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ilin münderecatından gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

Tiirk -Amerikan anlaşması 

lstanbul 31 (Huauai) - Evvelce parafe 
edilen Türk • Amerikan ticaret anlapnıw 
metninde bazı tadiller yapılmıtbr. Yeni an
latma bugünlerde merasimle imza oluna
caktır. 

_______ _J 
Yeni Aur Matbaasında Buılmıffv. 

Günün en mühim siyasi hadisesi 
Polonyanın istiklalinı açıkca tehdit altına koyan veya 
hayati menlaatlerine dokunan bir taarruz halinde 

Mussolini Kalabriyada 
-

lngiltere ve Fransa 
vardını edeceklerini 

Polon yaya 
bildirdiler 

----tr·---

Siyah gömleklilere karşı harpcu
yane ikinci bir nutuk daha söyledi 

Rusyanm Londra dçisi Mai.ski Çeıı.berlayn , ~ kolon.el Bek 

Bu teminatın te-
zammun ettiği ted

birler kolonel 
Bekle görüşüle

cektir 
-+

Sovyetler Polonyaya 
harp malzemesi 
vermek icin bir muka
vele yapacaklardır .. 

--tr-
Londra 31 (ö.R) - Bugünün en mU

biın siyasi hadisesi, başvekil Çember -
!aynın öğleden sonra avam kamarasın
da olan beyanatıdır. B. Çemberlayn, 
bülasa olarak şunları söylemişfü: 

cPolonyanın istiklalini açıkça tehdit 
altına koyan veya Polonyanın bayati 

• menfaatlerine dokunan her hareket ve 
teşebbüse karşı Ingiltere Polonyaya icap 
eden bütün yardunı yapacaı,.ır. Ingilte
re Romanya bükümetine bu mahiyette 
teminat vermiştir. Fransa büküın..U de, 

- SONU~ t!NCO SAYFADA -

-Gafenko 
Nisanın yirmisi-

• 

ne doğru Anka-
raya geliyor 

1 İstanbul, 3~ - Roman-
i ya hariciye nazırı B. Gafenkonun, 

'i nis6nın yirmisine doğru Ankarayı :ıi
yaret edeceği bildiriliyor. Bu ziyaret 
Türkiye - Romanya dostluk müna
sebetlerinin çok sıkı ve kuvvetli 
olduğunu göstermeğe vesile teşkil 

edecektir. B. Gafenkoya Romanya
run maruf gazetecileri de refakat' 
edeceklerdir. 

Jzmir elektrik ve 
ı tramvay şirketi 
• Şirketin satın alın-
' r. "'1St için müzakere· 
ler yakında başlıyor 

Yıldırma 
Politikası 

B. Fazlı Güleç dün gitti 
Nafıa vekilimizin beyanatına atfen, 

dünkü sayınında İzmir elektrik ve 
tramvay Türk Anonim §irketiniıı 

hlikUmetiınizce satın alınacağını bil-

Bin~öl valisi Saip Okay 
Şimdi Pol!yaya karşı lzmir valisi oluyor••~ 
tekrar ediliyor.. Yeni mebuslarımız pazartesi günü 

dirmiştik.. 
Haber aldığımıza göre şirketin Bel

çikadaki idare meclisi, satı§ işini 

prensip olarak kabul etıniştir.M An
cak §lrketin mesul murahhas veya 
müdürü henüz nafıa vekAletince An
karaya davet edilmiş değildir. ---tr-- ., ,...,., yapılacak tahlif töreninde ha= bulun

ŞEVKET Bu.um mak üzere dün sabah Ankaraya hareket 

etmişlerdir. Giden mebuslar şunlardır : 
Siyaei havanın sertliğini tedricen Bursa mebusu Fazlı Güleç, Aydın 

Dün verilen bir habere göre, §lrke
tln hukuk müşaviri bugün Naha ve
kaletiyle temas için Ankaraya hare
ket edecektir. Bilahare şirket müdü
rünün de Ankaraya gideceği söylen
mektedir. 

~aybed~re_k yumuşaya~ğı~ı. ~anne- mebusu Nazmi Topçuoğlu, Mardin me
denler ıntızarlıın boşa gıttıgının far- busu Ali Riza Levent İzmir mebusları 
lundadırlar. Ufukta açıkhğa delalet Şehime Yunus, doktor.Mustafa Bengisu, 
edecek emare yoktur. Buna moka- Sadettin Epikınen, Mehmet Aldeınir, 
bi~ i?tilaf sahalaı:ı yer y_er ge~dişdle- Balıkesir mebusu Hacim Muhittin Ça- Nafıa Vekı(i An. 
ınıştır. Demokrasıler, cebır ve şı et klı Er busu general Zeki k d • . ak d'l rı , zurum me · •• • 
polıtikasını durdurmak m sa 1 e s d . D nizli mebusu Yusuf Baş- I' araya onuyor'ı f iki · 1 · 'fi' h be oy emır, e 
sar ett . erhı gabylretkerın ı adsını 'ha r kaya ve Muğla mebusu Hüseyin Avni 
veren sıya ta o arşısın a nı ayet AI İstanbul, 31 (Hususi) - Naha ve-
harekete geçerek fedak~lık istiyen Ba:·~aliıniz bulunmak üzere Ankara- ı kili B. Ali Çetinkaya bugün de tet-
kombinezonlar yaratmaga karar ver- a hareket eden mebuslar dün sabah kiklerine devam etti. Pazar günü 
mişlerdir-_ Şimdi, Şarki A'.'r.upada, ~raretle teşyi edilmişlerdir.. Valimizi .b ..... lliMıilııiıılllliillil.. Parti grubunun yapacağı toplanbya 
B. Hiılerın empcryal polıtıkasına Basmahane ve Karşıyaka istasyonların- Bursa mebusu B. Fazlı Güleç ı 1 lştirak için yarın Ankaraya g!decek-
baraj vazifesini görmek üzere bir -SONU 2 tNCl SAYFADA- Irmirden ayrılırken tir. 

emniyet bloku kurmağa çalışıyorlar. -===~=:.:=~=~------====-~:-==~--_:==============-
Avruparun çehresini değiştiren ha-
diselerin yıldırım süratile inkişaf etti
ği düşünülürse hiç bir millet tam em
niyet içinde olduğunu iddia edemez. 
Dair.ikadan dakikaya büyüyen tehli
keler bir müdafaa cephesi vücuda 
getirmek zaruretini duyurmuştur. 
Hitlerin cHayat sahaoı> cümlesi için
de hudutsuz bir alastikiyet taşıyan 
politikası taarruzda pervasız olduğu
na göre, yarım ültimatom mahiyetin
de taleplerle karşılıı~mak istemiyen 
milletler başları üzerinde dolaşan 
belayı hissederek iç varhklarındaki 
heyecan ateşini durmadan körükle
yorlar. Müdafaai nefis sevki tabiisin
den ileri gelen bu hazırlıkları, bu he
yecanı haklı ve tabii görmek lazım
dır. Tecrübe ile sabit oldu ki bu sonu 
gelmiyen karşılıklar içinde yılgınlığa 
düşenin hayat hakkı yoktur. Hele si
lahını elinden bırakarak teslimiyet 
gösterene acıyanlar bulunsa bile yar
dım eden asla bulunmaz. Şerefle ya
şamak çin eğilmemek şarttır. 

Bize göre, yıldırma politikasınİn 
kolay muvaffakıyet sahaları artık 
tükenmiştir. Bundan sonraki sahalar 
ağır ihtimaller, girdaplar saklıyorlar. 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

Alman ordusunun b(lfkumandıını general Keytel ııe erk4nıharbiyesi Moraııyada 

Polonya baştanbaşa bir 
müstahkem kale halinde .. 
Varşova 31 (ö.R) - Milli birlif k'.anı

pının şefi bugün radyoda ıniil1 istikraz 
lehinde bir hitabede bulunınll§tur ve 
unları söylemiştir: 

cHudutlarıınız civarında ve bütün 1 nı llıW. etmlyecektlr. Fakat her şeye 
dünyadaki hldiseler tekrar silAhlara sa- rağmen bllırdı.r. Polonyanm icap ederse 
rılmamızın §iddetli bir lüzum olduğunu blltUıı mlllethı lftirakiyle bll;yük bir 
gösteriyor. Polonya, Avrupanın aizamı.. - SONU t 'ONctl' SAHİFEDE -

111 U&ıiOlini bir ziyafette 
Jtalyanın Londra elçisi Grandi refikasilc L.."1Wi0 

Roma, 31 (ÖR) - Mussolinl, Reclyo mühimdir. Fakat yapılması lilz.ını gelen 
Kalabriyaya gelınlştir. Burada balkın şeyler daha mühim ve daha büyüktür
alkışları arasında yapılan törende hazır ler. Eski hilkümetler cenubt İtalya me
bulunduktan sonra bir nutuk •öylemlş selesini bıılledememişlerdi. 
ve ezciimle demiştir ki : Romada söylediğim nutka llAve ede-

•Kara gömlekliler!_ On altı seneden! cek pek az şey vardır. Kalpleri sağlam, 
beri yapılanları dilşüDUnUzl. Bunlar çok - SONU 4 ~NCO SAYFADA -

.--

Alman propaganda na
zırı dün Atinaya geldi 

Bugün tayyare ile Podos adasına 
hareket ediyor. Ziyaret hususi imiş 
Belgrad, 80 (A.A) - Tayyare ile Bu- Atına, 31 (Ö.R) - · Ahnan propagan

dapeşteden Atlnaya g!bnekte olan Dr. da nazın Göbeh bugUn saat 16 da tay-. 
Göbels yanm saat için burada yere in- yare ile Atlnaya gelınlştlr. Atlna valisl 
mlş ve tayyare meydanında Yugoslav ve Alman elçisi tarafından karşı18Jlmlf" 
bava kuvvetleri pili general Yankoviç, br .. 
hariciye protokol §'!fi B. Marinkoviç ve Yarın Rodosa gidecektir. Siy ast ına

Alınanyanın Belgrad elçisi tarafından bafilde mumalleybin bu seyahatinin bu-
selfunlanmıştır. sust mahiyette olduğu söyleniyor. 

Şehirden Çehreler: 13 

Yeni lzmir me buıu B. Nazmi ••••• 
- Bcıoullan bir ııerde unutmadanmeclise saD .el4TMt gireba..tm 

Jcola11 ... 
Y Gtb ldôm, f"" geldim 
Yol v...ı. heıı •• ben geldim 1 

Bana bir (Cebir) kitabı btl!un 
Dört 111ı ınua.Ule h4Uine geldim 



•••ın2 ...... : 
••••••• 

iLLALLAH 

Bir iti yürütüyor musunuz. Alacağınız cevap hazırdır: 
- Eyvallahı.. 
Muvaffakıyetlııiz ahıyor mu. bazı mü~ülleri derhal kaldı1'81111yor 

musunuz, aizi dört gözle teDIUd edenlere karşı gevşek taraflarınız mı 
var. O halde onun da cevabı hazır: 

-mdaht. 
Hain inaanlarız.. Fak.at mAku1 hainlerden. .. 
T opdıııın ft ke.in hilriimlede her teYi kökünden balletmcğe. her 

teY• bir -... ._ mlna TenDekle mütldilleri derba1 bertaraf etmeie 
meyillerimiz çok. .. Bundan dolayı cEyvaJl.h. la dlllllah» ın arua 
hulunmamıftır. 

Hayat o Jr..dar wp. m~lc o kadaı- çetin ki, bu giditJe iki ayn 
mina ifade eden şu zad hükümler, nihayet bir anlama m1hıcer ol.yor. 
lyiai kötüeü, bileni bilmiyeni hep muYaffaluyet tarafını ilti.lzam 
ediyor. 

Mübarek gayeler, hazan sevimli büyük annelerimizin masalları ka
dar tatlıdır. Bapian bqa biliriz. Hatta unuttuğu yerleri bile yine biz 
hatırlabrız. Ona mukabil dinlemek isteriz. 

Muvaffakıyet duan ve temennisi de Adem oğlunun, ister istemez 
dudaklanndan böylece dökülüyor. T e.ellilere ihtiyaç gösteren belki 
çürük, fakat bizce mukaddes taraflarımız çok .. Onları seviyoruz. Çün
kü mecburiyetler brıısındayız. 

Muvaffakıyete yeltenmenin verdiği. kifaywizlik, yü7.de yüz başa
ramadığımız şeyler karşısındaki durumlarımız. haddi zatında gülünç
tür. Hayabn ciddiyetine rağmen bu komedyayı seyİ'edebilmek için 
hangi takat sabredebilir} !.. 

Mecburiyeti doğuran sebep buradan geliyor. Hde ademi muvaffa
kıyete uğramış insanları gördükçe gayeye, yani muvaffakıyet ve 
«Eyvallah~ tarafına inhimakimiz fazlasile artıyor. 

O halde fUJlU külliyen itiraf edebiliriz ki iyi ve fenanın ortası yoktur. 
Neticede her kes iyilik tarafına koşar. Niyetlerin en halisanesi de an
cak budur .... 

Şi.nui REV1 

Romanya Şarkta bir 
sulh imili kalıyor 

Romanya gazeteleri beynelmilel 
vaziyeti nasıl görmektedirler ? 

Biikret - cSemualul> gazeteai <Ro
ID&DT& Şarkta bir aullı im.ili olarak kal
mak iatemektedin bqlıldı bir yazısında 
f87)e diyor: 

cAY1'11panm g~te olduğu ıul 
tıis pmenlarda Majeete Kral, memJeke
tİla aeml adamları ile Taziyeti müzakere 
ederek mill menfaatlerimizin korunması 
Slmlllnda icap edca tedbirleri almıştır. 

Me='elret bu buewıta miiıaterilı olabilir. 
Memleketin mGdafaası için büyült ntan
pecv.-ler ile her daim fedaU.rlığa mü
heyya kıılıraman ordumuz hazırdtr. 811 
mem1eketin b&yük devlet adamlan, Kra
lın ve hanedantft etrafında bir duvftr tct

kil etmektedir. 

$.EHiA HABERLERi 
1 ~·· +! IIllMIW.99 1 • 

Yıldırma 
Politikası 

---'tf·---

Borsa Bulvar şirketi Şimdi Poloayaya karwı 

-~
Hissesinin biisMtüri 

tekrar edlll7el'-
- BA.ll'AltAFJ l INCl SAYFADA -
Zira tehdillcre aldua, ctm.iyeıı. defi

Dün u-mi toplantı yapıldı. Blançonun ye den ile mukabele etmesini bilen 
kalJırı/maıı istendi J L-f ı.. b lü t a·L d·ı d• milletlere tealluk ediyor. Bunun için~ 
Bonaıun 939 yJa bnıçecinin ticaret uerna KG U OS IR e 1 me l clir ki Şarkın emniyetini~~ 

_.:ıı__ --"-'-..I- üzakeresi asında CLrm.k ~in teteM>üalsine 
~ mnvaı....- m sır Bul · keti -n.k umuat -...1-b-lut vermek • •••• izhar etmif üe .___ __a_,_ Lirle • ""'-!L...! • · mfilıim bir nıaktaya temas edilmiştir. Ba var fU' T- -Y • • Mll'll: ~LD:D şmeym ... ı'ICDlnlZt 
mesele &n.la lan ınahsuld lm- a diln. yephnlflt.r. ele bu mlaata da Aira'-nlmesinill pllıa- midafaaya blbpwnm hile taarruz 

mak 1 __ u:leti.b' b uk ~nı:tin- Hissedarlar bu defakl içt.irnaa büyük çonun tetkikinden sonraya tehiri daha mahiyetinde telakki edeceğiz.> diyen 
ta ouw. y ı.r uç nıs b. lAka .. te-ı-t-- ...:-ı seoedea _ ___ı_t... ~n-u~;.. d L L--ı· dek' bo hisse 'di · ır a gos u-.-.. , .... _. ~ P--.-. ikinci bir ses ana JÜtute: ıyor. 

1~tısa::w~ı e~ :ribde bir bu- heri teme_ttll tevzi ~~yen ~ şirketin a.her •lchlmma ... emlak llUlla- Bu aiu §UÜar içinde dütünülen 
çuk nlSbetiodrki borsa hi esini kabul artık ~ ndyetiıaia tesbilti umlyle bassıslarmdım. bir heıyet 1efklJ. ey~ btok vücut bulacak mıdır"> • • 
ederken bunun (Bor.m binasından mü- toplantı yerme gebmşle:dir. idare meclisinin mevcut .ermaye sure- Gelecek hafta, Polonya haiıcıye 
tevellit borcun ödenmesine kadar) kay- Hiç bir sene topla11b7& bu~ çok tinde göStsdil!l altı Ma metreı& usa nazınnm Londrayı ziyaretinde b. 
dını koymu~tu. Meclis azalarından bazı- ~dar 4tirik eylem~ti. Bir ~~ ile BMm~ld gue1 ~ kıy- eualin serih cevabtnt alm.k kabil Ola-
1 Ustahs'lin sırt dan ,.<1P,.. ... bu ,..,,.,_ hissedarlar pl.ançonun artık tetkik.sis met takdir ettirilecek, §\ı'lcet sermaye- caktır. 
an, m ı ın ~---· ~ sd"k' • ~- otm...ı.J1. 21_ ~ ...... _ '- -··..il 

çok .:1..1 - bo b · ta ı ıne lmA.ilD ~ıa.ı ucn ~e-.a. -L-d haldkl ,t...x.o_ o1d ğu ıe.blt Şimdilik bilinen !'&'ur· 
ranın uauugu.nu. ~n rsa . ı- on beş gün ictimaın tehirine karar ve - auı en var.,...ı ne u t 'it ·ı F sa - .Polonya -
nası borcunwı tamamen ödenerek hına . . . . 4 

• • olunacaktır. ngı ere ı e ran 
ipoteğinin kaldınldığını beyan ederek rilmesıru ısteıru,lerclir. Kanım.un Te ni- O bej ün ~a ya,pılacak 1'tlnlada Romanya ve Yugoslavyanın toprak 
bu paranın tahsil edilmemesini istemiş- za~nmenin :icap~ "?ı:m olan bu irk:ım m~dderatı üurlnae müeJBir tamamiyetleriie birlikte istiklallerine 

. teklıf derhal kabul edil~r. ş . . karşı vuku bulacak bir taarruz veya 
lcrdir. Sabık idııre mecllii reisi ve b. ugün .Şll'- ola.cak müh. mı kararlar alınacağı temın mu" dahaleye kat'! olarak mukave-

Bazı Azalnr da, halen başlanan inşaat _.:ı,,__.....,,_.:J,_ 
ketin \•ekili bay Mustafa Nurı bazı u:a-~. metlerini mümkün kılacak surette dQlayısiyle bwıun yüzde (Bir buçuk) 

yerine yüzde (Bir) olarak tahsili cihe- askeri yardımda bulunmayı tcahhüd 

tine gidilmesini istemişlerdir. g• k kçı moto•• ru•• etmelc kabil olacaktır. Polonyaya bu 
Miı.nakaşalar uzamış, bir karar ittiha- ır aça mahiyette teminat vcrilmiıtir. 

zı için toplnntı önümüzde'd hafta çar- Diğer tarftan Almanlar boş dur-
şamba gününe kalmıştır. h r r J mıyorlar. İngiliz- Fransız teşebbüsü--*- Gümrük mu aTaza moförü taraTınuan nü suya düşürmek için ellerinden 

BAYINDm k , d .. tt f, f ,~ L •f d·ı· ~ • gdeni ya,pıyorlar. Daha §imdiden 
Y a a an ı ve mure :e a ı .c.eVHl e ı aı P 1 "--~-_. ..__.:1..ı •. _ ....... Müddeiam .. -;na• o onya uzennoe uu.,.aa. ennı cu .. ur-

. --·~ . . . ım,Lırdır. ÇelcoSlovalcyamn son gün-
Izmir mıiddeiumwni muavinlcrınden Evvelki gece saat 24 sularında kara Ba1ıkÇl1ar dur emrme itaat etmeyiDoe Jerinde tatbik edilen usulleri aynen 

B. Memduh Kara7.iııcir, Adliye ~ek~ sularınuza ba1ık avlamak üzere yarul§· ~ mn\efne ~ bnmal ft- tekrar ediyorlar. Y,ukan Sileeyadaki 
tince salahiyetle Bayındır C. Muddeıu- tıklan görülen üç ka~çı motörü dev- zifelerini ppn•flv ~ ~laMI ..... Almanlann bayat emniyeti kahnacL~ 
mumiliğine tayin edilmiştir. hmir aıIU- ri e gezen jandannabrıınız tarafından likçtlan teftif ~lemqlentir.. ....... ğtndan bahsediyorlar. Ridning A&-
yesinde dürüst çalışmasiyle temayüz edy. yılı __ _,,,_ ·''--L-- ~~'L. mürettebatı Se:ferihiarm Sıiac>lc lima- manian Südet =+=lihnı andıran bir 

b . ·fesı y ı sa guwcYA muatllllZil mo~unuıe ..-.:..::ı-:..;ı_,,:aa.. ~ 
eden B. Memdllh ugün yenı vazı h ber verilmiştir 'Filhakika Wrlerl nma ~-· tqkilit vücuda getirmiflerdir. >J-
başına gidecektir. a · ~ . . e S~ Sem -. beJlanden Km- man matbuatında- Po1onyaya ihtar-_.*_ geldaen ~~çıla:~::~b ~~~.~1va- tentin oi).u bpWı Dimltd Bi1da, ma- lar m\1..f""fbr· Bütün bu mücade~ 
K nn ~ avuu.u<lf>a a~~.....,,, kinist Yorgl ollu POlial. S-'bzh Yal • hedefi hareket . . ve8ilelel' • 
. Oft?'8 ~'::~UD Kasakçı balıkçtlann balık avlamata ollu Yenplmzpkt, Nib Vm:ra, lleml ~ bqh bir 1~eğildir. Ka-

~:. e ttıaa daldıkları bir .sırada gümrük ~uhalaza otlu Y1mlllbıl Kubç w Dimitd olhı Hüıisa • :~ Ob•ektif a1-
ta"!5ı~ ıst~ni~or. . motörümüz, vak'a yerine gelmiş ve mo- Kocaforostur. Aiti suçlu hekkmda .an bnda mütaV::~ edi.!. ciddi-
Vckaletın son direktifi dairesınde İz- t.ördclti balıkçılara wdurn emrini ver- ıahkıı..t :pplme'kta&r. d" ah" dir M.lleder Layatl dl 

mir limanından hayvan jhracatın.a de- m.işUr. Kaptan Dimitrl yu-abdar. ır, ~ un • ~ ermek mewk: 
vam edilmektedir. İhraç edilecek hay- • ~ çabrlt _ ~ . 
\-anlar, Tepecikte kurulan dura\..."ta beş s F 1 1 indedirler. Uzwı ~le~ 
gün müşahede altında bulundurulmak- por aa ı·yet erı· kaybetmekte denm ederlene 9Ur-
tadır. prizler- pc~lir. 

İhracatçılar, Ywıanistana ihracat için fBW&Bi ldıAIDf 
eskiden olduğu gibi. Kooya va~un u·· k D "' k 1 p -*-
İstanbul - İzmir - Pire hattına tahsişiıü ço - oganspor ta ım arı aızar B. Fazlı Gülec 
i,ıemişfordir. -•- günü karşılaşıyorlar ' 

Kahramanın dün gitti 
Ateş, bugWı İstanbulda ilk karştlaş- hususiyeti de olacaktır. Bu sene Lik - BAŞTARAFI l tNCl SAYFADA -

Ölümünde ebeveynüdn masını Vefa ile ve ikinci .k.arştl~asını maçlannda iki defa karfllafan. :iki tUmı da devair rüesası, vali muavi~ jandar
ihmali sabit olmadı da yannki p:rr.ar günü Fenerbahçe ile da bübirlerini yenmeje muvaffak Ola- ma komuıanı. mektµpçu, Adliye erld-
~nlerdc Keçeciler hanında beş :ra- yapacaktır. . mamışlardır. nı, bütün kazalar kaymakamlan, banka 

şında Kahraman adında bir çocuk, oda- İznıirde <le yarın Bucada ilkbahar at Bu üçüncü maç adeta bu iki karşılaş- mtidürleri, iktısat vekfUeti teşkilat şef-
da yalnız bulunduğu sırada ateş üze- yarışlamun birinci hafta koşuları }'a- ı manm re\'anşı mahiyetindedir. Bu ha- leri teşyi eylemişlerdir. . 

