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SIMPSON 
~ ~ngiliz gazetelerinin verdik· 
~ rı malumata göre lngiltere 
\\kumeti sabık kral Edvarda 

''lısı ve içtimai me1'ii ile 
lılliteaasib bir tahsisat vere· 
Ctktir. Sabık kral lngilterede 
~~rıun oturmasın, kendi em
'llu üzerinden lngiltere bazi
-tli vergi alacaktır. 

londrada iyi malumat alan 
~•bafilde söylendiğine göre 
b.uor Dükünün unvanı 

rcaklarına kalmıyacak; Dü
L~ ölümile bu unvan da 
111bnit olacaktıı:. 

kraliyete aid Dnkahklar, 
~iblerinhı vefatından ıonr, tekrar btikümdarlığa rücu 
ttıDekte ve auçık b6lriim· 

EDVARD 
darın emrile - ya başk;i"b'iri;;
verilmekte, yahut~ da :muat
tal bırakılmaktadır. Maama
fih yeniden tanzim olunacak 
mülkiye ıahsisatı büdcesinde 
Dükiln çocukları veya ondan 
du!lkalacak kadına da ayrı· 
ca tahsisat kabul edilmesi 
ihtimali mevcuddur. 

Diğer taraftan Enzesfeld 
şatosuna, Dlikün sihbati hak
kında haber almak istiyen· 
lerin gönderdikleri telgraflar 
günde liç yüzü geçmektedir. 

Sabık kralık birkaç gün 
evvel geçirdiği sinir buhranı 
geçmiıtir. Madam Simpson 
henüz, Kabireye gitmemiıtir. 
Kan ıehrinde bulunmaktadır. 
Madam Simpıon bu şehirde 
b•zı ahı veri9ler yapmakta· 
dir. 

e -1 
SESiDiR 

Sahib, Neıriyat Amiri •• 
Baımubaniri 

SIRRI SANLI 
ldarebane: İzmirde Biriaei 

Beyler Sokaiında 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Basılmııhr 

Geçmiyen yazı geri verilma 

Alman siyasi mtıhafili Eden'in 
sözlerine teessüf beyan ettiler 

uyandırmıttır. Fran111 top
';raklarandan lspanyol bGk6· 
metçilerine silih ve cebbaae 
hususunda yapılan yardı• 
gerek lngiltere, gerekse bl

Et fiati 
Halk ucuzluk beklerken .. . 

Müıteri - 0 Pirzolayı bir hafta önce on kuruta yidik 11 

bugün yirmi beş kuruı istiyorsun bu nasıl iş ? ? 
Garson - Et kark kuruştan elliye çıkınca et yemekleri 

de böyle fırladı. 
MGıteri - Fakat et fiati dliıtnğü zaman yemek fiatleri · 

nin dlıtOjilnö hıtırlımıyoruı. 

Berlin 22 - Avam kama
rasında M. Eden tarafında 
söylenen nutuk Alman bükü· 
metinin salibiyattar mabafini 
nezdinde büyük bir hayret 

ltün dllnyaca malüm oldukta• 
sonra M. Edenin Sovyet Ru
ya ile birlikte · Almanya Ye 
ltalyayı ademi mildabale pak• 
tını çığnemit olmakla ittiham 
etmesi anlaıılmaz bir hlcll· 

lsedir. 
·~ Londranın diğer!memleket• 
lerin ve bilhassa Çekoslo•ak· 
yanın da • ispanyaya aiW. 
yoUamıt olduğunu bilmai 
li.zımdır. 

Berlin wsiya11l mahafili il. 
Edenin Avam ka•aruı kir• 
silsünde bulunduğu bir 1&:
manda bu noktalan uautm•ı 
olmasından dolayı teeHlf 
beyan etmektedirler. Ba 
noktalar vaziyetin teıbiti 
bakımından büyük bir ehem
miyeti haizdir. ------

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ ..... 
•• • • çöpçü beklemekle •• omrumuz 

• 
geçıyor •• 

1..1 opaltında Mumcu çıkmazında bulunan evlerin sakiale· 
IUD rinden b;r mektub aldık.. Bu mektubta, ç&pçtlleria 

bu mahalleye bet günde bir uğracLkları yazılmakta~ ve 6m• 
rümüz çöpçü beklemekle geçiyor, dedilmektedir. 

Şehrin sıbbatı çpiln ve muzaharafatın kalkmaıUe temin 
edilebilir. Bir aile mutbağında beş güa bekliyen bir çlp 
tenekesinin vücuda getireceği taaffünü ve bastalıklan it• 
önüne getirecek olursak bu mahalle halkının tiklyette •• 
kadar haklı olduğu kolayca anlatılır. 

Bu semt balkı, temizlik ve sıhhat iılerinde çok titiz olu 
belediye reiıimizio himmetini bekliyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Madam Simpsonı GttET~ ... ~ARBO ı 
:f, VE Büyük bir teh-

Büyük tarih kongresi Hazi· 
randa Ankarada toolanacak 

;.: JE VA D !!ı~=tan~!!.~~t~di-
: rildiğine göre meşhur sinema 

yaldızı Greta G arbo az daha 
diri diri yanıyordu. 

Ankara - Büyük tarih hafriyatın neticeleri etrafında 
kongresinin Haziran içinde yapılacak görüşmeler, tarih 
Ankarada toplanması mubte- bakımından büyük bir ehem· 
meldir. miyeti haiz olacaktır. 

