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ikinci kinun 1936 
lzmir'de hergftn sabahlan çıkar, ıiyaeal gazetedir. 

ltalya'yı 
ltalya Kralı Ingiltere KralınaGön
derdiği Mektupta Ne Demiş ? 

Belçika Kralı da, Mussolini'nin Düo
yanın Rahatini Bozacak Bir iş Yapma
sına Meydan Verilmemesini istemiş! --Ayni Zamanda Petrol Ambargosunun Yağmur Mevsi

minden Evvel Tatbik Edilmemesini Rica Etmiş! 
Parlı 1 ( A.A ) - On ga· 

aeteal yazıyor: 

Belçika krahnın bıll baz.rda 
lnglltcre'dekl ikameti bnodıo 
e relld ikametinden dıba H 

bir ehemmiyet arzetmektedir. 

Bununla beraber mG11rlleyhfa 
İngiliz blkdmetlac iaıh etmlt 
olduğu tezleri mldafaa eımlt 
olduğa ZIDDolanmaktadar. 

Belçika krah llk slyarellnde 
İngiltere krahaa, hal ya kralı . 
nıo bir mektubunu gôtGrmilt 
diye bir · rlYByet vardır. Da 
mektupta lng\ltere'nln gerek 
•ecri tedbirleri tıtblk: etmek ve 

gerek ltılyı'yı ıonıoz bir mu· 
barebede keadlıini ıüketmek:I 

nllyettne diltilrmek aoretllel 
ltalya'1• anmldue iar~tte her 
çue1e bat•armak ...tyedae 
dlftlrmemek bygaıa lıbar edil· 
mekte idi. 

lngiliz 1'ralı Corç 

Üçlnetl Leopoldan mekto· 
bana ı•Uaee; ba mektabaa p· 
yet kıaa olda~a u yalnız pet· 

Mısır'da egdiseler Devamda: 

Nümayişçiler Bağırıyor
lar: Kahrolsun lngilizler! 
iki Bin Talebe, M. Eden Bize is

tiklalimizi Vermelidir! Dediler. 

Muır da talebe nıimaJİŞİ 
Parle 1 (R•dyo) - Kahl mleeelf hidlıeler olmamıe, ha 

rı·'den bildlrtllyor: ıebeple pollı mGdabale etme· 
Talebeden mOrekkeb kuv mittir. 

~ ... 11 l>lr grub Clze'don K•hl Boaanla beraber, yeni Dil· 

rt-'ye bmr"ket f'lml,ılr. Zabııa, mayitlere latlsn ururldlr. 
Kablre'ola bpıl1rın.J• mevki Pollı, Dımalek kôprlılnl 

"lmııtır. muhd11a ıltına almııtır. 
Ba gruptan ba~ka iki bin K.ahlre'de muhtelif semtlerde 

.t•lebe daha K..-blre'derı: de nlmayltler yıpılmııbr. 
- lıtlkltl lıterii! Eden bize Bu nflmayltler ar11ıada halk· 

iıttlldlllmtll nrmelidlr!. Diye tan bir çok klmaeler bolun· 
h•lthnk alma1lt J•pmııtır. moı n: 

.8a nlmaftt tamamea lagll · - &ahroltun lnglllaler! Dl· •ere...,._,. olmattaı. Fıbt - Sonu • ncü ıahifede -

rol Gmerıa, ambargo koalbll 
ıuretlle yapdıcak seerl _tedbir· 
Jertn hallb11ırda zapıeclllmeıl 
pek mfttkill olın ltalyıp ef ki· 
rıumomlyeılai çJleden çıkarmı· 
mık için yığmml1r mnılmln· 
den enel tatbik .,dllmemealal 
•e bu ıaretle M. Muuollnl'nla 
bftUlo dftnyanıa lıdnhadnl 
ıelbedecek ıarette bir makabe· 
leye kılluımauna meydın .e 
rllmemeılnl lemenal etmektedir. 

Belçika kralının, Belçika hl· 
bil metinin Lokarno maabede
nımeılal lmsa etmlt bir devlet 
elfatlle Almıoya ile mlzıker1tla 
bulunmak ıuretlndekl Belçika 
hariciye n .. zırıoın noktat naza· 

nnı müzıharet etmlt olduğu 

zannolunmak tadır. 

-------- - --
Fransa'da Büdce işleri 

8üdçe Nihayet 
Oüu Kabul E(lildi 

-,-·•---
Paris, l (Radyo) - Avao ve 

meh"usan meclisleri, devreni~ biıa· 
mınrl.rn evrl biilçPoİn tasdiki iı;in 

ıoplanmı~lar fakat gece yarısına 

kadar hiçlJir karar verememişler, 
aı11·11k hu sııhab kabul kararı ver· 

lmiıler ve buoılao ıoora mccli9 tatil 
edilmittir. Kabul karuı saat 8,30 da 
verilmi§tİr. 

Baıçe 40 milyar tı'raok irad ve 
ayni miktarda masraftan ibareuir .. 
Bütçe mütevaziodir. 

Mecliı, 1936 Kiounauninin 
14 inde tekrar toplan•caktır. 

Beyaz Ruslar Hudud 
Haricine Çıkarılacak 

l•tınbol, 1 (Ôsel) - GGrft· 
len IGıom berine ıtmdlye ka· 
dar lıtanbal'da oturmakta ha· 
laaan beyu Raı'l.rıa, badad 
harici~· çwkanlmal1rı kınrt.ı. 

tı~lflır. 

Teı.r on: 2776 

Bir Ingiliz Uçağı .. 

Iskenderiye Açıklarında Denize 
Dilşttt. 

Protesto Etti .. 
lsveç, lıalyan bombar
dımanını protesto etti 

lsveç'te 
ltalya'ya 
Karşı lnf ial! 

Italya Aleyhine 
Nflmayişl~r Yapıldı. 

