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CUMARTESi ıa KANUNUEVVEL t9se ,~~~~~~~~~~~~• 

General Franko öldU mU? 

Londra, 11 (Ô.R) - General Fran- ı 
konun, aldığı bir kurşun yaıasıyle öl
düR"ü madridden bildiriliyor. Bu haber 
hakkında başka hiç bir malumat 
alınamadı. 

Fiatl .. 5 " kuruştur. Cımıhuriyetiu Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Saba1ıları Çıkar Siyası Gasetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır • 
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Kuvvet 
ölçüsünde 

·-· 
lktısadi bünyenin 
rolü büyüktür 

Cumhuriyet idaresinin değer 
verdiği ve üzerinde büyük bir 
titizlikle durduğu mevzulardan 
biri de milli ikhsadiyatımızı 

kuvvetlendirmek, ekonomi ve 
artırma terbiyesini ulusa mal 
eylemektir. Bugünkü dünyanın 
gidişi, cihan milletlerini iktt
saden kuvvetli bulunmağa mec· 
bur kılıyor. Milletlerin kuvvet 
ölçüleri iizerinde iktısadi bün
yelerin durumu en mühim 
rolü oynıyor. Hür ve müs· 
taki! yaşamak, ülkelerini em
peryalistlerin ihtirasından uzak 
bulunduı mak isti yen millet· 
lcr, behemehal ikhsadi kuv· 
vetlerini muasır medeniyetin 
icaplarına uygun bir şekilde 
arthrma~a ehemmiyet vermek 
mevkiindedirler. Osmanlı impa· 
ratorJuğunun çökmesinin se· 
hepleri bir iki değildir. Pek 
çoktur. Fakat bunlar arasında 
ulusun iktısadi işlerden uzak 
bırakılması, uluorta israfata 
sapılması keyfiyeti mühimce 
bir yer alır. Uzak ve ya
kın tarih ve tecrübelerden ders 
alan rejimimiz, ülkenin kurtu· 
luşunu temin eylemekle bera
ber askeri zaferlerin neş' esi ile 
sarhoş olmak hatasına düşme· 
miş, bu zaferleri ikhsadi mu
vaffakıyetlerin tamamlıyacağı 
hakikatini ulusa hatırlatmıştır. 

İzmirin kurtuluşunu mütea
kıp lzmirde toplanan büyük 
iktısat kongresi, bu ana pren
sibin en canlı misallerinden 
birini teşkil eder. Daha o gün
lerde büyük şefimiz, takip 
edilmesi lazım~elen yolları 
ulusa işaret etmiş ve o ta
rihtenberi hedefe ulaşmak yo
lunda büyük hamleler atıl· 

mıştır. Ekonomi sahasında en 
küçük bir fikre sahip bulunma
yan Türk milleti, bugün ikhsadi 
kalkınma savaşında seferber 
bir haldedir. 

Ve itiraf eylemeye borçlu
yuz ki ulusal ekonomi siyasa
ınız bir mevcudiyet ifade eder 
duruma da girmiş bulunuyor. 
Bu durumu ne kadar kuvvet
lendirir ve bu kuvvetimizi ne 
kadar arttırabilirsek o nisbette 
varlığımızın istikbalinden endi
ıesiz emin olabiliriz. Bu hede
fin yolu da yerli malı kullan
mak, istibsalatı artırmak, mem• 
leketten kaçan paralardan fazla 
memlekete para !okmak im· 
kinlarmı elde etmektir. 

Yine açıkça söylemeğe borç
luyuz ki bizler bu yollan bulup 
kavramakta diğer milletlerden 
çok geri kalmışızdır. Yıllarca 

önce diğer milletler yerli malı 
kullanmağı vatanseverliğin bi· 
rioci derecedeki şartları ara
sına almışlardır. Zira ulusal 
ekonominin ana temellerinden 
biri, milli sanayii inkişaf ettir
ınek, harice muhtaç olmamak
tır. Bunun için de yerli 
ınaJına rağbet göstermek 
tarureti vardır. Belki yeni baş
layan bir sanayi hareketi nefa· 

- Sonu 2 nci sav/ada -
~a.k..kı C>ca'k.oğı"U 

r727~77"ZZZZXUC0274~FRANSIZ DEVLET RADYOLARININ TEBLIGI~rzıwwaa'*kW»ii•me, 

· "Fransa kollektif emniyet hakkındaki kendi telakkilerine 
kayıtsız ve şartsız iştirak etmekte olan Türkiye ile mevcut 

mükemmel münasebetlerinin idamesini istiyor,, 
Sancak hakkındaki nıüra~atimiz konseyin salı ve çarşamba günleri toplantılarında 
görüşülecektir. Sancaktan son alınan haberler hoşa gitmiyor 

lstanbul 11 (Telefonla) - Cenevreden bildi~ Türk talebi Milletler cemiyeti konseyinde mn-
riliyor: zakere edilecektir. Münasip bir vakitte, mesele· 

Konsey ruznamesi neşir ve ilan edilmiştir. nin mah'yetini izah edeceğiz. Fakat bazıları bu 
~ Ruznamede şu iki mühim mesele vardır: işte bir Türk - Fransız ihtilafından birşey ola-

1 - Madrid hükümetinin Italya, Almanya ve rak bahsetmişlerdir. Sancağın ikibeti Milletler 
~ Portekiz hakkındaki şikayeti.. Cemiyetine tabidir. Fransa ancak Milletler Ce-

2 - Türkiye Cumhuriyeti hü'Iümetinin isken- miyetinin Suriye üzerinde kendisine verdiği 
derun sancağına istiklal verilmesi hakkındaki vekalet (manda) dolayısile bu işte yer almış 
talebi. bulunmaktadır. Bir ha) sureti bulunacağı muhak· 

~ Öğrenildiğine göre lskenderun sancağı mese- kaktır. 
lesi ancak Salı güoit görüşülmiye başlanacak, Fransa, kolektif emniyet hakkındaki kendi 
konuşmalar Çarşamba günü de devam edecektir. telakkilerine kayıtsız ve şartsız iştirak etmekte 

Paris, 11 (Ö.R) - Milletler Cemiyeti tarafın:. olan Türkiye ile mevcut ve mükemmel müna· 
dan Sancak meselesinin konst!yin bu celsesinde sebetlerinin idamesine her zamandan ziyade 

~ tetkiki münasebetiyle Fransız devlet radyoları isteklidir. 
~ bu teb!iği yapmışlardır: lstanbui, 11 (Yeni Asır) - Antakyada ted· 

Gelecek hafta Iskenderun Sancai!ı hakkındaki Sancağı ezmekte nlan SmH•e lıiikümetinin meıluzi, Şamdan bu marızata ( Sonu ıirüncü sahifede ) 
rL7..TLZ7..7.ZZZ7MYY.YZ73$!/.ZZ7J"X"Z7:7JZZŞ(z.77"r/.Z"'L/.'J!JfZZ~h!ZZ/~~..ıZZJaııuc~ıı: J "'W1ef1R PR'ZZ?fZ:mtızltıM~.2Z'7'~J§D'J!Z7'~A 

Donanmamız lstanbulda sevgiyle karşılandı Oğleden ·sonra merasim var 

Türkiye ile ln~iltere arasında deniz lktısat ve artırma haftası 
silahlarının tahdidi için konuşulacak bugün başladı 

Teknisyenler konuşmalaı·da bulunacaktır Hafta içinde vitrin ve yazı müsabakalan yapıla
caktır. Bugün başvekilimiz nutuk verecektir ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şanlı Yavuz dumanlar saçaıak gıdıroı 

Is tan bul 11 ( Yeni Asır ) -
Bu ayın on altısında lngiltere 
ile Türkiye arasında deniz si
lahlarının tahdidi için Londra
da müzakereler başlıyacaktır. 
lngiliz hükümeti daha evvelce 
diğer deniz dev)etlerile bu ka
bil müıakerelerde bulunmuştu. 

Londra ataşanavalımızla de
niz yarbayı Süreyya bu müza-
kerelerde murahhas olarak bu
lunacaklardır. 

ISTANBULDA 
lstanbul 11 (Yeni Asır) -

Akdenizde dost ve müttefik 
sulardaki geıisinden dönen do-
nanmamız, bu sabah saat se· 
kizde lstanbula geldi. 

-Sonu 3 ünci'l salzi/ede- - Yezısı 2 ncl sı: hlfade -
•·································•••·•·········••·•········ ............................................................................................................................................................... . 

Tayyare piyangosu çekildi Sekizinci Edvard, milletine veda etti 

Büyük ikramiyeyi 3467 4 Heyecan içinde olan S. M., Allah 
numaralı bilet kazandı. kralı korusun, diye sözünü bitirdi 

lstanbul, 11 (Hususi) - Tay· 
yare piyangosunun keşidesine 

başlandı. Kazanan numaralar 
şunlardır: 

34674 Numara 

40.000 lira 
Lira kazanmıştır. Bu numa

ranın son iki rakkamı ile niha
yet bulan bütün biletler ikişer 
lira amorti kazanmışlardır. 

2t7G9 numara 
15.000 lira kazanmıştır 

Bu numaranın son iki rak· 
kamı ile nihayet bulan bütün 
biletler ikişer lira amorti ka
zanmışf ardır. 

12000 lira 1724 numaraya 
3000 lira 28678 22556 numaraya 

1000 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 3399~ 37411 27427 
20684 21677 7721 19742 14441 
38206 6354 9362 14649 28568 

3412 12437 25665 11196 22628 
30664 25907 26833 39063 

100 lira kazananlar 
34512 33898 12500 13096 39399 
36187 34494 20487 9984 14104 
9379 30502 14902 26677 36460 

- Sonu 6 ıncı salu/eıu :-

Milyonlarca Londralı sokaklara 
istasyonları gece yarısı tatili 
Londra 11 ( A.A ) - Sala

hiyettar mahafilin söylediğine 

göre, Kralın bir daha lngi'iz 
topraklarına dönmem~yi taah

hüt etmesi lazımgeldiği hak
kındaki haber, tamamiyle asıl
sız ve bedhahane maktadır. 

lstanbul, 12 (Telefon) -
Londradan telsizle: 

Kendi arzus\yle tahhndan 
feragat eden lngiliz kralı S. 

dökülmüştü. Radyo 
faaliyet etmişlerçli 

bu nutuk münasebetile milyon
larca insan Londra sokaklarını 
doldurmuştu. Denilebilir ki bü· 
tün Londra halkı sokaklara 
dökülmüştü. Umumi bir heye
can vardı. 

Sekizinci Edvardın sesi mu
ayyen vakıtte hoparlörde işi
dildi. Bu esnada bütün radyo 
istasyonları tatili faaliyet et· 
mişlerdi. Hepsi de kralın nut· 
kunu naklediyorlardı. 

Sekizinci Edvard titriyen se
sile söze başladı. Heyecanda 
olduğu belli idi. Söze: " Şunu 
an.amanızı arzu ediyorum ki " 

M. Sekizinci Edvard Türkiye 
saatile gece saat tam on ikide 

lngiliz milletine bir veda nutku 

söylemiştir. Londra aaatile ge• 
cenin saat onunda verilecek Mil/dine veda tde11 Sekizind Edvard - Sonu 7 ınci sa/U/ede -
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Kuvvet 
ölçüsünde 
lktısadi bünyenin 
ro]ü büyüktür 

- Baştaratı 1 ina sahifede -
set ve para bakımından ne 
zevkimizi ve ne de kesemizi 
tatmin elmiyebilir. Lakin her 
hangi bir hedefe ulaşmak için 
fedakar olmağa ihtiyaç vardır. 
Fedakarlık göze alınmayınca 
gayeye varmak imkllnsızdır. 

Bu itibarla bütün ulusal dava
larda olduğu gibi milletimizin 
yüksek duygularına, bitmek 
tükenmek bilmiyen fedakarlık 
laasletlerine dayanarak yeni 
savaıa atılmış bulunuyoruz. 
Bunda da muzaffer olacağı
mıza şüphemiz yoktur. Yerli 
malı kullanmayı bir yurt borcu 
bileceğiz. 

Bu borcu ödeye ödeye bü
y.ük ülküye kavuşacağız. Ge
nye bıraktığımız yıllar istikbale 
ait inanımıza kuvvet vericidir. 

ihtimal bu davanın kıymet 
ve ehemmiyetini henüz takdir
de geç kalmış yurddaşlarımız 
vardır. Onları ikaz etmek, 
milli varifelerini hatırlatmak da 
hepimiz için bir borçtur. 

Milli iktısat ve arttırma haf
tasının ihdasından maksud olan 
gaye de budur.. Bugün başlı
yacak olan hafta içinde yerli 
malı fikrini yaymağı, yerli malı 
kullanmakta birbirlerimize ör
nek olmağı bir vatan severlik 
icabı olarak kabul etmeli ve 
ona göre hareket eylemeliyiz. 

Milli varlığımızın, iktısadi 
bünyemizin kuvvetine bağlı 
bulunduğunu hatırladığımız da
kikada bu vazifeye ne kadar 
büyük bir heyecanla urılmamız 
lazım geldiğini takdir etmek 
güç olmaz. Yalnız silah kuvveti 
bir milletin hayatiyeti için kifi 
değildir. 
:F.l:akkı Ocak.oğ1u. 

ilk t~'<l';i;~t ...... 
muallimleri 

lstanbul, 11 (Yeni Asır) -
Geçen sene tahsisat olmadı
ğından terfileri ya pılamıyan 106 
orta tedrisat mualliminin ler
fiine dair liste tasdik edilmiştir. 

ADANA 
•••••••••••••••••••••••• 

Felaket zedelerine 
yardım 

Kadı oğlu Ahmet 100 
lira verdi 

Dün tüccardan Kadı oğlu 
Ahmet Adana felaketzedeleri 
iı;in Kızılay kurumu veznesine 
yüz lira teslim etmiştir. 

Şehrimi:rde her teşekkül 
Adana felaketzedeleri için ara
larında iane toplamağa başla

mıştır. Esnaf ve işçi birlikleri 
kurumu da iane toplamağa baş• 
lamış ve ilk hamlede elli lira 
toplamıştır. Buna her teıekkül 
ehemmiyetle devam etmektedir. 

Vali geliyor 
Ankaradan alınan haberlere 

göre, vilayetin muhtelif işleri 

etrafında alAkadar makamlar 
ile temas etmek üzere Anka
raya gitmiş olan Vali Fazlı 
Güleç bugün şehrimize gelmek 
üzere Ankaradan Istanbula 
hareket edecektir. 

Valinin bayramdan sonra 
şehrimize geleceği zannedil
mektedir. 

Paraşüt kulesi 
Kültürparkta inşasına başla

nan peraşüt kulesi için ayrılan 

yerde çöküntü görülmüştü. 
Kule yerine altmıı dane seki
zer metre irtifaında tahta kazık 
çakılacak, kule bunun üzerine 
in,a edilecektir. 

Kule inşaatı tamamen üç ay 
içinde bitirilmit olacakbr. Kule 
yanında bir de havacılar kulübü 
binası inşa edilecektir. 

Öğle den sonra merasim var 

Iktısat ve artırma haftası 
bugün başladı 

Hafta içinde vitrin ve yazı müsabakalan yapıla
caktır. Bugün başvekiJimiz nutuk verecektir 

Milli iktısat ve artırma haf
tası bugün başlıyor. Bu müna
sebetle öğleden sonra saat 
15 <le, Cumhuriyet meydanında 
parlak bir tören yapılacaktır. 

Törende askeri bando ve bütün 
erkan ile halkımız hazır bulu· 
nacaktır. Parti ve Halkevi na
mına nutuklar söyleneceği gibi 
şehir namına da Dr. Behçet 
Uz bir nutuk söyliyecektir. 

Bu sabah bütün ilk ve orta 
mekteplerde, haftanın manasiyle 
mütenasip konferanslar verile
cek, tale\ıe yerli mallar ve mil
li iktısat mefhumu hakkında 
tenvir edilecektir. 

Yerli m: lı haftası içinde hal
kımızın y ~rli malına rağbet 

göstermesi için tertibat alın

mıştır. Halkımız hafta içinde 
tenzilatla satış yapacaktır. 
Artırma ve yerli malı mevzuu 
etrafında mekteplerde yazı mü
sabakaları yapılacak, müsaba
kada kazanan çocuklara kitap
lar ve münasip hediyeler ve
rilecektir. Bu gayenin daha 
canlı L:r şekilde anlatılması 
ıçın mekteplerde müsamereler 

Radyolarda yerli malı haftası 
hakkında konferanslar verilmesi 
ıçın hükümetimizce gereken 
tertibat alınmıştır. ilk konfe
ransı bugün başvekilimiz vere
cektir. 

Hafta içinde yerli malı satan 
vitrinler, her zamandan daha 
iyi tanzim ve tezyin edilecek, 
vitrinlerini yerli malı ile tanzim 
edenler ara~ında bir müsabaka 
tertip edilecektir. 

Hafta içinde evlerde çay 
yerine misafirlere üzüm, incir 
gibi yerli mahsuller ikram edil
mesi tavsiye edilmektedir. Ta
sarruf kumbaralarındaki para
lar, bankalarca kabul edilecek
tir. 

Kahvehane, gazino gibi yer· 
ler, müşterilerine behemehal 
yerli malı ve yerli mahsul şu
rupları vereceklerdir. Halkımız, 
her kahvehanede bunları ara
mıya hakkı olacaktır. 

Bugün bütün evler ve dük
kanlarla müesseseler bayrak
larımızla ve vecizelerle donatı
lacaktır. Bugün öğleden son
raki merasimden sonra büyük
lerimize tazimat telgrafları çe-
. ı 

Alsancak cinayeti davası 
Katil Şükrünün, cinayetten Önce 

delilik arazı gösterdiği ileri sürüldü 
Aile doktorunun 

• 
pıyangosunun 

Alsancakta bakkal Sıtkı ile 
metresi Sabihayı yaralıyan ve 
öldüren makinist Şükrünün mu
hakemesine dün Ağırcezada 
devam edilmiştir. 

Dünkü celsede dinlenen mü
dafaa şahidi kavas Sadık de
miştir ki: 

iddiasına •• gore 
isabeti, şuuruna 

alırım, diyor, delilikler yapıyor
du. Sonra da hepsini bir araya 
toplayıp yabancı kedilerle gü
reştirir, kendisi karşılarına ge
çer, kahkaha ile gülerdi. 

Yine bir gün uzak yerlerden 
işitilebilecek kadar yüksek 
ıesle "sallasana sallasana men
dilini" şarkısını söyliyordu. Bü
tiln bunlardan anlamıştım ki 
bu adamın aklından zoru var. 

suçluya Tayyare 
tesir yapmış 

isabetinden sonra büsbütün 
değişti. Kendisini arasıra te
davi ederdim. Bol uyku, az ye
mek ve içki içmemek tavsiye 
ederdim. Halbuki Şükrü, pi
yango isabet ettikten sonra 
tavsiyelerimın büsbütün aksine 
harekete başladı ve tabii 
hastalığı da arttı. Tedavi için 
lstanbula Mazhar Osmana gön
derdik. Yaradılış itibarile si
nirlidir. 

