
!3!2; :ı:::::::ı • , -
1 44 - Gazi Bulvarı IZMIR - 44 

imtiyaz sahibi : ŞEVKET · B LGıN 
ı Baş&11ubarrir ve umumi neşrıyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 
ı .A.:SC>~:E:: Ş~Fl..A..İT.i: 

Devam mUddettlTtlrkiye ıçio Hariç çin 
Sene/ık . . . . . . . 1300 2500 
Altı avlık . . . . . . 700 --noo-

TELEFON : 269"7' 

Flatl " s ,, kuruştur. 

• 
1 

KIRK iKiNCi SEN!! PAZAR t3 KANUNUEVVEL tsse ,~~~~~~~~~~~~-~ 

~ı·. s(f)(, ~ 
No. 942a 

Cıınıhıtriyetitı Ve Cmn1ıuriyet Eseriu,in Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir 

f! ikraz sandığı kuruluyor 
1 lstanbul, 12 (Hususi)-Gayri menkul 
1 

1 

maJların terbini mukabiJinde muayyen 
vade ile ve ehven faizle para ikraz 
edecek bir sandık tesisini Dahiliye 
vekaleti düşünm~ktedir. 

Yeni Asu matbaasında basılmışbr. 
? 
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Sancaktaki ,~Ifb'-ULUJYJLL/L//./././.L/LL///f/.JFRANSIZ DELEGESiNiN GARlP 
Tethişler davamızı 

zaafa uğratamaz .. -.. 
Bazı Arap memleketleı·ia

deki akalliyetlerin akıbetle
. rindeu endişeler izhar edil· 
diği bir sırada, isliklciline 
.kam1.şan Suriyeui>ı, bir sulh 
ve 11fram, 1msurıı olmrık is· 
tediğini aöstcren bir si,11aset 
takip el mesi icap ederdi.lliç 
olmazsa, dalla u& mi#d

ıtct, rchbct·liiJimle tlewm 
eden l!ransa. un siyaseti 
telkin etmeli icli. lJu[/iin kru·
şılaşlı[]ımız t•a::iyet, açıkça 

SÖ!fli!Jebiliriz ki enrniycli 
'kökündeıı kazıyabilece/.' bir 
t~aziyettfr.Zfra O>"la!Ja anarşi 
mısutları ginnişlir. 

Suriye, azılı bir takım ser
gerdeleri Sancağın başına mu
sallat etmekle ne umabilir? Bu 
dava tethişle kazanılacak bir 
dava mıdır? Koca Türk mille
tjnin zorla zapt edilen bir 
heyecan içinde gözlerini San· 
cağa çevirmiş olduğunu gör· 
miyorlar mı? Mandater hükü
met niçin bu tesaddilere, in
sanlık namına bir leke teşkil 

eden bu cinayetlere göz yu
muyor? 

İyzahına bir türlü imkan bu
lamadığımız bu sualler Fransa
DJD dostluk teminatına hiç te 
uygun değildir. iki memleket 
arasında mevcut olan mükem
mel münasebetlerin idamesine 
büyük kıymet verdiğini söyli
yen Fransanm sözleriyle hare• 
ketleri arasında şayanı hayret 
bir zıddiyet vardır. Her ne ka
dar Fransız devlet radyoları, 
Sancak meselesi etrafındaki ih
tilafın Fransa ile Türkiye ara· 
sında bir ihtilaf mahiyetinde 
ileri sürülemiyeceğini beyan 
e!mekte iseler de Hatay' da 300 
bin Türkün siyasi emniyetleri 
kadar can, mal ve namus em
niyetlerini de Fransız manda
sına emanet ettiğimizi unuta· 
mayız. Mandater devlet bütün 
bu karanlık vaziyetin mesuli
yetini deruhte etmiş olan dev
lettir. Sancaktaki Fransız oto
ritoleri arzu etselerdi lskende-
run ve Antakyaya arap milis
leri gönderilmez, Türk evleri
nin masuniyetine kadar teca
vüzler yapılmaz, millettaşları
mızı bir tehdit çenberi içine 
almağa çalışan cibiliyetsiz un· 
surlar harekete geçemezlerdi. 
Onlar kollarını saU.ya salhya 
istedikleri habaseti yapabiliyor· 
larsa mandater hükümet mü· 
ıaade ettiği için yapıyorlar. Bu 
müsaade veya müsamahadan 
cesaret alıyorlar. 

Düşünülse bu saldırışlar niçin 
yapılıyor? 

Hatay Türkleri silahlı bir kı· 
yam mı yaptılar? Hayır •.• El
lerinde silahları yok ki kıyam 
etsinler... Onların en büyük si· 
labı milliyet ve istiklal aşkları· 
dır. Yenilmiyen, teslim alma
mıyan siliib odur. Milisler işte 
hu silahtan 1'orkuyorlar. Bu 
ıönmez ateşi boğmak istiyorlar. 

Bir ikinci maksatları da, ya· 
nn Sancakta bir plebisit yapıl
ması icap ederse şimdiden 

- Sonu 2 nci sayfada -
Şevke't :ens:1ıı 

Sancak intihabatı, hariçten gelen tahrikçilerin (!) faaliyetine 
rağmen sükUn içinde geçmiş .• Yalnız, bazı Türk 

unsurları bir hidise çıkarnaış .. Şimdi vaziyet normalmiş(!) 
Dr. Tevfik Rüştü Aras Belgradda Yugoslav başvekiliyle görüştü. Gazetecilere verdiği beyanatta Türk tezini 
müdafaa için Cenevreye gitmekte olduğunu, ispanya işinde Türkiyenin bitaraf hareket edeceğini bildirdi 

Cenevre 12 ( Ö.R ) - Fransız delegesi Vie
~ nnot Sancak meselesi hakkında gazetecilere 
~ beyanatta bulunmuştur. Meselenin kısa bir ta

rihçesini - kendi görüşüne göre - yapbldan son
S ra Fransız nazırı şu noktada ısrar etmiştir ki 

ihtilaf Fransa ve Türkiye arasında değildir. 

BugUn Sancakta vaziyet tamamen 
normaldir (111) Bu gibi hadlselerln 
tekerrUrUne mAn:a olmak için Fransa 
hUkUme 1 geleca~ı h-fta Konseyden 
TUrl iye - Suriye hududunun her iki 
taraıına b~taraf şahitler gönderilme
sini iatlyecektlr. Bunların huzuru ih
tilatlara mani o,acaktır. 

Ona bakılırsa ihtilaf Türkiye ile MıHet!er cemi· 
~ yeti arasında imiş ( r) Fransa Suriy~ mandası
~ nı Milletler cemiyetinden aldıb.; mdan ancak bu Meselenin esasına gelince, Viemot, konseyin cemiyet manda esasını tefsir ve tadil edebilir. 

hu celsede bir raportör tayini ile iktifa ederek Viennot Sancaktaki vaziyet hakkında deveran 
eden haberleri " kat'i olarak tekzib ı ,, etmiş bir karar vermek vazifesini Sonkanunda topla-
ve hadiselerle taban tabana zıt olan şu garip nacak alelade devreye bırakacağını tahmin et-
iddiayı ortaya atmıştır: mektedir. 

"Sancakta son Jntlhabat, hariçten Yeni Asır - Fransız murahbasınm hakikat· 
g: imiş olan "tahrikçilerin,, faallyetlne lcri bu derece tahrff eden sözlerıne inanmak 
r ğmen "sllkOn içinde,, (!!) olmuştur. istemiyoruz. Zirn bııı Jözleri hakikaten Fransa-

N Yalnız Antakys:da "bazı Türll un!fur- nın salahiyettar bk mümessili söylemişse San· 
N lar1nın,, Şam meclisine bir TUrk meb- cakta fecay!m tamamen Fransız hükümetinin 
~ usu gönderilmesine karşı yaptıkları malumatı tahbnda cereyan etti~ini kabul etmek 
nUmayış Uzerlne bir hAdise çıkmış 1azımgelir. 

:-..; ve 2 ölU ile 18 yarah kaydedilmiştir. . Dr. Aras bemelmild ioolanlı/ardan lJlfinde kon11şrulwı - Sonu 3 ncU sayfada -
r:7.LLLLLLLUZL'/YLZ//..X/./L///////LLJ'7LZ//L///.17ELZYLL77/.///.L7LZY.'Lzz:Jr:7ZZ7ZZ7./Y..ZZU/..ZY1.//L?:Z.o;zzy_z/.z.zzn-Z~ZZT.LZn~rzzz7/7zxy777,/7.//7/7.7.YT./ZT'.LZZZZZJ 

SAINT JAMES SARAYINDA Cumhuriyet Kız enstitüsü 

Altıncı orj'un tahf a cüliisu saat 15 te Akşam kursları binasın
mutat merasimle ilan edildi.. da açım töreni yapıldı • 

Londra, 12 
(Ö.R) - Yeni 
kral Jorj Vl nın 
tahta cülfisu ilk 
önce Saint Ja· 
mes sarayında 

ilan edildikten 
sonra mutat 
merasim ve 
debdebe ile ay
ni beyanname 
Avam kamara-
sında ve bor
sada da okun
muştur. Beyan
nameyi oku-
duktan sonra, 
memur yaşasın 
Krall Diye ba
ğarmış, hemen 
- Sonu S. 4 te - Yent Kral Ma1este altıfltt .forj ve BaldviJz 
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lktısat ve artırma haftası dün açıldı 

C. ı:İteydanında heyecanlı tezahürat 
yapıldı. Beş hatip söylevler verdi 

Belediye reisi: " Ak akçe 
Türkiye 

kara 

Dün Camlıu.tiyd meydaflJllda yapılan törenden iki intiba 

düsturunu kabul edemem, 
dedi 

- YAZISI 2 JNCJ SAH/fEDE -

Belediye reisi, Ege'nin büyük bir ihtiyacına cevap 
veren bu müessesenin direktörünü tebrik etti 

Akşanı kursları talt!heleri, direktiJ1/utyle bir arada 
Cumhuriyet kız enstitüsü saat on beşte Gazi bulvarın-

akşam okulunun yeni geçtiği daki yeni binada güzel bir 
bınayı tanıtmak ve bu okulun toplantı oldu. Yerli mallarına 
açım törenini yapmak mak· rağbeti arttırmak maksadiyle 
sadiyle, dün öğleden sonra - Sonu 4 iincii sav/ada -
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l(ızılay cemivett Jzmir merkezi dün 1500 /akir ükn:eitep 
çocuğunu gıydildi.. Elbise Pt ayakkabı temin etti. 

FotoltaJ/orda z/JldiriVn '4cWUPn K~iivorsım1'Z 



Sancaktaki 
Tethişler davamızı 
zaafa uğratamaz . -· - Baş lııtaJt I ına salzi/tde -

halkı tethiı ederek uydurma 
mazbatalar top'amak arzusu 
olabilir. Bu köhnemiş bir me
tod'tur. intihabat karikatüründe 
aynı metodu tecrübe etmediler 
mi? latedikleri kadar tevil et
iİnler ... Aldıkları netice bir bus
randan ibaret olmadı mı? Her 
Türk istiklal davasında aşm· 
maz bir kayadır. O ne devrilir; 
ne eğilir? Hele Hatay Türk
leri, yıllardanberi rahat yüzü 
görmiyen bu insanlar başlanna 
nasıl bir çorap örülmek isten
diğini bilmezler mi? Şuna ka
ni\z ki yapılan tedhişter San
cağın mukadderatı üzerinde te
sırsız kalmağa mahkumdur. 
Bizi en çok müteessir eden 
mandater hükümetin zulma la
kayt kalışı, hatta onu teşvik 
etmesidir. Sancaktaki Fransız 
mümessilleri Fransanın yakın 
şarktaki prestijini yıkmakta ol
duklarının belki farkında de
ğildirler. 

Kollektif emniyet davasında 
Türkiye ile elele yürümek ihti
yacında olan Fransanın bugün 
bu emniyet unsurlarından birini 
feda etmekte menfaati var mı
dır? Kollektif emniyet yalnız 
garbi Avrupa sulhu için değil
dir. O dünya sulhu için bir 
mana ifade eder. Akdenizin 
bu kısmında sulhun istikrarına 
IDania teşkil eden bir vaziyeti 
yaratmak, bile bile kollektif 
emniyeti baltalamaktır. Biz mil
letler cemiyetinde davamızı ka
zanacağımızdan eminiz. San
caktaki terör davamızı zaiflet
miyecek, kuvvetlendirecektir. 

Ş e"Vk.e 1. :a i.1g:l.:n. 

Tütünler satıldı 
Ege mıntakasının hemen bü· 

tün tütünleri sablmışbr. Kalan 
kısım, dördüncü ve beşinci ka
litedeki pek az tütündür. Ev
velce tahmin edilen rekolte 
28,S milyon kilo idi. Halbuki 
bazı salahiyettar alakadarlar 
bu mikdarın 32 milyon kilodan 
az olmadığını söylemişlerdir. 
inhisar idaresi bu yıl satın al· 
dığı tütünleri ambara yerleştir
meğe başlamıştır. 

Yeni marşe 
Mezarlıkbaşında Vakıflar mü

dürlüğü tarafından elli alh bin 
liraya inşasına başlanan mar• 
şenin bodrum lcatı ikmal edil
miştir. Pek yakında marşenin 
birinci kah inşaatına baş ana
cak ve inşal\t dört ay sonra 
bitecektir. 

Türkiye-Italya klearingi 
Türkiye - ltalya ticaret an

laşmasının bu ayın sonuna ka
~ar uzatıldığı lkbsat vekale
tinden şehrimiz Türkofis mü
dürlüğüne telgrafJa bildiril
miştir. 

I' '' .. 

. ' 
•• .. 
' . 
•• 

l"ZfaJ!"Z"'L7.7'!17.Ir../.2.TJ.7.z?LZe 

ft~dana 
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Felaketzedelerine 
Türk yavruları yardı
ma devaın ediyorlar 'il 

Adana felaketzedelerine 
yardım listesi her gün bjraz 
daha kuvvetle kabarmağa 
başladı. Manisa orta okulu 
birinci sınıfından 382 numa
ralı Turgut Erdöl ile Murat 
Germen okulu talebesinden 
Kaya Erdöl bize posta ile 
iki lira gönderdiler ve bunun 
Kızılay cemiyetine tarafımız
dan teslimini istediler. 

Bu faziletli Türk yavrula
rının arzular1m derhal yerine 
getirmek bizim için de bir 
zevktir. Kendilerini tebrik 
ederiz. 
Çeşmede 16 Eyliıl llkmek

tebi üçüncü sınıfından 2 nu
maralı Emel Çam da, kum-
barasında biriktirdiği iki li
rayı Kızılay cemiyeti umumi 
merkezine göndermiştir. 
IZZZ7.ZZZT.LZ.d:ZZ7..7~ 

24saatte 
şehirde 3 yangın 
Soğukkuyuda Kahramanlar 

sokağında 113 numarala evde 
oturan Ali karısı Fatma ocakta 
talaş yakmış olduğundan çok
tanberi temizlenmemiı ohın 
baca kurumları ateş alarak 
yangın çıkmışsa da sirayetine 
meydan verilmeden söndü .. 
rülmüştür. 

* •• 
ikinci kordonda Manisa bağ-

cılar kooperatifinde Ali oğlu 
amele Ataullah tarafından kü .. 
kürtler üzerine ahlan bir siga
radan kükürtler ateş almış, ye
tişen itfaiye ateşin etrafa sira
yetine meydan vermeden bas· 
tumıştır. Hadisede kasd yoktur. 

* • 4°' 

Karataşta Celil aile evinde 
oturan Fettah oğlu Arif Hik
met, karısı Şerife ile kavga 
yaptığından kızarak gaz lam
basını yere atıp kırmış ve dö
külen gazlar parlamış i'se de 
yetişilerek söndürülmüş ve Arif 
Hikmet yakalanmıştır. 

Bir konferaııs 
Erkek lisesinde dün ulusal 

ekonomi ve arthrma haftası 
parlak şekilde açılmıştır. Me
rasimde mektebin taliın heye
tinden başka milli bankalar 
müdürleri de hazır bulunmuş• 
lardır. Emlak ve Eytam bankası 
müdürü Kemal, bu münasebetle 
çok kıymetli bir konferans ver
miştir. 

. ~ ... ·, -..._ : . . '. . . ~ ..... ' - ~ ' , • ·,,~t.. • . .. , • 
Tayyare Sinemasında 

TELEFON 3151 

···~ı~:~?.ŞENr:.~GENÇL!ER~ .. 
Moskova Operası sanatkarlarının çevirdikleri kahkahalar filmi ······2·· ·:···Kirik·····Hay·atiar·· ... 

CLAUDETTE COLBERT'ln en nefis fllml 
BUNDAN BAŞKA 

TUrk Donanmasının dost Yunaoistanı ziyareti ve bu 
münasebetle Yunaaistanda yapılan merasim filmi. 

Paramunt ( Dünya havadisleri ) 
Bu haftanın seans saatleri: 3.15 - 7.15 KiRiK HA YAT

LAR .. 5.05 - 9.15 ŞEN GENÇLER 
Cumartesi, Pazar saat birde başlar •. 