Sıokholnı 1 (Radyo) - Ha· 
be,isıan 'daki ısveç Kızılhaç 

heyetinin bombardıman facia· 
sı bütün /sveç'i ınaıem içinde 
bırakmıştır. Dün h-ırtarafta 

bayrnklar .rarıya kadar çe· 
ltilmiıtir. lsveç dıı bakanlığı· 
nın, bombardıman hakkında 
Roma' dan istediği molUmaı 

lumQz verilmemiştir. 

lsve.ç hükılmttıi, 8oyri as· 
keri olan Dole mıntakaıının 

bombOTdıman edilFMsirıi ulus 
lar sosyetesi neıdinde proıes 
ıo eımiJtir. 

Sıokholm 'de lıalya aley· 
hine namayiıler yapılmıştır. 

Gaseıeler il4veler neşrederek 
bombardıman hakkında mu 
fmsal malumat vermekte·. 
dirıer. 

Son Bombardımanda Yal
nız Bir Doktor Mu ölmftş? 

Habeş imparatoru, ltal
ya 'yı Protesto Etti. 

Bombardımanları (Caniyane işler) 

Olarak Tavsif Etti Ve ltalyan'larin 
Zehirli Gaz Kullandıklarını Bildirdi 

Necaşi, lıll#!ç hükumetine 
bir ımiyeı telgrafı gönder· Habeş imparatoru 
mıpiı. Romı, 1 (Radyo) - Adlı \ İmparator BaUe telA•lye la• 

\_ Ababa'dan blldlrlllyor: - Sonu 4. nctı sahifede -
........................................................ ~ .................................... .., .............................................. . 

Kültürpark'ın Temelleri 
Dün Törenle Atıldı. 

--~~----------~-Tor k - Sovyet Dostluğu Alkışlandı. Şarhay Bir Söylev 
Vererek Kolıorparkta Neler YapılacağınılAnlattı. 

Kültürpark temel atma töreninden intibalar: ilbay Fazlı Güleç temeli aıarken; törende luJDI' 

bulunanlar, Behçet U:. söylevini veriyor: park snhası, şarbay temeli atıyor .. 
Yaagıa yerlal bir m•mareye park) ıa temel aımı tGreni db ltdrak için gelen &.ak pe .. .-,.._. 

çnlreeek .e ıehrla bGtb çir· IUl 15 de bllJlk teıahlraıla çokın. 
klallklerlDI orı.dua blchncak yapalmııtır. TOren mClnuebetlle K6lt6r park allhaa •e .. 
balaf•n• J•rlerliae t.lltlr e1er· .. l..U1eoe buul UTeıl7eler alaa• giden doktor 11 ..... 
leıl lkllle ..._k .._ (&aklı a...a e4ila..dill Wdl ıor... - Sonu 1 ndi """! .. 
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. ngiliz Veliahdı 
Niçin Evlenmiyormuş? 

Çünkü Bir Falcıya inanmış, Otura
cağı Tahtı Düşünüyormuş. 

Velialıd bir~ teftişte .• 

Bııttın İoglltere'de, vakit va· - E•et. Bonon sebebi ıo· 
kit tazelenen bir mes'ele ve dor: Prens Dö Gal bDyflk 

bir dert vardır. Bu da: seyıhetlerloden birisi eeoaaındı 
4 l ya§ına geldiği halde veli· Hindli bl r falcının bir falının 

abd prens DO Gal oe için ev· ~ayanı hayret surette çıktığını 
lenmlyor?. Davaeıdır. görmOı ve hayretler içinde 

Mum~flh, bu dava birazda kalmıştır. Bonon ftzerine mu· 
beynelmilel bir merak: mev- kadderatı bıkkındı ba fakirden 
zoa olmoı~ıor!. 

Evet, cihanın eo boyak, 

480 milyon ofifuslo bir İmpa 
ratorlnğao tahtına geçecek olan 
bo prene ne için evlenmedi? 
~e için evlenmiyor? 

loglhere'de bir kısım halk, 
Prens DO Gal'ln ademi lktl· 

dara mOhtelA olduğundan hah· 
eeder. Fakat bo tahmin fazla 
taraftar bulmamıştır. 

Bir kısmı, Prens 30 yaşına 

geldikten sonra evleneceğini 

tahmin ettiler. Bir rivayete 
göre Prens böyle blrşey söy· 

lflmlş!. 

Fakat 30 yaşına gtrell 11 
sene olduğa halde İngiliz veli· 

abdı henftz evlenmeml§tlr. Ol· 
ğer bir tahmine göre de Dnk 
dô Kent'ten veya Dftk dô 

Glocester'den yani kardeşlt rln· 

den sonra evlenecek olan prens, 

bekAr kalmakta hAIA lnıd et· 
mektedlr. 

Geçenlerde, prensin yakın 

dostlarından birisi. hlr Fransız 

gazete mubablrfnı bu husosıa 

bazı 1fş111tta balonmuş ve bu 

mee'ele de biraz tenevvür 

etmiştir. Bo mOIAkatı biz de 
nıldedlyoroz: 

Veliahdın evlenmemesi 
eebeblerl hakkında söylenen 

sözler esassızdır, diyorsunuz 
değil mi? 

- Evet. Vellahd evlenmek 

arznaonda olmakla beraber, 

raktln geçtiğine kanidir. 

- iyi amma... On sene, on 

beş sene evvel vakit geçmiş 

ıddoluoamazdı. Bu zamanlarda 
e9lenmemesl her halde bir ee· 

bebe mOstenld olacakhr. 

malumat teıemlı 'e bu fakir: 
.. asıletmeıbın bayatı maalesef 

yarım aeırdan fazlı eOrmlye· 

cektlr. Bundan başka, asalet· 

meabın nlenmesl, b1&0edan için 
tellf lııl mGmkDn olmıyın bir 

mateme meb'de olacaktır.,, de 

mlştlr. 1~te bonon itin prens 
Dö Gal ellenmekten kıt'I ıa· 
rette vaz 1:ecmlştlr. 

