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U .. Sosyetesi 
Dün ispanya mes 'elesini 

tetkik etmiştir 

lngiliz başvekili M. Baldvin, hepimiz sıkı saflar halinde 
· yeni krahn tahtının arkasında toplanahm, dedi. 

ltalyan matbuatı bile Sancak 
davamıza hak vermektedirler 

Kral Edvard tahttan nasıl çekildi? M. 
Baldvin. teessür içinde neler anlattı? 

Kralın f eragatnamesi ve Hudutlarımıza durmadan 
asker sevkedilmektedir kamaradaki münakaşalar 

Yüz Türk daha tevkif. edildi. işkence devam Bazı meb'us}ar ~-u~uriyet iste~ler. yeni kra-
ediyor. Türk evlerine düşman yerleştirildi lın culus gunu y~n belli olacakbr 

M;;da ! Sekizinci Edvard, ecnebi diyara gidiyor. Kendisi-
nin mali işleri henüz halledilmemiştir ~ ~ 1 Kadınlarımıza 

Ve Erkeklerimize: 
Moda, tepeden tırnağa kadar 

eiyahlara bürünmege, bavat şekilde 
çıplak denecek kadar dekolteye öze· 
nen en akıllı hayvan olan ineanlann 
icatlarından baoka nedir ki? 

Moda, yalnıa kıyafette kalıyor 
IDu? Hayır, edebiyatta da, resimde 
de, ;1&D'atta da moda var, aofraları· 
llU&daki yemeklerde de modayı fark 
etmez milini&? 

Modı, medeniyet cilvesidir, me· 
deniyet para işidir, kokoz kimsele
rin modaya uymalan için evveli 
medeni olmalan gerektir, medeni 
olmak için zil.bhelik değil, bilgi 14· 
•ımdır, çalıtmak lbın.dır. Bilgisi 
Ye çahflDlll olmayan para kasana· 
nıu. Para kazanmadın medeni mu· 
bite girifmege kalkıımak israf olur, 
lbbeti nhimdir. SıkıotJ, mee'ud 
inaanlann betbebtlıgıdır. faunlarda 
fakir, ua malik olandan ziyade is
teği çok olandır. Bu vaziyette me· 
deni olmadan Ulks bayata giriımeğe 
yeltenmek aileyi ve ablikı dilofirür, 
hunlann hepsinin birer hakikat ol· 
doğunu kimee inklr edemez, bunun 
için medeni olmaga niyet edince 
çok çalıımamız •e çok kazanmamız 
'Ve hu kazancımızı da makul ıuret· 
te aarfctmemiz gerektir. 

Kazanca göre muraf, makul 
ınsanlann klndır. Ailede medeniyet 
ve moda iti ileriledikçc delik bil· 
yür, eldeki yama küçük k.ahr, bir 
taraftan tutturuldukça öte taraftan 
patlak 'Verir. Bunun için delik.le 
yama denk olmalıdır, bu marifeti 
yapabiliyorsanız daima bahtiyaraınıs. 

Asnmızda .. neılimizde herıey· 
d~n fazla ehemmiyet verilen fCY 
görenektir. Herkeı tabii olarak mu· 
bitine uymak ister, komıusundan, 

kendi seviyesinde olandan aıağı ve 
geri kalmak istemez, bu tabii hak· 
lu inkAr edecek yoktur, IAkin tat· 
hik ıahı$na gelince it mütkülle
tiyor. 

Ml'mleketimizdc bugün hayat 
her yete nazaran çok ucuzdur, he· 
men lıeı: ihtiyacınıız.ı k:ır~ılıyabile· 
cek masnuat ve mahsulatımı:ı var· 
dır, bizde eksik olan şey çalı~ıb 
kazanan inıanı dinlendirecek şeydir. 
Kıt ve Yaz me,·ainılerinclc gl'zirııi, 

t'ğlcnce, topluluk büyük noksanı· 

ı111zd1r, bunun için ömrümüz neş'I!· 

ıi:ı geçiyor, Df'f'esiz hayat, ömrü kı· 
$llt1yor. Zengin, fakir dünyanın her 
yerinde berke• keaesine ve i1;timai 
mevkiine göre eğlenecek, kendi itin· 
den yorgun çıkınca bot vakit geçi· 
:recek mevzu bulurken biz bundan 
maaleaef mahrum bulunuyoruz. Bu 
vuiyeue ufak bir loplanll, bir eğ· 
lenr.e oldu mu bunda aıın gitmek 
yolunu tutuyoruz, haklı olarak doy· 
mıyoruz. 

Bize bugiinde dört taraCtan ik· 
tısad ve taaarruf ediniz, diyorlar, 
bia de burada bunu tekrar ediyoruz 
ve ilave olarak: Türk milleti Cum· 
huri) et idaresinin, tetckkiilil tari· 
lıindenberi millete verdigi bu naai· 
bati tam mlnalile yerine getirmekte 
olduğuna iddia ediyoruz. Bunun İl
batı için. bankalardaki mndaat, 
Yerli mallara ra&bea. DeYMt İllik• 

- s .... 7 iıtd ~ -

F t • Londra 10 (A.A) - Kral Sekizinci Edvar· eraga name. dın tahttan feragat beyannamesi şudur: 
Kraldan avam kamarasına, 
Uzun ve dakik müzakcrelcrdf'n eonra, pederimin vefatı üzerine cü· 

lus ettiğim tahttan feragata karar verdim. Sizlere kat'i ve geri alınmaz 
karanını bildiriyorum. Bu adımın ehemmiyetini tamamilc müdrik olarak, 
yalmz milletlerimin aldığım karan ve beni bu karan almıya icbar eden 
esbabı anlıyacaklarını ümit etmek isterim. 

Şahsi hislerimden -bahsetmek istemem. Fakat sizlerden ıuragnı ha· 
tırlamamaı rica ederim ki bir.l,hükümdann omuzlarma .. çöken yük o 

lderece ağırdır ki bu ancak benim 

Antakya sokaklarında kardeşlerimize karşı tahrik edilen içinde bulunduğum ıeraitten ayn 
zır/ılı otomobiller ıerait dahilinde iktibam olunabilir. 

H 1 b ı 1 (H A') S k r. S C Bu a""r vazifeyi miietıir bir ıurette a e , uıuıu - anca r ransız, uriye'Ji ve ezair'li as- e• 

b d d ·d k k d'l k 1 ve aabaen memnuniyeti mucib bir u u una yenı en as er sev e ı • er er Türk evlerine yerleııirilmiştir. .-
k d . fır.· F b" · · tanda yapamıyacaııımı tam olarak 

me tc Jr. ı raoaız H ılının lskenderun 11 (Hususi) - Yüz ,., 
kumandasında 150 L:tı"lı'L bı"r mu-r: bildi•imi beyan eylemekle menafii 

ıu • • Tflrk hakkında yeniden te•kif mil· e 
reze Halebden Hacılar köyflne gön· zekkereai keeilmiıtir. Ôcfi idare, - Sonu 6ıncı sag/atla -
derilmiıtir. Sancak'ın bir kısmında denm et· p• -

Kınk.han'a dört zırhlı kamyon mek.tcdir, Fransız. ve Suriyeli as· ıyango 
ahderilmiftir. fekendenna'a plea iterler, Tilrk'leıe Mluıret etmekle 
F'nnıaız sabitleri; orıdaki Fnnas 
isıibberat ~fini siyaret etmiıler ve iıkence yıpmalı:.tadırl.ır. Tirit DIJnlıiJ lıefitleJe 
dört saatten fıda görilomfleler ve gazetelerinin de S.ncak'a girıneei k l 
bazı köyleri birlikte dolaomı1lard1r. yasak edilmiftir. azanan ar 
Sancak'• getirilmiı olan bütün • Sonu 7 inci sahifede • 

--Yalnız Karşıyaka mahallesinde 
(9.32) ev yıkılmıştır 

[Adana'da /ellilcetten bir manzara 
Adana, 11 (Hususi) - Sey· r ' 

han boyundaki 12 köyden lzmir harekete geçti 
beşinin vaziyeti tesbit edilmiş-
tir. Burada yaralanan veya Anadolu 
ölen yoktur. Hayvanca da za· d / • 
yiat olmamıştır. Tuzla mmta· yar lm isfeSI 
itası gerilerinde de bugün ted· 
kikata başlanmıştır. Karşıyaka 
mahallesinde yıkılan evlerin 
mikdarı 932 dir. Bazı kerpiçli 
evler, seylibın tesirile kendi· 
liklerinden çökmektedir. 
-~~~~---ı-~~~~-

Avukatlar kongreai 
lstanbul, 11 (Hususi) -

Awkatlar konrreai bu ay top· 
1-catır. 

Esnaf, itçi, san'atklr, 
mektebli ve bUtUn 

vatandatlaral 
Adana felaketinin lzmir'deki 

akislerini, idarebanemize müraca
atle bu huıuıta bir yardım listeıi 

açmaklığımızı iıtiyen vatandaıla· 

nn çoaı:luğuno açıkça görflyoruz. 
İzmir, bütün haasaıiyetinin ve in· 

unhjının ee'fkile, buginlerde daha 

Sona 3 iincll sa/ai/etle
.J 

İstanbul, 11 (Buıuai) - Türk. 
bava kuruma piyango!unun ke~· 

deline b6gin bati ındı. Y ann da 
devam edilecektir. Kazanan numa· 
ralan bildiriyorum: 

34674 No. 40000 
21769 No. 15000 
l 724 No. 12000 

22556 28678 
sooo 

J.ira kazandılar. 

1000 Lira kazananlar 
16728 18747 23445 38181 

500 lira kazananlarC: 
2931 3818 9952 10149 1285i 

14563 15065 15247 16103 24753 

- Sonu 5 inci sayfada-: - . 

Türkiye • lngiltere deniz !il; 
------------------------Silahları Müzakeresi .. -_:: 

lngiltere 
Bizimle de 
A"""iifuŞma·k-_-is-tiYor!f 

/ngiltere Bahriye nazırı Sir 
Samuel hafla 

İstanbul, 11 (Hususi) - Bu 
aym 16 sında Londra'da Türk
lngiliz hükumeti mümessilleri 
arasında deniz siliblarınm tah· 
didi müzakerelerine başlana· 
caktır. lngiltere, Amerika, Po· 
lonya ve sair devletlerle ol-
- Sonu .\ inci .U.lf.de -

Son hadiselerde ismi geçen madam Simpson w 
tahttan çekilen Sekizinci Edvard 

HAFTASI BUG(ilf BA~l"D • 
Bugün, iktısad ve tasarruf haftasına giriyoruz, Bu hafta, memlekette 

yeni ikueadi zihniyetin \'e vatandaşlar arasındaki tasarruf Ye iktuad 
terbiyesinin mü~lerek ve toplu olarak tezahürat yapma11 için haurlaD• 
mıı ve tanzim cdilmiı Lir güzel vesiledir. 

Bugün her yer b:ıyraklarla, vecizelerle 6Üalenecek, af iıler, temaili 
levhalar asılacaktır. Saat 15 de, hükumet erkim, memurlar, teıekkalle· 
rin müme &illeri, mektcblilcr, parti tetekkfilleri ve halkın iotirakile 
Atatürk 'ün ht!ykeli öni\nde tezahürat yapılacak, ııutuklar Yerilecek.tir. 
Müteakiben eüel muzika tarafından latiklil ve yerli malı marılan çalı· 
nacak, büyfiklerimize bağlılık telgraflan - Sonu 5 inci ııahifede -

An/cara, 11 (Husustj - Bugün saat 15,30 da Bapeldl 
ismet lnönü'nün 11ereceği söylev, Ankara w lstanbal ratl• 
goları tarafından neşredilecektir. 

lstanbul, 11 (Husust) - Malta'dan dönen ıanlı do
nanmamız bugiin limanımııa gelmiş w merasimle /car
ıılanmıştır. Ergin denizaltı ana ıemisi dün sahalı ı•l· 
mişti. Amiral Şükür Okan askeri merasimle kar19• 
çılcm11 w Taksim ibidesine bir çelenk kogmllflıır. Ynıı.r, 
DolmaW,. ö11i• deınirleınlftir, 



Rad) oıla spiker SÖ)"lii} or: 
Bura~ı t~ıanbul radyosu! Bayanlar, haylar, şimdi alaturka musiki 

fashmı haşlıyoru:r.: 

Jlu gece ruhumun ü tünde uı;an ... İlb ... 
Ileı;tekar, Ahmed veya Mehmeı1 .. Muganniye veya maruf hanende· 

miz ( ... ) ve rüfeka.;;ı tarafından ... 
Y aııi, şarkının ilk Wl&raı ile beste sahibi Vl'I earkıyı teganni edecek, 

zat, ·pek tahü ve gayet haklı olarak· halka tanıtılıyor. 
Bu sistem, plaklarda da ayni ~uretle caridir. Galiba, bütün ~ark 

mu,.iki alemi, ayni yolıı tutmuş. Ha1buki dünyanın her yerinde; fikre, 
eau'ata ve yaratıcı dehaya kıymet veren cemiyetler, ilk clefo, o eseri 

yazanı ıanıtırlar. 
l"zalta gitmeıı-e ne hacet; sinema f ilimlerinde görüyoruz: 

o b • • 
Evvela, eserin, senaryonun sahibini tanıtıyorlar. Teltfler hakkındakı 

kanunlar da bunlardan mülhemdir \"C başka türlü olmasına, e:ıasen im· 
kiin yoktur. Fakat bizde şark mıı,;ikisi üzerine çahşanlann, kendilerin· 
den başka, daha doğrusu onlara eber vererek san'atlarıoııı ilk temelini 
kuranları hiç hesaba katmamaları kadar hodgamlık tasavvur edilemez. 

Notıılara bakınız, plaklara bakıuız: 
Şairin ismioi kat'iyyen göremiyecek&iniz. 
Ilalbuki oraya ruhundan bir parça, Lir akis bırakan şairlerin çoğa, 

beste Ye teganni ile u~raşanlardan her cihetle dalıa yük~"ı.: bir ı;an
atkiirdırlar. Kaldı ki, iairin ba,,bi olan çalı~ma.ıudan, onlar, yani beste· 
karlar ve teganni edenler, birer intifa, birer şöhret ve senet temin 

ediyorlar. 
Bizde san'at va<ljsiode cari olan hu lui.ibalilik ve hodgamlığ1 kırmak 

i\iıı, muhakkak, şairin dam etmesi liizımdır? Kendiliğiruizclen bu hakka 
ne \'akit hürmet edecek, boyun eğeceğiz? 

Yeni bir rekor! 
Bir Macar, bir rekor kırmak 

istemiş. fakat elinde yapacak 
bir marifet yok! Tayyareci de
ğil, sporcu değil, şu ve bu 
değili. 

Şu halde, ne yapmalı da 
bir rekor tesis etmeli? düşü· 
ne, düşüne sıcak suda en faz
la kalmak rekorunu elde et
meyi kararlaştırmış! 

Hemen Macaristan'da Deh· 
rekan ıhcaJarına gitmiş, bir 
banyoya girmiş, bir gün, iki 
gün, üç, dört gün sıcak su
dan çıkmamış. Vücudu haş

lanmış istakoza dönmüş, bay· 
gınlık alametleri göstermiş 
gene çıkmamış, nihayet polis 
marifetile sıcak sudan alınarak 
hastaneye nakledilmiştir. 

lngilizcenin imlası 
İngilizcenin yazılış ~tarzı, 

okunuş tarzına göre en güç 
yazt tarzıdtr. 

Saime Sadi 

Ezeli derli 
"Ne buhranlı bir devirde 

b l O Emsali tarihte u unuy ruz ... 
bulünmayan bir harb arefesin
deyiz. vergiler artmış, haric1 
borçlar ezici bir vaziyet al
mıştır. HAyat pahalı, birçok 
eşya ve gıda maddeleri fiat· 
lan yükselmekte devam edi
yor, para kıymeti de günden 
güne düşüyor. 

Bu cümleyi bugünün her
hangi bir Avrupa gazetesin-
den tercüme ettiğimize hük
metmeyiniz. Bu cümle 1830 
senesinde İskoçya' da çıkmış 
bir İngiliz mecmuasından ter
cüme edilmi5tir. 

Su yazılara göre, bugünkü 
vaziyetten şikayete hakkımız 
olmadığı gibi bugünkü vazi
yet de korkulacak ve fevka· 
iade değildir. Göıülüyor ki 
bir asır evel de vaziyet gene 
bugünkünün ayni imiş! 
-~--~-..... ~~~~~-

H abesistan ' da .. 