Doktor Ramih ile fabrika 
müdürünün ve daha iki ame
lenin çağırılması için muhake
me başka bir güne bırakıl-

mıştır. 

Yurddaş 
Bugün yerli malı ve 
Tasarruf haUi.i.:Hnın 
ilk gUnU .. 

Haftamızı her yıl olduğu 

gibi buyıl da Başbakan ismet 
lnönü bir nutukla açacaklardır 

Bu nutuk radyo ile veri· 
lecektir: Onu dinle! 

Yerli malı ve tasarruf haf
tasında, ekonomik kalkınma
mızın geçen bir yıllık başa

rılarının mürakabesi ve ge
lecek yıldaki ekonomik va
zifelerimizin telkini yapı 'ır. 

Başarılarınla öğün. 

Yeni başarılara hazırlan. 

Bu haftanın 
ihracatı 
Son hafta içinde Izmir lima

nından rnuhtelıf memleketlere 
1466 ton üzüm ihraç edilmiş· 
tir. Yalnız Almanyaya sevk• 
edilen üzüm mikdarı 553 ton· 
dur. ltalya, lngiltere ve Maca
ristan da mühim mikdarda 
üzüm çekmişlerdir. 

Haftanın incir ihracatı 264 
tondur. En fazla ltalyaya ve 
Macaristana sevkedilmiştir. 

Ayni hafta içinde muhtelif 
memleketlere 225000 kilo va
leks, 100,000 kilo tütün ve 409 
baş öküz ihraç edilmiştir. 

- iki senedenberi fabrika 
kapısında kavas bulunuyorum. 
Bu münasebetle herakşam va• 
zife icabı işde kalan amele ve 
ustaları da kontrolle mü
keUef bulunuyorum. Bir akşam 
makinist Şükrünün nöbetinde 
fabrikayı kontrol ederken Şük· 
rüyü makinıt dairesinde ayakta 
uyurken gördüm. Ve: 

Kendisi fabrikada emektar 
olduğu için çıkarmıyorlardı.Bir 
defa dört ay fa~rikaya uğra
madı. Geldiğinde istihdam etmi
yeceklerini söylediler. Bunun 
üzerine derhal yerde bulunan 
elli kilo kadar ağırlıkta bir 
cismi kaparak bir eliyle ha
vaya kaldırdı ve : 

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

- Şükrü ne yapıyorsun; va
zifeni terk mi ettin? Benim bu 
sualim üzerine Şükrü: 

- Ben Napolyonum, Napol
yona lif söylenir mi, dedi. Ben 
şaşırdım ve korktum. Çünkü 
o inda gözleri de başka türlü 
parlıyordu. 

Kendisini biraz teskine ça
lıştım. Az sonra kendine geldi, 
her halde hatasını anlamış o a· 
cı.k ki bana : 

- Aman Sadık kusurumu 
affet, ben ne söylediğimi bil
miyorum, dedi ve ağlamağa 

başladı. 
Bir gün de Şükrü fabrikada· 

ki kedileri toplamış, birer birer 
kuyruklarından kaldırarak dişi 
ise : 

- Haydi yavrum korkma, 
sana bayram için bir manto 
alacağım, erkekse : 

Korkma kediciğim sana da 
bir takım elbise ve ayaklr.abı 

Bir genç kaplanla 
boğuştu 

Kuşadası kazası civarında, 
ormanda heyecanlı bir kaplan 
avı olmuştur. Yürük Velioğlu 
Hasan bir kaplana rastlıyarak 
onunla boğuşmuş ve vücudun· 
dan yara almıştır. Kaplan öl
dürülmüştür. 

Yaralanma 
Peştemalcılarda kendi bisik

leti ile dolaşan 16 yaşlarında 
Selim oğlu Nedim bisikletten 
düşerek yüzünden yaralanmış· 
tır. Yaralı Memleket hastane
sine gönderilmiştir. 

Elhamra 

-işte görüyorsunuz ya, bana 
Şükrü derler. 
Dedi .. 

Bundan sonra müdafaa şa
hitleri Sırrı, Müslim, Faik, Ah
met ve daha birkaç kişi din
lendi. Onlar da kavas Sadıkın 
ifadesini aynen teyid eder be
yanatta bulundular. 

Müteakiben doktor Osman 
Nuri dinlendi. Dosyede bulunan 
reçetesine göre suçluyu müra
caati üzerine muay ne ettiğini 

ve asabi buhran görmesi üze
rine müskin bir ilaç verdiğini 
söyledi. 

Yine suçluyu muayene ve 
tedavi edenlerden doktor Mah
mut Şevket de dedi ki: 

- Şükrü ile hemşeri olmak 
münasebetiyle tanışıyorum. Böy· 
le patavatsız hallerini görür
düm. Hele tayyare piyangosu 

!Tirede bir hadise 
Tirenin Akkoyunlu köyünden 

Sako oğlu Şevki çifte tüfengi 
ile ayni köyden Ali oğlu Sü
leymanı ağır surette yaralamış 
ve suçlu Şevki yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. 

Dost sevişmesi 
Tilkilikte Tevfikpaşa oteline 

sarhoş olarak giden Mehmet 
oğlu Ahmet ile Halil oğlu Ali, 
odalarında kavga ederek bir
birlerini dövüp yaralamışlar ve 
ikisi de yakalanmışlardır. 

Bugün matinelerden itibar , r ,...";"""......,~~'il'C"'on::,.....~..-

Yalnız cuma, cumartesi, 
pazar ve pazartesi dört gün 
Mazurka'nın unutulmaz yıl
dıu Pola Negrl ve meş
hur Don Kazakları tarafın
dan harikulade bir surette 
yaratılan 

Moskova-
Şanghay 
Aşk karşısında kadın -

analık hisleri karşı•ında ka
dın Rusya saraylarının ih
tişam ve sefahatlerinden sonra ihtilal maceraları 
Kazaklannın nefis şarkıları. 

AYRICA : Türk donanmasının Yunanistanı ziyareti Ye 
Paramunt Jurnalda en son hadiseler. 

Zaharofun mirası 
Zabarofun oğlu olduğunu 

iddia eden Londralı kunduracı, 
avukatı vasıtasiyle muazzam 
servet üzerindeki hakkını ara
mıştır. Herif söylenenlere, ya
zılanlara metelik bile vermi-
yor. "Madam ki Zabarofun 
oğluyum, milyonlara da kona
cağım.,, diyor. 
DUnyanın en kuvvetli 

tur bini 
Dünyanın endüstri sahasında 

en muazzam, en kuvvetli devleti 
sayılan Amerikayı Turbinlerde 
Norveç geçmiştir, Borgohlm 
şehrinde 80,000 kilovatlık bir 
Turbin yapılmaktadır ki dünya
da mevcut emnlinin en kuv
vetlisi olacaktır. Bu Turbin 
beşer odalı 400 bin evi aydın
latacak kadar elektrik verebi
lecektir. 

Garip bir bo,anma 
davası 

Nevyorkta bir kadın mah
kemeye müracaat ederek ko
casının doğum tarihi 28 ağus
tos olduğu halde kendisinı al· 
datarak 18 ağustos suretinde 
gösterdiği için talak talebinde 
bulunmuştur. Kadın astrolojiye 
meraklıdır. Ve 18 ağustosta 
doğan bir erkekten başkasile 
mesud olamıyacağına kanidir. 
Kocası kendisini çok sevdiğin
den izdivacın olabilmesi için 
doğum tarihinde küçük bir 
tahrif yapmıştır. Mahkeme 
tahrifin mevcudiyetini talak 
için kafi görmüştür. 

Mühim buluşlar 
Viyana radyologlarının son 

akdettikleri kongrede Boon 
üniversitesi profesörlerinden 
Janker ile Brüksel üniversitesi 
profesörlerinden Van de Malle 
insan organizmasının esrarlı 
işleyiıini gösteren iki keşiften 
bahsettiler. Bu iki alimin keşif
leri bütün uzviyetimizin en ince 
noktalara ka '•r nasıl çalıştı.
ğını beyaz perdeye aksettir
meğe ve orada istediğimiz gibi 
tedkike imkan vermektedir. 
Profesör Jaokerin metodlan 
bilvasıtadır. Radyo vasıtasiyle 
verilen fluorescente imajları 
kaydetmektedir. Profesör Van 
de Malle'nin metodu ise peli
külü "X" şuaı ile ııydınlatmak
tadır. Bu cihaz saniyede sekiz 
iınajı kaydedebilmektedir. 

Sa.tanatlan feragat 
Tarihte saltanattan kendi 

arzusu ile feragat hadiseleri 
mebzul değildir. Diocletien ve 
Max milien (305) le, Şartken 
(1356) da, lsveç kraliçesi Kris
tin (1654) de, ispanya kralı 

Filip (1724) de kendi arzula
rıyla saltanatı terketmi~lerdi. 
Cebren saltanatı terkedenlerin 
sayısı ise bunun aksi olarak 
pek çoktur. Yalnız büyük harp· 
ten sonra tahtlarından kovulan 
kral, imparator, padişah ve 
şahların sayısı bir düzüneyi 
bulur. 

Keşişler gibi 
Hind denizinde kaybolmu 

küçük bir ada var. Cocos is
mini taşıyan bu adada deniz· 
altı kabloları nihayet bulduğu 
için burada on memurla 30 
Çinliden ibaret bulunan hizmet
çileri oturuyor, Adaya kadın
ların girmesi yasak edilmiytir. 
Cocos sakinleri keşişler gibi 
yaşıyorlar. Kadın yüzü görmek 
istedikleri zaman 1500 millik 
bir mesafeyi katetmeleri la
zımdır. 

Laypziğin hayvanat 
bahçesi 

Laypzig dünyanıo en meşhur 
hayvanat bı.hçesine maliktir. 
Bu bahçenin bütün masrafını, 
bahçede doğan arslanların satışı 
temin <!tmektedir.1877 denberi 
Laypzig hayvanat bahçesinde 
binden fazla arslan doğmuştur. 
Buradaki arslan cinsleri foto
jenik olduklarından Holivut 
stüdyoları bilhassa Laypziğin 
arslanlarım tercih etmekte
dirler. 
·········································-
~ Sac:det reçetesi : ~ 
EFakirlerin nilyonu~ 

Ümid fakirlerin saadet be- ~ 
sabına olarak istikraz ettik· ! 
leri milyondur. E 

( Rıvaıol) ! 
Beklenen saadet ekseriya ~ 

elinizdekine muadildir. ! 
( Dupatly ) ~ 

insan kalbindeki ümid kay- ~ 
nağı hiç tükenmez. insan pek ! 
nadiren mesuttur. Fakat da- ~ 
ima saadeti bulmak üzeredir. ! • 

( Pope J ; 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



<r'Pbı Ası~ sahfte e 
~·~·~-K~a_n_u;n.u_e_v_v_e_ı._.ıs=--a~a---~==========;:::;;.;.;.;;;.;: ____ ___.._..~~-=~-;==:=:~-=~ ~:;;:;;;;;;;;-.-·~,~-........ ·~.;;;:;;.:;;;;•n_._::=======-=--==~========;;;;;;;~;:;:;;;;=-~;:::;;;;;;.;;;;__._. . ..:::-=.===-===~--.;----._.-.... .. 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" ORESTES ,, vapuru 10 

birinci kanunda gelip yükünü 
tahliyeden sonra BURGAZ, 
V ARNA ve KÖSTENCE li-

manlara için yük alacaklar. 

" BACCHUS ,, vapuru 14 
birinci kanundan 19 birinci ki-

nuoa kadar ROTTERDM, 

AMSTERDM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

" ORESTES ,, vapuru 28 
birinci kinundan 3 ikinci ka-
nuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 

limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"SMALAND,, motörü 10 Bi
rincikiiounda Rotterdam ·Ham-

burg • Gdynia ve Skandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

"ISA,, 21 Biriocikinuoda 
beklenmekte olup Rotterdam • 
Hamburg ve Skandioavya li
manları için yük a!acakbr. 

"AASNE" vapuru 4 ikinci 
Kanunda Rotterdam • Hamburg 

ve Skandinavya limanlan için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SUÇEAVA vapuru 16 birin· 
kanunda Malta • Marsilya ve 
Ceıllire hareket edecektir. 

PELEŞ vapuru 24 birinciki
nunda Malta ve marsilyaya 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasmda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t"apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

llayraının en değerJi 
hediyesi eczacı ba,ının 
Kolonya, Esans, Pud
ra ve Kremi ile olur. 

Yeni forma, zarif şişelerini 
görmeden başka birşey alma
yınız. 

1'\.cl:erk.ez "Depo 

S. Ferit 
• 

1 
' ECZANESiDIR 

N V. 
W. ·F. 11. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
SAMOS vapuru 7 birinci 

kanunda beklenmekte ve 12 
birinci kAnuna kadar Rotter· 
dam, Hamburg, Bremen liman
Janna yük alacaktır. 

•8lı&• 
Amerıcan l:.xport Lines 

EXPRFSS vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakhr. 

EXELLO vapuru 6 ilk ka
nunda bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 10 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük aJacaktır. 
EXAMELıA vapuru 26 ilk 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük a 1acaktır. 

EXTA VIA vapuru 5 ilkkA· 
nunda bekleniyor. Nevyork için 
için yük alacaktır. 

EXMOOR vapuru 13 ikinci 
kinunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHODRA vapuru 4 ilk 

kanunda Pireden Bostnn ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 18 bi
rinci kanunda Pireden Boston 
ve Nevyork için hareke:t ede
cektir. 

... 181 •• 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 16 ilk 

kanunda bekleniyor. lskende
riye, Hayfa, Dieppe ve Norveç 
limanlar• için ylikliyecektir. 

491t8• 
Service Maritime Roumain 

Bükreş 
DUROSTOR vapuru 23 1 ci 

kinunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacakbr. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihJeri ve navJun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi· 
ritilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Parla fakllltesinden diplomalı 
oı, lablplerl 

Muzaffer Ero~ul 
Kemal Çetinda~ 
Hastalarını her gün ıabab 

saat dokuzdan başlayarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
• . 
• . - SIHHAT BALIKYAGI 
E Norveçya bahkyağlarımn en halisidir. Şerbet gibi 
: içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi .Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Böyllk Sa'• bç ·oğlu hanı karşısmda 

1 
• • . . 
• -...................................................................... 

··································~········· : Cığerler içın hava ne ıse dış~ i 'ı 
: ler için d~ RADYOLIN odur. : 

Hasta cigerlet' kadar sağlam E 
ciğeriere de bava razım oldu- ~i 
ğu gibi, bakımsız dişle" kadar · 
temiz ve beyaz dişlere de 
RADYOLİN lazımdır. Hava 
kanı, RADYOLİN ağzı temiz· 
ler. Havasız kaiat! en sağlam 
vücud nasıl zehirl .. nlr"e, RAD-

• 

8 JO 10 
kullanınız ! 

YOLIN ac fırçalanm:yan te
miz ve beyaı dişler de öylece 

sararmaR-a ve çürümeğe 
mabkümdurlar. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkanlmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha· 
linde kiispeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öxüz bap) markala Turan mamulitı 
kllspe yedirerek onlann tayanı hayret derecede semiz· 
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği ılitün faz.la 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalanmız ma• 
mulAtı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 

Telefon - bmir 3465 

. ~ . 
' " -- • - ... .. • • #> ' •• • 

KREM BALSAMIN 

1 
\ . 

Oıı·vı·er Ve Şii. lzmir ikinci hukuk mabke· 
mf'sinden: 

L!fı11TET Hafize ile Milddeialeyb ko-

V a pu r Acentssı C811 Cemal ar .. larındaki bo-

İRtNCi KORDON REES ~anma davaamdan dohıyı müd-
BıNASI TEL. 2443 de:aleyhin ikametıahının meç· 
Lllerman Lines Ltd. 

bul bulunmasına binaen tebli-T H URSO vapuru 20 ikinci 
teşrinde Londra, Hull ve An- gatın ilAnen icra edi!diği halde 
veraten yük çıkaracak ve ayni muayyen olan günde milddei· 
zamanda Liverpol ve Glasgov aleyhin gelmemesi yOıftoden 
için yük alacaktır. davacımn isteği dcıiresinde gı-

POLO vapuru 3 birinci ki· 
nunda Londra, Hull ve An· yap kararı ittihazana karar ve 
versten gelıp yük çıkaracak bir suretinin mahkeme divan· 
ve ayn; zamanda Londra ve hanesine talikine ve tahkikat.o 
Hull için yük alacaktır. 20· 1-937 Çarşamba günUne ta-

DRAGO vapuru 10 birinci 
kanunda LivE>rpool ve Svanse- likiııe karar verilmiş olduğun· 
adan gelip yi.ik çıkaracaktır. rtan mezkur gfindc saat 10 

GENERAL STIM raddelerinde tahkikat hakimi 
PHİLOMEL vapuru 18 ikinci huzurunda bizzat veya bilve-

teşrindc gelıp Londra için yük kale hazır bulunması lüzumu 
alacaktır. 

H. U.M.K. nun tebligat faslına 
NOT : Vürut tarihleri, va-

purların isimleri ve navlun üc- tevfikan tebliğ mak~mma kaim 
retlerinin değişikliklerinden me olmak üzere ilan olunur. 
suliyet kabul edilmez. 1481 (3345) 

GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA 

Baş ağnlarına karşı 

GRiPiN 
~aşelerini kuJJaoıoız ! 

Grlpln : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

Gripln : En şiddet~! baş ve 
diş ağnlannı sür· 
atle dindirir. 

6rlpln : Nezle, grip ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
ka§elerinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz 

' a: 
. .. -

No. 9368 
Mark ah bu fen erler iki ve üç pillidir. Ufak camlıdır. 

Yapılıt itibariyle camlannJaki hususiyetle verdiği ziya yir-

minci asrın harikulade icadı olduğu şüphesizdir. lld pillisi 
üçyüz, Uç pillisi beşyüz metreliktir. Ayarlıdır.Daimon marka 
olmasma dikkat ediniz. Umum cepoları : b.mirde Suluhan 
civarı No.28-9 1-!üsnü Öz Ödemişli. lstanbulda: Tahtakalede 

~iiı. ,.?: ~ •. ı. ;:;'-.. .. • 1.. • • ·1 ~ ··: • . . ~ ..,.. ,.; - • 

KumraJ, sarııın, yegine sıhhi 
kremlerdir. Cildi bes!er, çil, leke ve sivi!ceieri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi glizellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balaamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balaamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gUndüz için beyaz renkli 

ln2iliz Kanzuk eczanesi Beyojlu latanbul 

Devlet Demiryollarından: 
Aıağıdaki gayrimenkuller 28-12-936 Pazartesi günü saat 15 de 

lzmir Alsancak 8 inci işletme Komisyonunda açık arbrma sure• 
tile ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin gayrimenkuller hiza
sında yazılı muhammen kira bedellerinin yüzde yedi buçuğa 
nisbetinde muvakkat teminat ve:-meleri ve işe girmeye mini 
kanuni bir halleri olmadığına dair beyannameler ve aranılan 
vesikalarla muayyen vakitte Komisyona müracaat etmeleri 
lazımdır. Şartnameler Komiıyondan ve SUtlaç istasyonundan 
parasız a!ınır • 

1 - SütJiç komiıyonu civarında kain ve ankazı Oç~ucfi bir 
şahsa nit dükkanlarla fırının· yalnız arsası muhammen kira bedeli 
15 liradır. Bir sene için kiraya verilecektir. 

