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· iltere kralı Edvard dün heyecanlı bir nutuk söy 
erek milletine veda etti ve tahtından ayrıldı 
iinasebetle av~m kamarasınd~ he~~canl! 1 SANCAK DAVAMIZ yf FRANSIZ .llADYOLARI 
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Y:;~;;~ ~ Fransız Tü;.kiye ile dost-
tin tarihcesini anlattı iuğun devamını istiyor 
----- _-?x, •• oo ! İşkence ve zülum devam ediyo~ hududa yeni 
kr~J Edvard ecnebi bir memlekete gidecek fakat henüz gideceği k •• d • 1 100T"" k d h t k•f ec1·1d• 
bıt· edilmemiştir. Sabık kral şahsi gelirinin kafi bulunduğunu ı ~~"'-"-~~_!~_~r ar ur a a E:V 1 1 1 

t ~se parlementodan tahkikat istenmesine lüzunı kalmıyacak TA(lARRUF 
--~------___,;--.. •• .. oo•••• •• •' 

eni kral bugün merasim, HAXf ~SI 
• 1 h 89şvekil nutuk 1 

. lıe ta ta oturacaktır verecek 
--..__,~---~-,..,,__.,..~~- .. ~~~~~~~~~-

.. dın feragatnamesini ve Baldvinin izaha tini ve bütün taf silAtı 
aşağıdaki satırlarda okuyacaksınız . 

12 ( Hami ) - l distan imparatoru Sekizinci 
lrzuıiyle tahtından Edvaı d, bu vesika iJe gerek 

,eden lngiliz krah S. 1 kendimizi, gerek evlid ve 
linci Ed•ard 12 de ahfadımız için tahtak feragat 
lbilJetine bir veda hakkındaki değişmez kara· 

'Gylemiştir. rımızı ve bu feragat keyfiye· 
llutuk münaaebetile ti ?J in derhal fili bir mahiyet · 

insa Londra alması hakkındaki arzumuzu 
tını doldurmuştu,.. bildiririz. 
· 'r ki bütün Londra İşbu vesika 10 kanunevvel 

'-kaklara dlkllmllşttl. 1936 tarihinde aşağıda isim-
bir heyecan vardı. Jeri yaıılı şahitler huzurunda 
'1ıci Edvardın sesi tarafımızdan imza edilmiştir. 

vakitte hoparlörde EDVAR O 
KRAL VE iMPARATOR 

·ilci Edvard titri yen ... 
• Şunu anlamanızı 

ediyorum ki " diye 

ıı feragata tekad· 
'den bidiselere kısaca 
etti. lngiliz milletinin 
oJmaıı için ea balisa

•'-~luiei tekrarlad. Ye
"ttak olan kardetine 
\ tösterilmeaioi temen-

' ~ cümleleri daha büyük 
\ )ecan içinde dinleodı: 

Allah sizi takdis etsin 
.. ~ lcrah berıeyden ma

llıın" diyerek sözlerine 
l-~ .. di. 
~liltere balkı, krallarını 

bir jheyecen içinde 
~ dı. 

1
1tAGATNAME: Lon
~ (A.A) .._ Kral Se-

. Edvardın tahttan fe
r: beyannamesi ıudur: 
U'ldan avam kamarasına 
~il ve dakik m6zakere

ıonra, pederimin ve· 
tberine cülus ettiiim 

feragata karar ver· 
Sizlere kat'i ve geri 

t kararımı bildiriyorum. 
, .. _ h . t' . 
,"llDın e emmıye ını ta-

gALDVIN 
den şurasını hatırlamanızı 
rica ederim ki bir hükümda
n~ omuzlarına lçöken yük o 
derece ağırdır ki bu ancak 
benim 1 içinde bulunduğum 
ıeraitten ayrı şerait dahilin
de iktiham olunabilir. Bu 
ağır vazifeyi müessir bir su
rette ve ıahsen memnuniyeti 
mucib bir tarzda yapamı· 
yacağımı tam olarak bildiği
mi beyan eylemeklel menafii 
umumiye bakımından fizeri
me düoen vazifede terahi 
göstermediğimi zanneyliyo
rum. 

Bu sebebden bu sabah 

BALDVIN DiYOR Ki : 
Londra 10 (A.A) - M. 

Baldvin kralın tahttan fera· 
gatı beyannamesini okuduk
ian sonra yaptığı beyanatta 
ezcümle demiştir ki: 

Daha ağustos ve yahut 
- Sonu 4 üncüde -

·---~-·---izmirde ne yapılacak? 

Ankara 11 ( Huıusi ) -
Başvekil Tasarruf haftası 
münasebetile vereceği nutuk 
bugün saat 15,30 da radyoda 
neşredilecektir. 

*** 
Şehrimizde saat 15 de 

Cumhuriyet abidesi etrafında 
muazzam bir tören yapıla· 

caktır. 

Ue mildrik olarak, yal
~ 'aiUetlerimin aldığım ka
. "' beni bu kararı almı
ltbar eden esbabı anlaya· 
~ ıu ümit etmek iıuerim. 
~ ~at hislerimden bahıet
ııtemem, Fıkıt ıiller .. 

atağıdaki feragat vesikamı 
imzaladım. 

Biz, büynk Britanya, Irlan· 
da ve deniz aıırı Britanya 
dominyonları kralı ve Hin-

- Adanadaki kızımdan.haber alamadım acaba boiul· 
du mu çıldıracak gibiyim.. . 

- Merak edecek ne var •. Onda o hafiflik varken muhak-
kak 111yua yGZUn~~ ~!ll!'F.ı~ 1 

Istanbul 11 (Hususi) -Ha~ · sevkedilen askerler cebre• 
leb ve Iskenderundan gelen 1 Türk evlerine yerleıtirilmak-
haberlere gö e. Sancak bu· tedir. 
duduna yeniden asker sev- Receb kaptanın idaresinde 
kedilmektedir. Hacılar köyti· Sannağa a-etirilen aıkerler 
ne 150 kişilik bir müfreze Türk halka zalimane da•raa· 
könderilmiştir. Kırıkhana maktadırlar. 
dört zırhlı kamyon gönderil- FRANSA NE DiYOR? 
miştir. Fralı sız devlet radyolan da 

lskenderunda 100 Türk Fransa kollektif emniyet bak· 
hakkında yeniden tevkif ka- kındaki kendi telikilerİll• 
rarı verilmiıtir. Fransa ve kaydsız Ye ıaraız ittirik et• 
Suriyn askerleri Türklere mekte olan Türkiye ile me•-
karşı tazyik ve iıkenceye cud münasebetlerin idame-
devam etmektedir. Suriyeden sini istiyor " demektedir. 
------~~-------ı::::~--~----~-----~--

T. Piyangosu 
Dün çekilen numaralar 

lstanbul 11 ( Husuıt ) - lardır. 