Valimiz 
Yarın akşam 
Şehrimize geliyor .. 

Ankara' da bulunan ve va· 
liler konseyi toplantılarına iş
tirak eden valimiz F:ızlı Gü
leç'in bugün Ankara'dan şeh
rimize hareket edeceği haber 
alınmıştır. Fazlı Güleç, yarın 
akşam şehrimize gelecek Kar
şıyaka ve Basmahane istasyon· 
larında karşılanacaktır. 

Kaplanla boğu
san bir avcı , ··------Kaplan öldü, avcı da 
ağır yaralıdır. 

Kuşadası kazası ormanların· 

da ara - sıra kaplanlar görül
mektedir. Bunların zaman za· 
man insan ve hayvanlara sal
dırdıkları da vakidir. Bu ayın 
7 inci günü Kuşadası civarın
daki bir ormanda gene böyle 
bir vak'a olmuştur. 

Yörük Veli oğlu Hasan, 
bir kaplana rastlamış ve vahşi 
hayvanın kendisine saldıraca· 
ğını anlayınca yanında taşı

dığt çifte tüfeğini kaplana ateş 
etmiştir. Kaplan yaralanmışsa 
da yarası ağır olmadığı için 
derhal ölmemiş ve Hasan'ın 
üzerine atılmıştır. Yaralı kap
lanla Hasan arasında müdhiş 
bir mücadele geçmiş ve alt 
alta, üst üste boğuşmuşlardır. 
Hasan'ın feryadına koşan di
ğer yörükler, kaplana ateş 
ederek hayvanı öldürmüşlerdir. 

Yaralı Hasan, tedavi edil
mek üzere İzmir Memleket 
hastanesine getirilmiştir. 

Kızılay 
1500 f ahir çocuğu 

giydirdi 
Kızılay İzmir merkez kuru· 

mu tarafından mekteplerle ma
hallelerdeki (1500) fakir ve 
yarrlıma muhtaç çocuğa elbise 
ayakkabı ve kasket dağıtı i
m ıştır. :Büyük şefkat kurumu
muzun bu büyük şefkat hare
ketini alkışlarız. 

Katiller kim? 
Bu ikilik ve güçlükten f n

giliz'ler çok müştekidirler. Bu
nun için 23 lngiliz imlanın 
ıslahı için bir anket yapmış
lar ve üniversitede 900 imzalı 
bir mazbata da kabul edil-

Garb cihetinde ltalyan 
ilerleyişi devam ediyor. 

Adis·Ahaba, ( Radyo ) - Salih'in cesedi 
General Malta'nın idaresinde- Uç gün sonra görülmüş .. 

miştir. Avam kamarasının 237 
azası da böyle bir takrire im
za koymuştur. Sair mahafilde 
de bu lüzuma kani olanların 
ÇOK olduğu anlaşılmıştır. 

Bakalım, bu teşebbüs ne 
kadar sonra müsbet bir iş 
olacak? 

ki kuvvet Gampela 'ya doğru Işıklar köyü civarında Pı-
ileri hareketine devam etmek- narkapı mevkiinde kır bekçisi 
tedir. İtalyan kuvvetleri halk Süleyınan'ın kulesinde bıçakla 
tarafından iyi muamele gör- 25 yerin<l ·n yaralanmak ve 
mektedir. Gampela idare me- taşla Laşı ezilmek suretile öl-
murları ve gümrükçüleri tes- dürülen .A. 'yon'lu Salih'in ka· 
lim olmuşlardır. tilleri lı::ıkkındaki tahkikata 

Hava kuvvetleri keşif hare-
adi iycce ehemmiyetle devam 

ketleri yapmaktadır. Bu su· edilmektedir. 
retle garbi Habeşistan' da İtal-

Otopsiye nazaran Salih, ölyan askeri işgali altına gır-
düriildükten üç gün sonra gö· Muradına ermek için mi? miştir. 

Bristol 'da bir adam tam elli ,.------------, rül.nüştür. Hadise yerinde kir
scnedcnbtri 
kadar yeşil 
imiş ! 

tepeden Lırnağa 

şeyler giymekte 

Bu adamcığın yeşile merakı 
o dereceyi bulmuş ki son za
manlarda yeşil rengi taşıma
yan hiçbirşey yememeğe de 
çalışmış. 

Salatayı yeşil bulmuş, belki 
bazt sebzeleri de yeşilken yi
yebilmiş, amma bu arzusuna 
herhalde istediği kadar mu
vaffak olamamıştır. 

Ekmekten, Makarna ve pi
rinçten de yeşil olmadığı için 
vazgeçmiş ise de sadece ça
yırda otlayarak mı ya~adı 
aeaba? 

Bugün doğan 
cocuklar .. , 

- Bugün -
Bugün zühre pldızıııın İJ i 

hir tesiri altında başlı yaca k. 'e 
müşteri bu iyiliği takviye ederek· 
tir. ) aJnııo: akşama <lo~ru hıı İ} i 
tesir kmvetloi kaybedeı·ek ve 
bazı nahoş hadiseler ola{·aktır. 

Bugünün akşamı erken } atanlar 
kfirlıdırlıır. 

Rugün doğarak çocuklar az 
temhcl olmakla beraber zeki ve 
kabiliyetli olacaklardır. Biraz da 
hoclgam olacaklarsa da bu hal 
!levimli ve sıcakkanlı olmalarına 

mani olmıyacaktır. Hayatta vasat· 
tan fazla mu\'affak olaraklardır. 

\.. ,,) 

li bir de mendil bulunmuştur. 
Son tedkikler, Salih'in, bir 
arkadaşile birlikte kuleye gö· 
türdügü bir kadın yüzünden 
aralaıında çıkan kıskançlık ve 
anlaşamamazlık yüzünden öl
dürüldüğü zehabını vermiştir. 

Bağlarda Ödemis haşeresi 
Manisa mıntakası ile Ke

mal paşa bağlarında~ Ödemis 
haşeresinin yaptığı zararları 
tedkik etmekte olan vilayetimiz 
ziraat miidiirii Na lir Uysal, 
Alaşchir'c gitmİ-iilır. Oıadaki 
bağla da 'tedbklerinc clt vam 
etmektedir. Bı·raberind -: Ma
nisa ziraat müdürü df• bulu-
nuyor. 

