- selm:esi için valimiz Burhanettin Te~e-

hittin Merkez muhasebe katipliğine, Me- Harikalar Şahese;ınin FRANSIZCASI cuma günündea itibaren yine cak ve Soğukkuyudaki asri kabristanda rin sessiz sadasız ve fakat var kuvvet:tY-
nemen varidat memur muavini Fadıl aile med!enine tevdi kılınacaktır. le çalışması muhitimizde iyi bir intic• 
Tire tahsildar muavinliğine tayin edil- ELBAMRA ıdıırmasmm zaferi olacaktır.. Kederdide ailelerine baş sağlığı dile- bıralanış ve sevgi saygı hisleri toplaml,,.. 

---'1aaUıuaii;..aG1&ıwo-:uo....w.aa.ı:..--ıaa1 ... -.-.wu...ı.__._ı........1.1.. _ __________ _ı.., ___________________________ _.m:Jaı..._ _ _ ...._ ____ ___.__ . tır. . ------ ----'---'--'------------
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1939 Bütçesi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Deli pazarı, ( .... ) 
pazarı 

-~-
YAZAN : ŞAHİN A.KDUMAN 

Varidat 
261.110000 

Masraf 
261.064.192 

Galiba; 1295 senesinde, büyük muha
rebenin patladığı sıralarda olacak. .• Ah
met Vefik paşa sadrazam ve Uryani za
de Es:ıt efendi de Şeyhülislim bulunu
yonnll§ .. Bir gün Vefik paşa. ?er ne
dense Esat efendiye kızmış ve hır daha 
nazırlıuın toplantısına gelmemesini söy
liyerek Şeyhülislfımı Babıfiliden kov
muş ... 

Geçen yılın varidatında tahmini ola
rak yedi milyon lira fazlalık var 

Sadrazamın bu hareketi ve bunu ta
kip eden daha başka bir takım halleri 
sultan Hamidin vehmine dokunduğun
dan Vefik paşayı azlederek yerine meş
hur küçük Sait paşayı getirmiş .. 

Es:ıt efendi, kendisini yeniden Babıa
liye çağırmak için, yeni sadrazam tara
.ündan gönderilen Behçet bey isminde 
bir ter-rifatçı i1c görüşiiyorlarmış .. 

Ankara 16 (Telefonla) - 1939 mali 
~ılı muvazenei umumiye kanun Iayıha-

sı ile bütçe encümeninin buna dair maz

batası bugün mebuslara dağıtıldı. Büt
çe önümüzdeki Pazartesi mecliste görü
§illmeğe başlanacaktır. 

Encümen 939 bütçesini 261,110.000 li

ra varidat ve 261,064.192 lira masraf ola
rak bağlamıştır. Encilmen mazbatasında 

938 mali yılı varidatının bir tahlili yapıl
dıktan sonra bu ayın sonuna kadar tah-

silAtta tahmini olarak varidata nisbetle 
yedi milyon liraya yakın bir fazlalık arz-

edildiği kanaati kaydolunmuştur. 
Varidat menba]arının nevileri itibari

le bu fazlalık muamele, kazanç, istih -
lak vergileri ile gümrük ve inhisarlar 
hasılatında müşahede edilmiştir. 

Encümen mazbatasında sanayileşme 
hareketinin memlekette genişlediğini te
barüz ettirmiştir. 

Hükümetin teklif ve talebi üzerine 
encümen masraf bütçesi projesine baş
lıca şu ilaveleri yapmıştır: 

Ebedi Şefimiz Atatürk için yapılacak 
anıd kabrin istimlak ve proje masrafları 
için 250 bin lira, yeni yapılacak meclis 

binası için daha 513860 lira, yeni iki Ve
kaletin teşkilatına 886286 lira, halkevi 

için istenen tahsisata ilaveten 261150 li
ra, adli tebligat için posta idaresinin ya-

pacağı teşkilata yardım olarak 25 bin 
lira. 

Encümen mazbatasında çok çocuklu 

ailelere yardım işine temas ederek mev
cud tahsisatın bugünkü ihtiyaçlara kafi 

gelmediğini, bunun için bazı tedbirler 
alınmasını muvafık bulmakta, bekfular-

dan vergi tahsili gibi bazı çareler gös -
termektedir. 

Söziin ucu Vefik paşaya değdiği sıra
da Şeyhillislfun kendini tutamamı~ ve : 

- Deli pazan .. ( ... ) pazarı demış, bu 
pek meşhurdur.. . 

Jfalbuki Vefik paşa gayet muktedir, 
şahsi faydasını hiç düşünmez, doğnı 
ve namuslu bir devlet adamı idi .. Fakat 
bu gibi tuhaf bazı halleri onun yakın 
tarihte en karakteristik bir sima olarak 
tanınma<>ma sebep obnuştur .. 

Yine söylerler : 
Bursada vali iken yollan genişlettiği 

sırada, caddenin tam ortasında duran 
(Yüriiyen dede) isminde birine ait bir 
türbeyi kaldırmak lfızım gelmiş .. 

lngiltere hükümdarları 
Bugün Kanadada karaya ayak bası
yorlar. Programda değişikler yapıldı 

O devirde zihinler bir takım saçma sa
pan inançlarla dolu olduğu için, (Yiirü
yen dede) nin türbesine kimse el sür
miyormuş .. Bu 1ıali göre V cfik paşa he
men tiirbenin önüne gelmiş elini açıp 
kısa bir duadan sonra : 

- İste dua ettim ve (Yürüyen dede) 
yüriidÜ .. Gitti.. Hemen türbeyi yıkın, 
emrini ''ermiş .. Ve derhal yıktmnış .• 

Yine meşhurdur : 1295 senesinde sad
razam bulunduğu sırada Rumlar Ta
tnvlacla toplanıp gürültü, patırtı etme.ğe 
bac:lamışlar. Halbuki vaziyet nazile.. Is
tnnbul ecnebi i"jgali altında... Sadrazam 
kaJab:ılığı d:ığıtmaS1nı zaptiye nazırı ha
fız paşaya emretmiş .. Fakat Hafız paşa 
lıir tlirlii bu işi becerememiş .. Kalabalı
ğın dağıtılamadığını habe:r alan Ahmet 
Vefik paşa : 

Londra 16 (A.A) - Ingiltere kral ve 
kraliçesini Kanadaya götilrmekte olan 
c:Empres of Australia~ vapuru, Kanada 

IUlarma girmiştir. Ingiliz hükümdar1arı
m istikbale gelen Kanada donanmasına 
mensup iki torpito ile üç deniz tayyaresi 
gemiye refakat ey !emektedir. 

Londra 16 (ö.R) - cEmpres of Asu
tralla> vapuru şimdi iki Kanada torpi -
tosunun refakatinde yoluna devam et -
mektedir. Kral ve kraliçeyi hamil olan 

vapur saat 17,25 tenberi Kanada kara 
sularına girmiş bulunmaktadır. Hüküm
darların yann saat 11,30 da Kebek lima-

nına çıkabilecekleırinden . artık şüphe 
edilmemektedir. Vapur şehirden görü

l~ce sahildeki bütün kilise çanları ça
lacak ve kayalıklar üzerinde sevinç ateş.. 

leri yakılacaktır. Hükümdarların ziyaret 
programında şu değişiklikler yapılmış-

- Doğru, Tatavlaya, emrini vererek 
arabaya atlamış .. Toplantı yerine varıl
masını miiteakip arabayı durdurmuş .... 
V c elinde kalın bir baston dışarıya fırh
yarak: 

- Sizi utanmazlar .. Şimdi dağılın, di
ye bağırmakla beraber yetişebildiği bir 
kaç kışıyc de zorlu bir kaç baston dar
besi aşkctmiş.. Bunu gören kalabalık 
çil ya,·msu gibi hemen dağılıvermiş .. 
Sadrazam diinüşte, elinin altında kosko
camaı1 bir zaptiye kuvveti bulunmasına 
rağmen bir türlii bu işi başaramıyan 
Hafız ııaşayı nezdine celbederek : 

tır: Ingiltere hükümdarları çocukları ile bir arada 

- H~in herif .. Şu iki parmai:'lmı sok
tuğum gfüi senin iki gözünü birden cı
karırını .. Devletin başına az kalsın bü
yük bir gaile çıkaracaktın o karga der
neğini iste tek başıma dağıttım, diye 
azarlamış .. 

Kral ve kraliçe 19 Mayıs Cuma günü J Cumartesi sabahı 1?.30 da askeri geçidı yiz mahke~esi binasının ilk temel taşını 
saat 11 de Ottavaya vasıl olacaklardır. resmi olacak ve kraliçe saat 11,35 te tem- vazedecektır. 

Benliğinin bfüün çizgileriyle şu daki
kada gözümiin önünde beliren Ahmet 
Vefik paşa, basında kalıpsız. basık fakat 
enli kocaman bir fes taşırdı.. Fesin iri 
piiskifüi, kntmerlerle yer yer kınsan ka
lın ensesine doğru uzanırdı.. Kara top 
sa1{alı, derin manalı koyu siyah gözleri

lngiliz - Sovyet 
müzakereleri 

Paris, 16 (Ö.R) - Fransız gazetele
ri İngiliz - Türk anlaşmasının akdinden 
sonra İngiliz - Rus görüşmelerinin dip
lomatik vaziyetinin mihveri olduğunu 
kaydederek iki taraf görüşlerinin telifi 
ümidini besliyorlar. 

Mısır - /tal ya 
münasebetleri 

Roma, 16 (Ö.R) - Mısır mebusan 
meclisinde başvekil Mehmet Mahmut 
paşa Mısırın İtalya ile müna~ebe~ler~ 
mütekabil dostluk ve takdır hislerıne 
müstenit olduğunu ve mareşal Balbo
nun son Kahire ziyaretinin bunu ispata 
fırsat verdiğini söylemiştir. 

Çanka yşek diyor ki: 
"Bizim bütün gayretimiz harbı kazanmak 

ve yeni Çini inşa etmektir,, 
Londra, 16 (Ö . ..,.~~ ••1111 

R.) - Çunkinden 
bildiriliyor : Milli 
istihsal konf eran
sında bir nutuk söy-
liyen mareşal Çan 
Kay Şek demiştir 
ki: . 

Hareketimiz iki 
gaye takip etmek
tedir. Birincisi düş
mana mukavemet 
diğeri de milli en~ 
~üstriyi inkişaf et
tırmektir. Çin ken
di müdafaası için t 
elzem silahları biz
zat yapma/S;a muk
tedir modern bir 
devlet olmalıdır. 

Bunun için de 15.
zım olan ~artlar 
şunlardır : 

1 - Milü scrma- i~ ~ 
yenin inkişafı, .:;;;;ıllf. • 

2 - Ecnebi ser-

Milli Şef 
Romanya milli bayramı le \'C dudaklarından hiç kaybolmıyan 

·· b t• 1 kr 1 alaylı tebcssümii ile, çocukluğumuzda, 
munase e ·~ e _a beyaz hayal perdesi iistiindc seyrettiği-
Karolu tebrik etti miz karagözü andırırdı .. 

Ankara, 16 (AA) - Romanya milli I<afasına gelince : Bu büyük baş, ağ-
bayramı münasebetiyle aşağıdaki tel- zına kadar lebalep doldurulmu~ bir bil-
graflar teati edil.miştir : gi ve malimıat hazinesi mahiyetinde idi. 

Majeste Karol Onun içine almadığı hiç bir şey yoktu : 
Romanya kralı Ne felsefe, ne ilim ve fen, ne edebiyat, 

BÜKREŞ ne de lisan .. 
Milli Rwnen bayramı "münasebetiyle -------

majestelerine en hararetli tebriklerimi 
ve şahsi saadetleriyle dost ve müttefik 
Romanyanın refahı hakkındaki en sa
mimi temennilerimi arzetmekle hususi 
zevk duymaktayım. 

İSMETİNÖNÜ 
Reisicilmhur İsmet İnönü 

ANKARA 
Milli bayramımız münasebetiyle ge

rek kendi nam]arm:ı ve gerek dost ve 
müttefik Türkiye namına izhar buyur
dukları samimi temennilerden dolayı 
ekselanslarına hararetle teşekkür ede-

KAROL il 

Sovyet 
filosu 

Baltık denizinde 
manevra yapıyor 
Moskova, 16 (A.A) - Bahriyenin or

ganı olan Krasni Flot gazetesi Sovyet 
filosunun halen Baltık denizinde ma
nevralar yaptığını yazıyor. 

~ ............................................. , 
Bugünden itibaren büyük müsabaka ve hediyeli PROGRAM 

Kültürpark • 
sınemasında 

Gönül Avcısı 

ROBER!' !'AYLOR • JOAH CRAVFORD 
LİONEL BARRYMOR - FRANCHOT TONE - MELVYN DUGLAS • J. 

STEV ART büyük tarihi müessir aşk hikiı~ esi 

iKiNCi BALAYI 
mayenin Çine gel- rYROH POVER • LORErr A YOVHG 

Büyük Kurultay 
Milli Şef tarafından 29 Mayısta 
Ankarada içtimaa davet edildi 

Ankara 16 (A.A) - Milli' Şefimiz Cümhuriyet Halk Partisi genel 
başkanı İsmet lnönü, C. H. P. genel sekreterliği vasıtasiyle aşağıdaki 
tebliği tamim buyurmuşlardır: 

Cümhuriyet Halle Partisinin beşinci büyük kurultayı yirmi doku:z: 
Mayıs 1939 pazartesi günü saat 1 O da Ankarada Türkiye Büyük Mil
let Meclisi binasında toplanacaktır. 

Parti nazamnamesinin 32 inci maddesine uyarak bildiririm. 
C. H. P. Genel Ba~kanı 

İsmet İnönü 

Parti grubunda 
Hariciye Vekili izahatta bulundu 

Ankara 16 (A.A) - C. H. partisi B. M. Meclisi grubu bugün ( 16. 
5. 939) saat 15 de reis vekili Hilmi Uranın başkanlığında toplanch. 

Söz alan hariciye vekilimiz Şükrü Saraçoğlu geçen haftaki beyanat
tan sonra siyasetimizin takip ettiği seyri izah etmiş ve bazı hatiplerin 
suallerine cevaplar vermiştir. 

Umumi heyetçe tasvip edilen bu beyanatı müteakıp ruznamede 
müzakere edilecek başka madde kalmadığından celseye nihayet ve
rilmiştir. 

Danzi1?' de Yahudilerin 
mabedini yıkıyorlar 

Almanların Polonyalı mağazalar
dan alışverış etn1eleri menedildi 

24 Leh gazetesi Senatonun emri ile 
4 gün_denberi kapattırılmaktadır 

Danz~~ 16 (A.A) - Havas ajansından: 
Danzig makamları, Danzig yahudi mabedinin yıkılmasını emretmiş

Jer ve işe de başlamışhr. 
Diğer taraftan gazeteler Polonyalı ma~azalarından Alman müşteri

lerinin alışveriş etmelerine mani olmak için milli sosyalist partisi ta
rafından bu mağazaların önüne muhafız gözcüler yerleştirildiğini h~
f:>er veriyorlar. 

Nihayet en mühim 24 Leh gazetesi senatonun emriyle dört aün
den beri toplatılmaktadır. 

Ray~bank 
arasında 

ile ecnbi 
hasıl olan 

alacaklılar 
an1aşma 

Berlin 16 (A.A) - Rayşbank ile ecnebi alacaklılar arasında yapı
lan görüşmeler neticesinde harici banka kredileri hakkında bir itilaf 
hasıl olmuştur. 

Neşredilen bir tebliğde bu borçların ticaret sahasına intikal ettiril
mesi ve Almanya dahilinde daha büyük bir serbestlikle kullanılması 
hakkında Almanlar tarafından yapılan teklifin nazarı itibara almdığı 
bildirilmektedir. 

1931 senesinde altı milyarı bulan bu krediler, 28. 2. 939 tarihinde 
hala 780 milyon raddesinde idi. Bu kredilerin büyük bir kısmı bilhassa 
yolcuların işine yarıyan register marklar sayesinde ödenmiştir. 

Yeni itilaf, bu amortisman şeklini bir sene daha temdit etmektedir. 

Türkiye - lngiltere anlaşması hak
kında Japon gazeteleri ne diyorlar? 

Tokyo 16 (A.A) - D. N. B. Ajansından: 
Resmi japon mahfelleri İngiliz - Türk anlaşmasının akdini lngilte

renin lta1ya ve Almanya aleyhine müteveccih çenberleme siyasetine 
bir delil olarak telilli etmektedirler. Bununla beraber Nisi Nisi, Tok
yo Asahi, Simbun gazeteleri lngiliz siyasetinin ancak muvakkat bir 
muvaffakıyeti olarak addettikleri bu anlaşmanın tesir ve akislerine 
lüzumundan fazla kıymet verilmemesini tavsiye ediyorlar. 

Sugay Sogyo Simpo gazetesi Roma - Berlin mihverinin gösterdiği 
huzur ve emniyet vaziyetini kaydediyor. Ayni gazete japonyaya karşı 
Sovyet hattı hareketinden bahsederek diyor ki: 

Muhtemel bir lngiliz Sovyet mukavelesi burada antikomintern 
paktı bakımından tefsir ve mütalaa edilecektir. Zira lngiliz politikası 
hiç şüphesiz antikomintern anlaşması devletlerinin aleyhine mütevec
cih bulunmaktadır. 

Tokyo Osahi Simbun Sovyetlerle işbirliği yapmak için lngiltere ta· 
rafından sarfedilen gayretlere karşı japonyanm alakasız kalmıyacağı 
hakkında hariciye nazırı Aritanın yaptığı beyanatı tekrar etmekte, zi-
ra böyle bir iş beraberliğinin uzak doğuya tesirden hali kalamıyacağını 
bildirmektedir. 

--n2:.N~L~ZZ:ZZZJ!!Z7..YLZ'JIB..ammacll'm»<&m~a52;m•••tıı. 

YENi Si NEMANIN UCUZ FİAT 

HAFTASI BUGÜN İKİ BÜYÜK FİLİMLE BAŞLADI 

ORMANLAR PERiSi 
DORTHY LAMOUR • TABİİ RENKLİ 

İZl\IİRDE İLK DEFA 

UÇURUM 
meğe teşviki, LJ 
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Beş katilin ölüm cezaları 

K. adliye encümeni maz
batalarını hazırladı 

K ·~ aılliJe eneümeni, bak- aebep aöriilmediiinden tewki]&ta eaaaiye 
laruıcla bulunduklan viliyetler ağır kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu 
ceu ..ı.lı:emeleriıııce ırerilen ve cezaııın infazına karar nrilmeai buıusu
~ mahkemesince tasdik ed.ı1.en nun umumi heyetin tasvibine arzına en-
beş ölüm tez.keresi bakk=d•ki mu- .. . . . . . 
bııta!ımııı hazırlamış ve umumi be- cumence ıttıfakla karar verilmıgtır.> 
yetin tasdikine anetmek üzere Ri- Cödelt Hasaru taammüden öldünnek
yııset mııkammıt takdim etmiştir. 1 ten auçlu Vemköpriinün T a§kale mabal-

Dilzcenin Hacı Süleyman köyün- lesinden Kara Mehmet oğullarından Ce
.. H...-ri e~ .. 8- Alil mal Sakar hakkındaki encümen mazba
T~ b.ııl<ıHaki ennı_. - tası tudur: 
batası şudur : : : : ı M 1ı:tu1·· L -'-' • -c a un ıt:an:uyıe gayrrme§YU mu-

lspanyol 
Kabinesi sivil sefer
berlik kararı verdi 

Ispanya Juıriciye nazın geneTa.I Jordıı= 
Burgos 16 (ö.R) - Dün akşam na -

zırlar konseyi 5 buçuk saat süren mü
hlın bir içtima yapml§tır. Saat 18 de baş
lıyan müzakereler sabah sa.at 1 buçukta 
bitmiştir. Bu toplantı neticesinde Mad
ridde >:afer resmi g@Çidinin resmi tari
hinin ilan edileceği bekleniyordu. Fakat 
bu hususta hiç bir tebliğ yapılmamıştır. 