Bugün her türlü ıahst ihtiraslara kar§! 
millt menfaat fikri halcim olmalıdır. Ro
manya, istikbalde dahi Şarkta biT sulh 
Am.iJi olarak kalmak iatemektedir. Fakat 

rindı>ki kaynar tencereyi devirmiş ve pıldıktan sonra saat 17 de Alsancak stad- :kundan iki takım da müsabakayı lehine Vali muavini B. Cavit Ünver, Menc-
Rumen Ôa§VeJ...."ili Kalinesko çocuk vlicudunun muhtelif yerlerinden yumunda !lzmir şampiyonu Doğansporla çevirmek için azami bir gayret sarfede- mene kadar bay Fazlı GUleçe refakat 

ba tarihi rolünü ifa etmek için prestij dada komüniz.min bıı.~östennesi çok ağır surette yaralanarak ölmü§tü. lacivert - kırmızı takım arasında hususi ceklerclir. ctınlşür. . 
..hihi olmak Ji..zmıdır. Likin prestij, muhtemel görüldüğünden ve Atman kuv- Ktiçük Kahramanın babası Zeynel ,,.e bir maç yapılacaktır. Maçın şu veya bu takımın .lehine ne- YENİ VALI • 
iDilletin kendi zimamlan etrafında göe- 'Vetleri garba tecavüz ettikten eonra in- büyük annesi Ayşe, yavruyu odada yal- Bu haftaki spot' faaliyetleri. her ba- ticcleneccğini tahmin oldukça mü§ktil- Ankara, 31 (Hususi) - Bursa me-
tereceği tesanüt ae ~ılanabair. gı1iz ve Fransız eflcirı umumiyesinin bu- ruz bıraktıktan için öliime sebebiyet kımdan İzmir spor ~v':1'ler~ tatmin dür. Gün olur ki Üçokwı umulmadık bir ~usluğu~ ~ 1!·. ~azlı Güleçiıı :re-

latikltı.linin ilgası, Führer tarafından gÜnkü Sconforlu mevkilerini terkederek verme suçuyle .. gır cezaya verilmiŞler- edecek derecede vmgmd1r. Bır taraftan kadro ile fevkalade bir oyunla karp ta- nne eski vali muavuı.ııuz elyevm BinaaJ 
verilen teminata bir tecaTÜz teık.il ettiği harekete geçeceklerinden bahsederek ez- di .. Mahkeme heyeti, suçluların tedbir- koşularda plise ve ganyan oynıyanlann rafı sayı farkiyle yendiğini görürtlz.. valisi olan B. Saip Okaynı tayin edilece-
anlqdmııtır. Münih konferansında ha- cümle ıöyle diyor: sizlik ve dikkatsizliği sabit olmadığından kendi aldıkları numaralı atlann Yari§- Buna mukabil bu sene İzmir ille maçla- ğini haber aldım. 
lcim olan ruh ölmüt ve defnedilmiftiy. c Cenevre siyasetinin hararetli taraf- bcraetlerine karar vermiştir. masını hey~ takip ederken, diğer rında hiç mağlup olmıyan Doğansporun Bir _k_a_ın-·an_r_V_a-kası 
Bütün bu ideolojik yaygaralar 18.aletta· tarlan, bugünkü vaziyetin esasını, ltalya- * taraftan aynı saatte İstanbtilda Fener- . . 

- - bah il A .. _.,___ da gi.17.el bir oyunla en kuvvetli takım- Bayındırın Karaveliler köyünden llıi-yio bir tesadüf levantasıdır. Gerek Fran- ya tatbik edilen zecri tedbirlerde nrama- E K al Ak•~C! çe e maç yapan teş l.ilAlllllDm ne - . . • . . 
s:ız Te gerehe Jngiliz dkin umumiyeai lıdırlar. Alman1ann Merkezi Avrupada Hil~czal CI . e~b. K ·~l K~ il gibi bir netice almakta olduğunu düşün- lank y~ğe .. md~k"·affak -0ldugunıı bir seyın oglu Mustafa ve Ali oğlu Sait Ateı 

u eczanesı sc.uıı ı ema aın ekte d fariğ ~-----41_, _ _:ı ço deı.aMU" gor u . Canlı köyü civarındaki orman içinde ku-Cenevrenin batıl hayallerine kapılarak ilerlemelerine karşı durabilecek yegane k lık diplo 61,1.x..~-~ m n e oıauuycu;;a.ıu.an.ıır 
A taşın eczacı · masını ~uu Biıtün bunlardan L-..t,.~ ko ~---'-- Bunwıla beraber İzmir takııulannm mnr oynadıkları sırada suç ilstU yaka-yaptıkları yanlışlıkların hesabiyle meş- büyük devlet ltalya idi. Bunun misalini, otuzuncu senesini idraki <lolayı lyle iz.- . tl --·L 

1 
.,~:ıAG ~!.ilCUllll son senelerde istikrarlı bir takımı muha- Janmışlardır. 

guldürlcr.> dedikten sonra dünyada kuv· 19 34 senesinde ltalyanın Brennero cep- . lil b' mil lmak .. Hil", soma yap al.;CIA o an US(Ok - Doganspor 
nur ere ır ce e o uzcrc ıu d ,,,,_ ·ıe 'lrn~ı" _ faza cdemedi.lder.i görUlmektedir.. Ta- Suçlular kwnar kağıtları ve kıik üo vetin her daim hnkim olduğundan, tarih- hesine derhal on fırka asker tahfid et- · de .. .. uzluk tıy maçının a a~a ı AGJ.~uo.nacagına ! 

te bunun bir çok misalleri görüldügu•"ndcn mesiy]e görmü .. tük. O zamanlar gerek eczancs:ın uç g~ uc yap gını ı::üpbe yoldur. Takımlarımızın tam kad-ılrurilarunız ekseriya şanslı günlerinde lira para ile birlikte adliyeye verilmif-
,. haber alıyoruz. Azız eczacuruzı candan • 1-----dıklanndan ... -ı-wı lerdir 

Almanların Baltık ve Şimal denizlerinden lngiltere ve gerekse Fransa Almanyanın k ti I k 11. . .. d h be- rolarla maç yaptıklan takdirde çetin ve maç~ pazar 5u..auı..u kar- · • 
u u ar en e ıncı sencsını e cp . ıl da ~-rt. bir gününd :ı kı -·---

kara ve Ege denizlerine ve Yugoslavya kuvvetini kale almadıkları gibi Hitlerin be 'drak enn1 ed . heyecanlı bir miisabaka seyredeceğimi- ~ aşma j?CIUWOU e o an ta • caınıa kahve cina•etl 
ra r ı tem erı.z:. k .. t leh' ti 1 ktir 17 tarikiyle Adriyatik denizine çıkmak hu- enerjik faaliyetine de ehemmiyet verme· 2:e .. a~ıım. mın ıne ne ce enece · SaCIUSU beraet 

•~nda hiç bir maniaya tesadüf etmiye- diler. Binnetice, ltalyaya zecri tedbirleri ihdaaını ihzar ebnİ.f oldular. Meılc.ezt Av- Uço - Doğanspor maçının ayn bir A. B. kararı aldı.-
c~~~en. Bd~k~a illama~r m~- ~ili& e~~ ~~ille ~un ~mMyQa ra~ ~ ted~rle• ~y~~~ uu----~~~~~~~--~~~~-~-~~~~--~~~ 
IC8inin çok kım~ık olduğundan, Hollan- tevcihinl ve Roma - Bcrlin mihverinin smı halen çekmektedir.• BtR ARA.BACI 11.ICBARAR Tepecikte Camlı kahvehane önünde 

kendisine bıçakla taarruz eden Hilseyln 
oğlu Abdurrahmanı yaralı.yarak ölfimil-

BUGÜN 
•• •• 

KULTURPARK 
SİNEMASI 

Muhterem nıüdnvinılcrimizin seve se~e seyr deceği iki 
l\luhtcşcm f ılinı takdim ediyor 

ÇARIN CASUSU 
Po1ruıyahlann istiklal uğnwdaki mücadelelerini... Viya
nadan başlayıp Çipar saraylarına kadar gi.rcn bir casusun 

hc,reeanlı macerası .... Müessir bir aşk hikiyesi.. 
OYNIYANLAR 

V/LIAMPOVVEL LOISERAINE 
Bütün dünya dillerine tercüme edilen meşhur Polis hafiyesi 

ş ARLOK HOLMES 
Hayatı - icraatı ...... VE I'trOTlltŞ MACERALARI ... 

iLA VETEN FOKS JURNAL 
SEANSLAR : ŞARLOK HOLMES : 3 - 7 ÇARIN CASUSU 5 ve 9 DA.. 

CUMARTESi, PAZAR GÜNLERİ saat 12 DE ÇARIN CASUSU İLE BAŞLAR ... 

Arabası altmda kaldı At~ 
ve •in' yaralandı yarm ba.-yor ne sebebiyet vermekten suçlu ve mevkuf 
Torbalının Çapak köyü halkından Yarış ve Islah encümeninin ilkbahar Stileyman oğlu Bayram Şcnsan h.akkın-

arabacı H~yin, hasta bulunan Ali ka- at yarışlarına yamı Kızılçullu koşu ala- da ağır cezada devam eden .duruşma 
rısı Ayşeyı arabası ile kaza merkezinde- nmda başlanacaktır. Koşulara bu mev- bitmiş ve karan Yerilmiştir. Suçlunun 
ki doktora götürürken, köy civannda ı . d iştirak edecek ha ·anlar _ bu fiili müdafaai meşrua olarak kabul 
nası~ arabadan düşen arabacı Hüseyin ::n O:ynelmilel şöhreti h~ olanlar arası~ edilmiş ve Türk ceza kanununun lark 
kendi arabasının altında ezilmiş ve ağır j b 1 maktadı K lan k h dokuzuncu maddesine göre beractine 

alan u un r. oşu n ço eyeean-
surette yar mıştır. Yaralı hastaneye ! aı~k 1 la tahm. edilın kt karar verilmiştir. 
kaldırtlmı.ştır. ~v. e d a ı o cagı ın e e- --------------

~1r~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-*-Bir beraet kararı 
934 yılında resmı evrak üzerinde taıı- Denizlide sürek avı 

rifat yamaktan suçlu olarak tahtı mu- Denizli (Hususi) - Muzır hnyvanlar 
bakemeye alman Dolaplıkuyuda mukim ile mücadele komisyonu geçen pazar 
Ali Riza oğlu Ziynettinin nakzen ağır günü Göveşlik dağında bif sürek avı 
cezada devam eden mahkemesinde, be- tertip etmiştir. Havanın fırtınalı ve so
raet kararında ısrarına karar verilmit- ğuk olmasına rağmen sürek avı çok 
tir. neşeli ve heyecanlı geçmiştir. Alay ko-

mutanının müsaadesiyle Denizli 51 inci 
Kaya Basan köyünde piyade alayından tanmmı§ seçme ni§an-

blr yangın cı1ar ve Göveşlik. Karcı köylerinden bir 
Torbalının Kaya Hasan köyüne is- çok avcılar sürek avına iştirak etmişler

kAn edilen göçmenlerden Keram.inin dir .. Akşama kadar devam eden av par
evinden yangın çıkmış ve söndürülmtif- tisinde yedi domuz avlantru§Ur. Komis
tür .. Bu evin yanındaki fırının bacasın- yon her hafta muhtelif köylerde ayni 

IBRAHIM 
VE 

NEMRUD 
Din Tarihinin 
------------------En heyecanlı ve en meraklı 

bir safhası 

Pek 
••••••••••••••••••• 

Yakında : 
------------------ "YENi ASIR.. sütunlannda 

oku 'll 

. . 
• • • • • 



1 IOsan camartesl "9 TE'lfl ASIM 
...................................................................................................... iliiii ... ııiiıiiiiiiiiiiiiiıiİııııl ................................................. ..,,... ......... ~ 

Ebedi Şef Atatürkün tabutu 
Anıt - Kahirin inşasına kadar, elyevm bulunduğu etnoğ
Tafya müzesinde hazırlanan mu•ıakket kahire konuldu 

Ebedi Şef in daimi istirahatgahına nakli, Anıt - Kabrin 
ınşası hitamında milli merasimle yapılacak 

Ankara 31 (A.A) - cResmidir>: 
Ebedi Şef Kemal Atatürk'ün tabutu· 

nun defnedileceii raaad tepedeki anıd 
kabrin inıasının hitamına kadar elyevm 
bulunduğu Etnoğrafya müzeoinde ihzar 
olunan muvakkat 1'.abre vaz'ı ameliyesi 
bugiin, 31 Mart 1939 cuma, aaat 11 de 
Türltlye bliyük millet mecliıi reisi Abdül-

halik Renda, Baıvekil Dr. Refik Say

dam, genel kurmay batkanı Marep] 

Fevzi Çakmak, Cümhurriyaseti umumi 

katibi Kemal Gedeleç, Cümhurriyascti 

baş yaveri binbaıı Celal Oner, ve Anka· 

ra vali ve belediye reisi Nevzad Tando

ğan hazır olduğu halde yapılmıştır. 

Yeni bir Japon 

Bu muvakkat defin, yukarıda İlmi ge
çen zatların imza1annı havi bir protokol 
ile tesbit edilmio ve bu vesika Türkiye 
büyijk millet meclisi riyasetine takdim 
olunmu~tur. 

Ebedi Şefin daimt iotiratgahına nakli, 
anıt-kabrin inşasını müteakip milli mera
simle yapılacaktır. 

hareketi 
-----------------

Hindi Çini açıklarındaki ''Fırtına 
adaları,, n1 ilhak için işgal ettiler 

Faris, 81 (Ö.R) - Uzak Şarkta Ja
ponların yeni bir kuvvet darbesi vuku
bulmuştur. Parasel adalarının 700 mil 
cenubunda Krakli adaları Japonlar ta
rafından işgal edilıniştir. Bu adaların ik
tısadi ehemmiyetleri yoksa da sevkül
'eyş ehemmiyetleri büyüktür. 

Tokyo, 31 (Ö.R) - Hariciye nezare
tinin bir tebliğine göre Japon hüküme
ti Hindi Çini açıklıırındaki fırtına ada
ları namiyle maruf Prafli adalarını il
haka karar vermiştir. Bu karar bugün 
Fransız sefirine bildirilmiştir.. Japonlar 
bu adaları 1917 senesinden beri işlettik
lerini ve o vakitten beri çok defa harp 
ıeınlleri gönderdiklerini iddia ediyorlar. 
.Adadaki kararsız vaziyet Japon mena
filnl lhlftl ettiği ve Fransa ile ihtilaf 
çıkaracak bir mahiyet arzettiği cihetle 
Japonya nlhayet bu kararı vermiştir. 
Prafll adaları Mercanlardan teşekkül et- Çin Jandarkı Yang-Vey-1\f;ng 

~ lcüçUk adalardan ibaret olup eko- ra Hindi Çini ile.Filipin adaları ve Bur-ı Japon donanmasının adaları filen iş

nomlk kıymeti olmamakla beraber sev- neo adası arao;ında her yerine müsavi gal ettiği hakkında hehüz hiç bir haber 
kU!eeyı ehemmiyeti çok mühimdir .. Zi- mesafededir. 1 yoktur. · 

Ergani Bakır 
Tam bir suretle faaliyete geçti 

Ankara 31 (Hususi) - lnşaatı ve te-1 inkılap eylemişti. 
•i.satı Şubat içinde bitirilmiş olan ı::rga- Cümhuriyet hükümetinin bir karan 
nı bakır madenınde 21 Marttanberı ya- 1 ile Alman ferdi elinde bulunan hiaaclerin 
pılınakta olan sM bakır istihsali tecrü- alınmasına ve diğer hisselerle birlikte 
heleri muvaffakıyetle neticelenmiş ve Etibank devrine kadar geçen müddet zar
madende tam bir suretle faaliyete ge - fında şirket muhtelif esbap ve avamilin 
Çilıniştir. tesiri altında tam bir faaliyet göstermiş-

Cümhuriyet idaresi altında en modern tir. 
tesisat ve techizat ile i9lctilme9İne mu- Ekonomi programının esaslarından bi
vaffak olunan Ergani bakır madeninin ri olarak ele almış bulunduğu maden -
kısa bir tarihçesini kaydebneği Anadolu !erimizin sistematik bir tarzda işletil -
ajansı yerinde görmektedir. mesini daima birinci plinda göz önün-

işletme tesisatının siparişine girişilmiş
ti. Bu çalışmaya başlangıç olan 937 den 
bugüne kadar geçen devre esnasında 
arazi mümaneatını yerunek ve iklim 
şarUarının müsaitsizliği ile mücadele et
mek suretiyle başta fen heyetleri olmak 
üzere bütün teknisyenler ve işçilerin 

gösterdikleri takdirle karşılanmağa de
ğer feragatli mesaiyle inşaat ve tesisat 
başlangıçta tayin edilen müddet zarfın
da, 1939 Şubatında tamamlanmış bulu
nuyordu. O tarihten istihsalata başlan

Sadıkzade vapu
ru parçalanarak 

satılacak 
--&-

İstanbul, 31 (Hususi) - Finike 
açıklarında karaya oturan Sadık za
de vapurunun kurtarılmasından vaz 
geçildiği için vapur olduğu yerde 
parçalanacak ve satılacaktır. 
Vapurdaki eşyanın tesbiti için si

gorta eksperleri ile bitaraf eksperler 
çalışmaktadır .. 
Kazazedelerden bir kısmı Anafarta 

vapuru ile bu sabah şehrimize geti
rilmlşlerdir. 

Mısırda 
--&

PAMUK FiATLERi 
DVŞVYOR · 
Kahire 3 1 (A.A) - Amerikanın 

kendi pamuk ihtiyacına prim vermek 
ouretile yıudımda bulunacağı hakkında

ki haber burada büyük heyecan uyandır· 
mıştır. Boroada pamuk fiyatları düımek· 
tc devam ediyor. 

Mebuslardan mürekkep bir heyet baş 
vekilden Mısır pamuk ihracabru korumak 

için ]lzım gclet tedbirlerin a1ınmaemı 

rica etmiştir. 
Filhakika pamuk ih ;acatı Mıoırın umu

mi ihracabnın yüzde seksenini tutmak
tadır. 

Başvekil pazartesi günü bu hususta bir 
cevap vereceğiri bildirmiştir. Ticaret na
zın bu bahis etrafında Amerika birleıik 
devletleri elçisi ile gÖrii§MÜştiir . 

Madrid 
---~.---

Franko ispanyası ... 
nın da merkezi 

ol~cak 

Franko siperde 

Far is 31 (ö.R) - Havas ajans ı Fran
konun Madridi ispanyanın payitahtı 

olarak muhafazaya karar verdiğini bil
dirmektedir. 

Isveç, Norveç, Danimarka ve Jrlanda 
Franko hükümetini tanımağa karar ver
mişlerdir. 

Hatırlardadır ki, Ergani bakır madeni de bulunduran cümhuriyet hükümeti -
ni ifletmek Üzere yarı sermayesi bir Al- nin büyük bir isabetle almış olduğu ka
man grubu elinde ve mütebakisi hazine rarla şirket hisselerinin Etibanka tev -
ve itibarı milli bankası elinde bulunan dii ve sermayesinin bu değerli servet 
bir grup tarafından umumi harp içerisin- kaynağının işletilmesi için lüzumlu bir 
de imtiyazı alınmış ve bilahara bu grup hadde iblağından sonradır ki madende 
üç milyon lira ııermayeli bir ıirket haline tam manasiyle faaliyete geçebilmiş ve 

dığı güne kadar geçen müddet zarfın-1--------------
da ise tesisat parti parti tecrübe edile - yacağı rolün değeri kadar iş hacmini ge
rek işler bir halde olup olmadığı gözde"ll nişletmck suretiyle muhitinin ekonomik 
geçirilmiş ve 21 Marttan itibaren de ve sosyal kalkınmasında yapacağı tesi
tedricen artan bir çalışma ile saf bakır rin de büyük bir ehemmiyeti vardır. 
istihsaline başlanmıştır. Filhakika dördüncü umumi müfettişlik 

Burada vücuda getirilen tesisatın se- mıntakasında halen faaliyette bulunan 
nevi istihsal kapasitesi 8000 ile 10,000 Guleman Krom madeninde 600 Ergani 
ton saf bakırdır. Bu tesisat zaruret ha- bakır madeninin de 1000 ile 1200 işçiye 
sıl olduğu ve lüzum görüldüğü takdirde iş vermeğe başlamış olduğu göz önüne 
istihsalatını yüzde 20 ile 50 arasında getirilecek olursa bu ehemmiyet daha 
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lngiliz muhalifleri 
B. Çemberlayn'ın siyasetine karşı 
hüsnü niyet hissiyatı gösteriyorlar 

Londra 31 (Ö.R) - Avam kamarasının öğleden sonraki celsesinden sonra 
başvekil B. Çemberlayn hafta tatilini geçirmek üzere Çekrese hareket etmiş
tir. Diğer hükümet erkanına da Londradan ayrılmak müsaadesi verilmiş ol
makla beraber ihtiyaç halinde siiratle içtimaa davet edilebilmek üzere Lond
radan uzaklaşmamaları rica edilmiştir. Harici siyaset müzakeresi, tahmin 
edildiği gibi, Pazartesi günü öğleden sonra yapılacaktır. B. Çemberlayn hü
kümet namına beyanatta bulunacak ve B. Grinvud amele partisinin başlıca 
hatibi olacaktır. 

Hafta tatiline hareketten evvel parlamento azalarının ilk intibaı , Royter 
ajansına göre, hükümet partisinden son derece müsait olmuştur. Muhlefet 
mebuslarına gelince, bunlar hüsnü niyet hissiyatı göstermekte ve hüküme
tin ilAıı ettiği siyasetin inkişafına müsaid bir zaman bırakmak arzusunu bes
lemektedirler. B. Çemberlaynın Polonya hakkındaki beyanatının ant tesiri 
24 saattenberi mevcut olan gerginliğin gevşemesi olınuştur. 

''D d . t . ev,, enız ayyaresı 

Lizbona geldi 
Paris 31 (Ö.R) Amerikanın dev deniz tayyarelerinden «Yanki Kli

per» tayyaresi şimdi Lizbonda bulunuyor. Dün Horta - Lizbon arasın
da Atlantik üstü seyahatinin ikinci merhalesi olan 1 700 kilometreyi 
7 saat 30 dakikada saatte vasati 226 kilometre süratle katetmiştir. 
'.Asur adalarına kadar ilk merhale olan 3800 merhaleyi de 1 7 saat 3 2 
dakikada vasati 217 kilometre süratle bitirmişti. Lizbonda denize İn· 
mezden evvel muazzam tayyare şehir üzerinde bir şeref uçuşu yap
mışbr. Yarın sabah Portekiz baş şehrinden 1000 kilometre mesafede 
olan Marsilyaya varacaktır. 

Birisi büyük Okyanos üzerinden aşarak San Fransiskoyu Hunkong 
ile, diğeri Por - Vaşington Bermud adalarile birleştirecek olan diğer 
iki Klipers muntazaman hedeflerine veriyorlar. Kalifomiya - Klipers 
36 yolcusile birlikte San F ransisko - Honolulu merhalesini 1 S saat 4 
dakikada katetmiştir. 

S~ovak nazırları 
Bratislavada toplanarak Macar -
Slovak meselesini tetkik ettiler 

Bratislava 31 (ö.R) - Saat 11 de Slovak hükümeti şu tebliği neş
retmiştir: 

< Bratislavada toplanan Slovak nazırları Slovak - Macar münase
betleri meselesini tetkik ederek Budapeştede hudut hadiselerinin halli 
için yapılan içtima kararları üzerinde durmuşlardır. Nazırlar Orta Av
rupada sükunetin muhafazası arzusile Macar hükümetinin Macar ara
zisile Polonya arasındaki demir yollarına ait haklı taleplerini kabul et
meğe karar vermişlerdir. 

Fransadaki Italyanlar 
"Biz burada kendi vatanımızdan daha 

bol ekmek ve daha çok hürriyet 
buluyoruz.,, Diyorlar 

Paris 31 (Ö.R) - Başvekil 8. Daladiye çarşamba ak amı söylediği 
• radyo nutkunda, ltalyan muhacirlerine F ransada fena muamele ya

pıldığı hakkındaki iddialara cevap vererek F ransadaki 900 bin ltalyanı 
işhad etmiş ve Fransız misafirperverliğinden bir şikayetleri olup ol
madığını sormuştur. F ransadaki ltalyanlann en büyük teşekkülü olan 
<ltalyan halk birliği» on binlerce azası namına 8. Daladiyeye b ir mek
tup göndererek bu suale şu cevabı vermiştir: 

« 900 bin ltalyan muhaciri F ransada, Fransız milletile kardeşçe bir 
dostluk içinde yaşamaktadır. Bunlar, bu memlekette kendi memleket
lerinden daha çok ekmek ve daha çok hürriyet bulmuşlardır. Bunun 
en maddi delili de geçen eylı'.'ıl buhranı esnasında, F ransaya bir taarruz 
vukuu halinde bu memleketin müdafaasın;_ İştirake hazır olduklarını 
bildirmek için on binlerce kişi olarak yaptıkları müracaattır. İyi ltalyan 
ve iyi demokrat sıfatile ve ltalyanın da hakiki menfaatlerini gözönün
de tutarak Tunus, Cibuti, Korsika ve Nis hakkındaki tahrikçi iddiala
rın aleyhindedirler.» 