................................................................................. 
BAYRAMDA: 

İSTRAGOF 

i3 Kanunuevvel 19EG 
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lktısat ve artırma haftası dün açıldı 

C. meydanında heyecanlı tezahürat 
yapıldı. Beş hatip söylevler verdi 

Belediye reısı: " Ak akçe kara gün ıçın düsturunu kabul 
Türkiye için kara gün yoktur,, dedi 

edemem, 

Ulusal ekonomi ve artırma para etmesi hiç şüphesiz ki, aydıu günlerimiz için kullana-
haftası dün Cumhuriyet mey· memlekette refah doğurmağa cağız. Ülkemizde 17 milyon 
danında Atatürk'ün heykeli kafi iken hükümetin tuz, şeker, insan yeni ve düzenli bir ha-
önünde candan tezahüratla kömür gibir havayiç fiatler inde yata kavuşuyor. Her işimizde 
açıldı. Bu münasebetle yapılan yaptığı ve daha da yapmak bir yenilik vardır. 
törende vali muavini Cavit, istediği indirmeler mesut birer Biz b.azandıklarımızı memle-
belediye reisi Dr. Behçet Uz, hadise olarak anılmağa şa- ket için, askerimiz için, hava-
askeri ümera ve erkan, müd· yandır. larımız ve denizlerimiz için 
deiumumi Asım Tunçay, maarif Yerli malı kullanmak yolun- sarfedeceğiz. Kazanmasını bil-
müdürü Ali R iza, emniyet mü- daki imanımız dünyada işsiz lik 1 diğimiz gibi, sarfetmesini de bi-
dürü Salahettin Arslan Kor- yüzünden kapanan fabrilrn lar leceğiz. 
kut, belediye reis muavini Su· yerine memleketimizde yeni- Belediye reisinin ço~ alkış-
at Yurdkoru, kız ve erkek li- lcrinin bacalarını tüttürüyor. knan nutkundan sonra bando-
seleri izcileri ile talebeleri, Vatandaşlar; nun çaldığı yerli mallar marşı 
Kültiir lisesi talebesi, ilk mek· Dünyada buhran Türkiyede dinlenmiş ve törene son veril-
tepler talebesi ve esnaf işçi millet yaşıyor. miştir. 

klb tk B b l"k •••••••••••••••••••••••• kurumları birliği ile a a a ı ize u mesut gün erı ut- Kıztlayın yardımı 
bir halk kütlesi hazır bulunu- lulamağı hazırhyan büyükleri 
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Ekonomik 
~ 
~ Savaş bitmedi 

············~·~ ··· 
Yurddaş l 

Ekonomik sava, bitmedi. 
Bu savaşla da muvaffak 

olmak için bütün miJletin el 
birliği ve ruh birliği şarttır. 

Ekonomik savaştal<i el ve 
ruh blrli~imizin parolası : 
Yerli malı ve tasarruftur. 
Yerli malı kullanmak ve ta-
sarruf etmek ulusal ve şe

N refli bir vazifedir. 
· Sen de ekonomik savaşın

~ da bu vazifeni yap . 

ULUSAL EKONOMi VE 
ARTTIRMA KURUMU J:j 

CZ7ZZ"'N.Z7~~../"'.A!'218~od.j 

Bir Türk genci 
Marsilyada bir 
konferans verdi 

Marsilyada yüksek ticaret 
tahsilini ikmal eden, memle
ketimizin değerli gençlerinden 
Sermet Buldanlı oğ"h.: Marsil-
yada "imparatorluk ve Cum
huriyet devirlerinde hukuk,, 
mevıuu üzerinde bir konferans 
vermiştir. Konferansta inkıla-
bımızı söz gelisi eden Sermct 
Buldanlı oğlu Fransıı dinleyi
ciler tarafından uzun uzadıya 
alkışlanmıştır. 

•••••••••••• 
Ak reııola telef on 

yordu. yetiştiren millet yaşasan .•• 
Törene tam saat onbeşte süel Bundan sonra kız lisesi tale-

Dün Kızılay tarafından halk e-
vinde ilk okullardaki kimsesiz Haber aldığımıza göre Ber-

gama şehrinden Akrepol ha-
muzikanın çaldığı istiklal mar- besinden Mübeccd, erkek lise· 
şiyle başlandı. Marş saygı ile sinden Namık Özcan da birer 
dinlendikten sonra ulusal eko- söylev vermişlerdir. 
nomi ve arttırma cemiyeti aza- En son olarak ltürsüye çıkan 
smdan Fahri, ekonomi hakkın· belediye reisi doktor Behçet 
da bir nutuk iradetti. Fahriden Uz çok heyecanlı bir hitabede 
sonra kürsüye gelen avukat bulundu ve hulasaten şunları 
Ekrem Oran şu sôylevi verdi söyledi: 
ve şiddetle alkışlandı. BELEDİYE REİSiNİN NUTKU 

Aziz Egeliler; Sayın hemşehriler, 
Bugün Milli Tasarruf ve ikh- Milli bayramlarımızda zaman 

sat haftasımn yıldönümünü kut- zaman coşar, ta~ar ve büyük 
lulamak için toplanmış bulunu.. önderimir.den aldığunu: hızla 
yoruz. yeni yeni hamleler hazırl:ırız. 

Türk vatanının mukadderata- Bugün de büyük önderin bu 
nı milletten aldığı kuvvete da- çok kıymetli, paha biçilmez 
yanarak ellerinde tutan Cum- amdı önünde, milli davalarımı-
huriyet halk parti.ii namına zm en mühimlerinden biri olan 
sizleri kutlular sevgi ve saygı milli iktısat ve arttırma haf ta-
ile selamlarım aziz kardeşlerim. sınt kutlulamak, ilham kayna-

Yüksek heyecanını her za- ğımızdan yeni hızlar almak 
man milli varlığında bulan, ba- için toplandık. 
şarmak için sadece ona güve- Egenin ve bütün Türkiyenin 
nen yüce milletimizin her sa- milli iktısat davasından bekle-
vaşta olduğu gibi Milli Ta· diği birçok h;zmetler ve özlü 
sarruf ve iktısat savaşında neticeler vardır, Türk ulusu 
da muzaffer çıkmakta olduğuna bugüne kadar hangi işi bir 
alınlarımız açık olarak yüksek dava addetmişse mutlaka onun 
sesle ve iftiharla bağırabiliriz. sonunu getirmıştir. 

Nasıl iftihar duymıyalım ki, Türk ulusu bu mühim dava· 
büyük Önderin milli kurtuluı nın başarılması yolunda" kuv-
işaretini ahralmaz bir hamlede vetli hamleler hazırlarken şüp-
düşmanı tufanlar gibi sarma- be yok ki bunları, büyüklerin-
dık mı? den aldığı ilhamlarla, büyük-

Kültürel ve sosyal kurtuluş )erimizin rehberliğiyle başarı-
işaretine var kuvvetiyle koşma- yor. Ulusumuzun, büyükleri-

çocuklardan 1500 çocuğa bay- rabelerinc telefon tesisah ya-
ram do!ayısile elbise ve ayak· pılması takarrür etmiş ve işe 
kabı tevzi edilmiştir. başlanmıştır. 
11111•••··············································································· 

Romeo - Jullette 
Almanyada yasaktır 

Alman hükümeti Shakespe
re 'nin Romeo - Juliette eserin
den mülhem bulunan Amerikan 
filminin Alman arazisinde gös
terilmesini yasak etmiştir. Baş 
mümessilleri Norma Shearer ve 
Leslie Howard olan bu filimde 
Nazi rejiminin ne s"'üretle mü
teessir olduğu anlaşılmamıştır. 

Seylrcllerl tatmin ede-
mlyen fakirin başına 

gelenler 
Prens "Ynateb., adını taşı· 

yan Hintli Fakir Peyel salonun
da verdiği bir temsilde tahmin 
etmediği bir vaziyetle karşılaş-
mıştır. Ynateb ilanlarında sah
nede geçid resmi yapacak 
olan figüranlarm bir işaretle 
insanken hayvan olacaklarını ' 
vadetmiş bulunuyordu. Bu garip 
reklama inanarak salon hanca 
hınç dolmuştu. Yapılan tecrü· 
beler halkı bir türlü tatmin 

iki bin yll evvel de bir 
Majino hath varmıt 
Fransa, Alman hudutlarını 

bir baştan bir başa kaplıyan 
Majino hattile müdafaasının en 
mühim kısmını ikmal ettiğine 

kanidir. Fakat Fransa böyle 
geçilmez bir müdafaa hattını 
ilk defa olarak yapmış değildir. 

Kolonya'da yapılan hafriyatta 
muazzam granit duvarlarla, ku· 
lelerle örülmüş bir müdafaa 
hattı meydana çıkarılmıştır. 
Bu hat, Romenlerin Şarktan 

gelecek istila ordularına karşı 

yaptıkları istihkamlardır. 

dık mı? Yedi yıl evvel milli mize olan sevgisidir ki, hiçbir 
iktisat ve tasarruf parolasını milletin vasıl olamıyacağı neti-

1 
etmiyordu . Çünkü fakirin 

Briç Kralları da var 
Birleşik Amerika demokrasi

sinin tadı kralları yoktur ama 
taclı krallar kadar saltanat sü
ren petrol, demir, bakır, çelik 
kralları vardır. Şimdi buna bir 
de Briç kralı ilave ettiler. Ame
rikanın bu yeni tacsız krahom 
adı Kalberstondur. Anasıl Rus
yalıdır. Yirmi senedenberi New
Yorkta yerleşmiştir. Yılda en 
az yarım milyon dolar ( bizim 
paramızla takriben 600 bin lira) 
kazanan bu adamın geliri New
Y ork Times gazetesinde yaz
dığı makalelerden ve bastırdı
ğı briç kitaplarından gelmek· 
tedir. Onun sistemine göre Briç 
oynıyan Amerikalıların sayısı 

on milyona yakındır. 

alınca: (Biz buradayız ... ) Diye celere, halledemiyece2'i rlava-
bağıran on yedi milyon ses bu ları başarmaya sevketmiştir. 
milletin sesiydi... Bizi davalarımızda muvaffak 1 

O gündenberi, bu imanla ses eden, işte bu ;man ve inançhr. 1 
heran yükseldi,. Binbir buhran Avrupalılar bizim için; iyi 1 
altında daima artan bir uğultu harp ederler, fakat ikbsat da-
ile büyüdü, büyüdü büt n dün- valarında muvaffak olamazlar, 
yayı imanına inandırdı. derlerdi. Onlar şimdi bunun i 

Aziz yurddaşlarl aksini görilyorlar. 11 

Bu imauın meyveleri artık Belediye reisi nutkunun bu 

beceriksizliği göze batmakta 
idi. Muhtelif solineler fakirizmi 
andırmaktan ziyade becerik
sizce tertip edilmiş bir pando
mımayı andırıyordu. llkönce 
alaylar kahkahalar şeklinde 

başlıyan gllrllltüler, nihayet kos
koca bir hadise, bir arbede 
şeklini alınca paralarının geri 
verilmesini istiyen seyircileri 
tatmine ve teskine muvaffak 
olamayan Y na lep polisin yar
dımını istemeğe mecbur kalmış
tır. Bu bidiae Fransız gazete· 
lerinde san'ata suiistimal eden• 
ler hakkında takibat yapılma
sını iıtiyen neıriyata vesile 
olmu,tur. 

:········································~ 
: Saadet reçetesi : : 

memlekette varlık ve bolluk noktasında gelen her yeni gü-
olarak belirmeye başladı. Uzun nün, geçen günlerden daha 
senelerdir en varlıklıların bile kıymetli olduğunu tebarüz et-
yüzünde iısizliğin, kazançsızlı· tiren sözler söylemiş ve nut-
ğın beliren derdi, elemi yerine bu- kuna ıöyle devam etmiıtir: 
gün en yoksulumuzun kalbinde "Gençlerimiz bankalarda pa-
parlayaa varlık ferahı ıahlanı· ra biriktiriyorlar. Bankalarda 
yor.. biriktirilen ve işletilmiyen pa-

Şuurlu bir idarenin bilgili raların kıymeti yoktur. Devlet 
elleriyle açılan pazarlar mem- bllyUk itler baıarıyor, şimen-
leket mahsullerine bol bol para diferler yapıyor. Biriken para-
verirken bütün dllnya parala- mızı devlet itlerine tahsis eder-
rının kıymetini kaybetmesine aek faydası daha çoktur. Bun• 
karşı dinıdik yerinde duran dan daha ziyade randman 
Türk parası hergün İftira kıy· alınır. 
metini çoğaltmaktadır. Ak akçe kara glln içindir, 

Bir tarahan paramızın iıtira diyoruz. Bunu kabul etmiyorum. 
kudretinin artmaıı, diier taraf- Türkiye için kara gün yoktur. 
tan ihracat mallarımızm iyi Paramızı emin istikbalimiz ve 

Yuao•lavva - Fren•• 
mnçı 

Bugün Parisin Pare De Prin
ces stadyumunda Yugoslavya 
ve Fransa milli tak•mlan kar· 
ıılaıacaktır. Maçı ltalyan fede
rasyonundan Barlaaıina idare 
edecektir. Birkaç ay evvel iki 
takım arasında yapılan maç 

1 
üçer aayı ile berabere netice
lenmiıti. Bu def aki maça daha 
büyük ehemmiyet verilmektedi.r 

• • 

=Ne nı.evki 
ne de servet 

Sevinci ve neı'eyi muhitine 
yayabilenler meautturlar. 

( A. R. D. ) ,. .. . 
Hayal için saadeti öne koy• E 

• mak müreccahtır. Cesareti· : 
mizi kıran teessüfler yerine 
içimizi heyecanlandıran ümit
leri bu kaynakta bulabiliriz. 

( Popt) 

Saadeti temin eden ne • • 
mevkidir ne de servet ..• Ruh : 
tatmin edilmezse saadet te ~ 
yoktur. S 

( Benjamtn ) j 
......................................... 
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Fı-atelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"ORESTıES ,, npuru 10 

biri9Ci kiDDDda gelip yük.iiaii 
tahliyede. •onra BURGAZ, 
V ARNA ve KÖSTENCE li· 
maaları için yük alacaktır. 

• BACCHUS ,, vapuru 14 
birinci kanundan 19 birinci ka
nuna kadar ROTTERDM, 
AMSTERDM ve HAMBURG 
limanlan jçin yük alacaktır. 

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

limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

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

burg - Gdynia ve Skandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

"ISA,, 21 Biriocikammda 
beklenmekte olup Rotterdam -

Hamburg ve Skandinavya li
. manian için yük alacaktır. 

"AASNE,, vapuru 4 ikinci 
Kanunda Rotterda.m - Hamburg 

ve Skandinavya limanları için 
yük alacakhr. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SUÇEAVA vapuru 16 birin
kanunda Malta ~ Marsilya ve 
Ce%aire hareket edecektir. 

PELEŞ vapuru 24 birincika
nunda Malla ve marsilyaya 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
NavfunJardaki ve hareket ta-
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : lkinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü 1"apur iskelesi 
Berat aparbmaoı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

N V. 
W. F. il. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE: LEVANTE UNIE 

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

kanonda aeıdc melde ve 12 
birinci kanuna kadar Rı>tter
dam, Harnburg, Bremeu liman· 
lanna yük alacaktır. 

.. ll!ltl?Bı-4-~
American Export Liues 

EXPRFSS npuru 30 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
i~in vük alacaktır. 

EXELLO vapuru 6 ilk ki· 
ımnda bekleniyor. Nevyork için 
yük a!auktır. 

EXMOUTH vapuru 10 ıilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için vük alacaktır. 
EXAMELıA vapuru 26 iJk 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için vük a acakbr. 

EXTAVIA vapuru 5 ilkka
nunda bekleniyor. Nevyork için 
için vük atacaktır. . 

EXMOOR vapuru 13 .ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakhr. 
~ 

Pire Aktarma!'ı1 Seri Seferler 
EXOCHODRA vapuru 4 ilk 

kanunda Pireden Bostnn ve 
Nevvorka hareket edecektir . 

EXCALlBUR vapuru 18 bi
rinci kanunda Pireden Boston 
ve Nevyork için hareke:t ede
cektir. -----•-181 ' .. Den Norske Middelbavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 16 ilk 

kanunda bekleniyor. lskende
riye, Hayfa, Dieppe ve Norveç 
limanları için yükliyecektir. 

•em• 
Service Maritime Roumain 

Bül<reş 
DUROSTOR vapuru 23 1 ci 

lcanunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar• 
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratis!ava, Viyana 
ve Linz için yük atacakhr. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon N t>. 
2007 - 2008 

• Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 

Muzaffer Ero~ul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya bahkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAS DURAK 

Bllyiik Sa1 bç frlu hanı karşısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parla le 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada taommıı pülerdir. Daimon 
pili kullanan hiç bqka pil kullanmaz. 
Umum depoau : Sulu hu cıvannda 28 • 9 Hüsaü Öz 
Ödemifli. 

VENi ASIR 

!TemJirat c~i No. 4 
.. 
0 
.. \eri d~,. . 

(j' .. ~" "''h· 
4-,:. ,:§ 'e.-. . .,.ot 

•ıvırat\0,,1, "d [' b. . 
•1~ Ucuz ve ı are ı ır tenvıraı. 

15Dlm 
1BW 

25Dlm 
26W 

.,f llODLm 
39W 

... 65Dlm 
58W 

100Dlm 
19W 

125DLm 
97W 

150DLm 
111W 

-istiyorsanız Osram U!l) lam· 

balan hullanınız, ve ampul· 

lerin dibinde aydınlı1z dere

c.esini gösteren (DLm) ile 

elektrik sarfiyatını gösteren 

Vat işaretine dikkat ediniz. 

ff er zanıan ve her yer· 

de Osram lml anıpulle-
rini isteyiniz. 

A 
ampulleri ucuz aytlınlık temin ed~rler. 

8 JO 10 
kullanınız ! 

............................................ 
Cığerler ıçin bava ne ıse dış- E I 
Jer için de RADYOLiN odur. = ı 
Hasta ciğerler kadar sağlam S 
ciğerlere de hava lazım oldu- S 

• ğu gibi, bakımsız dişler kadar 51 
temiz ve beyaz dişlere de • 
RADYOLİN lazımdır. Hava 
kan1, RADYOLİN ağzı temiz· 
Jer. Havasız kalan en sağlaı:n 
vücud nasıl zehirlenirse, RAD· 
YOLtN ile fırçalanmıyan te
miz ve beyaz dişler de öylece 

sararmağa ve çürümeğe : ı 
mahl ümdurlar. 5 

·································~········ 

TURAN Fabrikaları mamulabdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazıh ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posla Kul. 224 Telefon 34&5 

Olivier Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentası 
İRtNCİ KORDON REES 

BINASI TEL 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

THURSO vapuru 20 ikinci 
teırinde Londra, HuU ve An
versten yük çıkaracak ve ayni 
zamanda Liverpol ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

POLO vapuru 3 birinci k!
nunda Londra, Hull ve An· 
versten gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londra ve 
HuJl için yük alacaktır. 

DRAGO vapuru 1 O birinci 
kanunda Liver.pooJ ve Svan.se
adan gelip yük çıkaracaktır. 

GENERAL STIM 
PHİLOMEL vapuru 18 ikinci 

teşrinde gelip Londra için yük 
alacakbr. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc· 
retlerin in değişikliklerinden me 

suliyet kabul edilmez. 

Baş ağrılarına ka!şı 

G iPi 
kaşelerini kulJanınız ! 

Gripin : Bütün ağn, sızı ve 
sancıları keser. 

Grlpin : En şiddetli baş ve 
diş ağnlannı sür
alle dindirir. 