Ve mesele ~ kumandanın kararına 

bağlı kalmıştır. 

Buna mu.kabil meclis 18 den 50 yaşı
na kadar bütün vatandaşların memleke
tin tamir ve imarı işlerinde mecburi hlz
met esasını kabul etmiştir. Böylece is
panyada hakiki bir sivil seferberlik tesis 
edilmiş bulunmaktadır. 

c T ıufa bududu ihtiWıodaa çıkan bir nasebeti olan mahlcilm Cemalin aynca 
kavgada terzi lbrahim oğlu Ahmet Ku- köy bekçisi olduğu halde Ücretini vermi
balın euçlunun kardeti Mehmedi öldür· yen Hasana karşı beslediğj kin ve husu· 
düğünden kardefİllİ.n intilı:amuu alınağa ! met saikasiyle derede pusu kurarak kasa- Amerika • Sovyet Rusya 
karar veren Hasan Ali Tonyamn bir çar- baya gitmek üzere evinden çıkan Güdek siyasi münasebetleri 1 

,.fa bürünerek kadın kıyafetine girip yo- Haoanı mavzer tüfengiyle kalbinden ya- Vaşington, 16 (A.A) _ Yeni Sovyet 
lun11 beklemek suretiyle ter:ı.i lbrahimi ralayıp taammüdle öldürdüğü sabit ıı.~ sefiri Urmanski, h~ici~e. nazın Hull ı 
ıabaaca ae vurup öldürd;;eü ve hu ..,_ rülerek ölüm cezasına mabkiim ed.ildiğı tarafından kabul edilmiştir. 
çundan dolayı ölüm cezasına mahkiim anlaıdmıştır. Urmanskinin sefirliğe tayininden beri 

_L Yapılan müzakere neticesinde Cemal yaptığı ilk ziyaret budur. Sefire henüz 
edildi&! allll'tdmııtır. itimatnamesi gönderilınentl;ıtir. İümat-

Y apw müzakere neticesinde karde- Sakara hükmedilen ölüm cezasının hafif. ruırne geldikten sonra Ruzvelt tarafın- 1 
• • •!"il• • 1 L· l"k b l lef'lln1mesini Ye değiştirilmemni müstel· 1 tının oıwnıy e ruç a a aoı u unmıyan ter- dan kabul edileceği tarih, tesbit edilc-

zi lbrahimi taammüdle öldüren Hasan zem bir eebep görülemediğinden t~k.il&ta cektir. 

Ali. Tonyaya hükmedilen ölüm eczasının 

hafiO.ettirilmesini ve değiııtirilmesini müs
telzim bir aebep görülmediiinden te~
lltı esasiye kanununun 2 6 ncı maddesi 
mucibince bu cezanın infazına karar ve
rlmesi .lıuwsunun umumi heyetin tani

blne aruna. eneümeııce ittifakla karar ve

rilmqtir.• 
Ereğlinin Ömerli köyünden Çolak 

oğullanndan DurıaUf oilu Bayram Ok
tay hıdcbndalti mazbata ııudm: 

cKendi tutmak istediği değirmeni 

Durmuşun isticar etmesinden muğber 

olan Bayram Olttayın. arlı:adap Yuaufla 
birlikte değirmene gittiği ve elindeki bal
ta ile bıquu ezip paTÇalamak ouretiyle 
Durmuşu öldürdüğü ve bu ıuçundan do
layı ölilm cezasına mablı:iim edildiği ve 
ıuç ortağı Y U1Ufun da aynca cezalandı

rıldığı anlll§ılmıştır. 

Y apı]an müzakere neticesinde Bayram 
Oktay hakkında hükmedilen ölüm ceza
sının hafifleştirümesini ve değiştirilmesini 
miialdzim bir aebep görülmediğinden 

esasiye kanununun 26 ncı maddesi mu
cibince cez.anın infazına karar verilmesi 
bUS'U9Unun umumi heyetin tuvibine arzı

na encümence ittifakla kan.r 'Ven1miştir. • 
Üç kişiyi öldürmek ve bir kişiyi öldür· 

meğe teşebbüs etmekten suçlu Gazian
tep Zambur köyünden Haydar oğlu Ab
dullah Kutıl hakkındaki encümen maz-
batası şudur: 

Abdullah Kırtılın hemşiresini bo~

yan enişteai Canhaza kin bağlıyarak na-

---'"---
Edirne - lstanhul 
Tren yolculuğu dün
den itibaren 11 saat
ten 9 saate indirildi 

Edirne, 16 (Hususi Muhabirimizden) 
Edirne ile İstanbul arasında ~!iyen tren
lerin tarifesi bugünden itibaren değiş
miş ve mesafe 11 saatten dokuz saat.e 

hiye merkezine gitmek üzere yola çıkan indirilmiştir. 

Can bazı takip ettiği ve tabanca ve mav- yeni hareket tarifesine göre her gün 
zer kurpıniyle öldürdüğü ..-aka yerinde saat 8.45 t.e Edirne ve İstanbuldan kar
bulunan Şahini de yaraladığı ve silah ses- sılıklı hareket edecek tren 5.25 te yer
lerine kOf&ll Cambazın hemfiresi Leyliyi İerine varacaklardır. 
ve babalan Mebmedi de köy yakininde Gece 22.30 da Edirne Karaağacından 

1 -1d·· d-· ·· b' geçecek Konvansiynnel treni de saat 7. yara ayıp o ur ugu ve canavarca ır 30 da 8 . k . ıl lacakt 
.- • L., • 1-~--· b - 1 .1 ır ecıye vas o ır. 
russın aevıuıe ış coıgı u mutese " ve Edirne 16 (Hususi muhabirimizden) 
murtabit auçlanndan dolayı Abdullah İstanbul 'ile Edirne arasında işliyen 
K.ırtılın ölüm cezasına mahkum edildiği trenlerL'l lokamoüfleri son zamana ka
anla,.Jmıttır. dar su ihtiyaçlarını Yunanistanın Kuleli 

Yapılan müzakere netice..;nde Abdul- •Pityon• istasyonundan temin etmek-

lah Kırtıl hak.kında hükmedilen ölüm ce• teDidi 1 _ D . lları 'dares ' p· 
ev1.et emıryo ı ı ıtyon-

teşkillb esasiye kanununun 26 ncı mad~ zasının hafifleıtirilm6ini ve de~i.ştirilme~ dan temin olunan suyun bahalıya mal 
deoi macibince bu cezanın infazına karar aini müstelzem bir aebep göriilmediğin• olduğunu nazarı dikkate alarak Uzun 
vedmeai buouaunun Umumi Heyetin tıu- den t~IAtı esasiye kanununun 26 ıncı köprü istasyonunda vücuda getirdiği te
vibirıe arzına encümence ittifalda karar rnaddeoi mucibince bu cezanm infazına sisalla bı.t ihtiyacı Ergene nehrinden kar-
verildi.:t karar verilmesi hususunun umumi heye- şılamıstır. 

K H ---- '-d . ----Lali tin t---·Lı'ne arzına en•"-·-ce ı'tüfakla Bundan başka Uzunköprü istasyonun-
oo.yarun aoanae e meacıt ınan e- iUYW -·~ da yeni bir lokomotif hangarı inşaatına 

sinden Mustafa kızı Huriye Sene! hakkın- karar verilmiştir.> da başlanmıştır. 
da ki encümen mazbatası ıudur: 

cHariye Senelin bir aece F atmarun 
evini açarak C§yalarını çalmak istemişse 
de f atmarıın rürültiisü üzerine eşya dolu 
çuvalı bırak.tığı, bu hAdisenin köyde fÜyu 
bulmaaı üzerine daha evvel Kel Meh
metle olaa aayrimqnı miinaoebeü dedi
ltod_,ım da Fatma tarafından çılı:anl
dığına kani bulunan Huriye Senelin bera
be.- aynk toplamağa gittildtti bir ııün yü
kÜllÜ arltaauuı ,dek yapma balıaneaile 

ipi boJDUDa geçirerek. boğdu zannı ile 
Fatmayı bırakarak köye yalnız döndüğü, 
F atmanın kızı Müy.-enin anumı aram.ası 
üzerine auçun meydana çılı:manıuı için 
çocuğıi boğup öldürdükten sonra bir 
kuyo:ıya attığı ve ertesi günü tarlaya gi

dince F atmanın daha ölmediğini görerek 
onu da yalanda bulunan bir baıka kuyu
ya atmışsa da kadının gene ölmiyerek 
civarda ça)lf'Ul kiremit ameleleri tarafın
dan kurtarıldı.ğı ve Huriye Scnelin sabit 
görülen bu suçlarından dolayı ölüm ce~ 

n•ına mahkum edildiği anl~tır. 

Romanyada hazırlık 
Kralın 

halk 
Veliahdın verdikleri ianeler ve 

üzerinde büyük tesir yaptı 

Bükres 16 (A.A) - Rador ajansı bildiriyor: 

Ordunun techizi için kral Karo! tarafından verilen bet milyon, ve 
veliaht Mihal tarafından verilen yarım milyon !eylik ianenin sembolik 
büyiik kıymetinden bahseden Timpul gazetesi başmakalesinde diyor 
ki: 

Yapılan müzak.ere neticeııinde Huriye 
Sende hükmedilen ölüm cezasuım değiş
tirilme.ini ve hafifl°'tirilmesini icap eden 

Kralın bu jesti, çok yüksek manevi ehemmiyeti haiz bir imtisal nü
munesidir. Bu yardım, halkın iç.inden hissettiği şevk ve hevesi tetviç 
eylemektedir. Milletin mukadderatı mevzuu bahis olduğu zaman. en 
naçiz vatandaştan devlet reisine kadar bütün milleti ayni yakıcı va
tanperverlik hisleri sarmaktadır. Mukadderatını ve vazifesini müd
rik kuvvetli milletimiz, bugün hissediyor ki eli iyi silMJarla mücehhez 
olursa, kendi mukadderatına tek başına hakim olacaktır. Bugünkü şe
raitte bütün ruhunu milletinin gösterdiği tesanüd, çok mesut bir ha
diııcclir. Zira, bu, milli müdafaaya maddi surette yardım etmekle be
raber ayni zamanda kendimizi müdafaa azmimizin kuvvetini de sarih 
surette ıı:östermektedir. 

EH R A. Z AD 
Büyük HALK 
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Hikayeleri 

çıka çıka havaya doğru yükselmiş, gök
ler dumanla kararmış. Duman döne dö
ne toplana toplana koca bir Ifrit k.ıyafe
tlne ~. 

sonra seni hemen öldüreceğim... 
Diye cevap vermiş. Zavallı balıkçının 

yine yüreği hızlı hızlı çarpmağa bafla
mış, korkudan başı dönmüş ... 

Bu ifritin başı göld..-e, ayalı:Jan deni- - Neden? .. Neden? Beni öldürecek-
zin dibine değiyormuş. Başı cami kubbe-,· sin? Beni öldürmeğe ne lüzum var? 
si kollan değirmen kolları, bacakları ise Ben seni, denizin dibinden çıkardım, 
iri bir gemi direkleri kadar varD'll.'j. Ağ- mahpus olduğun şişeden azad etliin .. 
J:I derin bir mağaraya, dişleri kocaman Diye kekelemiş. Ifrit cevap olarak: 
kayalara, burun delikleri boruya, gözle- - Sen yalnız ölümlerden ölüm be -
ı·i de kazan kapaklarına benziyormuş. ğen, nasıl öleceğini düşünüp seç ki seni 

Balıkçı ifriti görünce, korkudan bayı- öyle öldüreceğim .. 
lıp kayığın dibine yuvarlanmış, yavaş Diye bağırmış. Balıkçı: 
yavaş kendine gelince, ifriti baş ucunda _ Ne ıuçum var ki beni öldlirecek-
bekler görmüş ve devin : sin? 

- Ey Süleyman beni öldürme... Diye sormuş. Ifril: 
Diye inlediğini işitmiş. Balıkçı ifrite: - Öyle ise dinle, demiş. 

- Ey ifrit sen ne diyorsun, Süleyma- Balıkçı da, aman losa anlat, çünkü 
na yalvarıyorsun, halbulı:i Hazreti Sü - canımın yarısı vücudumdan uçtu, diye 
leyman o1eU bin sekiz yüz .ııene var. Sen cevap venniş. 
nasıl olup ta bu şişeye bapsed.ildin. Ifrit te şöyle azıLt.tmış: 

Diye sormuş. Ifrit le : - Ben hazreti Davudun oğlu hazreti 
- Sana bir havadis vereceğim. Fakat Süleyınana isyan etmiştim. Onun için 

huauai idare varıdat memurlannın nauta- 1 rdir. 

hazreti Süleyman ve:ı.irini bana gönder
mişti. Vezir beni imana davet etmişti. 

Ben imanı kabul etmeyince beni bu gör
düğün şişeye hapsetmişti. Şişeden çık

mıyayım diye, şişenin a!!zındaki kurşu
nu, hazreti Süleyınanın mührü ile mü
hürlentl;ıti. Sonra §işeyi denize atmışlar
dı. Denizin dibinde yüz sene k.almıştını. 
Bu yüz sene zarfında ebeni kim kurta
rırsa onu zengin edeceğim» diye niyet
lenirdim.. Llkin bu yüz sene içinde beni 
kimse kurtarmadı. Aradan bir ikinci yüz 
sene geçti. Bu ikinci yüz sene esnasında 
kim beni kurtarırsa topraklar içinde gö
mülü ne kadar altın varsa, on1an eşip 
eşip beni kurtarana götüreceğim, diye 
düşündüm. Lakin kimse imdadıma koş
madı . üçüncü yüz sene zarfında beni 
kurtaran adamı ise dünyanın en mesut 
adamı etmeğe niyetlendim.. Yine beni 
mahpesimden kurtaran olmadı. Bir yüz 
sene daha, bir daha, bir daha geçti, yine 
ş~e içinde kapalı kaldım. Şişenin içinde 
artık o kadar lozmağa başlamıştım lı:i, 

dört beş gün evvel beni buradan kim 
kurtarırsa onu hemen öldüreceğim diye 
niyetlendim. Yalnız öldüreceğim adam 
ölümlerin hangi türlüsünü beğenirse, 

onu o türlü öldürmeği aklıma kurmuş
tum. Işte sen beni kurtardın, onun için 
seni öldüreceğim_ Şimdi ölümler içinde 
ölüm beğen bakalım! 

s;emı; _______ - ------------, 

:JY~Y.t1t li.tib!!'!!!~9!'j 
Pişetıar Küçüfı İsmail efendinin hatıratı.. 

ANLAT AN: Eczacı K. K. Aktq 
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Beni evlendirdiler •. 
On altı yaşında idim ve yirmisinde de tam 

üç çocuk babası olmuştum 

Gedik paf& tiyııtrosu 84714tk4rlan..daıı 

Fasulyeciyaıı 

Kendimi, zaptedemeden verdiğim bu 
sanat iptilasından menetmek için anne
min bulduğu çare ne idi biliyor musu-
nuz? 

Beni evlendirmek ... 
Vakı!, şımarık büyütülmüştüm. Fa

k.at annemi severdim. Ve bilirdim ki an
nemin bana karşı gösterdiği derin şefkat 
içinde benim artık bu yuvanın yegllne 
erkeği oluşumun da tesiri vardı. 

Bir gün annem bana: 
- Ismail.. dedi. Seni evlendi.receğim. .. 
- Anne, dedim, ben daha çocuk sa-

yılırım_. Henüz o:a altı yaşındayım.. 

- Alemi katıla katıla güldürtınek için 
ilalemin lı:arşısma çıkarken çocukl1.1ğun 
hatırına gelmiyor da başgöz olacağın, 
yuva kurup herkes gibi evini barkını bi

leceğin zaman rru çocuk oluyorsun,. Bak 
rnaşaallah . Boylu poslu bir civan oldun. 

Hem mihnetten benim de bir ayağım 
çukura gitti. Genç yaşımda çelı:tiğim fe. 
Wı:et az mı? öleceğim diye knrkuyo -
rum .• Bari tez elden müriiveüni göre -

şı bulduğuna emin olmuştum . 
Kısa süren ilk itirazım boynumun te

vekkül ve itaatle eğilmesiyle neticelen
di. 

Işte ben böylece çocuk denecek bir 
yaşta sanat hayatına atıldığım gibi yine 
pek körpe bir çağda hayata da atıldım, 
evlendim. 

Can yoldapm, y;ıbancım değildi Çok. 
yakın akrabamdan ve benimle çok ya -
kından aIDca.dar olan ve tıpkı benim gi
bi bir genç kızdı. 

O da çocuktu ... Bel!" de çocuk.. 
Şimdi cbalayı> denilen ilk zamanla -

rımu: bize adeta cmisafir\ik oyunU> gibi 
geldi. Fakat bu ilk masum oyunları beni 
sahne oyunundan uzaklaşt:ırırken doğ
rudan doğruya ağır bayat yükü altına 
da koymu:;tu. Daha on sekiz yaşında 
iken bir kız bir oğlan iki çocuk babası 
olmuştum. ili sene sonra bir lı:wm da
ha dünyaya geldi. Böylece ve yirmi ya

şında üç çocuk babası olmuştum. 
Benim evlenmemde, daha doğrusu ev

lendirilmemden maksat malılmdu.Oyun
culuğu brrakmaltlığım icap ediyordu. 
Bu icaba uyarak bir müddet orta oyu
nuna çıkmadım. Fakat aile gailesi bin -
dikçe bin.dl. Benim sanatte ve taklitler
deki muvaffakıyetlerimi bilen eş dost 
hemen h~ gün eve geliyorlar. 

- Yahu .. Senin nüktelerinden mah
rwn kaldık. Yapma .. etme .. diyorlardı. 

Bir kaç defa anneme ve karıma mesele
yi açar gibi oldum .. 

Maazallah .. . herkesin önüne çılop kı
lık kıyafet değiştirerek soytarılık et -
mek!. .. bu hem günah .. hem ayıptı. .. 

Anneme de karıma da sanat hayatının 
yüksek zevk ve faydasını anlatmalı: miiJ
lı:üldü. Esasen doğrusunu söylemek lA -
:ı:ımsa ben de pelı: bu sanatın yükseldi -
ğini bilmediğimden ziyade ona. karşı 

içimden gelen bir arzu.. Bir meralı: ve 
~kle bağlı idim. Istidad deıi1en nem.e 
bir çok kimselerde esasen böyle başlar-
mış ... 

Birden alı:lıma geldi, karıma: 
- Bari, dedim, lı:aragöı oynatayım. 