Tayyare piyangosunda kaza· 21769 numara 
nan numaralardır: 

34673 Numara 

40,000 
lira kazanmııtır. Bu numara
nın son iki rakkamı ile ni
hayet balan bütila biletler 
ikiter lira amorti kazanmıı· 

15,000 lira kazanmışt&r 
Bu numaraların son iki 

rakemı ile nihayet bala 
bütün biletler ikiıer lira 
amorti kazanmıılardır. 

12000 lira 1724 numara,. 
3000 lira 28678 22556 n11· 
maraya. 

- Sonu 4 tıadlde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... 
Bu ihmal ve likaydi niyat 

bulmalıdır 
r::1 irkaç gün evvel ıehrimizde s~ssiz s~d~sız bir facia 
L:ııl oldu. Basmahaae istasyonu şefı lbrahımın on ilç ya-

tındaki oğlu Muzaffer sokaktan geçen havagszı borusun~ 
ana liğımından eve ıızan havagaıı ile boğ'ularak can ver~. 

Henliz genç bir mekteb talebesini se11iz saduız feci bır 
ihmal ve llknydi yüzünden kaybettik .. 

Bundan bir kaç ıene evvel de Şaphane sokatında •)'ili 
ıekilde bir hldiae oldu, bir ıahis zehirlenerek &lmlftl. Bu 
jhmal ve llkaydiye bir nihayet verilmelidir. 

- S..a 4iaeicle -



tllalknılull 1 i•ci KA•••_. 
- tsz 

Korkunç ve iğ-
• • renç cınayetın 

Meş'uİn ve mel'un faili nasıl 
yakalanmıştı ? .. 

Bir yaz gecesi ay, henüz 
tlıiacak olan güneşin parlak 
ziyasına mevkini terketmek 
üzere iken, Yeşilköy istasyon 
merkezi feci bir ş;mendifer 
kazası Yuku bulduğunu tele
fonla zabıtaya bildiriyordu. 
Şafak atarken hatti teftişe 

çıkan şimendifer bekçileri, 
raylar üzerinde kafasız bir 
ıenç kız cesedi bulmuşlardı. 
Cesedin başına üşüşenler hep 
birden: " zavalh genç kız 
llmüş 1 " Diye mırıldandılar. 

Filhakika cesedin vaziye
tine nazaran hidiaeye başka 
nıina verilemezdi. Çünkü baş, 
ıövdeden o derece münta
zam bir surette ayrılmışb ki, 
bu şekilde bir vak'a ancak 
kızın boynunu sureti mahsu· 
sada raylar üzerine koyma
sile kabil olabilirdi. 
Yarım .saat sonra memu

rin zabıta hadise mahaline 
l'elmişti, Bunlara taharri me
muru Necib reyaset ediyardu. 
Cesed bir arabaya konuldu. 
Taharri memuru arabacıya: 

- Kabristana gideceğiz 
tliye bağırdı. Fakat bir müd
ıiet sanra kalabalıktan ayrı· 
Jınca: 
-Poliı dairesine çek! ku· 

mandasını verdi. Ve vaka
aan iki saat saat sonra za
bıta tabibi polis dairesinin 
hususi bir odasında genç 
kızm başsiz cesedi üzerine 
•iilmiş, onu kemali dikkatla 
muayene ediyordu. Taharri 
memuru Necib sabırsızlıkla 

muayenenin neticesini bek
liyordu. Bir aralık doktor 
'2a,ını kaldırarak dedi ki: 

- Mesele tavzih ediyor. 
Ôlünuün üzerinde pek yakın 
ltir zamanda ika edilmiş 
izaleibekir alaimi vardır. 

~afa, ustra gibi gayet keskin 
llir aletle kesilmiş, boyuu 
kemiği bili müskilat kopa
rılmıştır. Katil, kafayı bir 
eperatör gibi şayanı hayret 
bir maharetle kesildikten 
sonra, trenin teketleklerile 
koptuğu zannını tevJid için 
üzerinde bir kuyumcu gibi 
ustahkla işlemiştir. Ha<Hse-
nin müretteb bir suikad 
olduğuna şüphe yoktur. 
Çünkü bu, bir kazadan iba
ret olsaydı, maktulün kafa
sınıda hat üzerinde bulacaktı. 

- Kafanın bir lokomotif 

tarahndan katedilerek uzak· 
lara ve sürüklenmi' olmaaı 
gayrı mümkün mü? 

- Bu şekilde gayrı müm
kündür. Çünkü o takdide 
biç olmazsa boyun etlerinin 
bir miktar ezilmesi icabeder
di. Bundan başk hadisenin 
suikasd eseri olduğuna dair 
gayet mühim bir emare daha 
var: Kızı bulduğunuz mahal
de hiç kan gördunuz mü? 

- Ancak birkaç damla. 
- Şu halde kızın damar· 

larındaki kan nereye gitti? 
Bir damJa bile kalmamak 
üzere maktulün bütün kanı 
boşalmışbr. 

Taharri memuru doktordan 
aldığı bu izahat üzerine bili 
teehhür işe koyuldu. Elbise
sini değiştirerek ihtiyar bir 
dilenci kıyafetine girmiş ol-
duğu halde Yeşil köyde ce
di~ bulunduğu mahal etra
hnda keşfiyata başladı. Bir 
müddet dikkatle zemini ara
pıktan noua eğilerek yerden 
birşey kaldırdı v~ bir " düğ
me .. ,. Diye mırıldandı. 