2 - Alsancakta Şehitler Y adigir sokağında büyük kirgir 
antrepolar içinde B. 8 ifa 10 ve C. 1 ili 10 No. h depolar ~ 
ay veya bir sene için kiraya verilecektir. Üç aylık muhammen 
kira bedeli 1910 ve bir senelik 6250 liradır. 

12-17 1479 (3346) 

lzmir liman iş~etme müdürlüğünden: 
Perçincilik ve demir kalafatı yapan saııat sahiplerinden ehli

yet vesikası bulunup çalışmak isteye erin Afaybf! deki te~ 
imirlijine müracaa · 



Sabite 10 Vl::rtl A&IR UI! Kllnunuevvaı ıea• 

Dük D'Yorkun krallığı bugün ilin edilecek 

Londra halk • 
nı kralı alkışladı 

Gazeteler • 
yenı krala Hoş geldiniz '' '' 

diyorlar 
oturmaması muhtemel Sekizinci Edvardın hiçolmazsa birkaç sene lngilterede ve dominyonlarında 

ise de eski bir kralın imparatorluk arazisinde bulunmasına mani bir kanun yoktur 
Londra 11 (Ô.R) 

Kral Edvardın kar- t<-0:~"/::,>:;:-.1 

deşi Dük d' Y ork 
lehindt! saltanattan 
feragati üzerine 
Avam kamara• 
ıı bu feragati ka
bul ederek Dük 
d' Yorkun KralJığı· 
nı ilin eden bir ka
nun layihasını ka
bul etmiştir. Ahali 
yeni kralm ikamet
gahı önünde topla
narak onu alkışla
mışlardır. Bu akşam 
Kral Edvard VIII 
ıon defa olarak 
radyoda İngiliz mil
letine hitap ede
cektir. 

Dün lmparator
luğ u heyecana dü
fÜren tarihi hadise, 
gazetelerin sütun
larını işgal etmek
tedir. Umumiyeti 
itibarile saltanattan 
feragat kararı fena 
b. t · h I AUıncı /oıj unvanır/e buf!Üll krnl ılfıll ettı/ecek o/a11 
ır esır usu e ge· Dük D'Yoık ı·e refika/an 

tirmiştir. Gazeteler, mesele- rin lngiliz milletinin her sımfl 
nin muhtelif safhalarını uzun için müşterek o!an ahlaki an-
uzadıya tefsir etmekte ve anelere karşı laübalilik göster-
pbsına en büyük ümitler bağ- dik!erini yazıyor ve şu hükmü 
lanmış olan bir hükümdarın bu verıyor: 

de, tahtın prestijini kurtarmak 
için onu terketmcsi bir vazife 
idi. Fakat mabedin sütunu yı
kılmış ise mabet kendisi ye
rinde duruyor ve yeni kral 
dük d'Y ork ile iyi bir anne 
olan yeni kraliçenin işgal ede
cekleri taht artık hiç sarsıl
rnıyacaktır. 

hükümdar milletin bir kısmının 

MESUD BiR iŞARET 
Muhalif ve sosyalist 11 Dailv :Jl ~ .. _,..,,,,,_,m.--=.,;.. 

ıuretle tahttan uzaklaşmasını Kral Edvard tahttan feragat 
derin bir teessürle karşılamak- karariyle durendişlik göstermiş- »+ 

takib edecek mevkide olama-
mıştır. 

MAJESTENiN KARARI 
T ASVIB EDiLiYOR 

Önce 

tadarlar. Diğer taraftan bu ka- tir .Bu karar kendisine Jayık olan Loudıada llümanşlcr 
nunuesasi buhranında logiliz biricik çıkar yoldu. Hükümdar, Herald,, da yeni saltanahn alakayı tahrik edecek mahi- sından bu makam müteessir 
prestijinin vikaye edilmiş olması nazırlarından kabul edemiye- mesut bir işaret altında açıl- yelle ve umumi ehemmiyette olacaktı. Bu karar şimdi lngi-
umumi bir memnuniyetle kar- cekleri birşeyi istemekle vazi- dığını kaydediyor. Bu gazeteye olmadığı kimse tarafından id· liz tarihinin bir bahsını kapa-
tılanmaktadır. Birçok gazete• yetini tam:r edilmez bir şekil- göre kral ancak bütün milletin dia edilemiyecek o!an bir me- maktadır. Bu gazete, kardeşi 
ler Baldvinin 

500 
haftal d de sarsmıştır. Bu şartlar için- sevgisine dayanmalıdır. Zira se!ede nazırlarının tavsiyelerini gibi fakirlerin hayatmı anla-

:~;~~:'~:!~ t~~;;::~~ ~~~: ·oü·~ .. K~·~~·~y .... d~ .. ·ı~·P .... ;~·Y····~··h·iikif ;~ti~.i~.'t~i~bi' .. h;;i:·· 
Jedıgı sozlerın lngılız mılletının ' 

~~:~~·1:~::~~:~:.·~T:~ı0!~,:~ ciye nazırı Del Vayo tarafından jyzah edilmiştir 
fanda saflanmızı sıklaştıralam! Ô 
l•te b-t- ht ı·f f'k· " Cenevre 11 ( .R) - lspan- [ ~·u uı ~ !I.•""""' ,~ 

... u un mu e ı ı ır ve l h"' k- t' . 'il ti • l , >t •• ' k b" l . . . yo u ume ının mı e er cemı- :ı4_•; ,ı •1 
anaat sa ıp erının bırleştikleri yeti paktının 11 nci maddesine ~>:;;.; <~ . ı ~ t 

parola budur. ( 'il 1 d k. ~ ·ı 4 

YENi KRALA " mı et er arasın a ı anlaşmayı 4'~ y 1'"' r. 
HOŞ GEL- ve sulhu tehdit eden hareket- ]'11!1'. •i · · ~ 

DiNiZ ,, DENiYOR ler kaydına) dayanarak yaptığı · ı '~ 
Kral Edvardın tahttan çekil· müracaati tetkik etmek üzere 

mesi dolayısile gösterilen te- milletler cemiyeti konseyi dün 
essür matbuata halefine sada- akşam içtima etmiştir. Bu iJk 
katle " hoş geldiniz ,, temen· içtima kısa ve hususi mahi-
nisinde bulunmaktan menet- yette olmuş ve birkaç dakika 
memekte ve yeni kralın bütün devam etmiştir. Sadece teknik 
meziyetleri kaydedilmektedir meseleler gözden geçirilmiştir. 
Monarşi ananelerinin devam: Bugün ispanya hariciye nazırı 
lalığı en esaslı şart c,larak gö- D~l Vayo,. ~ükümetinin talebini 
rülmekte ve anne kraliçe Mary muda~_aa. ıçın k~nseyde bir nu-
·ı o··k d'Y k' 0- d'Y tuk soylıyecektır. Bu nutkun 
ı e u or a, uşes or- b · 
k' ki k mu tcvıyatı şöyle tahmin edi-

a ve çocu arın.ı.l arşı her- Jiyor: 
taraftan gösterilen tazim duy· Del Veyo ilkönce hüküme-
guları bunu teyid eylemektedir. linin Almanya ve Italyayı mesul 

MABED DURUYOR tuttuğu hadiseleri inceden in-
Muhafaıakar "Times,, gaze- ceye iz.ah edecek ve nutkunun 

tesi buhranın sebeplerini teş- ikinci kısmında ise ademi mü• 
rih ederken aristokrat ve dini dahale meselesi karşısında Is-
mabafiJ tarafından yaptlan panyanın vaziyetini teşrih ede-
dedikodunun halk dostu olan rek lspanyol hudut ve liman· 
kralı tahttan uzaklaşhrdığı id- larıoıo, harp malzemesi ve gö-
diasınm doğru olamıyacağını, nüllü geçmesine mani olmak 
hakikatte krahn etrafında olıtn üzere, kontrolü hakkındaki 

erkek ve kadın bazı kim1ele- fikrini bildirecektir. ln~iltere ve 

Afadridde mi'Uldş tahribat devam etlfror 
Fransa tarafından tesisi isteni- bütün dünyanın emniyetini sar-
len bu kontrolü İspanyanın san bir mücadele olduğunu ve 
kabul etmesi muhtemeldir. asilerin harici yardımlarla ha

Zannedildiğine göre nutkun 
son kısmında ispanya hariciye 
nazırı lapanya dahiJi barbının 

reket ettiklerini gösterecek ve 
milletlerin sulhunu koruyacak 
tedbirlerin alınmasını istiye
cektir. 

Del Vayonun nutkunu umu· 
mi bir müzakere takibedecek
tir. Bu sırada lngiliz ve Fran
sız delegeler~nin müşterek bir 
tez müdafaa etmeleri çok muh
temeldir. Temin edildiğine 
göre iki delegasyon müşterek 
beyanat yapacaklard\r. 

SON KARAR 
ispanya meselesi hakkındaki 

son karar ancak Cumartesi 
günü kabul edilecektir. Bu ka-
rarm ne mahiyette olacağını 
şimdiden tahmin etmek güçtür. 
Herşey müzakerelerin cereya
nına ve de!egeler arasında ya
pılacak muhaverelere tabi ola
caktır. 

Parıs, 11 (Ö.R) - Madrid
den bildiriliyor: Fransa sefare
tinin tayyaresine bir avcı asi 
tayyaı esi tarafından yapılan 

hücun. üzerine yaralanan ''Pa
ri~·Soı •· ,, gazeteci muhabiri 
Louis de Laprey Madrid Fran
sız hastane~nnde busabah 2.30-
da ölmüştür. Bu l,!azeteci 34 
yaşında idi. Evli idi ve c\ört 
~ocuğu vardı. De Laprey ls
panyol dahili harbında ölen 
liçüncii Fransı~ 2axetecisidir. 

Edvard V/11 İll SOll bir resmi 
dığım göstermiş olan bir pren• 
sin tahta çıkmasmı emniyetle 
karşılamaktadır. 

Buhran esnasında, sabırsızlık 
göstererek kabineyi itham et
miş olan diğer iki gazete, 
" Morning Post ,, ve "Daily 
Mail,, şimdi hakikati teslim 
etmekte ve bunlar da Baldvini 
takdir etmektedirler. 

ÇiFTÇi SAPANA ELiNi 
KOYUNCA 

'"Morning Post,, hükümdarın 
ihtiyar ettiği hareketin akilane 
olduğunu kabul ediyor. Zira 
çiftçi elini sapana dayayınca 
artık geriye bakamaz. 

"Daily Mail,. kralın kendi
sine yapılan tavsiyelere uyma
mış olmasından dolayı hayal 
sukutunu bildirmektedir, 

DEYLİ EKSPRES 

Bütün gazeteler içinde yal
nız "Daily Ekspress,, hali 
tahttan feragatten başka bir 
hal suretini tercih ettiğini kay
detmekte ve verilen kararın 
fena bir emsal !eşkil eylediğini 
bildirmektedir. 

SEKiZiNCi EDVARD INGIL
TEREDE KALAMIY ACAK MI 

Gazeteler tahttan feragatten 
sonra kral Edvardın artık in· 
giJtere veya dominyonları top· 
raklarında ikamet edemiyece
ğini yazmışlardı. Gerçi kralın, 
hiçolmazsa birkaç sene, lngil
tere ve dominyonlarında ika· 
mete hiçbir niyeti olmaması 

muhtemel ise de, tahttan fera· 
gatten sonra eski bir kralın 

imparatorluk arazisinde bulun· 
masına mini olan hiçbir kano• 
nun mevcut olmadığı tasrih 
edilmektedir. 



ıa Kenunuevweı ı9a• YENi ASlft bahlte a 

{Q~~z&.) 
iki mısra yüzünden '' Isanın çarmıhı ,, 

Çok eski bir halk şiirinin; 

edebiyat tarjhi üzerinde yap· 
tığım tedkikler arasında göze 
çarpan k?ymetli iki mısraı beni 
bayii düşündürdü: 

N. vekili Adanaya gidecekı lngi~!~!.eye 
•• Afyon ihracatı 

Müteveffa (Zaharofun mirası 
peıinde) kapı kapı dolaşan mu· 
barrirlerden biri, Fener patrik-
hanesine de gitmiş. Bu vesile 
ile orada kendiııine Hazreti 
lsanın bağlandığı direğin bir 
parçasını göstermişler. Yani 
Son Posta muharriri Zaharofun 
mirasını ararken lsanın kazığile 
karşılaşmış! 

Oe(me namert köp11lsiinde11 su apa1sm 
ko se11i 

Yatma fılki göll[tsilıde aıs/011 vism 
ko smi 

Hukümetimiz .ft_danada su taşkınlık- arttı 
Diyen bu halk şairi; içtimai-

yatçıların sahife sahife yazdık
ları; bayatın kahrına boğulan-

larına mini olunacak tedbirler alacak B!:!::bul~f~~}~~;!!::·ıço-k 
eyidir. Stoklar azalmıştır. In- Yarım asırdan ziyade bir za

man insanlığın göz yaşından, ların yıllarca alıp, bitiremedik
leri bir yarayı iki mısram için
de ne kadar güzel bir Türkçe 
ile ifade etmiş ..• 

Şu iki mısram birincisi bana 
bir hikaye hatırlattı: 

- Zenginin birisi bir fuka-
raya bayram hediyesi olsun 
diye bir pabuç vermiş .• Görme• 
mişin birisi olduğu için, o fu
karayı nerede görürse: 

- Yahu! Sana daha dün 
verdim bu pabucu amma da es· 
kitmişsin, çarık olmuş, tabanı 
kalkmış, burnu zedelenmiş, par
çalamışsm! 

Diye herifin rahatını kaçır-
mış .. 

Birgün artık canma tak! di
yen fakir, zenginin her zaman• 
ki tenkitlerine dayanamıyarak, 
eğiiip ayağından pabuçları çı
karmış, önüne atmış: 

- Al! be yahu! demiş, al!. 
ben yahnayakken daha rahat· 
tam, nedir bul bir çift pabuç 
verdin, dünyayı başıma zıodan 
ettin! . . . . . 

TOKDIL 
•••••••••••••••••• 

Donanmamız 
lstanbulda sevgi ile 

kar,llandı 
- Baştaıa/ı 1 ıncı say/ada -
Yavuz, Dolma bahçe önünde 

demirledi. Bütün sahillıı!ri dol
duran binlerce halk, donanma· 
mızı hararetle selamladı. Ya· 
vuzdan çıkarılan bir kıt'a, Ya
vuz bandoıu batta olduğu halde 
taksim meydanına giderek 
Cumhuriyet abidesine bir çe-
lenk koymuştur. 

Denizcilerimiz Beyoğlundan 
geçerlerken y1>llarda hararetle 
alkışlanmışlardar. Çele~gi bizzat 
Amiral Şükür Okan abideye koy· 
muştur. Burada yapılan törende 
bahriyelilerimiz bir ağızdan is
tiklal marşını söylemişlerdir. 

Yavuz, ö~leden sonra saat 
on üçte Dolmabahçeden hare
ket ederek Heybeli açıklarında 
demirledi. 

Adana belediytsi yıkılmağa müstaid evleri yıktırıyor. 
Harap oJao evlerin sayısı 1172 dir .1 

Adana, 11 ( Hususi ) - Maddi zarar milyonları bul- tırılmasına karar verilmiştir. 
Seyhan henüz normal seviye- maktadır. Adana da bir fen Zannedildiği ne göre daha yüz 
sine inmemiştir. Günler geç- heyeti son felalrntin karşılaştır- · elli ev yıktm!acaktır. 
tikçe müthiş afetin korkunç dığı maddi zararı tesbit edecek Ankara, l l (Yeni Asır) -
neticeleri daha elle tutulur şe- ve bir rapor hazırlayacaktır. Nafıa vekilinin yakında Ada-
kilde meydana çıkıyor. Çok mevsuk olarak duyuldu- naya gideceği haber alınmıştır. 

Bugün Adana merkezi, daha ğuna göre hükümetimiz bun- Adana, 11 (Yeni Asır) -
altı köyl~ irtibat temin ede- dan sonra su ve çay taşkın- Adanada felaketzedeler için 
bilmiştir. Muhtacine ve açıkta hklarma mani olunacak ciddi bugüne kadar yapılan yardım 
kalanlara muntazam servisler tedbirler alacaktır. Adanada lS,l60 lirayı bulmuştur. 
h 1. d k k l · yıkılan yerler acele yaptırıla- Adana 11 (Yeni Asır)- Şeh-

a ın e sıca yeme emın rin kış ortalarına doğru tekrar 
ediliyor. caktır. Şehirde mesken buh- nehir sularına maruz kalması 

Belediye tehlükeli ve inhi- ranına meydan verilmemesi endişesi devam etmektedir. 
dama müstaid yerleri, bir fen muka:-rerdir. Fenni heyetler, sedlerin bu-
heyeti vasıtasiyle te.sbit ettire- Şimdiye kadar 1172 ev yı· lunduğu yerde tedkikat yap-
rek yıktırıyor. Belediye reisi kılmış veya yıkılmağa müstaid mışlar ve sedlerin yirmi iki ye-
bizzat yıkılma işlerinin başında görüldüğü için yıktırılmıştır. rinden patlamış olduğunu gör-
bu!unuyor. Bugün yeniden 32 evin yık- müşlerdir. 

Paris, 11 (Ö.R) - Hariciye 
nezareti bütçesi hakkındaki 
raporunda Archimbaud ecnebi 
memleketlerde propagandaya 
ve Fransız müesseselerinin hi· 
mayesine tahsis edilmiş o~an 
meblAğın kifayetsizliğini kay
detmekte ve hilhassa Hitlerin 
iş başına geldiği tarihtenberi 
on misli kuvvet bulan Alman 
propagandası karşısmda bu ki
fayetsizliğin daha ziyade göze 
çarptığını bildirmektedir. 