Grlpln : Nezle, grip ve ro-
matizmaya karşı 

S-aıhlie 9 
-· 

lzmir birinci hukuk mah ~<e· 
mesinden: 

lzmir hazinei maliyesine ha
fetle vekili avukat Sachk Bo· 
ratav tarafından Buca aşağı 
maballeCle 9 Eylül Türkoğlu 
sokağında 3?/35 Ne.da Musta
fa Hakkı aleyhin~ açılan ala-
cak davasıam muhakemesinde 
Mustafa Hakkı namına berayı 
tebliğ irsal kı:mao davetiyenin 
bili tebliğ iade edilmesi üze
rine ilanen yapılan tebligat 
üzerine de mumaileyh mahke
meye gelmediğinden mahkeme 
gıyabında görülmüş ve gıyab 
kararı tebliğine karar verilmiş 
oldu«undan mahkeme günü 

13 

olan 20-1-937 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 10 da 
mahkemede hazır bu!unması 
veya bir vekil göndermesini 
aksi halde mahkemeye kabul 
edilmiyeceği v~ m hakeme~i~ 
gıyabında Cl,:-eyan edeceğını 

mübeyyin işlıu gıyah kararı 
ilanen tebliğ olunur. 

1492 (3350) 

çok müessirdir. 
BRiPIN kaşelerinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih eduıiz 

Pamu 

Bir Hediye ver
mek istiyorsanız onu 

S. Ferid 
Eczacı başının 

Me~hur Kolonya, 
Esans, P1.1dra, 
Kreminden inti
hap ediniz. 

Beğeneceksiniz 

M. Depo 

S. Ferid 
Şif A 

• 
eczanesı 

iZ MiR 
Mensuca ı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamufiundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Defilrmen, Geyik ve Leylak markalarım bavi hernevi 
Kabot bezi imaJ eylemekte olup maUarı Avcupamn ayni tip 
mensucatına fa~ktir. 

TelPfon No. 2211 v~ 3067 
Telgraf adresi: Bayı-al{ lzınir 

Akay işletmesinden: 
1 - Yalova kaphcaları nıethaline iki kilometre mesafede 

asfalt şose üzerinde gösterilecek mahalde yaptırılacak 
~ektrik santralı tesisatı kapah zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 30 - 12 - 936 tarihli Çarşamba günü saat 14.30 
da Karaköydc idare merkeıinde şefler encümeninde 
yapılac.akhr. 

3 - Muhammen bedeli 55,327 lira ve 20 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 4,149 Lira 54 kuruştur. 
5 - Şartname, keşif, projeler idare veznesinden 1 Lira 

mukabilinde sabo alınabilir. 
6 - istekliler Teklif mektuplarını yaz.ılı saatten nihayet bir 

saat evveline kadar Encümen Reisliğine makbuz muka
bilinde vermelidirler. 

13-15 1484 (3353) 
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Sabık kral dün sabah Londradan a yrılmış.tır 

• • Vi sor lsviçr e gitti 
Bn. Simpsonla birlikte Dalmaçya sahillerine gidecek 

. 
Sabık kralın ve Ana kraliçenin radyodaki hitabelerinin metni heyecanlıdır 

Londra 12 ( Ô.R ) - Eski 
kral Edvard bu sabah saat 
10 da lngiaereden ayrılmıştır. 
Eski hükümdarın Yatı iki tor
pito arasında idi. Kral Edvar· 
dın gideceği yer malum değil· 
dir. Fakat bir müddet lsviç· 
rede ikameti ihtimalinden bahs
edilmektedir. Bununla beraber 
istediği zaman lngiltereye av
det edeceği de ayrıca kayde
dilmektedir. 

Londra 12 (Ö.R)- Eski kral 
Edvardm dün akşam radyoda 
söylediği nutuk matbuat tara
fından çok iyi karşılanmıştır. 
Gazeteler saltanatı terkeden 
hükümdarı son bir defa selam
lamaktadırlar. *'Moroing Post" 
şunları yazıyor: .. Prens Edvard 
dün erkekçe ve samimiyetle 
söz söylemiştir. Bu hitabeyi 
bütün millet derin bir memnu
niyetle karşılamıştır. Kralın 
nutkunda bir tek teessüf keli· 
mesi bile yoktu. Kral Edvard 
Vlll'in saltanatı sona ermiştir. 
Buhran bitmiştir. Başka bir 
memlekette böyle bir cerrahi 
ameliye arkasından belki de bir 
humma ateşi bırakırdı. lngilte
rede değil, bu, lngiliz kanunu 
esasisinin ne kadar elacıtiki 

olduğunu ıspat etmektedir. 
Kral gidiyor, fakat monarşi 
saltanatına devam ediyor.,, 

Londra 12 (Ô.R) - Sabık 
kral Edvard tarafından millete 
yapılan hitabenin metni şudur: 

"Uzun bir sükuttan sonra 
işte kendimde birkaç söz söy
lemek iktidarını kazandım. 
Daha evvel söylemek isterdim. 
Fakat kanunuesasi buna müsait 
değildi. Birkaç saaUenberi kral 
ve imparatorluk vazifesini terk 
etmiş bulunuyorum. Dük Dö 
York geçiyor. ilk sözüm onu 
kenrH kralım olarak tasdik et
tiğimi söylemek olacaktır. Bunu 
kalbimin bütün hulfısiyle söyli
yorum. 

" Tahttan feragatime saik 
olan sebepleri her biriniz bili
yorsunuz. Bu karara rağmen, 

ilk öoce prens de Galles ola
rak, sonra da kral sıfatiyle 25 
senedenberi hizmet etmeğe 
çalıştığım memleketi ve impa
ratorluğu unutmadığımı anla
manızı isterim. Şuna inanınız 

ki sevdiğim kadının yardımına 
nail olmaksızın üzerimdeki ağır 
mes'uliyeti kabule ve kral va
zifesini yapmağa devam ede
mezdim. 

Verdiğim kararı kendim ver
dim ve bunun mes'ul iyetini 
ya lnız ben taşıyorum. Bu işi 

muhakeme etmek ancak bana 
aitti. Meselede benimle birlikte 
doğrudan doğruya a lakadar 
olan kimseye gelince, son da
kikaya kadar başka bir karar 
ittıhazına beni iknaa çalışmış
tır. Hayabmırt en ciddi karan 
o)an bu kararı verdim, zira ı· 
bana en iyi hal sureti olarak 
.vözüktü. Bu fikrime kuvvet ve-

ren ise şu kanaattir: Kardeşimin 

devlet işlerinde tecrübesi ve 
güzel meziyetleri vardır. Bana 
hemen halef olmağa mukte
dirdir. Böylece imparatorluğun 
hayat ve terakkisin~ hiçbir 
zarar gelmiyecektir. Onun, ço
ğunuzun da bildiğiniz muazzam 
bir saadeti vardır ki bug üne 
kadar bana nasip olmadı. Me
sut bir yuvası, karısı, çocukları 
vardır. 

"Bu ağır günde majeste an
neme ve bizimkilere muhabbet
Jerimi bildiririm. Nazırlar ve 
bilhassa Baldvin de bana karşı 
en büyük saygılar göstermiş
lerdir. Onunla benim aramız
da ne kanunuesasi hakkında, 
ne de parlamentonun hukukuna 
dair hiçbir ihtilaf olmamıştır 
ve olamazdı. Merhum babam 

tarafından kanunuesasiye hür
met ananası içinde büyütüldü
ğüm için böyle bir ihtilafa mü
saade edemezdim. 

0 Prens de Galles ve sonra 
da kral olarak milletin bütün 
sınıfları tarafından lngilterede 
ve imparatorluğun bertarafında 
bana daima gösterilmiş olan 
iyilıklere bilhassa teşekkür 
ederim. Şimdi ebediyen devlet 
iş lerinden ayr1lıyorum. lngilte
reye avdetimden önce epi bir 
zaman geçmesi kabildir. Fakat 
lngiliz ırkına, imparatorluğa 

bağh kalacağım. Eğer karde
şim hususi olarak bana müra
caüt ederse!, davetine mukabe
leye her zaman hazır buluna
cağım. Şimdi hepimizin yeni 
bir karalımız vardır. Ona ve 

emniyeti onun da bulmasını di· 
lerim. Şimdiden çocukları kal
binizde birer yer kazanmıştır. 

Hadiselere rağmen, hatta bu 
hadiı:celer sebebiyle, memleketin 
ve imparatorluğun birliğine 
esas olan sadakatinizin herde· 
vam olacağını ve kuvvet bula
cRğını umarım. Tanrı sizi tak• 
dis etsin ve Tahtı korusun!,, 

Londra, 12 (Ö.R) - Eski 
kral sabaha doğru bir harp 
gemisile Portsmouth'dan ayni· 
mıştır. Bekfenilmiyen yollardan 
limana gelen Edvard Windsor 
(eski kralın şimdiki adı) hemen 
vapura binmiş ve bir saat 
sonra limandan ayrılmıştır. 

Londra, 12 ( Ö.R ) - Eski 
kralın Portsmoutb'dan bir dest
royerle hareketi şöyle olmuştur: 

ilk önce 3 otomobil mutat 
olmayan yollardan Portsmoutha 
girerek limana gitmişlerdir. 
Halk eski kralın bu surette 
geçtiğini zannederler. Birkaç 

S. A. Edvard Vmdsor 

dakika sonra başka bir otomo
bil diğer bir kapıdan Portsnıout· 
ha girmiştir. Kral bu otomobilde 
şoförün yanında oturmuş bu
lunuyordu. Muhafız takımın .. 
dan bir zabit otomobili dur-

Bayan Simpsonun iki resmi 
durmak istemişse de şoförün 
bir sözü üzerine yoluna devam 
ettirmiştir. Edvard Vindsorun 

siz milletine saadet ve refah 
diJerim. Allah hepinizi takdis 
etsin ve tann krah korusun.,, 
"God save the King-11 

Anne Kraliçe Mary da şu 

suretle miHete hitab etmiştir : 
11 Bu ıstıraplı saatte bana ib-

saret topluyorum. Sevgili oğlu
mun vazifesini terketmek lü
zumunu hissettiği ve ümitlerle 
ve vaıdlarla dolu olarak açılan 
bir saltanata nihayet verdiği 
bu dakikada bir anne halbi için 
ne kadar ümitsi7.lik olduğunu 

Eskı kıaı/a ıe/ıkasını Monako sa!zil/eıinde beklıyeu Sısler Anne vatı 
zal edilen sevgi hislerinden çok söylemeğe lüzum görmem. 
mütebassisim ve kalbimin de· Bilirim ki, onun senelerce mem-
rinliklerinden teşekkür ederim. leket ve imparatorluğa hizmet 
Geçen seneki büyük kederim- için hiçbir gayreti esirgeme-
de bu sevgi bana destek oldu. diğini hatırlıyarak bu kararın 
Şimdi de bütün kuvvet ve cc.. ona ne kadar ağır geldiğini 
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Memleketin 
kongreleri 

her yerinde Parti 
devam ediyor 

Ankara, 12 (A.A) - Parti tüzüğüne göre iki senede bir 
yapıJması mutad o'an parti kongreleri yurdun her tarafında 
büyük bir hararet ile devam etmektedir. Bu kongrelerde lıalltın 

dilekleri, vilayetlerin ihtiyaçları ve ik i sene zarfında parti ve 
hükümetçe yapılmış olan icraat etrafında müzakereler cereyan 
etmekle ve kararlar alınmaktadır. 

Çoruh, Denizli, Malatya, Gaziantep, Burdur, Edirne, Erzincan, 
Bolu, Konya, Bilecik, Eskişehir, Erzurum, Sinopta kongreler 
bitmiş ve diğer taraflarda hararetle devam etmektedir. Kongre· 
l~r bu ay zarfında her taıafta bitmiı olacaktır. 

üzerinde uzun bir pardüsü, ba-
anlıyacak ve kalbinizde ona şmda melon şapka vardı. Lima-
bir minnettarlık habrası mu- na varınca hemen bir destrü· 
hafaza edeceksiniz. Istıraplı yere binmiştir. 
şartlar içinde beklenilmeden lstanbul. 12 (Hususi)- Lon· 
onun yerine geçmeğe davet dradan bildiriliyor : Prens 
edi l~n kardeşini de muhabbeti- Edvard Vindsor geceyi Fort 
nize emanet ederim. Eminim Belv~der şatosunda geçirdi. 
ki, babasına gösterdiğiniz ve Sabah lsviçreye müteveccihen 
ağabeyine de saltanatta devam lngilteredeu ayrıldı. Oradan 
etseydi göstt!rmekte tereddüt Adriyatik sahillerine geçecek

tir. Monaco'da demirli bulunan 
etmiyeceğiniz ayni sadakati Sister Anne yatının Kanda 
ona da ~östereceksiniz. Zevcesi Loy Viei köşkünde ikamet et-
artık s izin kraliçeniz olmuştur. mekte olan Mrs. Simpsonu ve 
26 sene baua gösterdiğiniz eski kralın bu gezintisine mun-
aym sarsılmaz muhabbet ve tazır bulunduğu zannediliyor. 
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Çekler Ankarada da galip'tir 

Dün /. nkara gençler bir
liği O - 3 mağlllp oldu··. 
Misafir takım şehrimizde ilk maçını 

Çarşamba günü yapacak 
Ankara 12 ( T el~fonla ) 

Şehrimize gelen Çeki Karlin 
takımı, bugün öğleden sonra 
stadyumda Gençlerbirliği taln
miyl~ ilk maçını yaptı. Cumar-
tesi olması münasebetiyle stad
yum dolu idi. Seyirciler ara· 
sıoda mebuslar ve vekiller de 
bulunuyordu. 

Oyun umumiyet itibariyle 
heyecanlı oldu. Gençler birliği, 
güzel oynamasına raS!'men ma~ 
alesef bu maçta iyi bir netıce 
a:amadı. Çeki karlin takımı 
0-3 galip geldi. 

Yarı o ( bugün ) Çeki KarJin 
takımı Ankara Gücü ile oy· 
nıyacaktır. 

Yeni Asır - lzmir futbol 
ajanltğından ald,ğımız malü-
mata nazaran Çek futbolcuları 
ancak salı günü akşamt şeh· 
rimize geleceklerdir. Bu itibar
la misafirler ilk maçlarını 
çarşamba günü Göıtepe ta
kımiyle, ikınci maçlarını per• 
şembe günü Altayfn, sen maç
larını da ayın yırmlsine rast· 
Jayan pazar günü muhtelit 
bir takımla yapacaklardır. 

lstanbulda ve Ankarada cid· 
den müstesna oehceler alan 
Çek profesyonellerine karşı iyi 
bir netice alınması için, takım .. 
!arımız azami kuvvetleriyle sa· 
bJ\da göriine~eklerdir. 
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Aktaşın nezlesi 
ffü41 eaantsı sahibi eczacı 

l(em4l K8mil Aktaşın bayıam mü
nasebdiyle lt.olonyala11na yeni bu lw
lu daha ü4ve tdeağini nPtlce yaz
mıştık. Dün muhanu/erimizden bili 
Hüdl 'lzantsine utnvaralı yenı rı

lact:k kokudan almak istediğini söy
lemiştir. Azız eaaamız: 

- EPtt k,ıep Dam,,, diye biT 
lıoku hazırlzt/Mlt. Fakat 'lwıl1z çıkr 
mış tJılildır. Bilirsıniz ii evi bu tser 
öyle 11tk kolay olmaz. Öç aydır tec
ıübelerıni yapıvoıuz. Son bir hıı/ta 
if;nde nezle oldum, koku almak ka
billydım azaldı. Tecrübeleri ister is
temez ıiutdurdum, barıama Krep Da
muıu ydıştutmiyeağim güJi yılbaşına 
da olmıvacak. .. Fakat tam dertcesini 
bulup ta ortava rıkaıacajım Kup 
Damar heıkesi ~aşutacaktır. Buna 
fOk eminim demiştır. 

Muha11itimiz /(em8l Alt/aşın ku
lağına e/ilettk: 

- Nezle oldum, koku almak ka
biliyetim azaldl/ı ıçin Krep Damut 
lettübelerini duıduıdum diyoısunuz, 

gehn nnle olduğunuzu gazeteye ya7.
mıyalım, rünkü sizin tKorizol Ktm/JI) 
diye meşhur bit nule il/Jcınız var, 
ona /Wtü bu ıdldm olmaz 1111, de
miştir. 

Alttaş ~"6el demiştir iti: 
- Nale o/dılluınu yazallbJ,sildz 

çilıdil ıazt dlt/llW dilemıtz. Feh
vasınca benim de kendi nezle ildcım 
( l(oıizol) u kullanmadığımdan nezle 
oldutumu /zmitliler biüT. 

• • • 
FRANSIZ 
Delegesinin 
garip beyanab 

- Başlatalı 1 ınci say/ada 
Sofya 12 (Huıusi) - Bulgar 

ıazeteleri dün Sofyadan geçen 
T&rk murabbaı heyetinin istas
yonda baıvekil K&ıe lvanofla 
ıamiml g6rDtmelerde bulundu
ğunu, T R. Aras - Kaıe lvanof 
mlllikatının pek kısa olmasına 
rağmen Türk-Bulgar münase-
betleri ara11ndaki 11kı dostluğu 
teyide hizmet ettiğini kaydedi-
yorlar. 

latanbul, 12 {Telefonla) -
Belrraddn bildiriliror: 

Dr.Arum riyaaethHteki Tlrk 
marabhaı heyeti bu~n atleye 
doğru Belgrad istasyonunda 
hararetle ıellmlandı. Karttla· 
yıcılar arasında YugoıJayya 
baıvekili, doıt ve mtittefik 
deYletler elçileri naun dikkati 
celbediyordu. Dr. Tevfik Rüş• 
ti Araı, Semplon'uo tevak
kufundan iıtifade ederek gar 
salonunda Dr. Stoyadinoviçle 
ı&rtııtil. Trenin hareketine 
Oç dakika kala etrafını saran 
Yugoslav ve ecnebi gazeteci· 
lerine Dr. Aras ıu beyanah 
verdi: 

-"Yolda geç~rdiğim zaman 
esnasında cereyan eden hadi
sat hakkında büyük ve sevgili 
dostum Dr. St1>yadinoviç beni 
tenvir etti. Seyahatimin gaye-
ıini bildiğinize tüplıe etmiyo
nİm. lıkenderun v~ An1'kya 
hakkındaki Türkiye teıırini mü· 
dafaa için Cenevreye gidiyo· 
rum." 