Tarih cemiyeti, Büyük Bundan baııka, kongrede 

ı Edvard sinir buhranı 2eçirdi 
"lntransigean t,, gazetesinin 

Viyanadaki muhabiri 16 ki· 
' nunuevvel tarihile gazetesine 
: bildiriyor: 

: ş Son hadiseler, sabık Ingiliz 
1 : ·ılının ahvali sıhhiyesi üze-
' "!'de hafif bir iz bırakma-
' ..ı ı • • .. an geçmemıştır. 
1 

• Dün gece Duc de Vindsor 
.ıbir sinir buhranı geçirmiştir. 
Şoförü, gece saat 12 buçukta 

1 
teskin edici bir Haç aramak 
için Badendeki eczanelerden 

} 
birine gönderilmiştir. 
Şoför, sabah saat sekizde 

ikinci ve saat 13 de ücünçü 
defa eczaneye gitmtir. 

: Bu haberi alır almaz der-
'~ bal Entzesfelde gittim. Top· 

ladığım malumata göre Duc 
.. de Vindsorun Slhhi vaziyeti 

1 ağır değildir. Bu sizin buh· 
ram, "on hadiselerin bir 

1
: aksülameli olarak telakki 
1 ~ edilmektedir. 

, Kendisine dün için tam 
ı · bir istirahat tavsiye edilmiş· 
I tir. Sabık hükfımdarı tedavi 

1 eden Baron Roçildin hususi 
1 1 ta~~bidir. 
1 1 Oğleden sonra sabık kral 

1 Baron Roçildin ve zevcesinin 
l refakatinde golf sahasına 
ı gitmiştir. 

ırı Evvelki gün Misis Simpso· 

1 ~1 nun Lord Bronlov vasıtasile 
ı 

1 
göndermiş olduğu ınaktub, 

, Avusturyaya muvasalat tarihi 
~I vo seyahat projesi hakkın
ı daki malumatı iktiva ettiği 

zannedilmektedir. Çünkü 
dü~ öğleye duğru ameleler 

! şatoya gelmişler ve beş oda· 
Jık bir Jdaireyi hazırlamağa 

1 başlamışlardır. • 
1 Bu daire sabık kralın otur· 
'ı duğu dairenin bulunduğu 

i
l katta , fakat aksi tarafıpda 

1 
kaindir. 

Bu gece aldığım malumata 
göre ameleler duvarları mo
bilyanm rengine uymak için 
açık renkte boyamağa baş
lamışlardır. 

Boyama ameliyesi haftaya 
ı bitecektir. Bu daire bir ya· 

tak odası, bir buduar, bir 
salon, bir banyo da1resinden 
milrekkeptir. Bu kadına malı-

sus bir dairedir. 
Baden ve Entzesfeldde 

madam Simpsonun haftaya 
buraya geleceği kanaati var
d1r. Roçild ailesi ile müna
sebette bulunanlar ise, Misis 
Simpsonun bu ay sonundan 
evvel gelmiyeceei, yani sabık 
kralın kış sporları yapmak 
için Kitzbuhale hareketinin 
akabinde geleceğini söylü-
yorlar. 

Ecnebi memleketlerden 
gelIL iş ve günlerden beri 
bekliyen fotoğrafçılar, sabık 
krala bir telgraf çekerek . 
kendi11Jine ct:nHlmence bir 
anlaşma teklif etmişlerdir. 

Bu fotoğrafçılar, istedikleri 
fotografları çekmek ıçm 
kendilerine bir kaç dakikalık 
bir mülakat verdiği takdirde 
derhal Entzesfeldden ayrıl· 
mağı sabık krala vadedi
yorJar. 

Sabık hükümdar bu teklife 
uzun uzun gülmüş ve bu 
centilmence anlaşmayı kabul 
ettiğini beyan etmiştir. Bu 
itibarla sabık hükümdar, fo. 
tografçıları ya bugün ve ya
hut yarın saat 13 ile 14 ara
sında kabul edecektir. 

(Sonu Yarın) 
• 

Subayların 
Tekaüdlüğü 
Hakkında 

2515 numaralı kanun mu· 
cibince sicilden tekaüde sev-
kedilen subayların tekaütlük
leri hakkında serdedecekleri 
itırazları devlet şurasınca 
değil hususi bir surette teş
kil edilen askeri bir encü
men tarafından tetkik edil· 
mekte ve karar bağlanmak
tadır. Bu encümen tarafın
dan veıilen kararlar aleyhin
deki itirazlar da büyük millet 
meclisi!1e yapılmaktadır. 

Manisa meb'usu bay Refik 
İnce, bu f ncümenin mahiyeti 
itibarile şur. ya aid bir vazi· 
fe ifa ettiğini ileri sürerek 
kararları aleyhinde meclise 
itirazda bulunılamıyacağmdaa 
kanunun tefeirin istemiştir. 

:Babaların hatası 
-2 - YAZAN : EROL TEKiN 

Yaoacağım ve cesaretimin senden üstün 
olduğunu göstereceğim 

- Ben de seni ciddi bir ı söylerim. 
şey söyliyecek zannediyor- - Bir daha tekrarla .. 
dum. - Hayır 

B&ğbekçisinin yağız çeh
resi buruştu. Kaşlan çatıldı: 

- Ben sana şu kadar 
söyliyeyim ki kendini kolla .. 

Biraz evelki kahkahanın 
akisleri hala odada çınlayor
du: 

- Kimden?. Kendimden 
aciz olanlardan mı?. 