Bundan sonra raportör Al
manyanın Fransayı tecride ma
tuf olan hadden aşm teslihat 
siyasetini tahlil etmekte ve şah
s"en gener·al Frankonun Hitlerle 
tam mutabakat halde olduğuna 
kanaati olduğunu bildirmekte
dir. Bu sebeple vaziyeti ta:n 

nazırı saat 14,5 da yeni "Stras
burg,, zırhlısmın denize indi-

rilmesi törenine riyaset etmiş· 
tir. 26 bin ton hacminde ve 

214 metre boyunda olan bu 
zırhlı bir sene evel Brest'te 
denize indirilen Dunkerk zırh-

Fransız zaviyesinden tedkik 
ettiğini ve Fransı7. menfaatle
riyle Avrupa sulhunun korun· 
masını istediğini kaydeden ra· 
portör, Rusya ile birlik tesisini 
tavsiye etmekte ve "Garp me
deniyetinin bekçisi olan,, Fran
sanın Ren, Alp ve Pirene hu-

lısmın eş;dir ve Fransız filosu
dutlarım, yani üç cepheyi bir-
den müdalaa zaruretinde kal- oun en kuvvetli ve büyük ge-
maması ıçın Italya ile de sıkı mllerinden biri olacaktır. Fran· 
bir anlaşma teminini istemek- sa eski zırhlıların yerine 1945 
tedir. senesine kadar 35 bin tonluk 

Paris, 11 (Ö.R) - Bahriye diğer yeni :urhlılar yapacaktır. ....... 
M. Cemiyetine telgraflar çektiler 

Altınordu yarın gidiyor 

Ermeni Mihalyon Türk 
Sancağile ne alikası olur 

Şampiyonumuz Ankara- s~~~~~ i1~~y~~~~.~tıar~~y:n ~~~:~!.~~.~=!i~-r 
da U•• ç ma" yapacaktır ~'atanile~d.en ermeni Miha!yan 1 leri telgrafta;" Biz Suriyeliyiz, 

~ ıle Cabırızade Kemal, bazı Suriye Heirtibatı kesmiyeceğiz,, 
~ aleviler ve taşnaklar reisi ha- 'b' ·dd' ı d b ı 

Al d ·· ı d · k b ı tt• . . . gı ı saçma ı ıa.ar a u un-lzmir şampiyonu tmor u, uzere yapı an avetı a u e t- lepte Türızm otelınde bır top- kt d 
1 · d ma a ır ar. Ankara stadının açım törenın- ğini mmtakamıza bil irmiştir. Jantı yapmışlardır. A k h lk - f· · d 

de bulunmak üzere yarın sa· Bu vaziyete nazaran Izmir ve Hu toplantıda, Türk kütlesi- nta ya a ının or 1 ~ ı ar.e 
hah Ankaraya hareket edecek- lstanbul şampiyonları olitn Al- nin gösterdiği birliği bozmak altında yaşamakta ofdugu bır 
tir. lzmir şampiyonu, Ankara tınordu ve Fenerbahçeden ma- maksadile Milletler cemiyetine sırada, bunların böyle top!anh· 
seyahatine en kuvvetli şekliyle ada Galatasaray takımı da Pa- ve Fransız hükümetine telgraf- lar yapmalarına mana verile· 
gitmektedir. Dün gece Anka- zartesi akşamı Ankarada bu· lar çekilmesine karar verilmiş memektedir ve örfi idarenin 
radan telefonla, Ankara maç- lunacaklardır. ve telgraflar gönderilmiştir yalnız Türklere tatbik olunduğu 
ları hakkında bize aşağıdaki Ankara şampiyonu Gücün de Sancakla hiç alakaları o1- meydana çıkmaktadır. 
izahat verilmiştir: iltlhakiyle bayramın ilk, ikinci 

Ankara, 11 - ( Telefon ) ve üçüncü günleri eliminasyon 
Ankara stadı, bayramın ilk şekliyle bir llırnava yapılacak-
günü merasimle a çılacnktır. iz. tır. Maçları Ankara halkı du-
tnir şampiyonu Altınordu kulü- huliyc vermeksizin seyrede-
bü, maçlarda hazır bulunmak c~ktir. , 

BUGÜN 
L...A.LE Sinenıasında · 

3 BÜYÜK FILİl\1 BİRDEN 

1 - AMERİKA İH1.,İLALİ 
2 - DOKTOR SOKRAT 
3 - MİL TON PARA KRALI 

4 - TÜRKÇE FOKS JURNAL 
bugün LALE'de 

, 
Tayyare Sinemasında 

TELEFON 3t&1 

Bu_günden itibaren bayrama kadar 2 büyük film birden ... ı··: .. ·şEN ..... GENÇL.ER··· 
Moskova Operası sanatkarlarının çevirdikleri kahkahalar filmi 

······2···:···Ki·~;k·····ttay·aiiar····· 
CLAUDETTE COLBERT'fn en nefis tilml 

BUNDAN BAŞKA 
TUrk Donanmasının dost Yunanistanı ziyareti ve bu 

münasebetle Yunanistanda yapılan merasim filmi. 
Paramunt ( Dünya havadisleri ) 

Bu haftanın seans saatleri: 3.15 - 7.15 KiRiK HAY AT-
LAR .• 5.05 - 9.15 ŞEN GENÇLER 
Cumartesi, Pazar saat birde başlar •• 

giltereye 200 sandık afyon 
gönderilmiştir. Müstahsil, afyon 
fiatlerinden memnun görünü-
yor. 

71 Kaçakçı 
yakalandı 
Ankara, 11 (A.A) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük mu
hafaza örgütü 71 kaçakçı, 840 
kilo gümrük kaçağı, 62 kilo 
inhisar kaçağı, 2 silah, 8 fişenk, 
263 Türk lirası ve 79 kesim 
hayvanı ile 24 kaçakçı hayvanı 
ele geçirmiştir. 

11 ••• 11 • 

Fransız 
Devlet radyolarının 

tebllği 
- Boştaıa/ı 1 nci Sahifede -

hiş hareketi bütün şiddetile 

devam ediyor. Suriyeden yeni 
sevkediJen askerler cebren 
Türk evlerine yerleştiriliyorlar. 

Türk gazetelerinin Sancağa 

sokulması menedildi. Kırık
hana dört otomobille gelen 
Fransız istihbarat zabitleri, bu 
mmtakada baZ1 tetkikler ya
pıyorlar. 

Recep kaptanın kumanda
sında Sancağa getirilen Su
riyeli askerler Türk halka çok 
2 alimane davranmaktadırlar. 

Antakyada yüz Türk hak· 
kmda tevkif müzekkereleri 
kesilmittir. 

Iatanbul, 11 ( Yeni Asır ) -
Sancağın muhtelif mıntakala· 
rına asker ve cephane ıevkine 
devam olunmaktadır. Bu mın· 
takaya gönderilen askerler, mi
lislerden mürekkeptir. 

Fransızlar, Mancakta münev
ver olan Türkleri tevkif et· 
mekte ve bundan başka ev
velce tevkif olunaoları da mah
kemeye sevkederek hapisha
nelere göndermektedirler. 

Asilerin taarruzu 
pUskUrtuımu, 

Madrid, 11 ( A.A ) - Asi
lerin taarruzları püskürtülmüş
tür. 

kan pıhhlarından. et ve kemi
ğinden topladığı muazzam ser· 
vetini bütün insanlık alemi 
aleyhine, bilhassa doğup büyü· 
düğü Türk vatanı, Türk milleti 
aleyhint: kullanmış olan Zaha
rofun milyonlarından bir hab
besini bile bu vatana düşürmi
yeceğini bilmiyecek ne vardı? 

Her ne ise "yıkıldı gitti ci· 

handan dayansın ehli kubur" 
deyip bunu geçelim. 

Ne vakıt çarmıhtan, lsamn 
öldürülmesinden bahsedilse ha
tırıma şu hikaye gelir: 

Bir akşam Yeniçeri ağasına 
lsaom Yahudiler tarafından 

çarmıha gerildiğini, ellerine 
çiviler çakıldığını, daha bir ta-

. kım işkenceler yapılarak öl· 
dürüldüğünü anlatmışlar. Ağa 

buna dehşetli içerlemiş, ertesi 

gün dairesinin kapısı önünde 
otururken bir Yahudinin geç

tiğini görmüş "tutun getirin" 
emrini vermiş. Yahudiyi yaka 
paça ağanın huzuruna getir
miıler. 

.. Ulan demiş siz hazreti !sayı 

çarmıha germişsiniz ha!.. Koı· 
koca bir peygamberi bin türlü 

eza ve cefa ile öldürmüısüniiz 
ha!... Vurun şu herifin kelle· 
ıin1 •.• " 

Yahudi tazallüme baılamıı 
.. Aman ağam yapma, etme, bu 

iıler binlerce sene evvel olmuı, 

benim bunda ne günahım var,, 
diye yalvarırmış. 
Ağa daha ziyade kızmış, 

"Bre ıen yahudi değil misin? 
O iş ne vakit olmuşsa olmuş, 

ben daha dün akşam haber 
aldım, vurun kafasını demiş, 
işin içinden çıkmış.,, 

Yani bugünkü hukuki tabirle 
"Müruruzaman iddiaırıınıo red
dine,, karar vermiş. işte hakim 
dediğin böyle olur!... 

N. Ozeren 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransanın Ankara sefiri 

Milletler cemiyetindeki 
heyete iltihak için gitti 

Ankara 11 ( Yeni Asır · Te- uğurlanmıştır. Mumaileyh, ga-
lefon ) - Fransanın Ankara zetccilere beyanatında: 
elçisi Ponsot, Milletler cemiye- - Cenevrede Milletltr Ce-
tinin toplantısında bulunacak miyetinin, Antakya v~ lsl<en-
Franstz delege heyetine iltihak derun müzakerelerinde bulunan 
etmek üzere bu al{ ş:ım şehri- Fransız delege heyetin~ ben 
mizden hareket etmiştir. de dahilim. Bunun için orada 

Ponsot, istasyonda sefaret bulunmakta o!an heyete iltihak 
erkiniyle dostları tarafından ıçın gidiyorum. Demiştir. , .................................... ~-._ 

Bayram için 
Kolonya ve Esanslarınızı 

Eczııcı Kemal Aktaşın 
-JB:İL.A.L 

Eczanesinden alacaksınız. 
ÇÜNKÜ: 

Gönül, Zümrüt Damlası, 
Bahar Çiçeği, Atınruya, 
Fulya, Yasemin, Menekşe, 

Leylak, Sonhatıra 
Kokuları ••lnız orad• la 



........ 
il 

@lYJ>~ · · ·· ·- . • -...., 1 

YAZILAQI fi MI 

• Balkanlarda yenı hareketler 

Yunanistanda gençlik 
teşkilatı yapılıyor 

Le Mcsarreıe d'Athenes gazdesindeu: 
Evellci gün neşredilmiş olan 

lüzumlu bir kanun milli genç-
lık teşkilahnm esas1aranı vazet
miştir. Velia hdnı yüksek şef" 

lini altında bu!unacak olan bu 
orgnoizasyonun gayesi " genç· 
ter ın tahsil veya iş saatlerin
de o artakalan boş zamanlerım, 
onlarm bedeni ve kültürel şart
lanm yükseltmek, milli his ve 
d ini akidelerini kuvvetlendir
mek, bir sosyal elbirliği ve te
sanüt zihniyeti yaratmak ve 
her birinin tabii kabiliyetleri
uygun bir şeki!de prof esi yon el 
istikametlenmelerini temin et-
mek için kullanmak " tır. Bu. 
yemişleri olgunlaşmak için ol-
dukça zaman istiyeo, fakat bu 
sebeple de, derhal girişilmesi 

icabeden çok esaslı bir pro· 
gramdır. 

Yunanistanı dolaşırken ver
diği muhtelif nutuklarda, hü
kumet reisi, yeniden inşa işinde 
gençliğe ayırdığı mevki husu· 
sunda bilhassa ısrar etmiştir. 
Çok doğru söylediği gibi, ge-
lecek nesil bu esere devam 
edecek vaziyette bulunmadıkça 
bugünkü neslin başaracağı işler 
3mürsüz olacaktır. Gerçi, bu
gllnün işini görmek büyük bir 
şeydir, fakat istikbali temin 
etmek daha az lüzumlu de
ğildir. 

Az zaman öncesine kadar 
devlet, yalnız Yunanistanda 
değil, hemen heryerde tahsille 
terbiyeyi birbirine karıştırmış-
br. Halbuki terbiye, bizzat 
kifi derecede verilemiyen tah
silden çok ayn birşeydir. Mek
tep, belki naz:ıriye itibariyle de
ğil, fakat muhakkak ki tatbi
katta gençlerin bedeni ve zihni 
sıhhatiyle alakadar o!mamıştır. 
Yarımy.amalak okuma yazma bi· 
lenler yetiştirmekle iktifa et
miştir. Fakat bu tabeil hakikaten 
adam yetiştiriyor muydu ? 
Yunanistanın asnn başlangıcm
danberi geçirmiş olduğu fırh-
nalı devirlerden birinde. bir 
diplomat mektebin karakterler 
yaratmak bususundaki aczin
den şikayet etmişti. Memleke
tin felaketlerini bu acze atfe
diyordu. Ve gençliğin terbiye
sini reforme etmenin ehemmi
yetinden bahsediyordu. Hadi
seler reformun geri kalmasına 
sebebiyet verdiler. fakat büyük 
ihtiyacı bilhassa tebarüz ettir
diler. 

Metaksas, nutkunda, genç-

lik ıçm faydalı gördüğü 
veçheyi sarih surette gös
termiştir. Esasen temelde 
değişiklik yapmak lazım değil
d irj esas daima hakiki Elen 
ananası olarak ka1aca"br. Ya- · 
pılacak yeniJik, bu ananaya 
hakiki hayatı vermek için ta
kip edilecek yeni metodlarda-
dır; yani bu ananalan memle
ketin bütün bayat tezahürle-
rine dahil etmek için yapılacak 
ç.alışmalardadır. Fakat bükü
metin programı teferruatiy;e 
tespit edilmiş değildir. Fakat 
bu prensipler, yani temeller 
üzerinde kurulmuş olup genç• 
Ji~i en baştaki meşga1eleri ara
sına koymuş olan devletlerde-
kinden pek farklı olmıyacaktır. 

Bu gibi memleketlerde, ço
cuğun üzerinde ba~lıyan takay• 
yüt, gencin üzerinde de devam 
eder, Tedrisle me~gul olan 
mektebin yanında, genç çocuk 
ve kız için, onu hayatin rea-
liteleriyle temasa getiren ve 
onlara karşı koymağa bazırlı
yan mektep vardır. Muhtelif 
cemiyet şartlarına mensup ço
cukları. ayni nizamlar altında 
birleştiren ve yaklaştıran or· 
ganizasyonlar vardır. 

Sıhhati kuvvetlendiren, to
şebbils kabiliyetini inkişaf 
ettiren, kabiliyetleri yalnız fer
din menfaatine değil, fakat va
tana yapabileceği hizmetler 
bakımından terbiye eden tah
sil kamplan ardır. Mesela bir 
Alman gençlik kampı, bu ba
kımdan çok enteresandır. Ço
cuk, yalnız spor zevki için de
ğil, sıhhate faydası dokundu
ğu için de spor yapar. 

Fakat aynı zamanda motör
süz aletlerle havaya yüksel· 
mesini öğrenir. Otomobil veya 
kano motörünü kullanmaya 
ahşır. O, vücudu sağlam, eli 
yatkın, zihni d sipline alışkm 
olarak yar1n1n askeri veya 
işçisi olacaktır. O, aynı 
zamanda, devletin vatan· 
daşlardan neler bekledi-
ğini. ve milletletarası sahada 
devletin prensiplerinin neler 
olduğunu öğrenir. 

Fat<at Elen gençlik organi
zasyonunun mahiyetini öğren• 
mek için çok zaman beldiye· 
cek değiliz. Şurası muhakkak
tır ki bu org anizasyon yabancı 
tatbikatm bir kopyesi değil, 

fakat muhitin ve insanlann 
hususiyetlerine intibak ettirile-
cek bir sistem olacaktır. 

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRiKA No: ~ 1 ··D: ....................... Yil .. SO.HRfl"". l 
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lngllizceden çeviren : ZIYA NEBi 

Morgan: "Ha1re.t azizim, dedi. Biz şimdiye kadar 
Boyer Hamiltonun bir oğlu olduğunu bilmiyorduk,. ..... .-... 

- Mişiganın raporları gel- 1 
dimi? 1 

- Şimdi getirdiler .. 
Morgan masanın üzerinde 

duran dosyanın sayfalarını bir 
müddet kanştırdıktan sonra 
yaksek sesle okumağa başladı: 

(Buma ıapDr - 16 mayıs, 1934) 
" Şüphe tamamiyJe zail olmuş

tur. ilkbahar caddesindeki 
3606 numaralı evde ikamet et
mekte olan Hardi ve Rohert 
ismindeki ıahısların Hamitton 
ailesiyle pek yakmdan alaka-
ları vardır. Hardi, Hamilton-

ise bu ailenin son çocuğu, yani 
Boyer'in oğludur. 

ikisi de yirmi seneden-
beri Mişiganda oturmaktadır
ıar. Bil.ndiği gibi, Robert, 
Miş;gan üniversitesi hukuk fa
kültesine devam etmektedir.,. 

(/kıncı tapor - 21 Mayıs) 
11 Merkeıden bildirilmiş olan 

siyah .kaplı tarih kitabıma 
mevcut <>lap <>lmadığı bak km da 
yapılan araştumalu müsbet 
netice vermiftir. Kitap mev
cuttur ve yarın gece saat bir 

\'ENi ASIR 
- --===---g; 

Hükümet kuvvetlerinin fedakarlığı 

Cum riyet ordusu d ··ş
an n de iryolunu kesti 

Cumhuriyctçı" askcner 
Paris, 11 (Ô.R) - fspaoya- için yaptıkları yeni bir teşeb· 

dan gelen haberler Madride bils üç saat süren yeni bir mu-
karşı asilerin yaptıkları hücum- barebeden sonra neticesiz 
ların akametini ve bilakis cum· bırakılmıştır. Asiler topçu ate-
buriyetçilerin Aragon ve Bis- şimiz altında çok ağır zayiata 
kaya cephelerinde muzafferane uğrayarak ricate mecbur kal-
ileri hareketlerinin devamını mışlardır. Madrid'in dif?er bn-
göstermektedir. Hin cephelerinde topçu dfiel· 

Asilerin Sevil radyosile sa- losu devam ediyor. Aragon 
bab verdikleri tebliğ şudur: cephesinde düşman hücumu 
Birinci fırka cephesinde topçu püskürtülmüştür 
ateşi. Soğuk vasi mikyasta ha· Behniken mmtakasında cum· 
reklta mani olmaktadır. Monte huriyet ordusu mühim bir ileri 
Ara~ona karşı hükümetçilerin hareketi yaparak düşmanın 
hücumu püskürtülmüştür. demiryolunu kesmiştir. Asiler 

7 inci fırka cephesinde Mil- 65 ölü ve birçok yaralı .bırak· 
Jiciler bir baskınla düşmana mışlardır. Asturyada hükümet-
za yiat verdirmişlerdir. Diğer çiler tayyarelerin himayesi al-
cephelerde değişiklik yoktur. tında ilerliyerek birçok mevki-
Düşmanın bütün teşebbüsleri leri işgal etmişlerdir. Burgos 
neticesiz bsrakılmışbr. cephesinde soğuk harekata 

Madrid müdafaa meclisi jse mini olmaktadır. Talevera tay· 
öğleyin şu tebliği neşretmiştir: yarelerimiz tarafından bombar-
Asi1erin Kornya yoiuna varmttk dıman edilmiştir. 