- Yırım aııırdlD fazlı ya· 
ıamaaıaldı nlenmemek arısın· 
dakl münaeebet? 

- Çok bOyflkUlr! Prene 
evlenirse, eeklz on sene sonra 

öldöğQ vakit lnğillz tahtı kil· 

çOk çocuklar elinde kalacak 

demektir! Bonon lçlo, prenı 
Dö Gal kral olduk.tın ıoara, 
ölOmOnde İoıllh: tahtının kar· 

de~i rnık: Dö Yorka kalmasını 
temin edecek bu ıoretle İngiliz 

tabtımn reıld ellerde kalmasını 
temin etmiş olıcakur! 

- Prens kadınlardan hoı · 
laoır mı? 

-Tabii hoolınır. Yirmi sene 
içinde dört, beş aşk mıceraeı 
geçirmiştir. BattA bir P..us 

prcneeslle evlenmek derecesinde 

sevlşmlotlr. Fakat mahud fal· 
cının sözleri ak.lana gelince, 

bo mOnasebett bir anda kesmlı 
ve uzun seyahatlerinden biri · 
eine cıkmııtırl 

Bora 
Don yılbaşı olmak mOnaee· 

betile borsa kapalı idi. Bonon 
için hiçbir muamele olmamıştır. 

Kambiyo - DDo yılbaşı ol 
mak itibarile cihan borsaları 
tatil olduğundan kambiyo ve 

eehım tfl1graf ları gelmemletlr. 
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12 Adada Süel Hazırlıklar Başlafilıştır Karol ______________________ .. ____________________ ___ 

Italyan'lar, 250 Tayyare Getirmişler, Muhtelif 
Yerlerde Karargahlar KurmuŞ,lardır. 

Londra, 1 (Radyo) - Deyll Telgraf gazeteılne Atlna'dan bildiriliyor: 12 Adadan Yonınlıta· 

nı gelen yolcolarm anlattıklarına gGre; İtalyanlar, logtltere'nln Mısardıkl hararhklarını knııhk 
olmak Ozere adalarda lSnemlf faaliyete geçmişlerdir. Rıdoı ve Leroı ac111ında 50 bin klşlUk bir 

ordu hazır bulunmaktadır. 
12 Ada sularında 4 harp zırbhsı, 17 torpido ve 18 denizaltı gemisi mdıahede olunmoştor. 

Adalardaki m'ubtellf karırgAbları 250 tayyare getlrllmlttlr. Leroııa ve Rıdoı ıdaelle df~er iki ada· 

ya dçer yftz ton ~az çıkarılmıştır. Burada yeniden dç telshı lıtaayonu korulmoştur. Rıdoa ve 

Leroe'on ydluek dağlarına uzan çıpta toplar yerle~tlrJlmleılr. 
Ada Umınlırandan bir k11n11 mıln dökdlmek euretlle bpıdılmıı ve muhafaza altına ılınmııtır. 

Adı ıolaranda balıkçılık edenler buralardan ozaklııtmlmıılırdar. 

Siyasal Bir 
Söylev Verdi. 

Bilkree, l ( Radyo ) - Ro 
manya Kralı Karol, parlAmento 

ve .Ayan azaları huzurunda bir 

ınylev vermiş ve dOoya ıhVM 
llnden h•bıederek, 1936 yılı 

içinde anlatın konetlenmeel 

dmtdlnf gôetermlotlr. 

Zehirli Gaz
lardan Korunma 

Bir Iııgiliz Muallimler ve D 1 Mekteplerde Ders 
UÇeDt er Olarak Okutulacak. 

Posta Tayyaresi 

Akdeniz'de DoşUi 
Londrı l (Radyo) - lngt. 

Ilı lına f llosona mensab fakat 

ban poıtılırı yıpmıktı olan 

bir tayyare, Akdenlıe dDş 

mdotOr. 
Tayyarede dört klol bulun 

makta idi. Bunlardan yalnız 

pilot Vlsyon'un korıulduğn ve 
yolcolırın 4klbetlnden haber 

olmadığı ınlışılmıktıdar: 
Tıyyıredeki yolcu miktarı 

dı henClz mahlm de~lldlr. 

Londra 1 (Rıd yo) - Bren· 
dizi hartum seferini yapın 

İngiliz yolcu tayyaresi, leken· 

derlye'ye varmadın enel deni · 

ze dOşmOıtOr. Tayyarede bula· 

uan onlkl yolcudan hiçbiri 

knrtolamımıohr. Tayyare ıon 

ılstem ve aç motôrUı idi. Yo· 
lana defam ederken, ne telsiz 

ve ne de radyo ile bir tehlike 
işareti vermiştir. 

Londra l (Rıdyo) - Tayyı· 
re, İskeoderlyeden 20 mil 

uzakta bolbnmuıtar. Tayyare 

komındını Vllaon yaralı ola.ıık 

bir İngiliz harp gemlıtne kıl · 
dırılmııtır. 

S. Rusya'nın 
Bir Protestosu •. 

Moııkova, l ( Radyo ) - Taı 

Ajanıı, Sovyet hariciye komiıerliği· 
oio Uluelar ıoıyetcsine gönderdiği 

bir nota ile Uragvay bflkdmetinin 
hareketini paktın 11 inci mıddeııi· 
oin 2 inci paragraf i mucibince pro
teato etmektedir. 

Sovyetler ayni umanda Uraı;• 

vay hüktimetinin Uluslar soeyeteei 
paktın J 2 inci maddesi mucibince, 
pakıa muhalif hareket euiğino na· 
zan dikkatı celbetmekte ve hotbe· 
hod mfiaascbatı kesmeden evel ıoı· 
yete hükum komisyonuna mürac1at1 
icabettiğini bildirmektedir. 