"ispanya işlninde bitaralhk 
ıiyaaetini güden Fransa ve ln-
Riltere siyasetiyle beraber ça
Lııyoruz. Zaten bunun b;nka 
tilrlü olması imkansızdır." 

Dr. Araı, Yugoslav başve
kiliyle birlikte trenin kompar· 
timanma girmiıtir. Yugoslav 
baıvekili, Or. Arası hududa 
kadar teşyi etmiıtir. 
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Menemende 
Yeni pazar yeri 

Menemen 12 (Yeni Asır) -
Belediye mechsi karariyle Ka
Yak pazarında yapbnlan ve liç 
Pavyondan mllrekkeP. olan pa
lar yeri halka açılmııtır. Bu 
•uaetle Menemen balkı, sokak
larda karalan pazardan kurtul
lbuıtur. Bundan sonra ııda 
latııı daha sıhhi olacakbr. 

Cevap menfidir 
Paria, 12 (Ô.R) - Portekiz 

la&k&meti lnıiltere ve Fransa· 
11111 Lizbon sefirlerine, lapan· 
Jadald m&cadeleyi bir tava•· 
~ dardurma;a matuf olan 
111aınz • Franaıc tek6fine ce· 
9abun bilclirmiftir. Ba ceyahm 

.olclai.a .. , ... ,.,. 

........ 

Karabük çelik fabrikası 
Senede 200 milyonluk demir ve çelik 
Istihsalitı yapacak kudrette olacak 
Sümerbankın sermayesine 3 buçuk milyon ilave ediliyor 

istanbul, 12 (Hususi) - Karabükte kurulacak luk istihsalit yapıfacakhr. Fabrikalar muhtelif 
olan bliylik demir-çelik fabrikalannın mukave· kabnlakta çelik levhalar, raylar, potreller, de-
lelerini imza eden . lngiliz aanayi grubu mil· mirden havagazı, su boruları, 111emieketin ihti-
mesaili Mackenzie Londraya hareket etti. Mu- yacına uygun her nevi makinalar, neft ve kat-
maileyh memleketimizden ayrılmazdan evvel ran imll edebilecektir, dedi. 
matbuata vukubulan beyanatında: Ankara,12 (Huausi)-Sümerlwnkıa sermayesiae 

- Karabük fabrikalan timdiye kadar Tür· liç buçuk milyon lira illvesine dair kanun llyi· 
kiyede 'İDf8 olana fabrikalann en ehemm:yet- ba11 kamatayıa rumameıine ahadı. Mtuakeresi 
liiP elacaktır. Fabrikala.,da senede 200 milyon- mGıtacelen ikmal edilecektir. ........ 
Antonesko 'nun beyanatı 

Piyango 
Yirmi bin liralık 
büyük ikramiyeyi 

knzananlar 
lıtanbul, 12 (Hususi)- Tay· 

yare piyangosunun keeidnine 
bugün devam edildi. Kazanan 
numaralar şunlardır: 

19435 Numara 

10.000lira 

Son zamanlarda gazeteleri 
(R6portaj) ve (Hibra) basta• 
bkları iatill etti. Bu iki hasta• 
lık; tahribabnın çoğunu latan
bul matbuatında yapıyor. 

Her bastahğın muhakkak bir 
sebebi olduiu gibi bu iki has· 
tahk ta -herhalde- okuyucal11rın 
ciddi, ilmi ve biraz ağır mev
zulardan kaçınarak dedikoda 
mahiyetinde, ıunun bunun 
hususiyetine taallük eden 
haberlere karıı temayilllerinin 
artmasından doimuı olacak. 

Operatlr General Ceqıilia 
f eıindeo. dumbullu lamailin in
san lan nasal gtildilrdüğllae va
nncıya kadar berkeain haya-

tOOOO liralık mükafat tından gelmiı, geçmiıleri oku· 
:saoet numaraya çıkmııtıi yup 6ğreni1orm. Gazetelerdeki 

•OO lira kazananlar tarihi fıkralar bile maw Ye 
9092 4390 4850 6304 28882 dedikodu pkline sokulmadık-

38578 11341 26251 2S617 5S'l7 ça allka uyandınmyor. 
29800 32865 38788 · 106 - llml, feoni memlara tansisi 

aoo !ira kazananlar okuyucularm bilgilerini arhr-
30369 3584 32802 26694 9865 mak bakımından daha llzım 
24258 24295 19346 20944 23010 olan gazete ailtunlanmn insaf· 
22997 32088 4406 15730 682 aız bir israfla harcandığı yet t· 
24~12 15031 23628 25749 miyormUf ıibi yanbı ve uydur .. 

B ık k • 937 l ..J .-: 1 li k la ma dinlemek te hu ac:ınm tuzu, a an ODSeyJ VJ JDwİ top· ana- 661s
1

:s;r;S48~za~;4\1s14 biberi oluyor. 
J . 15558 35881 21653 27« 30153 (Raportaj) cının eline yalca-

k R . • A k ı· k 38250 30968 13276 26367 31629 sını kaphranlard• bazılan er-

ca • omen nazırı n arava ge ece 102212395410064 37289 11268 teıi gilnli gazeteyi eline ahnca: .T 1 
- Al Bu ben değilim.. 

lstanbul, 12 (Yeni Asır) - azami surette . faaliyette bulu- 20303 39912 20576 5514 (034 Diye bağırmak istiyor. E1i· 
Blikreıten bildiriliyor: auJmaıına tıo·aftar olduğunu 25560 6608 36821 38569 38174 lemin fotoğrafı iizerinde kendi 

. . . 29612 13417 21832 36307 34117 k" x • Romanya iyan ve mebusa- da !*yan ederek demııtır kı: 2~59 29381 13
'.J

3 13833 3009 
zev ıne gvre yersı.z ve mana-

I ı 7 ;, sız ( r&tlif ) yaparak fotoğraf 
nının mliıterek top antısmda, - Balkan antanta konseyi, 7017 37073 17141 20385 37511 sahibini tanınmaz bale getiren 
Romanya dıı işleri bakanı An- 937 yılı iç~n~e Atinada in'ikat 36534 4684 bazı fotoirafçılar gibi (r&por-
toneıko milhim beyanatta bu- edecektir, Dört dev!et harici- llO lira kazananlar taj)cıların da konuştukları in· 
lundu. ye nazırlarının bulunacağı .bu 4t.is 16998 10585 4545 5886 sanlar heıabtna uydurmadık1an 

Romanyamn Franıa ve Kü- toplantıda muhtelif meseleler 22423 16809 18612 16196 6859 fikir ve kanaat kalmıyor. 
Çnk aDldt devletlerile ml\şte- g6zden geçirilecektir. Konsey 21036 10902 2197 19176 14037 lıtanbul gazetelerinden bi-
r-ek 111IW prensibine dayanan topJaobsından sonra Ankarayı 31237 10760 17002 12482 18077 rinde son günlerde çıku 
kollektil emniyet siyasetine ziyaret ederek Türk ricaliyle 1516 16361 27749 12805 29095 

111 
lzmirden ıöportajlar " bat· 

a..·.;;,ıı oı..ı..·öunu tebarüz ettir• tap~ 6aa,iL elrıLa,· S4 900 2!55 !'Jl36 "9157 .Lkb yazaı.da hanun birçok 
-. ""•- mialtena~ teadlf ediyoruz. 
diktee ~,a, Balk•• iıietaata Roman,a fpolltiıasantb~ O bin liralık bl,nk llltlklfab Ben lınoir • röportaj "larını 
4evletleri arasındaki ahenkten iyyen ..... tirnaemek kararın- kazanan numaralar la d f .. 

13997 24293 1360 18139 14102 okuyup bu aütun r a otoı-
babsetmiıtir. dadır. Çünkü bu siyaset Ro· raftan çıkaa arkadaılarla ko-

Antenesko Romanyanm, Bal- men ulusunun kendi menfaat- 32635 14742 33150 28125 12452 nuıtaktan aonra ayni kazafa 
kan antantının takviyesi için Antonesko Jeri bakımından çok mühimdir. 36671 30655 25316 23171 18038 uğramıı kurbanlardan ohnall 

'853 23967 9816 32828 22171 ac11iyle bu yazalann sahibi "Ka-

Cephelerde sükunet hüküm •• •• suru yor 
28359 25997 13151 20741 28231 dircan Kaftı " nın ıoyadmı 
1009 1998 6903 18550 39957 değiıtirerek ona " Kadircaa 

18835 35987 28561 10337 32329 Gafh " demek istiyorum. 
38482 22758 35816 10838 5475 Ahmet Murat Çınar Asilerin gurur la verdikleri bir haber; 

"dün 150 düşman ölüsünü gömdük,, 

....................................................................................... 

Paris, 12 (Ô.R) - ispanya ı w ~~~·.,,~~ 
haberleri: Madrid müdafaa ko- · · «· k ~ OOtt .. CWTM 
mitesi bütün gün Madr;d cep- · ::Ot( 
ht!~ind .. e ~ü~~net büküm ~ü~- ')~ •. · · ._ ı 
dügilnu bddırıyor. Yalnız Ünı- · 
versite maha1leıinde düşman 
mükerrer hlicumlara teşebb'üı 
etmişse de kolaylıkla püskürtül
müştür. 

Aragon cephesinde Huesko 
Cumhun,et mevzilerine karşı 
düımanın hücumu pnskürtül
müştür. Asi tayyareler Mad
rld'de Toledo köprüsü yakı· 
nandaki amele mahallelerine 
bombalar atarak sivil halk ara
sında birçok kurbanlar yap· 
mışlardır. 

Asilerin Şimal ordusu ise ıu 
tebliği neırediyor: Alavar cep· Cumhuıiyet oıdusıı böyle ra/tşıyoı 
besinde düıman ıiddetli bir düımanın faaliyeti tayyare dü~man mevzilerini bombard-
hücumda bulunmuş ise de red- bombardımanlarından ibaret man ettik. Aıturya cephesinde 
dedilmiıtir. Villa Reol'de hli- kalmıııa da biç bir hasar dBnkD muharebeler neticesin· 
cum edea dlitman, mukabil yapmamııhr. Naval Karnero da de 150 düşman öl6ıüntı g6m· 
bir hllcum iizerine çekilmiı ve aynı mahiyette bir faaliyet ol- dBk. Diğer cephelerde birtey 
50 &lü bırakmııhr. Aragon'da muştur. Sano Siere cephesinde yok. 

.................................................................................................................................... 

Karsta zelzele 
Kars, 12 ( A. A ) - Karsa 

elli kilometre mesafede bulu
nan Diıor nabiyeıi ve kayle
rinde 10-11 geceıi nat 21 de 
iki zelzele olmuttur. Gelea ra
porlara göre haaar ve zayiat 
yoktur. 

ltalya kralı hasta 
Roma 12 (A.A) - ltalya 

kralı hafif bir soğuk alııalı
jmdan mustariptir. Hiklmdar 
katiyen kimaeyi mlllkat içla 
kabal etmemektedir • 

Sancakta hapishanede 
kardeşlerimiz inliyor 

lıtanbul, 12 (Huauıi) - Sancaktan gelen haberlere g6re 
Antakya ve lakendenuı bapiabaneleri 10D gtlnlerde tevkif 
edilen Tlrklerle doluchar. Arap .ın.ıer Ye mandater blldlmet 
her flciaya kahramanca maka•emet eden Tlrk balkan mukave• 
metini bu mretle kırmak anuaandadırlar. S.ncak liadatlarma 
hrifeclea uker •• ceplaue 1e•ki1ab deYam •dt1or. 

Milletler cemiyeti sekreterliği 

Hükümetimizin gönder
diği vesikaları neşretti 
Cenevre, 12 ( Ô.R ) - Milletler cemiyeti umumi ıekreterliii 

bugün lskenderun ve Antakya hakkında Türkiye tarafından 
gönderilen vesikaları neşretmiıtir. Bu vesikalar Sancak baklun
daki bütün itilaf ve muhabereleri muhtevidir. Başta 20 ilkteşrİD 
1921 de yapılan Ankara itilifnameai gelmekte ve iki hilkümet 
a ... ıada son zamanda yapılan muhaberelere kadar bu mesele ile 
alikadar bBtüo vesikalar neıredilmektedir. 

Adana zenginleri felaketzedelere 
11.560 lira verdiler 

Adana 12 (Hususi)- Seybanın tuğyanından zarar garen halkın 
sayısı yirmibin kişidir. Ovada 6000 den fazla hayvan telef ol
muştur. Adana tehrinde feliketzedeler iç"n toplanan iane 11560 
lirayı buldu. Kız lisesinde toplanan Adananın hamiyt.tli bayanları 
fellketzedelere çamaıır ve elbise dikmektedirler. Düne kadar 
hazırlanan 800 takım Kızılaya tevdi edilmittir. 

Bay~am • • 
ıçın 

Kolonya ve Esanslannızı 
Eczacı Kemal Aktaşın 

~İI .A,=c. 
Eczanesinden al~smız. 

ÇÜNKÜ: 
Gönül, Zümrüt Damlası, 
Bahar Çiçeği, Abnruya, 
Fulya, :V asemin, Menekşe, • 

Leylak, Sonhatıra 
Kokulan yalnlZ orada bulacall•ın12. 
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• Manisada yenı çalışmalar 

Manisa' da muallim ve 
mektep ihtiyacı vardır 
Sokaklarda işsiz, güçsüz 
çocukları mektebe almak 

• 
gezınen 

lazımdır 

Manisa lıiikümd konağı 
Manis~, 12 ~Hus.u~i) :- Yıl- ğıodaki çocuk sayısına göre, 

lar varkı Manııa vılayeti halkı; mektep ve muallim azlığı bir-
mevcut ortamektebin lise dere- çok yavruyu sokaklarda dolaı· 
ceaine çıkarılmasını isterler. Bu mak vaziyetinde bırakmaktadır. 
anu şimdiye kadar mevcut Vali kazalara yaptığı seya-
orta mektep binasının lise sanıf- hat esnasında hemen her ka-
ları?ı alam_ı~acağı mülih~zHil_e zada bu acı ile karşılaşmıştır. 
yerme getirılememektedır. Vı- Hususi idarelerin bugünkü vazi-
li!etin yanm milyona yaklaşa~ yeti tahsil çağmdaki çocukların 
oufusu ve orta mektebe vakı hepsini okutmağa kat'iyyen ki-
leha.cüm bugün dahi bir mek- fayet etmemektedir. Hemen her 
tep ınşasını mecbur kılacak de- vilayette olan bu vaziyet hasebi 
receye varmıştı~. Orta mektep ile bu işe ehemmiyetle bir çare 
sınıfları muhtelıf şubelere ay· bulmak zaruretinde bulunuyo-
raldığı halde talebe çokluğun- ruz. 
~an tam gün tedrisat yapmağa Mektep binası noksanmı bir 
ımkin bulunamamış ve mek- derece telifi için şimdilik dört 
t~p.~e ya~m gün tedrisat usu- kazada birer mektep binası 
lun~ t.atbıka mecbur kılmıştır. tensip olunmuştur. Kula halkı 
Valımız doktor Lütfil Kırdar 5000 lı'ra kad d _,, . .• . .. . ar yar ım yapH-
vıliyete geldıgı gundenberı bu dığı takdirde yeni bir mektep 
iş üz.erinde tetkikatta bulun- inşasını taahhüt ettiklerinden 
maktadır. Bu tetkikat liseden Kulaya 5000 lira tahsisat veril-
sarfınazar,ortamektep binasının miştir. 
dahi bugünkü taılebe çokluğu 
karıısında ihtiyacı tatmin etme
diği neticesine varm1şbr. 

Manisa hükümet konağının 
dar vaziyeti hasebiyle adliye 
devairi sıkışık bir haldedir. Bu
nu nazarı itibara alan Adliye 
VeJdiletioin Manisada bir bina 
inşası tasavvurunda bulundu
iunu memnuniyetle haber alı
yoruz. Mevcut Ortamektep bi· 
nas• çok güzel bir adliye binası 
olabilir. Adliye ortamektep bi
nasını aldığı takdirde adliyenin 
yeni bina için sarfedeceği para· 
ya Maarif vekaleti de bir miktar 
tahsisat ilave ederse bunlara 
hususi idarenin de yardımı ile 
modern ve her ihtiyacı tama~ 
miyle tatmin edecek bir Lise 
binası vücuda getirilebilecektir. 
Manisada bir Lise olmaması 
yüzünden birçok parlak zeka
ların tahsillerini tamamlıyama
dıkları bir hakikattir. 

iLK MEKTEPLER 
Manisa Vilayetinde 160 ilk

mektep vardır. Muallim kad
rosu 420 dir. Fakat tahsil ça-

PARTi BiNASI 
Maniaada şehir içindeki çam

blda ve halke.vinin ittisalinde 
yapılması tasavvur olunan parti 
binasının keşifleri parti genel 
sekreterliğine gönderilmiştir. 
Binanın keşif bedeli 14000 
liradır. inşaat için muktezi tah
sisat temin edilmiş olduğundan 
proje tasdikten gelir gelmez 
inşaata baş 1anacakhr. 

HALKEVINDEKI CANLILIK 
Doktor Lütfi Kırdarın Mani

sa vali ve parti başkanlığına 
tayinindenberi halkevinde bariz 
bir canlılık husule gelmi~tir. 
Evin mefruşatı tamamen yeni
lenmiştir. Parti başkanının he
men hergün eve miıntaz.aman 
devamı, devam hususunda bü-
yük tesir yapmıştır. Parti baş
kanının aldığı tedbirler cümle
sinden olmak üzere halkevinde 
her gece bir komite toplan
makta ve her kol umumi he
yeti ayda asgari bir defa umu-
mi toplantı yapmaktadır. Halke
vine devam eskiye nisbetle çok 
farketmiştir. 
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Morgan : "Ortada bizim aleyhlmlze çah,an biri 
varsa vay haline •• dedi. Biliyorsun ki kanunla
rımız böyle bir cUrmU ölümle cezalandırır!.,, 

~~·----~~~~ 
- Ha bak .. Bu hiç aklıma lamamış1ar. Bu nasıl olur? 

gelmemişti. Yani bun!ann iş- Hem sonra Robert'in evde bu-
lerioi göreceğiz. demek isti· lunmayışı .. Sanki gece yapıla-
yorsuo.. cak olan baskını e•velce ha-

- Ona şüphe mi var ... Bu- ber alm11lar gibi geliyor bana. 
gün, yarıo faaliyete geçiyorum. - Bunuu imkanı yok ... 