- Artık ötesini bilmiyo
rum. Fakat sözlerinden an
layorurn ki daha hala toysun. , 
- - Ben~mi?. Kah kah kah .. 
Yoksa sen mi?. Cevap ver? 

- Ben sozümü bir defa 

- Demek cevap vermi
yorsun?. 

- Hayır dedim ya. 

Nazmi sert bir hareketle 
ayağa kalktı. O sırada ken
disi gibi ayağa kalkan bek· 
çinin omuzuna ellerini dayadı: 

- Demek ben hala toyum?. 
- Evet 
- Ya olmadığımı isbat 

edersem .. 
- Ne ile .. 
- Bu gece sabaha kadar 

yalnız başıma silahsız dağda 
dolaşmakla. 

Greta, slyüdyoda Kamilla 
namındaki yeni filmin bir 
sahnesini çevrirken elbiseleri 
ateş almış ve kendisi bağıra 
bağıra etraftan yardım iste
meğe başlamıştır. 

Bu filimde Jön premiye 
rolünü oynamakta olan Rober 
Taylor artistin imdadma ko
şarak ateşi söndürmeğe uğ· 
raşırken kendi elbiseleri de 
tutuşmuştur. 

Stüdyodaki itfaiye müfre· 
zesinin vaktinde müdahalesi 
sayesinde yangının onun 
alınmıştır. Ateş elektrik kon
taktifinden çıkmıştır. __ .,. ___ , __ _ 
Gario bir aşk 

hikivesi 
Çinin Singa pur cinayet 

mahkemesi kendisini sevmi· 
yen 16 yaşında bir kızı ka -

çıran ve dört sene şehrin 
haricinde bir eve kapatan 18 
yaşında Tam Catı iki sene 
uürek cezasına mahkum et· 
miştir. 

Tam Cat kendisini sevmi· 
yen sevgilisini bu eve kapat• 
hktan sonra her g ün oraya 
gider, kendisile evlenmiye 
razı o)asmı rica edermiş. 

Dört sene usanmadan her 

gün yaptığı r icaların hiç bir 

tesiri olmadığına ve kızın 
evlenmek teklifini redde 
ısrar ettiğint görmesi üzeri· 

ne bir ay kadar evvel bir 
gün kızı sakladığı evden çı· 
karıp çoktanberi hayatından 
ümitlerini kesmiş olan aile · 
sine teslim etmiştir. 

Kızın ailesi bunun üzerine 
mahkemeye müracaat etmiş 
ve mahkeme Tam Catın aşk 

yüzünden kızı kaçırdığını ve 
kızın ricalarını kabul etme· 
mesi üzerine intikam almak 
için kızı öldürmek imkanına 
bile malik iken bu yollara 
teşebbüs etmiyerek ailesine 
iade etmesini esbabı muhaf~ 
fefeden addetmiş munsifane 
hareket tderek Tam Cata 
iki ssne kürek cezası ver· 
miştir. 

Türk t arihi çalııma raporunu bir lngiliz ilimi tarafından 
kongreye arzetmek üzere yapılan uzun Ye yorucu tet· 
şimdiden tabettirmeğe baş· kikler neticesinde Hindistan· 
alşmıştır. da keşfedHen y,eni bir Tlirk 

Kongrede son zamanlarda medeniyetinin iıleri etrafında 
memleketin muhtelif yerle· d!kkate ıayan izahat vere· 
rinde yapılan arkeolojik cektir. •oo 
İhracat tüccarına verilecek 
ruhsatnameler hakkında bir 

izahname hazırlandı 
Ticarette tağşişin mer'i ve 

ihracatın mürakabeıi ve ko· 
ruması hakkındaki kanuna 
ek olan 1018 numaralı kanu· 
nun b!rinci maddesi muci- • 
hince ihracat · ticaret.yle uğ
raşmak istiyenlerin Ekonomi 
bakanhğından ruhsatname 
almalan gerekmekteılir. Eko
nomi bakanlığı bu hükmün 
tatbikine başlanmadan önce 
bazı noktalar hakkında mu· 
tabakat temin olunması Güm 
rük ve inhisarlar vekaletin· 
den istemiştir. 

Gümrükler umum müdür· 
Jüğü bu hususta gümrüklere 
bir izahname göndererek 
bu izahname dairesinde iş 
görülmesini bildirmiştir. 

bahnameye göre: Bankalar 
ihracat taciri olmadıklarına 
göre, bunların verecekleri 
ihracat beyannamelerinde 
maim hakiki sahibi bagi 
ihracat taciri ise ona aid . 
olub o tüccarın bu gibi 

İstanbulun 
deliler diy,arı 

Yazan ; ? 
Yakında ( Halkın Sesi ) 

nde bu başlık altında kud
retli bir kalemle, çok derin· 
liklere varabilen keskin bir 
nazarın ibda ettiği çok ente· 
resan bir reportaj intişar 
edecektir. 

Bu d elileri söyleten yazıda 
akıllıla r için alınacak ne ka
dar ibret ve intibah verici 
dersler bulunduğu bu çok 
meraklı yeni tefrikamız okun· 
duğu zaman teslim ve itiraf 
olunacaktır. 

eşyanın ihracat ticaretile 
uğraştığına dair elinde 

bulunması lazım gelen ruh· 
satnamenin görülüb numara 

ve tarihinden bahıile beyan· 
uamelere şerh verilerek 

muamele neticelecek, banka
dan ayrıca ruhsatname ara
nıJmıyacaktır. 

ihracat tacirlerinin başka 
şehirlerdeki vasıtasiyle·:;yapa 

caklan ihracat için Ekonomi 
bakanlığınca bu şubelere 

gönderilen ruhsatnamelerin 
tetkiki ile bunların ihracı is· 

tenilen mallara mutabakatı 
halinde keyfiyet bayanname· 
lerinde izah olunacaktır. 