• 
lzmir'in • 

ımarı 

eeıediyeninYapaCağl yEi
ni ve mühim işler -·--Bunun icin istikraz akdedilmeme-, 

si bir prensip olarak kabul edildi 
~~~----~~~~-

Belediyece, yangın yerinde cek büyük ekmek fabrikası 

Kültürpark civarında bulunan için tedkikler yapan Sovyet 
arsa halindeki sahaların dol- Rusya'lt mütehassıs, tedkikle-
durulması ve İzmir'in mühim rini bitirmiştir. Son defa he-
sıhhat ve gıda satış müesse· sablar Üzerinde tedkiklerini 
sclerinin burada kurulması için incelemektedir. Ekmek fabri-
alınan karar üzerinde tetkik- kasının inşası işi, muhakkak 
lere devam edilmektedir. surette başarılacaktır ve be

Çocuk hastanesi, doğumevi, 
büyük şehir garajı, şehir mü-

zesi ve ekmek fabrikası plan
ları üzerinde inceden inceye 

tetkikler yapılmaktadır. Bele
diye reisi doktor Behçet Uz, 

belediye daimi encümeni top
lantısında bu mühim teşeb· 

büslcr hakkında iki saat sü· 
ren izahatta bulunmuştur. Şim· 

di yapılmakta olan tetkikler, 
hesablar Üzerindedir, Belediye 
daimi encümeni. hem şehrin 
mühim ihtiyaçlarını karsılarnak, 

hayatı ucuzlatmak, hem de 
yangın sahasının henüz imar 
edilmemiş dar sahasındaki 
kısımları kat'i surette kapa· 
n <'k için bu inşaatı kabul et-
miştir. 

Şehid'lcrde belediyenin un 
fabrikası civarında inşa edile-

Kızıl var! 
Bazı mekteblerde 
Aşı yapılacaktır .. 

Vilayet hıfzıssıhha umumi 
meclisi, diin sabah saat lO·da 
sıhhat müdürü Cevdet Sara
coğlu'nun başkanlığında top· 
lanmış ve Teşrinisani ayında
ki sıhhi durumu tedkik etmiş 
bazı tedbirler alınmasını ka· 
rarlaştırmıştır. Meclis, şehrin 
sıhhi vaziyetinde mucibi en· 
dişe bir hal olmadığını tesbit 
eylemiştir. 

Haber aldığımıza göre Kar
şıyaka' da bazı yerlerde kızıl 
hastalığı görülmüştür. Geçen 
Teşrinisani ~yında da Karşı-
yaka' da 18, İzmir' de bir kızıl 
vak'ası olduğu anlaşılmıştır. 
Sıhhat müdürlüğü son on gün 
zarfında yalnız Karşıyaka' da 
yeniden 10-15 kadar kızıl va
k'ası tesbit eylemiştir. Has-
taların miihim bir kısmı lale· 
bedir. Bu sebeble bazı mek-
teblerde kızıl aşısı tatbik edi
lecektir. Hastalık göı ülcn yer-
lerde derhal sıhh'i tedbirler 
alınmakta ve dezenfeksiyon 
yapılmakta.dır. Son on gün 
zarfında lzmir'in hiçbir sem· 
tinde kızıl vak' ası crörülme-o 

miştir. 

Tayyare Yılbaşı 
Piyangosu 

1937 Büyük ikramiye yarım 
milyon liradır. 

Ayrıca 400, 100 bin liralık 
mükafat ile 200, 150, 100 bin 
liralık büyük ikramiyeler de 
vardır. 

Biletler İzmir Piyango Di
rektörlüğü gişesinde ve bayi
lerde satılmıya başlamıştır. 

Yeni seneye yeni taliinizle 
giı ınek için bu bir fırsa' tır. 

Şimdiye kaC!ctr binlerce kışiyi 
zengin eden bu piyangoya 
iştirnk ediniz. 

Bil t fiatleri: 2,5, 5, 10 li
radır. 

lediyenin yapacağı mühim in· 
şaatın başındadır. Bu fabrika 
günde 7 5000 kilo ekmek çı

karacak, lzmir' den başka ci
var kaza ve nahiye halkının 
da ihtiyacını temin edecektir. 

Belediyenin bu mühim iş
leri başarmak için bir istikraz 
akdine mecbur kalacağı ve 
istikraz aktedilmedcn bu iş

lerin başarılmasına imkan bu· 
lunma<lığt hakkında bazı şa· 
yialar deveran etmektedir. 

Alakadarlardan yaptığımız 
tahkikata göre belediyece is
tikraz hakkı kat'iyyen düşü

nülmemiştir. Belediye şimdiye 
kadar istikraz borcu olarak 
2300000 lira ödemiştir. Bun
dan sonraki işler için gene 
borç yapılması tasavvur edil
memektedir. Ve bu belediye 
reisinin bir prensibidir. 

Cimento 
9 

ihtiyaç 
Tesbit ediliyor . . 

İktısad Vekaleti, Vilayetten 
İzm ir Vilayetinin Çim~nto ih
tiyacmı sormuştu. Kazalardan
da malumat toplanmaktadır. 
Bugünlerde Vekalete cevap 
bildirilecektir. 

iktısad Vekaleti, bütün Vi
layetlerden malumat topladık
tan sonra Türkiye Çimento 
ihtiyacını tesbit edecek ve ona 
göre dış memleketten idhaline 
müsaade edilecek Çimento 
miktarı kararlaştırılacaktır. 

Çünkü mem1eketin Çimento 
ihtiyacını, yerli Çimento fab
rikalarımız temin edememek· 
tedir. 

V arolsunlar 
iki tüccarımızm 
şayanı takdir hareketi, 

Hamiyetli tüccarlarımızdnn 

İzmir Tıcaret ve Sanayi odası 
reisi Hakkı Balcıoğlu ile un 
fabrikatoru Filibe'li Rahmi, 
bayram münasebetile fakir 
birçok çocukları sevindirmiş-

lerdir. Hakkı Balcı.oğlu 300 
ve Filibe'li Rahmi de 150 ço-
cuğu şapkasından ayakkabına 

kadar giydirmişlerdir. 
Fakirlere her sene yardımı 

bir şiar edinen bu ( Fakirler 
babası) tüccarlarımızın bu ha-
reketlerini takdirle kayde
diyorui. 

Üfürükçü mahkum oldu 
İkiçcşmelik'te ebedi dere; 

cede ebleh kasabanın bir kö
yünden Hatice adında bir ka
dını üfürükçüllik suretile iyi 
edeceğini söyliyerek kandıran 
ve ırzma lasaddi eden yetmiş 
yaşında Mustafa çavuşun şeh
rimiz ağırceza mahkem .. sin<le 
muhakemesi neticelenmiş ve 
bir sene, bir ay hapsine karar 
verilmiştir. 

Yeni yükselen 
kombina 

Aydın, {Hususi) - Nazilli 
kombinasında yapı çalışmaları 
mahsus bir surette artmıştır. 

Önümüzdeki 937 cumuriyet 
bayramında çalışma resmi ya· 
pılacaktır. Bu müjdeyi bize 
veren fabrikanın direktör \ıe· 
Kili Sümerbank umum müfet· 
tişlerinden Arif Salman'dır. 

Sayın direktörün delaletleri 
ile gezdiğimiz fabrikada 3 sa· 
atlik dolaşma her yeri görme
mize yetişmedi. 

Bugünkü dt• munda dieXi· 
yon ve büro dairelerile me· 
mur apartmanları bitmiştir. 
Apartmanlar; beş ve üç odalı 
dairelere ayrılmış, hepsinde 
mutfak, banyo ve her türlü 
konför vardır. 

lnamlmıyacak kadar ucuz 
bir fiate mal olan bu apartı
manların müteahhidi; yarattığı 
eserlerde en ufak bir pürüz 
bırakmamış, istenilen ve bek
lenenden daha iyi binalar 
yapmıştır. 

Sümerbank kombinasının 
karşısın<laki sahaya 1800 evli 
ve kadın amele ile 1200 be
kar amele için amele evleri de 
yaptırmağı kararlaştırmıştır. 
Fabrikanın yedek Dizel motö-
rü de konularak muvakkat 
tenvirat başlamıştır. Memur ve 
ameleler için yaptırılan lokan
tada çok nefis ve ucuz yemek 
temin olunmuştur. Kombina 
müdürü de ailesile birlikte 
burada yemek yiyor. Burada 
bize ikram olunan çayda en 
ıyı lokantalardan daha ıyı 
servis gördük. 

Nazilli kombinası da Kay
seri kombinası gibi 30 bin iğ'li 
olacaktır. Burası da günde 
90-100 bin metre basma çı-
karacaktır. istihlak edeceği 
pamuk günde 50 b~ lyaJır. 

Yalnız Kayseri kombinası iki 
fabrikasyondan mürekkeb ol-
duğu halde Nazilli kombinası 
basma çıkaracağından üç fab-
rikasyon olacaktır. 

Ben; öğrendiğim bir sırrı 
buraya gurur ve iftiharla kay-
dediyorum. Kayseri fabrikast 
tam randıman istihsal ettiği 
halde bugün 937 yılı sonuna 
kadar çıkaracagı malı satmış 

durumdadır. Nazilli kombinası
da daha işe başlamadan si· 
pariş teklifleri alıyor. Dahası 
var: 

Kombinalarımız gümrük mü· 
dahale ve alakası olmaksızın 

dış rekabeti karşılıyacak du
rumdadırlar. Yıllardır bataklık 

halinde terkedilen tarlaları 
kurutma kanalı açılmasını bek
lemeden cedveller açarak pa
muk yatağı hazırlıyan Türk 
çiftçisi bunu anlıyor, ona göre 
hazırlanıyor ve çalışıyor. İzmit 
kağıd fabrikası açılmadan bü
yültmek lüzumunu duyduk. 
Yapılmakta olan mensucat 
kombinalarımızm açılma resim
lerine yeni kombinaların temel 
atma merasimleri karışacaktır. 
Buna şüphe etmiyelim. 

Yazıma son verirken Nazilli 
kombinası inşaatına aid bir 
sahneyi bildireyim: 

Fabrikanın bacaları 38 metre 
uzunluğunda, 1,25 kutrunda, 
17 bin ton ağırlığındadır. Bu
nun birincisini 3 saatte bir 
yabancı mütahassısm nezareti 
altında 8 Türk yerine koy
muştur. İkinci bacayı 8 Türk 
teknisiyeni m 'itahassısın mü· 
dahalesine ı : m görmeden 
_ayni müddet içinde yerine yer
leştirmişlerdir. Bunlara fab
rika ameleleri şu adı takmış· 
lardır: Fenni hars ... Ben ilave 
edeyim: Türk gücü .. . 
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Resmi celse dün sabah" açılmıştır. 

Tasarruf haftası lngiltere-Mısır 
Münasebetile veri- ı1anlaşması lecek konferanslar .. M b .......... k. ·----

ısır ırco 
Ankara 11 (A.A) - Ye· i • 

dinci artının ve yerli malı 
1 
tay yareler 

haftası müddetince Ankara satın alacaktır 
radyosunda saat 20-den 20,3~ Kahire 11 (Rad ) 
kadar kurumumuzun gayelerı . . Y~ . İn· 

t f d 
·ı k k f gılız·Mısır muahedesının mu· e ra ın a verı ece on erans· • 

1 ... l saddak suretlerinın teatisi bu· 
arın programı aşagıya yazı • .. 1 d 1 k 

t 
gun er e yapı aca tır. 

rnış ır. . 
B. · · k" 12 t · Mısır harbıye bakanı, par· 
ırınct anun cumar esı ,. 

G l K
,. O 1 S" B lamtnloya mecburi askerlik enera azım za p u a· ,. . . . 

kanı ve ulusal ekonomi baş· kanun ı,ayıhasmı vermıştır. 
kam, 13 pazar, Emin siyasal . Mı~ı~ m hazarda ordusu 40 
bilgiler okulu direktörü 14 hın kışı olacaktır. Bundan baş· 

t 
· ş··k ·· S ' ... ı ka 500 tayyare zabiti buluna· pazar esı u ru aracog u 

Adliye Bakanı, 15 salı İhsan caktır. 500 kişilik bir telsiz 

S.. ·· K'"lt" B k T T daı·- telgraf alayı teşkil edilecektir. 
ungu u ur a . . . M "k 

. b k 16 b ısır hu umeti lngiliz fab-
resı aş anı, çarşam a 

N 11 h S.. Su" ba k rikalarma mühim mikdarda uru a umer mer n 
l d . kt·· ·· 17 b tayyare ısmarlıyacak ve lngil-gene ıre oru1 perşem e , . 

Ş .. k .. K j B k 18 tere den bır hava talim heyeti u tu aya ç a anı, . 

C 1,. l B Ek • getirtecektır. cuma e a ayar onomı 

Bakanı 

Prens Pol 
Belgrad' a döndü 
Bel~ad, 11 (Radyo) - Yu· 

goslavya saltanat naibi prens 
Pol, dün gece loıdra'dan 
Belgrad'a dönmüştür. Saltanat 
naibi istasyonda vekiller, İn
gilteretnln Belgrad sefiri; sa-
rayı krali mülki ve askeri er· 
kan tarafından ve parlak me· 
rasimle karşılanmıştır. 

Yugoslavya'nın 
bütcesi . 

Skopçina yeni bütçenin 
müzakerelerine başladı. 

Belgrad, 11 (Radyo} - Bü· 
yük millet mı-clisi bugün top· 
lanmış, maliye vekili tarafın· 
dan meclise verilen 937 büt· 
çesini müzakere ve encümene 
havale eylemiştir. Yeni bütçe 
1 O milyar 949 milyon dinar· 
dır. Dinar, istikrarını muhafa· 
za eylemektedir. 

TAKViM 
BiRiNCi KANUN 

12 
Cumartesi 1936 

Arabi 1355 
RAMAZA!\\ 

27 
Rumi 1352 
T.~şrini"ani 

29 

Alaf· saat Alat. saat 

7,16 Güneş 2,35 
12,07 Öğle 7,27 
1.ı,2a ikindi 9.4-7 
16,41 Akşam 12,00 
18,20 Yatsı 1,39 

Tayyare 
kerestesi. 
Ne ihraç edilir ve ne 

de satılır. 
Ankara, 11 (A.A) - Tlirk 

ofisten : 

Romanya naf!ırlar meclisinin 
yeni bir kararnamesile tayyare 
imalinde kullanılan Bois De 
Resenance adını ta~ıyan ke
restenin gerek Romanya'dan 
ihracı ve gerekse Romanya 
içinde bir yerden diğer bir 
yere nakli yasak edilmiştir. 
Bois De Resonancein kesil
mesi ve demir yollariJe ihracı 
ancak yeni ihdis edilen hava 
nezaretinden önceden alınacak 
ruhsatname ile kabil olacaktır. 

Varsova' da 
~ 

Leh • Romen askeri 
müzakereleri devamda. 

Varşova, 11 (Radyo) - Ro
manya Erkanı harbiyesi reisi 
general Samsonoviç Mareşal 
Riç Smigli'yi ziyaret ve Le· 
histan erkanı harbiyesi reisile 
müzakerelerine devam etmiştir. 

italyan meclisinde 
Roma, 11 (Radyo) - Mec

lisi meb'usan bugün M. Kos· 
tanto Ciyano'nun riyasetinde 

toplanmıştır. 

Bu içtimada mensucatı İp· 
tidaiyc macldclerinin İlalyn 
müstemlekelerinden temini üze· 

İtalya 
Bulgaristan üzerin. 
de tazyik yapıyor 

Moskova, 11 (Radyo) -
Gazetelerin Viyana' dan alarak 
neşrettikleri haberlere göre, 
Habeşistan'm ilhakının ve Ge· 
neral Franko hükumetinin ta
nınması için ltalya hükı1meti, 
Bulgaristan hükumeti üzerinde 
tazyikta bulunmaktadır. Fakat 
Bulgar hükumeti bu tazyika 
şiddetle mukavemet etmekte· 
dir. İtalya elçisinin bu mak

satla Bulgar başvekili Köse 
İvanof'a Sen Moris nişamnı 
verdiği bildirilmektedir. 

Fransız Nazırı 
Belgrad' dan döndü. 
Yeni anlaşma hakkında 
beyanatta bulundu .. 

Belgrad, 11 ( Radyo ) -
Fransa Ticaret Nazırı Pol Pas
ti d şerefine dün Amirala da 
bir öğle ziyafeti verilmiş ve 
Fransız Nazırı M. Pol Bastid 
akşam Semplon ekpresi ile 
Paris' e dönmüştür. 

Fransız Ticaret Nazırı Belg· 
rad' dan ayrıhrken, Yugoslav 
gazetecilerine şu beyanatta bu
lunmuştur: 

-"Dost Yugoslavlar arasın· 
da bulunmakla çok bahtiya· 
rım. Yeni tic&ret muahedesi 
iki memleket arasında emtia 
mübadelesi işini kolaylaştıra

caktır. Fransız ricali de bu 
anlaşmıya ehemmiyet vermek
tedir. Bu şekilde anlaşmalar, 
memleketler arasındaki siyasi 
ve manevi rabıtalan da tak
viye etmektedir . ., 

Nazır, Yugoslavya'lıların 
1937 Paris sergisini ziyaret 
etmeleri ve Fransız Üniversi· 
tesindeki Yugoslav talebe ade· 
dinin artması temennisinde bu
lunmuştur. 

Habeşistan'da 
İsyan çıktı .. 

İstanbul, 11 ( Hususi ) -
Londra'dan buraya gelen ha
berlere göre, Habeşistan'ın 
Harar şehrinde büyük bir İs· 
yan çıkmıştır. 

Terfi eden orta ted. 
risat muallimleri 
lstanbul, 11 (Hususi) -

106 orta tedrisat muallimi 
terfi etmiştir. Terfi listesi neş

tur 

1-e-ı Fransa hü .,..meti yeni 
~Wdılluvm_ harp gemileri yaptfraca-
Mekteblilerin 
Açtığı Bayrak .. 

Adana bir felaket geçirdi 
ve bunun korkunç mahiyeti, 
Türk diyarının her yerinde, 
Türk olan ve olmıyan herkesin 
hissi ve vicdanı müşterek bir 
duygu ile harekete gelmesine 
sebebiyet verdi. 

Karşıyaka'daki mektebli yav
rular, Adana'daki seylabzede 
kardeşlerine, ana ve babalara 
bir telgraf çekmişler ve duy
duktan acıyı anlatmışlar. Yeni 
Türk çocuğunun zekası, tel· 
graf çekmekle insani ödevini 
yerine getirmiş olamıyacağını 
mükemmelen kavramış ki, bu
nu müsbet sahada bir yardı
ma çevirmek istemiş. Yani 
yardım defteri açmayı karar
laştırılmış. Küçücük bünyeler 
içinde yaşayan bu büyük vic· 
danlar ve yüksek idrakler, 
yaşını başını ve bu meyanda 
da cemiyetten servet hamule
sini almış olanlara bir ders 
teşkil ederse ne mutlu? 

Bir arkadaşım şöyle dü-
şündü: 

- Acaba Karşıyaka hare· 
keti, bir İzmir İlk ve Orta 
mektebler hareketi olamaz mı? 

Ben - Çocuğu hem de 
Türk çocuğunu, az çok tanın
mış eski bir muallim olmak 
sıfatile • bunda zerrece şübhe 
etmediğim için, Karşıyaka'lı 

yavrunun kaldırdığı bu cemi
yet bayrağını, kültür müdür
lüğünün kapısma asıyorum ve 
diyorum ki~ 

- Bu hareket bütün İzmir 
çocuklarının, içtimai sahada 
ve daha şumullü mana taşı
yan, ilk hareketleri olsun. 
Yani İzmir çocuklarının cemi· 

yet içinde fili hareketlerinin 
bir mukaddemesini teşkil et· 
sin. Buna kültür drektörümü
zün ön·ayak olmasını bekli· 
yoruz. 

* * * 
Bu satırları yazdıktan sonra 

C. H. P. esnaf ve işçileri bir· 
liğinden telefon ettiler. Türk 
esnaf ve işçisi de, kendi çer· 
çivesinde ayni ha reketi yap· 
mış bulunuyor ve "Anadolu., 
nun buna sütun ayırmasını 

istiyor. 
Mekteblilere, işçilere, esna

fa, vatandaşlara açıktır sütun
larımız! 

Az, çok mülahazası yoktur; 
kudretimizin yettiği kadar ol
sun vermek mecburiyetindeyiz. 
Evet, mecburiyetindeyiz. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Afyonculuk 
Busene nasll gitti? 
İstanbul, 11 ( Hususi ) 

Afyon ihracatı busene fevkal
ade iyi olmuştur. Standariias
yonda fazla itina gösterilmesi, 
mahsulümüzün rağbetini ar· 
tırmış, alıcılar çoğalmıştır. f n
giltere'ye yeniden 100 sandık 
afyon gönderilmiştir. Afyon 
stoku gayet azdır. 

İdarenin ziraat bankası ile 
yaptığı kombinezon çok fay
dalı olmuştur. Yeni mahsulün 
mübayaası busene kolaylıkla 

yapılmıştır. Satın alınan mah
sul peyder ·pey merkeze geti
rilmekte ve sahiblerine para· 
lan ödenmektedir. İnhisar ida
resi nakil masrafları kendisine 
aid olmak üzere yüzde 12 
morfin'li afyonun kilosunu 585 
kuru tan almaktadır. 

Halk cephesi 
beyannamesi 

Paris, 11 {Radyo) - Bah· 
riye bakanı beyanatta bulu
narak: 

"Düngerk sisteminde 26/100 

r- "'\ 
Anadolu l 
Yardım listesi 

- Başı 1 inci sahi/ ede -
büyük lıumleler yaparak, fdi\kt~
ze<le ve karde~ Aılana·ıııara diui 
uzatacaktır. 

Dün, parti esnaf ve işçiler 
birlig"i de bir taraftan \İhiyete 
haber \ererek, diğer taraftan da 
doğrudan doğruya idareha'lcınize 

başvurarak birlik çen;evesi iı;inde 
h:ı ~l ı y :ın yardım harekeli için ga· 
zetenıizin bir liste açmasını iste· 
miştir. Bunu, !!CVf' seve ve sevine 
se\·ine karşıladık. Yardım sütunu· 
muzu açıyoruz. Bu harekete ta
vaı;ıı;ııt P.tmekle i f Lihar duyacağız. 

Mekteblilcrimiz de başladıklan yar· 
<l ım hareketinde Anaclolo'yu da 
kendileri ile beraber bilmelidir· 
l<'r. Sütuulanmız onlara da açıktır. 

Esnaf ve işçiler birliğinden 

<l ün aldığımız liste: 

Kuruş 

5000 Birlik şahsiyeti mane· . . 
vıyesı 

500 Daimi heyet başkanı 
Galib Sezer. 

300 Daimi heyet üyesin
den Salahaddin Kuhan 

300 Daimi heyet üyesinden 
Sabri Ôzok 

500 Daimi heyet üyesinden 
Ali Naci Alınak 

500 Daimi heyet üyesinden 
Hasan Yiğit (Çeşmeli) 

200 Murakıb Sabit Aytaş 
100 Genel sekreter Hüsa· 

meddin Bildik 
100 Sekreter Agah Çetin 
100 İdare amiri Ali Akben 
100 Muhasebeci Mustafa 

Çetin doğan 
100 Veznedar Remzi Zey

tinoğlu 
100 Muhasebe katibi Ab

dullah Sim 
100 Muhasbe katibi Meh

med Şendi} 
50 Muhasebe katibi Yu· 

suf Taras 
50 Muhasebe katibi Hay· 

dar 
100 Karton memuru Nail 

Uzman 
25 Deniz işleri katibi E

min Onat 
100 Cerıiz işleri müdürü 

Ali Sarp 
25 Merkez tahsildarı Fethi 
20 Deniz işçileri muhase· 

becisi Nihad lmer 

Diğer yardımlar 
10000 Kadıoğlu Ahmed 
3000 Fidan Mehmedoğulları 

22440 İzmir Belediye me· 
murJarı. 

* * * 
Haber aldığımıza göre Es· 

naf ve İşçiler birliğinin dün 
akşam toplanan merkez he
yetı, zaruri masraf olarak her 
içtima başına kendilerine ve
rilen üç lirayı, bu içtimaa ait 
olmak üzere, Adana felaket· 
zedeleri için teberrü ettikleri 
gibi, muhtelif cemiyetlerin 
başkanları da kendi teşek

külleri dahilinde sırf felaket
zedelere yardım temin etmek 
iı;.in bir komite teşkiline söz 
vermişlerdir. 

* * * Diğer bir habere göre de, 
Şehrimizdeki Hilaliahmer genç· 
lik teşkilatı, yardtm temini 
için faaliyete geçmiştir. 

M. Leon Blum 
tonluk iki harb sefinesi bit· 
mek üzeredir. Bunlardan başk 
diğer hattı harb sefineleri d 
bitecek ve 35,000 tonluk har 
sefinelerinin inşasına başlana 
caktır. 1943 senesine kada 
35,000 tonluk beş sefine dah 
yapılacaktır" demiştir. 

Paris, 11 (Radyo) - Hal 
partileri müşterek komitesi M 
Blum kabinesine itimad beya 
eden bir tebliğ neşretmiştir 
Bu tebliğde deniliyor ki: 

-"Sekiz aydanberi iktida 
mevkiinde bulunan halk cep 
hesi kabinesi kuvvet ve dira 
yetini göstermiştir. 

Kabineyi tutan fırkalar da 
kuvvet ve kabiliyetini progra 
etrafındaki mesaiyi tasdik v 
teşci i]e göstermiştir. Bu par 
tiler, işçinin ekmeğinin temini 
şüpheli teşekküllerin bu ek 
meğe karşı taarruzlarına man 
olmak için çalışmaktadırla 

Bu da sulh içindir." 
Bu tebliğ Hukukubeşer ce 

miyeti, Radikal Sosyalist v 
komünist partileri tarafında 
imza edilmiştir. 

Tuz kanunu 
Kamutayca 
'\ Tasvib Edildi .. 

Ankara, 11 ( A.A ) 

1 

mutay bugün Fikret Silay' 
başkanlığında toplanarak m · 

1 hendislik ve mimarhk hakkı 
j daki kanun ile bu sene te 

graf ve telefon idaresi vazi 
ve teşkilatına aid kanuna 
layihaları müzakere ve kah 
olunmuştur. 

Kamutay dünkü toplantısı 
da da Tuz kanun layihasın 
geçen celsede encümene v 
rilmış olan dördüncii madd 
sinin müzakere ve kabul ed 
rek mezkfir kanunun hey 
umumiyesini tasvib etmiştir 

Kamutay gelecek içtimaı 
21 Kanunuevvel Pazartesi 
nü yapacaktır. 

Papa iyileşiyor 
Roma, 11 (Radyo) -

pa'nın sıhhi ahvali iyileşme 
tedir. Papa bugün yatakt 
kalkmış ise de tedavisine 
mur doktorlar Papa'nın N 
Yortularına kadar istirahat 
mecburi görmektedirler. 

r 
Yurddas! , 

Bugün yerli malı ve tasa 
haf ıa~ının ilk günü! 

Haf tamızı her yıl olduğu 
Li hu yıl da Başbakan ismet 1 
nü bir· nutukla açacaklardır. 

Bu nutuk radyo ile ve • 
cektir. Onu dinle! 

Yedi malı ve tasarruf haf 
sında, ekonomik kalkınmamı 

geçen bir yıllık başanlannın 
rakabeııi ve gelecek yıldaki e 
nomik vazifelerimizin telle 
yapılır. 

Başanlannla öğün. 
Yeni haşarılara hazırlan! 

Ulusal ekonomi 
arhrma kurum 
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Vis Aıniral d'Obrua, Gecenin 
Saat İki ine Kadar Calıstı. , , 

~~~~~~-~~~~-.c...~ 

ransız hava erkanıharbiyesinde hırsızlık 

Fransız hava kuvvetleri umu· 
i erkanı harbiyesi üçüncü 
ıbe müdürü Vis Amiral 
Orbu dört saattanberi Fran
t'nın bir hava haritası üze
ne başını eğmiş, elinde kur· 
m kalem ile yeniden yeniye 
zgiler çiziyor, daireler yapı
)r, muhtelif yerlere işaretler 

:>yuyordu. d'Orbua, Fransa
ı 1 n yeni hava tabiyesini tetkik 

iiyordu. 
Vis Amiral d'Orbua, bu 
tkikatını Sozel sokağındaki 
endi evinde yapmakta idi. 
u evin bulunduğu sokak 
lonso parkı civarında idi. 
Vis Amiralın refikası, henüz 

8 bahar görmüş güzel km 
:.ıli ve mürebbiyesi de diğer 
ılonda radyo dinliyorlardı. 