- Raporlarda, üz.erinde du- - Nasıl imkanı yok. Peki 
rulması lazımgelen bazı nok· ya balo gecesine ne buyuru· 
talar var.. Bunlar belki senin lur?.. Saat on bir ile on 
dikkat nazarını çekmedi.. iki ara11 ikisi de salonu terket-

- Ne gibi? mişler •. Bu da Ç<i4 ·manalı. 
- Birgün evvel 46 numaralı - Olabilir.. Halli raporJar-

casus tarih kitabnıın mevcut da da, uzun zamandanberi 
olduğuna dair haber bıraktığı meçhul bir şahıs tarafından 
lıaJde. adamJanmız kitabı bu- vardım 2örmeleriadea liiphe 

Gazeteler neler yazıyorlar? 

Bitaraflık meselesinde 
n üşterek bir 

pakt yapılmalıdır •• 
lngiltere ve Fransanın teşebbüsüne 
bütün devletler müzaheret etmeli .• 

Paris, 12 (Ô.R) - "Marse
illes Matin" ispanyada dahili 
harbı durdurmak için Franse 
ve lngiltere tarafından yapılan 
teşebbüsno diğer devletlerin 
iştirakiyle muvaffakıyete eren 
bileceğıni tahmin ed ıyor. Kon
sey de aynı fakirde olmalıdır ki 

bu teşebbüsün neticesi belli 
oluncaya kadar işe karışmama· 
ğa karar vermiştir. Teşebbüs 
akim kalırsa Largo·Caballero 
kab;uesi tarafından bildirilen 
vaziyeti konsey tedkike baş· 
lıyacakhr. 

"France de Bordeau" Alman
ya ve ltalyanın bir tasdik ma
nevrası takip etmelerinden 

korkuyor. Halbuki seri karar 
vermek lazımdır. Dahili harp 
bir ölü noktaya gelmiştir. Hiç 
bir zaman bir tavassut için 
vaziyet şimdikinden daha mü-

sait değildi. Eğer Almanya 
ve ltalya teklifi rededer veya 
tavik usulleri takip ederlerse 
ispanyaya, siyasi ve askeri 
tavizat mukabilinde, muazzam 
ordular göndermek istedikleri 
hakkındaki rivavetleri teyid 
etmiş olacaklardır. Fili kon-

trol işinde esasen çok vakit 
kaybedildiği içindir ki, Fransa 
ve lngiltere bütün devletleri 
birleştirecek kat'i bir pakt 
yapmak istiyorlar. 

" Temps " ispanya hariciye 
nazırı del Vayonun Valaosiya 
bükümeti tarafından konseye 
yapılan müracaati müdafaa için 
yaptığı beyanata mahirane bu· 
luyorlar. Müşarileyh lspan
yamn Faşist dev!etlerin bir 
tecavüzüne kurban olduğunu 
söyHyor. Bu kabul edilirse me· 
selenin beynelmilel mahiyeti 
inkar edilemez.Şimdi ispanyanın 
başına gelen yarın herhangi 
bir memlekette deQJokratik 
bir rejimin başına gelebilir ve 
feragatten feragate gide gide, 
demokratik devletler Avrupayı 
<iiktatörlüklerin nüfuzu albnda 
bırakmış olurlar. 

11Temps .. iddianın baz.ı nok
talarını münakaşa etmekle bera-
ber şunu müşahede ediyor ki 
herhalde ispanya dahili barbı, 
gittikçe beynelmilel bir sosyal 
şekli almaktadir. Bu yalnız 
lspanyol milleti için değil, Av
rupa sulhu için do hakiki bir 
tehlüked r. 

SAINT JAMES SARAYINDA 

Alt!ncı Jorjun tahta cülusu saat 15 te 
murat merasimle ilan edildi 

- Boştaıa tı 1 ncı Sahıfede -
toplar atılmış ve müzika milli 
marşı çalmıştır. 

Londra, 12 (Ô.R) - Kral 
George VI nın tahta çıktığı 
ilanı saat 15 te Sai~t James 
sarayında yapılmıştır. Eski 
ananaya tevfıkan roi d'armes 
unvanım taşıyan dizbağı nişanı 

reisi yanmda saray nazırı dük 
de Norfolk ve eski unvan sa
hibi zabitler olduğu halde 
ilanı okumuştur. Kralın muha· 
faz.a ordusundnn bir alay ve bir 
süvari takımı saray avlusunda 
dizilmişlerdi.Bundan sonra alay 
halinde kralın arabalariyle Ci· 
ty'ye girilmiş ve burada alay 
Londra Lord Mayoru tarafın
dan kabul edilmiştir.Mutat me
rasimle kırmızı ipek bir kor· 
deliyı keserek borsa binasına 
giren resmi zevat burada da 
ilanı okumuşlardır. 

GAZETELER YENl KRALI 
SELAMLIYORLAR 

Londra, 12 (A.A} - Bütün 

edildiği yazılıyor •• Lakin bizim 
sırlanmııı ve yapacağımı:-: iş· 
feri hariçten kiı:cse bilmez. Ve 
hatti son dakikaya kadat kendi 
adam arımız bile yapılacak olan 
büyük itlerden haberdar edil
mezler.. Bütün bunları pekala 
biliyorsun .. 

- Biliyorum ama ihtimaller 
kafamı kurcahyor •• 

Morgan yumruklarını masaya 
vurarak gürledi : 

- Eğer, dedi ortada, bizim 
aleyhimize çalışan bir şahıs 
varsa vay onun ha ine .• Hele 
bu kendi adamlarımızdan biri 
ise, it büsbütün değişir. Biliyor
sun k; kanunlarımız böyle bir 
cürmü ölümle cezalandırır. 

Şikagoya gelmelerinin sebebi 
nedir dersin? 

- işte burası raporda yazılı 
değil.. Halbuki bunu aıutlaka 
öğrenmeleri lizımdı .. Bu rapor
lar beni kat'iyen tatmin etmedi. 
Şeytan diyor ki, kalk Mişigana 
git ve orada ne kadar adamın 
varsa hepsini biı'er kurtuola 

gazeteler yeni kral ve kraliçeye 
karşı samimi yazılar yazmak
tadarlar. 
· Eveng Nevs diyor ki: 

Britanya imparatorluğu sar
stlmadan çok vahim bir buhran 
geçirmiştir.imparatorluğun mih
veri olan taht eskiden olduğu 
gibi yine ayni derecede kuv· 
vetlidir. Başka bir kimseyi kor
kutacak şerait altmda tah· 
ta çıkan yeni kral bugün mil
letlerinin sempati, muhabbet 
ve sadakat hislerinin makesi 
bulunmaktadır. 

Evening Standard diyor ki: 
Edvard'ı kaybettiğimizden 

dolayı kederle, fakat ayni za
manda sarsılmaz bir sadakatle 
Altıncı Georgesun hükümdarlık 
devresinde tahtın etrafında 
toplanmış bulunuyoruz. 

Star gazetesi şöyle yazıyor: 
Yeni kral ve yeni kraliçe 

artık milletin malıdır. Millet 
onlan en samimi hissiyatla 
karşılamağa hazırdır. 

1 
temizle •• Elli senedenberi hiçbir 
teşebbü!ümüz muvaffakıyetsiz-

! likle netice'enmemiştir. Bu ra
porlar kimilen saçmadan iba
ret.. Yok kitap bulunmamış •• 
Yok balo gecesi saat on birde 
salonu terketmiıler falan filan .• 
Bunlar olacak iş mi • • Hal
buki bu tarih kitabı bize 
mutlaka lazımdı.. Bugün Mi
şigana haber salarak evm 
her tarafmı altüst etmele
rini ve bu kitabı bulup mut
laka buraya getirmelerini bil
direceğim.. Aksi halde, birer 
yumrukta hepsinin çenelerini 
dağıtmazsam, bana da Morgan 
oğlu Morgan demesinler .. Bu 
adamların karnını boşuna do
yuruyoruz sanki .. 

Gor<\on gayet sakinane ko
nuştu: 

- O kadar sinirlenme a 
canım, dedi .. Biliyorsun ki teş
kilatımıza mensup olan herkes 
vazifesini elinden geldiği kadar 
iyi yapmağa çalqır •• 

- iyi yapma.ta çala11r amma 

ta IC"n11nuevveı ıeaa 

PEYNiR MESELESi 

Re,it paşayı "Prusya., kralı 
sarayına davet etmiş... Paşa 

kraliçenin yanına oturduğu için, 
kraliçe paşaya, her yemek de
ğiştikçe ikram edermiş. Ye· 
meklerin arasında, Balkanın 

en meşhur peynirlerinden bir 
peynir gelmiş... Kraliçe, billur 

kaseler içinde gelen pey
nirden paşaya hatırlı bir par
ça ayınp onun tabağına ko
yarken: 

- Paşal Demi' bu en eski 
bir kaşerdir. Çok leız.ellidir. 
Soframızdan hiç eksik etme· 
yiz. Lütfen siz de tadına bakan! 

Diye ikramda bulunmuı, hal
buki Reşit paşa asli peynir 
sevmez, adını bile işitse kı

zarmış... Ömründe yimediii 

Çok zor mesele(9 
nesneyi yeoıemek içm: 

- Af buyurun, rabatsız.ım •• 
Demiş, bin dereden su ge· 

tirerek peyniri yememiş ve 
hatti arkasından gelen en 
leziz tatMara bile canı çektiği 
halde, peynirin uğruna el su-
namamış.. 

Saraydan ayrılırken arkada
ıma dert yanan Reşit paşa: 

- Ben bugüne kadar bir 
çok siyasi işleri halledip altın
dan çıktım amma, Ş\I günüme 
kadar "peynir" meselesi gibi 
zor bir mese!e ile karşılaşma• 
dım •• Aman Allah.. O ne idi.. 
Hiç ben bu kadar ömrümde 
sıkılmamışbm demiş ... 

Nakleden ........ 
Cumhuriyet Kız enstitüsü 

Akşam kursları binasın
da açım töreni yapıldı 

- Başaflafı tına sahıfede -
yapılan haftanın ilk gününe 
rastlatılan bu tören cidden 
güzel ve zengin intibalarla do
ludur. 

Başta belediye reisi Dr. Beh
çet Uz olduğu halde kültür 
direktörü Ali Riza ve şehrin 
tanınmış simaları törende hazır 
bulunmuşlardır. lzmirin hak
kiyle iftihar ettiği bu müesse· 
senin açım töreninde bulunan
lar, bir çok slirpriz.lerle karşı· 
laşmışiardır. Genç kızlarımız 

misafirleri okulun kapısında 
karşılamakta ve okul salonla
rında kendilerine yer göster
mekte idiler. 

Bu sırada radyonun çaldıkı 
müzik parçaları dinlenmiş ve 
bunu takiben de akşam okulu 
namına Ayşe Akıocı cidden 
güzel bir söylev vermiştir. 

"Her iki bayramı birden 
kutlulayoruz, diye söze başla
yan Ayşe Akıncı Yerli mallar 
haftasiyle, akşam okulunun 
gayesi arasındaki yakınlığa 

işaret ederek şunları söylemiştir: 
- " Bütçesini tanzim etme

sini bilen, az ınurafla evinin 
büyük ihtiyaçlarını yerine ge
tiren, erkeğin aile geçindirme 
kaygulannı icabında paylaşa
bilen ev kadınlan, müreffeh 
ailelerin teşkiline yararlar ve 
bu suretle umumi ve milli re
fahın temeJtaşı olurlar. " 

Hatip bundan sonra yüksek 

baksana bir kitap işini bece
remediler gitti .. 

- Yavaş yavaş herşey dü
zelir •• Şimdi biz buradaki me
seleye ge!elim.. Faaliyete ne 
vakıt geçiyoruz .• 

- Bu vazifeyi üstüne sen 
alacak olursan herhalde çok 
iyi olur .• istersen hemen bugün 
başla •• 

- Başüstüne Morgan •• 
- Ne yapacağını biliyorsun 

tabii.. Raporda sağ ve sol boş, 
diyor. 

- ikisini de tutalım mı? 
Daire numarası •• 

- Nasal münasip olursa •• 
Aklında kaldı mı? 

- Evet, on sekizinci kat, 
22 nci daire .. 

- Tamam.. Yanına adam 
da al.. Haydi marş marş .• 

Gordon şapkasını giyip dı
şarı çıktı. Bir müddet salonda 
ileri geri dolaşarak kendi ken
dine birşeyler düşündü, planlar 
kurdu ve sonra üstünde 
( Oyun odası) yazılı olan 
bir odanın kapısını açarak 
iteri 2irdi. 

kültürlü memleketlerin ilim ka
dar san'ata da kıymet verdik
lerine işaret ederek U:u Önder 
Atatürk'ün kamutay'ın açıhı 
söylevindeki bir irşadlarına te
mu etti. Atatürk'ün san'at ve 
meslek mekteplerine bu yıl 
gösterilecek ehemmiyeti teba-
rüz ettiren sözleri sürekli alkıı
larla karşılanmıştır. 

Bundan sonra misafirler okul 
binaınnı gezmişler ve sıoıflardı 
ders halinde bulunan bine ya· 
kın talebenin çok zevkli çalış-
masını gözden geçirmişlerdir. 
Akşam okulu talebesinin ha-
zırladığı elbiseleri övünçle te,
hir eden genç kız.farımız, canla 
modeller halinde bunları görü
cülerin gözleri önüne koymuş· 
lardır. 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz, 
enstitüyü ziyaretinden çıkarken 

bir muharririmiıe şunlan söy· 
lemiştir: 

- "K1z emctilüsü, bugünkü 
yeni mevcudiyetiyle yalnız İz
mirin mahalli bir ihtiyacına 

değil, fakat Ege mıntakasınıD 

en mühim bir ihtiyacına cevap 
veren dolgun ve muvaffak bir 
müessese olmuştur. Gösterilen 
muvaffakıyetten göğsüm ka· 
bardı. Enstitü direktörü Hasip 
Akıncıyı ve arkadaşlarını hali· 
sa ne tebrik ederim.,, 

Merasim arasıoda davetlilere 
putalar, keykler ikram edil· 
miş ve tertip edilen piyangonun 
çekilişine başlanmıştır. 

---
Vazifelerini bitirenlerin çoğu 

burada idi. Kimi~i bilardo, 
kimisi kağıt oynuyor, bir kıs· 
mı da koltuklarda uyku k~sti
riyordu. 

Gordon birkaç saniye içinde 
hepsini göıden geçirdi ve ur 
kuya dalmış olanlardan iki ki· 
şiye doğru ilerJiyerek, huruo· 
larma birer fiske vurdu : 

- Ne bu uyku be ... Haydi 
fayrap!. 

Zavallı adamlar birdenbire 
neye uğradıklarını anlayamıya· 
rak şaşkın bir vaziyette ayağ• 
kalkbJar: 

- Emriniz.? 
- iki yolcu bavulu hazır!•: 

yınız ve seyahat elbiselerioiıl 
giyiniz. Sizi salonda bekliyo· 
rum. Şimdi derhal bir y\!ro 
gidiyoruz. 

• • • 
On dakika sonra Berlin ote.; 

linin önünde lüks bir otoaııob• 
durdu. Memurlar otele ye.,i 
gelen bu zengin misafirleri ı..ar" 
şıladılar. 

- Devam ıtıealt. -
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lngiliz, Fransız, Sovyet ve Şili delegeleri fikirlerini 
söylediler. Bir karar re ti kabul 

Genevre 12 ( Ö.R ) - Mil· ~~~DDI 
letler cemiyeti konseyi bu sa-
bah saat 11 den 13,30 a kadar 
hususi bir içtima yapmış ve Is
Panyanın müracaati üzerine ya
pılan müzakereyi kapayacak 
olan karar suretini tanzim et· 
ıniştir. Bu karar sureti bu ak
Şaııı saat 18,30 da yapılan 

Uınumi ve aleni celsede kabul 
edilmiştir. Karar suretinin met
ni dün yapılan tahminlere mu· 
\ıafıktır. 

karar sureti evvela Valansi
Ya hükümeti tarafmdan ynpılan 
ınüracaatin esaslı ve yerinde 
olduğunu müşahede ediyor. 
Zira ispanya karışıklıklara 
hakikaten beynelmilel ihtilatlar 
doğuracak mahiyettedir. Kar:.r 
bundan sonra memleketlerin, 
suJbun menfaati namına, diğer
lerinin dahili işlerine karışma .. 
ınaları lüzumunu teyid etmekte 
\ıe hükümetler arasmda, rejim
lerin şekli gözetilmeksizin, iyi 
tııünascbetler idamesini lüzumlu 
göstermektedir. Bu noktada 
karar sureti paktın 10 uncu 
Maddesini ima etmektedir. 
Bu maddeye göre cemiyet aza
ları diğer devletlerin siyasi is
tiklal ve arazi tamamiyetine 
riayet etmeği taahhüt etmişler
dir. Fakat karar suretinde bu 
tnadde açıkça 2ikredilmemekte
dir.Ke1a lngiliz- Fransız tavas
sut teşebbüsü de konseyin tas
\ı!bini kazanmaktadır. Karar 
suretinin son fıkrası ispanya 
dahili barbından doğan ıstırap
!~~· hafifleştirmek kaygısıoı 
gostermektedir. 
l\ONSEYDE KONUŞMALAR 

Cenevre, 12 ( Ö.R ) - Mil
leUer cemiyeti konseyinin dün 
akşamki celsesinde lngiliz de
legesi hariciye müsteşarı Lord 
~tanborıı Ingiliz hükümetinin 
8Panya meselesini daima da· 
hili mahiyette bir iş telakki 
Cltiğini, bu bakımdan ihtilafın 
dışarıya ula~masına mani olan 
ademi müdahale anlaşmasının 
Paha biçilemiyecek kadar kuv· 
Vetı; olduğunu söyledikten son· 
ta Fıansa ve lngilterenin yap
~ltları tavassut teklifinden 
~hsetmişlir. 

fRANSlZ DELEGESi 
Bundan sonra söz alan Fran
~ delegesi ve hariciye müs-

ispanya jadalatı; Bizzat lspanl'a için kalbi çaıpfıi!ı bi/dililen e//eıin mütemadi 
şekılde yaktıklall Madliditı son /oto/ıa//atından birı 

teşarı Viennot ademi müdahale 
taahhüdünün tarihçesini yap
tıktan sonra tavassut teldifin
den bahsetmiş ve demiştir ki: 

- Fransız hüküm eti kon
seyin yapacağı her teklifi ve
ya telkini dikkat ve teveccühle 
tetkik edecektir. Fransa na-
2arında, buhranm beynelmilel 
bir şekil alarak vahamet kesb
etmesine mani olacak biricik 
vasıta ademi müdahale pren
sibini bütqn nelicelerine kadar 
inkişaf ettirmek ve sıkı bir 
kontrol tatbik eylemektir. Da
hili harpta müdahaleye niha
yet vermeği istihdaf eden ln
giliz ~ Fransız teklifi nazik 
bir meseleye dokunmaktadır. 
ispanya hariciye nazırı del Va· 
yo bu meselede ne kısmen 
milletin d-ahiJi hayatına ve 
ne kısmen <le beynelmilel 
hayata ait olduğunu tayin et· 
menin güçlüğünü göstermiştir. 
Bu da alakadar büyük devlet· 
lerin, bu hale nihayet 
vermek için tavassutlarını lü
zumlu kılan fazla bir sebeptir. 