Fransa Cümhurreisliği 
namzetliğini koymayı 

etti. Tekrar seçilmesi 
muhtemeldir 

B. Löbrön 
kabul 

çok 

Elhamra Sinemasında 
artırabilecek bir kudrettedir. ziyade tebarüz eder. Bugün başarılmış Faris, 31 (Ö.R) - B. Lebriin cüm-1 Dün ayan meclisi reisi B. Janeney 

Bugün tam surette faaliyete geçmiş bulunan bu büyük eserle Etibank Kı - hurreisliğine yeniden namzetliğini koy- reisicümhur bay Lebrünü ziyaret et. 
bulunan bu güzel eserle memleketimizin varshan madeninden sonra bakır ma - mağı kabul etmiştir. İlk rey devresinde ıniş ve demokrat sol cenah (Radikal sos• 
gelir kaynaklarına bir tanesi daha ila- denleriınizi faaliyete getirmek hususun- reisicümhurun 500 - 600 rey toplıyabi- yalist) grubunun bir takririni takdim 
ve edilmiş bulunmaktadır. da kendisine tevdi edilmiş olan vazifeler- Jeceği şimdiden tahmin ediliyor. Çar- etmiştir. Bunda reisicümhurun ikinci 

Müsabakanın S inci haftası şerefine 
DUNYANIN SEKİZİNCİ HARİKASI 

Sinemacılık aleminin bugüne kadar vücuda getirdiği en büyük 

SAMAT MUCİZESİ 

KASIRGA 
rVRKCE SÖZLV FRAHSIZCA SÖ~LU 

BAŞ MVMESSİLİ 

DOROTHY LAMOUR 
EHEMMİYETLE HAZARI DİKKATE : 

Türkçe ve Fransızca her iki lisanda da takdim edeceğimiz bu muazzam 
filmin TÜRKÇE NÜSHASI : Cumartesi ve pazar büfün seanslarda ve di
ğer günler yalnız 4 ve 9 seansında gösterilecektir .. 
FRANSIZCA NÜSHASI : Cumartesi ve pazar hariç olınak üzere diğer 

\"e e embe ·· !eri 1.30 ve 6.30 da gös-

Cevheri bakımından klasik bir mev- den birini daha yerine getirmiş bulunu- ş=ba gününe kadar bu mikdar arta- defa olarak narnzetliğinin vazına müsa
kil olması itibariyle dış piyasalarda dai- yor. Bunu 940 senesi sonlarıruı doğru caktır. ade edilınesi rica edilmektedir. Aı son-
ma iyi müşteriler bulacak olan bu ma- Muğrul bakır madeninin işlemesi takip Ayan reis vekili Hanri Ruva, reısı- ra, mebusan reisi B. Heryo da Elize sa-
denirnizin ticaret müvazenesinde oynı- edecektir. cümhurun tekrar namz~-~ğini ko~ası I rayına ~.i~erek. d_~vlet reisiyle bir saat 
.. ~.77TL7.J /77ZZT./7//77,77//.l l7 /7l=z2'77.,L,Gr.z:i!lı:ım~ üzerine kendi namzetligınden sevınçle •kadar goruşmuştur. 

BVGV'lf Y • s· d feragat ettiğini bildirmiştir. 1 Sosyalist grubu sabah içtima ederek, 
en 1 1 nema a BUGÜN Faris, 31 (Ö.R) - Reisicümhur inti- 1 reisicümhur intihabatının ilk rey dev-

İZMİRDE İLK DEFA 

IS SERİ 30 KISIM BİRDEN 
Sincmncılıi:.,n HARİKASI GANGSTER !ilimlerinin ŞAHESERt ... D~HŞET .. 

VAHŞET ..... KORKU ... BİR FİLİM 4.30 SAAT 

ÖLDÜREN ÖRÜMCEK 
TÜRKÇE FOX JURNAL 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BU HAFTA: 

- 7.00 DE ' 

habı parlamentonun bütün faaliyetini 1 resiyle Radilrnl sosyalistler tarafından 
temerküz ettirmektedir. Mebusan ve : reiscümh~r n"'.""edi g~sterildiği takdir
ayan meclislerinin koridorlarında yal- ele, kendı partilerı ıçın sembolik hır 
ruz bundan bahsedilmektedir. 1 namzet irae etmemeğe karar vermiştir. 
!c'I:iZlCQ::aıııt.ıı~~==z ~Z'XZT../7Z'f!IQ7777LT.TJLA27Z:U:•13 

l"'AYYARE Sineması T~ı::0N 
KATE DE NAGYC, JEAN MURAT ve 11 Yıldızın ibda ettiği 

Prenslerin Gecesi 
(NUİTS DE l'ltİNCES) 

l\levzu, dekor, temsil, tuvalet, n1iizik ve dans z nginliği 
- 4.00 - ~.30 ,.c 9 da .. 11.30 da talebe seansı 



. ...., .. TEIOA•IR ,ı ..... ~,. 
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DOK2'0BUH K0ŞE5İ: 

Emekli General 
Kazım Karabekir'in 

HATIRATI 

Günün en mühim 
hadisesi . ~ 

sıyası 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
,, 

keneli vaziyetinin Ingiliz hükümetince 
verilen teminata tamamen uygun oldu
ğunu bildirmiştir. Sovyet hükümetince 

Çekyanın ilhakından sonra 

Berlin hayrette! 
Cihan harbından beri Jngiliz ·Alman müna

sebetleri bu kadar kötüleşmemişti. 

••••••••••••••••• 

Kalcaları kücO.lt-• • 
• 

ıcın • mek 
--/:r-

y AZAN: Dr. G. A. 

vaziyetimizin anlaşılacağına şüphe yok- Berlinden yazılıyor : Alınan hüküme- Almanyanın Faris ve Londra elçileri de Kalça kemikleri genİ§çe olması kadın
tur. Kolonel Bek'in Londra ziyaretinde tinin Praga kai}ı takınnuş olduğu tavır izahat vermek üzere memleketlerine ge- lığın tanındandır. Belki hatırlarsınız. VÜ· 

teşriki mesaimizi azami hadde çıkara - karşısında yabancı memleketler umuml ri dönmelerini tefsirde hiç güçlük çekil- cut sağlamlığının alametini yazdığım va-
- 7 5 - cak muhtelif tedbirler müzakere edile- efk8.rında uyanouş olan nefretten dola- mcmektedir. Bu tezahürlerin manası şu- kit, erkeklerin omuz geni§liğini kalça ge-

_.... .................................. cektin B. Çemberlayn, Polonyaya veri- l yı, Berlin hayret etmektedir. Garp mcm- dur kl, Aim:ınyanın, Birleşik Amerika, niıliğinden sekiz, on santimetre daha zi-

YAZAN: 
GENERAL 
Kazım Karabekir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

len teminattan dominyonların tamamen l ıeketlerindc, ilk gilnlerdeki temkinden Fransa ve Ingiltere ile münasebetleri yade olduğu halde kadınların kalçalan 
haberdar edildiklerini bildirmiştir. sonra, gerek gazetelerde, &erek diplo- artık normal değildir. Tekrar nonnal omuzlarından - tabii vuati hcaapla

Londra 31 (Ö.R) - Eyi malumat alan masi mahafillerinde beklenmiyen geniş münasebete avdetteki asıl engel, bu üç ancak üç santimetre daha dar olması la
mehafilde söylendiğine göre Ingiltere- bir taarruz hareketi baŞlamıştır. devletin, Almanyanın Çekoslovakyada zım geldiğini bildirmittim. Bu mühim far
Polonya arasındaki görüşmelerden Ame- Öyle anlaşılıyor ki, Berlinde ilk psi- yaptığı emri vakii hukukan tanımak ni- kın sebebi de meydandadır. Kadın ço
rika resmen haberdar edilmiştir. Çem- koloji.K sarsıntının hafifçe atlatılacağı yetinde olmadıklarmdadır. cuk annesi olacağı için kalçalan daha ge· 
berlaynın Polonyaya yaptığı ~c~l~ra~ - hesap edilmiş, fakat bunun garp devlet- Bilhassa Almanya - Britanya münase- oiı olur . 

- Harbi Amiral Soıon kendiliğinden 
değil aldıiı emirle açtığını Enver paJ& 

bize olsun söylemeliydi. Bu suretle de
öikodulara cevap verebiliriz. Bize ıiıal 
soran zabitlerimizin karşısında çok sıkın
tılı bir vaziyette kalıyoruz. Cemal P~
nın yalnız haliharbi bildirmesi malum 
olan bir şeyi tekrar etmesinden başlça 
bir fCY olmadı. O, bunu söylerken arka. 
öan zabitlerimizin, Alman amiralı mı bizi 
harbe sokacaktı. diye mırıldandıklarını 

iıittiğimi söyledim. 

yon metni aynen Vnşingtona bıldırılmış- leriyle olan diplomasi münasebetleri beti çok gergin bir şekle ginniştir. Her Vakla, tabiabn iÖst.erdiii bu ihtiyatta 
relc: harp idare edilrs neticesinin hiç te tir. üzerinde ciddi bir reaksiyon yapacağı ne kadar son aylarda da bu gerginlikler biraz üeri iİttiii de vardır. Bazı kadın
hayırlı olmıyacağını iddia ederim. Londra 31 (Ö.R) - Finansal Niyöz hiç düşünülmemiştir. Bundan dolayıdır epey ciddt a:ıiar geçirmiş bulunuyorsa ların kalçaları evlenmeden önce omuz

lstersc Almanlar galip gelsin! Bunun gazetesi diyor ki Ingiliz hükümeti pek ld, Fransa, İngiltere ve Amerika matbu- da, Alman - lngiliz münasebetleri, cihan tarından daha genif olduğu gibi, bir ço

için bize düıen vazife her tarafa baş vu· yakında Polonyaya geniş yardımlarda atındaki akislere, Almanyada şiddetle harbinden beri, hiç bir 7.alJlaQ bu de- ğunda da gebelikte kalçalar bir kaç aan
rarak Enver paşayı Almanlann ağından bulunacaktır. Tayyare ve iptidat malze- mukabele edilmektedir. rece kötülışne.ıniş ve bu kadar ümitsiz timetre daha genİf olur. Bu hal can uka
kurtarmaklığıımzdır. Ben; ancak Enver me satın alması için Polonyaya OD mil- Almanyanın Romanyaya ekonomik bir bir hal alınaııuştır. Bundan dolayı ela, cak bir fCY olmakla beraber, fazla genİf 
Pllf& üzerinde işliyebilirim. Sizin diğer yon Ingiliz lirası kredi açılmasını istih- i\ltimatom vermiş olduğu iddiası şiddet- Alman gazetelerinde bir çok masif teh- olan kalça kemiklerini küçültmek için--

Hakkı bey ıu mütalaada bulundu. 
- K.imbilir ne dütünüyorlar) Ne} 

Yapacaklarını söy)iyorlarl Ne de) Yap
tıkların 1 Şahsi bir tehlikeden mi korku
yorlar nedir) Kimbilir} 

Ben - Ben fU mütalaadayım ki bir 
lnaan fani olan hayal kayırusile ebedi 
olan şerefini kendi dile öldürmemelidir. 
Enver pata harbe nasal aüdiğimizi mec
lisi vükelada fÖyle .öylemi§ ti: ( RU5 ge
mileri boğaz haricinde torpil dökerken 
bizim donanmaya tesadüf etmitl) Bana 
da esirlerin isticvabı vazifesini emreder
lc:en amiral Sotonun raporlarından başka 
bir teY bilmiyor görünerek yalan söyledi. 
Harbe girmeden önce bir istihbarat tu

besi müdüründen belki bu gibi kararlar 
gizlenebilir, fakat harbe girdikten sonra 
Cla bu işe taalluk eden bir vazife verilir
ken olsun artık hakikat ııizlenemez. Ve 
hiç değilse yalan söylenmez. Enver pap 
kahramanı hürriyet diye aldığı namı ol
sun düıünmeli ve k&hramanlan başkası
nın silahı değil onları ancak kendi yalan· 
lan öldüreceğini bilmelidir. 

Hallı - Çok doğru söylüyorsun. Fa
kat bunu Envere ne sen ne de hen söyle
mekle müsbet bir netice elde edeceğimi
zi zannetmiyorum. Belki büsbütün de kı
rııırız. 

Ben - Şu halde Cemal paşaya söyle-
yinizl Çamlıca tepesinde zabitanın ince 
hislerini okfıyarak alkl§ toplıyacağına 

ordumuzun Almanlann elinde oyuncak 
olmadığını ve bundan sonra da olmıya
cağını söylesin ve temin etsin. Bugün bi
zim, mesuliyetimiz yolc. Fakat ıstırabımız 
vardır. Mesul olanlann ba11nda Cemal 

zatlarla ve hususile Talat ve Cemal ve daf eden müzakereler devam ediyor. Je reddedilmekte olduğu gibi, Hollanda ditlerle karşllaJmaktadır. Meseli, Fölki- maalesef - şimdilik bir çare yoktur. 
merkezi umuınile daha husuaiyetiniz var- Sovyetler birliğinden Polonyaya halJ> ve İsviçreye saldmnak istediii iddiasa şer Beobahter gazetesi, hiç şüphesiz ki Fakat - bereket versin - kalçaların 
dır. Güniin meaelcsi budur. Bu davayı malzemesi verilmesi için başka bir an- da yalanlanmaktadır. :lhaınını resmi ve salahiyetli makamlar- dışandan görünüşte geniş olması her va-
sonuna kaôar götürmeliyiz. laşma yapılması mu~vverdir. Alınan matbuatı, şimdi, Almanyanın dan aldığı bir makalede, •Orta Avrupa- kit kemiklerin •genişlemesinden değil, 

Bu mütaliamda Hakkı beyle akord lngiliz mehafili, Polonyanın kendi ara- Çekoslovakyadaki hareketine enternas- dan elinizi çekiniz!• başlığiyle, İngilizle- kemiklerin üzerinde yağ tabakuının top-
kaldık. itte Cemal papnın bir hafta eon- zisini müdafaaya muktedir olacağına ka- yonal bir mahiyet vermeğe uğraşmakta re ihtarda- bulunmakta, bUyilk Alman- ]anmasından ileri gelir kalçalar için yağ 
raki Küçükçckmece manevrasında zabi- nidir. ve bu işgal ile Orta Avrupada sulh.'.ı hlz- yanın orta Avrupadaki vaziyetine do- tabakasının en son kalesidir, derler. Şiş-
tana hitabesi bu tesirle oldu. Fakat bat- met edilmiş oldutunu tebarüz ettirme- kunulduğu takdirde Berlinin Büyük man bayan zayıflamak istediii vakit vü-
ka hiç bir ıey yapamadık. Hadiseleri gü- Londra 30 (A.A) - Gazeteler Polon- ğe çalışmaktadır. Britanyaya, açıktan açığa, kendi tabii cudunun her tarafındaki yağlar kayhol-
nü gününe takip ederek tqebbüalerimi- ya hariciye nazırı B. Bekin ziyareti pro- İngiltere ve Fransa büyük elçilerinin, lııkişafının bir dilşmanı göziyle bakaca- duğu halde kalçalanndaki yağ en sona 
zin vardığı neticeyi de görelim: gramını neşretmektedir. B.Bek Pazarte- hükümetlcrine izahat vermek bahanesi- ğı kaydolunrnaktadır. kalır. 

ilk önce Hafız bey karargihı umumi- si günü Londraya varacak ve salı günü le Berlinden ayrılmalan, buna mukabil N07e Zürlııer Saytuac Bir rivayete göre, kadanlarda göiÜlıÜn 
den çıkanldı. Bronzartla aralanna giren Çemberlnyn ve Lord Halifaks ile görüş- büyüklüğü akJIJık, kalçaların yailı ve 

soğukluk günden gÜne çoğalıyordu melcrdeB.Bb~klunaecraef~:~· bAı'r~z.ı~yafektar~:;: o·· ·ıu·· m Almanya geaknişbo~~bl .da. kibarlık .~·mdetidkird. Annl -
Bronzart riyasete mahsus otomobilin nazırı ~ ş ı._. c ' ap.a ır rıvayete gore e, a ı ~ 

kendisine ait demek olduiunu ileri sü- cektir. Çarpmba günü yeni bazı görüş- Ve Jıij,..ı;Jı devletler rın hem zekaaa. hem de kibarlığı güzel-
rerek buna binmemesini ve mevcut fay- meler de olacak ve lngiliz kralı B. Beki ~- liğindedir. Bayanlann kendileri bu ikinci 
tonla gidip gelmesini Hakkı beye tenbih Vindsor şatosunda kabul edecektir. Tehlı· kesı· c... Blricü: deniz mahreci Almanla - rivayete tercih ettiklerinden, göğüs yük-

Perşembe gilnü B. Bek Portsmoutha ha- rm elinde bulundukça Letonyanın ek~ sekliğini - hot görme1r.le beraber kal-
ediyor. Bundan baıka geç geldin erken, re'-..... edecek ve Ingı·liz donan-~•ınm nomisi .&1--aıun insafına 1rft1-•• ola-

6= .. ~ ~ ,~ çanın fazla yajlı ve genif olmasını hiç 
gittin diye çıkışmalara da batlıyor. Harp manevralarında hazır bulunacaktır. lngi)iz topluluğu ve Fransız cümhuri- caktır. Ekonomiden yana tlbi bulun - sevmezler, hatti kendilerinden ba,ka8U1-
ilan olunalı henüz üç hafta geç mitti Bas- yet;_;_ u·· ..r.---: Raybın Lu-et darbele- malt ise, Nazi ..x.ıı .. u ile, politikadan ya-

_,,,__ ......... 'lr........ a. .. .. 6 "' .. ~ da gördükleri zaman onu değirmen tatına 
ranm sukut ettiği 21 (8) Birinci te•rin ,_1___ ~u • da .. ıı.bl 1-..:L d ,~-

y M ) o • rine mukavemet karannı ~ eU1&.Jııı:n na ~ OınıaA eme.ft.ur. benzetirler .. 
914 te Bronzart karargahı umuminin üç u sso 1n1 111rada Alman-- Memeıı· __ L_n• !-1 al- ll'X.er lideırleri bu iki c;:eyi birbirinden 

~ - --= ..... ""'1> 7" Yağ tabaka11ndan geniflcnmit kalça-
tube.indeki bütün erkanıharp zabitlerini t tına"' ki tamami I " k" 

K ı b • d - bna aldı. ayn u 5 a - Ye mum un - ları küçültmelc için bir kaç türlü spor var-
kendi çalışma salonuna çağırdı. isminizi- a a fJya 3 B. Hitlerin Mikümeti cümhunei8i Leb- dür - cUz't derecede hazır olduklarını 
kir etmemekle beraber sarih olarak tav dır. En iyisi, fÜphcaiz bisiklete binmektir. 
aif etmekle Hafız Hakkı beyi anlatar-~ - BAŞTABAn 1 tNct SAHiFEDE - run ile bal altmcı Corcun aullı temenni- g&termi§ olsalardı, sırf, küçük millet- Biaikletin oturacak yeri yiikaelcçe olun-

11& lerine ve d•• bakanımızın lngiliz kabinesi lerin ekonomik menfaatlerini yeniden b" .. _ı _ı l .1 _ı. ~. ki L 
şunlan söyledi: .,, ca, ır muaaet öy e gezı aıgı va t aem 

silahlan çok bir millet olarak bekliyo- izalariyle görüpnclerine bu .uretle cevap teşkilitlandırma maksadiyle alınan her kalçalar küçülür, hem bacaklar incelir 
•• Bİ'l'MEDI •• ruz.. Dört senelik bUyllk fedakArlıldar vermek İstemiftir. hangi. tedbir, hiç olmazsa lngilterede ve güzelleşir. Fakat bu sporu bir atad-

- -= imparatorluiun zaferi ile tetevvi.iç et- * aempati ile brtılamrdı. yumda yapmak. tabü, şarttır; çünkü p-

p l ..... ;.,., .. u--.ı1- den.__ı_ '--.....il .. ~ 1şlıı kötUsU ~ ki Almanya, kendisi- nı't kalça iJe b, .... ._lette '-ırJarda- hele~ o onyo ba.cta baıa .. ~~· ~-. LMIC ve ~.-...., --- Büyük Faı'ist konsyı de B. Munolinlnb 'lt d b k hi b m1 k K; K; ---

r me karp olursa olsun hazırız.. İtalyan riyaseti albnda. Berlin _Roma mihverine nin. in en aş 8 ·ç ir me e etin kaklarda - giderken görenlerin. biraz 

Ü h L b • k l menfr.atini göz önünde bulundurmadı-m SfQ Rem tr a Q milleti rejimi nuı1 birse millet ve ordu görünut·· te kayıtsız aarmz i ... =.akinl teyit önce söylediğim tqbihi tekrar edeceJr.le-
r- r- ğtr'.!. göstermektedir. Nerede haklın olu-

h l 
da birdir. He~..; de harbe hazırda ve · · · · tih t · tı' rinden korkulur .. ikinci bir spor da alaf-

a r·n Jedı·r t-a ıc;ın aynı zamanı ın ap e mış r. yorsa orayı sömürüyor, nereyi sömürü-
p a!l,a da vardır. Bizim ve tarihimizin tc· aı zaferden emindir B _ı b·· l h l Ih d ranga kürek çekmektir. Alafranga spor ·• unaan oy e arp e su un arasın a yorsa orayı tazyik ediyor. Bohemya ve 
refile oynamasınlar. Karargahıumumi Al- - BAŞT ARAF1 1 iNCi SAYFADA - k f k 1 t V b ---~ sandallarında oturulacak yer yaylı oldu-

K 
- 1 k pe az meea • a mıı ır. e u m~e Moravyadan gelen son haberler orala.r-

manlann elinden kurtulmazsa ben kendi k b' k ---• · b-XI ..J__ gwund .... h r harekette La) ala ·d 1 aça cı 1 ır uvvet mıı::.e&esme .... Qll. da casusluk, hafiyelik, muhakemesiz -- e ~ ç r 11 e ge e 
hesabıma ikinci bir aldanmaya niyetim milstahkem kale haline geleceğine bütün T hd"d d ı ti · ı L- nihayet •ağlan erir. Anc-L bu L_yık spo-e 1 e maruz eT e enn sene lll.UI'· hapis - tevkif edilenlein miktarı 18.000 " ~ 1U1 

Yoktur. Ben bunu açıkça Enver pa--•a dünyanın haberdar olması lAzımdır. Bir •-.._da 1 · t" d b k~' ti · runu yapmak için, ; .. •an alafranga yaylı ,,_,, .._.... may arına ıs mat e en aı ve ıue erı va- kişiyi geçtiği tahmin olunmaktadır- ev- --
da söyliyeceiim. Ona kartı bealediğim yakalananlar 11tasile tesanütlü bir ecküde bu kuvveti lere baskın, namusldr politika muhalif- sandalı ölçü üzerine ısmarlarsa bile, ilkin 
büyük samimiyet ve hünnetlerim baıka Varşova 30 (A.A) - Polonya siyase- Ankara, 31 (A.A) _ Geçen bir hafta ispat etmeleri lazımdır. lcrinin merhametsizce idamı gibi hadise- bir deniz lı:enan yahut içinde sandalla ge• 
türlü hareketime minidir. tinin istiklAlinden bameden Kurjer Po- içinde gümri1k muhafaza tefldlltı Suri- Her devlet, i9ti1tW ve hülı:.ümranWnl leri bildirmektedir. Çek parlamentosu zilecek büyük havuz bulmak 1Azımdl1'. 