Bu da ayıp sayılmaz ya.. llAiemin orta
sına çılı:aoıılı: değilim. Karagözü perde 

yim.. arkasında oynatacağım.. Kimse benim 
Annemi kırmadım.. Çünlı:ii kıramaz - ıru.nı.tımı görmiyecelı:_ 

dırn. Maamafilı evlenmek t.e pek hoşu - - Bİ!'.MEDİ -
ma gitmiyen bir şıy değildi. Zaten bil- -*-
tün gençler öyle değil mi? Hanyayı Japonlar 
Konyayı daha anlamadan onlara dünya 

evine girme:kten bahsettiniz mi derhal Mogollara 
ağızları kulaklarına varır. Fakat bir hücum ettiler 
kerre girdiler, halayları geçip te sirke Tokyo, 16 (Ö.R) _Su Kingten bildi
ayları başladı mı seyreyle artık vızıltı riliyor : Pazar sabahı Japon _ Mançu 
ve zırıltıyı.. kıtaatı iç Mogolistan anızisine girmiş 

Bizim zamanımızda k:ız da oğlan da, olan dış Mogolistan kuvvetlerine ansızın 
anamız babamız bizi evlendirmek iste- hücum etmişler ve bun'lan tardetmişler
diler mi yaparlar yakıştırırlar bulurlar dir. Japon ve Mançu kıtaatı tayyarele
buluştururlar kararlarını ' rdikten rln himayesi altında Mogollan takip 
sonra da bize• bu karan tebliğ ':ıerlerdi. ederek ağır zayiata diiçar etıni§lerdir. --Haddimize mi hayır demek.. 

Annem bana: 
- Ismail.. Seni evlendireceğim . 
Dediği zaman ben: 
- Kiminle? .. 
Sualini sormağa cesaret edememiş, fa

kat muhakkak annemin bana kendi ar
zusuna uygun münasip bir bayat yolda-

Bu sözleri ~illikten sonra balıkçı if
rite yine öldürülmemesi için yalvarmış: 

- Seni kurtardığım için mükafatım 
ölüm mü olacak? dem4. 

Ifrit te cevabmı: 
- Evet, ölüm olacalı:J demiş. 
Ifritin taş gibi yüreğini yumuşatamı

yacağııu anlıyan balıkçı, ifritten kurtu
labilmek için ona bir oyun etmek lazım 
geldiğini düşünmüş ve Ifrite: 

- Pekfila beni öldür, lSkin evvelce 
soracağım suale cevap ver... demiş. 

Ifrit te: 
- Çabuk sor! diye mırıldanmış. Ba

lıkçı: 

- Senin bir elinin serçe parmağı bile 
bu küçük şişeye sığmaz, nasıl olur da, 
yeri göğü tutan koca gövdeni bunun içi
ne sığdırdın, demiş .. 

Vatikan devlet 
müsteşarının 
siyasi seyahati 
Vatikan sitesi, 16 (Ö.R) - Vaükan 

mahfelleri devlet müsteşarı Kardinal 
Mağliyonenin yakında bazı hilkümet 
merkezlerini ziyaret edeceği haber.inin 
C'S3S!C;tz olduğunu kavdediyorlar. 

Bu sefer Ifrit şişenin içinde,;. yalvar
mağa başlamış. Ba\ıkçıy'1: 

- Beni Azad et seni zengin ederim; 
beni salıver de seni mesud ederim, seni 
şöyle memnun ederim, sana böyle eyi
likler ederim diye diller dökmüş. Balık
çı da seni bir defa salıverdim de mükl -
b.t olaralı: u lı:aldı beni öldürecelı:tin. 

Ben seni şimdi salıverirsem Yunan pa
diŞahı ile Duban helı:imin vaı:iyetlerine 
gireriz, diye cevap vermiş. ifrit: 

- Yunan padişahı ile Duban hel<im 
hikayesi nedir! diye sormuş, balıkçı da 
anlatmağa ba~amış: 

Y- padifalu ile o.ban hdrjmjn 

Hikayeai 
Bir varmJJ bir yolanUJ, lranın Yunan 

adlı büyült bir padifahı V&rDUf. Bu pa
difahın bazineıindeki züınriidlerin, ya

Ayna karşısında .. 
-~-

YAZAN: Dr. G. A. 

Bir rivayete göre, en değerli hediye 
al"lladır. Tabit babasından dolayı değil, 
çünlı:i bet bını.,. bile, hem de ilr.i taraflı 
ayna atıyorlar. Aynanın değeri berkeıe 
kendi kendini bildirmesidir. Kendi ken
dini bilmek de - mümkün oluna - ıüp

beaiz erı .deieıli bilgidir. 
Ayna insana hormonlarının halinden 

de haber verir. Meseli, aynanın içinde 
küçük, mini mini bir baı gene o gudde
nin fazla iflediğini it\emediğ.İne hükme
debilirsiniz. Bunun aksine geni§, koca
man, ağu bir bil§ gene o guddenin fazla 
illerini anlatır. Büyük ba..,. derdi. büyült 
olması da belki onlardır; çünkü ipofiz 
guddeai vücudumuzun her iş.İne kar11ır, 

çok ta iıleyince kendine çok it açar ... 
Bir de pek büyült olmamakla beraber, 
geniş ay gibi yüz vardır, bu türlüaü ttoit 
guddesinin az i§lediğine delllet edeT. 
Bunu aynann:da görmenizi hiç temnni 
etmem, çünkü tiroit iyi q\emey"ince akil. 
yavaı itlec. ay gibi yuvarlalı: yÜzÜrı ..ııi
bi ~tmd.a rahat edene de, hunun ne
redea gdd;jiıü bilmemek daha iyidir. 

Saçlardan da haylice haber çıkar. Ka
dmle.rda pek az ol~ g=e tiroit gudde
sinin yavaşlığından ve erkeklerde erkek.
liğin fazlalığından gelir... Seyrek, kıııa, 

uzayarnamlJ, alnın çok yulc.arısından baı

hyan saçlarda tiroidin aebatsız olduğunu, 
kaOflk it1ediiiiııi ııöaterir... Saçlar pek 
gür olaraa erltdderin edtelı:liiin eksikli
ğine yahut böbrelı: üatündeki guddenin 
fazla işlediğine delilet eder. Kadınlarda 
uzun ve aık aaçlar makbuldıir. çünkü ti
tiroidin çok itlediğin.i bildirir. 

Alın. diiz. kanıılı:arz olar. daima aenç 
görünürse hep o tiroidin fazia işlediğin· 
den. fazla, hem de derin kınıılı: olunca 
u İf\ediğinden haber ırerir. 

Kaılardan çıkan mô.nayı, daha önce 
ıişmanlılt bahsinde de yazmlftnn. tiroit 
fazla işleyince lı:qhır gür olur, iki lı:q 
biribirne yaltlaıır. Az işleyince kaılar 
seyrek, uçlan büsbütün beliniz olur. 

Kirpiklerde öyle .. . Uzun. ok aı1>i lc.ir
pik:ler - yapma değı1te - o guddenin bM
monlan çok olduğunu bildirir, Hoıman 
az olursa kirpikler de kısa ve seyrek 
olur. 

Göz kapaklan ıitmif gibi, Mle alt ka
pak sarkmış oluna troit kanşılt i,liyor 
demektir. Göz kapağının altında siyah 
!talka - kadınların o günlerinde değ;l.e -
böbrek üstündelci gudde hormonunun az

lığından gelir. 
Gözlere iki gudde birden bülı:meder. 

tpofiz iyi qlemez:ae göz .lı:üçük. lr.enarlan 
yaplflUlf gibi, lanpk olur. Bazıları ba 
türlü sözleri. her nedenae, pipnif üveze 
benzetirler... Tiroit pek fazla hormon 
çılı:arınca iruan patlalı: gözlii olur. Pelı: 
az hormon çıkannca gözler çukura batar, 
!iÖnük ve lı.arekets.iz gibi kalır. Hormonun 
fazlalığı pelı: te çok olmazsa göz parlak, 
daima az çok ıslak ve ta~ı bakışlı olur. 
Vakit vakit deiiiten. bir parlak, bir sö
nük görünen gözler troit guddetinin ae
batsız olduğunu an1abr. 

Yüzün cemilderi ir.i, çıkılı: olunca böb
rek üstündeki gudde bozuk demektir. 

Bunun ince, çelik olm.ut tiroit hormo· 
nunun fazlalığından gelir. [polij fazla 
bormon çıkarına burwı kocam.az. az bor• 
mo• çı.lı:aruw. burun yaa1. küçillı: olur. 

Dudakların kalınlığı ıre incelip [pofij 
hormonunun çokluğundan ve az11ğmda:n 
gelir. Fakat kırmız1 dudaklar - tabii, ruj 
sürülmeden - tiroit hormonunun vakit 
vakit az ıreya çok olduğuna delalet eder. 
Renksiz olunca da lcaıa ciğerin yahut 
böbrek üstündeki guddelerin iyi iııleme• 
diklerini haber verir. 

Çene lı:emildrinin yukandaki dışarıya 
doğru çıkınca ipofiz fazla ifliyor, alt çe
ne çıkık oluna az · ljyor demek.tir. 

Dişler de ilkin tiroit guddeoinden ha
ber ırerir: Bu gudde iyi itlemiyona ditler 
geç çıkar, pek te büyümez. Çabukla çü
rürler. Fakat bin"birinin üzerine binmit 
difler ipofiz hormonunun azlığı, aeyrelı: 

ve iri ditlerde o hormonun fazlalığıru 

gösterirler. 
Dil çokça uzun. kaim hem de ıremit 

olı.ınoa gene ipofiz guddesi fazla i,Jiyor 
demek.tir... Çelriftirmeyi seven uzun dil, 
tabii batka... Oııım hormODU henüz bi
linmezse de buyun çirkinliğine delillet 
ettiği fiipheaizdir. 

G. A. 

Ifrit te: 
- inanmıyor musun? Yalan mı söy

liyorum sanıyorsun? 

ltutlann, elmasların. incilerin baddiheaa- B •• •• k b" d • 
bı yoltmuı. geniş buğday tarlalarındaki uyu 1 r en1z 

Diye gürlemiş. Balıkçı da: 
- Hayır, §işl!ll.in içine sığdığıru gö -

zümle görme$1!ydim inanmazdım! de -
miş. 

ifrit le durduğu yerde duman olup 
yavaş yavaş şişenin içine geçmiş o zaman 
balıkçı, aman yine dışarı kaçıp başıma 
bela olmasın diye, hazreti Süleymanın 
mühriyle mühürlenmiş kurşunu şişenin 
ağzına hkıvermif. 

baplclar kadar çok ulr.erleri varmıı... t • 
Yiiz binlerce süvarisi, ve bir o kadar da a Y Ya re Si 
fili V&rlDJf. Padişahın aaadetine yalnız bir Atla tik 8$11'1 bir 
engel Vllrmlf. Padifalı mnkinlilı: illetine sefere çıktı.. 
düçar inıit. Memleketin bütün hekimleri Bordo, 16 (A.A) - •Lleutenant - de
bem ayn ayn bem de bir arada toplana- V aisseau - Paris• ismindeki büyük de
rak padifalıı bu illetten kurtarmağa uğ- niz tayyaresi, Lizbon ve Aşar adalan 
raşmışlar. Baş vurmadık çare bırakma- yollyle Nevyorka doğru Atlantik aşın 

.ı N ı d ı· ı N bir sefer · yaı:ımak üzere bu sabah sut 
mı .. ar. e er ~ ne er yapmamıı ar. e 7 40 har lr. t tm'.+i• Guilla t'nlıl 
·1·ç1 h 1 '· b' f d . ta e e e ... ~. wne 
ı a ar, ne mer em er, nıç ır ay a ver- idaresinde bulunan bu tayyarenin mil .. 
memiş. rettebetı sekiz kisidi 
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Alnımın------

Kara Yazısı 
Bayan ''Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: 
.. 

Uç Yıldız 

-83-
Burada kitap oltamağa daJmlf İf bozar11n diye yapmadım .• Hay

iJıen uykuya da dalm1fım. tJdiU- di gel .. 
le içtiğim iki lıadeh mmz ralıı Baıım döndü .. 
beni adeta auulırmlf, halbuki ben Gözlerim karardı. 
öyle kolay kolay •ızma%tlım. De- Fakat içkiden, •arhoıluktan ve-
mek ki üzüntü ve ainir rakıdan ya uyku mahmurluğundan değil, 
.1.. __ L bu anda hi••etfiaim nefretten .• oaa1rın.... • 
Kulaiımın dibinde aöylenen - Ahlak•ız .• rezil .. alçak lıa • 

IHaı •Özlerle •ö:ıiimii açtım. Bak- dın ..... 
tun haf ucamda Nihal ve bir de Diye bağırdım .• 
fiılıo kadın darayor.. Ve yerimden fırladığım gibi, 
BQfım davul •ibi •. Kollarım ta- üerime aabahlıiunı lalan alma

lıatai~ •• Sanlıi bir araba dayalı ye- dan öyle çıplalı bir halde odadan 
mifim .. Malumır •ö2ierimle aaat- lıenJimi d1farı attım. Miaalirlerin 
larına balıtun. Ba fiflıo lıoJımn cmalaad otlan• Nihalin odamın 
laalinden, taonnJan Perisad ita. tam HrfUUICI rtutlıyorda. Ve IÖy· 
...,,. . oldııiana anlamlflım. Beni, l,Jiiim ,ibi yatalı otlan da o oJa
•acı •ki ile aüiiyorda. Arhm • nrn yanuula idi. 
ıla yalng delrolte vardı. Yatar • Riisgôr ,ibi uerelı koridordan 
lıen aabaldıiımı lırlatıp abmf • •eçtim ve odama gİrerelı lıapıyı 
ıun. Sinirimden de delıoltenin at- ~en ümide ilıi dela lrilitle • 
mı 1ıo,,,,..., •öidimiin bir lıumı- dim. Dı,arulan ...,.,. •eliyorda: 
aı açılrta 6ıraim.,tı. - Aman ne pRI lıaJın •. 

Hava nealı oldaia için i.uri. - Ne oiicad .• Ne oiicad .. 
Mİ örlnwJifimd.,. bacalJaran da - Çolr A"f'I" bir feY·· 
m kapalarımJan yahrı açıita - Ben Allf'l'darı, vahfilai da-
lıalmlflı. /aa f')lr Nllerİm •• 

PerialJ laanım altları morar • Ba •ala hep lıadın ••leri idi. 
Raif çalrrr •ö2'erini iiurime, bii- Ben bir müddet oJaJa ne yapa
tiin uücadrıma dilımiı. Alıcı 6a • caiımı f'lf'Tmlf bir halde lıalJım. 
lılfla beni ôJeta muayene .Jiyor- Diifiinecelı ve hrar oerecek 
Ja. Ben, o lıaJar açdr aaçıi lıalJı- halde değildim. Salrat .. Euet .• ba
lımın larlıında değildim. nan da bir dereceai vardı. Ve ben 

lffe ba •ırada PaWul laanımı böyle, ba fCkİlde ıulmt etmek ia
- Vallahi neli•··· dedi. Sabri temiyordum. 

2'den malın •öRinii bilir •• Hele Ne yaptığımı bilmeden hemen 
f11 göjüal.,.e... hele fll kalçalara giyinmeie baıladım. 
6alı .. Hani ba ya,tan sonra benim PerizaJ hanımın kapının dıfın-
bile.... dan gelen hiddetli •e•ini duydum: 

Sözünün alt taralını •Öyleme•i- - Kız .. çılı dıf"Tı .. •onra fena 
ne meydan vermeden, na.ıl alda olur. 
bilmem, kendimde bir ltauuet ba- Nihal, çocuk •eaİ ile ona yalua-
laralı yatağın ününde Joğnıl - nyordu: 
dam. Açılı taraflarımı kapattım. - Ka%Um PerizaJ hanım .. böy
Delıoltenin kopuk atk .. ını dii • le yapmayın.. o mi•alirdir .. Bir -
ğümleJim.. Jenbire ürktü .. 

PaizaJ hanım bu hareketim -Ben mi•a/İr lalan bilmem. Ba
lıarfUUlda laübali bir kahlıaha na Sabri bey tele/on etti. Bu ya
lıopardı. baniyi adam edeceiim. Onun gi. 

- Zahmet ediyormn.. dedi. bi ben nelerini .üd liman ettim .. 
Haydi 'luılk.. miaalirler •eni belı- Ya... demek Sabri bey benim 
liyorlar .. Onları buraya getirecelı (adam olmamı) ba kadına ... Pe
.,. .eni böyle ayurlren •eyr"eftİre- rizad hanıma havale etmİfti ha .. 
eelıtim ama, daha acemi.in belki •• Bl'J'HEDI -

Filadelfiyada. müthiş 
bir cinayet şebekesi 

Nevyork, 12 (P.S.) - 200 kurban.. Ha
ber bUtün A:tnerikaya yayıldı.. Filadel
fiya şehri arsenik sendikasının fecl faa
liyeti ile bir cinayet merkezi haline gel
miştir .. 

Yapılan tahkikata göre bu sendikanın 
işlediği cinayetler Şikago haydutlarının 
cinayetlerini bile gölgede bırakacak 
mahiyettedir .. Adliye hAdiseye el koy
muştur .. Beş devlet dahilinde tahkikat 
yapılmaktadır. 

Gemanler sendikanın kasalarını tadat 
ederken polis hafiyeleri yüzlerce şahsın 
arkasından koşarken mezarlıklarda bir 
çok şüpheli cesetlerin mezarlanndan 
çıkarılarak üzerlerinde fethi meyt ame
liyeleri yapılmaktadır. 

Her dakika cinayetler serisi gittikçe 
kabarmaktadır. 

Geçen akşam Filadelfiyarun en Adi 
barlarından birinde tevkif edilen An
toruo namında bir şahıs arsenik sendi
kasına ait esrarı meydana koymuştur .. 
Bu müthiş haydut yalnız başına kendi
sinin yirmi üç kişinin canına kıydığuu 
itiraf etmiştir. 

Arsenik sendikası Filadelfiyadaki 
İtalyan kolonisi arasında teşekkül et-
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Yunanistanda müthiş 
bir cani yakalandı 

Annesini, kız kardeşini, iki yeğenini 
soğukkanlılıkla öldüren 

cani idam edilecek 

Sulh barajı 
Takviye ediliyor 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE - sainin Avrupanın halihazırdaki lrund
lerinin milvazenesine müstenit realist 

tün gün devam etmişlerdir. bir siyasetin çerçivesi haricine çıkma-
Umumiyetle iyi haber alan •Pres As- ması şarttır. 

sosyeşin• diplomatik muhabirinin llil- Talunin edildiğine göre Sovyetler, 
dirdiğine göre ForaynofJS şefi bu sabah plAnlarının teferruata ait kısımlarında 

Yunanistanda Sakız adasında ağırce· 
za mahltemesi Vaidman ayarında bir ca
niyi muhalteme ve idama mahkum etmiş
tir. Bu caninin adı Kazancıdır. ihtiyar an-

hitaben müheyyiç bir hitabe irad ederelt Sovyet sefiriyle bu hususta mühim ltir tadilat yapılmasına ratl olacaklar, fakat 
mülakatta bulunmuştur. Ayni muharri- planın umum! hatlanru kabul ettinnek 

nesini, kız karde,ini, eniıtesi Y orgiyi, biri 
beş yaııında, öteki emzikte iki yeğenini 
gece yansında yatak odalarında çekiç 
darbeleriyle öldürmüı, ıonra da bu müt
hiı cinayetin izlerini ortadan kaldırmak 
için eve ateı vermİ§tir. Fakat yangını gö
ren köy halkı, derhal eve koımutlar, ale
ti söndürmüıler, eve girince müthiş bir 
manzara ile karıılaımıılardır. 

cürmünü itiraf etmek suretile vicdanının 
azaplarını hafifletmesini ve mahkemenin 
ıefkat ve merhametine sığınmasını tav· 
siye etmiıtir. 