Araştırmalar 

Boşa Gidiyor 
Parlı 1 (Radyo) - Ologa· 

zl'den uçtuktan eonra bir dahı 

görflnmeyen meobor FHDlll 

mflelllll (Marsel Predo) non 

tıyyareıl için esaıılı arıotırmalar 

yapıldığı halde henflz bir ıey 

balonamamııtır. 

------- Ankara, 1 (Özal) - Zebtrlt 

Muallimlerin Kıdem Zammı ve Du- gazlardan korunma, mekteplerde 
talebeye bir dere olarak okotu· 

çentlerin Terf ihi. lıcaktır. Do husuatakt neşriyat, 
Költdr Bakanlığınca tanzim 
edilecek Te moalllmler ba neı· 

rlyıt eaaslırı dıhtllnde çocuk· 

lıra tayyarecilik, gaz, hın mfl· 
dafıHı ve ılre gibi mahimıt 

'ereceklerdir. 

Ankara, 1 (ÔaeJ) - KıdefD zammına lıtlhkık k111nmıı olan 
muallimler lçla herşeyden enci bir teftiş yoklımaııı yapılmal!l 

ve neticeye gôre hareket edilmesi kararlııtırılmııhr. Ünhereltede 
bolonın doçentlerin terf lhl hakkındaki kanon lAyfbaaı da Kı · 

mutaya verllml1Jtlr. 

••• 
Büyük ikramiye Yüzün- Alman Elçisi 

Bade Şehrine Gö-

den Bir Genç Delirdi 
Kazananlar Bir Doktorla iki As
keri Lisenin Müşterek Biletleridir 

İstanbul 1 (ôzel) - bOO bin liralık bftyllk ikramiye ıehrl · 
mlzde doktor Feyzi ile Kuleli ve Maltepe askeri llseleılnlo mOt 
terek biletlerine çıkmıştır. 

Ekrem namında bir genç de bayak ikramiyenin kendlılne 

dDetOğdoa sanarak mdv11eneıılnl bozmoa; 
- Beşyilz bin lirayı kazandım! 

DIJe diye abuk 11bok sôylenmeğe bışlamışhr. 

••• 
Beşiktaş ikinci Oyunda 
2 1 Mağhib Oldu .. 

lıtınbol 1 (ôı.,1) - Atlna'dı bulunan Beılktıa takımımız 
dfln ikinci macıoı yapmıt ve Panatlnılkos tıkımı ile kareılıı· 

mıetır. Neticede maç& 2· l kaybetmiştir. Oyun çok zevkli ve bey· 

oınlı geçmiş ve takımımız çok takdir edilmiştir. İlk dene O O 
berabere bltmlıtlr. İkinci haltıyımında ilk beı dakikasında her 

iki takım birer eayı çıkarmıolardır. Yanın takımı haftıyımıa bit· 

meslne beı dakika varken ikinci gola çıkarmııtar. 

Pınatlnalkos, Ynnanletaiı oımplyonndar n Yonın mlllt takı · 

mını yedi oyonca Termekı~dlr. TanınOJıt Anopı takımları ile 

yaptığı birçok temaelardı munf fıkıyetler kHınmııtır. 

• •• 
Moskova'da Türk Resim 

Sergisi Açıldı .. 
-~~---------~~~ Merasim Parlak Oldu.Rusya Maar~f 

Komiseri Bir Söylev Verdi .. 
letıobol l (özel) - Moeko 

n'dı hazırlınmıı olan Tnrk 

resim eerglııl, bflydk elçilik er· 

kioa •e memleke.lmlzden giden 

meb'oı ve resııamların hozorlle 

dOo ıçılmııtır. Bu mGnaae· 

betle Sovyet Rusya mearlf ko 

mlıerl bir natuk vermiştir. 

Açılma meraelml çok eamimi 

ye parlak olmoıtur. Bu md· 

naeebetle TOrk-Ruı hars ve eı· 

nat mdnasebetlerlndeu, Tdrkl· 

ye'dekl reelm ııan'atl hareketle· 

cinden bahsedilmiştir. 

tftrillOb Defnedilecek. 
Pırla, ! (Radyo) - Dtln 

vefat eden Almanyı'nın Pırlı 

elçlal Rolan Keeter'ln cen11eol, 

Noll Amerikan baatınealnden 

Alman aefarelhaneıfne aıkledil· 

mletlr. Cenaze, birkaç gtlo sefa· 

rethanede kıldıktan sonra Al· 

manya'nın Bıde vehrlue gOtD· 

IOb yıkılıcakur. 
Franaa'oın Berlln eefaretlne 

mensub bayak rfltbede bir me· 

mor, cenazeyi ılmık Gzere 

Berlln'den Pırlı'e bueket et· 

mlıtlr. 

Azerbaycan 'ın 
15inci Yıldönümü 

Moıkon, 1 (Radyo) - T11 
Ajanıındau; 

So,yet milmeııaUlerl, A11rbay· 

can Comortyetlnln 15 inci yıl· 
d6nftmftnd kutlolamıolardır. 

Stalln ve arkadaşları Amer· 

baycan işçilerine bir telgraf 

göndererek eelamlarnu blldlr

mfelerdlr. 

Kral Jorj 
Ve Başbakan Demir· 
cisin Beyannameleri. 

Parlıı, l (Radyo) - Atlna· 
dan haber verlllyor; 

Yunan Kralı, yılbaeı m~o•· 

sebetlle Yanın mllletlrıe bltı· 

ben bir beyanname neşretmiş 

ve tttbtı döndftğıl günden beri 

Yunanl!i'lan'ın istik.hali ve iyi· 
Uğl için çalışmaktan bir dakika 

!ille geri kalmadığını ve halkın, 
kendisini taklb etmesini istedi· 

~l .,i blldirmlıtlr. 