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

Lik maçları programı 

A ltay -Altınordu maçı 
devre sonuna kaldı 

Dün akşam toplanan hakem 
komitesi bu haftaki maçlarm 
hakemlerini şöylece tespit et
miştir: 

ALSACAK STADINDA 
K. S. K. - Demirspor ha

kem Fehmi. Yan hakemleri 
Baha, Fehmi Saat 9. 

Buca - Göztepe hakem 
Esat. Yan hakemleri Şahap, 
Şevket. Saat 11. 

Egespor - Burnava hakem 
Ferit. Yan hakemleri Baba, 
Fehmi. Saat 13. 

Alan gözcüsü Alaettin. 
HALK STADINDA 

Altay·Altınordu hakem Kad· 
ri, yan hakemleri Bilrban, Naci 
sant 4. 

Buca-Göt.lepe hakem Hamdi, 
yan hakemleri Kadri, Mustafa 
saat 11. 

Egespor - Burnava hakem 
Mustafa, yan hakemleri Kadri, 
Ahmet saat 13. 

(Üçüncü ıapor - 22 Mavıs) 
"18 B. - 27 M. ve 16 X. 

gece saat bir buçukta tarih 
kitabım atmak için eve gir· 
m · ş:er ve bertarafı altüst ettik· 
leri halde, kitap biıtürlü bu
lunamamıştır. 

"'Halbuki bir gün evvel 46 
numarala casusumuz, kitabın 
kütüphanede mevcut olduğuna 
dair bir haber bırakmışb. 

Robert evde yoktu. Hardi 
oykudan uyanarak mücadele 
etmek istemiş, fakat bir bı· 
çalda öldürülmüştür. 

(Dördüncü 10por - 24 .MaJ•ıs) 
0 Hardi ölm~miştir. Bu mesele 

hakkında nedense polise malü· 
mat vermediler." 

K.S.K. • Demirspdt hakem 
Ahmet, yan hakemleri Bürhan, 
Naci saat 15. 

Alnn gözcüsil Ahmet Hamdi. 
A ltay - Altmordu maçı, Al

tınordunun Ankaradaki maç
lara iştiraki doJa)·ısiyle sonuncu 
haftaya talik edilmiştir. Bunun 
yerine Çeklerle oynayacak 
olan talumlardan Altay ile 
Göztepe takımları arasında 
saat 15 te bir antrenman maçı 
yapdacaktır. Göztepe bu maça 
takviyeli bir şekilde çıkacaktır. 

Haber aldığımıza göre Çek
lerle bayram günlerinde yapı
lacak maçlara çıkacak takım
lar şu suretJe kararlaştırılmıştır: 

Bayramın birinci günü Göz
tepe, üçüncü günü Altay, 20 
Kanunuevvel Pazar günfi de 
K. S. K. 
Takımlanmız eyi netice-

ler alabilmek için mümkün ol
duğu lradar takviyeli bir şe
kilde çıkacaklardır. 

1 
ya hareket etmek için hazırlık 
yapıyorlar. Seyahatlerinin se-

l bebi biHomiyor, par.-Jau yok
tur. 

' 

Uzun zamandanberi, bizim 
aleyhimize olarak, meçhul bir 

şahıs tarafından yardım gör· 
mekte olduklarından şüphe 

edilmektedir. Fakat bu hususta 
yapılan araştırmalardan hiçbir 
müs?et netice çıkmadı.,, 

( V,edind ıapor - 3 Haziran 1 
" Üni•ersal bankasından bir 

çek mukabilinde iki bin dolar 
aldılnr. Bu işde yine o meçhul 
sahsın parmağı var. 

saat 12 de 346 sayıla eks· 
presle Şikagoya hareket ettiler. 

ıa K!nunuewveı 1938 
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HAV ALECİLİK 

Ahmet Vefik paşa Bursada 
vali iken, huzuruna müdürlük
ten azledilmiş, çoktanberi de 
açıkta kalmış birisi çıkar, pa-
şamn: 

- Ne istiyorsun? 
Sualine, açar ağzanı, yuaıar 

g<Szünü, evvela: 
- Bursa viliıyıeti celilesi hu· 

zuru iilii vilayetpenahilerine .• 
Deyip bir soluk aldıktan 

sonra: 
- Huzuru alii makamı vila· 

yetpenahile.rine maruzu çaki
ranem şudur ki: 

Bendeniz falan müdirlikte 
iken... minelevvel, ilaabir bir 
istida ifadesile meramını anla
tır, en sonunda: 

- Olbapta ferman menle· 
hülemrindir ... 

Diye sözünft bitirince, Vefik 
pa,a, içinden kiı kiı gülerek, 
çekmecesini çekip bir tebeşir 
çakarmıı: 

- Canh bir istida -
- Dön sarhnıl 
D iye ağızdan istida verene 

emir verdikten sonra, biçareniıı 
sırbna elindeki tebeşirle: 

- Tarafı defterdariye! 
Diye tarihli bir havale yazıp 
- Haydi git defterdara! De· 

miş. 

Defterdar; bu garip canlı 
arzuhali havalesile (?I) dinle
dikten sonra doğru pa~aya 
çıkmıı: 

- Paşam, ne yapalım bu 
adama? ıeyyar bir havalenizi 
aldım, ne ferman ediliyor. 

Deyince paşa gülmllş .• 
- Herifin pul parası bile 

yok... Bana oifahen arzuhal 
etti. Ben de sana havale ettim, 
bak bir açık yer bulda tayin 
ediver, aç kalmasın, lakin liya
katini gözet bal açık gözı 
benziyor •• 
Demiş .. 

Nakleden 
TC>~I:>İX.... 
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.. Cornouaille Düka'sı 

Dünyanın en büyük 
zengini sayılabilir ... 

fngiltere kralının geliri nedir? 
Krala verilen tahsisat 410 

bin sterlindir. Buna mukabil 
lngiliz tahtına ait olan gelirin 
hazineye terki sayesinde millet 
bir milyon 200 bin ftterlinlik 
bir gelir kazanmaktadır. Kral 
beşinci Jorj zamanında yapılan 
bu anlaşma üzerinde kral seki
zinci Edvard da hiçbir deği

şiklik yapmamıştır. 

Beşinci Jorj 410 bin sterlin· 
lik tahsisahyle masrafının iki 
ucunu ancak bir araya getire
bildiğini söylerdi. Sekizinci Ed
varda gelince Prens dö Gal 
iken çok geniş yaşıyabildiği 
halde tahta çıkdıktan sonra 
masrafını kısmağa, ekonomi 
yapmağa mecbur kalmıştı. 

ŞAHSI SERVETLER 
lngiliz kralının şahsi gelir· 

lerindeD bahsederken şu farka 
bilhassa dikkat etmek lazımdır: 

Bu gelirin bir kısmı kral 
olarak hükümdarın geliri me
yanma girenlerdir. Diğer kısmı 
tamamen şahsi olandır. Hiç 

kimsenin meçhulü değildir ki, 
Regen Street'in ~ütüu evleri 
lngiliı: kralına aittir. Kral aynı 
zamanda Cornouaille ve Lan· 
caster dükahklarının geliriyle 
Dortmoor ormanlarının gelirini, 
Somerset. Dorset, Viltste dağı· 
nık bulunan malikine1erio ve 
Scilly adaları ile Kennington 
Oval'ın gelirini almaktadır. 

Kral saltanattan feragat 
ettikten sonra bu gelirden ban· 
gisi kendisine kalacaktır? 

Sekiıinci Edward Cor· 
nouaille düküdür. Ve bo dü· 
kalığın gelirini on dört binden 
yetmiı bin sterline ,ıkarmağa 
muvaffak olmuştur. Kral bun
dan başka tamamen şabsma 
ait olmak üzere birçok çiftlik· 
lere, Kanadada kiranka malik· 
tir. Kral bilhassa Kanadadaki 
malikanesini çok severdi. Gö
riilüyor ki Samajeste Edward 
Cornouaille dükası olduktan 
sonra da düoyanm en büyCk 
zenginleri arasmda buluna· 
cakttr. 

Portekiz Hava 
TeşebbUslere iltihak 

edecekm•f Hücumlarına karşı 
Cenevre 11 ( A.A) - Por- Pro)e ea,vekilete verlldl 

tekizin, Fransaz • Ing;liz tavas· Hava hücumlarına karşı pa-
sut teşebbüsüne iltihak etmit sif korunma tedbirleri hak'km· 
olduğu zannedilmektedir. daki kanun layihası son şekli-

d B H ni almı• ve layiha Ba•vekilete şimdiye ka ar oyer a- ,.. " 
verilmiştir. Layihanın ihtiva et· 

miltonun bir oğlu olduğunu ti~i ~saslara göre : 
hiç bilmiyorduk • • Halbuki Hava saldınmlarına karf) 
bugün bayatta ve yirmi pasif korunma işleı i kanuoi ve 
yaşlarında Robert isminde bir mecburi bir şekle sokulmak· 
oğlu varmıı.. Mamaf;h bir se- tadır. Vilayetlerin kaza ve 
ned~nberi bu hususta büyük bir hususi idarelerle belediyele· 

rin pasif korunma işlerine ait 
şüphe içinde idik. Hatti mese-

vazifeleri ve bu hususta yapa· 
lenin aydınlanması için Mişigana cakları masrafların hangi bütçe 
adam göndermek mecburiyetin- ferden temin olunaca2'ı layiba-
de kaldık. Uzun araştırmalar da ayrı ayn hükümler halinde 
netice$i, ~Uphemizde yawlma- gösterilmektedir. Bu teşkila~a 
dığımız antaşdıyor. gireceklerin vaziyetleri Sayı· 

Gordon : h1ı1da tespit olunmakta .,e 
askerlik ragw ındaki mükel· - Demek bugün ikisi de '" 

Şikagoda bulunuyorlar, dedi. lefiyet haricinde kalan kadın 
ve erkek vatandaşların vaz?ycl 

Şimdi ne yapmak lazım ge- ı 
lecek?. ve vazifeleri oyrıca gösteri .. 

mektedir. 

( Beşüıci rapor - 29 Mayıs) 

Morgan manalı bir gülüşle Layihada bütün resmi daire· 
(Sekizinci ıapor - 4 lfazüan) cevap verdi. ler dışıada kalan müesseseler, 

"Berlin otelinde, on sekizinci - Seninki de 11ualmi ya .. Ne ıirkctler ve cemiyetlerin ~a-" Balo gecesi yapı1an teşeb
büsler akim kalmışhr. Saat on 
birle on iki arasanda Hardi \'e 
Robcrt baloda yoktu." 

kat, 22 numaralı dairede otu- yapmak lazımge1ecek olur mu? sif korunma işindeki vazıfe 
ruyorlar. Sağ ve sol boştur." Bundan 44 sene evvel idam ve mesuliyetleri tespit olun· 

Morgan dosyayı kapatarak edHen büyük babam Morgaoan maktadır. Layihanın sonuod• 
Gordon'a döndü: bırakmış olduğa vasiyetnamede bu kanuna göre hareket et-

( Altıncı rapN - 30 Mayıs) - Hayret_ azizim, dedi. Ra· ne yazıyorsa, onu yapac.agwız... miyenler hakkında cezai bil-

~Birkac 1·•smikalllli2mo•-lilii~m'•~•"m·İllİizım· .. d·i•.'e•d•m .. v•a..ll.mBmiı .................. -... a;~~.,,.~~-----~k=l=•=d=• -•ar~clı-r_. ~~-



onseyde ispanya delegesinin nutku 
ispanya hükümeti derhal yeni bir pakt yapılarak 

ademi nıüdahalenin kontrolünü istedi 
Cenevre 11 (Ô.R) - Millet

ler cemiyeti konseyi bu sabah 
saat 11 de tek!ar toplanmıştır. 
ispanya Hariciye nazırı .Alvares 
Dd Vayo mühim bir nutuk söy· 
lemiştir. Del Vayo ilk önce 
Eylfıl devresindeki müdahale
sini hatırlatmış ve eneli bir 
ınemlekette dahili bir isyan çı· 
kararak sonra asilere hariçten 
askeri yardımda bulwamaktan 
ibaret olan yeni taarruz şek· 
linin sulh için ne kadar 
lehlükeli olduiunu daha ovakit 
&österdiğini söylemiştir. Şimdi 
ise binlerce genç ispanyada, 
ademi müdahale taahhütlerine 
rağmen, hariçten g&nderilen 
tayyarelerin ve harp malzeme• 
linin kurbanı olmuşlardır. 1.
P•nyanan payitabh • Milletler 
Cemi yeti Aza.sa olmuına raj'
men - harabe halindedir. Tay· 
)'&relerin bombardımanı altında 
kadınlar ve çocuklar canver· 
111ektedir. 

ŞIKA YETiN SEBEBi 
Del Vayo ltalya ve Ahnanya 

aleyhindeki ıikAyete sebep 
olan hldiseleri hat11latmışhr. 
Bunlar asilerin ba hlkllmetler 
tarafmdan tasdiki, Akdeniz sa• 
hilinin abJoJ,a tehdidi, bu sa• 
hilde hükümet ~emilerine mil· 
liyeti tayin edilemiyon ıemiler 
tarafından yapılan yeni taarruz· 
lardır. ispanyada filen bir bey• 
nelmilel harp mevcuttur ve bu
nun tamir•iz bir ıeld&M iakipfı 
lll&mküodür. Son lagiliz-Fran· 
sız teıebbllsll ile bu vazi7et 
teyit edilmektedir. 

Na11r illve etmiıtir. 
- Bu içtimaın menfi bir 

lll"biyette kalmamnı istemiyo-
rum. Bu mftHkere Milletler 
cemiyetinin, sulhun menfaati 
bakımından mDlaimdir. Koruca 
neticelere varmahchr. Bazı dev
leUerin mecliate olmamam sebe
hi1le faali1et imkinlannm uale 
llalf olmaaam anh7abilirim. Fakat 
eminim ki bundan dolayı koue• 
Yin kendini aciz ilin etmesini 
kimıe taıvip edemez.Bazı dev· 
letler ispanyadaki milcadeleain 
Avrupaya sirayetini menetmek 
istemişlerdir. Ademi mlldabale 
kararı evvela ba maksatla or
ta ya ablmııbr. Fakat aolaş· 
inanın daimi olarak ihlali 
londra komiteainia bana 
!ilini olmaktaki iktidarsızlı-

(.enevretü konuşmalar dev•m ed#ltl11 lfMllll Fıanlld lulvvdlen Madluti tay~ 1<Ji1'JIM' 
ğını ıspat etmiştir. Netice ola· ı derece hGrmet ederlerae ken• ı bur kalmıtlardır. • 
rak, diğer hazı deYletler de diJerinin de o niıbette bafh Bu aebeple timdi J•DI bir 
anlaımaya ancak baı"alan ne kalacaklanm bildirmele mec:• pakt yapmak, ademi mlc\a-

• •••••••••• .. ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••• bale aiıtemini mOeuir ıekil· 
Kamutayda dünkü kararlar de kontroı ~decek bir va· 

alta bulmak lazımdır. lspanyol 

M •• h d• 1 •k • 1 k hükümeti, elıem olan teminat u en ıs ı ve mımar 1 verilmek şar~yle, bu ıistemi 
kabul etmek ıster. 

kanunu kabul edildi 
Ankara, 11 (A.A) - Kam11ta1 buf6a Fikret Silaym hatkan• 

lığında toplanarak müheacliatik ve mimarbk bıkkmdaki kanun 
ile huıene telgraf •• teılefoa idaresi vaıife vo teıkilibaa ait 
kaw ek tayJaaJ.n ...... ls .... ~ kabul olanmuıtur. 

Kamutay dlnkl toplnbamcla da tu kuma llyiba8D'a ıeçea 
celıecle ene8mene verilmİf olan d6rcl0ncii maddesini mllzakere 
ve kabul ederek meık6r kanunun he7eti umumiyeıini taıYip 
etmiıtlr. 

Kamutay gelecek içtimaını 21 Kbuauevvel Paıartesi günll 
yapa~aktır. 

lzmir barosuna mensup avukatlar 
Ankaraya davet edilecek 

btanl:.al, 11 (Y eai Alll') - Adliye veklletince glrUlen 11\am 
üzerine yeni ankatlar kanuna bakknula fikirlerini beyaa etmek 
üzere Ankarada ba ay içinde bir avakatlar koagreli toplanman 
muhtemeldir. Kon.reye lataabul ve bmir barosuna meaaup awa• 
katlardan murahhaslar qtirlk edecektir. 

Pol Bastid Belgraddan aynldı 
Belgrad, 11 (Ô.R) - Fransız ticaret nazın Bastid ve maiyeti 

refakatlerinde Fransa sefiri olduğu halde meçhul asker abidesine 
ve Kral Alekıandrın mezarına çelenk koymutlar ve YugoslaY 
ticaret nazırı tarafından verilen bir ziyafette hazır bulunduktan 
sonra akıam anne kraliçe Mari tarafından kabııl edilmiıtir. 
Fransız nazın dün akpm saat 21.55 de Belgradda11 Pariıe ha· 
reket etmiştir. 

- Subatı bura1a seldi mi? 
diye sordıılar. 

- Geldil 
- Nerede? 
- Gitti! 
- Nereye? 

lspanyol delegesinin nutku 
tercllme edildikten ıonra celıe 
tatil eclilmittir. Bu autuk umu· 
miyet itibariyle ıon lngiliz -
Franm te,ebbüaü1le ayni ga-

yeye, )'Pİ müeıeir bir koatrol 
aiatemfnia tatltildae matuftw, 
aaat 11.30 da celu JeDidea açd
mııtır. Fruıız murahhaaı Vie· 
not ve lngiliz deleıeai Lord 
Crambom bu celsede söz ala· 
caklarclır, Sonra reİI mUıake
renin eaaı manuını tebaıilz 

ettirmek ve ıoa karar aure• 
tini tanzim etmek llzere 
bir raport6r tayiaini teklif 
edecektir. Raport6r olarak ı.. 
veç delegesi Stuıleyin tayüı 
edileceği mubakkbr. Bu karar 
sureti ~ fikre dayanacaktır : 
Iıpaaya meaeloainia halli için 
son bir lngiliz • Fransız teıeb· 
btllll Japılclıimdaa bunun in· 
kipfaoa ıemiai serbest bırak
mak muvafık olur. Konsey 
kontrol projuinl hararetle taı· 
vip edecek Ye gayri reami ola· 
rak haber aldJj'I tavassut te
febbüıüne de daha mutedil bir 
şekilde mlizaberetiDi bildire• 
cektir. 

k.a11Dı, çekil ıcriye .. 
K.ibya abadan atlamaı, Mah • 

mudua ,akuım tutan Suba11• 
mn bo1nuna elini atarak, kafa• 
sını ıeriye verip itmiıti •. 

- Brak onul 
Yazan: Tok Dil Tefrika No: •• - Mabmudmı evine! Dedikten sonra, dılikaabya 

d6ndti.. 