Müddeiumumi, kendisine müheyyiç 
sözler ile hitap ederken, suçlu büngiir 
hüngür ağlıyordu. Müddeiumuminin söz
lerini dinledikten sonra hıçkırarak demiı· 
tir ki: 

rin fikrince İngiltcrcnin müzakereleri için israr edeceklerdir. • 
tacil niyeti hariciye nazırı Lord Hali- Belgrad, 16 (A.A) - Yugoslavya 
faksın Parise, evvelce düşünüldüğü gibi matbuatı, Sovyetlerin İngiliz tekliflerl
trenle değil, tayyare ile gitmeği karar- ni reddetmesi hadisesine büyük bir 
laştmnasiyle de sabittir. • ehemmiyet vermektedir. 

Rus notasının mahiyetine gelince, İn- Maamafih Yugoslavya mahafillnin ka-
giliz gazetecisi bunun muhteviyatının naati şudur ki, İngiltere ve Fransa bel' 
gizli tutulduğunu kaydediyor. Fakat el- halde Ruslarla anlaşmağa çalışacaklar· 
de edilen bazı malfunata göre Sovyet dır. 
hükumeti vereceği garantinin tamamiy-

- Sizinle hapi.aanede huıuıi ıurette le mtitekabiliyet esasına istinat etmesi İNGiıJz NAZIRLARI VE trriFAK 
görüımek isterim. fikrinden vaz geçmeğe henüz mütema- Londra, 16 (A.A) - Havas : Diplo-

- Ne söyliyecekıeniz, burada söyle- yil değildir... Sovyetler diğer taraftan matik mahfellerde söylendiğine göre, 
taarruza karşı verilen garantinin küçük İngiliz tekliflerinin ilk noktai nazarında 

Evin kapısı arkaaında ltahveci Yorgi- yiniz... Baltık devletlerine teşmilini, yani Sov- ısrar eden Sovyetler birliji tarafından 
nin cesedi bulunmuttur. Zavallı kahveci- - Hayır burada söyliyemem itirafla- yet Rusyanın bütün garp hududunun filen reddedilmiş olmasiyle il bitml§ de
nin kafaaı, bir çeltiç darbeıiyle ortasın- rımı, ancalt hapİNnenin hU1uai odasında bu suretle tekeffül edilrniJ bulunması- ğildir. Bu meselenin Cenevrede Lord 
dan ikiye yanll1Uf, aai kolu da omzundan yalnız aiz d.inliyebiliniaiz. nı btemektedirler. Haltfaks ile Bonne ve Potemlrln ile bu-
kopanlarak bir ltöteye atılmlfb. Bunun üzerine mtiddeiumumi cet.enin Cenevrede ~ hariciye nuumm lu.ştuklan zaman müzakere edilmesi 

1. • ta) ._ı. L • ·~- L Sovyet mümessili ile mülilatJ çok mil- kuvvetle muhtemeldir. Fransız plAnı ııa-
E . L L tJ _,_ L- ı-ı tati ını ep eu.~ aapıaaneye gJoc:re& 
vın yu&an &a na çı&an &OY u er ve bim olacaktır. Bu müzakerelerde Fra- yesinde mtizakere imltAnı ve anlqma ih-

jandarmalar daha feci bir manzaraya ta- beltleme oc:luında suçlu ile bqbap kal- sa hariciye nuumın ela mWıim 'bir rol timali mevcuttur. Mezlair mahfeDerde 
it olmutlardrr. Kahnci Y orainin ihtiyar IDlfbr. Kazancı, hıçkmklar arumc:la mUt- oymyacap tahmin edilmektedir. beyan edildiline ıöre Moskovanın ce-

.__ L ,L• .. L:- de bit cinayetini ,öyle anlatmıttır: B. Çemberla- yum avam kaman- vabının Sovyetlerin yeni mUzakere b-&aynanaa, &ansı ve uu çocugu çe~ J-

öldürülmBtlerdi. Oda tavanları. d3,eme- - Bütün ailem efradını öldürmek ni- suida beyanatta baluwaktlr. pılanru kapamakla beraber azamı men-
• d 1 L nlarl b l -- yetinde değildim. Yalnız enifteml aldilr- Ceneure ltJ (lJ.R) - Milletler faatler temin etmek istedikleri anlaoıl-

sı ve ıvar an && a u an .. AAT- C • • - -• L- • p A • tadır 
1 Sa

L___ mek istiyordum. ÇUnk6 enittem, hem ba- emıyeti ••na Nıueferı . M • ~ · L...ı~-
Bu tüy er tırpertici cinayet, ııuzın h h d '- _ • 1 nol'.!1.. ~~ M.-..• .L - - _ .ıan al' .ı • .L Bir ~k ıumrlar Fransa, .augun:n: ·we . .. • • d na, em anneme, em e ne111f11em• e- un .,...-un ..,.RCJllCICI, cı ... So etler bfrltM 8rallDda Mr ittifak ak 

Ayuo köyunde, İf)enmlıti. Zabıta er- 1 diy '--t"'• nl b .L • ı-• al Soo,-...• L!! vy ,... -
.. na muame e e or, na ua o an aç •· rıu •V a nasaran r- ,.. • dedihneslne lll1UlrDdırlar Fakat ....,_ 

hal tahkikata bqlam1t Vt: kati~ ar~aga rakıyordu. Cinayeti., eVYel& kahvehanede ltiimeti lıortHyJe Lontlra Nliri B. matill ıulıfeDerde m~ Ce-
koyulmuıtur. Cinayet yerinde, kealın ve itlemeği diifündüm. Fakat bellü m6'te- Mai.iti taralrndan tenuil .JU. • nevre konnşmalan flSDMIDda mtmıffa
ltanlara bulanmtt iki çekiç buJunmuttu. ril .ı._• 1 1 d" :.. i d" __ .L&!r. IS ,,,,.,, .. P---'.-.: ...ı:.--: luyetle netiee~ '--an n nedce . . . . I :_1 er manı o ur ar ıye en.,.em ıece un• CSKn - 1 -•-• 5 ,,..- ..,... --~ 
Katil. bu bet cınayeti bu çekiçler ~ ..-e- düğü zaman evinde öldilrmeie karar nr- toplanacalr olan lıoıuey Sou7ef hakkında einnJyet izhar edihnektedh. 
miıti. ilk ftipheler, maktul kahvecı Yor- d. Ailriimetinin talebiyle 22 Mayua 
ginin kayın biraderi kahveci üzerinde top- mıE. • d tehı"r _ .ıilmı" • .: v• B. llol-•o"-- iNGtıiz GAZETELEBiNtN 

niıtemın gece yanan an sonra uat 1rc1 ,.... ~ - ""' MCTALAALABI 
)anıyordu. Kazancı, tekavetten dolayı, birde evine döndüiün6 biliyordum. Ge- b~ Souyetla birliiini tenuil• Londra, 16 (AA) - Bu sabahki İngi-
aekiz sene hapse mahkGm olmU§tU. Enit- c:e yansından sonra ortalıkta hüldlm .ti- •eleceii amalayorda. liz gazeteleri, İngiliz - Sovyet müzake-
tesi ve bütün ailesi efradiyle aruı çok ren karanlık ve •wık. bu tauYV\U'\Ul relerinin ölü noktaya geldi~ Sovyet-
açıktı. Çünkü Kazancı, çalı~altıızın enit· tatbikine yardım edecelı:ô. VAZIYET NE MERKEZDE? lerin İngiltereye verdikleri cevapta Rus 
tesinden para çekmek istiyordu. Bu se- Oüı.ürdüğüm gibi oldu. O gece, &1- Moskova, 16 (A.A) - Havas bildiri- Fransız - İngiliz ittifakı yapılması ve bu 
hepten dolayı, aralarında sık sık ltavga- d" k .. • • • d b ki' yor : garanti sistemine Baltık devletlerinin de 

unne uzere enııtemı evın e e ıyor- Siyasi Sovyet mahfellerinde sö len- ·thal edil · h kk daki ilk teklifl rin-lar çıkıyordu. Hatta eniıtesi. Kazancıyı, . h · • ,ı_. .-% • Y ı mesı a ın e 
dum. Annemı. emşıremı, ve ı&I yqsem- diğine göre Sovyetler Birliği garp de- de ısrar ettiklerini ve bundan başka 

evinden ve kahvesinden koğmuştu. mi naıo1l öldürdü~mü, kendim de bil- mokrasileriyle teşriki mesai etmeğe ka- derhal Genel kurmay temaslan yapıl-
Zabıta kazancıdan §Üphelenmelde be- miyorum.; rar vermiştir. Fakat her ne bahasuıa ınasını da istediklerini yazıyorlar. 

raber elinde kat'i bir delil bulunmadığı Katil hıçkırıklar arasında itiraflarına olursa olsun değil.. Sovyetler birliği İn- Daily Telegraph gazetesi, bir çıkma-
cihetle onu yaltalıyamıyorlardı. Köylü- devamla demiıtir klı giliz - Fransız - Sovyet mütekabil yar- za girilmiş olduğunu kaydetmekle be-
ler de bu azılı herifin intikamından kork- f dun paktı planından hiç bir zaman vaz raber Fransız tavassutundan bir netice· 

- Bunları, herlc:~fo huzurunda itira geçnıiyecektir. çıkmasını ümit eylemektedir. 
tuldan cihetle, ağızlarım açmağa cesaret etmek istemiyorum, bet adam öldürmüş Sovyetlerin evveke İngiliz teklifleri- Times diyor ki : 
edemiyorlardı. bir caniyim. Anne katili olduğumu da ni reddettikleri malOmdur. Bu teklifleri Sovyet hükümeti pek memnun gö-

l§te o sırada adliyeye imzasız bir mek- elalem önünde itiraf etmek müthiı bir ca- şimdi de kabul etmek niyetinde dejil- zU.knıiyor. Moskova, Avrupa sulhunlm 
tup geldi. Bu mektupta, cinayetin malttu- balet olur. lerdir. Ancak Londra. Sovyetlerin üç müdafaası için yeni taahhütlere ~
lün kayınbabası tarafından iılendiği bil- Müddeiumumi katilin hu itiraflannı devlet hatta mümkünse Polonyayı da meden evvel Fransız - Rus - İngiliz üç
diriliyor ve bir takım tafsilat veriliyordu. dinledikten sonra cani Ue beraber, adli- alarak dört devlet paktı pl4nını kabul Jer ittifakının akdini istemektedir. 

ederse, iş değişir.. Nevs Chronicle, üçler paktının yapıl-
Adliye bu ihbar üzerine maktulün kayın- yeye dönmüı ve muhaltemeye devam Ayni mahfellerde beyan edildiğine ması hakkında Fransanm İngiltere ve 
babasını yakaladı, sıkı bir sorguya çekti. edilmiftir. Müddeiumumi cels\. açJmca, göre müşterek Fransız - İngiliz teşeb- Rsuyaya bazı tekliflerde bulunmuş ol· 
Maktulün ltayınbabaeı uzun bir takım katilin itiraflarını heyeti hlkimeye anlat- bilsüne rağmen son diplomatik görtlş- duğunu yazmaktadır. 
sorgulardan sonra cinayetin ikaı anında mııtır. Kazancı, reia.in ıararı üzerine bu melerde Fransa tarafından ileri silrUlen 1 Daily Mail, İngilterenin Rusya ile it
köyde bulunmadığını ispat etti ve serbest itiraflanm mahkeme huzurunda da f(iyle teklifler İngilizlerin noktai nazarına na-ı tifak yaoamıyacağını, çünkü bunun Ja-
bıraltıldı. Bu tahkikat esnasında, maktu- it ı zaran Sovyet gö~lerine daha yakındır. ponya, İspanya ve Portekiz üzerinde fe-

te rarHamıtt~r. • . _x nl . . Litvinof, İngilterenin noktai nazannı na tesirler yapacağını kaydeylemekte-
lün kayınbiraderi Kazancı aleyhine bir - emııremı, annemı ve yqe enmı, kolayca kabul ettiği için Sovyet hWdl- dir .. 
takım emareler elde ediJmiı kendisi ya- eniıtemin ıernnden kurtarmak için bir meü tarafından uzaklaştırıldığı öğrenil- ı Daily Herald, İngiliz teklifleriyle Rus 
kalanmıttL Fakat katil aleyhindeki bü- çılgınlık zamanında aldürdüm. Çtinkü miştir. cevabının iki memleket arasında henib 
tün emarelere raimen cürmünü katiyet· enittem onları aç bırakıyordu. Ben cani Sovyet hUkilmeü garple tepiki meal çok ciddt görüş farklan bulundutuııu 
le inUr ediyordu. ruhlu bir adam değilim Niteltim mak- etmeğe hazırdır. Ancak, bu teşriki me- tebarüz ettirmekte olduğunu yazıyor. 

Zabıta ve adliye katili, cürmünü ilt
rara aevltetmek için hileye müracaate 
mecbur kalmııtır. Adliye aynı hapi.aanede 
bulunan iki mahkömu, ltatille ahbap ol-
mağa ve ağzını yoklamağa memur etmit
tir. Kazancı, iki mahkuma inanarak cür
münü bütün teferruatiyle anlatmış, fakat 
müddeiumumi huzurunda bu iki mahku-
mun ıehadetini inkar etmiştir. 

Katil başka bir ihtiyatsızlık da yapmış
tır. Bir arkadaşına yazdığı melttubun sa
tırlan arasına kimyevi bir madde ile bu 
cinayetin faili olduğunu gösterecek bir 
kaç aahr yazmııtı. Müddeiumumi, bu 
mektuptaki gizli aatırlan bir kimyagere 
de ıifre ettirdi. Fakat katil, bu yeni delile 
rağmen gene cürmünü inkarda ısrar etti. 

Nihayet tahltiltat bitmiı ve auçlu ağır
ceza mahltemesine verilmittir. Muhakeme 
bitmek üzere iken müddeiumumt, katile 

Hindde 

udun yalnız eniftemi öldürmekti. F •
kat o •ırada bende ha.J olan çJ
gınlık neticesinde bütün aiJem efra
dını doğradım... Enittem, babamı öl
dürme it için bana bir tabanca ubn 
almııtı. Ben buna razı olmayınca, kendi
si babamı öldürecelt ve bu cinayeti bana 
yükleteceltti. Eniıtem, annemi, kahveha
nesinde hizmetçi gibi kullanıyor, hemşi
remi ve yeğenlerimi de aç bırakıyordu. 
Cinayet gecesi eve gittim, annem, bemıi
rem ve yeğenlerimle ltonuıtum. itte o 
sırada hepsini öldürmek düşüncesi ak
lıma geldi. Bu düşünce ile onlan öldür
düm.> 

Katilin hu itiraflarından sonra muha
keme bitmiı ve mahkeme, bu mütlüt ka
tili idam cezasına mahkGm etmiıtir. Cani 
idam karannı büyilk bir soğukkanlılıkla 
ltarıılamııtır. 

Anlaşmamızın akisleri 
lngiliz firmalar Tiirk piyasalarında 

faaliyete hazırlanıyor 
- BAŞTARAFI 1 iNct SAHİF'EDE - •tavsiyelerıı Türkiye matbuat ve efkhı 

__ .ı b ıl · d'd ' h l'I wnumiyesinin haldı ve yerinde mukabe-
ruwan a~ ?"'fil" 1 en mu te 1 lesi ile karşılaıımı!I ve Türkiyenin kendi 
nuuldelerun~en taleplerde ba • harici siyasetine hiç kimsenin müdaha-
lanmaılardır. lesine mtisaade edemiyeceği bildirilmit-
İZVESTİY ANIN MAKALESİ tir. 
Moskova, 16 (A.A) - Tas Ajansı Sovyetler birliği, her nereden gelirse 

bildiriyor : lzvestiya gazetesi, Türk - İn- gelsin, sulh dava.sının müessir surette 
giliz dekllrasyonuna hasrettiği başyazı- müdafaasının organize edilmesini istih-
ında diyor ki : daf eyliyen bütün gayretleri dalına 
Türkiye ile İngiltere arasında bir kar- memnuniyetle selAmlaınıştır. Sovyetler 

şılıklı yardım paktının hazırlanmakta Birliği, bu yolda Türkiye tarafından ya
olduğunu bildiren deklarasyon, tecavil- pılan gayretleri, kendisi ile dostane mü
zün ileride muhtemel genişlemesi tebli- nasebetler halinde bulunduğu için bit
kesi karşısında müessir bir sulh cephe- tabi daha büyük memnuniyetle milşa
si teşkili yolunda atılmış adımlardan bir hede etmektedir. 

miştir. Sendikanın merkez bUrosu 23 ../:r·---
hayduttan müteşekkildi.. Bunlar bu A f k / / h 

adım olarak telakki edilmelidir. Fevkal- Sovyetler birliği ile Türkiye arasında 
ade vehamet kcsbeden enternasyonal mevcut dostluk geçen son baharda Ttir
vaziyetin tesiri altında, sulhu seven dev- kiye hariciye vekili B. Şükrü Saracoğlu
letlcr, tecavüzün bugünkü inkişafına nun Tas muhabirine verdiği bir beya
karşı koymak için teşkilatlanmayı müm- natta söylediği gibi, boş bir siyasi efsa
kün kılacak yolları ve vasıtaları bulnıa- ne değil, fakat mebdeini Türkiyede ve 
ya çalışmaktadır. Türkiye ve İngiltere- Sovyetler Birliğinde yeni rejimlerin 
nin akdetmeğe hazırlandıkları pakt, mu- teessüsünden beri vukua gelen büyü:<: 
hakkak surette tecavUzün Avrupanın ehemmiyetli hadiselerden alınış bulu
yeni mıntakalarını da şümulü çerçivesi nan bir vnkıadır. 

korkunç işte yüz.lerce erkek ve kadını ç ı grev erı e ür .. 
tr:ullnnmakta idiler.. riyet mücadelesi 

Bunlar arasında zengin kurbanlannın 
itimadını kazanarak cinayetlerini tatbi- --"<"7--
ka memur edilen genç ve güzel bir çok Londra, 12 (P.S.) - Mahatma Gandi 
kadinlar vardır. Çetenin bütün işi iğfal Hindistanın hürriyetine mfuıi olan ·kuv-
edilen kurbanların yUz binlerce dolara veti yenmek için açlıkla kendi kendisini 
baliğ olan sigorta paralarını kasasına bitirmekten ibaret olan metodunu tek-
indirmekten ibaretti. Ar _nık sendikasını idare edenlerden rar tatbika karar vermiştir. 