İhracat tacirlerinin baıka 
şehirlerde vekilenamelerinin 

haiz acanteler marifetile ya• 
pacakları ihracat için kendi-

lerine verilmiş olan ruhıat
namelerin noterden taatikli 

olarak açentelere gönderil-~ 
mesi lazım relen nOşbaları 
tetldk olunacaktır. 

---~llilliır---

Karabük demir 
ve çelik 

f abriklarında 
İnşaat Başlamak 

üzeredir 
Kardbük demir ve çelik 

fabrikaları inşaatını deruhde 

eden lngiliz konsorsiyomuaun 
mümessili B. Makenzi Lon
draya gitmiştir. B. Makenzi· 

nio ikinci kinanun onbeşinde 
beraberinde tesis iılerinde 
çahşaşcak fen heyeti olduğu 
hale memleketimize döneceği 
haber verilmektedir. 

---·"" ·--~--·-,~~~~---------~~--.,.---~~-----------------~--------~~~----~~------·-·----- if' 
Bekçi gülümser gibi du- - Anladım .. Belki çocuk ken uzun zamandanberi min· cukluğu bırak da gel yer 

daldarını büzdü: hevesleridir. Biraz sonra kay· derde oturarak olup biten- de rahat otur.. ..aa 
- Delilik ... Bu işi yapa- bolur ümidiyle bekleyorum. leri dinleyen Ahmed ayağa - Fazla iırar etlla11"'·· 

mazsın.. - Evet bekle .. Çünkü sen kalkarak kardeşinin önüne amca •• Kararım karar~•~· 
- Yapacağım ve cesare· kendi kendini avutmakla geçdi: - Demek gidecekıill d,. 

timin senden üstün olduğunu meşgulsun. Artık son sözü- - Nereye?. Nereye gidi· - Evet hem tU dakik• 
göstereceğim. mü söylüyorum. Bu dakika- yorsun?. - Bırakmam •• Şiaıdi rOJ'" 

imkanı yok.. dan itibaren buradan hare- Nazmi durdu. Ağabeğisine garın etrafı kasıp kavur~' 
- Göstereceğim ket edeceğim. Üzerimi ara.. uzun ve dikkatli baktıktan bu dakikalarda deiil 111 , .. 
- Hayır - Ne diye?. sonra bekçiyi işaret etti: bir kapek hile dJşarıY~ )., 
- Yapacağım. - Çünkü bu gece tek bir - Görüştüklerimlzi za~- maz. Hem ki aen bıç · 
- Hayır. müdafaa aletinden mahrum neders~m duydun ağabey .• · miidafaa iletiudep m~11!11~4~ 
Nazmi eliyle bir daha kol· dağda gezeceğimi söylediği- - Evet.. hayır olamıi.:. Gidesoe•fr.: 

cunun omuzunu vurdu: mi zannediyorum. Belki inan· - Şu halde beni tutma- Na~mi.. f iılf 
- Anlaşıldı sen çok inad- mazsın diye üzerimi aramanı yın.. Gideceğim.. - Size bu ltarelie ıa k t 

cı bir ~dama benzeyorsun. istiyorum. - Olmaz.... Kat'iyen ol· çok darıldım amca.. fa ·~ 
Fakat biraz sonra görecek- - Hayır lüzumu yok .. E- maz. emin olunuz ki biç bir 1 r 
sin ki bu dik gururuo. azmim minim.. - Neden?. beni yolumdan d&ad~ 
karşısında ateşe tutulmuş Nazmi üzerinden bütün - Bu gece bava korkunç,. yecektir. Bu g~ce h~ 
bir kar kümesi gibi eriye- yüklerini atmış bir insan Bak köpekler bile acı acı gak kararstD, bava ottJ-' 
cektir. gibi geniş bir nefes aldı: u'uyor.. bir yağmura d6aıila, k • 

Benimki mi?. - Artık öyleyse biç bir Hasan çavuı yeğeninin el· . ulusun ben yine gidecek. ~ 
- Evet.. mes'ele kalmadı. Gidebili r )erini avuçlara içinde •akladı: ne gideceğim. So•r~ -::~ 
- Demek derhal bu ku- miyim?. - Delirdin mi ıen Nazmi? Qtıyorum amca •• Beeilll tif(f 

lübeden hareket edeceksin. - Evet.. Böyle mehtapsız bir gecede kak bir adam. olm•ID 'I 
- Yoksa daha fikrimi Sert bir barek~tıe· geriye dağ ba11nda tek başına in· ıururuaazu mu o~pyor • 

anlamadın mı? döndü. Kapıya doğru gider~ san clolaıır mı? Haydi ço· ( Arkuı ,..,)_ 
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Tel. 
2573 

Oç •uaııam film birden 

Meçhul Asker 
i"ORKÇE SÔZLO 

Kan kardeıler 
TORKÇE SÔZLO 

.. t • MoskOva ~nghay 
& ALMANCA sôzı:O i 
~Y.RICA: · 
~barfyet bayramında Anka~da yapılan muazzam 