~~==================-~--~~~~--::--~~~~~--~~~~---~~-~---~-=== 

1935 Sinema dünyasının en gOzel ve eo hilyilk filmi 

Moııkova, l (A.A) -· Modern 

Tork resmi serglel don borada 

açılmııtır. Sergide 33 reesıamı 

ıld 78 eser vardır. Serginin 

kGşadında; Bobnof, Llt•lnof, 

Mareııl Bodennl, Dış tecim ko 
mlser muavini Ellava, elçiler 

ve Sovyet ve yabancı baeın mü· 
me11illeri hazır boloomuştur. 

Kraldan ııonra başbakan De· 

mlrcls te bir beyanname nee· 
relmlo, bo kadar maceralardan 

ıonrı rehberini bolın Yonın 

olusunun, bundan ıoora ahenk, 

medeniyet ve emniyet lçlndd 

yaeıyacağını bildirmiştir. 

~1 SEN DUL • 
...m ~IAUllICE ,., _________ , ___ _ CHEV ALIER • JANETTE MA~DONALLD 

Ayrıca: Paraınunt Jurnal ve Berlin Senfonik orkestrası tarafından 

BogOa m tlneleıden 
itibaren 

Vagner'in TANHAVZER üvertQril 

EILHAMRA Söırnemason<dla 

Sergiyi Vokıı baıkan ve.kili 

Cermlavıkl açmıo ve Sovyet te · 

ıekkalleıl nimını e IAmlımıfır. 

İbrahim Çılh, serginin mtı· 
rettlblerlnln gösterdikleri ml•ı· 
flrpenerllkten dolayı teşekkfir 

etmiştir. 

SelAb Ctmcoı; serginin Tt\rk 

cumurlyelloln bdyük doetn So•· 
yet Ruıya'nıo merkezinde açı· 

lııının ehemmiyetli bir hAdlse 

olduğunu keydeylemlştlr. 

Arcleıler kooperatif I başkanı 

Slhlnskl, Sovyet artletlerloln 

hararetli aelamlerım bUdlrmlı 

ve bu eerglnln iki memleket 

ırtlıtlerl araeıoda dt!nmh bir 

mt.ioaeebata ba~la11gıc olacağı 

kınaatıoı izhar etmlt•lr. 

I 



Çimdikler 

Talih 
Yılbaeı geldi, geçti. Den, 

manbka dayanmıyen itikatlar· 

dao ho~lanmam. Yılba~ıoda ta· 

Ub denemek denilen marlfe 
tlo de, komar Ostadları tara 

landan diğer insanlara karşı 
kurulmuş mfikemmel bir tuzak 

olduğuna anllm. Ve bu tuzak, 
yavaş yavaş Adet olup çı mış, 

bmş1mıza debelbş o\moştur ... 
MBBmafib, bazı ah\ale ha· 

karık llifolsun, diye talihler 

el rafında koouşoblllrf z. Dele 

kahvehane öşelerfodekller lçto 

hundan mükemmel mevzu ola· 
maz. 

Dnn ANADOLU'yu okurken 

şöyle bir haber sördOm; 

DlvAla bir korı, koca, mab 

keme ealonooda avukatlarını 
damekılh döğmüşler .. 

- Eyvah ·Dedim zavallı 

avukat, bir yıl dayak ylylp 
doracuk! • 

Banu doyan bir rkadaşım 
114ve etti: · 

- Ayni talih, Izmir'deki 
futbol hakemlerinin de alnına 
yazılmıştır.. Sahada epfce to 

kat sesi duyaca~ız . 
Gene gazeteye bakıyorum: 
M. Lsval eon defa Fransız 

meclhlod~ hlmad alırken bir 

takım rey katakullileri olmuş 
Anlatemız ya, elçabukluğuna 
gelmiş.. Fakat şl dl mes'ele 

bir slyui skandal belinde or 

taya çıkmış bolonoyor. Yılbe 
şındıs bu marifetin ortaya çı . 

maeı, M. Lııval'm eandalyeslnln 
bacaklımmn kopmakta oldu 
ğona deltilet eder .. 

Gene yılbaşı grc~st, biz tab 

.lir amelesi, siz korllerimlzlo 

yOkeek hatırlan için, matbnnda 

pinekledik, ne evlerimize gide 

bildik, ne eğlence yerlerine .. 

Bizim patronan merhamet 

damarı tutmuş, bize bir ziyafet 
çekti. 

Hem ya7.dık, hem söyledik, 

hem içtik, hem e~lt>ndlk .. 
Bir arkada§ bana eordu: 

~ Bunun da mAnas nedir 
Çimdik? 

Cevab verdim .. 

- MAnı\sı şudur ki, bizim 
pıtrPn, bu eene bize mOtema 

diyen ziyafet verip duracak, 

içip egleof p yan geleceğiz. 
Ve bu cevabı doyan ttrka 

dışlar, hep bir ağızdan; 
- Amllllln! 

Diye bağmotılar. 
Bu arada, bizim Orhan Bnh 

ml'nla de ıallhl anlaşıldı. Bir 

ıat gelmiş, kendisine mezar 
taşı için rnanzum bir kllabe 
yazdırmış, parasını de vermlo .. 

Arkadaşlar; 

- İşte ·Dedi· en bftyftk ;a. 

llb! Şiir yazıyor, par11 kaıaoa · 
yor. Bizim bildi ğlmlz ise, şfilr· 

lerlu çoğanon şiirlerinden olm 

diye kadar tek metelik kızı 
nemadıkJarıdır. 