Çetenin meşum fıleti olan kadınlar Amede Muscelli \'.C Polzelli Geçen mart içinde açlık grevine baş-
hayat sigortalarının kendi lehlerine ya- adındaki hayclutlar lıyan Gandi Rajkek prensinin halka 
pılması için her türlü hileye baş vuru-· . . .ki k d f h. t kif temsüi bir meclise sahip olmak hakkını 
yorlardı. Bu iş ikmal edildikten sonra ınım taşıyan on 1 a ar a ışe ev bahşedeceği hakkındaki vadi föerine bu 
ölümlerden ölilm beğenmek kalıyordu .. edilmiştir. grevden vazgeçmişti. Fakat prens Gım-
Arsenikle veya boğularak öldürülenle- Yanan. Bulgar dinin verdiği mümessiller Jiste;;ini bir 
rin sayısı korkunç bir yekOn tutmakta- bahane ile reddettiğinden Gancli şimdi 
dır. hududunda hiç bir ölesiye bir açlık grevine karar vermiş-

Filadelfiya ve Nevyorkta çalışan bir hadise Olmanllftlr tir. 
çok doktorların da bu cinayet şebeke- Atina, 16 (A.A) - Yunan - Bulgar İşin daha garibi Müslüman şeflerden 
sinde dahil bulundukları tesbit edil- 'ı hududunda gQya bir hadise olduğuna Cinahın Gandiyi kendisini aldatmakla 
miştir. Uydurma ölüm raporları veren dair çıkan haberler resmen kat'i olarak itham ederek ayni suretle açlık grevine 
doktorlardan bazılannın isticvabı yapıl- tekzip edilmekte ve bütUn Yunan hu- karar vermiş olmasıdır. 
mıştır. j dutları boyunca mutlak bir lriik&ıet Bütün Hindistan bu mücadeleyi bü-

$imdlye bdar ·~ cluDarı• ia- meftllt ~ ~ ~ edl,or. 

içine almasına mani olacak yegane mU- Bir taraftan Türk milleti ve diğer ta
essir vasıta olan zincirin halkalarından raftan Sovyetler birliği milletleri ara
birini teşkil eylemektedir. sındaki dostluk, yakınlarda, Sovyet hü-

Biz.zat Türkiyenin hayati menfaatleri kümetinin Ankarada Türkiye cümhuri
de, kendisine bu siyaseti takip etmesi- yeti ile yaptığı müşaverelerle de son 
ni Amirdir. Şurasını da kaydetmek la- ifadesini bulmuştur. Bu fikir teatileri, 
zımdır ki, bu yolda, Türkiye, kendisinin bugünkü enternasyonal vaziyet üzerin
tecavüze muhalif devletler cephesine iş- de iki memleket arasındaki görüş birli
tirakıne mani olmağa çalışan müteca- ğinin ve iki devlet arasında dostluğun 
vizlerin ibate teşebbüslerine maruz kal- sulh menfaatine olarak takviyesi arzu
mıştır. Burada Deutsche diplomatiscgh- sunun müşahedesini mümkün kılmıştır •. 
Politische korrespondanz.ın lUzuınsuz Sovyetler Birliği efkarı umumiyesi, 
tavsiyelerini zikretmek icap eyler. Bu bütün samimt sulh taraftarları gibi, 

1 yarı resmi gazete, Türkiyeye, demokrasi Türldyenin İngiltere ile bir karşılıklı 
memleketleri ile görüşmelere girmeme- yardım paktı akdetmesini, Sovyetler 
sini tavsiye etmekte ve ayni zamanda Birliği tarafından dalına hiç değişmeden 
da buna rağmen bu yola girerse Tilrli- müdafaa edilmiş bulunan evrensel sul
yenin maruz hlarajl fena neticelere hun takviyesi eaerine bir yardım gibi 
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Kiracıları! 
Ha,at pahalılığından hep birlikte ıi

kayet ediyorlardı. Bu sırada madam Şa
f11ye, Buglere şöyle bir şey telkin etti: 

- Ben sizin yerinizde olsaydım; W 
büyük odayı kiraya verirdim. Zaten o 

koridorun nihayetindedir. Tuvaleti de 
kendisinin ta yanındadır. öyeki odalar
la bir münasebeti olmadığı için sizi rahat
aaz da etmez. Fazla masrafta günddikçi 
kadmın yevmiyesini biraz artbnrsmız ve 
kaptcıya da arada hediye verirseniz. Ne
den acaba böyle bir şeyi §imdiye kadar 

dü§Ünmediniz >. 
Buglar iki kız kardeştir. Onlardan biri

•i 39, diğeri kırk üç yaoında idi. ikisi de 

evlemnemişle.Jdi. 
Komşularının bu sözünü duyunca ikisi 

de kaşlannı kaldırarak gözlerini büyült 
büyük açtılar. Ve bu İ§İ becerem.iyecek
lerinl yüzlerinin aldığı mana ile gösterdi-

ler. 

yan bir peynir kabuğu buldu. 
- Bu kadar a~il görünÜJlü bir mös7ö~ 

nün fare gibi ekmek, peynir kemirmesi 

ne yazıkl. 
Bugünün akşamı Hortans nefis bir kı

zartma yapmışt.ı .. Bu kızartmadan bir ta
bağa doldurarak mösyö Alfredin odası
na götürmeği düşündü. Ve Emiliye bu 
fikri bütün kalbiyle beyendi 

O gece. bu yemeğin kiracılan için ne 
iyi bir sürpriz olduğunu dÜfünerek mem· 
nun oldular. Ertesi gÜıı hakikaten deli
kanlı onlara te§ekkür etti ve yemeğin lez
zetini pek büyük hayretle değil, fakat 
büyük bir nezaketle methetti. 

Fakat bu onlann merhametine bir ıed 
çekmedi. Bi.:r hqka akşam bir pasta ke
ıerlerken onun eve girdiğini duydukları 
zaman matmazel Hortam kızkaJ'de§ine 
danJJmağa hacet görmeden odanın kapı· 
llDI açarak onu kendilerile birlikte kah-
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:::::::::::: Bı'lgı'ler •••••••••••• ---- ~-
- HER GÜN BİB REÇETE -

Yazan C. ôcleT 

GOVELER: - Pervane dediğimiz in
ce ve küçük kelebeklerin yumurtaların
dan meydana gelir. Bunlar bilhaaaa yün
lü kumaşlan çok tahrip eder. 

Güvelerin tah.ribab.nın önüne geçmek 
için şu çarelere baş vurulabilir. 

A - Naftalini bez torbalara koyarak 
çamaşırlar arasına koymak. 

B - Kafuru, büber gibi maddeleri toz 
ederek çamaşırların arasına serpmek. 

Bu maddeler güveleri öldürmez. Fa
kat kaçırır. 

C - Çamaşır ve elbiseleri ara.c;ıra ip
lere asarak havalandırmak. 

DIŞ MACUNU 

Çok ince tebeşir tozu 25 gram 
Poudre d' iris 2 5 c 
Bal 25 > 
Karmen O,S > 

Korku: 
Vücuda faydalı mı? 

Amerikalı profesör bunu iddia ediyor 

Heyecanlı zabıta 
ve filmlerinclen 

romanlarından 
zevk alırız ? 

. . 
nıcın 

Buzlar içinde dondurulmak Teya kay
nar suda haşlanmak suretile ölesiye tec
rübeler geçirmek için kimse para vermek 
istemez değil mi? Böyle ıeyler, kazara 

dahi olsa, vücuda bir zararı dokunduğu 
takdirde ekseriya tazminat veriliyor, si
gorta ücretleri ödeniyor. 

Şu halde halk niçin avuç dolusu para 
vererek cinayet romanlan satın almak-
ta ve onlan gece yanlarına kadar tüyle
ri ürpererek okumaktadır~ Gene niçin 
tiyatro ve sinema gişelerinin önüne dol
durarak heyecanlı ve korkulu bir eser 

~ 

vetlerini arttırıcı <adrenalin> denen bir 
cevher akıtıyor, hazım yolundaki asap, 
kaçmak veya döğüşmek için bvvet ta

sarruf etmek Ü.Zere derhal kapanıyor, di
mağ, fevkalade kuvvetli bir cereyan ver
mek üzere süratle işlemeğe ba§Uyor, kalp 
delice çarpıyor, ciğerler kapanıp sönü
yor.gözler fırlıyor. Korkan adam fazla 
enerjiden kaynaya kaynaya bir kazan 
gibi titriyor, sarsılıyor. 

Kendisine adeta deli kuvveti gelmiş 
gibidir. Fakat yaşamak için, vakit vakit 
bu kuvvete ihtiyacı oluyordu. 

seyretmek için adeta biribirlerini yemek- Bu kuvvete ihtiyaç ortadan kalkınca 
tedir~ kayboluyordu. 

SAlllFEJ -
SAHIFE7 

= 
Ankara Radyosu 

---'~,---
DALGA. UZllHLUCU 

BUGiJH 

1639 m. 183 KCl./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. SK65 Ka./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.lSJ.95 Kc:s./ 20 Ww. 

12,.30 PrQiiam, 1235 Türk müziii 
1 - Udi ~relin hüzaın pqrevi 2 • Ah
met lraoyun hüzam tarkı (HatırtDda kal.. 
aın) 3 - Ralomm hüzam. şarlu: (Aşkın 
hana bir gizli elem) 4 - Fa.iz Kapancı
nın tarkı (Seni &ördü o şefak saçlara) 
5 - Şükrü Şenozamn mahur şarla: 
(Bu ıevda De tatlı) 6 - hicaz türlcii: 

(Bağa airdim üzüme) 1 - Hailt türkü
sü: (Şu dağlan delmeli gönlü eiJeıneli) 
1 3 mdeket •at ayan, ajans ve meteoro
loji haberleri 13, 15 müzik (Riyaseti 
cümhu.r bandosu - Şef: Ihsan Künçer, 
18,30 proııram 18,35 müzik (Virtüoz
lar - Pl) 19 komıfma J 9, 15 Türk. müz:iii 
(fasd heyeti) 20 memleket saat ayan 
ajans ve meteoroloji haberleri 20. 15Türk 

müziii 1 - U~ pe§revi 2 - Arif Be
yin u~ak tarkı: (Meylıane mi bu bezmi) 
3 - Rakımın uşak şarkı: (Bana hiç ya-

Sonra Emiliye kızkardeşine dönerek: 
- Çok parlak bir fikir değil mi} Hor

tarıa > dedi. Çok teşekkür ederiz. Bunu 

iyi bir düşünelim. 
Aralarında zeki geçinen Hortana da-

Karanfil esansı 2 damla 
ve içmeğe davet etti. C 

ül esansı 2 > 
Delikanlı iki parça pasta yedi. Bir por

Y ukardaki maddeler şekerli su ile ha-
ta, bir de kahve içti. Matmazel Hortans: ı 

mur yapılır ve kullanılır. • 

Bunun cevabı şudur: lnsanların korku 
guddelerinin de idman ihtiyacı vardır. 

Bu ckorku guddeleri> çok eski nesil

l~den tevarüs edilegelmiş olan koruyu-- Kullanıyorsanız, rahat rahat cıgara 
DIŞ TOZU cu bir mekanizmadır. Ve bu mekanizma-

içebilirainiz .. 
Dedi. Fakat delikanlının üzerinde cı· yı iyi bir vaziyette, daima idmanlı tuta-

Medeniyetin ağır ağır ilerlemesile kü- kıJOllyor böyle) 4 - Rakımın uşak pr· 
çük. emin adalar peyda oldu; oralarda kı: (Silmem hir gün hayalimden) 5 _ 
bir kaç İnsan dıvarlar ve muhafızlar içe- Cevdet Çailar: Keman taksimi 6 - udi 
risinde ne hayvan, hatta ne de insanlar- .zekinin uşak şarkı (Bir gün geleceksin 
dan korkmaksızın yaşamağa başladılar. diye) 7 - halk türkiUü: (Karam) 8 _ 

ha küçüktür. O da büatereddüt ablasının 
yüzilne şu cevabı verdi. . 

- Ben komşumuzun fikrini çok be
ğendim. Sen de bu mesele hakkında dü

pin ~ eğer işine gelirse yapanz. -
Habrbah komşu, onların bu fikre mu· 

ha1efet etmediklerini görerek pek mem
nuıı olmuştu. Ondılıi' c~et alarak ko• 

nuşmağa başladı: ' • 

gara bulunmadL Ceplerini araştırırken Tebeşir tozu 4 Crnm, bilmek içindir ki, ilk «korkulu roman> 
bir takım iskambil kağıdı buldu. Kızlara Toz derak& 2 > müeıtifleri eserlerini vermişler ve onları 
oynamağı tek1if etti. · Poudre de myrrkc l > takiben meşhur Edgar Ponun hikayeleri Avrupanın orta zamanlarında en muh-

Bu oyunu bilmediklerini söylediler: Poudre d'irie · 1 > ile insanları usulü dairesinde korkutmak kem şatoyu bile bir çok yeni dehşetler 
· Bunlar ince bir elekten · 1 le b · h ı· · · · r l o 1 _ Şimdi size öğretirim, dedi.. r n ere ir itıyat a. ınc gJrmıştir. ve e sane er sarmıştı. şato arda kalan 

Ve kısa bir zaman içinde öğrendiler. kullanılır. Herkes çok iyi bilir k~. tam manasile her l\angi misafirin k.aryolasının perde-
Bundan sonra alqamlan sık, sık iskam- ODOL ~dman edllmedikçe, adaleler zayıflar, lerinde hayaletler ve cinler peyda olduğu 

il J d uevşer: hü1asa faydasız bir bale gelir. rivayet edilirdi. Hatta iblisin bizzat gö-
b · oynuyor ar ı. Alkol 'l 

Onu bir kene bir pazar gÜnÜ akşam 9 7 Kmm MOKEMMEL DIR KORKU VO- ründüğü şayi olmuştu. 
Sal~ 25 

Yemegwine davet ettiler .. Bundan aonra ' > CUDUMUZ iÇiN FAIDELIDIR Fakat zamanla bunlara da inanılmaz 
Sabarin O 04 

haftada iki üç akşam yemeği beraber ye- ' > olmuştu. Binnetice korka ınekanizması-
Mente esansı O S 

diler. Bir kaç kerre oda kirasını geciktir- ' > Amerikanın Harvard üniversitesi pro- nın, idmansızlıktan tavsamağa başladığı 
Karanfil esansı t 

mek için müsaade istedi. gaye az fesörlerinden Dr. Valter Kanon «ıshrap, muhakkaktır. Ş~an ve zengin bir i§ 

ffiLISJN GöRONDOC.O DEVIR 

Yaz tatili için Paristen gittiği vakit, j açlık, korku ve hiddet dolayısiyle husule adamı, daima otomobil ve uansöre bin-
matmazel Emiliyeden gizli olarak, mat- SVİ1!re 1-!'PdP..ral gelen bedeni değişiklikler> isimli kita- mekten hasıl olan gevşekliği gidermek 

mazel Hortansclan da gizli olarak borç konse~ttin iıetimaı hında cmükemmel bir korbanun ekseri- için küre~ çekmel: veya ona benzer bir 
para bulabilmişti. Bı>m. 16 (Ö.R) - Federal konseyinin ya vücudumuz için faydalı olabileceğini idman makinesi üzerinde çal!§mak z:aru-

Bundan sonra onlan on ay habersiz bu~ünkü ictimaında umııml ekonomi de söylemiştir. Fakat bugünkü insanlar retinde idi, biiyük hir kısım ahali de ken-

d Emil nih dairesi reisi ham halinde İsvicreni.n ih- ... k k ebeb"\ ha: b' d hi fa d 1 _L 

mahur şarkı: (Hala kanayan kalbimi aşk 
ateşi) 9 - .Raltımm hicazkar prkı: 
(Bekledim ta fecre kadar) 2 1 konuşma 
(haftalık posta kutusu) 21, l 5 Esham. 
tahvilat, kambiyo - nukut ve ziraat bor
sası (fi at) 2 l, 2 5 neşeli pllk.lar - R. 2 1, 30 
müzik (küçüle orkestra - Şef: Necip ~ 
km) 22 müza (Melodiler • PJ.) ı3 son 
ajans haberleri ve yannki proıp'ıtm 23, f S 
2~ müzilc (cazbant - PL) 

OPERAI.fo R VE OPERETLER: 
19,05 Londra (Regional) küçüle Mis 

Rosaliod. 
20,35 Budapeşte: Aida. 

21, 20 F rankfort: ldomaneo. 

21,30 Sofya: Tristan ve lsolde. 
BUYUK KONSERLER; 

21 ,20 Beromünster: Beeth.ovenin eser· 
leri. 

- ihtiyar, kiracı ·almak doğru değil
dir. llıtiyarların bin tfulü itiyatları, mız
mu:lddan vardır, hastalanırlar. ölebilir

ler .•• Kadın kiracılar! Aman Allah .. On
lardan hiç bahsetmiyelim: Gece sabaha 
kadar Roman okumak için elektrik ya
karlar ipek çoraplarını kurubnak için 
ütii ~parken evi yakabilirler. Size bir 
erkek kiracı lllzımdır; genç bir erkek.. .. 
Ve benim sözümü dinlerseniz bu kiracıyı 
~hbap vasıtasiyle bulmağa kalkı!!mayı· 
ntz. Ben sizin yerinizde olsam gazete
lerden birine ilan verirdim. Göreceksi
ni.2!, ne kadar kiracı gelecektir. 

bU'aktı. Matmaz · iye · ayet isyan tiyadarın.ı lcı,.sllamak üzere alınan eko- verecegı w or ~ s . ı e r ın ~ y- Uıini auni o &l'a.K. heyec.ana getirecek, 
duyarak: nomik teclbit'lere dair raT>l)runu ta1:dim dalı oldugonu ıddıa eder. Dr. Patnk adın- ürpertecek şeyleı- istiyoT ve temin edi- 21,20 

- Bu küçük mösyö bize de epey pa- etmimr. Bu raporn göre İwicrenin hu- da diğer bir Amerikalı aJimin sözlerini yor. 21, 35 
Droitvic.b: Beethovenin eserleri. 
Brüksel: Ber?ioz, Saint - Saens 

halıya maloluyor !.. dedi. bu bat ve din.er P."da maddeleri ihtivacı. 1 bittal>i fazla ifratHır buluruz. Bu sebepledir lci, horoz döğ\işl.eri bo- ve sair bestekarlann eserleri. 
Matmazel Hortans da içini çekerek: için bir sene kifayet edecek stoklar Ta~ devrinde yaşıyan insan, kılıç gibi ğa güreşleri, muhtelif diğer ba~nlar 22,05 Berlin: l-fi1deband, Andero ve 

* - Ben onu daha nazik zannediyor- mevcuttur. di lerile kendisinden bir kaç adon ötede- arasında kanlı truı.çlar tertı'bi dö~ül- sair bestekarların eserleri. 
ilk gden kiracı Alfred Griyel isminde cluml diye mukabele etti. ki avını yiyen kaplanı gördüğü zaman, mÜ!llÜr. 22,05 Brüksel IT: Weber. Massenet ve 

UZUR boylu, zayıf, sarışın, kibar ve mah- Fakat yaz sonunda bir mektup aldı- Slovak va'nın ln[!ilte- saçlan diken diken oluyor, belkemiğin- Fakat bunlar kafi dePfdir. Binnetice sair bestelcarlarm eserleri. 
cup tavırlı güzel bir delikanlı idi; Tat- lu. Bu mektupla bir de bütün borçlarını reye karşı ·ı·yasi d~n soğuk ürpertiler geçiyordu ki bugün- korku veren lcitaplar IW'e .ana .. ~kü 22.20 Kopenhag~ Senfonik kon5"T. 
ralı idi. Parise bir barkada çal1J111aia ödiyen bir çek yollanııştL " kü insan da aynı heyecana böylece kapı- zabıta edebivab vücut buJda. TüY.fer ür- 22,20 Stoklıohn: Beethovenin 7 nei 
baglamak üzere gelmişti. Annesinden ay- Bu hadise iki kız karde~i sevindirebi- Vaziyeti lal>iJir. perten, yürek oynatan aoğl:ık terler dök- ııenfcmmi. 