SOVYET DELEGESi 
Sovyet Rusya delegesi Po· 

temkin üçüncü olarak söz almış 
ve demiştir ki: 

- Dünya sulhu tehlükede
dir. Bunun için konseyin mesu
liyeti bu meseleye bağlıdır. Bu 
hale bir nihayet vermek ve 

sulhu muhafaza etmek için 
tedbir almalıdır. 

S. S. C. B. ispanya meşru 

hUkümetine yardımda bulun
manın bu memleket işlerine 

bir müdahale olacağını asla 
kabul etmiş değildir. Bilakis 
böyle bir hareketi paktın hü· 
kümlerine dayanır bir tecavüz 
kurbanı olan meşru hükümete 
silah vermemek birlik naza
rında keyfi ve haksız bir ha
rekettir. Buna rağmen, bazı 
vaziyet ve şartları gözönünde 
tutarak, Avrupa sulbunu her 
vasıta ile muhafaza etmek ar
zusunda olan Sovyet hükümeti 
ademi müdahale anlaşmasına 
iştirak etmiştir. Meşru hükü
met ispanyada nizamı iade 
edince ispanya işlerine müda· 
halesi imkanı zail olacaktır. 
Böylece beynelmilel bir ibtilAf 
tehlükesi de bertaraf edilecek
tir. Fakat bu ümitler tahakkuk 
etmezse, bir iştialin önüne geç
mek için daha müessir çareler 
aramak lazım olacaktır. 

Fransa ve İngilterenin müş
terek tekiifine iştirake Sovyet 
Rusya hazırdır. Muhasamatın 
terki teşebblisüne verilecek 
şekli münakaşa için diğer hU
kümetlerin mlimessillerile mü
zakereyi kabul eder . ., 

ŞİLİ DELEGESİ 
En son söz alan Şili deleS?e-

ilerlediler sandı. 
Öndeki kadan bir kapı daha 

açıp içeri girdikten sonra, ya
vaşça söylendi: 

- Sen kapıoın yanında dur! 
Beni bekle, hiç sesini çıkarmaf 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: ao Ve hemen kapıyı arkasından 
kilitledi, odanın içinde Mah
mudu yalnız bırakıp, kayboldu, 
Mahmut onun; ileride, açıhp ta 
bir an aydınlanıveren bir kapı
dan çıktığını farkedebildi. 

Deyince, Mahmut: 
b - Gözünüzü seveyim dedi, 
ana oyun etmeyin, 

b ~ecenin yarısında herhalde 
.eııt boğdurmağa götürecek

' rı· it, 
k Sesin g< Jdiği yeri tayin eden 
e~d!n çoktaıı Mabmudu bulup 
l'rı1 rıı tutarak çekmeğe başla-

tştı, 

~ .._ Hele yürü, yürü senldiye 
~<Jtla yürütiip dışarı çıkardı, 
~ilPıyı yine kapayıp, kilitledi. 
ahnıuda dönüp : 

t .._ Sus : Hiç sesini çıkarma( 
b:~•nı kurtarmak istiyorsan 

111 tnli:ibct. 
~ Dedi ve koridorda ilerleme
li~ başladı, Mahmut gayri ib
l'ari, gene, taze oldue-u g_öl-

gesinden belli olan bu kadının 
etek ftşıltısını takibedip arka
sından sessizce yürüdü. 

Mahmut ne kadar gittiğini 
bilemedi, nereye götürüldüğünü 
anlıyamıyordu, sarayın bir so
f asından geçiyorlar, kaim tüylü 
bahlarda ses çıkarmadan başka 
bir koridora dalıyorlar, bir 
odaya giriyorlar, kimseler ol
mıyan bu karanhk odaların 
arka kapılarından başka bir 
yere çıkıyorlardı.Mahmuda öyle 
geldi ki sihirli bir göz boya• 
masıyle Istanbufun sokakları 
halılarla döşenmiş, birbirine 
girme çıkma odalarla hazırlan· 
mış bir halde bir ucundan öbür 
ucuna kadar götürdüler, hatta 
denizi aşıp Üsküdara kadar 

Mahmut; etrafına karanlıkta 
bakındı birşt:y göremedi, fakat 
kulağına bir takım soluma ses
leri geldi. Onu ancak hissede
bildi. içini bir dehşet kapladı. 
Acaba bu soluyanlar insan mı 

· idi, vahşi bir hayvan mı idi, 
acaba bu kadın kimdi, niçin 
kendini aldatarak buraya ka
dar bir takım çapraşık yollar
dan gelmişti. 

Neden bırakıp gitmişti. Hem 
bu kadın ne için korkak dav
ranıyordu. İşte sarayda idi. 
Sakit harekete lüzum yoktu, 
ker.disi nihayet kapah çarşı· 

si demiştir ki ; Bu müracaatin 
tetkiki halinde Milletler cemi
yetinin yeni bir hayal sukutu 
çıkaracak bir meseleye sürük
lenmesi teblükesi yok mudur? 
Hakiki dirayet bu münakaşayı 
hemen lrnpamağı emreder. 

Reis konseyin bugün üğ!e
den sonra tekrar toplnncc:ığını 
bildirmiştir. 

GAZETELERE GÖRE 
Paris 12 \Ô.R) - lngiliz • 

Fransız tavassut teşebbiisü do
layısiylc "Papulaire,, g:ızetesiu
de Sevrac şun!nrı yazıyor: 

"Şüphe edilemez ki ispanya
da oymmnn dramın net:cesi 
şudur: lspanyol milletinin halı\ 
kendi mukadderatmı tey ne 
lı:akkı var mıd1r ? Yoksa Hit
ler Almanynstnın, Lejyon etran
jerin ve Faslı kıt'aların geçir
mek istedikleri boyundurağa 
boynunu uzatmalı mıdır? lngiliz
Fransız teşebbüsü milletlerin 
kendi mukadderatlarını kendi· 
leri halletmek hakkının bir 
teyididir. Bu teşebbüsün mu
vaffakıyeli bu hakka daha 
fazla kuvvet verir ve insanla
ğın hnlk iradelerine hürmet 
yo unda daha ileri varmasına 
hizmet eder. Bilakis bu teşeb
büsün akameti her millet için 
bir tehdit olur. Böyle bir hal, 
halk iradesini ancek nasıl al
datacaklarını ve kızacaklarmı 
dü ünmek için ağıza alanlara 
daha fazla cesaret verecektir.,. 
AMERiKA iŞTiRAK EDERSE 

"Ere Nouvelle., de Albert 
Milhaud tavassut teşebbüsüne 
cenubi Amerika Cumhuriyet
lerinin iştiraki halinde bunun 
ne kadar mukaddes bir kıymeti 
ve kuvveti olacağını kaydediyor. 
Latin Amerikanı!l dinanuzimi 
ispanyada mukavemet edil· 
mez bir tesir yapabilir. Birleşik 
Amerika teşebbüsü teveccühle 
karşılıyacaktır. Vatikanın da 
buna iştirAki temin ediliyor. 
Katolik ispanyanın bu taraftan 
gelecek bir telkine mukave
meti güçtür. Bu hareket ge· 
nişlerse usul üzerinde rnüna
lcaşa zaiddir. Dünyamn birleşik 
olarak göstereceği sulh arzu
suna hiçbir millet, cezasızca, 
aykm hareket edemez. 

ADEMİ MÜDAHALENİN 
KONTROLU 

11 Humanite,.de Gabriel Perv 

nm bugüne kadar adı bilinmi
yen bir hah tüccarı idi.. Yok
sa... Yoksa kendisini işkence· 
ye sokup halılarını elinden al
mak, sermayesini hazineye mal 
etmek mi istiyordular? 

Hayır, hayır bu da böyle ol
mazdı, ama kimbilir, hem bu 
nefes almalar .. Allah, allab. Ya
km:arında.. Kımıldansamı idi, 
kımıldanmasa mı idi, fakat ka
dın biç kımıldanma dur ! De
mişti, ya kımıldanırsa, acaba 
onun hareketini bekliyen yırtı
cı hayvanlar o kımıldanırsa, 
üzerine mi atalacaktı? 

Zavallı ~u düşünce ile 
korkudan korkuya girerken 
gözleri de karanlığa alışmıştı, 
yavaş yavaş odanın içini sez.
meğe başlıyan gözleri; odanın 
içinden kımıldanan bazı haya
letler seçmeğe koyuldu, bun
lar bir, iki değil, adeta odanın 
içini kaplamış gibi idiler, sanki 
perilerle dolmuştu. 

Biçare delikanlı yakınından 
gelen bir soluk sesine ~ulak 

Yer i mallar ltaftası men1Jeketin her 
yerinde tesid ediliyor 

Ankara 12 ( Hususi ) - Yerli malı ve tasarruf haftası parlak 
bir programla bugün başladı. Ankara Halkevinde yapılan açılma 
törenini ve söylenen gilzeJ bir nutku müteakıp ikinci orta mek

tep talebeleri tarafından bir temsil verilmiştir. Ankaranıo bütün 
ilk mekteplerinde yerJi malı ve tasarruf mevzuu üzerinde tale· 

beye konferanslar başlamışhr TOrkiyenin her tarafında hafta 
ayni derecede hararetli te?ahüratla kutlanmaktadır. 

Torpili atan geminin ltalyanlara 
ait olduğu söyleniyor 

Valansiya, 12 (A.A) - Bahriye nezareti Cartagena limanının 
geçenlerde tahtelbahirler tarafrndan bombardıman edilmesi üzeıine 

Cerventes kruvazörüne isabet etmiş o'an torpilin muayenesi neti
cesinde bu torpilin bir ecnebi ve ihtimal bir ltalyan tahtelbahiri 