Biz bu hasbihallerle Bağlarbqı par• ranni diyor ki: ye hududunda 34 kaçakçı, 314 kilo garanti edecek bir hirliiin vücuda getiril- dağıtılmıştır. Protektoranın muhtariyeti Sonra da, kenardan seyredenler hatır1an-
kının yanına varmıttık.. Hallı bey parkı Polonya bütiliı bloklardan d.ıprıda gümrük ve inhisar kaç8Jıc malı ile 00 mesi için tek kumanda usulünün kabulü kuru bir sözden ibarettir. Fakat Alman na gelmesi ihtimali bulunan meıhur tarlı:ı-
göstererek lttihad ve T erakkt cemiyeti- kalacaktır. Kendi araz.isini harp.sız terk- bir bin 700 defter sigara kAPh, 360 zaruridir. olmıyan serbest bir ülkenin ilhakı, mü- yı tekrar ederlerse gücenmemek ister .. 
nin §Öyle bir sükunetli bir devir bularak edecek değildir. Fakat kendisine yaban- Türk 1iruı, İstuıbulda üç kaçakçı ile Her kesin tu veya ha tili terclderlnde ca.zatı ilAhlyi Bay mtlerin üzerine yü- Onun için, en kolayı gine kendi oda
çalıtmadıiına esefle beraber yine hCSyle cı menfaatler için de katiyen harp et - 26 kilo uyuştunıcu madde ele geçirmiş- fcdakirlılrta bulunarak lüzumlu di.ipllae :riltmeğe başlamıştır. Ve şayet o, bu yol- nızda, temiz bir halı seccade üzerinde. 
umran itlerini batardıiını senaya baola- miyecektir. Polonya bndi ara.zbindG tir. mutavaat aöstennesi lbmuhr. da ytıri1meğe devam ederse kendi ken- kalçaları küçültecek hareketler yapmak-
Clı. Dedim: en ufak bir parça için bütün lwwıı ftJ'-- Bu dWplin miifterek olmalıcbr. Tam dishıi mahvedecektir. Kendilerini teh- tır. Sol bacağınızı gerııin bir surette diın-

- Hakkı bey 1 Ketlü meırutiyetin ili- mele bu.ardır. Fakat bqbJannuı men- BUBGOS - olmalıdır. dit karşısında hisseden öteki memleket- dik yukarıya kaldınraınız, fakat sai eli-
nıru müteakip ittihat ve T erakld cemiye- faati için ise kaıundan bir ıe1t damla bi- lltUdUnetlai tanıdılar Ve deThal teeuUs etmelidir. ler, mtlşterek tehllkeyt önlemek için bir- nizle bu harekete mani olmıya c;alıpn.ak 
ti teklifim veçhile o ııüzel namuu tarihe le dökmiyecektir. Burgos 31 (A.A) _ Bütün Anup11 Zaman ne fudlcrin, .. topluluklarin. birleriyle akıl ~maktadırlar. Füh - tartİyfe. Sonra bacaiuuzı yavq yavq in-
hediye ederek bu imim.le memleketin ida- tima1 devletleri bucüa remaea Te buka- ne de milletlerin lnftradcdıfma ratbait rerlerinJn başka ırktan ilçUncü Rayhı- direrek tekrar kaldırırsınız. Böylece aai-
rcaine bnpnuaydı. Metn1tiyet divuile Vat§Ova 31 (Ö.R) - Polon.ya • Lit- kaa Franko biikiimetini tamnm1fbr. dciiJdir. nm idaresi altma abruyacağı hakkında- da on defa tekrar ettikten sonra solda 
ortaya atılmıt bulunan bu cemiyetin li- vanya arasında bir ademi tecavilz misa- 1939 da, 1917 dekinden ziyade, hür- ki aözlerine inaDDUf olan namuslu ve da on defa. Bacaiı kaldınrken nefes ver-
Clerleri bugün Sultan Hamidin yapmadı- kı yapılmak için müzakereler cereyaıı Her IÜD binlerce yavruyu senin riyet zihniyeti umumt medeniyet için imanlı genç Naziler bile bütün yabancı meyi, indiTirlcen de nefes almayı unutma-
iı bi rwe)di de yaptılar ve milleti harbe ettiği şayiası vardır .. Bu şayialar ne te- yu • -. 1eain plkatinJe ......,.... cöliim tehlikesi• zullnr eder tmea tlbil- ziyaretçiler. Ahnanyanın eski usulde malıdır. 
solctular. Ortada ne meclia var ve ne de yid ve ne de tekzip edilmiştir. Maama- Nnnduan ÇOCUK EStaGEMB yet zihniyetine Üst\hl oldulum:ı göstermi- bir emperyalist politika takip etmediii ikinci harekette ilkin seccade üzerine 
hükümet ve ne de cemiyet - ortada Enver fih Polonya matbuatı, iki memleketin kmwaudm. Y.W. 1Mr lira ver Ço-' ye cüret edecekr.. hakkında .töylemq oldukları sözlerin diz çökersiniz. Sonra dizler binöirine da-
var. Eğer bu istipdrıttan ~ olan ve rabıtalarının takviye!i bakımından milt- euk Esirpme kurunuma 118 ol!. Henry Berenaer bugUn yalana çıkmıı oldutunu göster - kunmak şartiyle ayaklarınızı biribirinden 
ldeta bir müstevli idare tarzı devam ede- tehiddir. La Tribune des Natioıu mektedirler.> aymr ve iki ayağınızın arasına oturursu-

-- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -
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- Ulan.. der, i.ter aat istCI' satma.. 
Fakat ne diye avradı bu ite kanttmrsın. 

Keçi ..:hı"bi: 
- Sen ne diye evvel kanttırdın .. 
Der .. Münalc:ap kavaaya müncer olur. 

Nihayet miifteri yerden bir tat alarak 
keçi Alübinin lcaf uına indirir ve herifin 
kafaa çürük bir kabak aibi darına daim 
olur. 

Beni Akile kabilesi, kendilerinden bir 
adamın beni Nefir kabilesine mensup bir 
adam tarafından öldürüldüiünü ııörünce 
dedıal onun üzerine saldırırlar ve onun 
da kafasını oracıkta yararak öldürürler. 

Bunun Uzerine de iki kabile de birbir
lerine geçtiler. Bir kıtal oldu .. Her iki 
taraftan da ölüler pek çoktu. Kan göv
deri götürdU. N"ıhayet beni Akil kabil~ 
al galip geldi. Beni Nefir kabilesi boz-

beş askerleri ile Beni Nefir kabilesine 
yardım etti. Böyle kuvvetlenen bu ka
bile tekrar beni Akil kabilesine hticum 
etti. Bu sefer de bu kabile mağlılp ol -
du. 

Velhasıl senelerce bu iki kabile ara -
sında kan döküldü. Sebep hep kadın yü
zünden.. Işte padişahım, kadınların yal
nız kendilerinin değil, isimlerinin de 
böyle felaketlere sebep olduğunu düşü
nürseniz bir kadın yüzünden ciğerpare 
evlAdınıza kıymazsınız. 

Padişah bu hikAyeyi işitince oğlunu 
öldürmekten sam nazar etti. Onu tek
rar zındana gönderdi. Kendi de akşa -
ma kadar avlandı ve akşam olunca sa
raya döndü. Hareme girdi. 
Kadın yine onu karşıladı. Oğlandan 

haber almak için içi gidiyordu. Nihayet 

yet vurdurdun mu! diye 90rdu. Padişah 
ta: 

- Bugün otuzuncu vezirim bir fıkra 
anlattı. Bu fıkra bana tesir etti. otlanm 
boynunu vurdurmaktan faril oklum. 

Dedi Bunun üzerine fettan kadın: 
- Ey Şah.. dedi. Sen TeZirlerine fazla 

yüz veriyorsun.. Onlan badine dost sa
nıyorsun. Fakat hepsi de sana diiJman
dırlar ve seni alt etmek içhı bir fırsat 
gözlerle. Onların hali tıpkı bir pa~ 
ile bir vedrinin hiltlyesine benzer ki 
çok ibretlidir. Istersesılz size o hik:iyeyl 
anlatayım .. 

Padiph: 
- Anlat bakalım nice imiş o hiklye .. 
Deyince kadın anlatmağa koyuldu. 
Padişahla vezirin hikayesi: 
Cihan sarayından bir padişah vardı. 

Bir gün bu padişahın yanına derviş kı
yafetinde bir adam geldi. 

- Ey padişahım.. dedi. Ben bir dua 
biliyorum, bu duayı okuyacak olursam 
her hangi bir mahlukun suretine gire -
bilirim. 
Padişah taaccüp etti .. 
- Mesela dedi. Şimdi istersen kaz su

retine girebilir misin? 
De.rv!§: 

Padiphın saray kümesinden 1iopal bir 
Ku getirtti .. 

- Gir bakalım bunun suretine_ 
Dedi. Dervi§ duasını okur okumaz 

derhal kazın suretine lirdi. Kendi m. 
san kalıbı ise caıwa bi.r halde yerde ... 
ri1i kaldı. Sonra duayı tekrar okudu. Yi
ne kendi kıyafetine girdi. 

Padifah bu marifet karşısmda der -
vi§i bir haylt takdir etti ve duayı kendi
sine de ötretmesini IÖyledl. 

Dervlf duayı öğretti. 
Bir kaç gün sonra padiph, vedrinl de 

yanma alarak ava çıktı. Ormanda ölmUf 
bir geyik oesed.ioe rutaeldiler. 

Padi§ah, vezirine: 
- Ben, dedi. Şimdi istersem bu ölmilş 

geyiğin içine girer, onun suretinde dola
ıırım. 

Vezir bunun mümkün olmadığını söy
leyince padişah hemen içinden o duayı 
okudu. Okur okumaz da. ruhu geyiğin 
bedenine girdi. Kendi bedeni bir ceset 
halinde ortada kaldı. 

Padişah. geyiğin şekli ile bir hay~t ko
şup dolaştJktan :t0nra geldL Tekrar ken
di kalıbının içine girdi. 

Vezirin hayretten gözleri fal taşı gibi 
ıldı. 

Padişah esirgemedi Duayı ona da öi
retti. 

Aradan bir mUddet geçti. 
Yine ikisi beraber bir gUn ava çıkmış

lardı. 

Yolda w yerde ölmüş bir Dudu kL•iu 
&&'diller. 

Pad.iph: 
- Şimdi ben istersem bu Duduaun 

blıbına girerim .. 
Dedi. vezir: 
- O ölıntlf bir kuftur.. Acaba olur 

mu? 
Dedi. Padiph: 
- Bir tecrübe edelim bakalım.. 
Diyerek duayı okudu n okur okumaz 

da Dudunun cesedine girince pırrr .. di
ye uçtu. Kendi gövdesi ortada ve cansız 
kaldı. 

V ezi.r bunu görünce içinden: 
' - Fırsat bu fırsattır ve bundan ın 
fırsat ele geçmez .. 

Diyerek duayı okudu ve padiphın ka
lıbına girdi. Padişahın camız kalıbı bu 
suretle vezirin ruhu ile canlandı_ Ved
rin kalıbı ise cansız olarak orada kaldı. 
Dudunun cesedine~ olan padişaha 
gelince, o da her ne kadar çırpındı ve 

nuz. Daha ıonra dizlerin ve ayakların 
vaziyeti deiifmemek şartiyle, gövdenizi 
ukaya doina eierek betmm 8eCCadeye 
dokunduruncıya kadar yatarsınız. Telt
ıl\r v"' tekrar arkaya yatarsınız, on defa. 

Üçüncü harekette bir dizinizin üzerin
de d•arak ötclci bacaiıDW mlaakiia ol
dafu kadar sersin ft yana cloira uzata
rak imltan olduğu kadar yubnya kaldır· 
mıya ~~-- Bö,oleee -tda Ye aolda 
yinnifer defa. 

Dördüncü "-rekette bir dirinizi diker 
ve ellerinizi, baflnızı o dizin üzerine ko
yannm. Otelci haeaiı arkaya doiru uza• 
tanınız. Sonra durduğunuz yCll'de birden
bire atlar gibi bir llareket yaparak ilkin 
arkaya doiru UZU1D1f olan haeağın dizi
ni dikerek bu sefer öteki bacağı arkaya 
doğru uzabmruz. Ba da on iki defa. fa. 
kat acele acele yapılmalı .. insan bu hare
keti yaparken kendi kendine yaylı gibi 
görünürse de kendi oda11nda olunca bq
ka küme göremez. 

Betind harekette. iki diz üzerine ve 
baeaklar arbya dofru llADftl'f Y&Ziyet• 
te oturarak iki elinizi bap-mn arka.na 
götürdük.ten M>llra, k~ bir aaia bir 
aola ve seccadeye deiecek kadar yaa 
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Bütün dünyanın alaka ile takip ettiği davanın röportajı -167-

BIZANS SARAYININ İÇ YUZU 
Y aŞ;·~~;k .. ~; .. i~t~;·~i~··iiı·;~k mi ? 

Sen bu sarayda o kadar şeylere vakıfsın ve o kadar 
tehlikeli sırlar 

bir 
biliyorsun ki, bu suale muhakkak 

cevap vermekliğin lazımdır. 
Demek Karbonopsina başvekili, im- emindi .. Bu sözlerle büsbütün müsterih 

paratoriçenin babasını öldtirmUştü, im- oldu .. 
paratoriçeyi değil.. Sofi annenin sesi yükseldi : 

Genç ve hari< kız bunun nasıl oldu- - Sarayda başka bir kız, başka bir 
ğunu anlıyamıyoı·du. 

Sofi anne de hayrette idi .. 
Fakat Sebastiyano işin mahiyetini 

kavramıştı. 

cariye var ki ona da ayni suali sormak, 
ondan da teminat almak lazım .. 

Dedi .. Odadakiler hayretle Sofi anne-
nin yüzüne baktılar. 

Kimden bahsetmek istiyordu? 

korkunç bir adamdır. Ondan sakınmak 
lazım .. Onun bütün pliinlarını öğrenmek 
için de Aspasyayı ele geçirmek, olmadı
ğ; takdirde onu sarayda tutmamak icap 
eder .. 

Bu sözlerin değerini Sebastiyano da, 
Karbonop-,ina da ve hatlfı Marina da 
anlam.ı.ştı.. 

Muhafız kumandanı : Çünkü başvekilin bu gece impa
ratoriçenin odasında misafir olacağını 

biliyordu. 

Sofi anne, bir müddet sustuktan son- - O ciheti sonra düşünürüz... Dedi.. 
ra : Simdilik siı: burada kalın... Ben impa-

- Bu kız, dedi, beni buraya sokan ... ı:utoriçenin odasına gidip vaziyeti bir 
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Kolet Triko 
Katillerin suç ortağı olan 
bu oynak ve fıkırdak kadın 
da Vaydman gibi kendi 

dostu olan Milyonu 
itham ediyor 

Vaydmanın sözleri ile Koletin 
sözleri arasında bir yakınlık var. 
Ve bu ifadeler Milyonıı tama-

men itham altında tutmağa 
yardım etmektedir· Fakat, Karbonopsına zehiri imparato

riç~nin odasına nasıl koymağa muvaffak 
olmuştu? 

Bunu da Marina anlattı. 
- İmparatoriçe, ziyafette bana çok 

sevdiği gül şerbetinden bir sürahi ver
di, onu odasına götürmemi söyledi. 

Bu odayı bana gö•teren kızdır. tetkik edeyim .. Alınacak tedbirleri der-
Marina : hal almalıyız ... Her halde bu cinayetin 
- Sizin kızınız değil n1i? iınparatoriçcye karşı olmadığı kanaatini 
Dedi.. Sofi anne : vermek icap ediyor.. Benimle beraber 
- Aspasya benim kızım değil. O, ha~ 1 

gel Marina .. Ölünün yanına gidiyoruz. 

Bunu ınuhakeınenin sonu belli ede· 
cek.. 

Müddeiun1umi, Milyonun Isviçreye 

Jii ri heyeti reisi bir aual soruyor 

yonun adını değiştirerek Prady.e ismi f merhale olarak Nantuada durduklarını 
ile kendini Löblona takdim etmiş olma- ve nihayet oradan tekrar Parl•e nasıl 
sından hayrete düştilğünU söyledi. , döndüklerini anlattı. 

Ben, kendi elimle imparatorçenin 
elinden aldığım bu sürahiyi doğruca 

odasına götürdüm ve hatta ondan bir 
yudum bile lçtiın. Eğer zehirli olsaydı 
benim ölmem !Azımdı. Sonra odadan 
çıktım. V akta ki gece başvekil su iste
mek için beni çağırdı .. Ve ben ona elim
le gill şerbetinden verdim. Şerbeti içer 
içmez de tek bir söz söylemeden öldil .. 
Kas katı kesildi. 

papaz Eftimyosun aletidir.. Başpapaz 1 -- BİTMEDİ •• 

Bulgaristanda seferber
lik şayiaları etrafında 

kaçmak istediğini fakat onun bu hare
ketine Koletin mani olduğunu tebarüz 
ettirdi. 

- Hele, dedi. Beni de madam Pradye 1 Kolet Triko - Nantuadan Parise dö
diye ona takdim edince bütün bütün şa-' neceğim günün gecesinde Milyon bir ta
şırdım.. kım kağıtlar yaktı. Bizi Parise getiren 

Metr Jero - Vaydman, Milyona bir 
atış dersi verdiğini ve insanın kolayca, 
çabukça ense köküne sıkılacak bir kur
şunla nasıl öleceğini talim eUiğlni iddia 
etmişti. Acaba o Milyona bu dersi ne za
man vr nerede verdi. 

16 ilk Teşrin, yani cinayetin işlendiği trende Milyon bana polise ve adliyeye 
gün Milyon ona biltUn gün serbest ka- vereceğim ifade tarzını söyledi. Eğer 
labileceğini, isterse sinemaya gidebile- dediği gibi hareket etmezsem başıma 

ceğlni söylemiş, Paristcn çok uzaklaşma- bir felaket geleceğini ve çünkü kendile
masını fakat eve, yani Vulziye mümkiln rinin bir kişi değil, bir çete olduklarını 
olduğu kadar geç dönmesini de tavsiye ve muhakkak arkadaşlarının intikam 

Vaydman - Bunu isabetli olarak söy- etmiş. alacaklarını tehdit ederek bildirdi. 

Bulgar harbiye nazırı 
nıüme5isillerine bevan::ıtta 

matbuat 
bulundu 

liyemiyeceğim. ' Kolet Triko - Vulziye döndilğüın za- Ben. zabıtaya vereceğim ifadede sa -

Sebastlyano, bu sözleri şu mütalaa ile 
tamamladı: 

- Sen, impaı-atoriçenin odasına şer

beti götürürken Karbonopsina da seni 
gördü. Odadan ayrıldıktan sonı-a o gir

di ve zelıiri şerbete koydu .. Öyle değil 
ml Karbonopsina? .. 

Metr Moro Ciyaferi - Bir şahit bura
da vereceği ifadelerde, Milyonun bir 
gün cense köküne yerleştirilecek olan 
tek bir kurşunun ani bir ölüm teminine 
kıı.fi geleceğini söylediğini> anlatacaktır. 

Madam ki Vaydman, Milyon ve Löblon 

ıuan viJ.lanın önünde iki otomobil gör- dece Vulzide bir takım şilpheli şeyler 
düm. Bunlar (Va.ydınan ve Milyon) bu gördilğilmil, Vaydmanın cebinden bir 
iki otomobil ile gittiler ve bir otomobil çek kamesl dilştüğüne şahit olduğumu 
ile döndüler. ve daha bir çok buna benzer şeyler söy-

Kolet Triko, evde tuhaf bir koku duy- liyecektim. Tabil şimdi bana söylenen 
muş ve bundan hayrete düşmü~. Hele şeylerin hepsini hatirlıyamıyorum. 

Cinayetini daha peşinden haber ver
miş olan kara gözlü dilber hiç çekinme
den: 

- Evet... Dedi .. Fakat ben babasını 

değil ... Kızını öldürmek istiyordum. Şim
di başvekilin ölümüne ne kadar acıyor
sam imparatoriçe ölseydi o kadar sevl
necrktim. 

Kaybedecek hiç vakit yoktu. 
Ortada bir cinayet ve bir ölü vardı. 
Bu ölil.. Başvekilin ölüsüydü .. 
Scbastiyano : 
- Marina, dedi, sen çok sadık ve ve

falı bir kızsın .• Bu gece çok esrara va- / 
kıf oldun .. Bu vakıf olduğun esrar in-

Son olarak Dr. Pol ve kısmı adli hU-
viyet şefi profesör Sonye dinlendikten 
sonra muhakeme bugünlük hitam bul
du. 

* 20 Mart Pazartesi .. 
Muhakemenin ikinci hafia.'1 bitınce .. 

üÇüncü haftası başlamıştır. 
Jüri heyeti azaları hakikaten büyük 

bir sabır içinde bütün muhakeme safa
hatını dikkatle takip etınişlc'I'dir. Hatt:ı 

içlerinden bazıları, Metr Hanri Jeronu'l 
tavsiye. ine uyarak Fonteneblo ormanın - ı 

gitmişler ve oradaki chaydutlar mıı<- -
ra<ını• tetkik bile elmislerdir. 

•anı hem yaşatır ve hem öldürür. SOFYA - Şu son günlerde Bulgaris- bunların hiç kimseyi tel~ düşürüp ra- Celse açıldığı zaman Metr Hanrl Je-
l f berlık ·ı· ıt··· h kkı d h ts t · ı·· ah 1 k ro mahkeme reisi Laemleye büyük" an-Söyle ... Ölmek mi istiyorsun, yaşamak anın se er 1 an c ıgı a n a a ız e mesıne uzunı ve m a yo • Mahkemeyi dinliyen sd.milerdeıı bir grup 

mı?.. bazı şayiaların dolaştığıru nazarı itibara tur. hep beraber Vulziye gelmişlerdir. Bu sı- yine evde yabancı bir pardüsü ile bir nesinin mektubunu VE!'l"di ve bu mektup 
Genç cariye, dekolte kıyafetinin için- alan Harbiye nazırı general Daskalof KÖSE İVANOFUN İZAHATI. rada Milyonun Löblonu neden Vulziye şapka da görünce hayreti artmış. Kuffi- okundu. 

de ve karşısına rastlıyan aynada güzel gazetecilere şunları söylemiştir : 1 Başvekil Gospodin Dr. Köse lvanof, getirdiklerini bilinesi lazımdı. nin otomobilinde Milyonla beraber Pa- Milyonun annesi madam Puvarson bu 
Bilir. · · ki Se1

•-"- !aş d fırka b d Bulg · ta "·· Mil mektubunda torununun hayatını ve tô-vUcudunu görerek gülilmsedi : -- sınız uu=. an masın an I gru un a arıs nın ~ siya- yon - Evvelce de söyledim. Löb- rise gelmiş .. 
- Kumandan hazretleri .. Dedi .. Bilir- evvel milli müdafaamızı organize etmek seti ve Ankarayı ziyareti hakkında iza- lonun yanında bir takım kağıtlar, vesi- Kolet Triko - Biz doğruca Milyonun ı:'°~na karşı olan sevgis~ çok şefkatli. 

siniz ki ben size daha imparatoriçe Te- hakkına malik değildik .. "Neuilly. mu- 1hat vermiştir. kalar vardı. Vaydınan onları tetkik et- babasının evine gittik. Milyonun babası,' hır lısanla anlatıyo~. ~e ~ılyon~n annesi 
ofanonun hayatta olduğu zamandan be- ahcdesinin bu husustaki ahkfuıu berıa-J Mecliste de bir kaç güne kadar ınem- mek istiyordu. Löblonun Vulziye Vayd- gazetelerin Pradye isminden bahsettik- olan kızının acıklı olumune de ışar~t et
ri sadıkım .. Beni öldiirmek te yaşatmak raf edilince milll müdafaa vekaleti ken- 1 lekctin harici siyaseti ve son Mdiseler man tarafından getirilmesini ben sadece !erini, bu i<in sonunu tehlikeli gördü - tikten <0nra son zamana kadar Milyo -
ta sizin elinizde .. Her şeyi size teslim di sınıflarını hı>zırlamak ve bu hususla hakkında uzun boylu izahat vereceğini, bu tetkik işine hanılettlın. ğünü, Gişo~e Kloresin polis müfettişle- nun asla para sıkıntısı çekmediğini ve 

d" icap eden kanunları yapmak için !aali-
1 
bu arada Ankarayı ziyaretinden hAsıl Metr Jero - Bu, maktule de tabii gö- ri tarafından tarassut altında olduğunu, ne zaman p•ra isteıni,<S" müracaatini 

e ıyoı·um.. yete geçmiş, ihtiyat sınıflarını yoklama- olan iyi ve dostane neticeleri anlataca- ründü mü? Paristeo uzaklaşmamız lazımgeldig"ini dalma kabul ettiğini bildiriyordu. 
Seba•tiyano zaten onun sadakatinden klamal ı ., M Bu mektubun okunmasından sonra 

rTL/////////) UT/JJl'T7n 
Çocuklann bayranu yaklaşıyor ... ), 

Yavrulara iyi bir bayram geçirme

ğa başlamıştır. Gerek bu yo ar ve ğını söylemiş, son sözleri alkışlarla kar- metr oro Ciyaferi - Evet.. Çünkü söyledi. Milyon da babasına, Vulzide 
k ili l• '- 1 d 1 kt 1 V ı b 1 b 1 d polis kısmı adli komiseri Roş dinlendi. gere mi • müdafaamızı a =a an ıran şılanmıştır. ına u u zlnin nasıl ir yer olduğunu o up iten biltün şey er en malOmattar 

kanun projelerinin meclise verilınesi 1 Meclis, hükümetin milli müdafaa için bil":!yordu. olduğu cevabını verdi. Roş, Löblonun cesedini otomobilde bu-

leri için hazırlımalım .. 
'![ZT,V-/.7.//T/ Z. 

gayet tabii olan şeylerdir ve doğrudan istediği 170 milyon levalık krediye ait Loblon cinayeti hakkında Kolet Tri- Bundan sonra Kolet, Milyonla bera- lunduktan sonra hadiseye vazıyed eden 
doj;'tuya yurd müdafaasının zaruri kıl- 1 

kanun projesini alkışlarla kabul etmiş-! konun da ifadesi alındı. Müthiş cinayet her ve Jan Blanın otomobilinde Paristen ve sorguları yapan adamdı. -•·J ı diğı normal faaliyetlerdir. Binaenaleyh 
1 
tir. seıilerine karışmış olan bu kadın Mil- nasıl kaçtıklarını, nerelere gittikleri, son Roş, Jan Blanın kendisine ayrı ayrı il9 

muhtelif ifadede bulunduğunu ve bu ifa
delerin hepsinin de hakikati gizlemeite 
matuf bulunduğunu söyledi. DEMIRMASKE 

Büyük tarihi ve macera 
-122-

ronıanı 

Madam Jan da ihtiyar haliyle ymin- ruz .. Çünkü biı:, bu evin eşiğinden ayak Faribol, Mistufle ve Onezim şatonun 
den güçlükle kalkmıştı. atınağa layı!: insanlar değiliz. tavan arasında oturuyorlardı. Buradan 

Sir Dolabar : Sir Dolabar muhataplarını tanımamış- hiç bir yere çıkmıyorlardı. Her sabah sir 
- Kapının önünde üç kişi var .. Dedi. tı... Dolabaı·ı görüyorlar, ondan matmazel 

Bu üç ki~iden biri kollarında genç bir - Ne demek. .. Dedi ... İvona gösterdi- İvoııun '1hhati hakkında malôınat alı-
kadın tutuyor. ğiniz büyük alaka ve şefkat kafi değil yorlardı. 