Filhakika elinde şimendi
fer memurlarına mahsun 
markalı bir düğme tutuyor· 
du, Bu sırada şimenClifer bi
letcisi olduğu üzerinde res
mi elbiseden anlaşılan kor· 
konç çehreli birisi ansızın 

memurun önüne çıkarak: 

(Sonu Yarm) 

-·-
Kuduran kadı
nın sağlam 

yavrusu 
Fransada bir kadın klduı 

köpek tarafından ısmlmıştır. 
Kadın kendini tedavi ettir· 
memiş ve az zaman sonra 
kuduz hastalığı kendisinde 
başgöstermiş. Tedavi edilmi· 
yecek bir halde iken Pastör 

-4-

Hemen ayağa kalkarak caketini arkasına ge
çirdi ve dişarıya fırladı 

Artık kararı vermiştim. ğım polis mahkumları tevkif· 
Onları kendim kurtaracak- haneden hapishaneye götü-
tım. lki kişinin daha katili rürken kendisine baklaşhm. 
elmak istemiyordum. Bu Mahkumları bırakmasını, 
'-enim için bir gaye olmuştu. bunun, bana, karşı bir borç 

Bir şey yapmağa karar olduğunu söyledim. 
Yerdim mi kendimde önüne -- imkanı yok! dedi. 
reçilmez bir kuvvet duyarım. Cene kenpimi kaybetti~ 
Yalnız plinımı·muvaffakiyetle koca bir - taşı kaldırdığım 

RAMAZAN 
FIKRASI ---oo---

1 
Kişki beş tane 

olaydı 
Horoz akıllı birinin dört 

karıaı Yarmış. Bir kümeste 
kapathğı bu dört tavuk ara
sında kavganın, diditmenin 
önüne geçmek için horoz 
efendi düıünmllş taşınmış bir 
mavi boncuk tılsımı keşfet· 
miş. lık peşin küçük karııile 
baş başa kaldığı hoş bir sa
atta kesesinden kemali ehem
miyetle iri bir mayi boncuk 
çıkarmış: 

- Al karıcığım, demiş. 
Bu mavi boncuğu koynumda 
canım gibi saklıyordum. En 
ziyade seni sevdiğim için 
bunu sana veriyorum. Sakın 
ötekiler duymasın ! 

Bu nutku o bir karilerine 
de okuyarak onlarada birer 
boncuk vermiş. Böylelikle 
herbiri kocalarının en ziyade 
kendisini sevdiğine kanmış. 
adamcağız bir müddet başı 
dinç olmuş, keyf sürmüş. 

Ara sıra dört ortak arasında 
bir hırıltı baş yerdimi, horoz 
efendi köşeden : 

- Boncuğun hatırı için 
olsun susun beyaholarf diye 
öter zavallı tavucuklar de 
te pelerden çaylak geçmiş 
gibi bu mubarek boncuk 
hürmetine heman susarlar
mış. Gene bir güo en kü
çüğüyle ortanca arasında 
biç yoktan bir ağıı dalaşı 
başlamış, efendi ber mutad 
boncuğun başı İrin diye ara
ya girmek isteyince kadın 
bir kat daha parlamış, koy
nundan boncuğu çıkardıj'ı 
gibi koc•sına fırlatmiş: 

-Al boncuğunu başına 
çal, demiş, şimdiye kadar 
bunun için susuyordum utık 
illallah, ne sabrım kaldı ne 
ta katım. 

Ötekiler tabii bu boncu
ğun iç yüzünü derhal anla· 
mışlar, onlarda koyunlarından 
boncuklarını çıkarıb yem 
saçar gibi horozun kafasına 
atmışlar, ve dört yastık 
düşmanı derhal kocaları 
aleyhine ittifak etmişler, 

adamcağızı, sokağa atmağa 

karar vererek, yaka paça 
tutmuşlar, ikisi birer baca-
ğından diğer ikisi birer 
kolundan yapışıp üst kat 
merdivenlerinden indirmeğe 

başlamışlar. Fakat ıavallmın 
açıkta kalan başı tak, tak 
merdiven basamaklarına 
çarptıkca herif hem yapma· 
yın etmeyin diye yalvarır, 

liı derhal öldü. Diğer polis· 
ler yetişti. Ben kaçlım. Mah· 
kumları kurtaramadım. idam 
edildiler. 

Anladınız mı doktor? Kur
tardığım polisi öldürmüştüm. 

işte o gündenberi buradan 
dışarıya çıkmadım. Heman 
ayağa kalkarak çakeHni ar
kasına geçirdi ve doktorun 
eJini sıkarak dııarıya fırladı. 
Doktor arkasından koştu 
ise da o çoktan uzaklaşmış 
kapıyı açık b1rakmıştı. 

Doktorda ayağa kalktı. 
Paltosunu giyerek dişarı 
çıktı. Bir iki adım atınca 
dört bet kişinin köşede bek-

tatbik edemedim. Kurtardı- polisin kafasına indirdim. Po ... 

çiden bir şeyler sorduğunu 
işitti. Bunlar polislerdi. Gali
kofu arıyorlardı. Safanof 
geçen bit araba)'8 •tladı. 

Askeri ve nıülki tekaüd ka
nununun bazı maddeleri 

deeiştirildi 
Değişikliği aşağıya koyuyoruz 

DUNYADA , 
NELER 

OLUYORJ 
. li 

Kırk senedir dernır 
Askeri •e mülki tekaüd ı 4 - Kıt'adan yagud mül- duran gemi 

kanununun ikinci maddesi ga Sanayi mektebinden ye- o n~ilterede 189~ d•kl~ 
şu ıekilde tadil edilerek vi· tişmiş olan subayların (1455 pılan TaYer Brıç b• 
liyete bildirilmiştir. numaralı kanunla askerime· rüaü yapıldığı zaman, cek 

Tekaüp istihkak müddetı mur unvanı almış olan men- köpriinün altından i~çe er• 
aşağıdaki fıkralarda göste· subun ve memurini askeriye gemilerden birinin kopr bl'" 

rilen tarihten başlar: dahildir) duhul ~tarıhinden. çarpmak ve bir tehJi~e k r 
1 - Kara ve Deniz Hrbi- 5 - Evvelce mevcud ikin- sule getirmek intimalnıe Wt 

ye mekteplerinden çıkanlar ci sınıf ihtiyat subaylariJe şı köprünün yanıbaşı~a teb" 
için bu mekteplere duhul sonradan yetiştirilen ihtiyat gemi koymuşlardır .. B~r ,, .. 
tarihinden, subaylarının ( askerlik bari· like olursa bu gemınıo 1 rd" 

Harb senelerinde Harbiye cinde geçirdikleri zaman dıma koşması kararlat~ rk 
mektebine bilfiil dahli olmı- nazarı itibara alınmak üzere) mışhr. Köprü yapılalı ~~ 
yarak açılan talimgiblardaa askerlik hizmetine ilk girdik- iki sene olmuştur. 1'ır~ ',_ 
yetişen subaylar talimgiblara leri tarihten, sene içinde biç bir ~0 .. 
duhul tarihlerindeu. 6 - Evvelce Harbiye mek- olmamış ve gemi de ye 

Harita Abzü Tersim mek· tektebi muadili olarak diniz den kımıldamamıştır. J 
tebinden yetişenler yarsubay· talebesi unvanile çıkmış Traş olan hey~e •df 
lığa nasıbları terihinden. bulunanlar icin deniz talebe· o ngilterede Hastillf bit 

2 - Askeri tıbbiye mek- liğine terfi eyledikleri muzaffu Giyom'00 1ıel 
tebi tahsilini bitiren tabible· tarihten, heykeli vardır. Bu be',Jb 
rin subay nasbından dört 7 - Evvelce Çarkçı ame- yakın zamana kadar 5' )•'" 
sene evvelki taribtan. liyat mektebinden çıkmış idi .. Fakat yakın ıalll•11 ., .. 