Vis Amiral d'Orb~a bu, 25 
laziran 1936 akşamı hatta 
dam-akıllı yemekte yi~emişti; 
d, üç sandoviç, bir bardak~ 

ira (akşam ·yemeğini teşkil 
tmişti; Hava Bakanına yeni 
ava kuvvetleri ve tabiyesi 
akkında mutaleasını biran 
vel vermek istiyordu. 

Bu iş çok mühim ve gizli 
li, o kadar ki üçüncü şube
in yüksek rütbeli erkanı bile 
u planın mevcudiyetinden 
aberdar değildi, ve haber 

, lmamaları için de Vis Ami· 
ıla kat'i emirler verilmişti. 

Vis Amiralın kapusuİıa kü
ük bir fiske vurulduğu zaman 

l rtık gece yarısı geçmiş idi, 
çılan kapudan masum ve me
k gibi bir kız başı içeriye 
zandı ve tatlı bir sesle: 

- Geceniz hayır olsun ba
a .. Dedi. 

- Senin de gecen hayır 
lsun sevgili Juli. 

Vis Amiral, daha fazla bir 
.. y söylemedi; halbuki kızının 
aha fazla iltifat beklediğini 

iliyordu. Fakat elindeki iş 
akkında en kısa bir zamanda 

Hava Bakanına mütaleasını 
bildirmek mecburi ve bu iş te 
doğrudan doğruya Fransa'nın 
emniyet ve halası ile alaka
dar idi. 

d'Orbua'nın tetkik ettiği 

planı, şimdiki halde Bakandan 
başka bilen de yoktu. 

Bu planı Fransız ordusu 
umumi erkanı harbiye reisi 
hazırlamıştı; ve bir harb zuhu· 
runda Fransız kuvvetleri Baş
kumandanlığını bu reis filen 
eline alacaktı. Planı elde et
mek için komşu ve askeri dev
letlerin en mahir casuslarının 
faaliyette olduklarına şüphe 
yoktu. Bunun için idi, ki planı 
şimdiki halde çok mahdut 
kimseler biliyordu! 

Görünmez. göz 
Juli, babasına gece selamını 

vererek salona döndü ve sa
londa mürebbiyesi Jermen'in 
yanına yaklaslı . 

Artık yatmak için yatak 
odalarına çekilmek üzere idiler. 

Vis Amiralın zevcesi de bu 
salonda idi. 

Üç kadın, bir iki söz tea· 
tisinden sonra yatak odalarına 
doğruldular. 

Juli'nin mürebbiyesi, madam 
Jermen Alkontay, cihan har· 
binde ölmüş bir tayyare zabi
tinin dul karısı idi, çocuğu, 

yakından akrabası yoktu, ci· 
handa yapa-yalnız kalmıştı. 

M. d'Orbua, bundan tam 
18 sene evel bu bedbaht fa. 
kat namuslu kadını, kocasına 
son bir yardım olmak üzere, 
küçük kızı Juli-için mürebbiye 
olarak evine almıştı. 

Seneler, nasıl geçtiği bile 
belli ~lmadan birbirini taki
bettiler, mini-mini Juli güzel 
ve sevimli bir kız oldu; fakat 
Jermen hala yanında kalıyordu. 
Bu kadın da artık aile efradı 

arasında yer tutmuştu. 
Sabahın ancak ikisine doğru 
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Peştemalcılar başında bisik
letle dolaşan Selim oğlu 18 
yaşında Nedim, yere düşerek 
yüzfrQden yaralanmış ve has
tanpye kaldırılmıştır. 

Yaralamak 
Tilkilik'te Tevfik paşa ote

line sarhoş halde giden Meh
met oğlu Ahmet ile Halil Ali 
odalarında kavga ederek b.ir
biriııİ yaralı:ıdıkların<lan zabı · 
taca lutulmuşlardır. 

Tire'de bir vak'a 
Tire kazasının Akkoyunlu 

köyünde bir vak'a olmuş nr. 
Jakko oğlu Şevki, aralar:ııda 
çıkan kavga }Üzi.inden ay .i 
köyden Ali oğlu Süleyman'ı 

çifte tüfeği ile ağır surette 
yaralamıştır. Suçlu Şevki ya
kalanarak adliyeye verilmiştir. 

-------
Mazotla müteharrik 

otobüsler .. 
100 kilometrede 120 ku
ruşluk mazot sarfediyor .. 

Şehrimizdeki otobüsçüler· 
den Liri; Almanya' dan ma
zotla müteharrik iki kamyon 
getirtmiştir. Bunların makine
leri üzerine otobüs kasaları 

yapılacak ve bu otobüslerle 
şehirde seferlere başlanacaktır. 

Bu otobüsler, 100 kilomet· 
rede 15 kilo mazot yakacak

EKONOMİ 

Bir haftalık ihracat ve 
piya a durumu 

Mahsul azaldığından üzüm f iatlerinde 
bir kuruşluk bir yükselme vardır 

Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 
odası, bir haftalık piyasa du
rumu \e ihracat hal-kında bir 
rapor hazır!am'ştır. 

Bu raµora gör~, İncir, Üzüm 
ve Tutün piyasası son bafta 
içi:ıdc Jahn sakin ve gevşektir. 
Bu d , mı hamınen rekoltelerin 
hcmen·lıemen tamamen satıl

nPş bulunmasından ileri gel
mt>ktecl r. 

E1de blan adi kalite 1-1,5 
milyon kiloluk tütün de normal 
bir fialta satılmaktadır. 

Üzüm fiatlerinde, istek az ol
masına rağmen bir kuruşluk 
tereffü görülmüştür. Bu da 
mahsuliin bitmek üzere bulun
masına atfedilmektedir. 

İncir satışları ise, rekolte 
sona rrmiş bulunduğundan 
günden-güne azalmaktadır. Di
ğer mahsullerimizin durumları 
normaldir. 

Bir haftada borsa' da 12,75 -
22,5 kuruştan 9769 çuval ve 
6 torba üzliın satılmıştır. Üzüm 
kurumu ve inhisarlar idaresi de 
üzi.im almışlardır. Şimdiye ka
dar satılan iizüm 364,394 çu
val ve 1843 torbadır. İzmir 

limanından yapılan bir haftalık 
ihracat 11,662 tondur. Mev
sim bidayetinden beri ihraç 
edilen miktar ise 489,522 to
mı bulmuştur. En fazla üzüm 
alan mcmle,ketler Almanya, 
İngiltere, İtalya ve Macaris
tan' dır. 

İncir ihracatı da 278,517 
tondur ve bunun 264,5 tonu 
bu hafta içinde sevkedi!miştir. 

Panwk satışları; presl' bi
rinci 47,5 - 50,3 kuruştan 551 
balya; prese ayni vadeli 46,5 -
50 kuruştan 1645: Akala 35 
kuruştan 35, prese ikinci 
46 • 49 kuruştan 619, prese 
üçüncü de kilosu 45 kuruştan 
5 balyadır. 

Bu hafta yalnız Almanya'ya 
383,246 kilo pamuk ihraç 
edilmiştir. 

O da öldü 
Amerika' da ki yapışık kar

deşlerinden birinin öldi.iğünü, 
diğerinin ameliyat yapıldığım 
ve sıhhatının iyi olduğunu yaz
mıştık. Dün gelen Avrupa ga
zetelerinde okuduğumuza göre, 

yarım adam da yaşayamamış ve 
ölriıüştür. 
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kuruş olduğuna göre otobü- İ S T A N B U L D A 
sün 100 kilometredeki masrafı HA BE GAZETE S J 
120 kuruş olacaktır. Bunlar-
dan birkaç tane daha getir
tilmektedir. 

Belediyenin de getirteceği 
otobüsler mazotla işliyeceğin
den, belediye fen heyeti bu 
iki otobüs üzerinde tetkikat 
yapacak ve ayni zamanda şe

hirde işieyip işlemiyeceği hak
kında raporunu da verecektir. ----- -----· -·-···----
Vis Amiral, yeni hava planı 
haritası üzerindeki tetkiklerini 
bitirebildi. Büyük haritayı dik
katle · katladı, bu çok mühim 
ve gizli vesikayı, büyük ve 
mukavim çelik kasaya kilitledi. 

Vis Amiral vakıa ç.ok çahş
mış, pek çok yorulmuştu. Fa
kat yüzünde büyük bir mem
nuniyet vard1; yaptı{!1 işin va
tanına çok faydalı bir iş oldu
ğuna emin idi. Ve bunun iize
rıne, Vis Amiral' da kendi 
yatak odasına çekildi. 
Yarın: Vis Amiralın arka-

Memleketin kültürüne hizmet etmek maksadile 
1 kanunusani 1937 tarihinden itibaren 

• 
ısa dersleri 

Vermiye başlıyor. Bu dersler Macar'laym meşhur Şidlof 
metodu üzerine hazırlanmıştır. 

1000 kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratik 
lisan öğrenmek metodlarının en mükemmeli olan bu takrirleri 
dilimize, mem\eketimizio tanınmış lisan bocaları tatbik etmiştir. 

KENDİ KENDİLERİNE 

Fransızca, Almanca, İngilizce 
Öğrenmek istiyenler bu dersleri takip etmelidirler. Her 

ders üç aydan fazla sürmiyecektir. 
MEMURLAR ve ASKERLER 

Üç aylık abone f iatı olan 400 kuruş üzerinden % 10 iskonto 
görecekler ve bu miktarı aylık müsavi taksitlerle de ödeye-
bilecekıerdir. 

İstanbul vilayet ve belediyesi kendisine bağlı bulunan bütün 
devair memurlarına HABERin bu teşebbüsünden istifade et-
melerini bir tamim ile tavsiye etmiş bulunmaktadır. 

Aşağıdaki karneyi veya bir suretini doldtırub gönderiniz 

r ' HABER GAZETESİ 
iSTANBUL 

Gazetenizin lisan derslerine devam ıçın aylık abone olu-
yorum. Birinci taksit olan kuruş ile gönderilmiştir 

Adres: 

imza 

Bugünkü Program 
lstanbul radyosu 

Öğle neşriyatı: Saat 12,30 
plakla Türk musikisi, 12,50 
Havadis, 13,05 plakla hafif 
muzik. 13,25 - 14.00 muhtelif 
plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı; Saat 18,30 

şehir tiyatrosu komedi kısmı 

tarafından bir temsil, 19,30 
tasarruf haf tası münasebetile 
konferans. 20,00 Türk musiki 
heyeti. 20,30 Münir Nurettin 
ve arkadaşları tarafından Türk 
musiki ve halk şarkıları. 20,00 
Orkestra. 

1 - Schuman: (Genovova) 
uvertür. 

2 - Delibes: (Kopelya ba· 
lesinden bir noktörn) . 

İki oyuncaklar ve vals. 

3 - Mousorgsky: ( Acem 
dansı). 

4 - Kalman: (Mariça) ope
retinden parçalar. 

Saat 2 2,00 ajans ve borsa 
haberleri. 22,30 plakla solo
lar. Ertesi günün programı. 

Çetin Cin 
iki jandarma hakkmda 

takibat yapıhyor 

Alaşehir'li Şükrü adında 
azılı bir hlrsız· ~ zabıtaca ya· 
kalandığını dünkü sayımızda 
yazmıştık. Şimdiye kadar muh
telif vilayet ve kazalarımızda 

(33) hırsızlık yapan, mühim 
miktarda para, mücevherat 
ve eşya çalan, biriktireceği 
paralarla Avrupa'ya seyahat 
etmeği düşünen Alaşehir'Ji 
Şükrü, hırsızlık yaptığı mağa

zalara, sahiplerini tehdid eden 
alaylı mektublar da bırak
makta idi. Jandarmaların elin
den kaçarak 13 metre yük
sekliğinde bir dıvardan atlı· 

yan Şükrii, yazdığı tehdid 
mektublarında ( Çetin Cin ) 
müstear adını kutlanıyor, en 
yüksek binaların üzerinde hiç 
korkmadan bir cambaz gibi 
dolaşıyordu. Şükrü'yü kaçıran 

iki jandarma hakkında takibat 
yapılmaktadır. İlk defa bu 
meşhur hırsızı Kantar polis 
karakolu komiseri Sırrı yaka
lamıya muvaffak olmuştu. Jan
darmalanmızın elinden kaçtık
tan sonra Değirmendağında 
gizlendiği Emine adı!ldaki ka
dının evinde de taharri me-
murları tutmuşlardır. Gene 
kaçması muhtemel bulunan 
Şükrü'nün kaçmasına mani 
olacak sıkı tedbirler alınmış· 
tır. Bu görülmemiş hırsızı ya
kalamıya muvaffak olan polis 

smdan odasına gi
ren vakitsiz misa/ir 
- Mon porna's kaba
resinde - Alman' /a
ruz eline gideceği 

yerde lngilizlere gi \.------------------------" komiser ve memurlarını takdir 
den plci.T1! İsim ve adresler okunaklı olmalıdır. ederiz. 
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77 Yazan : Orhan Rahmi Gökçe 

* * * Şimdi şu zifiri gecenin için-
e, Ne' in hanımın, Nermi he
in o günkü heyecanlı, deği

k, şaşkınlıkla garipleşen yüz
·rini görüyor gibi idi. 

Anadolu'ya geçiş pek ko
y olmamıştı. Sıkıntı, sefalet 
ekmişti. Hem de bol bol pa· 
!lSI olduğu halde .. 

Hakik'i ana ve babasını bile, 
u kadar sevemiyecekti. Bun
an emindi. 

- Bu, belki de sevgimin, 

ebedi bir minnetle yuğrulmuş 
olmasından ileri geliyor. 

Annesi, ağlıya ağlıya onu 
kucaklarken; 

- Oğlum -Demişti- bizi 
meklupsuz bırakma! Kendini 
iyi düşün .. 

Nerminciğe veda edeme
mişti. Yıldızlara bakarak mı

rıldandı: 
- O da büyümüştür. Elbet! 

Benim güzel afacan Nermin
ciğim .. 