tarafından atılmış olduğunu rneydann çıkarmış bulunduğunu 

bildirmiştir. 
~~~~--cı::::ıııı:z.?B-O-<HDG::.------~-----

e a etzedelere 
yad 

Auknra 12 (A.A)- Ankara
dnki kadın esirgeme kurumu 
tnrafından Adana felaketzede-

lerine dağıtılmak lizere 486 
giyim eşyası Adana valiliğine 
gönderilmiştir. 

spanya imanları 
Calmanca, 12 ( A.A ) - Bir 

tebliğde ispanyanın Akdeniz
deki limanlarının ablokn edil
miş olduğu bildirilmektedir. 

Barsclona mühimmat çıknr
mnğa uğraşan bir gemi C:ınn· 
rias l•ruvazörü tnr:ıfından zap• 
tedilmiştir. 

·····································································-················· 
şuniorı yazıyor : Fransız dele- FRANSlZ MÜSTEŞARININ 
gcsi Vienııot'nun Cenevredeki FiKRi 
müdohalesi yerinde idi. Viennot Cenevre, 12 (Ô.R) - Fran-
teşebbüse temas ederken la- sız delegesi ve hariciye müs-
vassut kelimesini kullanmak- teşarı Vicnnot ispanya mcse-
tan sakmmış ve ihtiyatla ve leci hakkında gazetecilere şu 
ancak mütekaddim şartlar ta- beyanatta bulunmuştur: 
hakkuk ettikten sonra ele ah- Evvela şunu hahrlam<ık la-
rıabilecek nazik bir mesele ol- ıımdır ki, ademi müdahale 
duğunu söylemiştir Bu müte- prensibine yol açan teşebbüs 

bir f ransı7. teşebbüsü idi. Hü
lmddim şart da ademi müda-

kümet bu paktın sağlamlaş-
halenin kontroludur! ması için gayretlerine devam 

Sovyct delegesinin müdaha- etmek ister. Biran evvel bu 
lesi de pek kuvvetli olmuştur. neticeye varmak için be:;nel-
Putemkin ispanya hadisele- milel bir kontrol tatbiki elzem· 
tinin mahiyeti üzerinde ısrar dir. Ancak bu suretle süratli 
ederek bir ecnebi müdahalesi bir beynelmilel neticeye varı• 
mevcut olduğunu göstermiş lacaktar. 
ve ispanyaya ·Sulbü feda ba- Vicnnot Ceoevrenin taldp 
hasma-konseyin yardımı lüı.umu- etliği yollara uygun olan 
nu bildirmiştir. Sovyct delege- bu anlaşmayı Milletler cemiyeti 
sine göre meşru lspanyol konseyinin kabul edeceği ümi-
bükümetioe silalı satmak bir dini izhar etmiştir. 

T e~ebbüsün ikinci safbasım 
müdahale değildir. Beynelmilel teşkil eden tavassutun muvaf· 
hukuka riayetin ifadesidir. Fa- fakıyeti namına da ayni sürat 
kat buna rağmen Sovyet Rus- elzemdir. Alakadar devletler 
ya pakta iştirak etmiştir ve hakla olarak hasıl olan ihtilat 
ademi müdahale taahhütlerine endişelerini dağıtmak ister-
sadık kalmağa hazırdır. Ye- lerse yalnız tavassut tekli-

fini kabul etmekle kalma-terki her taraf tan ayni sureti~ 
hareket edilmesi için bir kon- yıp ayni zamanda süratli 
trol tesis edilsin! harekete mecburdurlar. Bu en

dişeleri kom?eyde ispanya mü-
Roma 12 ( A.A ) - İspan- messili de aksettirmiştir. Bu-

ya meselesi hakkında Fransa nun aksine olarak ispanyaya 
ve İngilterenin tavassut tek- bazı taraflardan harp malze-
lifleri İtalya hükümeti tarafın- mesi ve insanlar gönderilmeğe 
dan büyük bir dikkat~e gözden devam edilirse ciddi bir teh· 
geçirilmektedir. lüke tahrik edilmiş olur. O za-

Mamafik siyasi mahafildeki man diğer devletler de ademi 
kanaat bu tavassut tekliflerinin müdahale işinin bir aldatma-
fiJiyata geçilmesinin çok güç cadan ibaret olduğunu hisse-
olacağı merkezindedir. Bu hu- derek vaziyetlerini yeniden 
susta büyük şüpheler izhar tetkik ve teemmüle mecbur 
olunmaktadır. kalacaklardn. 

verip dönerken, demin kadının 
çıktığı kapı arkasmdan tefler, 
utlar, zilli maşalarla karışık 
bir ahengin kopup kapıya 

doğru ilerlediklerini duyunca, 
olduğu yerde dondu kaldı ve 
çok geçmeden kapı açıldı •• 

Mabmudun gözlerini bir ışık 
alevi kamaştırmış, kapıdan gi
renleri birdenbire dumanlı gör
milştü, zira kapıdan, ellerinde, 
üstünde on onbeş kalın mum
yan;\D altın şamdanlarla beş 
kadar çırçıplak cariyeler gir
miş, arkasından gerdanlarmda 
inciler dolu bir Jc:aç kadın, zilli 
maşa şıkırdatarak içeri dalmış
lardı. Birdeob.ıe yumruklarıD1 
gözlerine götürüp oğuşturan 
Mahmut, neye uğradığını bile
medi, ellerini gözlerinden çekti, 
öldü mü, perilere mi karıştım, 
ne oldum diye şaşkın şaşkın et
rafına bakmayım derken odanın 
içinde yirmi kadar genç ve 
çırçıplak, tenleri birer tüle 
bürünmüş cariyeleri de görünce 
olduğu yerde batını arkaya 

verip du\'ara dayadı, J{öz:erioi 
kapadı .. 

Kızlar delikanlının üzerine 
üşüştüler, kahkaha tufanı ara
sında Mahmudu sallasırt edip 
götürdüJer, onun iç;n hazır· 
Janmış, ipekli bir mindere fır

lattılar .. Def, Ut, Çalgı, Çıgana, 
kahkaha odayı doldurmuştu. 
Mahmut gözlerini açarken kar-
şısında dilber bir kız n elinde 
çini ve elmas kakmalı bir 
bardakla birşey uzattığını gör· 
dü: 

- Af ! al ! Sen bayıldıo, iç 
şunu ayıJ! Diye Mcıhmudun du
daklarına kadar götürdü, Mah
mut zaten kendinden vazgeç
mişti. Tatlı ve yakıcı bir m::t.
yile dolu bardağı, boynuna kot 
atıp, ağzına boşaltan kıza itaat 
etti. Oohh ! Bu adamakıllı bir 
şaraptı. Fakat Mahmut onu 
içmişti, şarabın, ağzındaki bı
raktığı tesiriyle doğrulmak is· 
tiyen Mahmut, bir dilber kızın 
dudağıyle knrşı karşıya kaldı. 
kız şap diye Mahmudu öpüp : 

-.::,on-u l 7ar -
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Sinema yı ldız larının arlrnsındaki adam kimdir? 

Bu meçhul adamı kimse tanımaz, kimse bilmez. 
Hergün gazete!erde ve mecmualarda yüzlerce 
artistin resimlerini g örürüz, sinemalurda birçok 
fi!imleri büyük bir ı ezzet ve takdirle seyreder ve 
"bravo Marlen'e, aşkolsun Greta'ya dojrusu ya-

ratmıs!at·! demekten kendimizi alamayız. Şüp-
.,. " . b' , k" d hesiz ki bütün yıldızlar mahır ırcr san at ar ır. 

Falrnt onlar bu mertebelerini ve bu san'ath:rını 
bizim bi lmediğimiz meçhul bir şahsa medyundur
lar.Lezzet ve takdirle seyrettiğimiz bir filmin yal
nız yıldızları aklımızda kalır. Onu yetiştiren 
meçhul adamı arayıp !iıOrmak ve takdir etmek 
hatırımızde bile geçmez. Halbuki bütün yıldızlar 
bu adamın elinde birer oyuncaktır. Onun bir 
tele ar.zıısıı en m"şhur bir yıldızı bir an içinde 
mahveder ve yine onun bir tek arıusuyla d ör
düncü sın ıf bir artist birc1enbire parlnr ve pa
raya ,,.arkolur. Yi zlerce, b in lerce artis kendile
rini o~a beyendirmek ve onun ufak bir l :ı tfünü 
kazanmak için nelere kat lanmazlar • Bnzı 
sinema meraklılarının göklere çıl<ardı~ı 
ve iıatta Allah diye tapındıkları en meşhur sı
nema yıldızları onun ,.]inde birer oyuncaktan 
baş\rn birşey deö-ildir. Razan onun bir arzusiyle 
binlerce dolar sarfedilerek meydana getirilen 
bir fümin yarısından fazlası baştanbaşa itlaf 
edilerek, yeniden çevrilir. Azametlerinden yan
Jarına varılmıyan mağrur ve mütekebbir yıldız
lar onun karsısında süt dökmüş kedi gibi 
ezilir, büzülürler.. Onun baji'ırma l arına, çat
malarma ve hatta hazan küfürle rine bile 
boyun e S!mek mecburiyetindedirler. "Hollyvoo
don iç yüzü,, isminde bir eser yazan Amerikalı 
muharrirlerden biri diyor l<i: uHollyvood'da 
hiçbir kimse tanımıyorum ki bu meçhul şahıstan 
korkmasın. En meşhur fi lim stüdyolarının direk
törleri bile bu adamdan çekinirler .•. Meçhul 
şahıs yıldızların gözlerini o kadar çok yıldır
mıştır ki, hiç mübalağasız söy' iyorum, askıda 
onun paltosunu ve şapkasını gördülcleri zaman 
bile içleri titrer .. ,, 

Mayerling filminı hangi yıldızlar çevirdi; d iye 
sizlere sorsak, hiç şüphesiz derhal cevap 
verirsiniı: 
. - Charles Boyer ile Daniellc Darieux. 

Fakat bu iki sinema yıldızının nrlrn sındaki 
adamın ismi nedir? Diye ikinci bir sual daha 
soracak olsak eminiz ki : 

- Bilmiyoruz.. Diyeceksiniz .. 
Şimdi belki bu meçhul şahsı anlamışsınızdır. 

Sinema yıldızlarının, şapkası ve paltosundan 
bile korktuklara adam, a2zından Pirosu eksik 
olmayan ve yüzü h iç gülmiyen koca göbekli bir 
( rejisör ) dür ... 
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Fransız yıldızlarından Edvi{!e 
Pem/leıe lıenı çcluesmi11, !rem de 
sesinıız gtizellıği ıle mrşlu r im. Brı 
sevimli mtıst Luktes Bw1ı va 10-

lii11de 11e kadar bii1111leı•ıd /u r gıi
zcllib, bır san'at krıdJCti gösta 
mişse "Mıster f'lov,, f ilmmde de 
o kadar hoppa ı•e şaktakllf. Ed
vif!e Peuilln 'm vme f1ansız a1tıst
lm 11dm Claudelte Colbeıte be11ze
dıi!i sövlcnrr. hıkanaa göıdüğü

miz döı t usun rie omuıdur. 
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Ömürsüz izdivaçlar serisi 

M. Pikf ord şimdi de Şar-1 
les Ro ·eyle evlenecek .. 

iki eş, Duğ

las Fairban!<s ~ · 
ve Mari Pik
ford uzun müd-
det, kavgasız 

gürültüsüz mes 
ut bir yuvo kur
dular. Yı ldız· 
ların ekseriya 
altı aydan fazla 
ıürmiyt:n evli· 
lik hayatları 
kar,ısmda,Pi k- ... · 
ford ve Dug- 4ı 

lasın bu sebat
)arı herkeste 
büyük bir hay
ret uyandırmak 
tan geri kal
madı •• ·Bizdeki 
"maşaallah, na· 
zar değmesin.0 
ıözünün Ame
rikancası olma
dığından mı ne
dir, nasılsa bir 
gün bu iki mes
ut evliye nazar 
değdi ve ay- ~~~~~· 

rıldılar. Fakat Holivudda ( Aşksız ainayet ) fılmifıi temsıl eaen genf 

iki yıldızın ay- Ylldız Maı[!onun son ıesmi 
rılması çok acıklı ve çok na- bekar lıayah yaşadı. Amerika· 
zikane oldu. Vedadan evvel dan son gelen haberlere ıcöreı 
ikisi de birbirlerinin ruhunu bu ay içinde Nancy CarroluJJ 
okşayıcı sözler söylemiş ve kuzeni, Charles Rogers ile et/· 
bayatta mesut olmalarını te- Jenecektir. Bir habere; bu dii• 
m enni etmişlerdir. ğüne Duğlas ta davet edilmiş· 

Mari Pikford kocasından ay- tir. Bakahm, Bağdat hırs1zı bll 
rıldıktan sonra uzun müddet davete icabet edecek mi ? ···-Sil via Sidney lngilterede 

Bir suikast filmi çok 
takdir e · tir 

Nihayet meşhur sinema yıl
dızı Silvia Sidney de HoHyvood 
sahasından ayrılaral:: lngiJiz 
stüdyolarında çalışmaya baş
ladı ve bütün stüdyoların ala
kasını üzerine çekmeye muvaf
fak oldu. 

Hollivodun hakiki kralları onlardır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dur. Bakarsınız yeni bir yıldız 

Varner kardeşlerden ayrı
lan Silvia, lngiltereye gelir 
gelmez, beraber çalışacağı re
jisörün hiç te beklemediği bir 
teklifiyle karşılaştı. Kendisine 
hissi ve cinai bir filmide baş 
rol teklif ediliyor ve senaryo-

Pa 
Biryı 
od 

z n lca 
z 

m 
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a a ar çıkmıştır. Gazeteler, mecmua
lar ondan büyük sitayişle bahs
ediyorlar. Birkaç gün zarfında 

"" bütün dün ·a onun kaç yaşında 

gramaz olduğunu, geceleri hangi renkte 
pijama giydiğini, sabah kah

' valhsında kaç Portakal yuvar-

Hollivudda artistin kıymeti 
JŞ lf tadığını öğrenmiştir. 

r--.,.,,.,....,-..~,...~n~~.,........,...,.,.~.·--...,......,...,..~.,...,.,.........,~--;;:--< ekseriya,ona gelen mektupların 

/oan t.,1avıoıd " }"eni Bakire,, rolti11de şimdive kadar 
kazandujı muva//akn•etill çok Jevki11de saJ•ılaeak bir 

m11va/Jakıret kaza11nıı.ştır 

Cmole Lomb01d Hollvı•ııd'un en /oto1enık vıldızıdır. 
Onda Otela Oaıbodan, Maı/e11den bır 

Şüphesiz ki s inema alemin- mış demektir. Artık o, ya be-
de yükselmek, meşhur olmak yaz perdeden çekilmek veya-
zevkine doyum olmayan büyük butta eskisi kadar ehemmiyeti 
bir saadettir. Fakat bu yük- haiz olmıyan rollerde vazife 
aeliş bir gün mutlaka geri dö- almak mecburiyetindedir. Vak-
necektir. işte o vakit bir yıldız tiyle şöhreti dünyayı saran bir 

için en ıstıraplı günler başla· yıJdız için ikinci ıı~ çok ağ-1:' _ 

göll!c vaıdır 

geleceğinden, ekseriya boynu
nu bükerek bir trene atlar ve 
Hollyvood'dan uzaklaşır. 

Zaten n; c~hur Htır, "çabuk 
yükselen çabuk alçalır,, derler. 
işte sinema yıldızlanoın hayat
ları tamamiyle bu söze uygun· 

, ._. - -

adedi ile ve kalemlerine yapı
lan rağbetle ölçülüyor. Meşhur 
bir yıldızın kapısını postacının 
çalmadığı günden itibaren, 
ölüm başlamıştır. Artık reji
sörler, ona karşı tavırlarını 
derhal değiştirir. Patronlar ver
miş oldukları dolarların sayı· 
sını azaltmağa başlar. 

MORİS ŞÖVALYE GÖZDEN 
DÜŞÜYOR MU? 

Birkaç aydanberi postacının 
seyrek uğramağa başladığı yıl· 
dızlardan biri de Moris Şöval
yedir. Artık zavallı Moı:::!n 
lialini düşünün .• 

işte onun katili biz s:nema 
seyircileriyiz. Bir vakıtler filim-
i erini büyük biı neş'e içinde 
seyrederken şimdi semtıne bite 
uğramıyoruz. Ona kimbiJir kaç 
kışi aşk mektubu yazmış veya 
imzalı bir reıımini istemiştir. 
Fakat bugün onun yerini baş
kaları doldurmuştur. Moris Şö
valye, artık pabucunun dama 
atıldığını kendisi de anladığı 
için son zamanlarda neş' esini 

1 kaybetmiş ve adeta hasta gibi 
olmuştur. Eskiden Parisin kül-
hanbey kahvelerinde şarkıcılık 
yapan bu san'atkir, Holivud-
dan yüz bulmayınca yinıe ıar-

sunu tetkik etmesi rica edili
yordu. 

Silvia, bu filmin kendi şöh
retine zarar vereceğini zanne-

diyordu. Sırf, bu ilk teklifi Sılvıa Sitlncy Sabotaj / timinde 
reddetmiş olmamak için kabul sırada Silvia Sidney'in erkek 
etti. Filim çevrildi. Londrada kardeşi, aşıkıyla tanışıyor. Be" 
ilk gösterildiği geçen hafta 
sekiz saat içinde tam sekiz rabcrce "Poker P1ay,, oynıyor" 
sinemada 20.000 kişi tarafın- lar. Oyun esnasında kavga çı" 
dan seyredildi. kıyor. Aşıkı, k endi öz karde• 

lngiliz aristokrasi!linin en şini öldürüyor. 
yüksek leydileri yüksek ücret- Bir hiddet dakikasının ba· 
lerle yer kapayarak sinemaları zırladığı faciaya rağmen, set/" 
doldurmuşlardı. Bu heyecan ve gilisi Silvia Sidneyle aşkıoS 
dedikodu hala da devam devam etmek idiyor. Fakatl 
ediyor. bu cinayet bütün bir ha~~ 

Filmin ismi "Bir suikast,, tır. hazinesini yıktığı gibi, bütUIJ 
Filimde Silvia Sidney aşkiyle bir aşkı da parçalamıştır. Si1

1
; 

vazifesi ve vicdanı arasmda via, kardeşinin intikamını a; 
kalıyor. Sılvia, daha mektep mak için sevgilisini, tıtriyeıı 
hayatında iken tanıştığı bir elleriyle öldürüyor. . 
gençle sevişiyor. Onun için her Filim o kadar beğenilıniştıt 
şeyini, hatta ailesin! bile red- ki, sinemada bile tıpkı tiyatt

0 

dediyor. sahnesinde imiş gibi alkış tol'; 
Onlar, hararetle seviştikleri lamıştır. ,.,. 

•··•·······••··••·•·•·•·······•·•·•···············•••••·····•··•••·•·········•••··• ~ kıcıhğa mı başJıyacak acaba... ı genç ve güzel yıldız J~tı, 
AŞKIN ZAFERi Parker çevirmiş olduğu fıh~1' 

Carro) Lombard, Joan Craw· lerde yaşına nisbetle büyil 
ford ve Robert TayJar "Aşkın bir kabiliyet gö~termektedır··ıe 
zaferi., isminde güzel ~ir filim S~koya! .< Bır orman d\; 
çevireceklerdir. Vak'a Avus- geldı ) fılmınde onu doyulı:ı> 
turalyada ve tamamile kırlarda yan bir. zev.kle s~.yrettik. Gef1~ 
geçmektedir. Avusturalyanın yıldız şımdı ( Yuz yıl Sonr~ 
kendine has güzelliklerinin isminde yepyeni ve şiınd•f~ 
ve çok hususiyet:erinin Holly- kadar gördüğümüz filimler~~J1l 
vood'da bir eşini meydana ge~ çok farklı olacak olan bir fılı ,1 
tirmek güç olacağından, üç çevirmekle meşguldür. (Yüı .. Y; 
yıldızla beraber daha bir çok sonra) yirmi birinci asırda d0f p 
artistler hususi surett~ .Avus- yanın ve insanların ne. gar1'; 
turalyaya hareket etmıştır. ve gülünç bir şekle gıre<:~ 1 

YÜZ YIL SONRA ferini bütün incelikleriyle 1>•• 
Daha on sekizini bitirmiyen gösteren bir filimdir. 
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- Ahi Gençlik! Gençlik! Bir 

tarafa on para koymak iste· 
miyorsunuz .•• Şayet, benim ba· 
şıma gelen size de getirse! Ya, 
bu güzelliğiniz elden giderse!.. 

- Adam sendel Kato, sen 

daima güzelsin ve istemiş olsan •• 
Kato gülümseyerek bu ilti

fata bigane kalmadığını anlat· 
mak istedi. Her ikisi de odaya 
girdiler. Meyhane sahibesi Kato 
diğer müşterile yapılan servisi 
bir gözden geçirdikten sonra 
bir şiıe eski ıarap v1: bir kaç 
meze ile o da kızların yanına 
geldi. 

Kato, serglizeştlerini söy· 
leterek eski vakhnı habrladığı 
için bunları pek seviyordu. 

- Haydi bakalım, biraz an· 
latımz... Dedi. 

İki kızdan en serbest ve 
cesuru olan Roset, Pftketin 
dürtmesi üzerine söze başladı: 

- Paketle ben bir ziyafete 
davetliyiz ..• 

- Ne vakıt? 
- Pazar günü... Daha ha-

zırlanmak için vaktımız var ••• 
Hele sen de bize yardım eder-
sen .•.• 

- Haylazlar, size ne suretle 
yardım edebilirim? Gerdanlığa 
kemere mi? ihtiyacınız var? 

- Bunlara değil Katot Ki 
barca giyinmekJiğimiz lazımdır. 

- Kibarca mı? 
- Evet.. Bu ziyafette hi· 

kimler, papaslar da bulunacak •• 
Artık anlıyorsun ya? Paketle 
beraber bugün elbiseleri göz
den geçirdik •• Hepsi de san'a· 
tımıza layık.. Açık korsajlar 
güzel kemerler •• Hayır, bu kı· 
yafetle bu ziyafete giremeyiz .• 
Mahaza, herhalde oraya git
mekliğimiz de liZtmdır.. Dinle 
Kato, paıar gününe kadar ve 
hatta cumartesi gecesine kadar, 
bizi süslemekliğin icabediyor. 

Kato koHarmı semaya kal
dırdı. 

- Hakimler, papasların bulu
nacakları ve sizin de bu elbise 
ile giremiyeceğiniz bu %İyafet 
ne imiş bakalım? 

Paket: 
- Ahi Kato bilmiı olsan!.. 