3 - Askeri eczacılar, kim· olanların bu mektebin birinci da Giyom'un bayatıo~:d.0 
. yager, diştabibleri ve baytar· şakirdan sınıhna geçtikleri kalsız olduğu anlaşıldıgt tt•f 

ların usbay nasbından üç tarihten, heykelin de sakal kısdl1 

sene evvelki tarihten. - S-0nu 4 üncüde - edilmiştir. ~ 

jGö;O.;ö~; .... ç~~~~;; .. -y~;~~;1 
................................ .,.. ...................................... ~et 

Ad f IA k t• ı birdir ve nehir taşar. Hepi- J ları açılebilirdi. Zaten bit 
808 e 8 e 1 , miz biliyorduk ki Seyhan sene taıan nehir ovad• ıft 
~ eyb~n taştı. İsm«:t İoö· hatta her sene . taşar. Bunu çok tabii mecralar aÇ~Ji-

. lc:.I nünun son ~e.ftış ve bildikleri için 200 bin dönüm bu degajman işini keJI ıo 
ır!adın~a? sonra ıçınd~ e~ üsttünde çalışan Adanalılar ğinden kolaylaştırmıştı· li" 
guzel ısbhsal ve endustrı suyun az veya çok geliıine senede bir buruk milY00 .c 
- 'dl • • • b" ••tt-.,•• - T • b., 
umı e~ım~zı uyu ugumuz göre bir nevi düşeş ziraati ra harcıyan su idare•• dl• 
en ver~mlı topraklarımızı ba- yapıyorlar. tohumu toprağa işlerin hiçbirini yapoı• f" 
sarak ınsan, hayvan, tarla, zar gibi atıyorlardı. idarenin tek bir sandalı •• 
çiftlik, ~ed, ev.! ~~Jübe, neye Adanalı bir çiftçi bana dU'. Gazetelerde 16rd0~: 
rastgeldıyse onune kattı, 1 tt "N h . .k. 'ki d k .. k dal bU - dü b v d k d kt an a ı: e rın ı ı yanına ı e auçu san 
sur , og u, ır ı, yı ı ve . dl 1 ı 
Ad -ı- w 1 k 1 k yapuan se er, suyun çin· mut ar ... " 01 

anayı 0 um, çıg 1 
' aç 1 

' deki kumun rahat yayılma· Muhabirlerimizin yaıJ•tl al 
sakatlık, bataklık, enkaz ve . ld w • h . t tk'kl 1 k datıO' . manı o ugu ıçın, ne rın ya· e ı e meşgu ar a • 
harabe halınde bırak1p çıktı. ., h b" k d b d b' ad t ,, 

"Seyhan bir sudur su bir tagı er sene ıraz yü se- a, un an ır mü e , ,t 
' l ' d O · · d b" l Ad d k" C mbur•1 tabiat unsurudur tabiat şu- ıyor u. n sene ıçın e ır ve ana a ı u f" 

, f k . B 1 b' L' b' . . b .,,, ursuzdur yaptıg., 101 bilmez· metro ar ettı. öy ece ır· muua ırının gene u _:.;1 .. 
' ' k k 1 d b' d b - 1 daf'"= insana rızkını da verir ölü- ço no ta ar a ne rın yata- ı:u a ve u muta ea 11 .. 

münil de: besler büy' ütür ğı ovanın seviyesinden 75 detle ısrar eden bir ya'Slb•" 
, , t' k k t . ... pi ,. 

yaşatır, boğar kırar, döker; san ım yu arıya çı mış_ır. nın . gazetemızde çıktıl'; " lıi 
çünkü tabiat şuursuz ve kör Bunu gayet iyi biliyorduk. na haber verdi. Deaıe yYell 
bir kuvvettir. Elden ne ge· Tasavvur ediniz bir kerre: Seyhanıo taşmas~, ıuu• t•o 
lir? diyenler bulunacaktır Böyle büyük feyezanlarda tahminleri ve hesapları • ,~ 

r"abiat şuursuz ve körd~r ovanın üstüne nehrin bütün ummadık bir felaket olıP 
savleti!e hücum etmesinden ama insan şuurlü ve basiret-

lidir. Seyhanın üzerine ilk tabii ne olabilir? Hep bu 
köprüyü kurduran İmpa a- korku içinde idik. Nihayet 

başımıza geld•. Ovanın irva 
tor Jüstiniendenberi insan ve iskasına bir türlü karar 
biliyordu ki Seyhan bir ne-

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

hemde şöyle haykırmış 1 
Ah ne olurdu şeriat beş 

tane almağa müsaade etse 
idi hiç olmazsa be~iocide 

verilmediği için bu netice 
bekleniyordu. Baraj ve saire 
gibi masraflı işler yapılmasa 
bile, hiç olmazsa birkaç yüz 
dönüm arazi feda edilerek 

kafamdan tutar beni azabtan nehrin dolambaçlı yerleri dü-
kurtarndı. zeltilebilir, degajman kanal-

Odasına gelince rahat bir 
nefes aldı. Başından geçen 
korkular1n sebebini ameli 
prensiplerine göre izaha 
çalışıyordu. Fakat asabmın 
hassasiyeti buna mani o\u
yordu. bütün bunlar birer 
büyük istifham İşareti halin
de beynime asılmışlardı. 

Beş dakika geçince gene 
bir saat evvelki korkuyu his· 
setmeğe başladı. Gene içine 
bir titreme geldi. Bu sefer 
daha fazla korkuyordu. Ge
len kadm bir cesed değil bir 
ruhtu. Fakat bu öyle mi idi. 
Bunu birltürlü tayin edemi
yorgu. Böyle düşünürken 
gece ıofade sert bir ayak 
sesi iıitti. Kapmın tokmağı 

ıeae yavaı yavaı çevrildi. 

Doktor bu kadar korkuya 
artık tahammül edemiyece~ 

ğiıii zennediyordu. Kafası 
ateş iğinde idi. Kalbi intiza
mını kaybedecek derecede. 
çarpıyordu. Kapı açıldı içe
riye kara, uzun boylu bir 
vücud girdi. Bu Kalikoftu. 
Doktor rahat bir nefes aldı. 