rılmıı olmaktan duyduğu kederden utan- lirdi. Eğer mektup şu haberi vermeseydi: L d O korkunç manzara karşısında taş dev- türen zabtta edebiyatı.. 22,35 
d 8 _, __ ,_adan zup·· pelik gooerme- y '- d vlenı·.,,,orum 11~L > on ra, 16 (A.A) - Avam kamara- . . 1 d d ~.L 1 d_,_,, F- '- d . . ail . L k rna an, l&Wll .... < aıı:m a e .r ••• an.. d B B tl Sl vak b"'-''- . . rı ınsanın a nıo an a ııoKua. ter er oa:u· a&at taf evrı msam ve ese oıı:uma 

Brüksel: Debl?Slly, StraTinski ve 
sair bestekarların eserleri. 

d bah _ ..ı· d M h k'-ak · b" kızJ l 'yor sına ' u er, 0 UAwnetinın l l" d-._ h · ti b 1 d h h 23 40 en seuıyor u: u a 1': zengın ır a ev enı • vaziyeti ile alakadar olarak aşağıdaki uyor - ve ana e em.mıye isi - avu- i sey i iç şiio c.>!!İZ ki bu kjtaplann yü- , 
Odayı gördükten sonra hemen pey du. beyanatta bulunmuştur : 

1 

cu ve tabanlaınmn altı terliyol'da. züne 'bakmazdı. Zira a~ kadal' za-
Hamburg: Hande! ve Mozartm 

eserleri. 
verdJ. iki kız ltardeJ, müteessir gözlerle biri- .. Bratislava~ İngil!2'. konsolosu, bü- işçile~, tutacakla:ı şeyi .ellerinden kay- ten korkudan deli gibi olmuşlardır. Ak- 23,4S 
. Daha yeni kiracılan evden çıkmadan birlerine baktılar. tun Slovakya ıçın İngiliz konsolosu ola-

1 
masın dıye, umumryetle ııe b~lamadan Jam evlerine geldikleri valı:it, artık yorul

kapı tekrar çalındı. Bu defa kısa boylu. Demek gelmiyecekti .. Bir daha gelmi- rak tanınmak üzere Sl?v~. h~~eıin:- 1 önce avuçlarına tükürmeği adet edinmiş- muş olan korku guddelerini dinlendirmek 
esmer ve görünüşü, pek o kadar kibar yecekti. öyle mi). deln agrema~ al~ıştır. Ing~ ~ükumeti, l~rdir. Taş devri İnsanın avucuna <kor- ve <vazife harici> çıkartılmak arzusun-

HilveTSam [: Beethoven, Brah
ms, Sdıamarınm eserleri. 

ıik - -'- lmi ti." M ~----• . 1 . d ta d kla • · ••ssiz S ovak hUkümetine bu tedbırm de fac- k .. k.. .. d ç·· k" d . d d y olnu;ran bir de · anu ge § a~ Biribır enn en u n ı n ıçuı """ • to bir tanıma demek olduğunu bildir-~ u> tu urtuyor u. un u o sıra a ın- a 1r ar ... 
Hortanı odayı daha evvel san;ıma veT- aeasiz çdcildiler. Ve odalanna kapanarak miştir. sanın, kaplanın hücumundan kurtulmak Taş devri adamı, ne kadar babayiğit 
diğin.den duyduğıı bir sevinçle: saatlerce ağladılar ... Bom bQ§ hayatlann- üzere derhal bir ağaca tırmanması ve br- ve cesur olursa olsun, herhalde tatlı aşk 

m•-şbr-:~::::.üteessifİ!D. fakat oda kiralan- !:;n:~~ .. Alfred öyle geniş bir yer tut- Hollivudda spor ::::~a!:n~:tuğu yerin elinden kay- :~::1.:::!:~ :t;;ten teskin edici 

Yeni kiracılan gittikten aonra. kapıcı- - Franmndan - O insanlar, yanılarak geziyorlardı. Ve Korkulu rüyalar, tabiabn bu guddelere 

ODA MUSiKiLERi: 
16,05 BCTomönster: fsviçre ev musi-

18,0S 
21,20 
2 f,20 
23,25 

kisi. 

Brüfı:sel n = BeethoTenİn eM"leri 
Bre91av: SehubCTtin ~leri. 
Breslav: .Sdıubertin e!!erleri. 

Ooyçlandzender: Lotti Te T e-

lemamım eserleri. 

ya odanın kiralandığını ve bir daha k~: ---~ m er ak l art l yor ölesiye lorktuklan zaman kaçarken de kendiliRinden yaptırdığı bir idman usu-
ıenin kendilerini rahatsız etmemdenıu ÜallZJ•gdekı• geçı•t öyle ... Kurtulmalan veya ölmeleri. Koş.o lüdür. Bu rüyalardan insan, kalbi çarpa- SOLISTLF.RIN KONSERLERi: 

k Hollivudda apor merakı gittikçe art- 2 3 3 S r:- _ LL_ ~ Lıl 
bildirdi ve hafif adunlada adeta kop o- maktaki sürat ve kabiliyetlerine bağlıy- rak uyanır ve bazan kana. füzumundan • r rBDLnlrt: 'ı'""rıı; ar. 

_L. _ •• Alfredin 0 • maktadır. Bu yüzden de kumar ve dan• 19 25 V 
•A merdivenleri çuup mosyo dı. Sonra en yakın ağaca tırmamrlardı. fazla Adrenalin döküldüğü için uzun bir • iyaım.: WoU ve pfitzneriıı f&r• 
- _ı_ resmı gibi eğlenceler, yıldızlan artık eak.iıi ka- lal 
ak•am t--ınacağı odayı havalandınmu~ Bir ağoçla tehlike ansındalci mesafe lcuru r:aman için uyku kaçar. an 

'Y ~ dar cezbetmiyor. Hollivud gençliği tim- 21 00 Hil ı K L 

lçl·n penr,.relen· arkasına kadar açtı. 8 ... cı.TanA...-T ı İNCİ SAHİFEDE - ve ölü r•yırlardan ibaret olursa, belki Fakat bugünlerde insanl•~n korku • venum : oro s:onseri. 
y- - ~ n.awu.· a di buz veya çimento pist üzerinde patinaj ..-- -~ * duğunu yazıyorlar. . k de ayağı altından kayar. ve kaçan insan guddeleri lüzıunundan fazla yorgundur 22,0S Vartova: Şopenin eserleri. 

. . . ver Berlin, 16 (o·· .R) - +u '--A-dan be.rı. yapma ta, ping - pong veya aalon golfü d dir k b H M&yö Alfred aessa, ıntızamı se • JJO ııaıw. Ü!JCrdi.. işte onun için · i ta iat, onun sanınz. er g-ün bir haı:p çıkabilmesi ih-
Ik kız L--d dala Varşovada bul""'""'akta ol.an. Leh sefın ile vakit geçirmekte, böylelikle de atüd-nazik bir kiracı idi. i ıır.zu eş 0 - ~ tabanlarını da terle ıslatıyordu. timal dahı1inde göriilüyor. Onun için ro-

. • k vazı"fesi ı...ft"'"'a avdet etmiştir. yodan uzun müddet uzaklaşmadan spor 
nna b&yle bir kiracı bulduklan ıçın en- ~ tI d'' Lük" Bu esnada korkan insanın vücudu için- man efsane, hatta korkulu rüya bile 

Berlin, 16 (AA) - Hi er, ~ . - yapmak imkanını bulmaktadır. 
dıleımı• • tebrik ediyoxlardı. · da kain Eifel de de daha mühim hadiseler cereyan et- mezkfu- guddelere <vazife harici> yük-

senburg hududu ~vaz:n . . . Clark Gablin en fazla sevdiği sporlar, 
r ---lenn· birinde üst kattakı aile epey M 1 vası cıvarmdaki ıstih- mekteydi. Cuddelen.· kanına adali kuv- lenmi, haksız bir cezadır denilebilir. 
uc:cc; dağı ve oze 0 . . . avculuk, nişan atmak ve ata binmektir. 

bir kavga ettiler. Ertesi sabah iki kız kar- kfunlan teftiş etmiştir. Mumaileyh istih-
k,,_,arın bu""tun·· teferrüatı hakkında Robert Taylar ve Barbara Stanwyckin 

dea konuşuyorlardı. illlll d tla ı gil 
'Y d d "' malum.aA t a,_, .. ve muhtelif ~ .. ~lerle gö- e a rma o an sev eri pek mecıhurdur. _ y ukardaki gürültüyü uy un mu r uı~ ~ v 

F ı__ d ...iicnıfü:tür. Oyun. cu sıfatiyle olduğu kadar seyirci 
- Evet r~k korktum..· a~t ev .e • ........--...... d kıtal t afın f l d p 

Y- d B Hitler, daimi hu ut . arı. :ır - 11 ııby e e olo amatörleri arasında 
bir erkek olduğu için, teselli bul wn.. ı- ılan uh be talimlerını sey S T R dan yap m are - pencer racy ve obert Montgomeryi, 
liyor musun evde bir erkek oluşu insana ttikt sonra tahtelarz mahfuz ma- fil . _ ı,, ı1 da d D --' Zaru re en tank to l m ımaıatç an arasın a a. •.7, -
emniyet veriyor. Hem de para getiriyor. halleri aoır mitralyözler ve , p a- ,_ Wal W . Ra C f 

• ' •• o hh kubbeleri ihtiva cx:, ter agne.n ve ymond ri -
E.miliye içini çekerek: . rıyle ınucelıhez zır . fith" _,ı_ _ _ı b"lir" 

alı ki · dahilt tertibatını gezmış- ı zıa•ecıe ı ız; 
- Evet, dedi, artık öyle ştım ;ıen tepelenn James Stewart, abi gibi, fat sporlan 

erkelı: kiracıdan galiba va.z geçemiyece- Treves, 16 (A.A) - Bitler~ garp. hu- meraklısıdır. Halbuki Kalifomiada da 

Yugoslavyanın siyaseti 
değişmiş değildir 

.,..••Pni _....,......,. llL !SUI~ 

Eg-e Tiyatrosu 
Temrç:ifleri 

innetpaşa Bıılvarında 
Tayyıh Şen Şakrak 

Ve Arkada,ları 
REJİSÖR: 

AHMEr YEK!'A BiR 
Türkiyeııbı tarmınnş sanatkarlan 

topluluğu. 

Bu Aksam 
.A 

NERON iim. dutları istihkamlarınd~ yaptıgı. teftiş}~ iklim tatlıdır. Onun için bo artist oldukça 
Para meselesi tahmin ettikleri gibi ÇJ]t- re devam ederek bugun de Sarre mm- hafta sonu tatillerini Hollivud ve civa- (4) PERDE TARİHİ DKA.M 

madl. Parayı !L-'-ci ay ilk ay gibi peşin ıaL--ı te~:a e-~.,+;... dak' d vl d • k k k k Temsilden ince_ ...... varı'yete 

Prens Pol'un It~lya seyahati yeni 
bir anlaşmayı mucip olmam1ştır 

~ ,..~-... ·~ ~~ nn ı ag ar a geçırere yaz ış aya B lgr d 16 (Ö.R) Kral 'b' · tl d W • rniştir' iki ---
l ak alın dıJ o ·· - -1.~ ise dört . A e a , - naı ı prens i re e cgışme. ve esasa istinat ve-... o ar a ar. vçuncu a.7"6' k k bul "" .._. 

d yapma ım anını uyor. Pol ve zevcesi pl'enses Olga saat 9.30 da ebnektedir : Ideoloı'ik veya strateJ'ik her -ecw:.zr~~~_...-
b .... giln geçikerek aldılar. Mösyö Alfre l 1 

-y l r o R s A Diğer artistler amsında, apor merak- Belgrada gelmişler ve parlak şekilde devlet blokları haricinde kalmak kararı 
pek utanıyordu. Paraya çok ihtiyaç an 19 lw olup biç bir spor yapmıyanlar da nr- karşılanmışlardır. İstikbaJde majeste ve Yugoslavyayı diğer Balkan devletle- !,llHUllDllllHIBIUIUllHllllllHUıı~: 
olmasına rağmen, onun fazla sıkıldığını - - dır. Bunlar da: Ceorge Raft, Carolo kral ikinci P.iyer, kral naipleri, başlarm- : rine ve bilhassa Romanyaya bağhyan = 9 Eylfıl otel14 = 
gören Hortanıı: ÜZÜM Lombard V. S.. beyzbol veya futbol :~~aşvekil ,~:_~vetkoviç old~ğu hal~ taahhütlere bila kaydüşart riayet. S 5 

- Aman, dedi. Sakın para meselesi 424 Albayrak tica. 14 16 25 ediple.mü himayelerine almaktadırlar. 1 u. t':t..er~ ay. me = hreıs-, Zagrepte çıkan yarı resmi •NovosU. 5 açıldı 5 
için sıblmayınız, mösyö Alfred, insan 153 E.maf Ban. 14 75 15 25 M W t Al J ı_ _ _ b L erı, ya ve et er azır ! gazetesi diyor ki : Prens Pol ve B. Mar- : : 

15 16 ae es ve Ol.lilm oıu maçı aey- bulundular. kovi,. sadece İta"'- ve Y osla ara- : : 
halidir, herkesin sıkın~sı olabilir. 40 K. Taner t · '- t_ı _ _ı___.__ Sal bildirdi ..,. •y.s ug vya • Eski İ · iJ -T to 14 16 re mıye ço~ nıera~aınıu. ahiyetli mahf ellerin · · · ğine smda mukarrer olan temaslan ifa il : ' Zllll1' e yeni imar sahasını• 

Delikanlı: 49 :M. j. aran 13 13 50 Bing Crosby n Al Jolsonun baılıca göre İtalya seyahati ne mahiyette olur- iktifa eım~~'erdir. 1:'----n bu "-----'--~ :_ yekdiğerine bir1.....&:.....- ve İzmirin 5: f 1 d di Aylığı 24 Akseki Ban. ~ ~ ""1U~lil.r ~J.Cll 
- Maalese matmaze • eünk. .. 7 Suphi Erkin 12 50 12 50 merakla'l'ı, at yetiştirip koşulara iştirak sa o~un hiç bir yeni anl~ akdini dan yeni bir şey beklemesi için hiç bir 5 en mod~ ve .asfalt ~ddesiylc ma-3 

verirken daima sıkılacağım: ç· u zen· 697 YekUn. ettirme.ktir. Bunlar ayrıca. Hollivud ve mucrp olmamıştır. Bazı ecnebı gazetele- sebep mevcut olmadığı evvelden bildi- : ruf ve m~ltir l'e bilhassa çarşıya: 
gin değilim.. 677076 t Eski yekUn cinrında bir çok lloşu yerlerinin hisse- rinin bu husustaki :neşriyatı hayalden rilmi~i.. : yakınlığı ile eh~nmıiyeti bil' kat da-: 

Zaman geçti Günün birinde mösy.ö 677773 i Umumi yektin darlan bul ahadrrlar ibarettir. Prens Pol ve B. Markoviçin 5 h.a artan İsmet paşa lıuJvarmda yeni S 
AIEred, ög"leden sonra eve giriyor ve bır No. 7 12 50 B'' .. bunm · . temasları iki bükü.met arasın.da mevcut Anti k-'-1rrrıın pakt : smem:ı Y31111lda bu. kene inşa ve tef-: 

k 8 13 utun unlardan başka, HoUıvudda olan dostluk münasebetlerini te ·ı ve ----~ : riş ettiiinü:r 9 Eylil otelini küşat - : 
daha yemek yemek için falan sokağa çı • No. 13 50 çok para getiren bir iş de, her hangi bir tasrihe matuf değildi Zira 937 :nesi.o,. Ye Japonya 51ectik. Fiatler pyet ucuzdur. Te:ı: 
mıyordu. Günün birinde bizınetçi onu: ~~: l~ 14 50 91>oru salonlarda yapabilecel: bir hale de Belgradda akdedilmiş olan İtalyan Tokyo, 16 (Ö.R) _ İyi haber alan 5edecek sayı:a aüfierilerimiz.in ı.u: 
elbiselerini süpürürken ceplerinde ekme 11 17 75 sokmaktır. Künkü, s1a.dlara ve diier spor Yugoslav anla.şınalan bu münasebetle- menabiden bildirıldiğine göre kabineııi:n 5 halde memnun kalacaklannı anı- :S 
kırıntıları bul~. Bunu haııunların• No. zEYTiNYAtrl merkezlerine gimıeltte giiçliikJerle kaTfl.- rin mesut bir şekilde inkişafı için her içtimaında başvekil baron Hiranoma :Janmla bildiririm. : 
haber verdi: 156000 kilo Muh. tüccar 33 40 lqaa yıldızlar, bunları evlerinde yapmak n~ Ihımsa evvelden tahmin ve tayin et- Anti - komitrtrm palrtram takviyesi me- § Sahihi E 
-Zavallı ddikaıılı. açltk.tan ölecekl. ZAHİRE imkhuu bulunca büyük manaflardan mışybululanuyordu.d.. selesinde ıWaştıncı bir şekil teklif et- : MEHMET ve HASAN : 
Bir bafka defa dıo. şöminenin içinde 220 ton Buğday u~s vy~m ıger barlc! münase- mqür. Bu tekil askeri mahfelleri k - 1 - 13 : 



SABll'ES YENi ASIR 

IZMIR SULH HUKUK MAH- I 1 T k l IZMIR TtCARET MARKE. 
KEMESINDEN: zmir va ıf ar müdürlüğüı1den : MESINDEN: 