- Genç bir kadin mı? .. Muhakkak mi? ... Buyurun ... Giriniz.. Bu gece, her gece gibi madam Jan, 
bir yardım istiyen zavallılardır. Koş ha- Ve bu eski asilzııde ... Cevap bekleme- <vllldının yatağının baş ucundaki koltu
pıyı aç... den koşarak madam Jana müjdelemeğe 1 ğa oturmuş, gözlerini yatağının içinde 

Sir Dolabar koştu. Kapının paslı d.;-- gitti. ı gittikçe küçülmüş İvonun vücuduna ve 
mirlerini indirdi .. Kanadını açtı. Zavallı kadın : dalgın gözlerine dikmiş onu bekliyor-

Bu adamın siması, yaşının ilerlemiş' - Ehemmiyeti yok .. Giderken sızın _Ne istiyorsunuz? - İvon ... İvon ... Evladını., Yavrum. ldu. 
olmamasına rağmen mihnetten buruş- ınerheminizden biraz yanıma alırım ... O ~iye tatlı bir sesle sordu. ~iye bağırarak koştu .. Kızını Mistuf- Ah ... Acaba cvladi kurtulmıyacak mı 
muştu. merhem ki tedaviniz sayesinde beni Sır Dolabarı gören Mistufle lenın kolları arasında görünce birden idi? 

Çenesini eli içın" e alını•, çorap ören ölümden kurtardı .. Maamafih ben ya- A bb' d rakl eli B hali jJ Kiı · • - man yara ı... u a .. u şuursuz e o... nseyı tanı-
ihtiyar kadmı elemli bir gözle süzüyor- ramdan ziyade vazifemi dilşünüyonım... Diye mırıldandı .. Faribol ise meşhur - Öldü mü yoksa? madan ... Bir tek söz söylemeden mi öle-
du. Her halde yola çıkmalıyım .• Muhterem •Kuyruğun kopsun• !arından birini da- - Hayır muhterem madam .. Ölmedi.. cekti?. 
Duvardiıki eski saat, paslı çarkları ile kont Dö Brevanın, zavallı matmazelin ha savurdu .. Çünkü ikisi de Sir Dolaba- Yaşıyor .. Fakat... Birden titredi .. 

gıcırdiyarak altıyı çaldı. ve Monsenyör Luinin hayatta olup ol- rı, kont Dö Brevanın yaverini, Lakuron Kadincağız alt tarafını dinlemedi bile. Yatakta bir hareket olmuştu. 
Adam ayağa kalktı.. madıklaı·ını muhakkak öğrenmeliyim. oteli önünde üzerine hücum ederek ya- Yaşından ve halinden beklenmiyecek Gözlerini büsbütün açtı .. 
- Ooo .. Saat altı olmll§ .. Dedi ... Jan İhtiyar kadın i;ini çekti : raladıkları ve öldü zannettikleri adamı fevk:alılde bir gayretle atıldı .• Yavrusu- İvon ..• Kımıldıyordu .. 

anne.. İstersen yemeği hazırlıyayım. - İvon!.. tanımışlardi. nu Mistuflenin kolları arasından kendi Genç kız, yavaş yavaş başını kaldır-
Sonra da gidip yatayım .. Çünkü sabah Diye mırıldandı.. - Biz, dediler, kendimiz için değil, kucağına aldı ve doğruca İvonun bütün ınağa çalıştı .. 
erkenden yola çıkacağım. Bu sırada şatonun kfilıyalık dairesinin fakat bu genç kız için sizi rahatsız et- çocukluk ve gençlik hayatını içinde ge- Gözleri annesine çevrildi. 

İhtiyar kadın başını kaldırdı : uzun zamandır çalmıyan zili şiddetle tik.. çirdiği kar gibi beyaz örtü!U yatağına Dudaklan arasından : 
- Demek bu seyahati yapmakla ıs- çaldı.. Sir Dolabar, Mistuflenin kolları ara- götürdü .. Kendi de baş ucuna çökerek - Anne ... Anneciğim .. 

rar ediyorsunuz.. Kadın da adam da titrediler. sında tanıdığı genç kıza bakınca bir hüngür hüngür ağlamağa başladı. Diye bir ses çıktı .. Madam Jan se-
- Evet Jan anne.. - Kapı çalınıyor .. Her kesin meşum feryat kopardı.. 1(-1(- vinçten az daha aklını oynatacaktı. 
- Peki amma ... Yaranız?.. diye etrafına bile gelmediği bu 'jl1toya - Fakat ... Bu ... Bu ... İvon.. Günler ve aylar geçti.. Hemen yatağa kapandı .. 
- Hemen hemen kapanmış sayılabl- gelen kim .. Kapıyı çalan kim?.. - Evet Şövalye.. r.ıkat zamanımız İvon, humma ateşleri ve şuursuzluğu İvon, nihayet kendine gehnişti. 

lir.. Slr Dolabar, böyle söyliyerek ayağa pek dar ... Boş laflarla vakit geçirmeğe içinde kendine bir türlü gelemiyor. et. 
el nu alınız .. Size teslim ediyo- rafındakilerl tanımıyordu. •• BİTMEDi •• 

Bu ifade karşısında maznunlar mev
kiinde yer alınış olan Jan Blan dolmuş 
bir domate5 gibi kıpkırmızı kesildi. 
Roş - J an Blan bana dedi ki, o Kol et 

Triko tarafından Gişone kahvesinde 
ııev'ima bir erki\nıharp heyeti lçtimaına 
çağırılınış .. Bu davet, Löblonun katlin
den sonra olmuş .. Milyon bana, Vayd -
manın Löblonu öldürdüğünü ve bu sıra
da da kendisinin yandaki odada bulun
duğunu söyledi. Vaydınan hem onu hem 
de Kolet Trikoyu ölümle tehdit etmiş 
ve kimseye bir şey söylememelerini sı
kı sıkı tenbih etmiş .. Bunları bana ay
nen Jan Blan söyledi. Hatta Vulzldekl 
kan lekelerini temizlemeğe bile Kolet 
Trikoyu icbar etmişler ... 

Jan Blan, komiser Roş'a aynı zaman
da Milyonun kendisine daha Eylfil ayı 
içinde V aydmanın Mis Koven ve şoför 
Kuffiyi öldürınü olmasından şUph~en

dii!ini söylemiş. 

•• Bi1'MEDt •• 
Oaladiyenin nutku ve 
Roma gazeteleri 
Roma, 30 (A.A) - Sabah ve ögle ga

zeteleri B. Daladiyenin nutkunu gayet 
kısa olarak \'e küçük puntlu başlıklarla 
vcnnekle iktifa etmektedir. 



Alnımın-----

Kara Yazısı 
Bay an "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: 
.. 

Uc 
1 

Yıldız 

-50-
O gün, öğle vakti gardiyan yi

ne bana bir tepsi içinde yemek 
getirdi. 

- Kim yolladı? 
Diye merak içinde aordum. 
- Aşçı yamağı getirdi.. dedi. 

o kelepiri Benin elinaen almaf1! .• 
Bende o kadar çok ki .•• 

Hepsi ile ayrı ayn kucaklaşa
rak 11edalastım. Fakat hala tered
düt içinde ·idim. 

Buradan çıkmakla eyi mi yapı

YElflA.tlR 

Daima güzel görün
mek için küçük tefer
rüatı unutmamak 

lazım 
-*-

Erkeklerin hoııuna gitmek için, bütün 
tef errüatı düııünmeğe alışınız. Eğer aşağı

daki noktalara daima riayet ederseniz, 
her ıeyin yolunda gideceğinden emin 

olabilirsiniz. ! 

ı !lisan cumartesi 939 

Ara sıra 

Kokular ve 
burunlar 

• 

1 

Yazan: ECZACI KEMAL K.AKT A.Ş 

Her halde sabahleyin kahvalt1nı
sı getiren adam .• 

yordum .• 
Burada kalıam 

tı? 

1 - Rujunuzu gayet dikkatli sürünüz 
ki nerede başladığı ve nerede bittiği beI-

1 eyi mi olacak- li olsun. 

İnsan benliğinde ikrah, _iştiha ve zevk 
gibi duyguları ihya eden tesirlerin ba
şında kokuları göstermek mümkündür .• 
Fena bir kokudan duyulan ikraha kar· 
şı, işti.bayı, neşe ve zevki uyandıran ko
kulara düşkünlük çok tabiidir. Bazı ko· 
kular içtiınaiyatta bir ısahneyi temsil 
eder .. Mesela salamura, peynir gibi ko
kular bakkal dükkAnlarını hatırlattığı 

gibi reçine ve çiy tahta ve talaş koku· 
lan marangozhaneler! aklımıza getirir .• 
Katran, zift ve islim kokuları ile eski 
tertip vapurlar gözümüzün önüne gelir. 
Bundan otuz, kırk sene evvel eczanele
rin de böyle tipik birer kokusu vardı .• 
Her eczane mutlaka iyodofornı kokardı. 
O :ıaman bugilnkü kadar müstahzarat 
meydan almadığı için llboratuvarların 
bütün ilAçlan dış dolaplan da doldurur, 
iyodoform o garip kokusiyle eczaneleri 
kaplardı. Bugiln lyodoform eczane ko
kusu olmaktan çıkmış bir ameliyathane 
kokusu olmuştur. 

- Bu naaıl adamdı? 
- Y üzünii pek aeçemedim. 

Gençten bir şeydi. Baı gardiyanın 
odaaında 11e baş gardiyanla ah -

. bapça konupıyorlardı. Beni baş 
•ardiyan çağırdL 

- Bey ıana kah11e ve ıigara 
paraaı olarak bir lira veriyor. Ba
nu aana fimdilik ulak bir yardım 
olarak yapıyor. Bunları da Servet 
hanıma götürecek.in, dedi. Oda
nın tek pençereıinden içeri lof bir 
ziya girdiği için yüzünü pek lar
kedemedim ama.. O.tü bafı çok 
temizdi. Her halde kibar ve zen
gince bir ıey .• 

Gardiyamn verdiği bu i~hat 
hana bir ıey öğTetmif olmıyordu. 

Tepıide, ıalataıından pirzola • 
•t ve kompoatomna kaddr güzel 
6ir yemek tertibi vardı. 

Tabakların altında da bu ye -
meklerin getirildiği meıhur bir 
lokantanın iami yazılıydı. 

Sarı saçlı kız yine ince alay ve 
f"halarına b~ladı: 

- Ah aeni aeni .. diyordu. Bize 
yalnızlıktan, kimaesizlikten balu
ederıin .• Yere bakan yürek ya -
kan .• derler. Sen ne içinden pa -
uırlıklı imişsin .. 

Ben artık bu ıakalara katlanı
yor ve gücenmiyordum. Y alnızlı
'fun içinde bir elimden tutan .. bir 
"alakadar olan çıkmıftı .• 

Kimdi bu adam? 
Kim oluna ol.un .• Ve ne muka

bili olurıa ol.un .. Madam ki için
'de yaşadığım cemiyet beni «her 
fSYİ leda etmiı bir kadın» telakki 
ediyorda, ben, bir parçacık rahat 
için aon kalan temiz hiılerimi de 
feda edecektim. Buna mecbur -
dam, mecbur ediliyordum. 

Y emeii oda arkadaılarım ve 
ıarı ıaçlı kokainci kızla beraber 
yedik. 

ikindiye doğru gardiyan tekrar 
•eldi •. 

- Ser11et hanım, dedi. Sizi baf 
gOTdiyan çağırıyor. Sabalıki adam 
da yanında .. galiba arhk çıkacak
•mu .. Çünkü baf gardiyanın elin
de bir takım kağıtlar 11ard ı. 

- Muamele tamam .. 
Diyarda. Ben yalnız bu kadaiı-

nı iıittim. 
Yüreğim çarpmağa baıladı. 
Arkadaılar iıe: 
- E... artık gözün aydın.. Bu 

geceyi artık kim bilir nerede ve 
nasıl rahatte geçirec"" · 

Diyorlardı. 
Saruın kız iıe: 
- Tabii bizi unu .!.. de • 

Ji. Ben senin ba,ma konan şu bu
lanmaz tali kuşunun kim olduğu
nu merak ediyorum, kuzum ktır -
def·· bana haber ııcr. Korkmt;ı .• 

iki cami araaında kalmış gibi 
idim. Kimdi ba adam? Eğer Sa
dık olsa idi muhakkak kendini 
belli ederdi • 

Gardiyanla beraber giderken 
hep bunltırı düfiinüyordum. BQf 
gardiyanın odasına girer gİTmez 
de ilk hareketim odada bulunan 
adama bakmak oldu. 

Fakat buraya gelinceye kadar 
karanlık koridorlardan geçmi1tik. 
Kapı, tam pençereye harp açılı
yordu ve pençerenin önünde de 
ba!} gardiyanın maacuı vardı. Göz. 
leTime birden ışılı gelince odanın 
içini büıbütün loş gördüm ve ma
sanın yanındaki koltuğa gömül
mÜf oturan adamın ıimaıını pek 
larkedemedim. 

Maamalih onun Sadık olmadı
ğını da derhal anlamıftım. 

•• Bi'rMEDI •• 

-*-
1914 ü unutmuş mu? 
İngiltere ağır kımıldar, ağır harekete 

gelir. İngilterenin eski bir mesleği var· 
dır ; •Wa1t and seeıı 

Bu usul İngiltereye o kadar faydalar 
temin etmistir ki, rahatsız olmadıktan, 
lüzum duy~adıktan sonra bu usulil kat

~yycn bırakmaz. 
Fakat İngiltere kımıldar, harekete ge

lirse yaptığını iyi yapar, söyliyeceği söz

leri diline dolaşt.u:maz. 
Eğer Hitler Almanyası, İngiltereyi 

ayaklanmış, mukavemete karar vemiliş 
görmiyorsa 1914 dekini tamamen unut
muş demektir. 

JOURI'-JIB bIDUSTRİELLE 

-*-
Kalcaları kücült-, ' 

mek • • 
ıcın • 

- BAŞTARAFI 4 ncü SAYFADA -

nlmış. Sonra bir bacağı büker, ötekini 
yan tarafa doğru gererek uzatırsınız. Da· 
ha sonra gene ayağa kalkar ve bu sefer 
öteki bacağı bükerek berikini uzatırsınız, 

bu da on beş, yirmi defa. 
Bu hareketlerin hepsi insanı haylice 

terletir ve öyle olması lazımdıT. Onun 
için hareketleri yaparken yünden bir 
kombinezon giymek ihlİyatlı o1uT. Yün 
hem terletir, hem de soğuk almaktan ko-

rur. 
En sonra da banyo yahut du9 yapmağı 

elbette unutmazsınız. 
Hareketleri ber gün yapmak lazımdır. 

Müddeti kalçalardaki yağ tabakasının 
kalınlığına bağlıdır. Eridikten aonra tek· 
rar toplanırsa o hareketlere de tekrar 

başlanılır. 
G.A. 

Tarihin Gizli Cemiyetleri . .,. .. 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanı~ en k orkunç ve gizli teşkilatı 

Tefrika: 55 
Artık sevdiğim insana zarar gelmiyece
ğine emin bulunuyorum. Yani ~el 
Savedrayı sonsuz bir aşkla sevdiğimi iş
te itiraf ediyorum. Monsenyör, bizim 
memleke'tte yarını aşk bilmezler, siz.in 
memlekette de yarım kin bilmedikleri 
ıibi! Bu his bizi öyle ~tır ld, biz 
aşkımız yoluna cennete de, cehenneme 
c1e aynı şevk ile gideriz, siz de engizis-
7on mezalimini kin ve hırslarınıza kftfi 
bulamazsınız.. 

- Bu kadına bu sözleri §eytan söyle
tiyor. Şeytan bugiln bu kadının kıyafe -
tine girmiş bulunuyor. 

- Pekala .. Şeytan susuyor işte!. 

- Günahkıir kadın sözüne devam et. 
Henüz cinayetlerini itiraf etmedin. Mar
kiz Antonyayı katillere sen teslim et -
medin mi? 

Nakleden : F: Ş. B. 
- Frasltlto!. 
- Gözünle gördün mil? 
- Hayır. 

- Bu Fraskito kimdir? Savedranm 
dostu ve suç ortağı delil midir? 

- Fraskito Garduna reislerin.den bir 
adamdır. Savedrayı e~törlilğe bu 
adam teşvik etmiştir. Markiz Antonya
nın katlinden sonra, engiziSyonun serve
tini de çalarak bir Ingiliz gemisi ile kaç
mıştır. 

- Fakat.. Savedra, Taj nehri kena -
rındaki evde, Fraskito ile beraber idi 
değil mi? 

- Görmedim. 
- Böyle olduğunu bilmiyor musun? 
_:. Ben ancak, beni alakadar eden IU· 

a1lere cevap verebilirim. 
- Bu suretle hareketle üzerine bilyilk 

2 - Rujunuzu eürdükten sonra du-
daklannızın üzerine ince bir kağıt koyu
nuz. Kağıt rujun yağlı maddelerini emer 

ve böylece eiz de mendilinizi lekelemek-ı 
ten kurtulursunuz. 

3 - Kaılarınızda ve kirpiklerinizin 
üzerinde pudra kalmamaama dikkat edi- r 
niz. Pudra ponponunuz da dalma temiz • 

olmalıdır. 1 
4 - Etekliğinizin belinizde düz dur

masına ve kombine:zonunuzun eteğinizi 

aımamaııına dikkat ediniz. 
5 - Çorabınızın dik.iııinln bacağını

zın geri kısmından yukanya aoğru düz 1 
olarak çıkmasına itina ediniz. 1 

6 - Eldivenlerinizin, mendilinlzin, 
çamaşırlarınızın düzgün ve muntazam ol
duklarına iyice kanaat getirirsiniz. 

7 - KuafürUnüzün yalnız ön kısmı- 1 nın düzgün olması kafi değildir. Yandan 

ve a~kadan da saç tuvaletinizi tetkik et· ı 
meyı unutmayınız. ı 

6 - lskarpinlerlnlzln ökçeleri temiz 
ve düz olmalıdır. . 1 

f 

9 - T ımaklarınızın cilasının yer yer 
çatlamamış olması lazımdır. 1 

1 O _Mantonuzun yakasında saç veya 

1 
kepek kalmamasına dikkat ediniz. Italya kral hanedanı kralın nutkunı:. di:rv'iyorlc.ır 

Ne vakit ameliyathanenin temiz, ay• 
dınlık salonuna girseniz iyidoform ko
kuslyle sizi karşılar •Ben buradayım• 
der. 1824 tarihinde Srolaus adında bir 
kimyacı tarafından keşfedilen bu sarı 

toz kuvvetli bir antiseptiktir .. Tababette 
cerrahlıkta çok kullanılır. İyodoformlu 
gazlar, pamuklar maruftur .. İcabında 
yaralar üzerinde toz halinde de ekllir. 
MeselA. sirke, katran, karanfil, peynir 
kokulan ayrı ayrı birer cismin ifadesi 
olmasına karşı, umumt mahiyette UA9 
kokusu diye bir koku göstermek müm
kiln değildir. Bununla beraber iyodofor
mun kokusunda bir iJAç kokusu vardır. 
Kokuların hususiyetlerini iyi bilmek alı· 
nan kokunun mahiyetini iyi ölçmek ge· 
rektir. Kedilerin koku almakta kuvvetli 
olu§ları şikarlarını bulmalarına rehber
lik eder iyi burun iyi göz kadar elzem
dir .. Nezleli olmamak şartiyle .. 

11 -Tarağınız, saç firkete veya pens
leriniz daima yeni olmalı, Top veya man- 1ı . tonuzda eksik düğme bulunmamalıdır. 

12 - Etekliğiniz bllızunuzdan aşağıya 

kaymamalı ve kısa bir rop giydi iseniz, 
bröteliniz kolunuza doğru kaymamalıdır. l 

13 - El çantanızın içi, en titiz gözleri 
bi!e çekinmeden teşhir edebileceğiniz 

tarzda muntazam, doğru ve düzgün ol-
1 

malıdır. ı 
14 - Sokağa çıkarken, çor~plarınızın 

ipliğinin kaçmış olup olmadığına dilclcat 
etmeği unutmayınız. 

15 - Fazla parföm sürmek iyi olma
dığını ve dudak rujunun yüzünüze sürdü-! 
ğünüz rujla uyması icap ettiğini unutma• ı 

~n~ 1 

-*-Nülusandan çok 
telelon olan bir 
memleket.. 
Nüfusundan çok telefonu olan bir 

devlet varmış desek aklınıza ilk gelen 
yer Amerika olUT.. Anlaşılan bu alış
kanlık, Amerikaya öteden beri garibe
ler diyarı denmesinden ileri geliyor. 

Fakat bahsettiğim.iz devlet, ne Ameri· 
ka, ne Almanya, ne de Japonya .. 

16 - Eğer gÜndüz eolc.ağa çıkıyorsa-l 
ruz makiyajmızı gÜn ıoığında, gece ao· 
kağa çıkıyorsanız suni ~ık alhnda yapı· 

Almanların Çekoslovakyadan aldıklar tanklıı1· 

· Nüfusundan çok telefonu olan devlet 
Vatikandır. 

nız 

1 7 - Ve nihayet, parmallarınızın 

ucunun sigara dumaniyle &ararmamı~ ol· 
masına da itina ediniz. Biraz eter, bu ku· 
suru çabucak giderir. 

-*-
LİTVANYADA 
Parlamento Alman 
anlaşmasını tasvip etti 
Kaunas, 30 (A.A) - P~rlfunento bu-

Evet, Vatikan devleti dahilinde tele
fon sayısı, nüfusa nisbetle, hiç bir dev
letle mukayese edilemiyecek derecede 
çoktur. 
Vatikanın telefon rehberine bakarsa

nız 600 kişinin telefonu olduğunu g<srUr
sünüz ... Halbuki Vatikan devleti dahi
linde 700 nüfus oturur. Bu hesapça, te
lefon sayısı nüfus sayısından azdU". Fa
kat Papanın husust telefon hatlarım 

unutmayın.. Papanın k§tiplerine, me
murlarına ve bir sürü adamlarına mah
sus olan telefonları da hesap ederseniz, 
Vatikanda 700 den çok fazla telefon ol· 
duğunu görürsünüz. 

2JNİSAN 
ÇOCUK BAYRAHJ 

gün saat 10.30 da topfonınışt.u: .. Toplan
tıda başvekil general Ernius te bulun-

1 muştur. Hariciye nazırı B. Urbsys Al
manya - Litvanya arasındaki Memel an- ; 
laşması hakkında izahat venniş ve bu-ı 
nu müteakip parlrunento bu anlaşmayı 
müttefikan tasvip eylemiştir. 

Hi?ıdistanda miislii.manZarla Mecusiler arasındaki son galeyan müna
sebetiyle bir niimayi§ .. 

Çocuk Sesi yurdu şenlendirir. Bay
ramda çocuklarımızı neşelendirmek 
için elbirliğiyle çalışalım!. 

termiş oluyorsun! Suçluyu g~termemek 
tam m&ıasiyle bir dinsizliktir. 

- Savedradan beklediğim bir ıey 
yoktur. Ben her ıeyi ancak Allah.tan 
beklerim. 

Talera kalktı. Ve bi~ dalreye geç
tL Mahkeme a:ıaları da kendisini takip 

rayının önündeki meydanda, iki metre 
yükseklikte ve çıralı odunlardan bir 
ateş hazırlandı. 

En büyUk bir din merasimi yapılıyor
muş gibi oehrin bütün kiliselerinin çan
Jan, ölüm ve dehşet saçarak çalınıyor -
dular. 

ettiler. Meydan sabah karanlığındanbe.ri mU-
Bitifik dairedeki müzakere uzun aUr- aelWı papaslarla ev papas muhafızları 

medi. Ancak bir dakika kadar takipten ile tutulmuştu. 
sonra reislik yerine ,eçen Talera, Jua- Ateşliğe yakın bir yerde, krala mah
nanm dinslilik ve rafWllk .tuçlarınd.an sus bir yer hazırlanmış ve etrafı siyah 
dolayı yarm a~te yakılmasına karar tüllerle örtülm~. Az daha alÇak tri
verildiğini bildirdi • bünlerde Lizbonun ruhani veya mülld 

.Juana bu müthiş kararı büyük bir tes.- yübek mevkili zatlarına hasredilmiş -
limiyet ile karşıladı ve: ti. 