J(alikof yalyarıyordıı: 
- Doktor doktor . 

rıca 

ederim. Köleniz olayım. Mec· 
ruba yardim ediniz. lztırabı
mı tahfif ediniz. 

- Han~i mecruhu ? Yine 
bini mi vurdunuz? 

GaJikof, ayakta ·'.sallanıyor 
bir hayal gibi~ duruyordu. 

- Yardım ediniz. Teırih 
tiyatrosunun önünde yabyor. 

S•fanof inandı. Yeni feli-

mışbr. tiıtİ 
Aditnanıo başlıca se~~e , .. 

yapan pamuk ziraatimııı t lfJ• 
mukipliğine bağlamıf11 1 ı: 
Seyhanın taşması ilk o~~· 
dığı gibi son da oloı•Y8 ap· 
tır ve bunu evvelden dDf ,. 
mek bir kehanet değil, 'ı
dece bu bahtsız topr• ı;s 
karşı artık hiç ihmal ve 1 

götürmez bir vazifedir· A 
PEYAMi S~ 

. , ... 
ket ona kuvvet vrmit t• 1-
fe hissi kendisine hakiıı> 0 

muştu. 

lkisi de şo)[ağa • hrlad•!:: 
Şiddetle esen rüzgar Y0 

6
, .. 

rını kesiyor, Yağan kar g tat 
lerini dolduruyordu. J?0 1' fi" 
Galikofu yolda kayettı. . 
yatroya gelince, karla~~ 
üzerinde yatan mecruhu g 81' 
dü. sokak fenerlerinin ıilll y
ziyası mecruhun yüzilDÜ,;

0 dnılatıyorda. Bu Galikof · 
Doktor hayretle bir sayb• 

kopardı. . e 
- Galikof siz ha! D•Y 

telişla sordu. f'ılf 
- Evet doktor benİlll• .. 

iyi ettiniz de geldiniz. BOW! 
irademle siıi , . düşiindtl!O• 

..... Soau 4Gacüdc -:: 



~**ı**~~*! Bayram Hediyesi 

E.!~?M'!!~~ En~?; i s. F eYid 
için 

'r alnıı Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi dört gün it 
~•ıurkanın unutulmaz yıldızı POLA NEGRI ve meşhur )t 

ıı Kazal'ları tarafından harikulade bir surette yaratılan )t 

Ni0SKOV A - ŞANGHA Y ~ 
~tk karşısında kadın - analık hisleri karşısında kadın ~ 

• ~>:_a saraylarının ihtişam ve sefahatlerinden sonra ih- )t 
hlal maceraları •e Don Kazaklarının nefis şarkıları )t 
AXRICA: )f. 

· lürlt donanmasının Yuna .. ~ 
nistanı ziyareti ~ 

~ramunt Jurnalda en son hadiseler ~ 
~~~~~ft~~~~~~~~~~~~ 

'rt.ikroskop gösterir ki 

1 . 
l: 

GÖZLERİN 1\1UHAFAZASI ANCAK 
~ (( PERFA PUNKTUELL » 
~lk ~am)arile kabildir, her cins en tık ve sağlam 
\ ı çerçiv~leri ve güneş gözlükleri İzmir Kemeraltı 
~t oteli alhada Nafız Gözsrördiiren saat ve gözlük 
e bulursunuz. 

KAMÇIOuLU 

Cilt ve Tenasül hasta lıkJarı Ye 

elektrik tedavisi 1 İzmir - Birinci beyler sokağı Elhamra Sineması B, 
\;,;,z arkasında No. : 55 Telefon : 3479 [tj 

~ınir k;b;:clı;;i~;~;-Üjd;~ 
IDüddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 

~'!~rak yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvit
~.~krar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rağbe
\j .•~an Bebe ve Başar marka Paket Bisküvitleri güzel 
'-•zıo CD iyi bisküvitlcridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi asmalı 
mescit cami karşısında 17 4No,da 
Dcrvim Bisküvit yapım yeri: 

lsmail Atamer. 

~*k***:t:ldf:l:**:Jt**:t**=*:A::A:>t 

DOKTOR 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğır' 

x-
~ 
M 
~ 
)t ,. 

~ hastalıklar mütehassısı >+ 
\ lllahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ 
3o sayılı ev ve muayenehanesinde sabııh saat 8 den )t 
~ nı saat 6 ya katlar hastalar1nı kabul edet. ~ 
.liracaat eden hastalara yapılmas• liumıelen sair ~ 
dit ve mikroıkopik muayeneleri ile veremli hasta- ot( 
Yaptlmasına cevaz rörü)en Pnomotoraks muayene- j1 

eczacı başının 

Meşhur kolonya ve esans ve 
Pudra ve krenılerini tercih ediniz 

Hediyelik 
)"eni şiselcrini çok beğenecek çok 

beğendireceksiniz 

i\IEI~KEZ: 

s 
Şifa 

---'!lera.---

ER 
• 

eczanesı 

Hükumet sırası 

l İLİ 
Neş'eniz', h1yatınızın zt.vkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunma'iın teınin edecek a ncak 

ı arıdır. 

9 Evlül Baharat Deoosu 
. J 

- Telefon 388:l 

12 1 inci Kanun 

Milyonlar KişesineR 
Koşunuz 

• 

Bu defa UGURLU~ kişemizden; 14741 numaralı bilete 
200,000 lira isabet etmiştir. Müteaddid defalar da 
bir çok vatandaşları servete kavuşturan kişemizden 

Yılbaşı piyan20 biletlerinizi 
Mutlaka bu uğurJu ( MiL YONLAR ) kişesinden alınız. 

~iuhterem ınüşterilerimize 
Bir cemile olmak üzere ve müjdeyi yetiştirmek için en 

büyük radyo temin edilmiştir. 

İzmirde Keçeciler caddesinde 134 numaralı Milyonlar 
Kişesi sahibi HAYRİ AKDÖLEK 

ir~~~~~~ ... ~~~~~~-a 

~ HUSEYIN KAYIN 1 
~ Zarif, tem-iz, ~;cuz n1obilye~i f 
~ Yemek ve yatak odaları fevkalade kurulanmış 1 
~ kerestelerden yapılır 
~ Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. 
~ Şekercilerde numara 26 
~~2..c:.tıl~~&:.Ullil::LIS .. Jı;:t:Sk:.t=(~ 2 .,.il 

aa•a•&•6~Aa•Ai~aaaea•a, 

DOKTOR 

m. şevki uğ·ur 1 
BıRıNCı SINIF • 

Dahili hastalıklar mütehassısı .. .. 
Almanyanın Hamburg üniversitesinde~okumu~. Haıta- .. 

fi larına ber sabah saat d~~uıa kadar ve öğleden ıoara • 
~ birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. • 
G Muayenehanesi : Beyltr sokağı bay Memduhuu abo- • 

ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. • 
~ [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansıı:lık, za- 9 

yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastaJıklans 

~lif ................ ~ ..... ... 

' llıaatazaman yapılır. Telefon: 4115 ,. » ~E ~ .. • • • • • • • • • • .... • • :! 1 
~~~~~~~~~~~~ t?l • TELEFON 