Dedi. 
- Bir izdivaç mı? Bir şehir 

iyini mi ? Yoksa garaipten bir 
şey mi ? 

- Bunlar değil Kato, biz 
mahpu~lara edilecek işkence
leri göraıeğe davetliyiz. 

Kato hayret içinde kaldı. 
Rosetle Paket dahi, ayni birer 
baş işaretleriyle bu sözün 
pek doğru olduğunu teyid et
tiler. 

MeyhenP.cİ karı : 
- Bir fakir, bir biçarenin 

eziyet çektiğini, aman diye ha· 
ğırdığını görmek ve işitmek 
pek müellim bir şeydir. 

Bir adamın çarka takılarak 
öldürüldüğünü görmüştüm; şim· 
di o manıara aklıma geldikçe 
tir, t ir, titriyorum. Diye ba
ğırdı. 

Roset: 
- Ben arzu etmiyorum. Fa

kat Paket görmek istiyor; 
bundan başka Paket bana 
pek doğru bir söz söyledi. 
Eğer bu davete gitmezsen ali
cenap olduğu kadar kaba ve 
nezaketsiz olan Müsyü de 
Mentlük belki bizden diğer 

metalipte bulunabilir ... Dedi. 
- Yal Demek ki sizi işken

ceyi görmeğe davet eden Müs
yü de Mentlük öyle mi? 

- Ti kendisi. 
- Tampel zındanı müdiri? 
- Evet Kato •.• Görüyorsun-

ya mnhim bir adamdır. 
- Pek iyi amma, bu işkcn

c~yi nerede seyredeceksiniz? 

Tampelin içinde.. işkence 
odasının yakınında bulunan bir 
odaya gizleneceğiz. Bizi kim
senin görmüş olması muvafık 

o maz... Mabaza görünmüş ol
sak bile, mücrimin akrabasın
danız, son dakikalarında ken
disini görmeğe geldik diyece
ğiz. 

- Pek güzel 1 Fakat, ben 
sizin yerinizde olsam gitmez
dim .•. 

Paket: 
- Lütüfkar Katocuğum, bi

zi büyük bir endişe ve kede· 
' re mi maruz bulundurmak isti· 

yorsun ? Dedi. 
Roset de: 
- Müsyü de Mentlük gibi 

bir müşterimizimi kaybettirmek 
ar:ıu ediyorsun! Sözünü ilave 
etti. Her ikisi de birden: 

-Onun hiddetini celbetmek
liğimizi mi istiyorsun! dediler. 

- Peki! Peki! kızmayınız 
yavrularım! Size ne lazımsa 

tedarik edeceğim. 
- Cumartesi gününe kadar 

değil mi? 
- Anlaşıldı; Cumartesi ge· 

cesi hazır! 
iki fahişe el çırparak, küçük 

çocukların, analarmı öptükleri 
gibi, meyhaneci karı)"l öptüler. 

- iyi amma, işkence edile-
cek zavallı kimdir? 

Paket: 
- Bunlar iki kişi imişi dedi. 
- iki kişi ha 1 sizin gibi 

güzel kızlar nasıl oluyor da, 
iki biçareye edilecek müthiş 
işkenceyi görmekle zevk duya
caksınız? 

- Bitmedi -

-·····-· F Türkmenistanda 
Pamuk rekoltesi 

Son iki yıl içinde, Sovyet 
T6rlrmenistan, Amerikan pa-
muğu rekoltesini yüzde 65, 
Mısır cinsi rekoltesini yüzde 
50 fazl~laşhrmıştır. 

Bu yıl Kolkhozlarıo yalnız 
pamuk rekoltesinden alacakları 
hasılat, 300 miJyon rubJe tutacak-

tır Türkmenistan Sovyet cumhuri· 
yeti dahilinde öyle mmtakalar 
vardır ki - mesela Stalin mıo· 
takası gibi - bunların kolkhoz
larınm yarısı bu yıl pamuk ra
ko!tesinden her biri yarımşar 

milyon hasılat alacaklardır. 
Türkmenistan Sovyet cum

huriyetinin misilsiz ekonomik 
başarıları, birkaç zaman evvel 
toplanan Pantürkmen Sovyetler 
fevkalade kongresindeki nutuk
larda bilhassa tebarüz P.ttiril
miştir. Bu kongreye Türkmen 
endüstrisi işçileri mümessilleri 
ile pamuk ekicilerinin sosyal 
çalışmada en ileri gelenleri de 
iştirak eylemişti. 

Sovyet Arktiğinde 
kültür 

Sovyet Kutup mıntakası ara· 
zisinde bugün 23 matbu gazete 
ve 200 kadar duvar gazetesi 
intişar etmektedir. Arktiğin 

, bütün kışlama istasyonlan ile 
kasabalarında çıkan bu gaze
telerin ekserisinin lisanı, inkı
laptan evvel yazı lisanları bu
lunmıyan Sovyet Arktiği mil
letlerinin, Nensi, Yakut, Çukşis 
ve Evenki lisanlandır. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yeni eserler: 
•••••••••••••••••••••••• 

Hayatın İntikamı 
Paul Bom:zget'nin bu güzel 

eseri. Ferit Namık Hansoy ta
rafından tercüme edilmiştir. 
Tavsiye ederiz. 

lzmlr beledlyeslnden: 
Askeri ve mülki tekaüt ka

nununun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair 3066 sayılı 
ve 20-11- 936 tarihli kanun. 

Belediyedeki ilan tahtasına 
asıldı bilinsin. 1489 (3352) 

Cülôs töreninden s nra )Jorsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yeni kral, selefine "DüK De Vindsor,, 
Yapllan Satışlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

tevcih etmiştir •• 
unvanını 

----------------------------

308 O Kurumu 20 
215 F Solari 14 
178 M J Taranto 13 
126 inhisar 9 
102 A R Üziimcü13 50 
110 Beşikçi H ıs 25 

20 50 
17 25 
14 

Sa majeste kral dominyonlarla görüştü. Taç 10 25 
15 50 
16 37 
20 

merasimi Mayıs ayında yapılacaktır 
Londra 12 (A.A) - Eski 

kral amirallığın Enchantress 
yatı ile Volf Haound ve Fury 
muhripleri oagibani bir surette 
Portsmouth'tan hareket ettik
leri sırada logiltereden ayrıl-
mıştır. 

Gideceği yer meçhul bu~unan 
eski kralın b~ gemilerden han
gisinde olduğu malum değil
dir. Mamafih eski kralın lsviç
reye veyahut Amalfi yakıninde 
kain Rivalleya gidecegi tahmin 
olunmaktadır. 

E'Jki hükümdarın hareketi 
pek gizli tutulmuştur. Ports
mouth rıhtımlarında hususi mu-
hafızlar görülüyordu. Kral bir 
otomobil içinde gelmiştir. 

Londra 12 (A.A) - Bu sa
bahki gazetelerin kaffesi eski 
krala hazin ve müessir veda
larda bulunmaktadırlar. 

Gazeteler dün akşam Vindsor 
şı:tosundan radyo ile söylenil
miş olan nutkun dünyada şim
diye kadar dinleyicisi ençok 
olan nutuk olduğunu yazmak
tadı!lar. 

Londra, 12 ( Ô.R ) - Eski 
kral Edvard'dan bahsedilirken 
yeni bir ünvan sahibi olmas?na 
intizaren, Edvard Vindsor adı 
kul!anılmışhr. Fakat Edvard 
uzun zaman ünvaosız kalmış 
olmayacaktır. Zira yeni kral 
George VI kendisine hemen 
Dük de Vindsor ünvanını ver-
mistir. 

Dük de Vindsor'un lngilte
reden müfarekati gizli olduğun
dan muhtelif haberler veril
miştir. Hakikat şudur ki sabah 
saat 1 de, yani radyodaki ve
da hitabesinden bir saat sonra 

istim halinde bekliyen bir tor- değişiklik tacı başında taşımak 67 K A Kizım 17 50 
pidoya binerek hareket etmiştir. mecburiyeti olacaktır, zira tah-

Paris, 12 (Ô.R) - Eski kral ta bir kraliçe cülus etmiş bu-
55 Esnaf Bank 13 50 14 50 

22 44 M Arditi 21 
Edvardı himil olan lngiliz tor· lunuyor. 30 H Alyoti 17 23 
pidosu bugün saat 15,30 da Dublin, 12 (Ô.R) - Serbest 26 J Taranto M 13 25 18 
Boulogne koyuna gelmiştir. lrlanda devleti reisi de Valera 
Dük de Vindsor bu akşam Kral Edvardın tahttan feraga-

24 S Gomel 13 75 14 25 
17 50 
15 50 

21 J Kohen 15 50 
15 B Alazraki 14 50 karaya çıkarak lsviçreye gide- tini tasdik ve yeni kral Geor-

cek olan Bal ekspresine takı-
)!e 'u lngiliz imparatorluğu hülacak hususi bir vagona bine-

cektir. kümdan olarak kabul eden bir 
5 Ş Riza H 16 50 16 50 

1326 Yeldin 
CÜLÜS MERASiMi kanun layihasmı meclise ver· 368920 Eski satış 

370246 Umumi satış 
incir 

Londra, 12 (Ö.R) _ Bugün miştir. Bu kanun kabul edilin· 
mühim merasim olmuştur.Tahta 
cülusu ve merasimini tanzim 
eden meclisi has sabah saat 
11 de S. T. James sarayında 
toplanmıştır. Londra Lord Ma
yom ve yüksek unvan sahipleri 
merasimde hazır bulunuyorlardı. 
Mecliste kralın tahta cülusu 
beyannamesi tanzim edilmiştir. 
Kral George VI saraya gelince 
hemen taht salonuna sevkedil
miş ve haıır bulunan lordlar 
ve yüksek erkanı,bemen sada
kat yemini vermişlerdir. Cü'üs 
beyannamesinin metni şudur: 

"Biz burada hazır olanlar 
yüksek ve kudretli prens 
Albert - Frederik - Arthur -
George'ü biricik ve meşru 
hükümdarımız ilan eder ve 
George VI adanı alan yeni 
kralımıza daimi sadakat ve 
Ramimi muhabbet vaadeyleriz." 

Yeni kral bunu müteakip 
Dominyonlarm mümessillerini 
kabul etmiş ve Buekingham 
sarayına gitmiştir. ilk hareketi 
dahiliye nazın Sir John Simon 
kabul ederek birkaç dakika 
görüşme olmuştur. Kral Geor
ge taç giyme merasimi için 
evvelce tesbit ediJmiş olan 12 
mayıs tarihini hiç değiştirme
meğe l<arar vermiştir. Biricik 

ceye kadar Vindsor lrlandalı· 
lar için logiltere kralı sıfahnı Çu. Alıcı Fiat 
muhafaza etmekte devam ede
cektir. 

200 H Şeşbeş 
162 Benmajor 

8 50 10 
10 10 25 

Paris, 12 (Ô.R) - Cumhur 
reisi Lebrun kral George VI ya 
bir tebrik telgrafı çekerek 
kendisi ve milleti için saadet 
dilem ştir. 

67 Alyoti bi. 4 25 4 2S 
243 Y Kunyo 14 14 

672 Yekün 
172303 Eski satış 
172975 Umumi satış 

\" 
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Artık düşünmeyiniz _____________ .. __ __ 
Ankara palas 

Pastahanesi Açılıyor 
···············lll::::::ııı··············· 

Bayram şekerlerinizi buradan tedarik ediniz 
Sayın lzmir halkından ötedenberi gördüğümüz teveccüh 

ve alikaya olan minnetimiz dolayısile bu sefer 
ANKARAPALAS'JN Pasta salonunda 

İstanbul'un en meşhur şekercisi . 
llAC 1 BEKiR 

ile diğer tanınmış fabrikaların her cins akide, kaymaklı 
lokum, sekerlemelerini ve çukulatalarını taze olarak burada 
bulabileceksiniz. Bilhassa nişan ve düğünlerioizde müessese
mize uğrarsanız fiyatlarımızdaki büyük farkları görürsünüz. 

1 . . . ~ . -, ' " .: . •.,. 

:····································································································································································. :, - ,: . . 
~ Herşeyin UCUZUNU l . 

• • • • 

GUZELINI 
= SAGLAMINI 

ALMAK İSTERSEN i Z DOGRU 
•• 

rT//2X/Z7J:rLJ 

1%ZV"~..7...ZZS 

~LZL.zzr_,ca SUMER BANK •• , wwwa.gzZRZIW 

YERLi MALLAll PAZARINA GiOiNiZ 

AYRICA: Ta~arruf Haftası Münasebetile Yapılan 

PEŞiN O/ o 10 TENZiLATINDAN 

13 
iSTİF.4DE 

Cumartesi 
EDECEKSİNİZ 

14 Pazartesi 
"amrıa"3if~~. ~&~&:.7ii'~'!!'!l2i!J"1ı&PD'Jl~!DalD!~ı~2aıall!B:&ır.ı••ıarsı11:1.mı2cızu:r.nDDmmaw•~77J~.12""~jz;zz::;:zz::ı.*'IZl&mıeım ________ 1aea'*::Z&~aı11ııı.. . . 

Pazarımız 
Kadar 

Geç vakte 
Açıktır. 

Ripp:&Q&W&&&,, 

• 
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Sahife e 
.,._.._._...Dmimll!ZD:JCD' 

Sinir Hetimi 
DOKTOR ~ 

~ ABDÜLKADİRı1 

MEI~~1~~esi ~ 
asabiye mütahassısı ~ 

Hergün ikiden sonra hasta- N 
larmı kabule başlamıştır. ...-: 

Muayenehane: ikinci Beyler ~N 
· sokağı, şerbetçinin karşısm-

da No. 81 Telefon: 3315 N 

~C/.7.CLZZT/L"/Jt.~~~~)}L~7..ı 
,, ...... mm .... Dllıliılılımllıl.~ 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını müs· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Tele fon 2946 
1-26 (2101) 

'---------------·' 

Yazı makineleri için toz tut• 
mıyan, ve makineleri daima te
miz tutan en elverişli yag 
" UNIC ,, markalı makine ya
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva
rında Küçük Kardıçalı handa 7 
numarada yazı ve besab ma
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENl'de bulunur. 

iP 
Sümer 

Müzayede ile 
fevkaladt; satış 

13 ilk kanun 936 pazar gü
nü sabahleyin saat 1 O buçukta 
Reşadiye tramvay caddesi de
niz tarafında \1042) numaralı 
evde maruf iki aileye ait fcv~ 
kalade lüks ve nadide mobil· 
yaları açık artırma suretiy1e 
sahlacaktır. 

Satılacak mobilya]ar meya
nında fevkalade lüks 2 adet 
büyük ve küçük boyda kristal 
camlı ceviz l<:ütüphaae, lzmir 
San'atlar mektebi mamulatı 

ceviz kristal camlı büfe. dört 
köşe açılır yemek masası, ve 
altı aded i~kem lesi, (G. Pohl 
Bertin) markalı piyano, emsal
siz maun iki kap1lı aynah do
lap, bronz ve nikelajlı ik i şer 

kişilik direksiz karyolalar, ve 
somyaları, komudino!ar, halis 
Mundus Avrupa sekiz parça 
kadife kaph salon takımı, şem
siyelikler, sigara sehpalan, ka· 
difeli 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 ayakh makine, yeni bir 
halde madeni soba ve boru!arı, 
Amerikan duvar saati, çay ma
sası, büyük aynalı jardinyera, 
şemine aynası, yeni bir tabure 
piyano ıçm, istorlar, bakır 

mangal, Sahibinin st!si çanta 
gramofon, ve birçok Türkçe 
pl akları, aynah ceviz tuvalet, 
basma manzaralar, parakende 
muhtelif Avrupa iskemleleri, 
koluna şapkalık, etejer, salın
cakhk, kadife masa örtüsü, 
peşkirlik, ut, gayet lüks büyük 
sarı mangal, derspenç, ve bir 
çok halı kilim ve kıymetli sec
cadeler ve saire, birçok lüzumlu 
eşyalar a-;Jk artırma suıetiyle 
sablacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız! 

Fırsat artı rma sa'onu 
Aziz Şınık 

Te1efon No. (2056) 3-3 (2331) 

Ban 
......••••.•••...•..•..•••.. 11111111···························· 

azilli Basma Fabrikasından 
Fabrikamızda yapılmakta olan 

2'7 
i.2 

montaj ameliyeleri için 
Elektrikt-i (Tevzi~t . toblosu, ku_v~ei) 

~ ele~trıkıye ve tenvmye 

Kazancı (Kazancı, borucu) 
20 r-f enekeci 
::1.9 Tesviyeci 
alınacaktır. Mesleklerine ve fahrikada yapılacak imtihanda 
tebeyyün edecek liyakat lerine göre 150-30::> kuruş yevmiye 
verilecektir. İsti yen lerin hüviye t, bonserv:s vesa;r evra la 
ile fabrika d!rektör1üğüne tahriren veya bizza t müracaat!arı. 

~l!Nt ASIR 

f ura,sın·r an 1 
~ 
N o· b•b• ~ ış ta ı ı 

Muayenehanesini 2 inci 
~ 'Heyler So. Hamam karşısın· 
~ da 37 No. ya naldetmiştit. ~ 
~ Telefon: 3774 ~ 

(1924) 
C.~.7!Jf7,zz?:TL:L~XZY.//~'7;/;Y.zT°/ZJZJ 

lzmir Birinci icra Memurlu
ğundan: 

Dos. 3515165 
Karantina Tramvay caddesi 612 
numarada kendi namına asale
ten Süheyla, Yusuf, Nefise, 
Galadis, Emine Faize, Leyla, 
Hasibe, Bahire, Hedle ve Ne
fise del kefelbap namlarına da 

veka!eten Süheyla tarafına· 
ikbale o!an borcunuzdan do

layı tahtı bacıe alınan gayri 
menkulatm takdiri kıymet za
bıt varakalarını rrörmek ve bir . ~ 

itirazınız varsa serdetmek üze-

ıa Kanunuevvel 1a3e 

re işbu ilanın neşri tarihinden 
itibaren üç gün zaıfmda mü· 
racaat etmeniz lazımdır. 

Aksi takdirde icraya d~vam 
olunacağı icra ve iflas kanu
nunun 103 üncü maddesine 
tevfikan ilanen tarafınıza teb-

En lüks ve sağlam mohilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
hulahilirsioiz. 1937 modelleri ile ~vlerinizi, yazıhanelerinizi 
süsleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 

liğ olunur. 1500 (3351) mohilye verilir. 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SIRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OME'R LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki seneJik tecrübeli ida· 
resil~ bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur . 

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

yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit ) magaza
sında da bulabilir
siniz. 

Karpit, çivit, at
kql, çiçek, saç, sa.
bun, tahta boyalan, 
traş bıçakları, diş 

macunları, krem, 
podra V.s 

Telefon 3882 

11-12-13-19-20 - 22 (2332) 
~aaiD!~~~~m·M11r~~~l~~ lı1li .ı;:ıL~~~~~ 

' ·#':·.: 

·=~~ 

Nasır 
iLACI 

lzmir C. Müddeiumumiliğinden : 
Adliye dairesi için açık Pksiltme suretile 48 ton Söınilı.ok 

kömürü satm alınacağından istekliler:n 11-12-936 g ünü saat on 
beşte Müddeiumumilik dairesine vermel~ri evvelce ila n edilmişti. 

Tayin o 'unan günde rağbetin kesilmesinden dolayı ihalenin 
on gün uzatılmasına karar verilmiş o lduğundan isteklilerin yiizde 
yedibuçuk depozito parasiyle birl ikte 22-12-936 sah günü saat 
onbeşte müddeiumumilik dairesinde toplanacak komisyona mü-
racaatları ilan olunur. 14CJ9 (3356) 

'l:.i" ~~:ıı.1 &iilElii~ 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar soki\k 
No. 10 - t2 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

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

•• ·l ...... ;.': •. ·, • ·. ' . .""-.;.;. 

MilJi Emlak Müdüriyetinden : 
icar No. Lira 
135 Kemer karakoJ arkasında bila No.lu ahır 75 
136 Tepecik Kağıthane C. 149 eski 141 yeni dükkan 32 
Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarları onbeş gün müd

detle artırmaya konulmuştur. ihalesi 24-12-936 perşembe günü 
dedir, 1457 13357) 

l :~~i 
. 1 '~ . 'et, 

l
~~x. -""..: ~'- _.,,,,., ~ 
~~ ~"~~r ;l.Oo,~ ~~. 

Böbı·ek, karaciğer ıahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 
' .1 

lzmir C. miiddeiumumiliğinden : 
Müddeiumumilik otomobilleri için açık eksiltme suretiyle 255 

dökme teneke benzin satın alınacağından isteklilerin 11-12·936 
cuma günü saat 15 de müddeiumumilik dairesine gelmeleri ev
velce ilan edilmişti. Tayin olunan günde son eksiltmenin layık 
hadde görülmemesinden ve rağbetin kesilmesinden ihalenin on 

1 

gün uzatılmasına karar verilmiş olduğundan isteklilerin yüzde 
y~di buçuk depozito parasiyle birlikte 22-12-936 sala günü saat 
15 de müddeiumumilik dairesinde toplanacak komisyona müra-
caatluı ilan ı>lunur. 1498 (3355) 

rfr • OZAR.. 

En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkanr. 

Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 
Ciddi ve mües.sir bir nasır ilacıdır. 

· lzmir P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
idaremize ait 12 beygir kuvvetinde müstamel bir motör ile 

bir dinamo ilan tarihinden itibaren on beş gün zarfında pazarhkla 
satılacaktır. Talip olaaların Başmüdürlüğe müracaatları 

1486 (3354) 