- Allaha bin şükür, dedi. btıraplan- Meydana bakan evlerln pençereleri, 
mm arlık sonlarına geldim, demektir! kapıları ve hattA damlan meraklılar ta-

Muhakemenin bitmiş o~ına rağ • rafından tutulmuş ve dolmuş idi. Ve, şe
men halkın dağıhnası da pek tabiidir. bir sanki büyük bir şenlik için hazırlıın
Fakat halk arasında yarınki «ateşte ya- mış, genç kJzlar başlarına çiçekler, ka
ktlmu heyecandan ziyade merak uyan· dm1ar malik oldukları mücevherleri ta-
dırdı. kınmış idiler, 

Evet.. Bir ateşte yakılma, o~-fe. Epeyce bir beklemeden IOnra, ha1k 
orta çağların cidden g6rlileceık bir sah- arasından papas tarikatlerl mensupları 
nesi idi YUrelt katı olanlar için böyle kendilerine mahsus garlp elbiseler, ga • 
bir fırsatı kaçırmak mi1mkün değildi! rip hareket ve dualarla görUndUle:r. Bu 
Bazı m~ıp ve cahil insanlar da alayın ilk kımunı, kendilerini hıristiyım

bu çok vahşiyane cezada, ilAh.t bir kıy- lığa hasretmiş mücahld cemiyetler ef
met ve ulviyet tasavvur ederlerdi. radı teşkil ediyordu. Bunlardan sonra, 

sürdü. zillkten vazgeç ve küfürlerini itiraf eti 
Bunlar yerlE'rini aldıktan ıonra kral dedi. 

maiyeti ile geldi. O da kendisine mahsus Fakat dehfet içinde bulunan uvallı 
yeri tuttu.. Juana artık aöylenen l&lerden hl9 bl· 

Bu sJrada büyük kilisenin saati tam rilini bile anlıyamıyordu. 
on ikiyi çaldı. Ve engizisyon oerrlnin Talera. iki adım gerl çe.kfü:li. 
büyük kapısının iki kanadı da arkasına Cellld. evvelden dayanDll§ olan bir 
kadar açıldı ve iki cellA<lın arasında bu merdiven vuıtasiyle Juanayı odun yıjı
günün kurbanı göründü. nmm Usttine çıkardı. Zavallı kadının 

Yakılacak k.adm, kükürd mahlOlilne vUcudu, bir paçavra halinde cellAdın 
batınlııuş üzerinde alızlarından alevler kollarında iki kat olmU§, güzel v• bol 
çıkan cehennem ze.bantleri ve ;ıeytan re- aaçları da hazln bir perişanlıkla yerlere 
simleri yapılmış uzun bir gömlek, bir de kadar sarlmuş idi. 
sivri uçlu bir kilWı geydirllmiş idi. CelJAd, bu harap ve perifan vücudu 

Juananm bağlı olan eline de ağaçtan odunlar Uz.erine yatırdı, ellerini. ve ayak· 
yapılmış büyük haç verilmişti. larını birbirine bağladı. 

Merakla üzerine dikilen gözler, genç Juana, ne bir §ey söyledi, ne de korku 
kadının fevka1Ade zayıflamış yüzünde, ve heyecan eseri göstermedi. Belld de 
hakiki btlyüklüğünün ikisi kadar görll- artık hayatta değildi. 
nen kara gözlerini ateşlik 1.lzerine dik- SUslü kadınlar birbirlerine: 
nüş olarak gördüler. - Slhirbu kadını güzel buluyor mu~ 

Juananm arkasından da bq engizitör llm.Ud diye to:rdular .. 
Talera ve engizisyon mahkemesi azaları KörllkHrüne taasaup gösterenler: 
göründüler. - Elbi.ııesindekl §tlytan reamlne ba • 
Ateş mahkfunu engWsyon kapıtından kınız.. timdi bu kadın yanarken haldkl 

çıktığı zaman halk tamamiyle IUSlllUf feytanJ. da görmilf olacaAa dediler. 
idi. Gizliden gizliye ıehvetpereıat olan p&00 

Juana, bu derin sük<ı.t içinde ateılik paslar be, bu halde bile Juananın g\\-
yanına göttirüldU. Tale:ra burada: zel ıölsüne hm ile bakmaktan kendi• 

- Melun ve · alık.Ar ka 
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Varidattaki büyük inkişaf Pr t 'k .............. . a ı ·············............... 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: IZMIR SULH HUKUK HA.. 
t - Kadastro 1185 b'1eCliye KtMLlOINDEN: 

38 İılci adanı. 703.25 metre mu • 
rabbaındaki 4 sayılı arsasının sa- Madam Mari Jamatfa ile Nuri 
hfl baflcitiplilrtdô prlnamesi oilu Mehmedin f&yian mutasar -
veçbile açık artumaya konulmut· rıf oldukları Bucanın havuzluk 
tur. Mubammmı bedeli 3164 lira DJeYkiinde kaiıı etra.fında )'Üz yir-
62 kurut olup ihalesi 18-4-939 sa- mi iki zeytin ağacını ve içinde iki 
lı günii saat 16 dadır. I,tirak ede- yerde bağı muhtevi olan ve sek
cekler 237 lira 50 kurutluk temi- sen dokuz dönümden ibaret bulu
nat makbuzile encümene gelirler. nan ve dönümüne otuz bet lira 

............ B ·ı ·ı 

Vergi ısla at ve tenzi .lerindeki adım
ların yerine e olduğ nu göstermiştir 

::::-:::::::: ı gı er - -- HER GüN BİR REÇETE -

y ll%<m c. Ödlll' 

SAÇ BOYASI 2 - 61 inci adanın 446 metre takdir edilen tarlanın 4-5-939 ta
murabbaındaki 21 sayılı arsaaı. rihine müsadif perfC!lbe günü sa
nın sah!ı batkatiplikteki f&l"tn&- at 15 ~e lzmir sulh hukuk mah -
mesi veçhile açık artırmaya. ko • kemesı salonunda satıtı ~apıla -
nulmuttur. Muhammen bedeli caktır. Bu. art_ı.rmada ta~mm _ol':'-
1338 lira olup ihalesi 18-4-939 aa- n~ bedelın yuzd': Y~•f betı nı_
lı günü saat 16 dadır. lftirak ede- ~e~nd~ bed':I venldıgı SUl'et.te ta
cekler 100 lira. 35 kurutluk temi- lı~ıne ıhalesı ya!'lacak akın tak
nat makbuzile encümene gelirler. dırde satıf 15 gun daha u:ıatıla -

Kapitliliayonluın ilguuıın Lozancla 
~asdik ve teyidine kadar, de..Ietin Teqj 

~ima hususundaki hakimiyeti de tam ek-
fildir; hükümet, gümrük resmini yahan
çdarın muvafakati olmadan arttıramazdı. 

(Kıymet) ....lüıtii bırakıp (tarife) sıs

temine ıı:eçemezdi; hu kayıtlardan sıy

rılmak için yaphiı teşebbüsler uticesiz 
. lı:alırdı. <;mılı:ii. T"Utkiyeoin mali ve iktı· 
aadt k•IL-=eem• iıltemiyen devletler 

. , ardı . Ve yahanalann bu menfi dileği 
ıneınleltetin b.ayati ilıtiyaçlamıın lüzum 
gösterdiii eıı mühim bir tedbirin alın· 

ması men'• lı:.i1i ..,Iirdi. &nebilerden ka-

- hem irad hem de istihlak verıı;ileri- 2) Altını; kurup k:adar olan itçi ıı:ün- Amber 
Mazı 

Demir tozu 
Bakır tozu 

Misk 

S Gram 
2 Kito 

50 Gram 
2 > 

- Tergi tea.zilitı yoluna pmiştir. ddiği ~eti seksen kuruşa çıkarılmıt-
~ bmr birer •,.,lan bu tenzilat, , tır. 

halk leyhine alınan kararlarının vüsat ve D} Mvvazeae vergisi: 

ehemmiyetini gösterecektir. 1) 3404 -ralı '"' l /6/ 93& tarilıli 2 > 
1 - lrad ve<gileri: kanunla m'2TIIZU>e vergisi yiizcle ondan 

Yapılması: Önce mazı toz editir. Ve 
Demir bir kap içinde kavrulur. Renk ko
yulaşınca mi.den tozlarla kokulu madde
ler ablır. Miden tozlarının çok ince ot
ınası IB.zımdır. Bir müddet ıonra indirilir. 
Rutubetten muhafaza İçin iyi kapaklı ti· 
,elere konur. 

(A) Bina Yergisi yüzde ael<in indiril.miftir. Bu Rn.zil, hiit-
Eskiden "binalarda vergi matrahı gayri çe vuic:lır.tmclan dört milyon liralık bir 

3 62 · · d 320 tr i rak ikinci artırması 19-5-939 cu-safi iraddı, tamir masrafı ve amo.ıtisman 
için bu iraddan. yani bir nevi vasati ki

radan bir JeY indirilmezdi. 14/7 / 19 3 l 
tarihli ve 18 3 7 numaralı bina vergisi ka· 

nunu, bu ira.dludan yiliı:de yirmi indir· 
dikten sonra aeriye kalan miktarın safi 

tanç vergisi de alınmazdı. irad sayılmasıru ye verııinin bu irad üze· 
1O/ Haziran/ 18 79 da temettii vergi- rinden alınmasını kabul etmiştir. Bina

ıini ecnebilere de teşmil etmek iltiyen enaleyh kanun, vergiyi masrafı da ihtiva 
bir idare: bütün sefaretlerin itiraztru cel- eden gayri safi iraddan değil, safi irad
betm.işti. Ecnebilerden Yergi iaternenin dan almak esasına doğru bir adım atmış, 
ahden kabul edilen (mesken masuniye
ii) ile, (ticaret serbestiıi) ile telif edile
mlyeceği ileri sürülüyordu. Milli hikimi
yet, hak ve adalet mülahazalumdan 
sarfınazar, sadece dermeyan edilen itiraz
ların haksızlığı. miJli §UUr sahibi her yurt· 
d~ı isyan ettirecelc mertebede idi. 

Elhaad, memleket haşblarına men· 
faat temini İçin ıı;eri kalmağa , kendisi için 
;<leğil, başkaları için yaıamağa ve çal.,.. 
ı'nağa ınal:h.Uındu. Mitli varlığımızı kur
taran Lozandan sonradır ki maliye de 
lam istiklale kavu~. Ve memleketin 
ihtiyaçluındıuı bafka bir mülahaza ve 
endiıe taıımaksızın yurdun kalkınması 

,hedefine doğnı yürümek imkanını bul
llu. 

Eski kayıtlardan sıyrılan cümhuri:Yet 
maliyesi, büyük vazife ve mesuliyetleri 
)Jhdeaine almak mecburiyetinde idi. Ye· 
hi rejim, eski devirlerde her türlü mı:mln 
vo iktısadi inkişafdan mahrum bırakılmış 

binnetice vergide yüzde yirmi nishetinde 
de bir tenzil yapmıştır. 

Yine 2870 numaralı ve 30/ 12/ 1935 
tarihli kanunla, 1340/ l 932 yuları içinde 
tahririne haşlanmış olan şehir, kasaba ve 
köylerdeki binaların vergiye matrah olan 
iradlarından yüzde yirmi nisbetinde bir 
tenzil ve tahfif daha kabul edilmiştir. 

( B) Hayvaıılaı vergi.si. 
2897,}343 numaralı ve 20/ 1/ 1936, 

23/3 / 938 tarihli k:anunlarla koyun, kıl 

k:eçi, tiftik, deve. mand., aığsr, domuz 
vergilerinde mühim tahfifler yapılımş, at, 

katır Ye egek verııileri ise biiahütün k:aldı-
rılmıştu. 

2897 numaralı lianunla yapılan tenzi.. 
li.t 4,977,026 

3343 numaralı kanunla yapılan tenzi-
lat 2.6 ı 2,086 

----· 
7,589, 112 

bir yurda tevarüs etmİ§tİ . Para ihtiyacı l....iTaya haliğdir. 
memleketin yükselme emelleri kadar ge- ( C) Kazanç vergisi: 
niı ve hududsuzdu. Buna mukabil haksız 2358 numa.nıL ve 24 6 937 tarihli 
ve kısır bir vergi sisteminden başka elde kanunla. 
bir va.atta yoktu. Maliye, yeni şeraite ce~ ı · l) Limitet ve sermayesi üzerine ka
~ap verebilmek için, verimli biı· sistem zanç dağıtan kooperatif şirketlerde ver· 
~urrnak, yeni devletin geni~ ihtiyaçlarını gİ, tirket kazancının tamamı üzerinden 

tedricen karfılamak, ayni zamanda halk alınmakta iken veı:g.inin lıer ortağın hio
kütleainin iktısadi vaziyetini gözönüne sesi üzerinden hesep edilmesi kabul edil. 
alarak vergi adaletini de tahakkuk ettir· mek suretile bu şirketl~rin vergilerinde 
tnek gibi güç vazifeleTi bll§8rmak mü- yüzde otuz ni.betinde b'r tahfif yapıl· 
kellefiyetinde idi. mıştIT. 

Cümhuriyet maliyeai, bu vaı.ifelerin 2) Gezginci satıcıl~r. işçiler ye hamal· 

hepsir; 'f.ıya çalıştı; eel<l Terıı;i sisteminde lann vergisi, giinde!ilı: gayn safi bzanç· 
çok esa.alı değifik_likfer yaptı. Vergi kar- lannm yirmt mislinden on misline indi
ııaında yerli ve ecnebi her ferdin müsa- rilmiştir. 

yatını iF.de eden umumiyeti teois etti. 3) Altmıt kurUJll kadar olan iJçi gün
Cümrük resimlerine memleketin iktısadi deliklerile 120 kuru§ll kadar gilndelikle
thtiyacına uygun bir nisbet verdi. Çok rin altmış k:unıfu vergiden muaf tutul .. 
iptidai ve ağır bir vergi olan halkı legal- mUftur. 
\ilbün tazyiki altında ezen aıarı kaldır- 3470 numaralı ve 2016/ 938 tarihli 
Clı; versl yiik:üuü. daha ziyade istihlak: "" k:anunla: 
lpdeme kudretini lıiiz miihlleDere tahmil 1) TiyatrO, lçk~i pastahane ve lokanta 
~tti; irat vergilerinde safi kazanç vergi ve büfelerin işgal ettikleri mahallerin 

jılmalt -- doiru adımlar attı. Dev- 11ayri ...fi iradı üzrinden % 7 5 niabetinde 
-Jetin günden güne genifliyen hizme9 ve alınan vergileri yüzde kırkbqe, ainem.a-

t
tiyaçlarının İstilzam ettiği varidat men· lana 3 90 dan % 45, otellerle kapıcı
alaruwı temini yolundaki çalıpnaların lamı vergini.beti % 3S den % 2S te in· 
eticelerini ise, ap.ğıya derç ettiğimiz son dirilm.iıtir. 

bet oeaenio varidat ve tahailit rakamları 
belii tel<ilde ıı:ıs.teriır: 1 KAPIJf BEZLERi 

Cne Muhammen varidat 
Lira 

Tahaili.t 1 
Lira 

,1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

170,477.000 
184,081,000 
l 95,013,000 
212.764,000 
231,020.,000 

169,092,835 
189,935,227 
200,476,492 
236,S 17,5~9 
260,878,368 

Devlet varidatındaki bu mütevali ar
bf aayesindedir ki ecnebi sermayesine 

Metre murabbaının sıkleti 100 • 150 
ııram olanlar. 

150 gramdan faıla olanlar 

Çul.iki ve şayak cinsinden kaba yün
lü eıkek kumaşları: 

m·uhtaç olmadan memlekette iktısadi bir ı --------
varlık tesisi, bir çok hayırlı ve müsmir iı~ 
!erin baıartlması kabil olmuftur. Cümhu
)"İyetin memlekette yarattığı eserleri bu4 

rada sayacak değiliz. F alı:at yalnız cüm
huriyetin teeooü.ünden beri yeni baştan 
'( 3185) kilometre demir yolu inp. edil~ 
<ıiğini ıöylemek yapdan itler lıal:l:mda 

bir fikir vermeğe kô..fidir. 

Metre murabbaınm mkleti (600) 
gram kadar olanlar (toptan sabi fiatı 
220 kunıp kadar olmak prtile 

600 gramdan fazla (toptan satış 

Satı 2<40 kuruf kadar olmak prtile 
·Yün battaniyeler 
T enzillt niobeti yüzde yelmİf, eekae-

Varidattaki bu inkİJaf, nrgileri arttır· ne varmakta, tenıilibn tutarı da kaput 
makla temin edilmif değildir. Vakıa hl- bezleri için yedi yüz bin lira, yünlüler 
"dırılan aşarın yerine bazı vergiler ikame için ( 449,000) lira, battaniyeler için 
eclilmiştir, kazanç vergisine yeni bir ıe· (83,000) liraya baliğ olmaktadır. 
kil ve nisbet verilmiştir. Fakat bütün bu L) T eıviki sanayi k:anunu ile kabul 
tedbirler, şimdiye kadar haksız olarak edilen iptida! madde muafiyeti, 3~37 nu· 
veraiye tabi olmıyan mevzuları mükel- maralı ve 29 / 6/ l 9 38 tarihli kanunla 
lefiyet altına almak, tarh ve tab.sil usul- kaldmlmış ve buna mukabil muafiyetin 
lerine, verginin verimini arttıracak bir 
ıelil vermek mahiyetinden ileri geçme
mektedir. Ağır vergi, lıayatı pahalılaştı· 

rır, halkın ihtiyacını tazyik eder, mem· 
leketin il<tısadi inkişafına sed çeker, biz. 
ut Yerginin menbaını tahdit eder ve ha· 
zaa büsbütün kurutur. 

Bu iiıikar hakikatları nazardan uzak 
Jubnıyan cümhuriyet maliyeıi, verginin 
hallan ödeme kabiliyeti ile mütenasip 
haddi aşmasına çok itina etmiı ve bütçe 

• • • ... • # • • • • • l. .L 

taallo.k ettiği maddelere müsait resimle

ri, ıılıra yakın miktarlara indirilerek, tef· 
vil:i sanayi kanunundaki muafiyetten isti
fade etmiyen küçük sanat salıiplerinin de, 
evvelkinden çok az gümrük reımi vermek 
suretile muafiyetten nevama ittifadeleri 
temin edilmiıtir. 

Bu gümrük resmi, tenzilatı da (850) 
bin lira tumaktadır. 

G) Tiyatro ve sinema duhuliye bilet· 
lerinden damga, tayyare, belediye ve 
• ··... · • ri olmak üzere e.lın~ 

fedakarlığı istilzam etmiştir .. 
2) Yine aynı kaııurıla, ııeben kuruta 

kadar olan ir;i gündelikle<ile 120 kuruşa 
kadar olan gündeliklerin aeben kıuuJU. 
muv.u.:ne veııı;isim:len de istisna edilmif
tir. Nasıl kullanmah~ Az bir miktar fin. 

can içine konur ve ısıtılır . Beyaz ıaçlara 
tatbik edilir. Biraz sonra saçlar eski tabii 
rengini alır. Bunun mühim bir hususiyeti 
vardır. Boya saçlarda gayri tabülik yap· 
maz. Ve kendini fark ettirmez. 

- ıneı a anın me e .. .. 15 · d · · 
bba d

- ._, 24 1 ma gunu saa.t te )'tne aıremız-
mura ın aıu sayı ı arsasının d 1 aktır 

satıfı ba,katiplikteki tartna.meai e yapı ac · 
veçhile açık utırmaya konulmut
tur. Muhammen bedeli 800 lira 
olup ihalesi 18-4-939 salı günü aa
at 16 dadır. lftirak edecekler 60 
liralık teminat makbuzile encü -
mene aelirler. 

Gayri menkul üzerinde hak ta
lebinde bulunaıılar ellerindeki 
resmi vesaikleri ile birlikte yirmi 
gün içinde dairemize müracaat • 
ları lazımdır. Aksi llalde hakla -
rında tapa sicili malıim. olmadık
ça pa.ylatmada.n ha.riç kalacaklar
dır. Müzayedeye iftirak etmek ia
tiyenler kıymeti muha.mmenenüı 
yüzde yedi buçuğu niabetinde pey 
akçası ve ya milli bir banka tenQ.. 
natı irae etmeleri l&zımdır. 

2 - istihlak vergiei: 
A) 575 aayılı ve 3/ Mart/ 341 tarihli 

kanunla tuzun kilosundan alınan ( 6) ku
ru~ resim, üç kuruşa indirilmiştir. 

B) 1934 senesinde kristal şekerin ki
losu 36 • 3 7 küp şekerin 39 • 40 kuruşa 
satılıyordu. Hallan zaruri ihtiyaçları ara· 
sına giren aeker fiatını ucuzlatmak için 
İstihlak reonıi olan ( 12) ku~ 2 7 85 nu

maralı ve B / 6/ 1935 tarihli kanunla 
( 4, 1 O) kuruşa indin1miş ve bu suretle 
kristal şekerin kilosunun 2i kuruşa küp 
şekerin 28 kuruşa sahtması temin edil
miştir. Bu resim tenzili, varidattan Üç 

milyon lira fedaki.rlı.k ihtiyarı suretiyle 
kahil olmuştur, 

31O1 numaralı ve 25 / l / 1937 tarihli 
kanunla da yine istihsi.I eaasma göre ıe
simd. tadilat yapılmış ve ( 4, I O) dan 
daha aşa.it miktarda resim alındığı vaki 
olmuştur. 

C) Petrol ve benzin. 
3263 ve 3264 numaralı ve 14/ 6/1937 

tarihli kanunların neşrine kadar, kilo ba
şına ahnan devlet vergi ve resimleri mec· 
rnuu benzinde (21) kuruş, gazyağında 

( 1 7) kuruş kadar tutuyordu. 
Bu miktarın arasında benzinin gümrük 

rHmi (13,20) istihlak resmi (4,15) ku-

Ankara Radyosu 
--~-&·---

CUMARTF.sl - 1/4/:19 
13,30 Program. 
13,35 Müzik (müzik hol, kabare ve 

14,00 

14, 10 

saire) Pi. 
Memleket saat ayarı. 

meteoroloji haberleri. 
Türk müziği. 

ajans ve 

Çalanlar: Refik Ferıa.n. Fahire 
Fersan. 
Okuyan: Sadi Hapcs. 
1 - Osman beyin • Scgih pef-
revi. 

4 - 25 inci adanın 1389,50 
metre murabbaındaki 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 26, 27, 28 sayılı anala
rının satıtı ba,katiplikteki tart
namesi veçhile kapalı zarflı ek -
siltmeye konulmuftur. Muham -
men bedeli 5558 lira olup ihalesi 
18-4-939 salı günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahi
linde hazırlanınıf teklif mektup
ları ihale günü azami saat 16 ya 
kadar encümende riyasete verilir. 
Muvakkat teminatı 41S lira 85 
kuruftur. 

1-7-11-14 1112 (675) 

BAYINDIR iCRA 
LUOUNDAN: 

MEMUR-

2 - Kazasker Mustafa Inet- Se- lstanhul Laleli' de Mesih P&fA 
gah şarkı - Doldur ıı:etir ey saki mahallesinde (34) sayılı evde mi-

ruş, gazyağının gümrük resmi ( 12,60) 
kurui tU, 3264 numaralı kanun benzin ve 14,40 
petrolün gümrük resmini a1tı kuruşa, 15,30 
3263 numaralı kanun da benzin dahili 
İstibJ;ık resmini 2,5 kurUfB. indirdi. Bu ta-

3 - Bimen şen • Seıı:ab. şaıkı safireten mukim iken halen ika -
Sundan içsin. metgahı meçhul ve berayı tedavi 
4 - Fahire Fersan _ kemençe avrupaya gittiği latanbul a.dliye 
tak.simi. tebligat • müdürlüğü yazısından 
5 - Sadettin - hüzam ... rkı- Ce- anla,ılan Tireli (Şeyh) ismail ke
fayı hicrinle göynüm yıkılsın. rimesi Emine varisi kızı Hacer 
6 - Halk türküsü • Bağa girdim. ihsanın Tirede mukim Süleyman 
Müzik (cazbant _ Pi.) (zade) Ramiz kaykılıya Tire as
Konuşma (hukuk ilmi yayma !iye hukuk malıkemeaiııin 6-6-926 
k k h.k. . ·ı tarih ve 80-67 sayılı ilamı ile 

urumu • anun a unıyetı (7550) _ _,. b" b .. ır r 
Halkevinden naklen • B. S ddık Y-• ın et yu:z e 1 ıra 

ı L.-lu olduğu bu mebaliii itbu Sami Onar. ....,.lt 

Şartname 14-4-939 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için 
açıkta ve gayri menkulüıı evsafı 
da f&rtnamede yazıhdır. Gayri 
menkulün vergi ve sa.ir kanuni 
mükellefiyetleri satıcılara ve yüz
de iki buçuk dellaliye ve ferağ 
h:uçları alıcıya ait olup ihale be -
deli defa.ten ve pefinen ödenecek
tir. ihaleyi müteakip müfteri iha
le bedelini vermediği ve ya vere
mediği surette gayri menkul tek
rar 15 gün müddetle artırmaya 
konulup bu artırmada en çok be
del verenin üzerine ihalesi yapı -
lacak arada tahakkuk edecek iha
le farkı hiç bir hükme hacet kal
maksızın vecibesini ifa etmeynı 
müfteriden tahsil olunacaktır.Da
ha fazla malumat almak iatiyen -
ler dairemizin 939-826 sayılı do• 
yasına müracaatları lüzumu ilin 
olunur. 1105 (669) 

TORBALI SULH 
HAKiMUGINDEN: 

HUKUK dilat dolayısiyle muamele verıı:isi de ken
diliğinden tenezzül etmiş ve. petrol ve 
benzinden alınan devlet vergi resimleri
nin yularıda yazılı mecmu mtktarlatı. ya· 
n yafıya inm~tir. 

Bu tenzilat ta, beş milyon lira tutmut" 
tur. 