~ _ .:•.:_~ gefi'4 )t 

~~~~~~~-

r,_oskop gösterir ki 

1 

İ. 

~lllir b~veeiledne müjde 
• ettea.,_ri plyuada bulamadıjlms ka .. veler için 

..-.ıt.n ...,. •• •pr marka Paket liıkibit
rar pi1-1• çakardılC. Sayın llmir laallunın raibe-

11'111.a• le e •• IMSr marka Paket BiıklYitleri rtızel 
W. • iyi biıkllYitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapı• yeri : iki ~qmelik caddeıi aı•ah 
•ucit ca•İ karıııında 17 4Ne,da 
•rYim Biakl•it yapı• yeri: 

lamail Ata•er. 

~-**-~***" 
DOKTOR 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bwaşık, salğın 

hastalıkla~ mütehassısı 
~alaue iltuyoau kartı11ndaki Dibek aokak ba1111-

)t 
)t 

- t."li 

Bayram Hediyesi için 
... 

Meşhur kolonya ve esans ve 
Pudra ve kremlerini tercih ediniz 

"""""'-~.f""t.w'"""'-""-.""'""\,.Aııı,;,'"\,..~ 

Hediyelik 
Yeni şişelerini çok beğenecek çok 

beğendireceksiniz 
•• 

i\IERKEZ: 

S. FERiD 
Şifa • 

eczanesı 

23 1 inci Kana• 

mi/yonlar1
1Kisesine 
•lKoşunuz 

Bui defa ":;'UGURLU kişemizdeni 14741 numaralı bilete 
200,000 lira isabet etmiştir. Müteaddid defalar da 
bir çok vatandaşları servete kavuşturan kişemizden 

Y ılbası :>İyan20 biletlerinizi 
Mutlaka bu uğurlu ( MiLYONLAR ) kişesinden ah111z . 

A·luhterem miişteri1erimize 
Bir cemile olmak lizere ve müjdeyi yetiştirmek İfİD en 

büyük radyo temin edilmiştir. 
. Hükumet sırası .ızmirde Keçeciler caddesinde 134 numaralı MilJ•alar 

----~----------. --.----- Kişeıi sahibi HAYRI AKDÔLEK 
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Ncş'eni ~i, h:ıyatınızin zevkini. sıhhatınızın ~ TERZi N • T k 
daimi surette korunmaısını temin edecek ancak ~~ ecmı e er 

Mağazamıza yeni getİI ttiğimiz Yerli ve logiliz ku•at· 
Yi:,ksel, Kabadavı rakılarıdır. n larmı sayın halkımıza haberdar ederim. Teşrif edecek 

~ en müşkül pesent zevabn gerek kumaşlardan ve rerek 
11!!1'=9 Evlül Baharat Deuosu n ise dikişlerden memnun kalacakları şüphesizdir. 
~ ·~ Zabitan elbiseleri de en son nizamesini bihakkın tat· 

~ bik etmek suretiyle dikilir. 
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~ Adres : Kemeraltı ikinci beyler sokağında 
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41 BıRıNCı SINIF it 
G Dahili hastalıklar mütehassısı t •• @ Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hasta· • 
a larını b.er sabah saat d~~uza kadar ve öğleden sonra • 
~ birden itibaren geceleri dahi muayene ve teda•i etler. • 
g Muayenehanesi: Beylt:r sokağı bay Memdubua abo· • 
(i ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesincla. • 
G [ Akciğer, karaciğer. kan hastalıklan kansJıhk, 1&· • 1 yiflik, kalb bastahklan, mide, barsak böbrek butalıklans. 
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40 renktüzerine Kız markalı'i" Arti,, kvmaşlboyası l 5 kuruştur 
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SatışJycri: 9:EYLUL Baharatn•9deoosu t:!!1 

Telefon 3882 
~ "'!01..~b ey Ye muayeaebaa .. inde •bala ıaat 8 den a 

, -t 6 ya kadar lautalaruu kabal eder. 
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t Ye miluOlkopik -.uayenelerl ile •eremll hata· ~ TERZi h t k • ·~~llJN ceyu ıtralea Pilomotoralu maayeae· n m e m e z e l 
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ünMensucah 
Tlrk A. Sirketinin 

H~ka~nar Kqınaş Fabrikasının 
enia ......... ,.ni t111artbiı kumatlar ; 

ita 

• ~·~ ~ır yerd!z şubesı yoktur m ~ BUGÜN 

Zengin kişesi ı.. JWişS;nı en_b;ı;~gol 
Türk Hava Kurumu ~ 

1 N O 
lt AYRICA : 

• a D m Paramunt dünya haberleri ve 
Zengin ehaak iıtiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN IJ y • 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuıa m Donanmamızın unanısta-
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. MGıterilere ! 111 zı•yaretı• 
keJayJık roJmak Üzere pode OB M haftada elli kurUf tak- ~ 