Selime ve Mustafa ve Hediye- Muhammen B. Davacı hükümet caCldesinde bi-
~ nin f&yİan mutasarrıf oldukları Lira Cinai N. Mevkii Vakfı zimk kite sahibi Tevfik Doğangün 

lzmirde ismet pafa mahallesinin ve ili avukat Rauf Onuraal tara-
Alp arılan sokağında ki.in 38 No- 72 Dükkin ıS/626 thaaniye thaaniye camii fından müddeialeyh lıtanbulda 
da kayıtlı olan ve kısmen harap 72 « 52/2 Gedikli Batçı mescidi Mahmut pafada (143) numaralı 
bulunan ve evvelce tamamına 100 Ev 63/8 Karantina hamam S. H. Osman Pf• ticarethanesinde m.anifaturacı ha-
ı200 lira kıymet takdir edilen ev 72 Dükkan 96/20ı tkiçeımelik C. Asmalı mescid cı Cafer zade Cemıl Dilan aleyhi-
mahkemece verilen izalei fUyu 124 « 1ı0/68 Hisar önü Hisar camii ne açılan davaya müteallik arzu-
kararına istinaden 19-6-939 tari- 40 « 112/25 Çangın ç. « hal sureti ve davetiyenin ilanen 
hine müsadif pazartesi günü saat 144 Ev 115/2 Haftani sokak « tebliğine rağmen muayyen günde 
ıs de lzmir ıulh hukuk mahke - ı40 Dükkan ı27 /ı4 ı ci belediye « hazır bulunmadığından dolayı hu-
mesi salonunda satıfı yapılacak. ıso Ev ıSl/3 Kefeli Toraman mescidi kuk usulü muhakemeleri kanunu-
br. Bu artırmada tahmin olunan 120 « ı52/16 Kirpi sokak « nun (401) ci maddesine tevfikan 
bedelin yüzde yetmİf beti niıbe- 60 Dükkin 132/ /84 Hisar meydanı Hisar camii müddeialeyh hakkında gıyap ka-
tinde bedel verildiği surette tali- 630 Ev 196/320 1 ci kordon Bezmi ilem rarı ittihaz kılınmıt ve bir g\ina 
bine ihalesi yapılacak aksi takdir- ı8 Dükkin 293/23 Tepecik Altay S. « muamele yapılmıyarak tahkikat 
Cle satıf 15 gün daha uzahlarak 18 « 294/25 « « 30-5-939 salı günü saat 10 na talik 
ikinci artırması 5-7-939 tarihine 110 Ev 298/ıl Menzil sokak Yeni mazbut edilmit olduğundan mezkUr ka -
müsadif çarfamba günü .saat 15- 84 Dükkin 302/58 Halimağa çaıJllı Ommügülsüm nunun 141 ci maddesi mucibince 
de yine dairemizde yapılacaktır. 450 « 364/46 Anafartalar Şamh Saide gıyap kararının ilan ıuretile tehli-

Gayri menkul üzerinde hak ta- ı70 Ev 389/3 Berberzade Emetullah hatwı ğine karar verilmekle karar ıure-
lebinde bulunanlar ellerindeki 100 Dükkan 404 Hal binası Mezarlık batı ti mahkeme divanhanesine talik 
resmi vesaikleri ile birlikte 20 ıoo « 405 « « kılınmıf olduğundan mumaileyh 
gün içinde dairemize müracaatla- 100 « 406 « « Cemil dilanın muayyen gün ve 
n lazımdır. Aksi halde hakların- 100 « 407 « « saatte lzmir ticaret mahkemesi 
da tapu sicilli malum olmadıkça 100 « 408 « « tahkikat hakimi huzurunda asa -
paylatmadan hariç kalacaklardır. ıoo « 409 « ,, leten veya vekaleten ispah vücut 
Müzayedeye ittirak etmek isti - 96 « 410 « « etmediği takdirde kanunu mez • 
yenler kıymeti muhammenenin 96 « 411 « « ki'.irun 405 ci maddesine tevfikan 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 72 « 412 « « bir daha muhakemeye kabul edil-
akçası veya milli bir banka temi- 100 « 426 « « miyeceği tebliğ makamına kaim 
nah getirmeleri lazımdır. Gayri ıoo « 427 « « olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 
menkulün vergi ve sair kanuni 100 « 428 « « ı674 (982) 
mükellefiyetleri satıcılara ve yüz- 100 « 429 « « 
de iki buçuk dellaliye ve ferağ ıos « 431 « « IZMIR 1 nci iCRA MEMUR-
harçları alıcıya ait olup ihale be- 108 « 432 « « LUGUNDAN: 
deli defaten ve pefin ödenecek- Yukarıda müfredatı yazılı kiralık dükkan ve evler teslim tarihinden\' lzmirde Karataf tramvay cad • 
tir. itibaren 940 gayesine kadar on beş gün müddetle açık artbnnaya konul- desinde eski .242 yeni 220 numa • 

Şartname 24-5-939 tarihinden mU§tur. ihaleleri 25. 5. 939 per§embe günü saat onda Vakıflar idaresin- r~lı hanede ıken elyevm ikamet
itibaren herkesin görebilmesi için deki komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat yüzde yedi b\lçuktur. gahı meçhul bulunan salamon oğ-
açıktır. Ve gayri menkulün evsa- Talip olanlar o gün Vakıflar idaresine müracaatları. lu muse mizrahi varisi ve mah -
fı da tartnamede yazılıdır. 13, ı 1, 21 1599 (973) dumu Yuda mizrahi tarafına: 

L2 

HELM u 
t 
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1 ,, .1 ,, 
o urun 

gacSfa!lk-
farın.. 
miGro#Cı-
rını F 

kökunden 
- femix?er. 

, ....................................... .... 
SALONDA AT YARIŞLARI 

Her Yerde 
ihaleyi müteakip mütteri veri- lzmirde lnönü caddesinde Yu-

len müddet içinde ihale bedelini da kızı coyaya 4000 liraya ipotek- . 
vermediği veya veremediği tak- Nafıa vekalet.inden: li borcunuzun hitamı vadeden iti- Oynanır Bir 

aile eğlencesidi 
dirde gayri menkul tekrar ıs gün haren faiz ve masrafla birlikte 30 
müddetle artırmaya konulup bu Eksiltmeye konulan iş: gün içinde ödemeniz ve takip ta-
artırmada en çok bedel verenin ı - Adala regülatörü İnşaatı keşif bedeli (376,027) lira (62) ku- lehine kartı bir itirazınız varsa 
üzerine ihalesi yapılacak arada ruştur. tebliğ tarihinden itibaren on gün 
tahakkuk edecek ihale farkı hiç 2 - Eksiltme ı7, 6, 939 tarihine rastlıvan cumartesi gÜnÜ saat 11 içinde bu itirazınızı istida ile ve-
bir hükme hacet kalmaksızın ve- de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu ya fİfahen icra dairesine bildirip 
cibesini ifa etmiyen müfteriden odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. bedava vesika almanız lazımdır. 
tahsil olunacaktır. Daha fazla ma- 3 - istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele proiP.si, Bavındırlık Bu müddet içinde itiraz etmezse-
lumat almak istiyenler dairemizin işleri genel •artnamesi, fenni şartname ve projeleri (lS) lira (80) ku- niz veya 30 gün içinde borcu öde-
935-1262 sayılı dosyasına müra. rus mukabilinde sular umum müdürlü~nden alabilirler. mezseniz rehinin satılacağı öde. 
caatları lüzumu ilin olunur. 4 - Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin (18791) lira (10) ku- me emri makamına kaim olmak 

1678 (976) nQluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacaiı günden üzere tarafınıza ilanen tebliğ olu-

IZMIR ASLiYE MAHKEME
Si 2 nci HUKUK DAiRESiN -
DEN: Sayı: 939-1004 

lzmirde Etref pafada birinci 
Süleymaniye mahallesi Kavaklı 
pınar caddesinde 18 numaralı ha
nede mukime Mehmet kızı Leman 
tarafından lzmirde Etrefpatada 
ikinci Süleymaniye mahallesi 
Hüseyin efendi sokağı 38 No: da 
arabacı Mahmut aleyhine açılan 
botanma davasına mütedair dava 
arzuhal suretiyle davetiye varaka
sı müddeialeyh Mahmudun ika • 
metgi.hının meçhuliyetine meb -
ni lzmirde çıkan Halkın sesi ga -
zetesinin 19-4-939 tarihli nüsha
siyle ili.nen tebliğ edildiği ve tah
kikat günü de bildirildiği halde 
müddeialeyh tayin olunan gün ve 
saatte mahkemede hazır bulun -
mamıt olduğundan hakkında mu
amelei gıyabiye icrasına ve tah -
kikatın 9-6-939 Cuma günü saat 
ona talikine karar verilerek bu 
bapta tanzim kılınan gıyap ihbar
namesi mahkeme koridoruna asıl
mıt olduğundan müddeialeyh 
Mahmudun tayin olunan gün ve 
saatte mahkemede hazır bulun -
ması veya bir vekil göndermesi, 
aksi takdirde bir daha tahkikat 
veya mahkemeye kabul edilmiye
rek gıyabında hüküm verileceği 
tebliğ makamına kaim olmak üze
re ilin olnur. 1683 (983) 

ID~ .AliRiza 
•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıktan Operatörü 

Her gün hastalannı saat üçten son
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 
kordon• 222 munaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TEl.EFON : 2!187 
C/fiL7.ZZ71ZZZZ7177,ZZT./'.z7-'J!!J,"7.?.Zıı 

tZMtR BELEDiYESiNDEN: 
Beled iyenin lzmir gazetelerin • 

de neşrettirmekte olduğu ilanların 
batk&tiplikteki tartnamesi veç -
hile bir senelik nefir ücreti eksilt
mesi 23-5-939 salı günü saat 16 ya 
uzatılmıttır. Muhammen bedel 
1575 liradır. lttirak edecekler 129 
liralık teminat makbuzu ile encü
mene gelirler. 

en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe nur. ı676 (98ı) 
ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu i,e mahıuı olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri ~hr. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede vazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz muka-
bilinde vermeleri lizımdır. 

Postada olan gecilaneler kabul edilmez. (184ı) 
ı1. 22, 27, 7 ı648 (984) 

lzmir Defterdarlığından: 
İcar D. Muhammen B. 

No. Lira K. 

485 Cumaovaaı Sançay mevkiinde 8738 metre mu· 
rabbaı çekirdekaiz üzüm bağı. 40 00 

53ı 00 492 Ceza evindeki Bakkal dükkanı 
493 Osmaniye cad. Karaosman oğlu hani İçinde 

26/29 No. oda. 38 50 
494 Tepecik Bahçeler sokak ı8-20 taj No. lu dükkin. 50 00 
495 K~ıyaka Osman zade intikam sokak 17 taj No. 

dükkan. 24 00 
496 Tepecik Ak,am sokak 32 taj No. lu Ev. 36 00 
497 Şehitler Havai 1529 No. lu sokak 1 tai No. lu fırin. 60 00 
Y ukanda yazılı emvalin bir senelik icarları ı 7, 5, 939 tarihinden 

itibaren ı 5 gün müddetle açık artırma usulile müzayedeye konulmu,
tur. ihalesi 1, 6, 939 tarihinde per~mbe C?ÜDÜ saat 14 de Milli Emlak 
müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden 
yüzde 7 ,5 depozito akçesi yabrmalan ve ceza evini tutacakların ha
pishanede bakkallık yapabileceklerine dair müddeiumumilikten mu
aaddak vesika ibraz etmeleri, aksi takdirde müzayedeye giremiyecek
leri ilin olunur. 

ı1, 27, ı633 (985) 

lzmir atış ve 
den: 

atlı spor kulubün-

• 
Kulübümüzün senelik toplanbıı 20. 5. 39 cumartesi günü saat 17 

de yapılacaiından izalann t~rifleri rica olunur. 
1677 (979) 

-------------··-------------
Zayi 

lzmir ikinci noterliğinden tas
dikli olup noterlerde ve bankalar
da ve bazı muhakimde ve veraset 
vergisi hakkındaki resmi evrak -
larda ve kardetim Ahmet tabakla 
yaptığım itlerde kullanmıf oldu • 
ğum emine namına mahkUk ve 
937 tarihli mührümü 3 ay evvel 
zayi ettim. Yukarıda mahalli is· 
timalini bildirdiklerimden maada 
mezkur mührümle memhuren zu-
hur edecek evrakın hükmü olamı
yacağını malum olmak üzere ilan 
olunur. 

Kemalpaşa 

Kiraz 
Panayırı ' 

Panayır 20, 2ı, 22 Mayıs 939 
günlerinde yapılacaktır. Ke -
malpaşa kulübü tarafından 
spor eğlenceleri yapılacak ve 
temsiller verilecektir. Ziya· 
retçilerin her türlü istirahat • 
leri temin edilmittir. 
Baharın emsalsiz güzellikle • 
rini de tafıyan bu panayın 
kaçırmayınız. 

Panayır komitesi 
Aydında aüzel hisar mahalle - 13-17-19) 990 

ıi 50 sayılı evde Emine Akyurtlu .. ••••• ••••••• 
ı• (977) -• 

Ooktor 

Sami 
Operatör 

Kulakçı 
Kulak, Boğaz, burun 

hastalıkları mütahassısı 
Muayenehane Birinci beyler No. 42 

TELEFON : 2310 
Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 

TELEFON : 3668 
1 - 13 (750) 

,. ' .1 PAR t S FAKOLTEStNDEN lJ 
diplomalı 

DİŞ r ABİPLERİ 
Muzaffer Eroğul 

VE 

Kemal Çetindeğ 
llastalnrını her gün sabah saat 9 

elan başhyarak Beyler - Numan za
de • 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

Günıük bir pazar 
açıldı 

Şükrü Saracoğlu bulvarı ile Mimar 
Kemaleddin caddesinin birleştiği 

YERDE 
OSMAN BAKKALOCLV 
Keten iplikleri, balıkçı, perdelik, bükülü 
büküsüz, her nevi ipliklerle makara ve 
hazır yorgan çarşaflan, çarşaflık, yatak
lık gibi bir eve lizım olan dokumalar 
toptan fiatine perakende yalnız bu pa
zarda satılır.. Bu gibi ihtiyaçlarınızı 

buradan almak menfaatiniz icabıdır 
1 - 26 (922) 

Zayi 
Akseki ticaret bankası ödemit 

fUbeıinden aldığım 9ı 1 numaralı 
200 liralık aksiyon2-131 7-669 nu
maralı yirmiter liralık iki muvak
kat hisse senetlerim zayi olup ye
nilerini alacağımdan eskilerinin 
hükmü olmadığı ilin olunur. 

ödemitte lakeçeli mehmet oğlu 
Şükrü. ı675 (980) 

(E. Halkopulos) 
ltalyan hastanesi doktoru E. 

Halkopulos hastanenin kapatıl • 
maıı hasebiyle Alıancak Türkkal
bi sokaiında 13 numaralı esiri 
Sıhhat evine naklettiğini sayın 
mütterilerine saygı ile bildirir. 

ı~ 874) 

İZMİRDE HER TÜTÜNCÜDEN ARAYINIZ .. FİATİ (100) PARADIR.. 
UMUM DEPOSU : İZMİR İKİNCİ MIBÇILAR No. 8 - 10 MÜSKİRAT 

1 SER BAYİİ HÜSEYİN BAHRİ VE ŞEKİP TİCARETHANESİ.. .......... _. ................................ .. 

Kuvvet Şurubu 
Terkibinde 

iYOD, TANEN, 
glisero FOSFAT 

Vardır 

ZAFI UMUMi, KANSIZLIK, ROMA
TiZMA, SIRA<:A, l(EMiK, SiNiR 

hastalıklarına, cılız yavrular, yürüyemiyen, diş çıkaramıyan çocuklar, 
dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme isHdadı olanlar HASAN 
KUVVET SURU B U'ndan İçmelidir. Kanı arttınr, İştiha verir, 
,ifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmiş, İçilmesi kolay ve lez· 
zetli bir •urubdur. Küçük ve büyük her yaşta istimal edilebilir ... 

TELEFON 

HASAN DEPOSU tzmir T o p t a n Satış Merkezi 
Yeni Kavaflar tar.ısı No. 24 2862 

« « tzmir Perakende Satıf Şubesi 
Kemeralb Hükümet Caddesi 3180 

c c .W.ıyaka perakende Sahi yeri 
F 
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T. Bovven Rees l 
ve şürekası 

Messageries 
Maritimes 

Um dal 

____________ _,___ -

YENIASIB 

SAIUFE 
.IAlll(f t 

Olivier ve Deutsche Le· Fratelli Sperco 
UMUNIDENtz ş·· kA t L. • v A t AcEMTALıcı LTD. ure ası van e ınıe apur cen ası 
BEI·•.ENtc L1NES LTD. BIR1HCI KORDON REES G. M. B. B. HAMBVRG 

1 
ADRIA.Tf CA. S. A. Dl 

GERMANİA vapuru 15/11 mayıs ! BiNA.Si 2'EL. 2443 NAViGA.rlOHE 
LIYerpool ve TBEOPıllLE GAUTİEB yapunı 3 ha· arasında beklenilmekte olup Rotterdam .MİLOS vapuru 10 mayısta beklenl· 

man tMib.iade gelerek .,.ı c.tln ı.n~ Haınburg ve Anversa limanlan içlıı yUk LOND&A HATft ı :::r- 13 mayısa kadar Anvers,. Rotter- BARLE'ITA motöıii 17/i tarih.mde 
Glasgov hattı bul, Pire, Napoli ve Marsilyaya hareket alacaktır. . . , HERON vapuru 15 nisanda gelip al~en w Haınbuııı lçm yük gelerek ayni go.n. Pire, BrmdJsl, Trieıll. 

CVNARD LilfE KUMPANYA.Si 

• • • • • • • • • • • ed ktir ANGHYRA vapuru aym nihayetinde Londra için yük alacaktır. • ACHAtA . ve Venediğe hareket eder. 

BOSNİA vapuru 25 ,..,.. tmiblDde ;:. .W -· ve - lcla 111- :::ıen!lmAekte 01:..!:'~ ır:h:· BELGRA vtAN vapurll ili n!aııda yor. 21 ...;:::ı::.ı;; = = i BRİONİ motörll 18/5 te gelerek çat 
tahminen ~elip mal ç.kan.cak"" ayni dad konloada 158 numarada LAU- ..,Jdttv:' nversa m - Londra, Hull ve An.....ıea ııolip rtık dam. Bnmen .. Hambuıg İımımıan !:' p..,_ Leros, Rodosa hareket 
zamanda Liverpool ve Glasgov lle yük nHV'Al'MT llD ... 1...ft-caktır. için yük alacaktlr 1 ı:· alacaktır. BENT BEBOUL ve ŞER..tıd npur aeen- ZETS~KA P•L~OVİDARASI BATrI .....,._.. ' T A B L • t y E CfflA Dİ BARİ motörü 18/ 5 taribJn-

FERN 

....... _,, edilm • • ol BA A. KOTOB de aelir · .. t~_L__, p· N 11 ı..ınJ!ı tasma müracaat esı rıca unur. YUGOSLAV BANDmALI • "'ERPOOL lfA.2'2'1 HERAKLEA vapuru 13 ~a bek· a. •aynı gun ~WLU.Uuı, ıre apo 
'J.'ELEF()N : z 1 '1 5 • .,.V . ....,.. .... 't' Ieniyor .• Hamburs. Bre An MarsUya ve Cenovaya hareket eder. 

NEVYORK HATl'I . ((a.v ~.nJJ LESBİAN vapuru 20 nisanda Llver- ten mal çıkaracaktır. men ve vers- ZARA ınotö.rli 24/5 t.arihinde ıelir, 
.. TT..+T ... Lüks vapuru 14 mayıs 1939 par.ar gU- pool ve Svanseadan gelip yUk çıkaracak- AKMEMEN'l' B. SCllULDT ayni gün Pire Korfu Saranda Brindllıl 

FEfü~ıuı..ı.. motöril 16 mayıs tarihin- isimleri ve navlunları hakkında acenta nil Su.şak, Trieste, Venedik ve Pireden GLÜCKSBURG hazir . Trieste ve Venediğe hareket eder. 
de tahminen gelip mal çıkaracak ve ay- bir teahhüt altına giremez. Daha fazla muvasalM edip eyni ~ Köstence ve tır.. günlerinde bekl~';.~ven = LERO motörü 25/5 tarihinde gelerek 
nl zamanda Nev. York iç.in yük ala- tafsillit almak için T. Boven Rees ve Şr. Varnaya hareket edecektir. Deutscfae Leoante-Llnle dam Bremen ve Hamburg için 'yük ala- ayni gün Patmos Leros Rodosa hareket 
eaktır. nm 2353 telefon numara.sına mUracaat nl.OVCENn KRETA vapuru ıs nisanda Hamburg caktır. eder. 