D) Elektrik iıtihlalı resmi. 
Muharrik kuvvet olarak kullanılan 

elektriğin kilovat saatinden (20) para 
veya bir kuruş nisbetinde resim alınQ"or• 
du. (2360) numaralı ve 14/6(1937 ta· 
rihli bu reoim, mam\lliıtın maliyet fiatın
da yüıcl• yedi buçuktan fazla bir miktar 
telltil ettiii takdirde, hükümetçe remıin, 
maliyetin yijzde yedıbuçı.ıiunu ceçmiye

celc surette tenzili HUI kabul e.dilmifW. 
E) Kaput bezi.erile hba yünlü erlı:ek 

lcwnqlannın ve battaniyeletin iıotüJ.ak 

verıım, 3536 numaralı ve 29/6/938 ta· 
ribli kanunla qaiıda gösterileıı niabetlere 
indiril mittir. 

25 

15 

25 

55 

Yeni 
Reoim 

6 

4 

10 

6 

10 

T eozil ui.beti 
Yüzde 

64 

73 

77 

76 

81 
makta olan 21 ,5 - 28 nisbetindoki vel')Iİ. 
7/7 / 1938 tarihli ve 3539 numaralı ka
nunla yüzde ona lndirilm11lit. 

H) plajlardan alınan yüzde 15 damga 
ve yüzde 10 tayyare resmi (3478), 
(3401) numaralı ve 22/6/ 19 38 ve 
26/5/938 tarihli kanunlar mucibinee 
kaldınlmıştır. 

Bu izahate göre yalnız son üç ıenc 
içinde yapılan vergi tenzilleri yirmi beo 
milyon lira gibi mühim bir miktara baliğ 
olmaktadır. 

Vergi yükünü hafiAetmek, hayatı 

ucuzlatmak, aan~it tqvik etmek ıı:ibi 

maksatlarla yapılınıı olan bu tenzilattan 
başka, cümhuriyetin illn edildiii 339 
mali yılı sonuna kadar tahakkuk etmit 
bilG.mum vergi ve resimlerin harp ka

zançlarile ib.alo apnndan madilsı affe· 
dilmiı. umumi harp içinde alınan bazı 

feTkallde Yerıı:ilerle emanet apnnın ise 

17,30 
17,35 
18, l 5 

Program. 
Müzik (dans saati • Pi.) 

ilinm tarihi netrinden itibaren 
(30) gün zarfında adı yukarıda 
yazılı borçlusu tarafından 939 -
229 sayılı dosyasına ödenmesi ve Türk müziği (fastl heyeti) 

Okuyanlar: Tahsin KarakUf 
Safiye T o kay. 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 

Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay 

ve bu müddet içinde ödenmez veya 
merciinden icranın geri bırakıl -
muma dair bir karar getirilmez
se cebri icra yapılacaiı icra emri 
makamına kaim olmak üzere key
fiyet tarafınıza ilanen tebliğ olu -

Basri Üfler. 
19,00 Konuşma (dış politika hadise

leri) 

lzmir ikiııci aakarya sokağında 
26 nımıaralı evde mukim Hiise -
yin kızı ve torbalı karakuyu kö -
yünden Mehmet karısı Leman'a 

Kocanu: Torbalı karakuyu kö
yünden İbrahim oilu Mehmet ta
rafından aleyhinize ikame olıınan 
sulh tetehbüıü davasından adre
sinizin meçhul ve tebliğatı ka.nu
niye icra edilememit olduiundan 
durutmanın muallak bulunduğu 
134-39 perfembe günü aaat 10 do. 
Torbalı sulh hukuk mahkemesin
de hazır bulıınmaııız lüzumu ila
nen tebliğ olunur. 

nur. 
19, 15 Türk müziği (Hail: musil:iai) 1104 (668) 

Sivaslı ip}: Ve,.,..l ve lbrahim. 1 ~iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİiİİİİiİİİİiİİİİİİİİi~ 
Takdim eden: Sadi Yaver Ata- '-;'urdun en u:zak köşesindeki yoksul 

19,35 
man. 
Türk müziği (E'.slı:i eserlerden 
müteıeldtil proıı:ram) 

yavrulann sa(lığma erişebilmek içhı 
yılda bir lira verip Çocıd< Esirgeme 

, ' Kurumuna üye olalım! .. 
ÇalanlaT: Vecihe, Reşat Erer, -'•••lllllİİlll••••••••• 
Ruten Kam, Cevdet Kozan. 1107 {672) 

raz. 
20.00 

20, 15 

2 1. 15 
2ı.15 

21.25 
21,30 
21.45 
22.00 
22,30 

Ok:uyan: Muallim Nuri Halil Poy-

Ajans, meteoroloji haberleri, 
ziraat bouuı (fiyat) 
Temsil (Fuzuli gecesi) 

T ettip edenleı: Ekzem Rqit ve 
lhralıiın Deliden.iz. 
Temsile. Ankara radyosu k:üme 
okeyuculan. 
Mesut Cemilin idaresinde iıtirak 
edecektir. 
Memlelı:et saat ayan. 
Esham, tahvilat, kambiyo • nu

kut borsası (fiyat) 
Neşeli plaklar · R. 
Folklor (Halil Yünetgen) 
Müzik (dans pliıldan) 
Haftalık posta kuluıiu. 
Müzik (küçük orkestra • Şef: 

Necip Atkın) 
1 - Köpp ·Ya• alı:pmı süiti. 
2 - Clesomer - Sabah ııelimı 
(Fantezi) 
3 - Cibisb • Çakır keyfim (Vi-

yana ıarkısı) 

4 - Delibeı - Kopel.ya baleoin
den bebek dansı. 
5 - Walter - Serenad. 

23,00 Müzik (cazband - Pi.) 
23,45,24 Son ajans haberleri ve yarınki 

program. 

tahakkuk senelerine hakılmakıızın tama· 
mı terkin olunmuş, eski senelere ait arazi 

verırileri Y•miden 8 taI..ıde bailanmış 
ve daha bir çok tahsilat kolaylıkları te
min edilmiştiT. (Kanun 2566 ve 
4/ 7/ 1938) 

En son olarak ta, 3586 numaralı ve 
26/ 1I19 39 tarihli lı:anunla, arui verıı:i· 
sinin 9 35 mali yılı sonuna kadar olan 
bakayaaı tamamen affedilmek suretiyle 
köylü mükelleAer lehine genif mikyasta 
bir tahfif yaptlmııtır. 

1 LAN 
lzm1r Nafıa müdürlüğünden: 

Ziraat okulunda yeniden yapt)acak tamirhane ve hangar yapı.amin 
5990 lira 22 lnırut keıif bedelile ve 15 gün müddetle açık e!Wltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yua hükümlerine gött hUU'
Lyacaldan teminatlarile birlikte 14 Nisaıı 939 cuma ıünü saat 11 de 
Nafıa müdürlüğündeki komisyona baş vumıalısn. 

1078 (666) 

tZMlR sıctu TlCARET MEMURLUöUNDAN: 
Tescil edilmit olan (tzmir - Kasaba ve temdidi demir yollan memur, 

itçi ve uıüstahdemleri iatihlik kooperatif tirketi) nin 938 ,,tına ait bi
lançosu ticaret kanunu hükümlerine göre aicilin 2471 numa.raaına kayıt 
ve tescil edildiği ilin olunur. 

tzmir sicili ticaret memurluğu resmi ınührü ve F. Tenik imzası. 
1 - Bilanço. 

1. K. T. M. 1. M. latihlik Kooperatifinin 31. 12. 938 tarihli 
bil&n çoaudur. 

AKTiF 

izahat Lira Kurut 

Vezne. • • • . 2,963 04 
Eıntiai umuıniye. • 2,016 10 
Zır.at banbaı. • • • • 7 72 
Esnaf ve Ahali bankası. . 62 50 
Demirba! efya. • • • • 235 07 
Ortak M. C. . • • • 4,903 14 
Muhtelif borçlular. • • • 270 36 
EtJıas zimemi. • • • • 257 03 
Borçlu M. C. • • • • !SO 00 

Y e k ô n ••••• 10,864 96 

PAS if 

izahat 

Sermaye .•••• 
CüzdlU.\ j,edeli. • • • • 
Alacaklı M. c. . . . . 
lhtiyat akçe. . • • • 
Kir - Zarar ••••• 
Mı.ıhtelif alacakLlar. • 

Yekun ••••• 

lfbu bilinçomın kaydına m.utabakati tatdik 1>lunur. 
Mürakip Mürakip 

( imzalar okunamadı ) 

.. 
Lira KUNt 

6,555 15 
167 00 
496 35 

1,556 06 
1,642 60 

•. 447 80 

10,864 96 

Mürakip 

30 lrunqluk pul üzerinde 31. 3. 939 tarih ve lzmir - Ka.saba ve tem
didi demir yollan memur, itçi ve müstahdemleri istihlik kooperatif tir· 
keti yazısı... 1115 {676) 



1 ~ ......... 
YAVRULARA G 1 D ft& T alıain Piyalanın Afçı baıı marka pirinç unları 

Fennin en son terakkiyatına göre yapılmııtır ••• 

lzmir Muhasebei Hususiye müdürlüğünden: 
Tahrir 

No. Mevkii 

3 Selatin oğlu 
15 « Ballı çqme 

7 Selitinoğlu 
6 « 
4 « 

12 « No. 2 
3 Tamqalık No. 158 
7 « Ayıt dede 1 

130 1 inci tepecik 
develi 

23 Bahçe devedurunu No. 11 
131 1 inci tepecik develi 

6 Faik J>&!a karakapı 
132 1 inci tepecik develi 
34 « devederu 

1 Selitinoğlu 
16 « Balh çeıme 

4 T amllf&lık C. 196 
5 Faikpqa karakapı No. 52 
6 T amaaalık kutucu 22 
8 « Hayıt dede 67 

14 Abdullah ef. tü
tüncü No. 20 

4 Abdullah efendi ke
pekli No. 30 

1 Abdullah ef. Piliç 
3 Abdullah kepekli 

No. 45 
18 Abdullah Revnak 12 

5 Ali Reiı 20 
11 O Kahramanlar 2 

Melez C. aralık 
244 Kahramanlar 3 üncü S. 46 
239 « « 07 

Kıymeti 
Lira K. 

90 ()() 
S2 50 
so ()() 
38 00 

120 00 
30 00 
47 60 
85 80 
7S 00 

1010 90 
375 00 
24 00 

375 00 
900 00 

16 00 
S2 50 
47 60 
34 00 
56 ()() 
50 40 
50 00 

234 00 

420 00 
64 ()() 
66 00 

270 ()() 

300 00 
200 00 

50 00 

Hele. 

1 

Ar 

1 
1 

1 

25 

1 
25 

25 
90 

1 

1 

1 
5 

Metre Cinai lımi 

30 
5 

76 
60 
50 
63 
84 
00 

09 
00 
16 
()() 

00 
40 
05 
68 
16 
70 
72 
50 

78 

70 
32 
66 
80 

50 
00 
50 

Arsa Cavit 
« Dötemeci Mehmet 
« Ragıp 
« Arzuhalci Ahmet 
« Kadı Senka1 
« Bayındırh Şerife kadın 
« Hüseyin 
« Fabna 
« Bahçe 

Sebze bahçesi Riza 
Bahçe Akile 
Ana Hüseyin 
Bahçe Safiye 

« Abidin 
Arsa Kayıkçı ı,..ıail 

« Mehmet 
« Ahmet 
« Mustafa 
« Mehmet 
« Abbu 
« Etem Cihan 

« Tabak Ali 

« Mustafa 
« lbrahim 
« 1. Hakkı 
« Ayte 

« Hasan Kara 
« Ömer 
« Mustafa Sivrikaya 

190 « 4 üncü S. 57 100 00 1 ()() « Marangoz Nuri 
197 « « 64 100 00 1 ()() « Fatma 
174 « Havuzlu 14 100 00 O 73 « lratlı Dudu 
24 « Tahir 16 400 00 1 60 « Orman memuru 

167 « Kuyulu 42/9 350 00 3 00 « Mehmet 
13 Ali Reis 91 180 00 1 80 « Emine 

3 « « 34 12 00 O 12 « Emine 
11 « « 83 50 00 O 50 « Emine 

Evsafı kaydiyeleri yukanda gösterilen 37 parça gayri menkul sahiplerinin ikamet ettikleri mahal malUın 
olmadığından tebliğ makamına kaim olmak üzere ikinci arazi talimatna-mesinin yedinci maddesine tevfikan 
ilinen tebliğ olunur. 1108 ( 673) 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Davacı hazinei maliye vekili 
avukat Murat Çınar tarafından 
lzmirin bomova nahiyesinden 
Ethem oğlu Kamil aleyhine 939-
84 numara ile açılan alacak dava
sından dolayı müddeialeyh namı
na gönderilen davetiye varakası
nın ikametgahının meçhul kalma
sına mebni bili tebliğ iade üzeri
ne ilanen tebligat ifasına karar 
verilmit ve muhakeme 19-4-39 ta
rih ine müsadif çar,amha günü sa-
at 10 na hırakılmı~ olduğundan 
ve müddeialeyh yevm ve vakti 
mezkiırda bizzat ispatı vücut et • 
mesi ve yahut tarafından bir ve -
kil göndermesi aksi takdirde hak
kında gıyap kararı verileceği lü
zumu tebliğ makamına kaim ol -
mak ve bir nüshası divanhaneye 
talik kılınmak suretile ilan olu -
nur. 1103 (670) 

IZMIR SULH HUKUK HA -
K!MLICINDEN: 

Davacı hazineimaliye vekili avu
kat MuratÇınar tarafından lzmi -
rin naldöken köyünden ali oğlulb
rahim aleyhine 939-85 numara ile 
açılan davasında lbrahim namına 
gönderilen davetiyenin ikametga-
hının meçhul>yetine binaen bi1a 
tebliğ iade üzerine ilanen tebligat 
ifasına karar verilmit ve muhake
me 19-4-39tarihine müsadif çar -
tanba günü ıaat 1 Ona bırakılmıt 
olduğundan müddeialeyh yevm ve 
vakti mezkôrda bizzat ispatı vü
cut etmesi ve yahut tarafından 
bir vekil göndermesi aksi takdir-
de hakkında gıyap kararı verile -
ceği lüzumu tebliğ makamına ka
im olmak ve bir nüshası divanha
neye talik kılınmak suretile ilan 
olunur. 1102 (671) 

Turgutlu belediyesinden: 
1 - Turgutluda ceman 6300 metre murabbaı sahasında ve 3150 

lira bedeli keıifli idi kaldırım yaptırılacaktır. 
2 - Bu husustaki plAn; kefifname ve f&rlnameler belediye bat ki· 

tabetindedir. 
3 - Açık eksiltme 15. 4. 939 cumartesi günü aaat 11 de belediye 

encümeni huzurunda yapılacaktır. 
4- Muvakkat teminat akçesi 236,25 liradır. 

29, 1, 4, 7, 1058 (644) 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
454 lira 41 kuruş bedeli keşifli hükümet caddesinde kiin 1 /31 No. 

lu Hacı Sadullah otel ve kahvesinin keşfi mucibince tamiratı 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konmu§tur. ihalesi 6. 4. 39 perıembe günü 
saat 10 dadır. 

Muvakkat teminat 34 lira 10 kuruştur. 
Şeraiti gönnek ve daha fazla malumat almak istivenlerin Vakıflar 

idaresine müracaatları. Ve ihale gün ve saatinde de hazır bulunmaları 
ilin olunur. 

21,24,28, 1 950 (583) 

l LAN 
lzmir Nafıa müdürlüğünden: 

Ziraat okulwıda yeniden yapılacak inekhane yapısının 9427 lira 61 
kur°' keıif bedelile ve lS gün müddetle açık eksiltmeye konulduğun
dan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacaklan te
minatlarile birlikte 14 Niaan 939 cuma günü saat 11 de Nafıa müdür
lüğündeki komisyona bq vurmaları. 

1079 (664) 

1 LAN 
Izmir Vilayeti Nafıa müdürlü

ğünden: 
Ziraat okulunda yeniden yaptınlacak at ahın yapısının 9925 lira 68 

kurut kefif bedelile ve ıs gün müddetle açık ekailbneye konulduğun
dan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre bazırlıyacakları te
minatlarile birlikte 14 Nisan 939 cuma günü saat 11 de Nafıa müdür
lüğündeki komisyona bat vurmaları. 

Bedeli nakdi 
efradına 

1939 Nisan (1) duhul için askerini
zamnamesi mucibince elbise postal 
ve palaska tef errüat ihtiyacınızı ace
le olarak HASAN BASRİ ŞENBİ
ÇER ve şeriki MEHMET GfiLAY
LARDAN askert nilmunesine muva
fık ısmarlama usuliyle yaptırırsınız. 
Fiatlerde mühim tenzilit vardır. 
Her halde ve mutlaka fabrika şube

sine uğramanız kendi menfaatlerini
zin icabıdır .. 

Adrese dikkat : ALİ PAŞA CAD· 
Dl.Sİ SARRAFLAR KARŞISI .• 
Yalnız No. 399 
Büyük levhaya dikkat : Aldanma-

yın HASAN BASRİ ŞENBİÇER vel 
şeriki MEHMET GfiLAYLAR 

H. 3 1 - 13 (612) 
, ______ ilmi ______ __ 

OPERATOR DOKTOR 

Cemil Oral 
Mendelıet hastanesi 

eslıl opel'atörü 
Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .• 
No. 42 TELEFON 2310 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 

~Oğretmen vek1r -~ . . 
Etasiyeciler;, dik-~ 
kat nazarlarına ~ . . 
14 seneden beri (Nafiz Mustafa): 
firmasının kırtasiye ve okul defter
lerini imal eden mücellithanem bu 
kcrre başlı başına siparişleri kabul 
edeceğinden, sayın müşterilerin NA· 
İL BASIMEVİNE uğramaları men- . 
faatlerini her cihetten temin ede. E 
DİKKAT: Adres: Odupazan Kü-E . 

çük Demirhan No. 40 : 
İZ MİR E 

• H.3 1 - 13 (657) : . ....................................... .. 

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

Ec%anelertlen 
1 .. 12 lik 

am balajların 
ısrarla 

arayınız. Ve 
taklitlerinden 

sakınınız 

IZMIR SULH HUKUK MAH- ----------------------
KEMESINDEN: 939-139 

lzmir esnaf ve ahali bankası 
vekili avukat Ekrem oran tarafın
dan salhanede tavuk istasyonun
da mütekait yüzbaşı l&tanbullu 
lbrahim aleyhine 939-139 numara 
ile açılan davasından dolayı müd
dei eı.leyh namına gönderilen da
vetiye varakasının ikametgahının 
meçhul kalmasına mebni gazete 
ile ilanen vaki davet üzerine de 
muayyen günde gelmediğinden 
hakkında gıyap kararı verilmit 
ve muhakeme 8-4-939 saat 11 de 
bırakılmıf olduğundan davacı ta
rafından mübrez borç senedinde
ki imza hakkında isticvap oluna
cağından inkarı halinde istiktap 
suretile tatbikat yapılacağından 
gelmediği takdirde imzayı ve id
diayı etmit sayılacağı karar veril
diği lüzumu tebliğ makamına ka
im olmak üzere ve bir nüshasının 
divanhaneye talik kılınmak sure
tile ilanen tebliğ olunur. 

·1106 (667) 

mm, ........ ,... .......... . 
DOKTOR 

•• 
F. lbrahim Okte 

Operatör 
A11det etmlf ltastaJa· 
1'1111 lıaJJuJe IHqlamq· 
tır •• 
Kılniği HiW eczanesinden gösteri

lir .. 
İkinci Beyler sokağı No. 65 

1- 10 (604) 

tZMtR sıcıu TICARET MEMURLU<lUNDAN : 
T eıcil edilmi4 olan ( tzmir - Kasaba ve temdidi demir yollari memur, 

İfçi ve müstahdemleri istihlik kooperatifi ) tirketinin 26. 3. 939 ta
rihinde adiyen toplanan umumi heyeti zabıtnamesi ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 2470 nwnaruuıa kayıt ve tescil edildiği ilin 
olunur. 

İzmir sicili ticaret memurluğu reuni mührü ve F. Tenik imzası 
1 - Zabıtname. 
2 - Hiuedarlar cetveli. 

Müzakere Zaptı: 
1. K. T. M. t. M. lstihlik kooperatif •İrketinin hissedaran heyeti 

umumiyesi 26. 3. 939 tarihinde içtima ederek atideki kararlan ver
mi4tir. 

1 - idare meclisi ve mürakip raporları okunarak idare meclisi ibra 
edilmittir. • 

2 - Bilinço ve kirli zarar hesabı tasdik olunmu•tur. 
3 - 1938 ıeneai kazancının ortaklara dağıtılmıyarak •irket işlerin

de kullanılması kararlaştırılmıştır. 
4 - idare meclisi izalıklarına ortaklardan Nurettin Erkmen, Akif 

Altınsoy, Sadettin Demirağ, Necati Kaplangi, Cevat Tokgözoğlu, M. 
Ali Çelikyol, Kadri Öztosun ve mürakipliklere Ziya Köksaldı, Fuat 
Erpi, lbrahim Timur seçilerek içtimaa nihayet verilmittir. 

tktısat vekaleti mürakip komiseri 
Ali Yapar 

idare meclisi reisi 
A. Altmaoy 

10 kurutluk pul üzerinde 31. 3. 939 tarih Te İzmir- Kasaba ve tem
didi demir yolları memur, İ4çi ve müstahdemleri iatihlik kooperatif 
tirketi yazısı... 1114 ( 67 4) 

Turgutlu belediyesinden: 
1 - Turgutlu Cümburiyet meydanında 1375 lira 26 kurut bedel 

keıifli Atatürk anıdı kaidesi yapbn]acaktır. . 
2 - Buna ait '8J'lname, plin ve keıifnameler belediyemiz ba4 ki

tabetinden ücretsiz olarak aranabilir. 
3 - Açık eksiltme ıs. 4. 39 gilnü saat 1 t de y~. 
4 - Muvakkat teminat akçesi 103,15 liradır. · . 

29, 1, 4, 7, 1059 . (645) 

( AKLINIZDA K ·AL S 1 N 
Et ve sebzelerin iyice pişmemcsinden, meyvalann güzeJcc yıkanmamasından, içilen sulann temiz ve saf olmamasından basıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır hayvanlardır .. Bunlar ince harsağm iç zanna yapışarak ve kan 

emerek yetişir ve iirerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

llalo;izlik, k:msızlık, hazımsızlık, karın şişmeleri. burun, makat kaşınma.4öı, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, gönnetle, işitmede bozulduk hep bu kurtlann tesiridir .. 

(İSME'J' SOLU~AH BISKCli'J'I) 

Bu kurtlann en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyetle verilir. Her çocuk seve seve yer .. Çocuklanıma senede bir kaç defa ihtiyaten verlnb. Kullandıktan yirmi dört saat sonra &olucan1ar düşmezse çocuiUJıuzda solucan ol· 
madığına itimat ediniz .. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini hiizdir. Tarzı istimali kUtular içinde yazılıdır. · 

D.İKKA~: Pifasaya taklit olarak ha§ka solucan biskilitleri çıkmıştır. Llitfen kutuların üzerinde (j S M E !'> Markasını arayınız .. FİAT .HER ECZANEDE ( 20) KURUŞTUR .. 



ı Mlaaft cumartesi 919 

Messageries 
Maritimes 

T. Bovven Rees 

YIDlJUJa 

Deutsche Le· Olivier ve Fratelli Sperco Umdal 
vante Linie Şürekası Vapur Acentası A=,uf~TD. 