Şimdi İzmir' den çıkalı, iki 

sene geçmişti. İhtiyat zabiti nık Bekir'in karşısına geldiği 
olarak atıldığı muharebelerde, vakit; 
birdenbire kumandanların gö- - Bey -Demişti- senin adı-
züne çarpmıştı ve işgal s:.ıhası nı duymuştum. Bu kadar genç 
içine ilk akıncı müfrezeler se- olduğunu hiç ummayordum. 
çilirken, tabur kumandanı İb- Asker olsam, atına seyislik 
rahim bey hatta hiç sorma- bile yaparı:lım. Köyliiler, seni 
dan, başa' onun ısmını yaz· ana ana, meth ede ede . biti-
mıştı. remiyorlar. Hem de bızden-

- Nasıl -Demişti- Bekir mişsin, köylü imişsin. 
bey, fena mı yaptım! - Doğru söylemişler Gök-

- Çok iyi yaptın binba- çen, ben de köylüyüm. 
şım, ver elini öpeyim.. Cevabını vermişti. Ve bir 

Bekir, epice olmuştu ki, gece de, Gökçen'in Bozdağ 
şimdi Ödemiş, Bozdağ Küme civarında bir baskın hazırla-
dağı, Balyanbolu'dan Nazilli- dığını duymuştu. Fakat derhal 
ye uzanan dağlarda bulunu- kendisine; 
yordu. - Sakın bunu yapma, ç;in-

Gökçen efeye de:! bir gece kü pusuya düşeceksin! 
ayni cl<lğlarda rastlamı~tı. Şeklinde bir haber yolla-

Gökçen, kısa boylu, ınütc- mıştı. Çünkü Bekir, muntazam 
vazi, cnhil, fakat zeki ve ce- kuvvetlerle irtibatı muhafaza 
sur bir dağ çocuğu idi. Ya- etmekle beraber, Ödemiş'te 

meçhul bir istihbarat şefi ile 
muhaberede idi. 

Bu şefin sadece numarasını 
biliyordu: 

(Kırmızı - 17) 
Bütün haberleri, gayet sıh

hatlı, gayet esaslı idi. Kuman-
danlık makamı, son verdiği 
bir emirde, kendisine, bu işa
retle verilecek emirlere karşı 
bütün itaatı ile hareket etme
sini ve bunları harfi harfine 
tatbikten -Her ne bahasına 
olursa olsun- kat' iyyen çekin
memesini bildiriyordu. Geriden 
gelen her şifre, bu direktifi 
tazeleyip duruyordu. 

B~kir; 

- Bu -Diyordu- olsa olsa, 
bizim tarafımızdan satın alın
mış bir Yunan zabiti olabilir. 

Ansızın bir ıslık sesi du
yuldu. Bekir doğruldu ve se~ 

sin geldiği tarafa doğru yü
rüdü. Uzaktan Mehmed çavu· 

şun silüetini sezdi. Yanında 
biri vardı. Halbuki, gelen mek-

tublar, burada bir noktaya 
gizlenirdi. 

Yanlarına yaklaştığı vakit, 

ihtiyar bir köylü ile karşılaştı. 
Köylü onu selamladı ve 

- Mektubu kendi elimle 
vermekliğimi söylediler de ben 
ondan geldim. 

Dedi. 

- iyi etmişsin babalık. 
Ver bakalım! 

Köyli.i, koynundan çıkardığı 
mektubu uzattı. Bekir mek-

tubu alınca bir kaya dibine 
oturdu ve Mehmed çavuşa; 

Elektriği yak! 

- Sonu var· 
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-32- Y~aıı: M. AıJı-, Faile .şe,,,.edıün -~rın ı -·- Madrid'eJ yapılan son taarruz da akim J• ~ 
Sa~h olmuştu. Fakat ~e- de bizim gibi eski ve tanınmış Li(maçlan.. kaldı.. !Uzlaşma ~çareleri aranıyor 

. gun doğmamışb. Denu:, korsanların şamarlannı yime- • • • • • 
vılcr ~~ymiı uysal bir gelin leri lazımdır. Altay .J' Altınordu " 11 
lığı ıçınde. Beyaz kıvırcık - Fakat onun için de söy· · • - --·~--
ıalı eteklerini hııırdatı· lenen .Jeylere bakılırsa.. M tJÇI gerr luıldı.f 
du. - Puf, hepsi masal, hepsi Lik maçbnna yarın Al~an-

Bugün bava, çok güzel ola- boş şeyler. Ben daha yeni cak ve Halk sahalarında de-

Gemi, denizin küçük kıpn
üstünde, adeti yağ üs-

de kayan bir cisim gibi, 
sallanmadar. akıp gidi
u. Y ellcenler hafifçe ka
ıştı. 

Panayot reis, güverteden 
lara bakıyordu. 

- Oh -diye mırıldandı- tam 
n istediti, arayıp bala

~11161 havai Gidip te şunu 

dtraynn. Ya•nım, kim bi-
• ba geceyi ne derin bir 

net ve zeftte reçirmiştir? 
\'e merdivenlerden lir'atle 
· Kmmn bpaana gelince, .. 
U: 

- Man,a, elmM1111, bir ta
. 1 MilBMe .edm- miaia, gi

mi? 
- Gir baba, gir, ben de 

· uyandım. · 
..... Şu laalde h..- giyiD 
IÜveıteye çak, öp.le te• 

litif bir hava ver ki, ee
onu sanki ıenin güzd 

için yaıatmıf samnaa .. 
i ça&uk, kazım •• 

...... GeliJomm baba, haydi 
llL~k, ben de ı.eliyorum. 
~ aonra Mariy• da ipek· 

utalmıt pveıtqe çak
Babuı ona, pvertcnin 
tutmaz bir yerine, yu

L __ bir fille ile bir~ JU
IUIZırlamıfb. 
~ya, rahatla uzandı ve 

....... ımra· .. e da.yanarak bakınma· 
ladı : 

"' Hakikaten babacığım, 
güneıin dotacatı yer, 

a&müı panltı içinde. 
"' Ben oraya baknwn kı
•. benim için onlar gelip 

Ben ıimdi gümüş pa
' altın panltılan sadece 

e görüyorum, sende bulu-

"' Fakat baba, yal ruz kı· 
bakmak kili detil, ufuk· 
da bakmalısın. Çtinkü 
düımanlarm, beklediğin 

, hep oralardan, o gü-
ufuklardan dotuP gele· 

Hele o son düşmanın, ~ 
düımamn. 

l\nayot reis suratını buruş· 

' Yaman -diyorsun- neresi 
? Sen babanı bilmiyor· 

tu halde? Böyle toy de· 
"'lerserilerine yaman demek 

onl8"", dua ~ ydlu 
denizde derı almalan, hem 

• İkiDci Beyler '°~ 
1'.ik putİIİ lthauı içinde 

: fmdr - ANA:DOUJ 
2116-..... k---~ 

ABONE ŞERAiTi 
1280, alb .,.1ı1a 780, 'ç 
•1hAı 500 kUl'Qftur 

a memleketler için 1e1aelik 
--... acnd 2'1 ... 
ıı...,.... s -...... 

duydum adını. vam editecddir. Yalnız Altay 
Mariya ara-sıra, suların tatlı Altmordu maçı, Altınordu ta

hışırtısını dinliyor, sonra meç- kımı bayram münasebetile 
bul birşey ararmış gibi, dik- Ankara"ya gideceğinden ya
katle ufukları tedkik ediyor- pılmıyacaktır. Bunun yerine 
du. O meyanda da boğazın· Altay - Göztepe Çe1d karlin 
daki madalyonla oynamaktan ile karşılaşmak için &ir haıır
geri kalmıyordu. Lkmaçı yapacaklardır. Lik 

Panayot reis, bunun farkına 111aç1annın saatleri ve IHıkem-
vardı : kri şu şekilde tesbit edilmiştir. 

- Canım, kızım, şu Türk A. talcırnları Alsancalc 
kızının madalyasını atamadın, stılttısıml& 
gitti. K. S. K. - Oemirspor, ha-

- Ne zararı var baba? kem Fehmi, Yan hakemi Ba-
- Hayır, zararı yok amma, ~a; Fehmi, Buca - Göztepe 

doğru da değil.. Sandığında ~akem Esad, yan hakemler 
bu kadar gerdanlıklar, inciler, Şahab, Şevket, Egespor • Bur
mücevherat ve saire var. On- aava hakem Ferid, yaft ha· 
lardaft kuHanl kemler Baha, Fefımi. 

- Gemi içinde onları takıp Bundan sonrtı tltı Alttıg-
ta ne olacak? Halbuki bu, hl· Göztepe ~ı 
sımlt bir madaCya imiş ve ta- Halk sahasmda 8. takım· 
ııyaea_, k~y kolay kor~u gel· lan, Altay • Altınordu, Buca
aıemuş, öiim gelmezmao. Her Göztepe ;Egespor _ Bttmava 
feliketi kalayca Mlatı,..ş. K. S. K: • Demtrspor. ' 

- Tirk. •eealal 
- Den.,.., bablam, ae Metalıaa• 'ın 

çıkar? ,., ı.. b . 
Paaayot reis, gizli bir ua- genç ~ e nıta esr. 

biyet iç.inde cevap verdi : "Bençhk yıkıcı anasır atey 
- Sen bilirsin! hine çahtmahdın." 
Mariya, babaawo kl2dığınuı Betgrad, 11 (Radyo) -

farkına vdrmııta. Aldırış et- Atina' dan bildiriliyor : 
medi. Esasen babası, ondan Yunan başvekili Generat 
fazla birşey yapamaz ve ileri Metaksas, Palas sinemasında 
gidemezdi. gençliğe hitaben bir nutuk 

- So11a 1'Gr - irad etmiı ve ezcimle demiş

Mmanpz Salih 
16 Seneye 
Mahklrnlyetl istendi-. 

Eşref paşa' da berber Alii
yeli Hüseyin'i öldürmekle maz
nun marangoz Cemal otlu 
Salih'in mabkemeaine dön 
Apce.zada devem edildi. &ı 
cebode iddia •kamını ifıal 
eden müddeiuraumi m•M'ini 
Şevki Suner, iddiasını serdet· 
mit, bu katil hadileainin ya
pıcı Hüaeyin adında birinin 
-evinde bulunan iki kadın yü
zünden vukua geldiğini ve 
suçlunun berber Hüseyin'i, 
yapıcı Hüseyin zannile takib 
ederek öldürdüp şahidlerin 
ifadelerinden anlaşıldı tını söy-
lem it, maznunun T&rk ceza 
kanununun 448 inci maddesi
ne göre onbeı yıl hapse mah
k6m edilmesini istemiştir. Mü
dafaa için muhakeme başka 
güne bırakılmıştır. 

/ngiltere bizimle 
anlaı malı iatiyor 
-Ba,ı 1 inci ••gf d• -

dutu gibi Türkiye ile de bu 
vadide müzakereye başlamak 
ve bir anlqma yapmak iste· 
mektedir. 

HikiimetiJniz, murahhula· 
nmızı t•bit etmiftir. Müı.a· 
brelere Londra aefarethane
miz deniz atet-i ile bir deniz 
~ ... edecektir. 

Dr. L. Sabri 
Epice eve! mOtleki tetkik

lerde buluDmak üzere Avru· 
pa'ya Iİtmİf olan güzide dok
torumuz Emraı11ariye hasta
nesi ser tabibi doktor Lütfü 
Sabri tehrimize dönmüt ve 
hutalanDJ, sene •ki ... tte
rinde, ikinci Beyler aokatın-

tir ki : 
- .. Büyük kralımız Sa Ma· 

iestle ikinci Jorj'un 4 akustos 
rejimini kabul ve başvekileti 
deruhte ederken, eveti sizi, 
gençleri düşünüyordum. Şim
diki nesil geçiyor. istikbal si-
1indir. Vatanın gençlere ihti· 
yacı vardır. Gençlik, aile, va
tan ve din aleyhinde çalışan 
yıkıcı anasırın türemesine mey. 
dan vermemelidir. Başımızdan 
geçen hadiseler bize nümune 
-0lmalı.iır. Memlekette gençlik 
teşkilitı lizımdır. Ve bundan 
maksad da gençlik arasında 

~tesanüdü temindir.,, 

Metabas'ın bu nutkunu 10 
bin talebe . dinlemiştir. Başve
kil; ayrıca İ§çi gençlere de 
bir hitabede bulunacaktır. 

İktrsad ve 
tasarruf haftaaı 

••••• 
-Ba,ı 1 inci sag/adtı

çekilecektir. 
i&llaHaf la i~inde mekteW.rde Hal·· 
~ , -
) evinde ıemailler, .konferanalarl 
müsamereler verilecektir. Parti ta
rafından da mohtelif yerlerde kilr· 
siller kurulacak ve hatibler eös 
eöyliyeoektir. Ça"fıda vitrilller y~rli 
~maUanmıala dtleaecektir. Evlerde 
miaf irler içia fınchk, portabl, 
Ayını.ah fı.ıt&ı ibun edilecektir. 
Koaııu kasaba ve kualardaki dost· 
lar araaında bunlardan hediyeler 
teati olunacaktır. Sinemalarda bu 
cerey~na uyff9klardır. Xalrveheae
ler.de de çay, kalmı yeriM koru 
._y..ıtrtmPSJP kuHuılıaaa li· 
zUlldır. 

-• .=l:Jl~~-..Jlli ~ mua111qebaaıainde ka· 
~ bule ..... 

Bu akşam aaat 20 de lise 
öğretmeni Necati Çiftçi tara
fından Halkevi saloqunda yer
li 111allar rağbeti arbrm-ta 
teşvik mevıuu etrafında bir 
koııferanı verilecektir. Bu kon-; 
fcranaı zengin bir müsamere 
takip e~. 

llttilalcikr ha!Jrlığı 6perek ~min etligorlar 
Cebelüttarık, 11 (Radyo) -

Asilerin Madrid'e kar.şı .askeri 
harelcetltti devam etmektedir. 
Asiler Madrıd'in muhasarastna 
çahşmakt.adırlar. 

Cenevre, 11 (A.A) - Por
tekiz'in; Fransız - lngiliz ta
vassut teıebbüsüne iltihak et
miş olduğu zannedilmektedir. 

Madrid, 11 <A.A) - ~i-
lerin taarruzları püskürtül-
müştür. 

Belgrad, 11 (Radyo) - Sa
lamank radyosunun bir teb
liğine göre, General Franko'
nun emrindeki .isi dc•nttnma 

Sabık kral __ .......... ,.._.._ 
Dün radyo ile 

lngiliz bayrağı taşıyan ve 
Madrid bükiimetçi\erine cep
hane götürmekte olan birkaç 
Rus vapul'UMI betwrntşttr • 

Paris, ll (Rady~ - Hav.u 
ajansmın Mac:Wid'-de yarahmaa 
muhabiri M. Şato'nun sıhhi 
ahvali iyiliğe y.ız tulmvştur. 

Pariı-Soir muha&iri mahtusu 
M. Lui Dö la Pre'ye gelince; 
aldığı yaralardan dolayı öl
müştür. M. Lui lteeü 34 ya
şında ve dört 90Cuk babası 
idi. Bu, ispanya hadiselerinde 
ölen üçüncü Franaz gazete
cisidir. 

Tayyare 
Piyangosu 

llir beyanname verdi - Baıı ii,;:; mlıi/etle 
• 39560 32319 33705 35513 35644 

Londra, 11 (Radyo) - Sa· 36116 

bık lcral 8 inci Edvard, lngiliz 200 lira kazananlar 
milletine hitaben radyo' da bir 3412 6J51 7082 7721 9362 
beyanname vermiştir. Bu be- IOOl6 11039 lll96 12437 1364.~ 

14113 11322 144,1 11649 19742 
yannamede demiştir ki: 21677 22658 23401 25078 25665 

- Bugün artık kral sıfatile 25907 26833 27427 28568 50145 
değil, bir vatandaş gibi lngiliz 30308 30664 33999 344'6 3S986 

35282 ~6'60 16921 37411 382&& 
milletine hitab edebilirim. Be- 38706 39063 39399 39561 38168 

rıim yerime kardeşimin tahta 100 lira lcazGAGAÜU 

geçmesi, bütün k•lbimle arzu 4288 5351 7057 7247 9199 
'ğ' b k 11331 14104 16215 20886 223'13 

ettı ım ir eyfiyettir. 25 sene 25M5 26105 30105 34618 3647 

süren Vcliahdlığım zamamn- Kimfer kazandı? 
da, devlet işlerinin ne ağır 12 bin lira kazanan mtttin 
bir şey olduğunu gördüm ve ~nda bir, parçası Annudlu'da 
tecrübe ettim. manifaturacı Ali ve Tcr2i Şe-

Tabttan feragat etmek hu- fika'dır. Bunlar 1200 tira ala-1 
s~undaki kararım, tamamen caklardır. 

arzum dairesinde olmuştur. ----------
1111 

Kardeşim;n, çocaklan ve aile- OORSA 
sile beraber mes'ud olarak 
yaşamasını, temenn; ederim. 
Ayni temennim, validem ve 
bütün ailt;ın içindir. 