IDJ'.'liill• 

Halkapınar Kumaş Fabrikasının Kemeraltınd. a H. ükümet karşj.sında numara 24 m 
H b 

~. Moskova opera sanatkarlarının çevirdiği kahkahalar filmi 
Mevsim .. dolayısiyle yeni çıkardığı kumaflar: [•l iÇ ır yerde şuhesı yoktur ~ 
ğlam i m 2 - Kırık hayatlar 11 

~ E CLAUDETTE COLBERT'in en nefis filmi 

Zarif ! . Tabarin Saz ~ Bundan baıka Türk Donanmasının dost Yunanistan• zi· 

V 
_ ~ ~. yarati ve bu münasebetle Yunanistanda yapılan merasim 

e Ucuzdur 1 Gazinosu Elhamra sineması itsalindeki eski Ziraat bankası ~ AYRICAt: 
S I mahallinde açılmıştır. f zmirin en iyi ve en şerefli bir yerinde titl Paramunt ( Dünya havadisleri ) 
atış yer eri bu yüksek ve nezih gazino sinesine aileleri de kabul ede- 8 

ti kordonda 186 numaradaffŞARK HALI T. A. Ş. 5 bilecek b!r tarzda tesis edilmiştir. En büyük musiki ustad- Ş] 
Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu~ ları ve en mP.şhur hanende kadınlar bu sevimli yeri bir kat ~ 
' Jm ~ ldada:şen)endirmiş_ve şereflendirmiıtir. 

SEANS SAA TLARI 
Hcrgün ikide cumartesi pazar günleri 12 de baılar 1 



. .-. } " ' 

:afıa Müdürü 
1 fıa müdürü Turhan Ber
ıa - Soma yollarmı teftit 
rer ıeriye dönmüştür. 

Kızıl var 
~ar117akada bazı yerlerde 

, 1 baatalığı görülmüştür. 
• 
;Hıllkevinde 
M •• • a·sa .ere 

1 
Halkevinde buğün akşam 
at 20 da lise öğretmeni 
J Necati Çiftçi tarafından 
•li mallarına rağbet ve ar-
Ağa teıvik mevzuu etra-

;.;da bir konferans ve saat 
,.30 da da müsamere veri
cektir. 

)oktor Lütfü 
Sabri 

Emrazı sariye hastahanesi 
•t doktoru Lütfü Sabrinin 
.vrupada yaptığı seyabat-
ıa avdet etmiştir. 

Valimiz 
• 
lstanbulda 

lıtanbul 12 - Valimiz 

1 
:azb Güleç lstanbula geldi. 

•Tayyare 
'Piyangosu 

- Baıtarafı 1 incide -

ı l 000 lira kazananlar 
.33369 18747 23445 16728 
38181 

: 500 lira kazananlar 
36116 29560 12563 3818 

• 35513 32319 24753 33703 
• 293 7219 9952 15065 

35344 15247 10149 16103 
200 lira kazananlar 

14113 30145 7082 13649 
30208 25078 35868 10085 
11039 38288 35282 38168 
33999 37411 27427 20684 
21677 7721 19742 14441 
38206 6354 8362 14649 
28568 3412 12437 25665 
11196 22628 30664 25906 
26833 39063 

1.00 lira kazananlar 
34512 33898 12500 12096 
39399 36187 34494 20487 
9984 14104 9379 30502 

14902 26677 36460 
31725 32814 14322 
27773 3986 9199 
36921 19179 21974 

7247 37425 32778 
22987 26105 24821 
12933 11331 30749 
25645 22363 27669 
34415 36108 34018 
30537 27280 35012 
2712, 20886 16215 

16436 
39478 
4288 

16340 
5351 
7674 
7057 

39433 
29245 

50 lira kazanan]ar 
1103 748 5881 35545 

25077 2490 6239 12198 
28756 7619 15594 34363 
38648 38629 34602 18005 
4075 19479 35990 4964 

13586 16495 19296 35344 
2012 

Gene tayyare piyan-
gosu iki vatandaşı 

zengin etmiştir 
1724 Numara 12000 lira 

lıazanmıştar. Bu ikramiyeyi 
Ali ve terzi Şefika kazan
mııtır. 

Bilet Armutluda Ahmed 
Sevin ve lbrahim kişesinden 
abnmııbr. Alan ve satanları 

kutlalarız. 

(llallua Suı ı 

Adana su baskını 
Adanad şimdiye kadar 1172 dane ev yıkıldı 

Ali Çetinkaya Adanaya 
gidecek tedbir alınacak 

lstanbul 11 (Hususi) - Seyhan henüz tamamile tabii haline avdet etmemiştia. Maddi 
zarar milyonlrrı bulmaktadır. Köylerle irtibatı temine çahşılmaktadırı Hükumet su ışını 
intizama koymak için mühim tedbirler alacaktır. Nafia vekili yakında Adanaya gidecektir. 

Şimdiya kadar yıkılan evlerin yekunü 1172 dir. Adana felaketzedeleri için Adanada ya-
pılan yardım 15 bin lirayı geçmiştir. • 

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

General F ranko öldü mü? 
Londra 11 - General Frankonun, aldığı bir kurşun yarasıyle öldüğü Madridden bildiri· 

liyor. Bu haber hakkmda başka biç bir malumat abnamadı. 
00000000000000000000000000000000000000 ooooooooooaoaoo ~ 

Sabık kral bir nutuk sövliyerek milletine veda 
etti ve tahtından ayrıldı 

- Baş tarafı 1 incide -
eylul ayında müşkil bir vazi
yet ihdas edebilecek olan 
bir boşanmanın yaklaşmakta 
olduğunu biliyordum. 

20 teşrinievvelde krala, 
krallağın lngiltere 'de biricik 
bir müessese olduğunu ve 
kralhk tacının memleketin 
t•rihinde çok yüksekte, her 
zamandan daha çok yüksek
te bulunduğunu söyledim. 