sitle bilet satılır. Zeaıia kiıesi lairpk vatandaşlari zenıin lift -----ıııs"""'E""'"A""""N~S~S""!IA_A_T_L_A_R_I ____ _ 
etmefe karar veraiıtir. B 

A..ı Hü...... LI Hurin 3,15 - s.ıs - 7,15 - 9,15 Cumartesi, 
•NI: •••.t eatldeısi Kemeralh karakel ittiAHntle LI pazar günleri ı.ıs de başlu 
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Yılbaşı ftatili 
Devair bir gün nıek
tepler de üç gün tatil 
Yılbaşı münasebctiJe resmi 

devair bir gün, mektepler de 
üç gün tatil yapacaklardır. 

Yılbatı gecesi şehrimizin 
birçok yerlerinde balolar 
verilecektir. Şimdiden hazır
lıklara başlanmıştır. 

Tütünlerin 
hE;DSİ satıldı 
Muh elif mıntakalardan 

Türk ofise gelen haberlere 
göse, Ege bölgesinde satıl
madık tütün kalmamıştır. 
Bir milyon kilo tahmin edi· 
len stok ta tamamen bitmiş· 
tir. Kumpanyalar eksper ve 
memurları merkeze dönme· 
ğe başlamışlardır. 
•• 
Uzüm fiatleri 
Dün 1 O para yükseldi 

Dün borsada üzüm fiatlerı 
10 para daha yükselmiştir. 
Noel münasebetile talepler 
azalmasına rağmen piyasa 

sailamdır. Gelecek haftalar
damühim siparişler beklen
mektedir. 

Hava 
istasyonu 

Nafıa Vekaletince İzmir 
istasyonu müdürlüğüne tayin 
edilen zat, şehrimize gelmiş 
ve dün vali Fazlı Güleç'Je 
göıiiımüştür. 

Hava istasyonunun Cuma
ovası civarındaki yeni yerin
de vücuda gatirilmesi için 
faaliyete geçilmiştir. 

Cuma ovasına 
eiden otobos 
ve kamyonlar 

Miilhakata bilhassa Cuma
ovası ve havalesine gidecek 
otobos ve kamyonlar Leble
bici hanından hareket et · 
mektedir)er. Bu avuç içi ka
dar yere 20-30 kamyon ve 
otoboı istif edilmekte ve bu 
yüzden intizamsızlık başgös
termıştir. Geçen gün bir 
otobos, bir saatte ancak 
Handan çıkabilmiştir. 

Havaliye gidecek bu oto
bos ve kamyonlar için ya 
müsaid bir ·yer bulunması 

veyahut fazla otobüs, kam
yon alınmaması lazımdır. Bu 
hususta Belediye Reisi Beh
çet Uz'un ehemmiyetle naza
rı dikkatını celpederiz. 

Yılbaşı Büyük 
Piyan2osu 

Çorakkapıda Saadet kişesi 
sahibi Hasan Tahsinden ha
ber aldığımıza göre Yılbaşı 
piyango biletleri pek azalmış 
ve bir iki güne kadar kalmı· 
yacaktır. Bunun sebebi ise 
bu seneki plan çok zengin 
olup isabet ihtimali yüzde 
25 dır. Bıletlerinizin bir an 
evvel almanızı tavsiye ederiz. 

(Rab Sut J 

'rŞan Kay Şek asi kuvvetler kumandanının 
bütün taleblerini kabul etti serbest bırakıldı 

--------------------------------oo .. oo----------~----------------~----

Ş an Kay Şek icabında Ja-
ponlara karşı harb edecek 

lstanbul 22 (Özel) - Asi kuvvetler kumandanı Şank Su Liyank, eline esir düşen mare
şal Şan Kay Şeki serbest bırakmıştır. Şan Kay Şek asilerle anlaşmıştır. Esir general, asi
lerin bütün şartlarını kabul etmiş, Japonyaya karşı müsamaha etmiyeceğini, icabında Ja
ponlarla harbedeceğini söylemiştir. 

Bu anlaşma karşısında dahili muharebe durmuıtur. Bütün kuvvetlerin birleıerek Japon· 
yaya karşı koymak ihtimali vardır. 

5 saat süren muharebeden 
sonra asiler bozuldu 

Madrid 22 (A.A) - Dün akşam Villarda mın~akasında asiler bir taarruz bareketinel 
geçmişlerdir Çarpışma iki saat devam etmiştir. Asiler mühim zayıate uğramışlardır. Cum
huriyetçıler cenub mıntakasında kendi hatlarına 500 mero yakan bulunan isi hatlarını işgal 
etmişlerdir .i 

Anda Tuzya cebhesinde beş saat süren bir çarpışma olmuştur. Muvaffakiyetli bir ma· 
nevra sayesinde hükiimetçiler asileri çevir meğe muvaffak olmuşlar ve asilere ağır zayaat 
verdirmişlerdir J 
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İnkenderun meselesinde 
Yugoslavya 

Belgrad 22 - Pravda gazetesinin Cenevre muhabirinden 
aldığı bir telgrafa göre İskenderun Antakya meselesinden 
dolayı Fransa ile Türkiye arasındaki itilafa Yugoslavya 
murahhasları da dahil olmuşlardır. Yugoslavya murahhasları 
Türk dileklerinin is'afıoı Fransa hükumetinden istemişlerdir. 

• 
Çin isyanı ikinci bir lsoanva 

harbı doğurdu 
Berliu 22 - Bura gazeteleri isyan eden ve Çinin üstüne 