Hükumetimle daima ahenk 
dairesinde ç11lı~ım. Aramızda 
hiçbir gün en ufak bir itilaf 
bile zuhur etmemiştir. 

Ben, daima vatanıma, mil
letime ve kralıma sadık ka-

lacağım. Hizmetime ihtiyaç ha· 
sıl olduğu gün, bana verilecek 

vazifeyi büyük bir zevkle ifa 
etmelC.ten biran bile geri kal· 
mıyacağım. 

Milletime ve yeni kralıma 
saadet dilerim. Cenabıhak si· 
zi ve kralı muhafaza etsin· 

Kaçakçılık· 
Ankara, 11 (A.A) - Geçen 

bir hafta içinde 2ümrük mu· 
hafaza örgütü 71 kaçakçı,'840 
kilo gümrük kaçağı, 62 kilo 
inhisar kaçağı, 2 silah, 8 fi
şenk, 263 T iirk lirası ve 79 
kesim hayvanı ile 24 kaçakçı 
hayvanı ele geçirilmiltir. 

Ozum satı9ları 
Çu. Alıcı K. S K. S. 

297 Jiro ve süre. 13 50 17 50 
198 J. Tara. mah.12 18 50 
133 S. Süleyma. 13 50 13 SO 
119 Beşikçi z. 15 50 l 7 
119 Vitel 15 125 18 50 
95 inhisar ida. 10 25 10 625 
46 A. R. üzüm. 14 50 15 
20 J. Kohen 21 75 21 7S 
19 K. Kinm 17 18 50 
12 J. Gozden 14 50 14 SO 
11 H. Besim 12 12 
9 M. Arditi 17 50 17 50 
6 B. Alazraki 17 75 19 
1084 

367836 
368920 

Zahire satltları 
Çu. Ginsi K. S. K. S. 

1210 Buğday S 4315 6 375 
325 Arpa 3 7S 4 375 
125 Susam 16 16 

23 Nohut 6 6 
41 B. Pamuk 49 SO SO 
20 H. ,, ~ 49 50 50 

12000 Ki. p. çekir. 3 10 3 10 
2107 Ken. ~ 250 480 

- 1Mtıde11 nıeı69d -
1937 senesinin ilk aylarında 

936 senesınde başlamış tesirlerin 
inkişafı görülecektir. Garp me· 
deniyetinin büyük, çok büyük 
bir .tehl;keye doğru lcoşttıtunu 
inkarda mana yokt\11". Vakta 
bunu herkes tekrarlamak'tadrr. 
Fakat ben siyasi tcblığlere , 
haberlere istinad ederek l>u 
kanaıatta buluaımyorunı, btla
kis ben, mümasil ve müşabih 
ahvale istmad ~diyorum : 

451 de Atilla'nın Gorler 
üzerine yürüdiiğü zamanın ay
nini bugün de görüyorum. 
Yıldızlar ın göklerde çizdikleri 
vaziyetler bunu göstermek· 
tedir. 

la,aaya' da başlamıı o&.n 
ciahili boğıışma ·heyhat, lci
bitecelc istidada aeDÜz göster
memektedir. Bu ilıtilif&n aÖA· 

diiriilmesi için .ender Jism 
ıelecektir. Ve -dılcça 4a 
veta-ıtt ke~ktir. Ba teia
likelerden bilhassa iki A~ 
milleti çok mutnarnr olacak
tır. Her iki tmtanz mihttea 
biri diterini 1skit etmeden 
evet çok vahim ihtifit1ar •· 
caktrr ... 

Yıldızların gösterdiğine g&re 
1937 de Fransız ricali çok 
müşkül bir devir geçirecek
lerdir . 

Milli veya beynelaıilel mü· 
him hadiseler 1931 kinuausa-
nisinde olmıyacaktu. 

13-t 4 Kinwauevelde arzın 
bizim nısfından gözülcmiyecek 
olarak ~eçocek bir küsuf mt>n
fi t~sirler bırakacaktır; 'kısa 
ve aeri olmakla betaber, bize 
tabii felaketler ve hareketi 
arzlar şelclinde tesir yapa· 
caktır. 

Bu felaketlerden Japon, Ma· 
lezya adalan, şimali Çia ço'k 
müteessir olacaktır. Ayni za· 
maada uzak şarkta İ>i~k ih· 
tiliflar çıkacak ve askeri bir 
monarşiyi tahrip edecektir. 

Maamafih 1937 sene.inin 
ilk üç ayı içinde, beteA,et 
için yarım asw bir sulh temin 
edecek mühim bir hidise ola· 
caktır. Zuhal ile Nepton'un 
menfi tesirleri 1936 dan bat
lamıştır ve 1937 ıenesi ipti
delarında da devam eaecek· 
tir. •GiEli Mrp., bu m6ddet 
içtn uaMİ ,aliyotkıi alacak 
ve çok büpk buhranlar do· 
ğuracakhr. 

Bu buhranlardan ~beşeriyeti 
sefaletten kurtaracak hareket
ler başlayacak, insanlar helki 
hM'kaç sene daha şurada ve 
burada! boğuşacaklardır. Fa· 
kat geniş biT fikir inkıllbı ta· 
hakkuk edecektir. 

1937 senesi lkiaunusanisi 
Sovyet Rusya için ço~ mühlik 
bir devir tefkil edeceitir. O 
kadar ki siliblannm talii ade- • 
ti buaafa utrayacak fakat son· 
ra lehine detişecektir. 

Bu kinunllMfti ayının nuhu
setindea diter memleketler de 
miteessir olacaklardır. Fakat 
riçalin göıtereceii dirayet ve 
ya dirayebizlilderden bütün 
sene müteusir kalacakbr. Eter 
sulh davası tamamen halledil
miş olmazsa, istikbal de ka
ranlık kalacaktır. F.ier, bu ilk 
müddet zarfında•ihtilil ve ka· : 
rıııklaklardan tevaklci imlcinını 
bulursak uzun ve emin bir 
istikbal elde etmit oJacata.z. 
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Kralın f eragatnamesi ve Kamaradciki münakaşalar 
- Başı 1 inci sahifede -

umumiye bakımından üzerime dü
feD vazifede terahi göstermedi~imi 
aanoeyliyorum, 

Bu eebebdeo bu sabah a~ağı
daki feragat vesikamı Cinızaladım. 

Biz, Büyük Briıaoya, lrlanda 
ve deniz aşın Britaoya dominyon· 
ları kralı ve Hindistan impar11toru 
eekizinci Edvard, Bu vesika ile 
gerek kendimiz, gerek evlı1d ve 
ahfadımız için tshttan feragat hak
kındaki değiımez kararımızı ve bu 
feragat keyfiyetinin derhal fili bir 
mahiyet alma ı hakkındaki arzu· 
muzu bildiririz. 

lobu ve ika 10 kAnunuevel 
1936 tarihinde aıağıda isimleri ya
sılı şahitler huzurunda tarafımız

dan imza edi)miıtir. 
F.dvard 

Kral ve imparator 

Bu devlet vesikasındaki im· 
za, .kardeşlerim Dük Dö York, 
Dük Dö Gleucester ve Dük 
Dö Kent hazretleri tarafından 
tasdik edilmiş bulunmaktadır. 

Başka bir karar almak için 
bana yapılan müracaatları il-
ham eden hissiyatı derinden 
takdir eylemekteyim. Kat'i bir 
karar almadan pekçok düşün· 
düm. Şimdi kararımı almış 
bulunuyorum. 

Her yeni bir talik prens 
Dö Gelles ve kral sıfatları ile 
hizmetlerinde bulunmıya ça
lıştığım, refahı kalbimin daimi 
düşüncesini teşkil eden mil
letler için muhakkak surette 
zararlı bir vazife telakki etti· 
ğim yolun tahtın ve impara
torluğun istikrarı ve milletle-
rimin saadeti için en iyi yolu 
teskil eylediği sarsılmaz ümi
dile sizlere veda ederim. 

Tahta cülusumdan evel ve 
sonra daima hakkımda göste
rilen derin muhabetin kıyme

tini derin surette hissetmek
teyim. Ve ayni derin muhab
betin ayni zamanda halefim 
hakkında da gösterileceğinden 
şüphe eylememekteyim. 

Arzum; 
imzaladığım devlet vesika

sının derhal mer'iyete gırme· 

sının geciktirilmemesini ve 
meşru halefim kardeşim Dük 
Dö York Hazretlerinin tahta 
cülusu için bütün tedbirlerin 
derhal alınmasıdır. 
M. Baldvin sözlerini 
Bitirince bir külçe 
Halinde koltul)a yıQıldı. 

Londra, 10 ( A. A) - M. 
Baldvin kralın tahttan feragati 
beyannamesini okuduktan son-

1937 senesinde büyük adam
lar arasında bir hükümdar 
ölecek ve bunu dahili karışık
lıklar takip edecektir. 

Diğer bir hükumet şefi ile 
milleti arasında had bir ihti
lif çıkacaktır. 

Uzakta bir hükümdar da 
oynadığı tehlikeli roller hase
bile tahtından mahrum kala
caktır. 

Belçika'da kral endişeli bir 
sene geçirecektir. 

M. Hitler'in mukadderatı, 
Napolyon'un sukutu zamanın· 
daki mukadderatile münase
bettardır. Fakat Göring'in yıl
dm parlayacaktır. 

ltalya 1937 senesinde bü
yük hadiselere sahne olacak· 
br. Papanın sıhhati için endi
şeler büyüktür. ltalya kralının 
da zayicesi hoşa gitmiyecek 
şekildedir. 

M. Mussolini'nin zayıcesı 
de M. Hitler'inkinin takriben 
aynidir. Maamafih M. Musso
lini kendisini tehlikeye atmı
yacak kadar dürbin hareket 
edecektir. 

- SON -

ra yaptığı beyanatta ezcümle 
demiştir ki: 

Daha Ağustos ve yahut 
Eylul ayında müşkül bir vazi· 
yet ihdas edebilecek olan bir 
boşanmanın yaklaşmakta oldu
ğunu biliyordum. 

20 Teşrinievelde krala, kral
lığın lngiltere· de biricik bir 
müessese olduğunu ve krallık 

tacının memleketin tarihinde 
çok yüksekte, her zamandan 
daha çok yüksekte bulundu· 
ğunu söyledim. 

Taç tenkide maruz bırakı
lamaz. Çünkü bundan müte
essir olmaması kabil değildir. 

Boşanmanın tehlikelerinden 
bahsettim. Çünkü o zaman 
herkes bu mes'ele ile meşgul 
olmağa başlıyacaktır. Boşan
ma kararı alındıktan sonra 
kralla 16 Teşrinisanide bu 
mes' ele hakkında bir kerre 
daha konuştum. Ve bu bayan
la bir izdivacın memleket ta
rafından tasvib edilmiyeceğini 
bildirdim. 

Kral o zaman bana: 
- Madam Simpson ile ev- · 

leneceğim ve memleketi ter
kedeceğim, dedi. 

Kral 25 Teşrinisanide beni 
huzuruna çağırdı. Bu arada 
bir uzlaşma aranmıştı. Morga
natik bir izdivaç yapılması 
arzu ediliyordu. 

Krala parlamentonun hiçbir 
zaman böyle bir kanunu tas
vib eylemiyeceğini söylemek 
mecb'1riyetinde bulundum. 

Kabine 2 Kanunuevelde kra
lın bu teklifi üzerine müza
kerede bulunduktan sonra do
minyonlarla temasa geldikten 
sonra krala morganatik bir 
izdivacın kabil olamadığını 
tekrar eylemek mecburiyetinde 
kaldım. 

Kral; bu reddi sürpriz ile 
karşılamadığını cevaben bana 
bildirdi ve artık bir daha bu 
işden bahsetmedi. 

Kendisi cidden kusursuz bir 
centilmen idi. Majestenin o 
zaman en esaslı endişesi taht
tan feragatının mümkün oldu
ğu kadar az karışıklığa badi 
olması ve kardeşinin tahta 
çıkmasının kolaylaştırılması idi. 

Majeste bu sabah bana bir 
not gönderdiler. Bu notta şun
lar yazılı idi: 

"Dük Dö Y ork daima iyi 
bir kardeş olmuştur: Eminim 
ki kral olarak imparatorluğun 
müzaheretine layiktir: Ve bu 
müzaheret olacaktır ... 

Bu son günlerde hepimiz 
kraldan bir karar almıya 
çalıştık. Bunda muvaffak ola
madık. Kararını bizzat kral 
kendisi almıştır. Bundan derin 
surette müteessiriz. Fakat ara· 
mızda bunun üzerinde hüküm 
yürütecek hiçbir kimse mev
cud değildir. 

Majeste 9 Eylülde kabine· 
nin son bir istirhamma, kara· 
nnda sabit olduğu ve ilave 
edecek hiçbir şey bulunmadı· 
ğı, cevabını vermiştir. 

M. Baldvin sözlerini şöyle 
bitirmiştir: 

Hepimiz sıkı saflar halinde 
şimdi yeni Kralın tahtı arka
sında toplanalım. Başbakan 
teessür ve heyecanında son 
sözlerini zorla söyliyebilmiş 
ve beyanatını bitirdikten sonra 
bir külçe halinde yerine otur· 
muştur. 

Avam kamarasında mü
nakaşalar. 

Londra, 11 (A.A) - Dün 
akşam Avam kamarasının cel· 

sesi tekrar açıldığı zaman dört 1 

mühim hadise olmuştur. 
Bu hadiselere, mustakil 

amele fırkası lideri M. Maks
ton 'un, amele fırkasına men· 
sub M. Vedgvood'ın, komü
nist M. Gallacher'in ve mus· 
takil amele fırkası mensubla
rından M. Buchananın söyle· 
miş oldukları nutuklar sebe
biyet vermiştir. 

M. Makston beyanatında 
son hadiselerin krallığın lngil
tere'ye bu asırlarda uygun 
gelmemekte ve büyük Britan
ya'nın Cumhuriyet istemekte 
olduğunu isbat eylemekte bu
lunduğunu söylemiştir. 

M. Maxton feragatnamenin 
milletin ve imparatorluğun 
Cumhuriyet istemekte olduğu 
şeklinde tadil edilmesi hak· 
kında bir takrir vermiştir. 

M. Vedgvood hükumeti kralı 
tahtından feragata icbar etmiş 
olmakla ittiham etmiştir. 

Bu beyanatlar birçk Meb'us 
sıralannda şiddetli protestoları 

davet etmiştir. 
Fakat gürültü M. Gallacherin 

Madam Simpson hakkında 
bazı bedhahane imalarda bu
lunduğu ve kralın medhüsena· 
sında ·bulunanların kaffesinin 
mürai olduklannı söylediği za
man azami haddini bulmuştur. 

Başvekil bundan sonra fe
ragatnameyi okumuş ve avam 
kamarası içtimaını tatil etmiştir. 

Londra. 11 (AA) - Yeni 
kralın tahta çıkması pazartesi 
günü ilan edilecektir. 

Kr
1
al Edvard bugün ihtimal 

Londra'yı : terketmeden evel 
radyo ile bir nutuk söyliye
cektir. 

Bununla beraber kralın öğ· 
leden biraz sonra· amiralliğin 
halihazırda Portsmouth' da de· 
mirli bulunan Enchantress yatı 
ile ecnebi memleketlere git
mesi muhtemeldir. Bu takdir
de kralın beyanatı ecnebi 
memleketlerden yapılacaktır. 

Son dakikalar 
Londra, 11 { A.A) - Dün 

akşam halk kütleleri Bukingam 
sarayı ile Marlborugh House 
ve York House'nin önünde 
toplanmış idi. Hiçbir hadise 
olmamıştır. Halk; defatla kral 
Edvard'ı ve validei kraliçe 
Mari'yi selamlamışlardır. 

Dük Dö Y ork akşam yeme· 
ğini kral ile birlikte F ord Bel
vedere' de yimiştir. 