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

Boşanmanın tehlikelerin
den bahsettim. Çünkü o za
man herkes bu mes'ele ile 
meşgul olmağa başhyacaktır. 
Boşanma kararı alındıkta n 

sonra kralla 16 T eşrinisanide 
bu mes'ele hakkında bir ke
re daha konuştum. Ve bu 
bayanlabir izdivacın memle
ket tarafından tasvib edilmi
yeceğini bildirdim. 

Kral o ıaman bana: 
- Madam Simpson ile 

evleneceğim ve memleketi 
terkedeceğim, dedi. 

Kral 25 teşrinita:nide beni 
huzuruna çağırdı. Bu arada 
bir uzlaşma aranmıştı. Mor
ganatik bir izdivaç yakılması 
arzu ediliyordu. 

Krala parlamentonun hiç 
bir zaman böyle bir kanunu 
tasvib eylemiyeceğini söyle-
mek mecburiyetinde bulun
dum. 

Kabine 2 Kinunevvelde 
kralın bu teklifi üzerine nıü
zakerede bulunduktan sonra 
dominyonlarla temasa geldik· 
ten sonra krala morganatik 
bir izdivacın kabil olamadı
ğını tekrar eylemek me::cbu
riyetinde kaldım. 

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

Kendisi cidden kusursuz 
bir centilmen idi. Majestenin 
o zaman en esaslı endişesi 

tahttan feragatının milmkün 
olduğu kadar az karşıhkbğa 
badi olması ve kardeşinin 
tahta çıkmasının kolaylaıtı
rılması idi. 

Majeste bu sabah bana 

bir not gönderdiler. Bu not
ta şunlar yazıla id : 

"Dük Dö Yark daima iyi 
bir kardeş olmuştur: Eminim 
ki kral ularak imparatorlu
ğun müzaheretine liyiktir. 
Ve bu müzaheret olacaktır.,, 

M. Baldvin lsözlerini fÖyle 
bitirmiştir: 
Hepimiz sıkı saflar halinde 

şimdi yeni krahn tahtı arka
sında toplanalım. Baıbakan 
teessüı ve heyecanında son 
sözlerini zorla söyliyebilmiş 

ve beyanatını bitirdikten 
sonra bir küJçe halinde ye-
rine oturmuştur. 

AVAM KAMARASINDA 
Londra 11 (AA) - Avam 

kamarasında dünkü celsede 
münakaşalar olmuştur. Müs
tekil amele fırkası lideri M. 
Makston beyanatta buluna
rak, hadiselerin KraHığın 
lgiltereye bu asırlarda uyğun 
gelmemeğe ve hüyük: Britan
yanın Cumhuriyet istemekte 
olduğunu isbat ettiğinı söy
lemiştir. Bu beyanat protes
toları davet etmiştir. 

Fakat gürültü M. Gallac
ht rin Madami Simpson hak
kında bazı bedhahane imar· 

larda bulunduğu ve - krah-;
medhüsenasanda bulunanların 
kaffesinin mürai olduklaranı 
söylediği zaman azami had
dini bulmuştur. 

Başvekil bundan ;sora fe
ragatnameyi okumuş ve avam 
kamarası içtimaını tatil ~et-
miştir. .. 

MALI VAZIYET 
Londra 11 (A.A - Roy· 

ter ajansı bildiriyor: 

Sanıldığına göre sekizinci 
Edvard'ın tahttan feragatinin 
mali ciheti üzerinde hiçbir 
karar alınmamıştır. Muhtemel 
olarak Lancastrt ve Corno
ailles dükalıkların•o varidata 
sekizinci Edvardın emrinde 
bırakılmıyacakhr. Çünkü o 
varidatın ye krala geçmesi 
lazım gelmektedir. 

Hükumetin parlamentodan 
senevi bir meblağ istemesi 
muhtemele ir. Maafib eğer 
sekizici Edvard şahsi geliri-
nin kafi bulunduğunu ima 
ederse belki buna da ihtiyaç 
kafmıyacaktır. 

YENi KRAL 
Yeni kral, yarın ( bugün ) 

büyük ve mutad merasimle 
tahta oturacaktır. 

EDV ARD DANiMARKA YA 
MI GlDIYOR 

Lond a 11 (A.A) - Do· 
laşan şayialara göre kral 
Edvard Danimarka'ya gide
cek ve orada Holbach civa
rında prenses Ekik'e aid bir 
şatoda ikamet edecektir. 
INGIL TEREYi TERKEDl

YOR 
Kral Edvard'ın lngiltere

den ayrılacağı söylenmekte
dir. Kralın lngiltereyi terket-
mesini amir . bir kanun olma
dığı halde bu cihet tabia 
görülmektedir. 