Bir arkada, Uıive etti: 

Kül ürparkın Temelleri Dün Törenle Atıldı. 
-Baştarafı lci sayfada

bey caddesi baştan başa milli 

parti bayraklarımızla silıılen · 

mi ti. KOlUlr parkın plAn ve 

resJmlerl için belediyece alsnda 

bit de baraka yaptırılmış, plan 

ve resimler bu baraka içinde 

bolaneu masalarlD üzerine, 

halkın gözn önftoe konmuoto. 

Törende vali Fazh Gfllt!Ç, 

mQ;tehkem mevki komutanı 

Gener l Keromeddio Kocaman, 

Jlvo komuiaill General Zeki, 

p rtl başkanı Yozgad aaylovı 

A vol Doğun, şarl:ıay .Hebçet Uz, 

M. Trentlyef, yar şarbay Soad 

Ynrdkoru, askeri erkan, vU~yet 
umumi mrcllel ve şehir meclisi 

Oyelerl, daireler tnftdürlerl, 

belediye 6mlr ve memurları ve 

kalabalık pekçok halk ile as 
kerf muzlka, mektebler talebesi 

' C. B. P. htmoyeslnde l~çl ve 

eennf birlikleri üyeleri hazır 

bulunmnolardır. 

Soot tam ) 5 te a~kert mu 

zlkanın çaldığı lstlklıil marşı 

ile törene başlanmıştır. Maro 

saygı ile dinlendi ve alanda 

hazırlanmış olun kürsüy~ çıkao 
şerha/ doktor Bebçd Uz mfile· 

addld defalar alk.ışloria kesilen 

bir söyle'f vermiştir. 

- Sey1D bem,ebriler; 

936 yılının ilk gfinQnde lzmlr 

ve Ege lçlo çok fcydoh ve he 

yırh btr l~e girişmiş buloooyo 

ruz . Borada şo gôrdüğOoO ge 

ntş yangın yerinin 360 bin 

metre murabbalık: kısmına ya 

pılacak KOltilrpark dn•orlarıoıo 

temelini atmak ve içi ne ağaç· 

:ıarmı dlkmeğe başfomak f çfo 

toplandık. Böylellkle lzmlr şehri 

içi o beş sene evvel dOşftoOp 
beledi ye f ldanh~ıoda ığaçlar1D1 

hazırladığımız ve hllhaeeı bir 

seneden beri ehemmi yede Oze· 

rinde durup yQrGdOğftmOz, plAo· 

lıştırdığımız (KOltilrpark) işine 
bllf U' başlamı bulunuyoruz. 

Nlçfn bu yeri seçttkP 

İzmir bayındırlık plAnlDda 

ayrılan park yeri altmıebln 

metre murabbaı idi: Gelecekte 

ki ihtiyaç için bu yeri dar ve 
kifayetsiz bularak teshlh ettir· 

dik. Belediyenin beonz satılma 

mı~ orealırını ilhe ederek 60 
blo metre murabbaıoı 360 bin 

metre murabbaına çıkardık. 

Eğer civarda bazı aatılmış arsa 

olmasaydı KtUıor parka 100 
bin metre murabbaı daha llAve 

çok iyi ve yerinde olacaktı. 

Bu yer; yalnız yıngın yeri· 

oin değil, lzmlr'ln dört tora 
fJDdan kolayhkla gelinebilir 

merkezi hl r vazl yettedlr. Yeni 

bayandırhk b61geslofo tam or 

tasında olduğa gibi Tllldllk, 

NomazgAb, B1tlhkoyo, Aemah 

mescit, Basmahane, Aleıncalr, 

birinci ve lldnbl kordondan 

da çok kolay ve yıkkın gell 
nebtlccek bir haldedir. 

Erkek ve kız Jlselerlnln eağ 
ve solda tablf birer budod tee 

kil etmesi, Gazi ilk: okuluna 

ve leçller mahalleeloe o kadar 

yakm olaou KOltQrparkın mAoa Bunlar da pek yakın zaman· bir yerlmbı olıcakbr. fete bft· 

ehemmiyet ve ltızumunu arhr· larda kendiliğinden halledllo· tfto bu kOltllrel lbtlyaç\arı tatmin 

maktadır. Yakında şurada bele · oek koçak arıa ltlerldlr. lıte edec~ğloden aıora KftltOrpark 

dlyenlzln çok ucuz bir f lat1e kiUtftrpark bu itibarla da iyi dedik. 

ve mekteb yapılmak Qzere ver bir rol oynamıı oluyor. Her hususta olduğa gibi 
dlğl genle sabada yalnız İz· Ne için KahOr park dedik? Knluır parkın plAnlarınlD ıoa 
mlr'Jn değll, btııOo Ege'nln S<'D beo yıl içinde park ve hatlarını hazırlamak n bazı 
genç kızlarının yetlştlrllect>AI yolları ağaçlama işi gözleri do esaelar nrmek suretiyle bu bu· 

"Kız eoetltOsO" binası da ko yoracak kadar vardır. Yer yer sosta çok deAerll yardımlarda 
rolaca\.hr. çocuk ve halk bahçeleri yapıldı, balanın muhterem Sovyet dost 

lanmıza ve onun ıehrlmiz mQ· 
Bo yer bir sene evvellsloe mezarlar parka çevrildi. Fakat meastll M. Aleksi Trentlyefe 

kadar yıkık dıvarlar, yer yer bunlar bu~Onfto nOfusuoı ve huzurunuzda teşekkilr etmekle 
çukurlar, kuyu ve bataklıklarla lhtly11çlır1na aslı kAfl değildir. bUhaesa bahtiyarım. 