G. M. B. H. HAMBURG ADRIATİCA S. A. Dİ BELLENic L1NES LTD. 
KUMPANYA.Si 

ve şürekası 
CUNARDLİNE YALOVA vapuru halen limanımızda. BİRJNCİ KORDON REES HAVİGATİOH.E ATHİNAİ vapuru 31 martta beklenil-

ANDRE LEBON vapuru 8 nisan tart- Uverpool ve l nisana kadar Anvers, Rotterdam, Bre- BİN ASI TEL. 244J BRİONİ motörü 3/ 4 tarihlnde gelerek mekte olup, Hamburg, Rotterdam " 
hinde gelerek ayni gUn Marsilyaya ha- Glasgov hattı men v amburg limanlarına yUk ala- LONDU BATrl 1 41• te Pİ.'- Brindisi Trleste ve Venedlğe Anvena limanlanndan mal çıkaracak-
reket edecektir. caktır. hareket eder tır .. THEOPHİLE GAUTİER 8 nl- • • • • • • • • • • • ANTARES vapuru 13 nisanda bekle- POLO vapuru ~ martta Londra, Hull GRİMANİ motörü 4/ 4 tarihinde ge- HELLAS vapuru nisan iptidasında 
AD tarihinde gelerek ayni .;!'l:nbul, ~~tA vapuru ~ iptidasında nlyor. 15 nisana kadar Anvers, Rotter- ve Anversten gelip ytlk çıkararak ve lerelt 514 te Patm09, Leıu ı.tankıiy Ro- beklenilmekte olu~, Rotter~, . Ham-

gelip Liverpool ve Glasgov ıçln yük ala· dam, Bremen ve Hamburg Jçln yük ala- ayni zamanda Londra ve Hull için yl1k doe Trieste ve V ediğe hareket eder. burg ve Anvena limanları ıçın yiık ala-

Pire, NapoU ve Mars\lyaye hareket ede- caktır ktır alacaktır. en caktır cektlr ·· ca · ZARA motörü 6/ 4 tarihinde gelir ay- · . 
- ' . • . . Gerek vapurlann muvasal!t tarihleri, KRETA vapuru nisanın on beşine n1 giln Leros Kalimnos İstanköy Rod<>- . BELGION vapuru 16 nisanda bekle-

Her türlll IAlıat ve malumat ıçm Dl- isimleri ve navlunları hakkında acenta doğru bekleniyor. Burgas Varna ve Kıs.- -- sa hareket eder. nilmekte olup, Rotterdam, Hamburg ve 
dıad luırdcıMa 15' numarada LAU- bir teahhllt altına giremez. Daha fazla tence için yl1k alacaktır. ı.iVERPOO.L HAftJ ci.TrA Dl BARİ 61• te gelir ayni gUn Anversa limanlan için yilk alacaktır. 
azNT BEBOUL ve iERIKt vapur acen- tafsUAt almak için T. Boven Bees ve Şr. TABLlYE : İstanbul Pire Napoll Mamlya Cenova- --tamıa mllracaat edilmesi rica olunur. run 2353 telefon numaramna müracaat ANDROS vapuru g nisanda beklen!- MARDİNİAN vapuru 

15 
martta gelip ya hareket eder. UNİTED STATES AND 

TELEFON : 1 1 T 5 edilmesi rica olunur. yor. Anvers Bremen ve Hamburg U- yUlc çıkaracak ve ayni zam.anda Liver- ROY ALE NEER.LAN LEV ANT LINE .LTD. 
__________ ::;__ __________ manlarından mal çıkaracakfır. pool için yl1k alacıılttır. DAİSE KUMPANYA.Si _PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/!0 

ABMEMENT H. SCHtJLDT . DllBD arasında beldenilmeltte olup Nev-
. da beki -*- PYGMAGLİON vapuru 8/4 tarihinde york için yl1k alacaktır . 

Yemeklerin kı· 
rmtdara, salya· 
nın lll'az ettlet 
mikroplar, dişa· 
rıdan alınan ma·
zır mevat karşı• 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mlzlenmezse bo
zulmağa, çürü• 
meğe mahkiUn· 
dur. Çürük diş· 
ler mide ve bar· 
sak lhtllAtlarm• 
dan zatlbıeeye 
kadar her nevi 
hasta•ıp yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 

.RADYOLiN. 
-"; . ~· 

ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fır~alaınak şartile 

Siz de bu kremden şaşmav1n1z 

• ROSTOCK vapuru 4 nısan e- Aınsterdam, Rotterdam ve Hamburg li- LİNES SUD AMERiKANA 
nıyor. Anvers, Rotterdam, Bremen ve Deutsc:fle Leılante•Llnle manian için yük alarak hareket eder. TYRİF · 
Hamburg limanlan için yUk alacaktır. CHİI JORD vapU?U lD/ll nısan ara-
MARİTZA vapuru 5 nisana doğru DELOS vapuru 11 martta Hamburg, A,T.ES vap~ 12/ 4 te gelerek arasında beklenilmekte olup Nevyork 

. .. Bremen ve Anversten gelip yük çıkara- Burgas, V ama ve Kostence limanlanna için yllk alacaktır 
bekleruyor. Burgaz, Varna ve Kostence hareket eder. · 
için yilk alacaktır. caktır. -*- ·--

-- SVENSKA ORİE!ITE Lf· BALKANLAR ARASI 
AMERiCAN EXPORT LiNF.S, iNc Muayenehane nakli NİEN KUMPANYASI ZETSKAHATTI_ TAHLİYE : Nevyorktan hareket PATRİA vapuru 14/4 tarihinde gele- PLOVIDBA A. 
EXMOUTH vapuru 16 martta. Dr.Aıı· Rı·za rek Hamburg, İskandinavya limanlan D. KOTOR 
EXERMONT vapuru 23 martta. için yUk alarak hareket eder. « L O V C E N » 
EXCELLO vapuru 30 martta. -- Lüks vapuru 16 nisanda saat 17 de 

--
•• 

U 1 
SERVİCE MARİTİME Köstence ve Varna için hareket ed&-

n en cektir. 
Roumafn Kumpanyası •LOVCEN• 

DEN NORSKE MİDDEL• Doğum ve Cerrahi Kadın ALBA JULİA vapuru 13/ 4 t.arihitı- L üks vapuru 22 nisanda beklenilmek-
ffAVSLİ'NJE, OSLO haıtalıldarı Operatörü de gelerek Malta Marsilya ve Cenuva te olup 23 nisanda saat 12 de İzmirden 
BALKİS ınotörü . Mayısın ortasına Kestelli caddesinde· limanlarına ·rük ve yolcu alarak hare- hareket edecektir. Pire, Patras, Korlu, 

ket edecekti~. Adriyatik limanları Venedik ve Trieste 
doğrn bekleniyor. Dünkerk ve Norveç fıf mUa"ene .. Gn""'Sffta tT••._ i vt i ., n ,.. g JU;IA S. A. D NA GAZ ONE ioin yolcu ve yük alacaktır. 
umum limanları için yUk alacaktır. BİRiuc• KOnftft•~oA 1 • n 4 _..._. VULCAN A motörü 20/4 te Trieste- • Gerek vapurların muvasal!t tarihleri , 

-- Tayyare slnemass c:I· den Napoli, Nevyork için hareket eder. gerek vapur isimleri ve navlunlan hak-
ARMEMENT DEPPE UGrlftdC!I 222 numaralı İzmirden 11/ 4 tarihinde kalkan ZARA kında acenta bir teahhüt altına gireme%. 

GİRONDE vapuru nisanın ortasına haneye yaJısnda nalı• vapuru ile aktarına tahmil edilir. Daha fazla t.afsilAt alınak için Birinci 
doğru bekleniyor. Anvers (Doğru) li- ledec:efıtfl'. NEPI'UNİA. motörll 27/4 tarihinde Kordonda 152 numarada ıUMDAL· 
manı için yl1k alacaktır. TFilFON: 298 7 ( 31 ) Triesteden Riosanto, Montevidea, B. umum1 deniz Acentalığı 1Ad. müracaat 

D. T. R. T. _. Ayros için hareket edecektir. Aktarma edilmesi rica olunur. 
TİSZA vapunı 31 martta bekleniyor. l9/4 te İzmirden hareket edecek olan Telefon : 4072 Müdüriyet 

Beyrut, Te!Aviv, Portsait ve İskenderi- . . . .. Grimanl motörü ile temin edilir. Telefon : 3171 Acenta 
ye limanlanna yUk alacaktır. ması Tuna limanları ıçın yük alacaktır. İlfuıdaki hareket tarihleriyle navlun- ------------

SZEGED motörü 5 nisanda beldeni- Vapurların hareket tarihleriyle nav- !ardaki değişikliklerden dolayı accnta SPERCO vapur acentasına mllracaat 
yor .. Tuna limanları için yUk alacaktır. lunlardakl değişikliklerden acenta me- mesullyet kabul etmez. Daha fazla taf- edilmesi rica olıınur. 

suliyet kabul etmez. sllat için ikinci Kordonda FRATELLİ TELEFON : 2004 - Z005 -- Daha fazla tafsilAt için ATATÜRK 
SERViCE MAPtTtME 

ROUMAİN 
caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der ------------·-----------
Zee ve Şsı. Vapur acentalığına müraca-

DUROSTOR vapuru 14 nisanda bekle- at edilmesi rica olunur. 
niyor. Köstence, Kalas ve Kalas aktar- TELEFON: 2007/!008 

• • t; ... ' • .- .. • • • • ' .ı 

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların Panzehiridir 
Beyhude Istırap Çekmeyiniz! 
BİR TEK KAŞE 

TOPANE 

TERAZiLERi 
BALSAMIN KREMLER ı Nevrozin TURKİYENİN EN BİRİNCİ TERAZİ FABRİKA· 

SiNiN MAMULATIDIR.-.. TAKLİTLERİNDEN 
SAKININIZ.. l • 26 (JJ6) Sıhhat bakıuıJıimm resmi nıhsatmı 

bfilz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Blltlln cihanda elli senedir daima fu. 

tün ve eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrllbe mahsulü olarak vü

cuda gelirilmiş yegane sıhhi krem
lerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden yüz
lerce krem arasında birincilik mükifa
tını kazanmış olmakla ispat ebniştir. 

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız, gece için yağh ve 

halis acı badem ile yapılmış gündüz ve 
gece şekilleri vardır. 

KREM BALSAMİN; öteden beri lanınmı~ huscısi , .,.u \ c tüp şeklinde satılır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. BEYOCLU - İSTANBUL 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Taze T emjz Ucuz ilaç 
Her Türlü Tuvalet Cesitleri • • ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• • • . . 
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Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ'.mURAK Büyük Salepçioğlu ham karşısında .• 

• . 
···················~···························································· 

Bu muannit baı ve diş ağnlannı süratle 
izaleye kilfidir. Romatizma evcaı, sinir, 

malsa! ve adale 1J1tıraplan 
NEVROZİNJ...E tedavi edilir .. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı en 
müessir illlç 

N E V R O Z İ N dlr .• 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
İCABINDA GüNDE 3 KAŞE ALINABiL1R 

, ...... _ ,., :c .•. : _,f ... ·'--:' .ı:~ ·~ •. - ... ·. .'. • 

F eııni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

Kumbar~.biti 

TURKİYE 
CUMHV RİYE11 

~IRAAnBANKASl 
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lngilterenin Lehistana yardımı 
B. Çemberlayn'ın sö-zlerini tefsir 

sarahatten mahrum • ve yer sız 
eden Alman gazeteleri bu beyana 
bir tezahür telakki etmektedirler 

D. N. 8. Alman Ajansı 
lngiliz matbuatına şiddetle hücum 

ve lngiltereyi itham ediyor 

!Fransa-Romanya arasında 

Faris, 31 (Ö.R) - Muhakkakbr ki 
Moravya ve Bohemyanın Al.manyaya il
hakından ve Memelin işgalinden sonra, 
B. Bitlerin muhtemel bir hareketinin en 
ziyade tehdidi altında bulunan memle
ket Polonyadır ve Alman gazetelerinin 
ofddetli hücumları da bunu göstermek
tedir. 

Biri Bükreşte biri Pariste olmak 
iki anlaşma imzalandı •• uzere 

Faris 31 (ö.R) - Bugiln F.ransız-Ru
men ticaret muahedesi, hariciye nf"Lare
tinde Fransız hariciye nazırı B. Bonne, 
ticaret nazırı ve Romanyanın Faris el -
çisi B. Tataresko arasında imza edi~ 
tir. 

barüz ettiren beyanatta bulunmuştur. 
Bükreş 31 (Ö.R) - Rumen gazeteleri, 

.Kalineskonun huzuru ile hariciye nazırı 
B. Gafenko ve Fransız elçisi arasında 
imza edilen Fransız - Rumen kültür an
laşması etrafında hararetli neşriyat yap
maktadırlar. 

Par'.is 31 (Ö.R) - Bugün aktedilen 
Fransız - Rumen ticaret anlaşması mu
cibince, Romanyanın Fransada kendisi-

Dün Bükreşte imzalanan kültürel mu
kaveleyi takip etmekte olan bu yeni an
laşma, iki memleket arasındaki teşriki 
mesaiyi kuvvetlendirmektedir. Bonne 
bu münasebetle bir nutuk irad etm.lş, 

ne verilen ithalAt Jrontenjanrnalarından 
Fransız - Rumen iş birliğinden ve dost- tama . 1 istif d d b,, __ _. 1 · R 

mıy e a o e e wıı=& çın u-
luğundan bahsetmiştir. Bu nutka cevap men fiatlerini Fransız fiatlerine intibak 
veren B. Tataresko, bilhassa Romanya- ettir Uhim d.J-1 dır F en m ma Ut' er var . ransa-

Bu vaziyet Londra ve Faris hUkümet
lerinin dikkatini celbetıniştir .. Bu se
beple Lon<lrada diln sabahtan bugiln 
öğlcyine kadar misli görUlmemlş bir 
diplomatik ve siyasi faaliyet humması 
müşahede edilıniştir. Nazırlar inkıtasız 

içtima halinde bulunm~lardır ve baş
vekil de, bu gibi vaziyetlerde mutat ol
duğu veçhile, muhalefet reisleriyle bir 
çok muhavereler yapmıştır. 

Parlamento ınahafilinde büyük bir 
nsabiyet hüküm sUrUyordu .. Bunun se
bebi diln nkşam ortaya çıkan endişe ve
rici rivayetlerdi. Polonya Alınan tahaş
§ildatını tekzip eden haberler ortalığı 

nın kendi arazisinde kimseye monopol 1 Romanyadan 520 milyon kentaldan faz. 
hakkı vermcdii:<ini ve vermiyeceğini t&- ta petrol ithal ederek 1938 ithalatını iki 

misline iblftğ edecektir. Romanyanın 

1 1 Fz-ansaya ihracatını artırmış ve malt 
j ı:ıatlQbatın transf erl iınMnlarını temin 
. etmek ÜZCN diğer hükümler vazedil -

Hitfor ... Polonya haritasını erkam harbiyesile tetkik ediver 

biraz teskin etti. Filhakika, İngiliz ga- Polonya hariciye nazırı albay Bekin I manya da bu hususta fafıl mfü..akerelere 
zctclerinin Berlin muhabirleri tarafın- Londra seyahati hakkında B. Çember- iştirak içn istimzaç edilmiştir. 
dan bildirildiğine göre, Alman hlikümet layn şu sözleri söylemiştir : ı Bcrlin, 31 (Ö.R) - B. Cemberl~ 
merkezindeki ecnebi müşahitler, B. Hit- • - Bu ziyaret, bir taarruz vukuu hu akşam Avam kamarnsındaki beya
lerin hakiki niyetlerini bilmemekle be- halinde buna nihayet vermek için aza-1 natı burada idare başındaki mahfellcr 
raber, Şansölyenin yeniden fuıi bir ha- mi iş birliği temini maksadiyle ittihazı ı tarafından yersiz bir tezahür telakki 
rcketc geçmesine ihtimal vermemekte- elzem olan muhtelif tedbirleri Leh na- edilmekte ve esasen s:ırahatten mahrum 
dirler. zıriyle mUzakere etmek fırsatını bah- acldolunmaktaclır. Zira İngiltcrenin lü-

Avam kamarasında başvekilin beya- şedccektir. Bu gayretlerin hedefi böyle ıumu halinde ne vasıta ile Lehistanın 
natı bütiln endişeleri dağıtmış olmamak- bir içtimaın yerine müzakere yoliyle imdadına koşacağı gösterilmemiştir. 
la beraber bu şayialara bir nihayet ver- daha makul usuller ikame etmektir. Almanlar bu beyanat karşısında bil
miştir. B. Çemberlayn cesaretli ve kat'i ıBeynelmilel bir konferansın içtmaı- ylik bir sükunet göstermeğe çalışıyor ve 
sözler söyliyerek Lehlstmun istiklfılini na gelince, bu sadece bir imkan mesele- şurasını kaydediyorlar ki : İngilterenln 
tehlikeye düşilrecek bir taarruz halinde sidir. Eğer muvaffakıyet ihtimalleri ar- Almanyayı muhasara etmek teşebbüsü 

lngilterenln Leh milletine müzaherctte ı zedcrse buna muarız olmayız. Fakat yeni bir şey değildir. Almanyanın na
bulunacağı hakkında artık bir tereddU- bundan daha muvafık çareler varsa ter- zarında, 26 son kfınun 1934 tarihinde ak
de mahal bırakmamıştır. Bu beyanatın cihan bunları düşüneceğiz.. Dominyon- dedilen Hitler - Pilsudski paktı Alman 
en mühim kısımlan §Unlardır: )ar da bu kararımıza tamamiyle vakıf Leh müna<ıebetlerinin esası olmağa de-

• - Diğer hükUmetlerle yapılan isti- tutulmuşlardır.» vam etmektedir. 
§arelcr henUz neticelenme~ olmakla İngiliz başvekilinin bu beyanatından B. Çemberlayrun beyanatı bir mUd-
beraber, majeste hUkümetinin vaziye- çıkan mnna Almanya ve Lehistan ara- detten beri İngilterede mevcut olduğu 
tini tamamiyle tasrih etmiş olmak için sında Danzig hakkında bir müzakerenin iddia edilen sinirliliğe atfedilmektedir .. 
şunu söyllyebilirim ki eğer, bu müddet ihtimal harici olduğu manasına mı geli- Alman gazetelerinin fikrince B. Çem
esnasında Lehistanın istiklalini tehlike- yor?. berlaynın bu sözleri söyliyecek yerde 
ye düşil.recek bir hareket olur da Po- Röyter ajansının diplomatik muha!:>iri Lchistana müracaat ederek, bu mem
lonya hUküıneti buna mukavemet gös- buna : Hayır, cevabını vererek şu ma- !eketle Almanya arasında hfila mual
tcrrrick mecburiyetinde kalacak olursa, lfunatı ilave ediyor : lakta duran ve halledilmesi icap eden 
majeste hUkUmeti derhal her vasıta ile B. Çembcrlayn her ihtilfıfın alaka- meseleleri Almanya ile birlikte tetkik 
ona müzaherete kendisini mecbur telak- darlar arasında müzakere yoliyle tesvi- ve anlaşma ruhiyle halletmesini tavsiye 
ki etmektedir. yesi zaruretini tavsiye etmekten asla gc- et.c;eydi sulha hizmet etmiş olacaktı. 

•Polonya hUkümetine bu mealde te- ri kalmamı~ır. Berlin, şimdiki halde az çok nazari 
minat verdim. Fransız hükümeti de, bu İngiliz hlikümeti mümkün olduğu ka- addedilen İngiliz tezahürü karşısında 
meselede battı hareketinin tamamen bi- dar yakında, ve eğer mUznkercl kafi bütün sükunetini muhafaza etmektedir. 
rimkinin ayni olduğunu temine benime- derecede ilerlemiş olursa, belki pazar- D. N. B. ajansı ingiliz matbuatına şid
zun kılmıştır.• tesi günU, Avam kamarasında yeni be- rletle hücum e<lcrek Alınanyaya karşı 

Başvekil, Lehistana karşı bir hücum yaııntta bulunacaktır. yeni bir kaynaşma hareketi hazırlamak-
hazırlandığı haberlerinin teeyyüt etme- Yine Röyter ajansının bildirdiğine gö- la itham etmekte ve Leh hududunda gfi
diğini ilave ettikten sonra demiştir ki : re, Yugoslavya hükümeti İngilterenin ya Alınan tahşidatı yapıldığı hakkındaki 
Bu şayiaların hakikate tekabül ettiğini müzaheret gösterdiği prensipleri tama- neşriyatı caniyane bir manevra suretin-
:farzctmek münasip değildir. ~yle takdir ettiğini bildirmiştir.. Ro·- de göstermektedir. 

Rayşbank'ın yeni vazifeleri 
film an 
Banka 

Iktısat nazırı Dr. Funk 
izahat verdi n1eclisinde 

Berlin, 30 (A.A) - Rayşbankın isti
şar'i organı olan merkezi komite yeni 
genci direktörün tayininden beri ilk 
defa olarak bugün toplanmıştır. Doktor 
Funk, yeni mali politikanın prensipleri-

ni anlatmış ve ekonomik vaziyet ile Al
manyarun yabancı memleketlerle olan 
ekonomik münasebetleri hakkında iza
hat vermiştir. 

Dr. Funk Bankalar kanununda lü-

zumlu değişiklıkler ile Rnyşbankın ye
ni vazifeleri hakkıncla da izahat vermiş
tir. 

Dr. Funk merkezi komitenin bundan 
böyle kredi politikası ile mali politika 

meseleleri ile de meşgul olacağını, Aza 
ndcdinin arttınlmış bulunduğunu ve 
komitenin her saha için ayn tali komi
teler teşkil eyliyeceğini de bildirmiştir. 
Rayşbankm bütün Alınanyadaki şu

belerinin yüksek memurları da Berline 
çağınlmış bulunmaktadır. Dr. Funk Alman Ikıuat nazırı Funk bir toplantida 

Fransız b4§vekili B. Dalad.:yc 

1 1 nıiştlı. 

1 P ris Sl (ö.R) - Fran~ız • Rumen 
ticaret anlaşması Kedorseyde imza edili miştir. Aynı saatte BU kreşte Fransa ve 

j Boonanya arasında bir ıkültilrel iş birli
: ğl anlaşması imza edilmiştir. Başvekil 
B. Kalinesko merasimde hazır bulun -
muştur. Harlciye nazırı B. Gafenko söz 
alarak bu ~esut akitten dolayı mem -
nunluğunu bildirmiş veı bunun mAnasını 

' J tebarüz ettirmiştir. 

Polon ada Beyaz çoraplıla 

V arşovada bunlara karşı mücadelt 
açıldı. Almanlar ise şikiyet ediyorla 
Varşova 81 (ö.R) - Polonya - Al· 

manya münasebetleri hakkında matbu
atta nim resmt mahiyette olarak aşağı
daki tebliğ neşred~tir: 

cSon günlerde devam eden ~yialara 
muhalif olarak Polon.yaya hiç bir ülti • 
matom verilmediği gibi Polonya üzerin
de tazyik mahiyetinde bir hareket te 
yapılıriış değildir. Maamafilı Alınan me
todları hayati menfaatlerimizi henUz ih
lal edecek mahiyette bulunmamakla be
raber teyakkuz göstermek lhıındır.t. 

Gazeteler, aynı mesul bazı şahıslarm 
mAneviyat bozguncusu olarak çıkardık
lan rivayetlere kapılmaktan halkı uya
nıklığa davet ediyorlar. 

Koryera Porani, Polonya • Almanya 
münasebetlerinin esası 1934 anlaşması 
olduğunu, bu anlaşmanın büyük ehem
miyeti nazarı dikkate alınırsa ihtilMlı 

meselelerin her iki tarafın şerefini ve 
hakkını koruyacak bir şek.ilde halli Umit 
edilebileceğinı, maamafih Polonyanın 

kendi istikWine el ailrdUrmiyeceğini, 
bugünkü Mdiseler karşısında soğukkan
lılık ve vekarını muhafaza ettiğini yazı-
yor. 

Varşova 81 (ö.R) - Koryera VaT
şovfski gazetesi, yukarı Silezyada, Rid-

Polonyanm Gdinya limanında Pilsudeaki 1'apuru 

mik §ehrinde Almanların südet usulü 
beyaz çorap geymeğe başladıklarını, ne
zaketle vukubulan ihtarlara ehemmiyet 
vermeyen bir kaç Ahnanın beyaz çorap
larını çıkarmağa mecbur edildiklerini, 
yapılan tahrik hareketinin şiddetle tec
ziye edildiğini yazıyor. 

Diğer taraftan Alman gazeteleri, 
manların Polonyada gQya fena mua 
leye uğradıklarını, Ridmikte vahim 
diseler olduğunu, beyaz çorap giy 
geç Alınanların kahvelerde ve lokan 
larda tecavüze uğrıyarak "dövüldük} 
ni iddia ediyorlar. 

ransanın Irana cemilesi 
Yeni evlileri tebrik için Tahrana gidecek olan f evkala 
de murahhas heyeti çok kıymetli hedi yeler de götürece 

Pari!;, 31 (Ö.R) - Mısır, İran veliah- derece dostane münasebetleT idame eden tan ve son derece kıymetli kristal 
diyle sevimli genç zevcesi prenses Fev- Fransa bu münasebetle İrana, hediye-! kımlarından mürekkep hediyeler de taJQ 
ziyeyi teşyi ederken, 1ran da genç evli- leri hamil fevkalade bir heyet göı• ·e-,<lim edecektir. Kristal bir sofra ta 
leri şevk ve sevinçle kabule hazırlanı- cektir. 20 nisandan evvel Tahranda bu- simdiden Tahrana gönderilmiştir .. B 
yor. 'lfahranda ve bütün İranda bu mil- lunmak üzere heyet yakında hareket masanın ortasına konacak ziyadar b 
nasebctle bir çok merasinı yapılacakbr. edecektir. Başında eski genel kurmay takıml~ masanın dört tarafına yerle 
İran hlikümeti bu törenlere emsalsiz bir 00.~kanı ve akademi Azası general Vey- rilecek dört büyük elektrik meşale 
şaşaa vermek niyetindedir. Memleketin gand bulunmaktadır. den ve çiçek vazına mahsus iki gru 
her tarafından gelecek heyetler §eiilik- Bu fevkal!lde heyet sadece dost mil- tan milteşekldldir. Masanın ortasma 
lere i§tirak edeceklerdir, Jete Fransanın tebriklerini bildirm6kle .bistaldan kırk kuş ve kırk tabak~ 

bunları da bugUn öğleden sonra kabul ederek mesai hakkında yeni direktifler vermiştir. Son bir hAdiseye rağmen, :lranıa son kalmıyacak, genç evlilere m~ ... ------·----
----- DIM nmellyat yaparak çocukları sağ olarak 