Mali vaziyet 
Londra, 11 (A.A) - Royter 

ajansı bildiriyor: 
Sanıldığına gore sekizinci 

Edvard'ın tahttan feragatinin 
mali ciheti üzerinde hiçbir 
karar alınmamıştır. Muhtemel 
olarak Lancanstre ve Corno· 
ailles dükalıklarının varidatı 
sekizinci Edvardın emrinde 
bırakılmıyacaktır. Çünkü o 
varidatın yeni krala geçmesi 
lazım gelmektedir. 

Hükumetin parlamentodan 
senevi bir meblağ ist:mesi 
muhtemeldir. Maamafih eğer 
sekizinci Edvard şahsi geliri· 
nın kafi bulunduğunu ıma 
ederse belki buna da ihtiyaç 
kalmıyacaktır. 

Londra, 11 (Radyo) - ln
giltere 'deki hanedan buhranı 
bitmiştir. Bu buhranın hitamı 
bütün dominyonlarda büyük 
bir memnuniyet uyandırmıştır. 

Avusturalya başvekili par· 
lamentoda beyanatta buluna· 
rak, Avusturalya'mn lngilte'.e·I 
ye sadakat . ve merbutiyetinin 
baki olduğunu söylemiştir. 

Kanada'da da başvekil M. 
Makenzi de ayni şekilde be
yanatta bulunmuştur. Yeni 
Zellanda da hadisatın hitamını 
ayni şekilde karşılamış. Hin· 
distan' da kralın istifası haberi 
teessür uyandırmıştır. 

Paris, 11 {Radyo) - Seki
zinci Edvard'ın istifası ve yarın 
Dük Dö York'un altıncı Corc 
ismile İngiliz tahtına geçmesı 
lngiltere' de günün hadisesidir. 
Meclislerde kral Edvard'ın is· 
tifanamesinin okunması ve M. 
Bald vin tarafından izahat ve· 
rilmesinden sonra içtimaa m
hayet verilmiştir. 

Lordlar kamarasında da ha
diseyi Lord Halifaks izah et· 
miştir. 

Yarın sabah meclisler isti
f ayı tasdik edecektir. 

Lorıdra gazeteleri hadise 
tafsilatile dolu olarak neşre· 
dilmektedir. 

Kralın istifasından mütevel
lit teessür yeni kral Dük Dö 
York'un da kardeşine benze
mesi ve tahta liyakatı hasebile 
izale edilmektedir. 

Taymis gazetesi: 
"Kral Sekizinci Edvard'ın 

arzusu hilafına hareketlere ic
bar edilmesi, ruhanilerden 
mürekkep bir teşekkülün faa· 
liyetinin eseridir. ,, 

Demektedir. Deyli Telgrafta 
ayni esas dahilinde neşriyatta 
bulunmaktadır. 

Deyli Herald: 
Yeni kral da Sekizinci Ed· 

vard gibi halkın sevdiği bir 
kral olacaktır. işçi ve fakir 
sınıfı seveceği şüphesizdir.,, 

Demektedir. 
Matbuatın neşriyatı M. Bald· 

vin'in lehindedir. M. Baldvin 
çok müşkül bir vaziyeti, dür
binane hareketle tehlikesizce 
ıslaha muvaffak olmuştur. 

Deyli Ekspres: 
"Kralın istifasından başka 

buhranın hal çaresı yoktu. 
Maamafih bu hadisenin tarih
te emsali yoktur.,, 

Demektedir. 
Kral Edvard' ın İngiltere' den 

ayrılacağı söylenmektedir. Kra
lın lngiltere'yi terketmesini 
amir bir kanun olmadığı hal
de bu cihet tabii gorülmek
tedir. 

Paris, 11 (Radyo)- Siyasal 
mehafil, lngiltere kralı Seki
zinci Edvard'ın istifaaile meş· 
guldür. 

Bu sabah. öğleden sonra 
toplanan Avam ve Lordlar 
kamaraları, yeni kralın tahta 
çıkması hakkındaki kanunu 
tasdik etmiş ve kral 8 inci 
Edvard, saat 15,52 den itiba· 
ren krallıktan bilfiil uzaklaş· 
mıştır. Yeni kral, yarın (bugün) 
büyük ve mutad merasimle 
tahta oturacaktır. 

Tahttan feragat beyanna
mesi, dün Avam kamarasında 
okunduktan iki saat sonra ve 
Lordlar kamarasında da altı 
dakika sonra kabul edilmiştir. 

Bu sabah, (Forbe Belvedere) 
kasrında bir faaliyet vardır. 
Bağajlar hazırlanıyor ve mai· 
yette bulunanlar hazırlanıyor· 
du. Sabık kralın lngiltere' de 
ikametine mani olacak hiçbir 
kanun mevcut değildir. Bu· 
nunla beraber 8 nci Edvard, 
kendi arzusu ile İngiltere'yi 
terkedecektir. 

Bugün öğleden sonra saat 
14,40 ta sabık kralm hususi 
tayyaresi, pilot Şilden'in idaresi 
altında olduğu halde Hendon 
tayyare i~tasyonundan kalka· 

rak F orbe Belvt~dere inmiş ve 
biraz sonra üç kişiyi hamil 
olduğu halde semti meçhule 
uçmuştur. 

Sabık kralın nereye gide· 
ceğini kimse bilmiyor. Bir ri
vayete göre Viyana'ya gide· 
cektir. Roma'ya gideceğini 
söyliyenler olduğu gibi, Fran· 
sa'ya veya Amerika'ya hareket 
edeceğini zannedenler de var. 

Sabık kralın hususi tayya· 
resın kimlerin bindiği belli 
değildir. 

Lord Çorçil, son dakikaya 
kadar (F orbe Belvedere)de eski 
kralın nezdinde kalmıştır. Saat 
17 de başbakan M. Baldvin 
de gelmiştir. 

Tanterburi baş pekoposu, 
Maryork sarayına giderek va
lide kraliçe Mari'yi ziyaret et· 
miştir. 

Londra, 11 (Radyo) - ln
giltere'nin, cumhuriyeti kabul 
etmesi hakkında (Maks Önel) 
tarafından Avam kamarasına 
verilen takrir. 5 mu' afığa 
karşı 403 reyle reddedilmiştir. 

Londra, 11 (Radyo)-Lerd
lar kamarasının bugünkü top· 
lantısı, gayet seri ve sade ol
muştur. Mutad veçhile Komi
ser Lord ile diğer uç Lord, 
resmi ve hususi elbiselerini 
giymiş olduklan halde kama
radaki tahta oturarak: 

"Kral böyle istedi ve böyle 
oldu. Kendisi tahttan feragat 
etti. Yerine kardeşi Dük Dö 
Y ork geçti. ,, 

Sözlerini söyledikten sonra 
birkaç dakika sükut edildi ve 
müteakiben toplantıya son 
verildi. 

Alakadar yüksek mehafilde 

söylendiğine göre, sabık kra
lın ne maaş alacağı bilahare 
belli olacaktır. Yeni kral, bu 
miktarı ve sabık krala verile
cek olan unvanı kendisi tesbit 
edecektir. 

Sabık kral, şimdilik Vinton 
unvanile yadedilecektir. 

Londra 11 (Radyo) - Avam 
kamarasının dünkü toplantı
sında başbakan M. Baldvin 
sabık kral hakkında uzun bir 
söylev vetrniş. gerek prensliği 
zamanında ve gerekse kral ol
duktan sonra bıraktığı sempa
tinin ve yaptığı hizmetlerin 
hiçbir zaman unutulamıyaca· 

ğını söylemiştir. 
Londra 11 (Radyo) - lr· 

landa parlamentosu bugün 
toplanmış ve yeni kralı tanı
mıştır. lrlanda hükumet reisi 
M. Dö Valera, yeni kralın 
tahta çıkması münasebetile 
Londra' da yapılacak olan me
rasımın ayni de irfanda da 
yapılacağını Lond!a hükume
tine bildirmiştir. 

Bombay, 11 (Radyo)- Hin
distan Lordu, bugün 8 inci 
Edvard'ın tahttan feragat et
tiği hakkındaki beyannameyi 
okumuştur. 

Avustralya'da, yenı kralın 
tahta çıkması münasebetile 
her taraf kapalı bulunacak ve 
merasim yapılacaktır. 

Londra, 11 (Radyo)-Sabık 
kralın hususi katibi Lord Ber
nilov, Kan'da gazetecilere va· 
ki beyanatında, sabık kralın 
nerede ikamet edeceğinden 
haberdar olmadığını söylemiş· 
tir. Lord, madam Simpson'un 
uzun bir müddet için Kan' da 
oturacağım ilave eylemiştir. 

Söylendiğine göre, sabık 
kralın hususi katibi, tayyare 
ile Londra'ya hareket edecek· 
tir. Hareketinden eve~ madam 

Simpson için filim gösterilme· 
sine mümaneat edilmesini ma· 
halli hükumetten rica etmiştir. 

Yeni kral, yarm {bugün) 
sabah Sen Ceymis sarayında 
tahtta oturduktan sonra saat 
14 te Avam ve Lordlar ka· 
maraları toplanacaklar ve yeni 
kralın tahta oturduğunu ilan 
edeceklerdir. 

Yeni kral, pazartesi günü 
bir beyanname verecektir. Bu 
beyanname, beriki kamarada 
okunacak ve derhal cevap 
verilecektir. 

Londra 11 (Radyo) - in· 
gilterenin bütün hariç memle· 
ketlerdeki sefirleri, itimatna· 
melerini yeni kral namına ve· 
receklerdir. 

Berlin, 11 {A.A) - Gaze· 
teler kral Edvard'm tahttan 
feragatını iri" harflerle ilan ve 
bu mes'eleye büyük.bir ehem· 
miyd atfetmektedirler. 

Londra, 11 (A.A) - B" 
sabah çıkan bütün gazetelerin 
başmakaleleri kral Edvard'ın 
şahsına karşı derin bir sem• 
pati hisleri taşımakta ve yeni 
kralı hararetle selamlamakta· 
dırlar. 

Gazeteler son hadiselerio 
İngiliz kraliyet müessesesini 
hiçbir şekilde sarsmamış ol· 
duğunu kaydetmektedirler. 

Paris, 11 (AA) • - F ransıl 
gazeteleri umumiyetle kralıll 
tahttan feragatım günün el 
mühim hadisesi olarak telakki 
ediyorlar. Kral ile kabine arr 
sındaki itilafları mevzuu balr 
seden Matin gazetesi lngilterf 
imparatorluğunun tehlikeli olr 
bilecek bir buhrandan dahi 
büyümüş olarak cıktığını y..
maktadır. 

Jour gazetesi kralın şahsi' 
yetin deği$ebilcceğini fak•t 
kraliyetin istikrarım muhafaıl 
ederek Büyük Britanya'nın de' 
vamını temin edeceğini yas· 
maktadır. 

Er Nouvelle gazetesi de 
lngiltere' de bir buhranın met" 
cud olduğunun biran bile fal' 
kına varılmadığını hadiseni' 
şayanı kayd olduğunu yazmst 
tadır. Buhranın sonunu melll' 
nuniyetle karşıhyan Er Nod' 
velle gazetesi verilen neticeni' ı 
yegane çareyi hal olduğuoı' 
yazmaktadır. , 

Londra, 11 (A.A) - Seli' 
hiyettar mahafilin söylediği~ 
göae, kralın bir daha lngil 
topraklarına dönmemeği ta 
hÜd etmesi lazımgeldiği h 
kındaki haberin tamamile a 
sız, bedhahane olduğunuy 
maktadır. 

Londra, 11 (A.A) - Do 
şan şayialara göre kral Edv 
Danimarka'ya gidecek ve o 
da Holbach civarında pren 
Epik' e aid bir şatoda ikaJll 
edecektir. 

Roma. 11 ( A.A) -
zinci Edvard'm tahttan 
gatı lngiltere'nin ecnebi m . 
leketlerindelci mümessille 
yeni itimad mektupları te 
etmek mecburiyetinde bı 
makta ve bu ltalyan imp 
torluğunun lngiltere tarafın 
tanınması meselesini yeni 
ortaya atmaktadır. 

İngiltere elçisi 
Drummond üçüncü 
rak itimad mektubunu • 
decektir. ikincisi Beşinci J 
iun ölümü d olay.sile verilnı· 

Londra, 1 1 (A.A) -
henüz Fort Belvedere'de · 
met etmektedir. 



~Sayfa 7 __ ı:::m __________________ _ 

Hududlarımıza durma
dan asker sevkediliyor 

.. Başı 1 inci sahifede -
Paris, 11 (Radyo) - Bazı 

) lllahafil ve gazeteler İskende· 
8 tun ve Antakya mes'elesini 
t Fransa ile Türkiye arasında 

Türkiye ise, o tarihlerde 
Sancak'ın Fransız otoritesi al
tında muhtariyetini istemiştir. 
1921 itilafı Lozanda da nazarı 

Tasarruf Haftası 
Mün se yapılacak 

• 

bir ihtilaf şeklinde göster· 
r?ıektedir. Halbuki hakikatte 

n llles' ele Uluslar sosyetesine 
ait bir mes'eledir. Fransa bu 

ü muallak mes'eleye kat'i neti· 
u Cenin verilmesine taraftardır. 
a Çiinkü bundan sonra Fransa 

dikkate alınmamışhr. Sancak 
halkının muhtariyeti l kendile· 
rine mahsus bayrakları olması 
kabul edilmiştir. Türkiye esas 
itibarile ve hiçbir zaman Fran
sa'nın şimdi bıraktığı manda
yı da tanımış değildir. Bunun 
için bugün Antakya ve isken· 
derun halkının da hürriyetleri· 
ne kavuşması elzemdir. Çünkü 
Sancağın da hukuku Liibnan 
ve Suriye' den başka değildir. 

Peşin O /O .A a a 
Ve Türkiye'nin, müşterek tesa
tıüt siyaseti etrafındaki teşriki 

n· lllesaisi daha kuvvetli olarak 
le· devam edecektir. 

a· Roma, 11 ( Radyo) - Su· 
e· tiye' den alınan haberlere göre 

Antakya ve lskenderun' a mü· 
e· hiın miktarda asker, zırhlı 

1924 Mukavelenamesinde fs
kenderun körfezinde Türkiye
ye bir de ticari mahiyette ki
ralanması da vardır. 

Ancak: 12 Cumartesi 
1 Paza si 

an Otomobiller sevkedilmi~tir. 
ve Birçok Fransız zabitleri ha-

!• ı m· a skenderun'da bulunmak· 
ladırlar. 

Fransız - Suriye mukavele
sinde bütün bunlar unutulmuş 
ve Sancak hukuku düşünülme
miştir. 

istifade edebilirsiiilz 
ll l l l l l l l il il l l l 111111111111111111111111111111111111111111il1111111111111111 

günlerinde 

Bt1 Türkiye'nin de hududlara 
rin ttlühim kuvvetler sevkettiği 
'ın hakkında muhtelif membalar
m· dan habl!r alınmaktadır. 
eni ANADOLU - Roma rad
ta· f0sunun verdiği haberin son 

hkrası tamamen yanlıştır. Biz 
rin I enüz böyle bir harekette bu

Türkiye hükumeti bu vazi
yeti kabul etmemiştir ve bu 
mes'elenin ilanihaye muallakta 
kalmasına taraftar değildir. 
Bunun için mes' elenin Uluslar 
sosyetesinde nihai şekli alma
sını istemektedir. 

Bay a ~vvel 
·ni Unrnuş değiliz. 

5~1• Roma, 11 (Radyo) - Ga-
jetelerin neşriyatına göre Ulus

ftalyan gazetelerinin Anka
ra' da me·ısuk men abiden al· 
dıklarını iddia ettikleri haber
lere göre Türkiye'nin bu 
mes' eleyi sosyeteye vermesi 

Yalnız iki gün kalmıştır. UNUTMAYINIZ. 
ar sosyetesi konseyi ruzna

sıt ttlesinde ispanya mes' elesin
alıl1 ~en başka lskenderun ve An

erı kya mes'elesi de vardır. 
kkİ F' tansız'ların noktai nazarına 

ara· ıÖre 20 teşrinisani 1921 de 

sade iktısadi mecburiyetlerden 
değil, askeri hududlarının em· 
niyeti ihtiyacından doğmuştur. 
Bundan başka büyük bir Türk 
kitlesinin bulunduğu ve Türk 
olan bir sancağın esaret al· 
tında bulunmasına imkan ol· 
madığı da ileri sürülmektedir. 