yürüyeamaraşal Gan Sue Dang Rusyanın Mogul ·hududuna 
yaptığı tahşidadı görerek bu büyük yardıma güvendiğini ve 
Çin halini ikinci bir ispanyaya benzetmeğe çalıştığını yazı

yorlar. 

İspanya ihtilalcileri Fransız 
hududlarını bombardıman 

ediyor 
Paris 22 - Fransadan ispanya hükumetine gelmekte olan 

mühimmatın ve gönüllülerin nakliyatını men için ispanya 
ihtilalci tayyareleri Fransız bududlarını bombardıman etmekte 
devam ediyorlar. 
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Almanvada Bu~day niyas~-
büvük hazır- sı yüksel!yor 

1 ki Şikago 21 (A.A) - Hu-
1 ar var bubat borsasında sekiz se-

Berlin 22 (A.A) - Hükü- nedenberi görülmemiş bir 

Müzakereler 
durdu 

-Baştarafı 1 incide
iştira k etrt1işlerdir. 

Paris 22 (Radyo) - Fran
sa hariciye nezaretinin bugün 
geç vakit neşrettiği resmi 
bir tebliğde, Sancak işi hak
kında Türkiye Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Aras'Ja 
Fransa hariciye nazırı lvon 
Delbos arasında cereyan 
eden müzakerelerin bir uz
laşmaya müncer olamadığın
dan bizarrur kesildiği biJdi
r!lmektedir. 

Ayni tebliğde, Sancak 
hakkındaki siyasal konut· 
maların, bundan sonra dip
lomatik bir şekil aldığı ilive 
olunmaktadır. 

Paris siyasal mahafili, bu 
resmi tebliğden dolayı tees
sür duymuştur, 

lstanbul 22 ( Hususi ) -
Suriye gazeteleri, kıt'atımı· 
zın Meydanıak ve Meydaoı
ekber köylerine girdiklerini, 
fakat sonradan bunun bir 
manevra esnasında yanlışlıkla 
yapıfdığı söylenerek geri çe· 
kildiğini yazmaktadırlar. 

Ayni gazeteler, Sancak'ın 

DONYA POLITIKASt: 

Alman - Japon anlaım•R 
F ransada çıkan Mariyan ıanteıi Alman • ~P.!• aı#ft 2 

ması hakkında ne diyor : ·· ~ 

A iman - Japon anlaımaaını• aırnnı Ciacle ua! cHk" 
lazımdır. Berlinde imzalanmlf olan paktın m~toı ıo,Pk 

katle okununca bu diplomatiı( vesikanın tamamile ıdeo)ıtlll'· 
mahiyetteki karekterinden hayrete dllımemej'e imkAD 1° karfl 
Zevahire bakılırsa, bu anlqma Sovyetler BirBiba• ·dd•tli 
yapılmıştır. Tuhafı ıuraıı ki, ıu son g&nlerde en fi 
reaksiyonlar Londrada belirmittir. sJ11 

T imeı gazetesi bu m&nuibetle ıöyle demiftir. .. H".r...ı· 
arasında karşılıklı bir hayranlık ver." Nev· ~ ork rlilt f. 

sin Londra muhabiri şunları söylemiıtir: .. Tokyo il~ ... Be ... l 
arasındaki uzlaşmanın en Cinde Rusyayı istihdaf ett•~-;,.,. 
gilterede kimse inanmıyor Bılikis bu anlatmanın Jngilt 
kartı olduğu kanaati beslenmektedir.,, dtJtOI' _D 

lngilte.renin son üç ay esnasında Çine karıı aldıi1 '1 
bu protestoların sebebini açıça izah etmektedir. . l)Sllı 

D aha geçen senenin sonunda. Londra hllkümeti, 91• D 
Şark siyasetini tadil etmek !&zumunu hi11etmit~cİdetli ~ 

tün ananevi piyasalarda lngiltere japonyanın pek fi ili j• ~ 
bir rekabetine maruz bulunuyordu. lagilterenin Ç--~ 
yasetini "açık kapı,,yı muhafaza etmek Jilı.umua•. k•P' 
ediyordu. Fakat Mançuri misali de bize gösterir kı ba pi''" 
Tokyo'nun nüfuzu. altına giren her mıntakada ınıuııkı k• 

~a--f 
Vekillerimiz Posta ve Te ~ ~ 
şehrimize qraf tayl~le;: ~ 

)• 1 Umum müdtirltıkteO J-.tt ee ıyor ar emirde Telgraf ve Is· 
iktisat vekilimizin yakında Baımüeürü Naim Gtl::;...11 

şehrimize geleceği haber ve· mir merkez m&dllrl 
rilmektedir. Vekil şehrimizde bırakılmıthr. Jtttıil'8 
Ticaret odasında ihracat ta· Merkez Telgraf ak f'd 

Baba, Umum Mtıdtırl pofi' 
cirlerile bir hasbihal yapacak· M&d6r muavinlitıae, ~! ..... 
tır. Nafia ve Ziraat vekille• ve Telgraf Bap1I~ .. 
rimizin de yakında ıehrimne Baıkltibi Mebaied ~-~ 
gelecekleri haber veriliyor. ket Postanesi ~- • 

Menemen ovası tizerinde tayin edilmiılerclr. iki .. 
yapılması düşünülen baraj Umumi kadro bir 
meselesi, Bakırçayın kurutul· ne kadar geleçektir. 

ması, Bergama ve Menemen JCubliY 
ovalarının sulanması, Cellit 
& ölünün kurutulması mesele· 
leleri görüşülecektir. 

Ziraat Banka
sının hazineye 

Aid te1gr.aflarından 