Ve derhal el çırpb, tiren 
"tala: 

- Bana saray kAbyuuu 
~ak ça;ar •• 

Celil çıktaktan birkaç dakika
•oara giren aaray kilıyuına: 
L _- Bana bak •ial Şimdi bir 
q~ neferle, yammclaa aynlaa 
•damı takibedin, koıtanm ar• 
lclaından, onu balamauaaız, 
~laia gitmeden, •bapnın iı
~•ce oduma k..-, oraya 
• genç getirilir-., o genci 
tıiyet ettirmeğe meydan brak• 
llaadan alan haraya, yanıma 
ittirin, haydi, bakalım, çabuk. 

• • • • • • 
Saray kAbyaaı b• şiddetli 

-.ri alap bir kop; arkasıu 

adamlar ahp uraydan ayrılan 
adamı taldbetmiftl ama, zay.U. 
herif zaten diğerleriyle bera• 
ber gltmeditl için, Ayaaof,a 
camii yamada daraklayıp etra· 
fına balanmata baılamaftı. 

On• ba balbd glrea takip· 
çiler, Klaem Sallama emrini 
yerine r•tirmek İçİll doinıca 
Subqıam daireaiae varcldar: 

- Nerede •ia? 
- Teftite çakbl 
- Nereye? 
- Kapalı çarf1yal 
Haydi bre, bir kotu kapah 

çarııya ahldalar, kapab çarııyı 
altlanaa aldıklaıı atlarla takır 
ıakır dolaşıp Subaııyı aradılar, 
yoktu, oradaki esnaftan biri
sine: 

- Hadi bakalam atla atıo 
aatnama biae yol ıöater. 

Di1c kah,. atuaıa •inaaa 
bu aaafı aldı, bir koıu çıktı· 
lar ve F atibe doiru clola diı
gia yol aJddar •. 

• •• 
Subaıı ka1111111a çıkaa Mah· 

muda kapa araudaa rOrlD": 
- Bre, hain, ıco ne deıueye 

diikkADmı apaıcba? De,lcte 
haialik mi ıeDiDkiai.. Çık dıtarıl 

MintaDJDıD yakaauadu 1apı• 
flP bu ıe•ç delilumhyı ıokaia 
alırken ıokaim batından bir at 
pk11i111 belirdi, arkasıaclaa ıa· 
ray klbyaaının, atan terkisine 
aldlfa emafla meydana çıktıjı 
giirüldü, klbya birdcoblre ba
ğarmıftı. 

- Hey1yt Dur! Sal ODUD ya-

- Hadi anlu1111! Korkma! 
Seni Köseıu aultın iıtiyor, ıi
yia, kutao da gel, çabuk .. 

Diye Mahmudu kurtarmtth· 
Mabuıut afal afal bakınırken,. 
Klhya: 

- Daha anbyıuaadın mı? 
Hadi beraber glrelisn içeri, 

aoyan ve elWıelerinl gey, dl1e 
Mahmadu içeri itip eve da'cb. . . . . . . 

Ne oldajuau, ne olae•tını 
aaJamıyaa M•hmut, klbyama 
nezareti ile geyiııirkea, ıubqa: 

- Bu qe haldir ? Cia •i, 
şeytu 1111 haber vordi bu el•· 
likaaJa71, DC İfÜr 1 

Di7e baı sallıyar.k yavq 
yavaş sokaktaa ayraJmıştı. 
. . . . . . . . . ' 
• • • • • • • ••• 

8'•i.ftlll • 

Cihan matbuatına (<ire 
2 5 

lngllizmilleti bütün dün
yaya bir ders verdi 

lngiliz demokrasisi, bu zorlu imti
handan zaferle çıktı 

Pw. 11 (Ô,R)-Kral Edva ... 
dın tahttan feragati mftnase, 
betiyle Fransız gazeteleri lngi· 
liı milletinin baJikh\ilal ve 
vakannı takdirle karphyorlar. 
Baflıca ban mütallalar şuıtlar-
dır: 

'
1Pctit Niçois" : - Son gün· 

ler·n şiddetli kaynaşmasının 
t"bltikeli bir iz bll'akmamasını 
ve imparatorluk vahdetinin sar· 
sı aıamasmı temenni etmek 
llzımdır. 

.. Depeche du Centre,. ._. Sal
tanattan feragali bir hiddet 
anının neticesi değildir. Daha 
vahim birşey vardır. Kral Ed-
vard, çıkarılmak istenen iskan• 
dalden içtinap için her çeyi 
yapmıştı. Fakat ba!lkaları bunu, 
i!mit!crinin fevkiode, istismar 
ettiler. Kral Edvard hu vazi
yette tahtta kalmaktansa yük· 
sek kalpli bir adam ve tam 
bir centikAen aibi oyrılmajı 
tercih etmiıtir. 

11Proıreı de Lyoa.. : - Bu 
iıd• birçok cereyanlar ılıOk· 
mlfttlt: Hiı cereyam, pl\ritea 
cereyan, hanedan eeNyanı •• 
hepsinden daha kuvvetli ola· 
rak kanunueaaaiye bağlıhk ce• 
reyanı. Bu aon cereyana göre 
bOtün kuYYet millette ve onun 
parlftmentodaki mümesaillerin
dedir. HllkOmdarm parlamen• 
toya karşı koyması akla sığ
maz bir hareket olur. Kral 
sadece hir memurdur. En bil· 
yDk memur. Bu sebeple •azi· 
feleri, mecburiyetleri de ea 
çoktur. Bwandaa birçok ne· 
tieeler çıkıJOI'. Eneli lngilia 
demokrasisi bu imtibaadaa e•Yel 
aatl•• çakmııtar. f ıqiaa ve 
Nalİla bareketleriaia demok· 
ruiyi hiçe uydaldan bir 11rada 
bu netice kayda değer. ikinci 
olarak bnkümdarbk sa•' abnıa 
bam memleketlerde nekadar 
giçlqtiji garrutir. 

Dük d'York kardqi ye• 

ri~~ krallığı kabul için çok 
b~veı gösterll\.emiıtit'. Nihayet 
Baldvin domioyoolaıla ....... 
rak bıreket etmifNr. Bu tla b'l 
1Mmleketlerin imparatorlukta 
gittikçe daha b.Qyik olan 
rolflail gösterir. imparatorla 
artık aerbeat nılUellerin birbi· 
riue eklennıesindea ibarettir. 
Kuvvetini ve istiluarınl yapan 
da budur. 

" Depecbe de Touleuse " 
meşhur lngiliz gazetecisi Vik
ham Stecd tarafından g6nde
rilen bir makaleyi neşrediyor. 

Bunda deniliyor ki : 
" Taç lngiliz mH!etlerinin 

müşterek bir malikaneaidif. 
Partilerin fevkinde kahualıdıc. 
HilkUmdar parlame'1toya kafŞl 
meıul nazırlannın fi~irlcriııi 
kabule mecburdur.lngiliz ~Uleti 
parlamentarizmin mubaf aıatıaa 
h\irriyotlerinin 'Mrieik garantial 
tellkki eder. Bunun i~iıulir 
ki Baldviae muhalif o,ınuıoa 
ratmen ıoıyalist partişi de kra • 
lan istediği hususi kaounu ret 
tahtında ona müzaheret etmiı
tir. Çünkü bu partinin ·ıkrio· 
ce de kral parlamentodaki ek· 
seriyeti temsil eden nazırları
nın fikrini takibe mecburdur. 

11 Liberte ., 25 güodenheri 
devam eden buhranın neticesi 
imparatorluğun sailambiım 
göstermiştir. Bu da memnuoi· 
yet verici bir ınüıahededir. 

"Jntn.nsigeaot" : lngiliz iDİi· 
leti dünyaya birçok dersler ver• 
miştir: Sükünet, prensiplere ve 
ananeye hürmet, yaıayıı ko-
layhklar1ndan nefret, mülıem· 
mel bir l>irlik iri ita olmadıkça 
ber millet 6lmep malalı6mdar ... 

uTemP8" : Bir milletia ha 
derece parlakblda kencliai lli-
tiln dünyaya ıaıterebilmui ipa 
asırlarca medeniyet içüıde ya• 
ğurularak böyle bir terbi1e1e 
ve nefaine bikimiyete varma11 
lizımdtr. 

Hafta içinde verilecek konferanslar 
hakkında program hazırlandı 

Ankara, 11 (A.A) - Yedinci arhrım ve yerli malı laafta11 
müddetince Aokara radyoaunda saat 20 deo 20/30 a kadar 
kurumumusm gayeleri etrafında verilecek konferansları• 
programı a .. iıya yazılmışhr: 
Birincilciaun 12 Cumartesi: General Kizım Ôzalp, Sü bakana ve 

ulusal ekonomi başkanı 
11 13 Pazar, Emin Siyasal Bilgiler okulu direktörü 
11 14 Pazartesi, Şiikrii Saracoğlu, Adliye bakanı 

il .. 
11 15 Sah, lban Sllngü, Kültür Bak. T. T. daire3i başkana 
11 16 Çarşamba, Nurullah Silrner, Silmerbank genel 

.. 
" 

direlctlrG 
" 17 Pertembe, Şükrü Kaya, iç bakanı 

61 11 17 Cuma, Celil Bayar, Ekonomi bakanı 

llaltmudu Kaıem ıuJtanaa 
hmuruna gBtftrdlil•r, KBaem 
sultan ıelen bu yirmi yaııDda 
delikaob)'ı ıörii•~o, y\lrıği bir 
hopladı, fakat tayrı111 bouaa· 
dan: 

- Bu mudur blHün ihtaıla• 
ra, delllllarm bıtırmelmn• 
karıı dDkklaına açmıyaa? dedi. 

- EYet ıultaaıml dediler. 
- Peki ritürliD bunu ur~ 

dairesinin kapalı bir oduıaa, 
lcilitJeyQı •• 

M•U.ut aerc uiradıjıot bil· 
DJCI bir halde, >''r' ka~ndJ; 

- Aıııııı ıalt4nıpaf •ffet, b•· 
ni affet. PeD;:n hiçbir ı•ıdca 
haberim yoldu. Evimde yor• 
gualujuaıu dinJ~qdjriyordua, 
hasta idiaı.. Piye y•lvarırken. 
K6aem Sultannı. bir ;,.retile 
odadan raka PiÇ• UDIP d~li· 
kanLyı bir od•ya 1'•p•d•l•r ve 
klUtlediler. 
. . . ' . 
Gece olmuı vakit bayii il.;r· 

lemiıti. MaU.ttdPa aGMI ve 
k11111 Clllllbalanad• .... lda 

yola b~karlarkea, Mahmut ••' 
ıarayda ha,em dalroaiain ka• 
raahk bir od•••ada ••hpustta. 
Mahınuduo 1uanu ve apa11 
Mahmudun relmiyecetial an· 
lıymca blrl»irlf:rine sokulup: 

- Mahmut aı oldu? 
- Mahmudumu lldQ,dller 

•i? 
Oiye dertlınip ıabaltı b .. r 

uyumadıklerı f ataklarıqan üa· 
tl\nde ağlatarak bekl~ttller,_ 

. . . . . . . . . . 
Yatsı ezanl11rından ole~ ıoa· 

ra Mabmudun kapısı )'JY&K• 

açıldı, içeriyt; blrl•i girdi '~ 
kapıyı lcapadı, llerHyen bl.r 
kadm sesi: 

- DeHltanlı ner~de,in, baot 
detru gel! 

Piye fıaalda(iı. Ma\lmut, latt· 
yeeanla çarpan ka,blni tutarak 
oldutu yerde ıeaslzcc duf11yor• 
du. Acıba ltir dol~ba JJll tllf· 
mOştO, fak at bu icadın se81: 

- Ni~in ses •ermiyorsaa? 
Sefti hapisten kurtarmata gel
dim, ça&uk ol, glf'•eıloS.. .• 

....- ifH ,., .... 



A. Kamarasında tarihi bir celse 
---- m:sm ___________ SDrzT/LZLLZ72Zl'*1 , 

Komünist bir mebusun iymaları büyük bir heyecan 
uyandırdı. Edvard Vlll lngiltereden ayrılıyor 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. 
1,ahtından f~ragat eden 

söyliyecek.. Majeste 
kral lngiliz milletine hitaben radyoda bir nutuk 

yeni kral olan kardeşi için neler söylüyor? 
Londra, 10 (A. 

A ) - Baldvin 
kralın tahttan fe. 
ragati beyanna
mesını okuduk
tan sonra yaptı~ı 
beyanatta ezcüm
le dem! ştir ki : 

- Dalıa Ağus
tos, yahut Eylül 
ayında müşkül bir 
vaziyet ihdas ede-
bilecek olan bir 
boşanmanın yak-
laşmakta o lduğu
nu biliyordum. 
20 Teşrinievvel

de krala, krallığm 
lngilterede biricik 
bir müessese ol-
duğunu ve kralhk 
tacımn memleke-
tin tarihinde çok 
yüksekte, her za
mandan daha çok 
yüksekte bulun-
du~unu söyledim. 
Taç tenkide ma

ruz bırakılamaz. 

Çiinkü bundan 
müteessir olma-
ması kabil değildir 

Boşanmanın lehlükelerinden 
bahsettim. Çünkü o zaman 
herkes bu mesele ile meşgul 

olmıya başhyacaktı. Boşanma 

kararı alındıktan sonra kralla 
16 T eşrinisanide bu mesele 
hakkında bir kere daha ko
nuştum. Ve bu bayanla bir 
izdivacın memleket tarafından 
tasvip edilmiyeceğini bildirdim. 

Kral o zaman bana: 

- "Madam Simpson ile ev
leneceğim ve memleketi terke
deceğim.,, 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 tasvip 
eylemiyeceğini söylemek mec
buriyetinde bulundum. 

Kabine 2 Kanunu evvelde kra
lın bu teklifi üzerine müzake
rede bulunduktan ve domin-
yonlarla temasa geldikten son
ra krala morganatik bir izdi
vacın kabil olmadığmı tekrar 
eylemek mecburiyetinde kal
dım. 

Kral, bu reddi sürpriz ile 
karşıladığını cevaben IJildirdi. 
Ve arhk bir daha bu işten 
bahsetmedi. 

Mıs Simpson 
Majeste. Sekizinci Edvard 

Kendisi cidden kusursuz bir 
centilmen idi • Majestenin 
o zaman en esaslı endi-
şesi tahttan feragatinin müm
kün olduğu kadar az karışık
lığa badi olması ve kardeşinin 
tahta çıkmasının kolaylaştml

ması idi. 
Majeste bu sabah bana bir 

not gönderdiler. Bu notta şun· 
)ar yazılı idi: 

''Dük Dö York daima eyi 
bir kardeş olmuştur. Eminim ki 
kral olarak imparatorluğun mü
zaheretine liyiktir. Ve bu mü· 
zahereti alacaktır.,, 

Bu son günlerde hepimiz 
kraldan bir karar almaya ça· 
hştık. Bunda muvaffak olama
dık. Kararını bizzat kral ken-
disi almıştır. Bundan derin su
rette müteessiriz. Fakat ara
n.uzda bunun üzerinde büküm 
yürütecek hiçbir kimse mevcut 
değildir. 

Majeste 9 ilk kanund~ kabi
nenin son bir istirhamına; 

" Kararmda sabit olduğu ve 
ilave edecek hiçbir şey bulun· 
madığı, cevabını vermiştir. ,, 

Baldvin sözlerini şöyle bitir
miştir : 

" Hepimiz sıkı saflar halinde 
şimdi yeni krahn tahtı arka· 
sında toplanalım. ., 

............................•........•. , .•......................••••••...........•••••• 
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Çinli casus TUrk akınc,larının arasına karışarak 
öğrendffil esrarı Sui imparatoruna haber vermı,u 

Ancak zafer borularının ya- retiyle Çin imparatoruna bil-
nı başında daimi surette. te~- diriyordu. 
]üke işareti verilmiş; her ulusu Türk akıncılarımn Çine yeni 
kendisi g ibi merd sanan Türk hücum larını gören bu Çinli ca-
ulusu, bu inanmanm seyyiele- sus, d erhal Sui imparatoruna 
rini müteaddit defalar çek- müracdat etti. Türklerin hakiki 
miştir. kuvvetini ve onlara karşı ne 

Çinli casus Çang .. Sug - Çig, suretle zafer temin edileceğini 
gök Türk hakanına o kadar anlattı. Ayrıca, askeri mahi-
nilfuz etmişti ki, en mahrem yette bir de rapor verdi.Şunu, 
eğlencelerine bile iştirak edi- tarihi bir hakikat olarak itiraf 
yor ve herşeyi yakından öğre- etmek lazımdır ki, bu sinsi ca-
niyordu. Bu av eğlencelerinin sus, Çeolara mensup olması 
bir de iç yüzü vardı. Bunlar, itibariyle Suilerin aleyhtarı ol-
muasır askeri manevralar ma- ması Jazlmdı. O, l:iu küçük bis-
hiyetinde idiler. Çinli casus terden sıyrılmasını bilerek, 
banlan seyrederek derha,, bu- memleketinin yüksek menfaat· 
-i notlannı illve etmek SU• leri 6nilnde yilkaek bir ntan• 

Başbakan teessür ve heye
canından son sözlerini zorla 
söyliyebilmiş ve beyanatını 
bitirdikten sonra bir külçe ha
linde yerine oturmuştur. 

AVAM KAMARASINDAKi 
MÜNAKAŞALAR 

Londra 11 (A.A)- Dün ak
şam Avam kamarasınm cels~'li 
tekrar açıldığı zaman d6rt nıü
him hadise olmuştur. 

Bu hadiselere, müstakil ame· 
Je fırkası lideri Maxton'un, 
amele fırkasına mensup Vedg-

vood'm, komünist GalJachu'in 
ve müstakil amele fırka~n men
suplarından Buchana'nın söyle
miş oldukl arı nutuklar sebebi
yet vermiştir. 

Maxton beyanatında, son ha
diselerin krallığm İngiltereye 
bu asırlarda uygun gelmemekte 
ve büyük Britanyanm Cumhu
riyet istemekte olduğunu ıspat 
eylemekte bulunduğunu söyle
miştir. 

B. Maxton feragatn14men\n 
milletin ve imparatorluğun 
cumhuriyet istemekte olduğn 

şeklinde tadil edilmesi hakkın
da bir takrir vermiştir. 

B. Vedgvood hükümeti kralı 
tahtmdan feragate icbar etmiş 
olmakla itham etmiştir. 

Bu beyanatlar birçok mebus 

perver gibi hareket etmiştir. 
Yine tarihi bir vesika olması 

itibariyle bu casusun Çin im· 
paratoruna takdim ettiği liyi
hadan bir kısmmı aynen yazı
yoruz: 

"Görüyorum ki yüz krala 
halef olan muazzam imparato· 
rumuz, bin seneden heri intizar 
edilen bir devirde saltanat 
sürüyor. Sayesinde Çinde her 
ne kadar asayiş temin edildiy
se de Şimal kavımlariyle hala 
muhasama halindeyiz. Bunların 
tekilinde ordular muvaffak ola
maz. Fakat Türkleri kendi 
hallerine bırakacak olursa, 
memleketimizi kola~!ıkla istila 
edecekleri de muhakkaktır. Bu 
itibarla Türkleri içeriden vur
mak lazımdır.,, 

"Şapolyo han'la kardeşi ara
sında münafere t vardır. Ara
larında çı~acak ni:::adan istifa
de edebiliriz. Bu takdirde 
Türkün adı bir daha yer yü
zünde işidilemeı.,. 