Süıner 
ah· . ranklen Buyun tarafından 

tert 1ttızaJanan Ankara itilafında, 
ol•· ~llriye ile Türl<iye arasındaki 
ahi Udud kat'i şekilde tesbit 
yar: )~ilmiştir. Bundan sonraki 

111Mta gümrük, affı umumi, 

İstanbul, 11 (Hususi) ıı_ 
Antakya'daki Türk'lcr sıkı bir 
kontrol altına alınmıştır. An-

l • ". • • "'' • : t • • ;.: ;:;_ !i ' •ı. ' r · ·~ .. • t ; ı · - ~ ; · • '· "' · • I,; : ' · · · . . . . . . .. .._ .· 

bsi· ~~lliyetlerin (!) hukukunu ve 
ktl lırk'lerin Suriye' de ikamet

fatl ~tinin temin ve kolaylaştırıl· 

takya' da yüz kadar Türk tev· 
kif edilmiştir. 

Moda 
Gec; va ta kadar ac;ıktır. 

de' llıası vardır. 
yat' Bu son kısımlarda Antakya Başı 1 inci sahifede 

\ıe lskenderun Suriye hudud· razlanna alaka kfıf i dı•gil ıniılir? 
- • ' : • • : : • • • • • : • ~ ~~ ~.,: • • • • • ~ ~ ' • • • • • • • ..; ~ ; • f 

dt ~ dahilinde kabul edilmişt.ir. fktısad ve ıasurrufun hiçbir vakit arrufu: Dah:ı çok, zamandan ta ar-
"ak ·d b h . t l nafakudan, giyecekten, kömürden ruf, ıcıubellikten iktı aılıı vanr. 

me\I' S at ı ari ir mu tarıye ı e ppılma ı demek olmadığını ıekrur Mcmlckeue daha pek çok işlt>nıne· 
far k~cak Türklerinin dil ve edelim. Yedigimiı. kendi memlckc- miş topraklarımız. meydana çıkarıl· 

. ., llltürler·ı temı·n edı.lmek ka· · · · h ınamııı madenlerimiz, inki~af etıne-enı1· b tımızm wa sulü, gi) diğiırıiz kentli . 
\Jl d·ı • t• fi b •k 1 mia !18Uayİİınİz Vardır. llerŞC)'İ de~·· mal." e ı mış ır. a rı ·a arı mızın ınıımıılfitı, körııu-. • · 
F' !etten bcklemekıensc bunları nıey· 

e..,. S ransa 25 nisan 1920 de rümiiz kt•ndi!oraklarımızın malı ol- k d 
1 

k "' ı)aua 'lıkarııra ev ete arzetme ve 
NoıJ' lıriye mandasını aldıktan (lukton sonrn, ta arruf. hunları hol bu sııreıle kendimize i~, kc.:cnıize 

eni~ '
1
onra, 1921 deki mukavele bol earfetmektir ve annık bu ilıti- para temin etmek, i,te bııglioc göre 

ı b yaçlorın teminindr.a arta koltını J.:a. ilr.tı~aıl ve taqıırruf, bir krlinıede: 
ğu .. ~ e u hukuku Suriyeye temin " . . b. 

,,v ra gun ıçın t fi Cok '"'lıcınak, bueücün modası bi-'lrniştir ve Fransa mandas\ ır ara 
0 ayırmak ı•ck • '" v v 

I tabii olarak faydalı olur. zim için bu olmalıdır ... 
Seli' l~ında bulunan Suriye'de biri Bence bugünün iktı ad ve ta- R. N. 
·ğ'l11 G Ubnan diğeri Suriye olmak ,-----------------____ , 1 ~I ~ere iki mü.,takil hükumet 1 9 3 7 ngı lcs· . . h 1 v b ısını azır amaga memur 
t~B ~ ~dilmiştir. Bunun için Suri· 

'1~ )eden bu Sancağa hususi bir 
85 

4ekil vermek mümkün değildir. 
uy \iinkü bu, Suriye'yi inhi1al 

~tr 
1
, ırmek olacaktır. 

Do ~ 1921 itilafında bu sancağa 
dvar lısusi ve siyasi bir şekil ve
e or' tılınesi hakkında bir kayıt 
ense ~?ktur. Ayni zamanda siyasi 
kaıtl ır muhtariyet bile düşünül

llıemiştir. 
Se~ l'ürkiye'nin -noktai nazarı 
fe doğrudur. 1931 deki Ankara 

tilAf • • d k d• ll. ına ıstına etme te ır. 

Suriye Fransa tarafından 
~skeri şekilde işgal edilmiştir. 

bırl lı işgalin hukuki mahiyeti 
P' d. helidir. 1921 itilafı, iki 

fınd' evlet arasındaki harba niha· 
enid re~ vermiş ve iki taraf asker· 

etınin çekilecekleri hatları 
~0stermiştir. 
b· Türkiye'nin Suriye' de yerli 

. aft bır veya iki devletle yapılmış 
cı ~ 1

" müzakere veya mukavelesi 
ilnı1f ~0ktur. 1921 itilafı Fransa ile 

~~ ~lPılmıştır ve Sancak meselesi 
~e 1 '-rta muallak olarak telakki 

'dilmi~tir. 

TÜRK HA VA KURUMU 

Yllbaşı piyangosu 
ADET LiRA 

1 Mükafat 400,000 
1 " 100,000 
1 İkramiye 500,000 
1 .. 

200,000 
1 .. 

150,000 
1 " 100,000 
1 " 70,000 
1 " 60,000 
1 " 50,000 
1 " 30,000 
1 .. 

20,000 
1 " 15,000 

10 " (10,000) 100,000 
20 " (5,000) 100,000 
60 " (2,000) 120,000 

100 .. (1,000) 100,000 
400 " (500) 200,000 

8000 " (50) 400,000 -8600 2,715,000 
500 Mükafat -

9100 -

Müzayede ile 
fevkalade satış 

13/İlk kanun/936 pazar gü· 
nü sabahleyin saat 10 buçukta 
Reşadiye tramvay caddesi de
niz tarahnda 1042 No. lı ev· 
de maruf iki aileye ait f ev· 
kalade lüks ve nadide mobil
yaları açık artırma suretile sa· 
tılacaktır. 

Satılacak mobilyalar meya· 
nında fevkalade lüks 2 adet 
büyük ve küçük boyda kristal 
camlı ceviz kütüphane, fzmir 
San' atlar mektebi mamulatı ce· 
viz kristal camlı büfe, dört köşe 
açılır yemek masası, ve altı 
adet iskemlesi, (G. Pohl Ber
Jin) markalı piyano, emsalsiz 
mavun iki kapılı aynalı dolap, 
bronz ve nikelajlı ikişer kişi-
lik direksiz karyolalar ve som
yaları, komudinular, halis Mun· 
dus Avrupa sekiz parça ka· 
dife kaplı salon takımı, ŞP.m-
siyelikler, sigara sehpaları, 
kadifeli bir kanape 2 koltuk, 
2 divan, kısa orta uzun dal
galı gramofonlu 7 lambalı 
(Garod) markalı radyo, emaye 
banyo, yeni bir halde Singer 
dikiş ve nakış ayaklı makine, 
yeni bir halde madeni soba 
ve boruları, Amerikan dıvar 
saatı, çay masası, büyük ay-
nalı jardinycra, şeminc ay· 
nası, yeni bir tabure piyano 
için, istorlar, bakır mangal, 
Sahibinin sesi çanta gramofon 
ve birçok Türkçe plakları, 
aynalı ceviz tuvalet, basma 
manzaralar, perakende muh
telif Avrupa İ!'kemleleri, ko· 
luna şapkalık, eteier, salın
caklık, kadife masa örtüsü, 

Aydın Nafıa Müdürlüğünden: 
Aydın - Muğla, yolunun dalama varyantı kısmında 8191 

lira 04 kuruş keşif bedelli kaldırım inşaatına istekli çıkmadı· 
ğından yirmi gün daha uzatılmıştır. 

Eksiltme 28/ 121936 pazartesi günü saat 15 te vilayet cncü· 
men odasında yapılacaktır. Bu işe ait eksiltme şartnamesi fen· 
ni sartname Bayındırlık işleri genel şartnamesi keşif evrakı 
Nafıa miidürliiğiinden görebilirler. Muvakkat teminat 614 lira 
33 kuruştur. isteklilerin teklif mektupları Nafıa müdürlüğün· 
den alınal:ak ehliyet vesikası ile ticaret odası vesikasını mez· 
kur günde encümen reisliğine vermeleri ilan olunur. 

12 19 22 26 1480 

• 
peşkirlik, ut, gayet lüks bü
yük sarı mangal, derspenç ve 
birçok halı kilim ve kıymetli 
seccadeler vesaire birçok lü· 
zumlu eşyalar açık artırma 

-Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 
izmir • Birinci beyler sokağı 
ElhamrarSineması arkasmda 

Telefon : 3479 -suretile satılacaktır. 

Fın:atı . kaçırmayınız! 
Fırsat artırma salonu 

Aziz Şınık 
Telefon: No. (2056) 



... 12112/936 ----... --------mm.-Slll!mıamı:mın11mm1?:1m::am 
W. F. H. VAN-
DerZEE& CO. 

V.N. 
AMERiKAN EXPORT LINES 

11EXMOUTH,, vapuru 18 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

.. EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor. NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

"EXTAVİA,, vapuru 5 ikin· 
ikanunda bekleniyor. NEV

YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

"EXCALIBUR,, vapuru 18 
1 nci kanunda PiRE' den BOS· 
TON ve NEV-YORK için 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MlDEL· 
HA VSLiNLINJE 

OSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 16 

ilk kanunda bekleniyor. IS· 
KENERIYE, HAYFA, DİEP· 
PE ve NORVEÇ limanları 
için yükliyecektir. 

SERVİCE MARITIME 
RUMAiN BUCAREST 

Şinıdi Osraın anı

pullerinde aydınlık ku v

veti Dekalunıen ile, ve 

a.z sarfiyat te111 i.tıatı da 

Vat ile B·österilnıektedir. 

Çalzşdarı bir nıasa için 

65 (DLnz) lik bir Vsrarn 

ooj a111pulu iktiza eder. 

/Jelia l 11 menli 

A 
ampuluıula asgari sar:fiyut Viıt ifo gösterilmi§tir. 

"DUROSTO R,, vapuru 23 ı•---~5i:imıo:mii~Elilec1u:aı:S1111iii!iE=:1s:1111Slllll3li5E::;;J2!S::-m:I~mm-11m-:ı;mzmm211 
ilk kanunda bekleniyor. KÔS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
aktarması olarak BELGRAD 'a 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakında bir taahhüde girişi

lemez. Telefon No. 2008 2008 
................ ıımı: ..... 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

"ORESTES,, vapuru 10 bi
rinci kanunda gelib yükünü 
tahliyeden sonra BUGGAS. 
VARNA ve KOSTENCE li· 
manlnrı için yük alacaktır . 

.. BACCHUS,, vapuru 14 
birinci kanundan 19 birinci 
kanuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanları için yük ala· 
oaktır. 

"ORESTES,, vapuru 28 bi
rinci kanundan 3 ikinci kanu
na kadar ROTTERDAM, 
AMSTEDAM ve HAMBRG 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LINES 
"SMALAND,, motörü 10 

birinci kanunda ROTTER· 
DAM. HAMBMRG, GDYNIA 
ve SKANDINA VY A liman
ları için yük alacaktır. 

"ISA,, motörü 21 birinci 
kanunda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve SKANDINAVYA liman
ları için yük alacaktır. 

''AASNE,, vapuru 4 ikin
ci kanunda ROTTERDAM, 
HAMBURG ve SKAMDl
NAVY A limı.nları için yük 
alacakbr. 

SERViCE MARITJME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 16· 
birinci kanunda MALTA, 
MARSIL YA ve CEZAi RE ha
ralcet edecektir. 

"PELEŞ,, vapuru 24 birinci 
kanunda MALTA ve MAR-

Jlır -

Olivier v E Şürekası 
Lim'.ted 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees bina ı 

Tel 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 
··THURSO,, vapuru 20 ikin

ci teşrinde Londra, Hull ve 
Anvers'ten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpol ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda Londra, Hull ve An· 
versten gelip yük çıkara cak 
ve ayni zamanda Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru 10 bi
rinci kanunda Liverpol ve 
Svanseadan gelip yük çıka
racaktır. 

GENERAL STlM 
SIL YA'ya hareket edecektir. "PHlLOMEL,, vapuru 18 

- ı!.-

= 111111111111111111111111111111.. Doktor ~ıllllliııııııııııınımıııııı = 

~ A. Kemal Tonay 
=Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahassısı 

Basmahane istasyonu knrşıımıdaki dibP-k sokak başında 30 -ayı· = = lı ev ve nıuayenchaııP.sirıcle qabalı sanı 8 den akşam saat 6 a kadar = 
=: ha$talıırını kabul eder. = 
- l\Iürae:ıaı e<lcıı lınııt::ıl::ırn yapılma ı luzınıgdcn Mir ınhlil:it ve 

mikro kopik mlııı)enelcri ile vncmli lı:ıstalara ppılnııısına cc.vza = 
gönilen Pııomotoraks mua}cnchanesirıde muııtazıııııan yapılır. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111 

He e ic Lines 
Limited 

Hamburg - Bremen, Rotter· 
dam -- Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, iskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo -Egytian Mail 

cektir. 
Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 7 5 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

manları için "VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Yolcu ve yük kabul ede. ikinci teşrinde gelip Londra 
İlandaki hareket tarihlerile için yük alacaktır. Marsilya ve lskenderiye için 

navlunlardaki değişikliklerden Tarı'h ve navlunlardakı· de· 9600 l k C · c· 

Line 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 
Umumi Deniz Acentahğı 

• ı· k b ı tonu " aıro ıty,, va: 
acenta mes u ıyet 8 u etmez. ğişikliklerden acenta mes'u- ?uru her ay Pireden munta-
Daha fazla tafsilat için ikinci livet kabul etmez. 'k' f h k d 
k d d FRATELL SPER 

zaman ı ı se er are et e e-

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 3171 

~ uı Hl,) a L:ılı.Lynğlnnuııı en lıulis.idir. Şerbet gibi içilir~ 2 defo &üzülwüşıur 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat E za es· 
U.ışdurak Düyük Snlepçioğlu lııını kartı ında 

2 ve 20 komprlmelik ambalajlarda 

, bulunur, 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisli~in timsali 

olan m markasını arayınız. 

Hükumet Civarı 

İzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir müstahkem mevki satın a1ma komisyonundan: 
1 - Menemendeki piyade alayının bir senelik ihtiyacı için 

186,000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartnameyi görmek istiyenlcr alay satın :ılma komis· 

yonunda görebilirler. 
3 - İhalesi 24/ 1.nci kanun/936 çar.şamha günü saat 15 te 

alay satın alma komisyonunda icra olunacaktır. 
4 - Muhammen bedeli 22,878 yirmi ikibin sckizyüz yctmİŞ 

sekiz lira muvakkat teminatı 1716 bin yediyüı onaltı la 
liradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaıet odasında kayıtlı olma· 
ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve '' 
3 ündi maddelerindeki belgelcrile birlikte ihale gürı ır 
ve saatından en geç bir saat evvel teminat ve teklif : 
mektuplarını Menemen Askeri satın alma komisyonunıı 'İ 
vermeleri. 8 12 17 22 1444 "e 

t.ıi 

İzmir harici askeri satın alma ilanları ~ 
I~ 

Burnava Tümen satın alma komisyonunöan: ı .1 
1 - Burnavadaki alayın ihtiyacı olan 55,000 kilo un kır 

palı zarf usulile münakasaya konulmuştur· ~ıı 
2 - Kapalı zarf usulile müakasası 25/12/936 cuma günlİ ~e 

saat 11 de yapılacaktır. ~c 
3 - Umum tahmin tutarı 6325 lira olup muvakkat tenıi· ~ıı 

natı 475 liradır. tı 
4 - Şartnamesi her: gün komisyonda görülebilir. ıa 
5 - isteklilerin muayyen vaktinden bir saat svvel teklif ~ 

mektuplarını Burnavadaki Askeri satın alına komis' 
yonuna vermeleri. 8 12 18 22 1437 ~· 

or on a ı - .. - .. - ......... -ıcm ...... _ .. ______ .... i• 
CO vapur acentalığına müra- p • ş b 
caat edilmesi rica olunur. , u•• r'ıen aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, bö 

Telefen: 200412005/2663 ' rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