çok korkunç ve aağlığa çok Halbuki biz nOfuıo gittikçe ÇO· "Yaeaem T6rk Sovyet dostla 
zarar veren bir yerdi. Borasını ğılan ve daha da çoğalacak ğo!" Borada halk yftksek seele: 

aüzcltmekle şehir için ettiğimiz olan yarınki fzmlr'J ve onun - Yaeasın So'fyet dnetları-
istlfıde, eehrln içindeki bflyftk çocaklarıoı elimize geçen bo mızı Diye bağırarak tezabftratta 

bataklığı kurulmakla başlıyor. fınattan fetffıde ederek dtıoOn· bulundular ve earbay sliyJevloe 

Tabakane deresini kovvetlt bir mek mecburiyetindeyiz. devam etti: 

lağım teokUAtlle deniz~ verdik, Tnrt comurlyetlnlo modern Arkadaelar; Senelerdenbeıl 
bu yukarıdan gelecek suların yürOyOşQne ayak oydurabllmek glirdtık ki İzmir; fovarı, fuvar 

hepsini denize götQrecek bir için f zmlr'lo vazifesinin ne ka da fzmlr'l sevdi. lzmlr'io fa· 
kablllyette yapılmıotır. dar çok ve ağır olduğunu he nrdın lsılfadcsl d6~Qnd0ğ0m0z 

GörOyo:aaanoz ki geçen sene pimiz biliriz. Alh yıldı prog· gibi seneler geçtikçe daha çok 

lerln korkunç manzarası yerine ramladığnınz kOhtırpırk; İzmir artıyor. Fovar yalnız İzmlr'lo 
1 hl i ı.ıebrlnln v• onu içinden •e dı· ve TQrklye'ain değil, Akdenls'fn mon e r ova manzarası geçm o .. ., .. 

de eo moHffık ve en felek 
bulunuyor. Burası davar ve tel tından ziyaret edeceklerin pek 

faları olabilecek bir yol tut 
ôrgOlerlle beraber m~ydano çok şeyler liğreoeceğl hareketli muo bolunuyoros. 
çıkdıktan, yoJJarını gösteren Ye mAoAh bir parkı olacaktır. İzmir ve TGrklye için bir 
ve sdeliy~n çealtll ağaçları dikli Y ılnız ağaç yeollllğl 'fe park kazanç olan bu favarla firftn · 

dikten, yer yer parklD tarhı ziyneti arhk yeni neılln lhtl· )erimizi tanıtmak ve ııatmak 
yapıldıktan ve 1 çtndeld bina yaçlar1Dı tatmin edemiyor ve istifadesinden başka bavaeı mo· 

larle eğlence yerleri hazırlan · gözft ile gôoftllerlnl doyurmu· tedil, gGoeşl ve meynsı bol, 
dıktsn sonra temamfle değloe· yor. Yeni nesil yetlotlrlr ve tarihi ve eski t'Bt'rlerle dolu 

cek, seyri ve gezllmtel doyol onları geleceğe hazırlarken bir lzmlr'I seyyah eehrl olarak la 

mıyocak Mr hal alacaktır. çok yenlliklerl de gôzöoGnde nıtacak "" bo yftzdeu de mem 

ikinci letlfademlz; K.nhor tutmak zorondayız. lekete ayrıca bir servet kaynağı 
parkın yangın yeri arealar1Dı Bebeklerimiz temiz havaeUe olacaktır. Utıyftk bir ıeneı "° 
ve bayıudırlığını daha derli bGyOdOklerl bu parktan her istikbal vadedea hôyle bir fo· 

topla bir hnle sokmuş o\ma yaşta istifade edecekler, genç· varı eskl dar ve bOyOıııeel ka 
bil olmayan bir yerde bırakmak 

eıdır. Etraf iyice tetkik edilecek ler ~poron her çeofdlnl ve doğra olamazdı. Onun için 1 
olursa, meydana getfrmeğe ça· oloul yflhek hedefinin tadını Eyldl 936 Arsıulusal tzmfr 
lıştığımız bo eserin, Jzmlrlo burada tatac1tklar, işçilerimizin 

fovannı KdltDrpark içindeki 
bayındırlı~• için ne kadar ve ıınıf kımızın gQıel ve genlı ve bertOrld bGyOmeğe 
isabetli ve yerinde olduğu der· terbiyevi eğlencelerle nodı· mGeald yt1rlerlnde hHırlayoruz 
hal teslim edlllr. manlarmı artıracaklar, daha Sayın hemeehrtler! 

Gazel ve modern evl~rle ıııs sağlam ve ne,'elf olacaklardır. Ba,lanan le zor ve mfthlm 

leneo yeni bir caddeden geçe Bir nevi nebatat bıbç~ıl nzl dlr. Yılnıı comarlyet Halk 
rek buraya geldik. Yer yer fedai de gôrececek olan bu parılelnln bizlerde yarattığı 

yOkselen oo binalara bakıoız. park çeeltll ağaçların bol ye· Hmlmlyet, ahenk ve ftragıth 

Banlar dört yıl içinde meyd4oa şHlik ve temtz haneı ve her çahıma yollarlle 'fe bOyftk 

gelen Comharlyet eeerlerfdlr. tGrlft gftzellllderl arasına yer ônderlmlzln her zaman içi 

lzmlr bunlara ekonomi Alemi yer yerleştirilen terbiye ve mlsde doİaoan ve yanan btıyOk 
nlo eo sıkıntalı zamınlımnda kftlttır miieıaeselerl, eğlence ve aıkı ve ytıkeek eeTgl ve 

ve sırf kendi paraelyle başardı. atıo yerleri, çocuk, bGyGk, blmayelerlle değerli baobakanı· 
Cumhuriyet mahalleıl adını fakir, orta, zengin, herkes için mız lımet İnGoiioGn dalma 
verdiğimiz şu iıçl nlerJnlo lıtlfadeyl moclb olacaktır. gGeterdlklerl yftkeek yardım ve 

buluodoğo sabaya bakınız! Bon 801481 KQlUlrpark, btıyilk lfttuflarllc hmlrln bu let de 

lar hüktlmetimfzln iyi tedbir· ve kOçtıklere çeşitli oyun yer· movaf faluyetle neticelenecektir. 