Maalesef ki; bu sinsi çinli 

_.,.,...,..,.,.,.., 

lunduğu ve kralın medhü sena
sında bu!unanların kaffesinin 
mürai olduklarını söylediği za
man azami haddini bulmuştur. 

Başvekil bundan sonra fera· 
gatnameyi okumuş ve avam 
kamarası içtimaım tatil etmiştir. 

KRAL BUGÜN 
INGILTEREDEN A YRlLIYOR 

Londra, 11 (A.A) - Kral 
Edvard bugün ihtimal Londra· 
yı terketmeden evvel radyo ile 
bir nutuk söyliyecektir. 

Bununla beraber kralın öğ
leden biraz sonra Amirallığın 
halihazırda Portsmouth'da de

mirli bulunan Enchantress yab 
ile ecnebi memleketlere git-

mesi muhtemeldir. Bu takdirde 
kra!m beyanab ecnebi mem· 
leketlerden yapılacakhr. 

HALK KÜTLELERiNiN 
TEZAHÜRÜ 

Londra, 11 (A.A) - Dün 
akşam halk kütleleri Bucking· 
ham sarayı ile Marlborough 
House ve York House\n önün
de toplanmış idi. Hiçbir hadise 
olmamıştır. Halk defatla Kral 

casusun her söylediği hakikatti 
ve bunun için derhal tatbik 
mevkiine konuldu.Türk hanları 
arasında nifak sokularak bir
birleriyle harbe icbar edildi. 

Ancak, harbin ilk safhası 
sanıldığı ve beklendiği şekilde 
cereyan etmiş değildir. Semi· 
Han'ın idare ettiği akıncılar 
ordusu Seddi Çin'i geçmeye 
muvaffak olarak, ou inkıraz 
devrinin başında bile görülme
miş bir kahramanlık gösterdi. 
36 saat içinde bir çok Çin 
eyaletleri zaptedildi. 

Semi-Han, bu harpte, bizzat 
göS{üs göğüse yapılan harbe 
iştirak ederek Çin g eneralinin 
başını kılıocının ucuna taktı ve 
orduyu bu suretle teşvik etti. 
O zaman, Türk çocukları elle
rinin kemikleri meydana çıkm
caya kadar harp ettile r. Ayak
Jarmm altma rasthyan her top
rak parçasına, gök Türk san
cağını diktiler ve Türk tarihi 
için unutulmaz zafer destanla
rına mevzu hazırladılar. 

talihe lcom:ını.:a etmek ve insanın kendi gemisini istedi~i hedefe yürütebil· 
mektir. Sağl:ım sinirler nıiiıhiş hayat mücadelesinde muvaffakiyetin en İ)İ 
teminatıdır. Dinaenale) lı sinirlerinizı 

Bromural - Knoıı .. 
ıle ı.uwetlenı.hriııiı, bıınıın müsekkin ve mukavvi tesiri her i~le görülür, 
)i ıç bir zararı yoktur ve alışıkl ı k vermez. 

ıo ~e 20 komprlmeyı havi tilp
ltrd' 'cıantlfrdf rr~flf tlc aahhr. 

Knoll A.·O., kimy evi madd el er fabrikaları, Ludwigshafen sJRh irL 
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Salibin 
-b-- ·"I 

Tecziyesi istendi 
lkiçeşmeliktc berber Hüse

yini öJdürmekie maznu~ ma
ranlJOZ Cemal oğlu Salibin mu
hakt"mesine dün ağırcezada 

devam edilmiştir. 

iddia makamını İşgal eden 
Şevki Suner iddiasmı yaparak, 
yapıcı Hüseyinin evinde bulu
nan iki kadm yüzünden bu 
katil hadisesinin vukua gel· 
diğini ve suçlunun berber Hü· 
seyini yapıcı Hüseyin zanniyle 

vak'a gecesi arkasından koşa
rak öldürdüğü dinlenen birçok 
şahitlerin ifadelerinden, doktor 
raporundan ve Ankarada isti-

nabe suretiyle ifadesi alınan 
Münir adındaki çocuğun ifade
sinden anlaşıldığını söyliyerek 

Tilrk ceza kanununun 448 inci 
maddesiyle tecziyesini istedi. 

Muhakeme karara kaldı. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Edvardı ve valide kraliçe Ma· 
ri'yi selamlamışlardır. 

Dük Dö Y ork akşam yeme
ğini Kral Edvard ile birlikte 
Fort Belvederede yemiştir. 

MALI CiHET 
Londra, 11 (A.A) - Royter 

bildiriyor: 
Sanıldığına göre sekizinci 

Edvardm tahttan feragatinin 
mali ciheti üzerinde hiçbir ka
rar ahnmamışbr. Muhtemel ola
rak Lancanstre ve Cornouailles 
dükalıklannın varidah sekizinci 
Edvard'ın emrinde bırakıJmıya
caktır. Çünkü o varidatın yeni 
krala geçmesi lazım gelmek· 
tedir. 

Hükümetin parlamentodan 
senevi bir meblağ istemesi 
muhtemeldir. Mamafih eğer 
Sekizinci Edvard kendi şahsi 

gelirinin kafi bulunduğunu ima 
ederse belki buna da ihtiyaç 
kalmıyacaktır. 

Çin ülkesi bu gidişle tama· 
men Türk hakimiyetine gir.ecek 
ve bugün cihan haritasında 
koca Çin ülkesi başka türlti 
gösterilecekti. Ancak bu işi de 
ufak ve mahirane bir desise 
temizledi. Çin imparatoru orta
lığa bir yalan savurdu. Giiya 
Şapolyo han'ın oğlu Şin-Kan'ın 

babasma isyan ettiği işaa 

edildi. 
H.ıkan, derhal askerine ric· 

at emri verdi. Memleketine 
dönünce bu şayianın hakikat 
olmadığını gördü. Bu aldanış 
ona büyük bir darbe idi. 

Hakan memleketinde kal
madı, geriye döndü.. Bu defa 
akıncıları üç kola ayırarak Çi
nin üzerine yürüdü. Apo-Han 
mühim bir kuvvetle Çin hudu· 
dunu aşmıştı. Onun karşısında 
Yum - Tim isminde Çinli bir 
general vardı. Mağlup olaca
~ını anlıyan kumandan Apo • 
Han'a haber saldı: 

- Hiç bir günahı olmıyan 
bukadar insanı kırdırmak niye 

l Piyango .. 
- Başaf!a/ı l inci sahifede -

31725 32814 14322 16436 27773 
3986 9199 39478 36921 19179 
21974 4288 7247 37425 32778 
16340 22987 26105 24821 5351 
12933 11331 30749 7674 25645 
22363 27669 7057 33415 36108 
34018 39433 30537 27280 35012 
29245 27129 20886 16215 

50 lira kazananlar 
1103 748 5881 35545 25077 
2490 6239 12198 28756 7619 

15594 34363 38648 38629 34602 
18005 4075 19479 35990 4964 
13587 16495 19296 35344 2012 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pehlivan 
güreşleri 

18-12-936 cuma günü Cuma• 
ovası'nda Hava Kurumu men
faatine pehlivan müsabakası 
gOreıi tertibedilmiştir. Bu mü· 
sabaka güreşine başpeh'ivan

lardan Tekirdağlı H üseyin, 
Bandırmalı Keraali, Eskişehirli 

Mülayim, Afyonlu Süleyman, 
Dinarlı Mehmet ve Rifat Şerif, 
Somalı Abdüsselam, Hacırah· 
mantı Halil, Gönenli Hamdi, 
lstanbullu Harun ve Ali Ahmet, 
Yamalı Hüseyin ve daha bir
çok pehlivanların iştirakiyle 

müsabaka yapılacaktır. 

Bu müsabaka çok heyecanlı 
olacaktır. Sayın seyircileri· 
mizden bayan ve bayların isti
rahatleri temio ve mevkileri 
aynlmıştır. 

Pehlivanlara verilecek ikra· 
mi yeler: 

Lira 
100 Baş 
50 Başaltı 
25 Büyük orta 
15 Küçük orta 
10 Deste 
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yarar. İki taraf birer muharip 
çıkararak talii harbı, bu muha
riplerin şahsında tecrübe etsin •• 
Hangi tarafın muharibi galip 
gelirse, mukabil taraf mübare
zeyi terkederek çekilsin. 

Apo-Han bu teklifi kabul 
etmişti. Muharipler seçilmiş, 

iki ordu bjr meydanda bu he
yecanlı savaşı seyretmeğe ha
zırlanmıştı. Semi-Han, bu ha· 
beri öğrenince fena halde canı 
sıkıldı. Derhal atına atlıyarak 
Apo-Hanın karargahına geldi: 

- Ayıp, Apo-Han .. Bu çok 
ayıp.. Türk savaştan çekinir 
mi .. Neden böyle bir şekil ka
bul ettin. 

Apo·Han kızmıştı: 
- Sen kim oluyorsun .• Bana 

bir ordu teslim edilmiştir. Ne 
istersem yaparım, dedi. Ve 
ilave etti: 

- Ben boşu boşuna Türk 
kanı akıtamam. 

- Belki haklısın •• Sen bunu 
Türkün askerlik şerefiyle de• 
gişe bilir misin? 

- Devam edecek -
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Ne gördüm, ne de tanıdıml 
Monainyör Rujiyeri, iıtigal et
tiğim san'atta herşey mektum 
kalır. 

Zair bana: Bir kocRkanyı 
öldürmek için ne istiyorsun? 
dedi. - Otuz lira •.•. 

Çok değildir dedim. 
- işte sana otuz lira ... La

haı sokağına giderek Tra•er
sen sokatının k6ıesinde dura
caksın... Y eıil kapılı bir ev 
vardır; ıaat sekize doğra bir 
koca karı buradan çıkacah:br. 
Sen onu takib edeceksin .• Fa
kat; vurmak için haneden uzak· 

!atmasını bekliyeceksin. An
ladın değil mi? 

- Anladım 1 
- Şimdi sazlerimi iyi din-

le... Eğer bu dediklerimi yap• 
maz ve karıyı tamamile Gldür• 
mezsen iyi bil ki asılacaksın. 

Yavrum, sen bizce malümsun 
ve gözümüzden uzak değilsin. 

- Emin ol monsinyörl Karı 
tamamile &lecektirl 

- Öyle İlle dinle: Bunu 
&!dürmekle kazanacağın otuz 
lira değildir. Karınm üzerinde 
liakal kırk bin lira var ki o 
da senin olacaktır. 

Serseri cesedi yokladı. 
- Çoktan soğumuş!.. Kırk 

bin liral Bu sözleri işitince 
tahta i,kemleme oturdum. Mi
aafirim gitti.. Ne uzun gilnl 
Birtilrlü akşam olmıyordu. Ni-
hayet gece oldu. Kocakarı ye· 
ıil kapıla evden çıktı. Kendi· 
sini takip ettim. lıte geberdi. 
Kırk bin lira da benim oldu. 

Bu sırada bir fİmtek çaka· 
rak kocakarının buruşmuş yü
zünü aydmlattı. Serseri ayağa 
kalkb. 

- Mouiaylr; mlDecciml ar• 
bk ölünün dirilmek teblükesi 
kalmadı! Meyhaneye gitmeli· 
yim; zira susadım ... 

Mukannen bir surette kapıyı 
çaldı. Kapt açıldı. Serseri içe
riye girerek karanlık bir kö· 
ıeye oturup çantayı masanın 

Altında dizinin üzerine koydu. 
Y avaf, yavaf bunu açarak 

elini soktu. Paraları aradı. Par· 
maklarının arasına taşlar geldi. 

- Ne ala! Kırk bin lira bu
rada .•. Ne kadar mesrurum ... 

Eğer çantadaki hakiki ıer· 
vetin mikdarını anlamıı olaydı 
acaba serseri ne diyecekti? 

Serseri birkaç fite içki iç-
tikten sonra borcunu verip 
defoldu. 

Hadisat bizi '1koşan iki ölO" 
meyhanesine getirdi. Biraz da 
burasını tetkik edelim. 

Katonun büylik salon dediği 
burada birçok adamlar vardır. 
Bunların çoğu kadındır. Kato, 
ifrat ile müballğayı pek aevi
yordu. Filvaki bu "bOyük saloD" 
biraz darca idi. içinde beş 
masa olup her maaada üç dört 
ayyaş, serseri, fahişe, ipten 
kazıktan kurtulmuş adamlar 
vardı ki bunlar da meyhanenin 
müıterileri idiler. 

Filhakika, "konuıan iki ölii., 
meyhanesine g&ndtiz orta hal
liler, aakerler deYam ettikleri 
halde gece burası hakiki bir 
baydut yatağı oluyordu. Kato 
eski aşinalarını reddetmeğe 
cesaret edemiyordu. 

işte bu sebebe mebni bu sa
lon, gllndüzün mahallenin en 
namuskir bir meyhanesi man· 
zarasını irae ettiği halde gece· 
leyin, devriyelerin takibinden 
kaçan serserilere, fahişelere 
bir melce idi. 

Bu gece, fırtınadan dolayı 
erkekten ziyade kadın vardı. 
Fırbna ıokak baraalanna, ıer
ıerilere mtieait olup bilakis fa
hiıelere aayri mlllait idi. 

Yumruklarına güvenen dev 
cüsseli iki S?arson, müşterilere 
içki veriyorlardı. Gündüz, ha
kiki bir çoban köpeği olan bu 
iki iri yarı garson, genç ve 
güzel hi%metçi kadınlarla teb
dil ediliyorlardı. Bundan dahi 

' 
Katonun müşterilerini layıkiyle 
tanıyarak lüzumu veçhilıd hare
ket ettiği anlaşılıyordu. 

Orta haUi mn,teril~re, gnler 
yüzlil hizmetçi kanlar, serseri• 
lere, fahişelere ise garson ol· 
maktan ziyade muhafız vazife-' . . 
aını g5ren gllçlü kuvvetli adam• 
lar hizmet ediyordu. 

Ba geç vakıtta Kato heniiz 
yatmamışb. B!iyük aalona mtl• 
cavir kfiçllk bir odada masa 
başında oturup iki genç ka
dmla konuşuyordu. 

Ba iki genç kadın, saat ona 
doğru meyhaneye girmişlerdi. 

Bu ziyaret naklettiğimiz 
vak'a ile alakadar olduğundan 
bunların Kato ile olan görilı· 
melerini bidayetinden itibaren 
söylemek faideden bili değildir. 

Bu iki genç kadm salona 
girince Kato istikballerine gi· 
derek: 

- Gil:Y.ellerim... Siz buraya 
geldiniı: hal Bir aydan ziyade 
oluyor ki görünmez olmuıtu
nuz... Her halde benden sora• 
cak bazı şeyleriniz var galiba, 
dedi. 
Kadınlardan biri: 
- Pek doğru Kato. Senden 

bazı tt=yler aoracağaz... Dedi. 
Diğeri de: 
- Bunlar da pek mObimdir· 

ler.. Söznnü ilave etti. 
Kato bunları odaya iterek: 
- Eyi! Eyi! Şuraya giriniz .• 

Daima dolaşıyorsunuz ve bu
raya biç geJm1yoraunuz. Her 
zaman kopuksunuz .. Sen Roset , 
şu güzel yüzbaşıyı teshir etmek 
için mavi boncuklu gerdanh
ğımı aldın ... Sen de Paket bana 
çok borçlusun.. ikiniz de cebi 
delik kızlarsınır ..• sözlerini söy
ledi. 

Her iki fahişe birden: 
- Fakat, bilsen seni ne ka· 

dar seviyoruz! diye bağırdı!ar. 

-Som' Var-

'.' 
Hüküm ete 

Sadakat gösterdiler 
Paris, 11 ( Ö. R ) - Halk 

toplantısa parti ve teşekkülle-
rinin mümessillerinden mürek
kep olan milli komite dlln it
tifakla bir karar sureti kabul 
ederek başvekil Blum'a tevdi 
eylemiştir. Bu karar suretinde 
komite, 18 aydanbcri birlikle· 
riyle halk cephesi teşkilatının 
muvaffakıyetini ba:ıırlıyan,prog· 
ramJDJ tanzim eden, kuvvetli 
halk nümayişleriyle kuvvetini 
ıspat eden bütUn teşekkftllerin 
h6k6mete hararetle zahir ol-
mak azim ve karannı bildir
mekte ve hükümete, işçilere 
ekmek verecek, hilrriyetleri 
fesat teşebbüslerine karşı vi-
kaye edecek ve beynelmilel 
ıulhu zımam altına alacak olan 
h~l~ cephesi programıoın tat· 
bıki suretiyle giriıtiği esere 
d~v~mı için tam bir emniyet 
bıldırmektedirler. 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarmı m&s-
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

-

- Baş tara/t 1 mcı saltı/ede -
diye başladı. Tahttan feragate 
tekaddüm eden hadiselere 
kısaca temas etli. lngiliz mil-
letinin mesud olması için en 
halisane dileklerini tekrarladL 
Yerini alacak olan kardeşine 
itimad gösterilmesini temenni 
etti. 

Son cümleleri daha büyük 
bir heyecan içinde dinlendi: 

- " Allah ıizi takdis etsin, 
atlah kralı herşeyden masun 
kılsın" diyerek sözlerine son 
verdi. 

lngiltere halkı, krallannı bO
yilk bir heyecan içinde al
kışladı. 

Londra, 11 ( Ô.R) - DOn 
akıam BaldYin kral Edward'ın 
tahttan feragat kararınR ka
nunuesasiye dayanan bir kıy-
met vermek lizere başvekil 
Baldvin avam kamarasına bir 
kanun llyıhası vermişti. Ayni 
kanun Dük d'York'on tahta 
cül6sunu tayin ediyordu. Bu 
kanunun müzakeresi bu sabah 
saat 11 de başlamııtır. Hükü· 
met sıraları dolu idi. Baldvin 
kiinllye çıkmak Dzere kalktığı 
zaman şiddetle alkışlanmıştır. 
Başvekil demiştir ki: 

- Feragatname, evvelki mu
tat şekilde bitmiş gibi ayni 
şartlar dahilinde Dük d'Yor
kun tahta çıka~ğını natıktır. 
Bu kanunun verilmesine sebep 
şudur: Tahtta bir kralın bir 
diğerine halef olması bir ka· 
nuna tabidir. Bu kanunda ise, 
kralın saltanattan feragati ha
linde, halefinin nasıl tayin edi-
leceği hakkında biç bir hüküm 
yoktur. 