altnacak ücret 

Ziraat bankasınca yazılan 

ve hazineye aid olduğu mal 

sandıklarınca tasdik olunan 
telgrafların reımi daire-
lerce çekilen telgraflar 

gibi • muameleye tabi tu-
tulub tutulmaması hususun-

da Nafıa Vekaleti ile Maliye 
Vekaleti arasında hadis olan 
görüş anlaşmazlığını tetkin 

eden davlet şurası nafına 
veka?etinin görüıüoü kabul 
ederek bu gibi telgrafların 
alelade üçrete tibi olduğunu 
kararlaştırmıştır. 

Hahraıı ,. .. 
Cumhuriyet ve ink~ 

hidi aziz Kubliy'ın _.ı, ~ 
diln biltün mekteple"' 
edilmiftir. , Jlr 

22 Martta KubllY 111 .,_.,-
nem endeki ibiclesia•• 
tire• ya'pllacallbr. ,,,_,,, 

dünva f;Iikft 
yuvarlanıf.O~ 

- Bqtarafı 1 iadcl• tiO' 
. 'b k11''' , ılı aren tayyare ,:.10 • 
büyük bir ebemmiy~t '' ~ 
Devamlı ve pllnh bır ~11gil' silihlanıyor .. lngiltere ~ 
hava, deniz kata ~~. ,. 
Avrupanın en kuvvetb ~· 
yenilmez bir ordu•~ 
getirmek aımindedı~· • ., ... 

ltalyada vaairet 11 i bit 
başkadır. Adeta Y'11

0raOff 
seferberliğe baıarl•••1 bottt-

met lüzumu takdirinde sivil tereffs kaydedilmiştir. Mua-
ahaliyide seferber etmek için meleler, bir rökor seviyesini 

istik;ali hakkındaki talebi- na mukabil Fransız erkinı, 
mizd~n de bahisle, bunun Fransanın Türkiye Cumhuri-

gibi sillblanma it•0 • dıt• 
kuvvetiyle çalıımatlkt• "~ .. 

Blltlln bu vaziy~ ·~ .. ,. 
sinda Fransa eb b 1~ 
duramaz.. Avrupad• 'l''-ı•• 
temin etmek iÇi• ld~ 
çarenin kuvvet 0 ~-. 
kani olan Franı• d~;~ 
lannı sıkı tatmak 

mühim tedbirler almıştır. bulmuştur. Buğday 1,40 do-
Askeri mükellefiyetten kurtu- lardır. Yani 1 kanunuevvele 

nazaran 20 cents fazladır. lan ameleler seferberliğin 
Bu tereffü, Avrupaoın nıü-

ikinci gününde muayyen 
k.1 . k emı"rler bayaatı yüzünden vukua gel-mev ı ere gırere 

miştir. Almanya'nın 37 ve 
alacaklardı. ltalya'nın 80 milyon ton buğ-

~~ d ld aya ihtiyacı o uğu söylen-

Adana felaketi mektedir. 

Ankara 22 - Cumhuriyet 
Halh fırkası parti grubu bu 
gün toplanmış, Sıhhiye vekili 
Adnne faciası hakkında iza
hat vermiştir. Yıkılan evlerin 
sayısı 21 rı kargir, diğerleri 
kireç olmak üzere 461 tane· 
dir. Seylabde ölenlerin mik
tarı 39 dur. 

---
Çocuk öldü 
Geçenlerde Basmahane ci

vaı ında bir araba kazası ol
muştu. Arabanın tekerlekle
ri altında kalarak yaralanan 
6 yaşında Kerim hastanede 
ölmüştür. Yakalanan arabacı 
tevkif edilmiştir. 

Türk, lngiliz münasebatı ile 
yet hükumetine takdim etti· 

alakadar bulunduğunu ve 
1 ği cevabi notada tasrih edil-
skenderun limanında bahri 

tesisat yapılması maksadına diği gibi manda çerçevesi 
matuf olduğunu yazıyorlar. dahilinde bir idare verilme-

Konuşmaların cereyanını sine taraftardır. Çok ağır 
Övr gazetesinde mevzuubahis yDrüyen ve tarafeynce feda-
eden Mme. Tabouis diyor ki: kirhk yapılması gereken hu 

- " lskenderun ve An· iıte nasıl bir netice elde 
takya sancakları meselesinde edileceği şimdiden kestirile· 
Türkiye - Fransa görüşme- miyor.,, 
lerinin arzu edildiği gibi Antakyada milislerin kur· 
ilerliyemedinine müteessifiz. şunile öldürülen iki Ttlrk 
Türkiye murahhas heyeti gencinin " istiklal şehidi " 
taleklerini genişletmişti ( ! ) olarak hatıralarını ebedileı-

Dr. Ar as Sancak için bir tirmek için namlarına Hatay 
nevi müstakil idare ıekli ve- da bir abide dikilmesi karar-

şıyor. etJ.ıl ı* 
BiltOnDdllnya 111iD iP' ff' 

ralannı baruta •• ıP 
riJorlar. . ı,arıt fi 

Bütiln dilnya bır 11y•lf 
sına dönmtııttır • ııpa rb d~f 
ve uzak ıarkta iki h• fıti_. 
vam edib dar111or. ~ 
ve komünist çarpll• ~ 
fıç yı alevlendirecell ...,.. 
mllıimdirler. DOnJ• : ,ıcll" 
kak bir fellkete doi' 

rilme~ni hklif dmi~ir. B~u.- ~;~;';tı~· ~~~~,~~~~~~~y~o~~~~~~~~~~= 

Her av bir cok vatandasları (Saa· Jet)kisesinden yıl başı pivaneo biletlerin~,""' 
bü •• k b• t k d a ~ ) k ) v t Baımabaae Çorak kapa kar-yu ır serve e avuş uran a a a mai(I unu 1&ayınız. 11ad• ıa1 H••• Taliill T...,_ 