Gerek vapurlann mu·.rasalit tarihleri, edilmesi rica olunur. Vapuru 20 mayıs 939 cwnartesi günü ve Anversten gelip yük çıkaracak. T AH L İ Y E : ROY Al.E lfEERLA.ff 

1~----------------- •• Kösten~?d:n avdet edip 21 mayıs 939 • GLÜCKSBURG vapuru halen lima- DAİSE KUMPANYASI 

T k 
pazar gunü saat 12 de.. kında acenta bir teahhilt altına giremez. nnnızda olup Hamburg Bremen ve An- HER 

C Z 
• t B Pire - Arnavutluk limanları - Kotor, Daha fazla t.afsil!t almak 1 in Birinci versten yUk çıkarmaktadır. CULF.S vapuru 18/S tnrihlnde . . ıraa an ası Dubrovnik - Split, Venedik ve Trieste- K do d 152 d ç UMDAL DEH .NORSKE MIDDEL- gelerek Amsterdam RotterdanıTe Ham-ye hai:eket edecektir. or n a numara a • • • • · burg limanları l_çin yük alacaktır. 

İzmir - Venedik - Trieste seyahat umum! deniz Acentalıiı Ltd. mtlracaat HAVS~JltlB, o.il.O SATURNUS vapuru !S/5 tarihinde 

KaPalal ,,.,. .... : 1888 
Sumayesl : 100.000.000 Türk lirası.. 

lllbe ft ajan adedi : 262 
Zirai ftl tiad ...... Buka muameleleri •ABA -RE 28.800 

tKRAJdYBVERECEK 
Ziraat bnkamndlı lcumhuah ft ihbarsız tasarruf hesaplarmda en az (50) 

Una buhmanlua -- ' defa çekilecek kur'a ne aşalıdald plloa göre ik
ramiye dalrhhımkm : 

' Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
' • 500 • 2.000 • 
' • Z50 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
111 • se • s.ooo 
Ut • • • ~ • 
160 • 20 " 3.200 • 
DİKKAT : Hesaplarmdald paralar bir sene içinde 50 liradan aşağl dUşmi

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Km'al.r senede ' clefa, t E)iOI, ı Birinci kinun, 11\Iart ve 1 Haziran tarih· 

leriııcle çeklleeektlr. 

: ....................... !!lm~------~iilmlllll!I~· 
~· .. - .................... ll\!Qll' ............ - .... ~~, 

t.dr incir ve 'Ozilm Tannı ~atış kooperatifleri Bidiii 

r A R f Ş ŞARAPLARI 
Ege bölgesinin nefis yq üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Dömisek ve kının· 

a Tari.J şaraplanm daima tmd.h ediniz. Sofranızda TARİŞ şaraplan eksik 
olmamah&r .. 

2' A. 8 l Ş slRKUi 
SaJ'Dl balkmma emniyetle arzedffiyor. Tariş sirkesi, halis flzilm sirkesidlr. 

2' A. R t Ş i.iZtlM BALI 
Teksif edilmlt taze ilzilm suyudur. Taze liziim su;yunmı büttbı hususiyetle-

rini taşımaktadır. Tariş üzilm balı en sıhhl ve mugaddi kuvvet şurubudur. I 
2' A R J ş İNCİR VE UZiiMLERf 

Fennin en son terakkiyatma uygun bir şekilde işlenmiş ve hazırlanmıştır. 
Zarif ambalijlar içinde ısatılmaktadır .• • 
Tariş markah nın.hsulit ve mamulatı her yerden arayınız. 

izmfr umumi satq mağazası : 
KEMERALTI CADDESİ No. 11 TELEFON : 4195 

1-2' (253) 

ECZAC-' 

ın 

Zümrüt 
DAMLASI 
Kolonyası 
Erkek Dişi 

MAS~, FEMİNEN, iki dns koku 
Bahar çiçeii • Altuı riiya, Limon çiçeği 
l'aqa, Son hatıra, Leylü, Mııııae1fe, 

amber, 7uemia 

Hilal Ec.zanesi: 

.'t{} 

Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Türlii Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çan çar 

Eczanesi Sıhhat 
8AŞTUBAK Btlylk Salepçlolla bam brpsmda.. 

müddeti: 7 giln.. edllmesl rica olunur. BALKİS vapuru 15 ıuyısa dÔlru bek- gelerek İstanbul Burps Vama ve Kös-
Gerek vapurlıırın muva.salAt tarihleri, Telefon : 4072 MUdUriyei leniyor. Dilnkerk ve Norveç için yUk tence limanlarına hareket eder. 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak- Telefon : 3171 Acenta aıa:.CAN BXPORT LİNES, İNC SVENSKA OB.İENT ı..tNEtN 
- EXCHANGE vapuru ll mayısta bekle-

niyor. Nevyork için yGk alacaktır. VİNGALAND motöril 23/S tarlhtnde 

Karaciğer. böbrek, taş ve kumlardan 
mütevelli sancılarınız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık şikayetlerinizi URİNAL lle 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez.. 

1 zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım bardak su içerisinde alınır. 

iNGiLIZ KANZUK 
"ECZANESİ 
BEYOOLU - İSTANBUL 
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Musolini yeni bir nutuk daha söyledi 
T orino' dan sonra ve 50 bin işçi önünde konuşan Duçe yine hem barıştan 

hem tehlikeden bahsetti ve Torino nutkunu tekit etti 

Fran.sız hudutları üzerinde Amerikanın protestosuna 
Bir taraftan Musolini diğer taraftan Japonya hükümeti sivil halkı bom
Hitler istihkamları teftişe çıktılar bardıman etmiyeceğine teminat verdi 

Roma 16 (Ö.R) - .Alqam pzeteleri 
Duçenin Fransa hududunda Monsein 
dağında ve vadisinde ve Şaterton dağın
daki istihklmları teftişe gittiğini birin
ci sayfalarında bUyUk harflerle neşredi
yor ve ıu tebliği neırediyorlar: 

Duçe mildafaa sistemhıln çok mühim 
bir cilz'U olan Monsein dal ve vadisi is
tihklmlannı teftif e~r. Diğer taraf-

tan Rocya Valone istihkAmlarmı da ı.i
yaret etmiştir. Bunlar, dabnı kar altında 
bulunan dağ ilzerindedir. Duçe Dora va
disinde tef t.ifine devam ederek Leevile 

lstihkAmma geçmiştir. Burası Şoterhon 
karşısında ve bu dağın tepesinde de Av
rupanın en yüksek istihkamı vardır. 

Duçe 1 nci kolorduya mensup hudud 
ınuhafızlarına hitaben bir emir neşret
ınfştlr. 

Italyan gazeteleri yine birinci sahife
lerinde bu haberin yanında büyük harf
lerle neşrettikleri diğer bir haberde B. 

Hitlerin Mozel mıntakasında Almanya
nın garp istihldmlarını ve Sigfrid hattı
nı teftiş ettiğini bildiriyorlar. Sigfrid 
haltı Almanların Majino hattıdır. 

Torino 16 (A.A) - Sınai bir müesse
Jenin yeni tesisatının küşadı münase -
betiyle 50 bin işçi önünde bir nutuk söy
liyen Mussolini ezcümle demiştir ki: 

Beynelmilel vaziyet hakkında dün 
Torino halkı önlinde fevkalade açık gö
rilştilm. Bu izahatımı bUtiln Italyan mil
leti ve dUnyanın bir çok yerleri dinle
di. Barış arzwnuzu en vazih bir şekilde 
teyid ettbn. Fakat bazı meselelerin, 
müzmin mahiyetleri her kes için bir 

Mussolininin nutkunu dinliyen halk 
tehlike teşkil etmeden önce, halledilme- ı surette gösterdi. Mihver şimdi intizar 
leri Iazımgcldiğini de söyledim. halindedir ve harp olup olmıyacağı hak-

Roma 16 (A.A) - Popolo di Roma I kında karar vermek Patis ve Londraya 
gazetesi, Duçenin dünkil nutku hak - ait kalmaktadır. 
kında tefsiratta bulunarak ezcümle di- 1 Messajero gazetesinden: . 
yor ki: 1 Italya her ihtimale karşı tertibat al -

Vaziyetler kat'i olarak tesbit edilmiş- mıştır ve artık hiç bir şeyden korkusu 
tir. Şimdi harp olursa bunun mesulü bil- yoktur. Büyük demokrasilerin çenberle
yük demokrasiler olacaktır. Danı.ig me- me politikası harbe bu demokrasilerin 
selesiyle Alman müstemlekeleri, Tunus, ı sebebiyet vermek istediğini göstennek
Cibuti veya Süveyş meseleleri Avrupa tedir. Bu demokrasiler çenberleme si
vaziyetini vahimleştirmiş değildir. Bu yasetinden vaz geçsinler, mlikemmel 
vaziyet yalnız yıkılan Versay sisteminin anlaşma imkanları mevcut olacaktır. 
yerine konulmak tizere Alman ve Ital- Avrupa ve Avrupa harici meselelerinin 
yan aleyhtarı yeni bir blok tesisi hak- tekrar tetkiki başlamıştır. Bu meseleler 
kmdaki teşebbüslerle vahimleşmiştir. , barış yolu ile de olsa tarzı hal bulacak
Duçe, mihverin barış arzusunu sarih !ardır. 

Filistin de • 
yenı 
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Beş sene içinde Filis ine hariçten 
100,000 yahudi hicret edebilecek 

Londra 16 (A.A) - Çemberlayn dün 
avam kamarasında Ingilterenin Filistin 
siyaseti hakkındaki cbeyaz kitap> ın 

Çarşamba günU saat 19 da neşredilece
iini ve Pantkot yortusundan evvel avam 
kamarasında bu meselenin müzakere 
edileceğini bildirmiştir. 

Mebuslardan Attlee ve Archibald 
Sinclair, bir günlük müzakerenin kafi 
gelmiyeceğinl söylemeleri üzerine Çem
berlayn, şu cevabı vermi§tir: 

- Bir çok mebusların Filistin mesele
aine karşı büyük bir alaka ~österdikleri
ni ve bu husustaki kanaatlerini izhar et
mek istediklerini bilmiyor değilim. Fa
kat önUmUzde pek yüklü hır program 
vardır. 

Salahiyettar mahfillerde söylendiğine 
söre, cbeyaz kitap> mUirit arapların ta
lepleriyle Londrada akdedilen Filiatiıı 

konferansından Ingiltere hlikümeti ta-
nfından yapılan ve arap ve yahudi mu- Filiıtinde bit' telaiz iatuyonu 
rahhas heyetlerince reddedilen teklifler ı yetin ilfuıına kadar her nezaret nezdin- SalAhifettar mahfi1lerde söylendiğine 
arasında btr anlaşmayı ihtiva etmekte- de 1st1farl bir organ mahiyetinde olarak göre araplarm veya yahudilerin yapa -
dir. teşriki mesat etmeleri ağlebi ihtimal ilk cakları boykotajlar ve teıriki mesa!den 

Yahudi muhaceretinin yahudi nilfu- merhaleyi teşkil edecektir. imtinaları Ingiltere hUkilmetini bu ka-
aunun Filistin ahali.sinin üçte birini te- Yeni rejim, kili miktarda kuvvetlen- rarından vazgeçiremiyecektir. 
cavüz etmiyecek şekilde tahdid edilme- diği ve sulh tamamiyle teessüs ettiği za- Ingiltere hük.ümeti, mesul elemanlar
aine karar verilmesi ilzerine mllll ya - man mütenasiben temsil edilecek olan dan kMi miktarda teminat almış olduğu 
hudi ocağı siyaseti te:rkedilmiştir. arap ve yahudi elemanlarından mürek- için yeni siyasetinin muvaffakıyetle ne-

Anlaşıldığına göre milli ocağın ancak kep bir milli meclis teşekkül edecektir. ticelenceğinden emin bulunmaktadır. 
orta Avrupada yahudiler üzerinde icra 

edilen tazyik uzerine faaliyetle inkişaf Dahı.J"ı ı•stı•kraz etmeğe başladığına dair araplar tarafın-
dan ortaya atılan deliller Ingiltere hil
kilmeti üzerinde derin bir tesir husul 

getirmiştir. 1 
Emin bir menbadan öğrenildiğine gö

re gelecek beş sene içinde Filistine 75 
bin yahudi ve kısmı azamı çocuk olmak 
üzere 25.000 Almanyalı yahudi mülteci 
hicret edebilecektir. 

lngiliz 'planında, ahvale göre asgari 
beş ve azamt yedi senelik muvakkat bir 
u.man zarfında muhtelif merhalelerle 
yahudilerle arapların beledt ve mill! sa-

ır retnsada bir k<iç saatte kapatıldı 

j Vaşington 16 (A.A) - Hariciye na· 
zırı HulJ, matbuata beyanatta bulunarak 
Çunkingin bombardımanı dolayıaile 

Amerika tarafından tevdi edilen protea• 
to notasına japonyanın cevap vermiş ol· 
duğunu bildirmiştir. 

Verdiği cevapta Tokyo hükümeti, 
bombardıman tayyarelerinin pilotlarına 

Çindeki askeri harekata İf tİrak etmiyen 
sivilleri bombardnnan etmekten içtinap 
eylemeleri için talimat verildiğine dair 
Amerika hükümetine teminat vermek
tedir. 

Diğer cihetten Japonya hariciye nazm 
Amerikanın protesto notasını Çindekf 
japon askeri makamlarına tevdi etmit
tir .. 
! Londra 1 S (A.A) - Selahiyettar ma· 
hafillerde ıöylendiğine göre lngilterenin 
Tokyo sefiri Robert Oraigia, japon kıta• 
!arının Kulangtauya ihraç edildikleri es· 
nada ittihaz ettikleri tarzı hareketi, ja
ponya hükümeti nezdinde proteıto et· 
mek için talimat al!ftışhr. Japon kıtaları, 
bildirildiğine göre Kulangtsuda bazı ec
nebileri tevkif etmişler ve bunlann otur
dukları evlerde araştırmalar yapmışlar
dır. 

Vaşington 16 (A.A) - Reisicümhur 

Amerikanın Paris ve Londrtı ıefirleri 

B. Ruzvelt ile yakından alakası olan 
mahf eller B. Ruzveltin bir ekonomik 
konferans toplanmaaı için Avrupa sulhu 
lehine yeni bir teoebbüatc bulunacağı 

hakkında Amerikan gazeteleri tarafından 
verilen haberleri yalanlamaktadır. 

Londra 16 ( ö.R) - Resmi kaynak
tan bildirildiğine göre, beynelmilel Amoy 

limanına japonların asker çıkarmalan 

üzerine Ingiliz hükümeti Birmingam k:ni
vazörüne Kulang-Suya gitmek emriai 

vermiştir. Bu kruvazörün Amiralı işga) 

edilen beynelmilel mıntakada tetkikat 

yapacak ve bilhassa lngiliz tebaalarma 
japonların ne ıekilde muamelede bulan
duklannı tahkik edecektir. 

Çemberden kurtulmak için 
Almanya herşeyden evvel kendisine 
bitaraf komşular teminine mecburdur 

Berlin, 16 (A.A) - Berliner Börsen 
Zeitung, bugünkü başmakalesini •Bita
raflık ııaıa mümklin müdür?• meselesi
nin tetkikine tahsis eylemektedir. 

Bu gazete, Fransa ve İngilterenin kü
çük devletleri kendi çenber siyasetleri
ne kazanmak için sarfettikleri gayretle
ri kaydederek diyor ki : 
Avrupanın ortasında bulunan Alman

yanın diğer her hangi bir büyük dev
letten ziyade, kom.şuları bulunması ga
yet tabiidir. Binaenaleyh onun menfaati 
her kesten ziyade azamt dost veya bita
raf memleket temin eylemektir. Fakat 
onun civarında bitaraf memleketlerin 
bulunması muhasım tarafların siyasi 
iktısadt ve askeri manevraları dolayısi
le pek güçleşmiştir. Ancak şunu kay
detmek isteriz ki, bitaraf memleketlerin 
siyasi ve ikbsadi hareket serbestilikleri 
kendi menfaatleri iktizasından olduğu 
kadar Almanyanın da menfaati iktiza
sındandır. Bilhassa bu memleket!erin 

ber siyasetinden uzakta kalmağı tercih 
ettiler. Fakat Polonya şimdilik muvak
kat mahiyette olmakla beraber bazı ta
ahhütlere girişmek suretiyle çenber si
yasetine müzaherete )Uzum gördü. HaJ.. 
bukl müstakil ve kuvvetli bir Polonya 
ayni ehemmiyeti hAiz diğer her hangi 
bir memleket kadar Almanya için mU5-
bet bir kıymet üade eder. 

Cenubu şarla Avrupası ve Balkan 
memleketlerine gelince, Almanya nıese
lA bunlardan Macaristan ve Yugoslavya 
ile samimi dostluk bağlariyle bağlı bıi
lunuyor. Bundan başka Alıru.uıya, bu 
memleketlere sıkı iktısadi menfaat birli
ği ile de merbut bulunuyor, öyle ki ~ 
bii bir hayat beraberliğinden bahsedile
bilir. Bunun esas şartı da sulhun bozul
maması ve karşılıklı bür ve müstakil 1ş 
birliği yapılmasıdır. 

Çenber siyasetçilerinin bilhassa ln
~iJteredekHerin faaliyetlerini bu mın
takada teksif etmeleri bu memleketlerin 

Almanya aleyhine müteveccih çenber onlar için iktısadi bir menfaat teşkil ri-
sistemine girmemeleri Almanya için fev- tiğinden değil, onları Almanya ve itaı-
kalade mühimdir. Bu memleketler tize- ya aleyhinde kullanmak içindir. İngil-
rinde yapılacak her hangi bir tazyik tere, Fransa bizim Avrupa kıtamwn de-
mukabil tazyikleri tevlit eder. niz taraflarını çenberlediklerinden bir 

İşte Almanyanm barlct siyasetinin . . . harp takairinde bu kUçiik devletlerden 
esası kabil olabildiği kadar bitaraf mem- Yugoılaot14 Juıncı11e ncmn Markovıç Jstüade etmek istiyorlar. Bunun için de 
leketler teminidir. Hittem bmıbn daha sulh zamanından bu memleketla

Bu hususta Almanyanın Belçika ve 1 hatırlattıktan eonra bu pı.ete diyor ki : rin mukavemet kabUiyetini ualtmalı 
Hollanda hakkındaki hattı bareketlni Baltık ve Sbndinavya devletleri çen- gayesini takip eyliyorlar. 

Paris 16 ( Ö. R) - Fransız dahili istikrazının bir kaç saat içinde ta
mamile kapatılması ecnebi mahafilinde F ransanın mali kudretine bir 
delil aayılmaktadır. Hollanda gazeteleri bu hadiseyi Fransanın dahili 
emniyetine, milli birliğine, harici kredisine bir burhan telilli ediyor
)ar. Uheyde söylendiğine göre büyük Demokrasilerin, harba sebebiyet 
vererek her kesi felakete sürüklemek istidadında bulunan delice aiya
eetlere yolu kapamak hususunda bütün kaynaklarım harekete geçir-
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