Baıvekilden sonra kürsüye 
çıkan sosyalist muhalefet par-
tisi reisi AtUee bu kanunun 
acele kabulünü niçin tasvip et· 
tiğini anlalmııbr : 

- Zira böylece miJletin e•as
lı meselel~re dönmesi mümkün 
olacakllr. Bunlar da ha!km ha 
yat şartlarının ıslahı ve harici 

Yi!NI A~r.t 
., ç 

sahada devletler arasında sul
hun muhafazasıdır. AtUee son 
buhrandan şu dersi çıkarmıştır: 

- Öyle sanıyorum ki mo
narşinin ehemmiyeti çok izam 
edilmiştir. Bunu böyle yapan 
imtiyazlarını ve servetlerini ko· 
rumak için mücadele edenler
dir. Onlar kendi sınıflarına bir 
kudsiyet vermişlerdir. Bu bal 
vaziyeti karartmıştır. Ark()ik 
(eski zamana uygun) merasimin 
bazı meziyetleri olabilir. Fakat 
kralın imtivazh bazı sınıflarla 
muhat olması onan mevki· 
ini güçleştiren bir sebeptir. 
Ümit ederim ki bu 11abada 
reni eaa11Jar bulacağız. Monar· 
ti içinde bir derece tantana 
ve merasimin mazide olduğu 
gibi bili yaıaması faydalıdır. 
Fakat monarşinin farikası sa
deliğinde olmalıdır. 

Bundan ıonra milstakil sos
yalistlerden Markson cumhu
riyet şeklinin tesis edilmesini 
teklif eden bir tadil teklifini 
himaye etmiıse de bu teklif 
hiçbır muvaffakıyet kazanma
mııtır. 

Kanun 2 nci ve 3 üncü kra
aetinde kabul edilerek hemen 
Lortlar kamarasına tevdi edil-
mittir. Lordlar kamarası da 
vakarlı ve kısa bir celsede 
bunu kabul etmiştir. Bu celse-
de ancak Lord Halifaks'ın hü
kümet namına 1' ısa bir müda
halesi kaydedilmiştir. 

Saat 13,52 de bu suretle her 
kamara tarafmdan kabulü bildi
rilen kanun kralın tasdikine 
arzedilmiştir. B:ı muamele kral 
Edvardın saltanatının artık ni· 
bayet bulduğunu gösterir. 

Yeni kral VI. Jorj'un ilinı 
yarın saat 15 te St. James sa· 
rayında yapılacaktır. Bundan 
önce bir meclisi has toplana-
caktır. 

Londra, 11 (A.A) - Dola
kral Edvard 

• 

•• & 

Danimarkaya gidecek ve ora
da Holbacb civarında prenses 
Epike ait bir şatoda ikamet 
edecektir. 

Roma, 11 (A.A) - Sekil'inci 
Edvardın tahttan feragati ln-
giltercnin ecnebi memleketle
rindeki mümessiUerini yeni 
itimat mektupları tevdi et· 
mek mecburiyetinde bırak· 

makta ve bu ltalyan impa· 
ratorluğunun lngiltere tara-
ft0daa tanınması meselesini 
yeniden ortaya atmaktadır. 

lngiltere elçisi Sir Eric Dru· 
mond üçüncü defa olarak 
itimad mektubunu arzedecek· 
tir. ikincisi Beşinci Jorj'uo 
ölümü dolayısile verilmiıti. 

Londra, 11 ( A.A ) - Kıal 
henüz Fort Belvederede ika· 
met etmektedir. 

Berlin, 11 (A.A) - Gazete
ler kral Edvard'ın tahttan fe-
ragatini iri harflerle ilan ve bu 
meseleye büyük bir ehemmiyet 
atfetmektedirler. 

oahlfe 7 

Londra, 1 t (A.A) - Bu sa
bah çıkan bütün gazetelerin 
başmakaleleri kral Edvard'ın 
şahsına karşı derin sempati 
hisleri taşımakta ve yeni kralı 
hararetle ıelimlamaktadırlar • 

Gazeteler son hadiselerin in· 
giiiz kraliyet müe5sesesini biç 
bir tekilde sarsmamış olduğu· 
nu kaydetmektedirler. 

Paris 11 ( A.A) - Fransıı 
gazeteieri umumiyetle kralın 
tahttan feragatini günlln en 
mühim hadisesi olarak telikki 
ediyorlar. Kral ile kabine ara· 
ıındaki ibtilafl~n muvıuu bah
ıeden Matin gazetesi lngilteres 
imparatorluğunun tehlükeli ola· 
bilecek bir buhrandan daha bil· 
y müş olarak çıkhğını yazmak· 
tadır. 

Jour gazetesi kralın şahıiye
tinın değişebileceğini, fakat 
kraliyetin istikrarını muhafaza 
ederek Büyük Britanyaoın de· 
vamını temin edeceğini yaz
maktadır. 

Er Noovelle gazetesi de ln
gilterede bir buhranın mevcat 
olduğunun biran bile farkına 
varılmadığı, hadisenin şayanı 

kayıt olduğunu yazmaktadır. 
Buhranın sonunu memnuniyetle 
karşılayan Er Novelle gazetesi, 
verilen neticenin yegane çareyi 
hal olduğunu yazmaktadır. 

............................................................................. 
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~ B.A "YR...A..1v.C i 
i Şekerlerinizi buradan temin ediniz i 
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S ISTANBULUN E 

~ HACI BEKİR i . . . . 
E Milessesesi şeker ve şekerlemeleri bu'.unduğu gibi E 
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SanHe a 

Halıcılık 
Yunanlılar nasıl 
çal!şıyorlar? 

Atina bankasının iktısadi ve 
mali bülteninden: 

Yunanistanda, müstakar ve 
mühim bir halı ihracatı tahak
kuk edeceği hakkındaki önce 
beslenmiş olan ümitler kısmen 
inhisara uğramıştır; bununla 
beraber muhtar organizma uzak 
ziraat mıntakalarında oturan 
ve toprak mesaisinden arta
kalan bol zamanları olan 
köylüleri ve bilhassa genç 
kızlan halı dokumaya alış
tırdılar, ve resimcilerimizin 
zevki seliminin de yardımiyle 
elle yapılmış güzel halılar ih
raç etmek mümkün oldu. 

Makinanın ~ıkı rekabetine 
rağmen, ev san'atları Yunan 
halkının fakir sınıfları tarafın
dan hala tatbik ediliyor ve 
onlar için ehemmiyetli bir ka
zanç kaynağı olmakta devam 
ediyor. 

Muhtelif ev san'atları ara
sında, hiç şüphesiz ki, birinci 
planı Şark halısı denilen do
kuma işi işgal etmektedir. 

Yunanistanda malüm olmıyao 
bu balı dokuma san'atı, bura
ya Anadoludan gelen Rum 
göçmenleri tarafından getirildi. 

Küçük Asyada halıcılıkla iş
tigal eden ailelerin sayısı 30 
bini buluyor. Yuoanistanın her 
tarafına dağılan bu ailelerden 
çoğu, materyal ve teknik vası
talardan mahrumiyet yüzünden, 
eski işlerine devam edemedi
ler ve ekmeklerini başka mes
leklerde aradılar. 

Bununla beraber, büyük şe
hirler civarında yerleşmiş o1an 
bu ailelerden bir kısmı halı do
kuma işine de.,am eltiler ve 
ilk beş sene zarfında ( 1923 -
1928) Yunanistanda halıcılığın 
inkişafını onlara borçluyuz. is
tihsal, bilhassa 1928 de olduk
ça ehemmiyetli bir mikdara ba
liğ oldu. 

Yunan hükümeti, alakalıların 
fikirlerini doğru bularak, ve 
bizzat bu san'atın ehemmiye
tini takdir edt>rek, 1929 da 
halı istihsalinin ve ihracatıoın 
artmasına çalışarak bir orga
nizasyon vücuda getirdi. Göç
menleri yerleştirme komitesi 
vasıtasiyle, bu organi7.maya 
yüz bin logiliz liralık bir ser
maye verdi. 

Fakat o zamandanberi iktı
sadi buhran yüzünden ihracat
ta büyük bir azalma görü!dü. 
Ve bu da 1931 ve daha sonraki 
senelerde istihsalin ayni nis
betler dahilinde azalmasını in
taç etti. 

Ancak geçen sene bu orga
nizma tarafından alınmış olan 
tedbirler sayesinde, halıcılığın 
vaziyeti düzelmeyt: başlamıştır 
ve organizmanın programının 

tamamiy!e tatbiki ve yerinde 
tedbirlerin alınmasiyle, Yuna -
nistanda yeni olan bu endüs
tri şubesinin, kendisine bağ

lanan ümitlere cevap verecek 
bir seviyeye çıkacağı beklene· 
bilir. 

Bu el sao'atı, ancak bü
yük endüstrılerdeo mahrum ve 

elemeğio ucı;z olduğu memle
ketlerde inkişaf edebil~ceği 

için, Avrupa ve Amerikanın 

rekabeti mevzuubahs olamaz. 
Bu memleketlerde makina ile 

dokunan halılar pek büyük 
mikdarlarda imal edilmekte 

iseler de, el'e dokunmakla olan 
şark halılannııı istıblakin e ciddi 
surette zarar yapmamaktadır
lar. 

Yunanislanda halıcılık, baş
lıca rakipleri ohn Iran, Tür
kiye ve diğer Şark memleket
lerine nazaran daha müsait bir 
vaziyettedir. 

Dün Borsada 
Yapılan Satışlar 
~ 

üzüm 
Çu. Alıcı Fiat 

12 J Gozden 14 50 14 50 
297 Jiro ve Şü. 13 50 17 50 
198 J Taraoto M 12 18 50 , 
133 S Süleymano13 50 13 50 
119 Beşikçi O 15 50 17 
119 Vitel 15 125 18 50 

95 inhisar 10 25 10 625 
46 A R Üzümcü14 50 15 
20 J Kohen 21 75 21 75 
19 j Kazım 17 18 50 
11 H Besim 12 12 

9 M Arditi 17 50 17 50 
6 B Alazraki 17 75 17 

1084 Yekün 
367836 Eski satış 
368920 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Alıcı Fi at 

1210 Buğday 5 4375 6 375 
325 Arpa 3 75 4 375 
125 Susam 16 16 

23 Nohut 6 6 
41 ba. Pamuk 49 50 50 

12000 ki. P Çekir 3 10 3 10 
2107 ke. palam. 250 480 
,V/7 /.ZLf//J././././././7/./7-L/..zJ " 

Sinir Betimi · 
DOKTOR 

ABDÜLKADİR 
TAŞTAN 

.l\fERKEZ hastanesi 
asabiye mütahassısı 

, Hergüo ikiden sonra hasta-
' !arını kabule başlamıştır. 

'\ Muayenehane: ikinci Beyler 
sokağı, şerbetçinin karşısın
da No. 81 Telefon: 3315 

15-26 (2196) 
>;rzT.J:'/Z/77.X:CXTZ77/.z7Z:TZ2A!7..Q 

Müzayede ile 
fevkalade satış 

13 ilk kanun 936 pazar gü
nü sabahleyin saat 10 buçukta 
Reşadiye tramvay caddesi de
niz tarafında (1042) numaralı 
evde maruf iki aileye ait fev~ 
kalade lüks ve nadide mobil
yaları açık artırma suretiyle 
satılacaktır. 

Satılacak mobilyalar meya
nında fevkalade lüks 2 adet 
büyük ve küçük boyda kristal 
camlı ceviz kütüphane, lzmir 
San'atlar mektebi mamulatı 
ceviz kristal camlı büfe, dört 
köşe açılır yemek masası, ve 
allı aded iskemlesi, (G. Pohl 
Berlin) markalı piyano, emsal
siz 93aun iki kapılı aynalı do
lap, bronz ve nikelajlı ikişer 
kişilık direksiz karyolalar, ve 
somyaları, komudino!ar, halis 
Muodus Avrnpa sekiz parça 

kadife kap!ı salon takımı, şem
siyelikler, sigara sehpaları, ka
dıfeli bir kanape iki koltuk, 
2 divan, kısa orta uzun dalgalı 
gramofonlu 7 lambalı (Garod) 
markalı radyo, Emaye banyo 
yeni bir halde Singer dikiş ve 
nakış ayaklı makine, yeni bir 
halde madeni so!:ıa ve boru 'arı, 
Amerikan duvar saati, çay ma
sası, büyük aynalı jardinyera, 
şemine aynası, yeni bir tabure 
p yano ıçın, istorlar, bakır 

mangal, Sahibinin sesi çanta 
gramofon, ve birçok Türkçe 
plakları, aynalı ceviz tuvalet, 
basma manzaralar, parakende 
muhtelif Avrupa iskemleleri, 
koluna şap!rnlık, etejer, salıo
caklık, kadife masa örtüsü, 
peşkirlik, ut, gayet lüks büyük 
sarı mangal, derspenç, ve bir 
çok halı kilim ve kıymetlı sec· 
cadeler ve saire, birçok lüzumlu 
eşyalar aı;ık artırma suretiyle 
satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız! 

Fırsat artırma salonu 
Aziz Şımk 

Te!efon No. (2056) 2-3 (2331) 

YEHI ASIR 12: «anunuevveı 19ae 

iz mir ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden: 
Kapların Kıymet Sıklet Tesbit No. H.T86siö'Tan Adedi Nevi Marka No. Lira Kilo G. Eşyanın cinsi Satış günleri 

6 s K. F. C. 620-1/6 494 769 500 Oturtma terazi 428 23/12/936 Cuma 

Diş tabibi 
Muayenehanesini 2 inci 

Heyler So. Hamam karşısın· 
da 37 No. ya nakletmiştir. 

1 

8 

s. 

" 

1. N. 3372 
M. B. 
W. 1. Y. 73/80 

240 58 800 M. M. 200. g. Yu-
karı yün mensucat 448 

25 265 650 Leke çıkartmağa ve 
maden temizlemeğe 
mahsus müstahzar 447 26/12/36 Çar-

şamba Telefon: 3774 
(1924) 10 Bağ S. P. 3/12 20 318 Sade lspanyulet 557 

demiri 
1 Ç. " " 20 49 500 Tabii Çiğ Kahve 402 lzmlr Belediyesinden : 

1 ç. " .. 30 60 00 .. u .. 422 
1521 450 Yekün 

1 - lzmir ve civarında Be
lediye elile işletilecek otobüsler 
için ilk parti olarak 4 veya 6 
silindirli tam Dizel motörlü 20-

24 kişilik ve şehir yollarında 
çalışan tiplerden olmak üzere 

6 adet komple otobüs kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 

Yukarıda yazılı eşyalar 23 - 26 - 12. 936 günlerine rastlıyan Cuma ve Çarşamba gününde saat 
14 de açık arttırma suretile birinci kalem doğrudan doğruya hariç memlekete 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ıncı 
beş kalem de dahile satılmadığı takdirde ayni günde de hariç memlekete götürülmek üzere satı
lacağından işine gelenlerin ithalat Gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

12 - 22 1453 

2 - Beherinin bedeli mu
hammeni, gümrük, muamele, 
belediye, tahliye ve kordon 
resimleri belediyeye ait olmak 
ve lzmir belediyesi itfaiye bi
nası önünde teslim edilmek 

şartile altı bin lira ve hepsi
nin otuz altı bin liradır. 

..... ım:ıı .. ıımı111111aııımımz:mııamZ!Dı:ımıililllıaıım7~,.. ... oımı:ıa-.mm11BJ11 .. a.ııra .. =ııı= 

3 - Mali ve fenni şartna

meleri 180 kuruş bedel muka
bilinde lzmir Belediyesi makioa 
ve elektrik mühendisliğinden 
tedarik edilir. Taşradan isti
yenler şartname ve posta üc
retini peşin göndermelidirler. 

4 - ihale 15 kanunu sani 
1937 cuma günü saat 16 da 
şehir meclisinin tasdiki şartına 
bağlı olarak lzmir Belediyesi 
daimi encümenince yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat iki 
bin yedi yüz liradır. 

6 - Nakden verilect:k 
mioat akçesi ihale tarihinden 
asgari bir gün evvel Belediye
den alınacak fiş mukabilinde 
iş bankasına yatırılacaktır. 

7 - Teklif yapacak firma
nın otobiisler hakkıııdaki bil
umum katalog ve teknik re
simlerle broşür plan ve izah
namelerioi ve yedek parça 
katalogunu ve fiat listelerini 
vermesi mecburidir. 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

-
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAll 
:- - - - - - - - a ZABiF 

Dm•• mm• 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

.................. T Ş ~E E 1 :::::::::::::::::: SA 1 RL R · r/////////.//1 ..•............... ~ 
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Birinci Kordonda 186 Numarada 
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8 - iştirak için 2490 sayılı 
kanunun tarifi dairesinde 
ihzar edilmiş teklif mektup
larıııı ihale tarihi olan 15 ka
nun sani 1937 cuma günü aza
mi saat on beşe kadar İzmir 
Belediye reisliğine vermelidir. 

ŞARK HALI T. A. Ş 
8m1:111m .... -.-. .. _. ... mca:m ........ .-._. .. ..,,.. .... ._~._. ... lmll! 

27 - 1 - 6 - 12 1345 (2258) 

Bank •o um er 
.........••••••••..••••••••• 111111::•··························· 

Nazilli Basma Fabril<asından 
Fabrikamızda yapılmakta olan 

montaj ameliyeleri için 

El l ')· • (Tevziat toblosu, kuvvei) e <trı ~çı elelıtrikiye ve tenviriye 

Kazancı 
~renBkeci 

(Kazancı, borucu) 

l\Jilli Emlak müdürlüğünden : 
S N Lira K. . o. 

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ihtiya
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇAYI, PA
PATYA'nın yenisi 
geldi. 
ARTİ kumaş bo

yalarıııı, firmamızı 

taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit) magaza
sında da bulabilir-

ti 

1 

589 Tepec;k Yedikızlar mevkiinde 11 dekar 28 metre 3000 00 
bahçe ku!e ve damın hazine ve diğer hisseleri de 
birlikte olarak 

590 Karantina Demir sokak 28 kapı 224 metre M. 
arsa 

Türk Kardif Kömürü 
591 Üçüncü Karataş Asansör S. 14 kapı ve tajlı 418 

M. arsa 
592 Üçüncü Karataş Enveriye 95 No. eski 93/95 yeni 

numaralı 199 metre murabbaı arsa. 
Yukarıda yazılı ~mvalin mülkiyetleri peşin para ile ve on beş 

gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 24-12-936 perşembe 
günü saat 15 dedir. 1458 (3341) 

ZA YI 
Balıkesir erkek öğretmen 

okuluun 1932 yılında ikmal 
ettim. Aldığım diplomayı zayi 
ettim. Y enisioi çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü olmadığının 

gazetenizle ilanını dilerim. 
Balıkesir Erkek öğretmen 
okulu 932 yılı mezunların
dan 171 N.lı lbrahim oğlu 

Hakkı 

Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokıık 
No. 10 - 12 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
1 o - 26 (2299) 

ııı 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğünden: 
Panayır yerindeki idaremize ait pavyonda yaptırı'acak tamirat 

pazarlığa konulmuştur. Bedeli muhammeoi 61,63 · teminatı 9,25 

liradır. isteklilerin 18-12-936 günü saat 15 te başmüdürlükteki 
komisyona gelmeleri. 1477 (3:140) 