KRAL NEREYE GiDECEK ? 
Sabık krahn nereye gidece
ğini kimse bilmiyor. Bir riva
yete göre Viyanaya gidecek
tir. Romaya gideceğini söy-
liyeoler olduğu gibi, Fransa
ya veya Amerikaya hareket 
edeceğini zannedenler de var. 

~~~~~~~~~~ .. ··~~~~~~~~~-
Şanlı donanmamız merasimle 

karşılandı 
lstanbul 21 (Hususi) - Maltadan dönen şanlı donanma

mız bugün limanımıza gelmiş ve merasimle karşılanmıştır. •oo 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baştarafı 1 incide -
Şehirdeki havakazı tesisatı çak eskidir. 20 seneliktir. Bo

rular eskimiıtir. Küçük bir sarsıntı ile patlaya bilmektedir. 
Böye bir patlama naticesinide havagazı sızıntılara lağımlara 
intikal etmekte lağımlardan da evlere sokulmaktadır. 

Lazım gelen tedbiıler sür'atla alınmalıdır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
MC<> + ,,_,. -· •-11.Jl•t•M-•a---ı:'ıl. PlilC''···..,vc>"""C' » iSU C & '"'C "'""' 

12 1 iaci Kia•• 

DÜNYA POLl-rlKA51: 

lneiliz - İtalyan anlaıması 
D ünkü tefgraf haberleri lngiltere - ltalya araıında yapı.l· 

makta olan müzakerelerin çok müsaid bir safhada 
inkişaf etmekte olduğunu, Akdeniz itinde lngilter• il• 
Italya arasındaki bütün pürüzlü meselelerin halledildi~ 
bildiriyordu. 

H abeş harbı yüzünden lngiltere ile ltalya aruıncla Ak
deniz işinde büyük ihtilaflar doğdu, iki de•letin ara· 

ıında bir harb patlamaıı bile söylenmeğe baıladı. JtalJa 
Habeş harbini kazandıktan sonra Akdenizin artık bir .. )tal· 
yan gölü,, olduğunu bu denizde başka devletlerin bildmi· 
yetine tebammül edemiyeceğini söyledi. 

I• ngiltere Habeş harbinden aldığı acı netice üzerine eliD· 
den geldiği dakar bütün kuvvetile silihlanmaia baıladı. 

lngiltere bu son silahlanması ile kırdan izzeti nefıini korw
mak istedi. 

işte lngiltere ile ltalya arasındeki bu son konutmalar 
Akdeniz meselesi yüzünden iki devlet arasında hasıl ola• 
antipatiyi ortadan kaldırmaktır. 

I• ngiltere ltalyaya karşı bazı tartlar ileri sürmektedir. 89 
şartlara göre Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavyanın ~· 

deniz menfaatleri de teminat altına alınmaktadır. 

POLITIKACI . 

ooooaoooooooooo -
A'!'keri kano- \ Müzayede ile 

nunda bazı fevkalade sabf 
d v • • kJ• kJ 13 Ik kanun 936 pasat 
egışı ı er günü sabahleyin saat 10 br 

- Baştarafı 2 incide - çukta Reşadiye tramvay cad-
8 - Mülki ve askeri me- desi deniz tarafrnda (t042) 

geçtikleri numaralı evde maruf iki aimurların maaşa 

tarihten. 
Subayların gerek kendi 

hesabma ve gerek hükumet 
namına olarak ecnebi mem
leketlerde staj veya tahsilde 
geçirdikleri müddet bilfiil 
hizmetten sayılır. 

Mülki memurların yalnız 
staj müddeti fHi hizmet be
ubına katılır. 

Kıt'adan ve! yahud mülga 
Sanayi mektebinden yetitmiş 
olan zabitlerle mülki ve as-
keri memurların ~O yaşına 
vüsulden evvel geçen hiz-
metleri tekaüd müddetince 
mahsub edilmez. 

Mülga Menşei Küttabı 
Bahriden çıkanlar için teka
üdlük müddeti de (brik ka
tibi-mülazım sani) asteimen 
nasbedildikleri tarihten iti-
baren başlai. 

Katilin vicdan 
azabları 

-Baştarafı ?. incide
ÖJüyordum Doktor. 

- Nasıl oldu da yaralan· 
dımz ? Buraya nasıl geldiniz? 
Nasıl gelib beni çağırma
dız mı ? 

Rüzğarın uğultusu aras n-
da mecruhun ağzından şu 
son sözler bir fısıltı · gibi 
döküldü : 

- Vicdan azabı içinde 
geçen bu hayata tahammül 
edemiyordum. Gece gündüz 
öldürdüğüm zavallıların mah-
zun yüzleri gözlerimden 
ayrılmıyor beni muazzeb 
ediyordu. Bu izdiraba nihayet 
vermek lazımdı. Polis kor-
kusu, sefalet bunlara inzimam 
edince çıldırmak derecelerine 
geliyordum. Sizinle konuşur
ken polisleri işittim. Artık 
kurtulmak ümidi yoktu. 
Başkalarının hayatına nasıl 

kıydımsa kendi hayatımada 

kıymağa karar verdim. Baıka 
bir şey istemiyorum. Yalnız 
hayatımın sonunda yanımda 
birinin bulunmasını isterim. 

( Fakat katilin canı çok 
tatlı olacak ) ki keo.dini öldü· 
recek yerde polise etmeği 
tercih etti. 

SON 

leye ait fevkalide lükı .,. 
nadide mobilyalaı ı açık ar
ttırma suretile ıatılacaktır. 
Satılacak mobilyalar meJ•'" 

nında fevkalide lilkı 2 adel 
büyük veküçük boyda krittli 
camlı ceviz kütüphane, ıaod' 
San'atlar mektebi mam.
ceviz kristal camlı büfe, Cllfl 
köte açılır yemek maaall ~ 
6 adet iskemlesi, ( G. PoP' 
Berlin) markalı kapılı ayoıb 

dolap, bronz ve nikelajlı ikit" 
kişilik direksiz karyolal"' 
ve somyalara. komudiaol•!• 
halis Mundus Avrupa ıek•• 
parça kadife kaplı salo• 
takımı, şemsiyelikler, ıııat• 
sehpaları, kadifeli bir k.
nape iki koltuk, 2 diYaD ki'" 
sa orta uzun dalgalı ııraoa''" 
fonlu 7 limbah (Garod) ,.,ır. ... 
kah radyo, Emaye banyo 1 • 
ni bir balde Singer diki! f 

1 nakış ayakla makine, yeoı ~fi 
halde madeni soba ve bor;;.., 
Amerikan dıvar saati ça ,. 
sası, büyük aynali jardio1',. 
şemine aynası, yeni 1 tabİııt 
piyano için, istorlar, b• t• 
mangal, sahjdioin sesi çao • 
gramofon ve birçok f ilr~~t 
plakları, aynalı ceviı. tu'I d• 
basma manzaralar, peralı'~ 
muhtelif Avrupa iskeaılel:, .. 
koluna şapkalık, etej~r, •• 
lıncaklık, kadife maıa ort~k' 
peşkirlik , ut, gayet 1 of• 
büyük sarı mangal, d~t~P' ff 
ve bir çok halı kılıdl .,,, 
kıymetli s~ccadeler ve ... çıls 
bir çok lüzumlu eşyalar ttlf • 
artırma suretile satılac• 

' Fırsatı k~çırmayınız · 0 
Fırsat artırma ••100 

Aziz Şınık 
Telefon No. ( 2056 ) tir 

1 d·ı.-.if . ti timad e ı ,.,,. ~ 
Bayramda pazar gtıo bel ~ 1 

misafirlikte her zaaı•• c:iJ" 
yerde bir ekmek kad•;etOd 
din ihtiyacı olan •e d dil" 

't' a e dünyaca tanınmıt ı ıaı ila" 
mek bugün için rekll..,a cik 

b. dao• r 
tiyacı olmayan ır M 
krem ve pO<ira •arı• 0 

..e" 
•• y-

T okalondır. Topta~ t 
0
,o•" 

rakende Şemsi Hakık• 
luk serfisi'!~_;,1 sa f///111', 

Her av bir cok vatandasları (S el t \kisesinden yıl başı pivanıro biletlerinizi,~~: 
\liiyük bir Servete kavuşdur&D aa e .J-Jaka alma(! UDUbDBYIDIZo :::·~;eH~:.-~:ı::~ 'T:i~:a: ' • 