!eriyle gftn geçtikçe lnkloıf lerlle, yazlık ve kıolık yOıme Yaşasın Atatftrk! YaeHm 
eden n arsmlosal ekonomi hnozlarlle, tayyareden atlamak ismet İnönft, yaoaeın bGyQk 

Aleminde kazandığı emniyetli için yapılacak paraşftt kuleelle, Tftrk olusu!" 

ve eağlam mevkllle hergOn bt· herhangi bir teZ1hftr, yahod SGylevden eoara evvelden 
raz daha fazla refaha kavuıın temeU veyahod konf eranılarda açılmıo olan çukurlara ağaç 
halkımızın gelecekte gôsıere· letlfade edilecek açık anf he1trı dlkflmeğe baolandı. 
ceğl yenl yeni hamlelere en ile, Ege"oln 4rftnlerlnl slyarel· Vali, MG91abkem mnkl ko· 
gOzel bir lşıerettlr. çllerloe en ty bir oekllde liğ mutanı, Parti bıokanı, Şırbay, 

GOzcl Aokara'mızdan ıonra retecek, Ege ftrftnlerl mOıeılle, Sovyeı koneoluıu ve daha bir· 

İzmir ve diğer oehlrlerfmlzln nftfoeomuzon artmasına ve bal. çok zevat tarafl1rındao birer 

yab10C1 parasına ihtiyaç gôeter• kımızın daha sağlam kalmae1Da ağaç dlklldl ve birçok fotoğ 
meden ve hiçbir devirde görGl· hGytık yardımı dokunacak olan raf ller çekildi. 

memlş mndern bir bayındırhğa ve halkımııtı bulaşıcı h11talık · En son olarak parkı çevre· 

kavoomaları TOrk•ftn bay.odır· lardın 'fe çocuk dft1Grmenln lfyecek olan davarın temelatma 

hk bosoeuudakl ôxUl kablllye· • enahklarından oaeıl korunu· töreni yapıldı. Haıırlanmıo olan 

tini herkese gôıtermeğe kAfl· lacığını açık bir şekilde ôğre· bırç ve tıoları tlirende bolu· 

dlr. Biz bOtiln bunları cumu· tecek Hğlık mOzeıtle ve ban· nao hGyGklerlmfı temele attı · 

ılyet idaremize ve cumurlyet , ların hepsinden daha manalı lar, kurbanlar kealldl, mftzlka 

hftkumetlmlze borçluyuz. ve datfto olarak hazırlanacak İzmir marşını çaldı, tôren bitti. 

Şo gôrüleo kQçftk yerler, AtatOrk devrim mftzeslle her· Oıada toplıomıı olan fakir 

arhk yangın y~rlerl sayılamaz keeln koşup gideceği en cur.lp halka kurban etleri dığıtlldı. 

9Doşündftklerim ... " 
1 1 

ltalya Zordadır 
M. Mussollol'nln won nutku~ 

Babeı a kfrl har kltıaıo çetl~ 

bir eaf haya ı=trmealnln lraly~ 
tarafındı itiraf ve Uadeıldl~. 

Şu mubakkakt1r kla Jtalya\ 

elyl\et ve heynelmllel '1)0,k~· 

llttao bavke, cephede <le UQ\ 

doğunun "~ nodığımn ynzd 
beşini başıramamıv vo eçık lıil' 

tabirle muvıaf(ok olamamıştır, 

lio, dikkate şayan bir bAdl B 

dir. ÇOnkQ halyın kuvvetlt>rl, 

nihayet tekolğP-, bol vasıtalara, 

aeked bir dhlpUn ve terbiyeye 

lettoad cdlyorlaf'. Medeni bir 

adem1D mOk~mmel elldblar knl 

lanarak harbetmesl ile lpıldet 

bir cemiyet adamının hem de 

bir ook bam tf'likktler içinde 

yaşıyarak· en Adi vaeıte1arta 

mlidafaaya kalkı~maeı araeında 

tabii ve zaruri bir takım fark 

Jar vardır. 

O Babet neferi ki, ölOmden 

korkmadı~ı için, harb sabasm 

dı daha lada ôlmeğe mıbkum· 

dar. O İıalyan neferi ki. kah· 

ramaohğı en kuvvetli ellAhla· 

rına b ğlamıştır, mıoıık hl· 

barlyle. Banlaran verecekleri 

harpte de lklnclalnlo falkiyeti 

ve galebesi JAıuudır. Fakat va 

zlyet, aksinedir; 

balyao'Jar, tıyyarelcrl, tank· 

ları, topları, otomatik ellAbları 

ve motorlte edilmiş kuvvetleri 

ile Habeş topraklarında çok az 

bir mesafe alabllml,lerdlr. Hem 

de, karoılarında e!a9lı d llşman 

kunetlerl bulanmadığı halde .. 

Aylardanberf devam eden sa 

vaşın bu neticesi, halyı eüel 

makamlonnm ve devlet eef le 
rlnln maotıkından da koçamaz 

dı. Mareşal Döbono bo ıebrple 
Erltre'deu çekildi ve Badoğllo 

gôude.rlldl.. Buuon tesirleri işte 

şimdiye kadar gôrülmediğl gibi 

vaziyette aksine bir inkişaf baş 

ladı. 

İtalya sOel ve mtdeni preeti 

jloln kareısına çıkan bo çetin 

'fe eert •eziyet karıl"ında, nl· 

bayet M. Moesollnl'nln ICadeslle 

bir itiraf yapmıotır. 

İtalyan akınını durduran bıı 
kuvvet, Gyle ıaaıyorum ki, ea· 
dece Habeş'Ulerlu bir mfttear· 

rıza karşı vatıolaraoı korumak 

let melerJ dtğlldlr. Ç6nk0 Ha· 
beşfstın'da ntao eevglelnln Oı· 

tGnde başka bir hlı baki mdlr 
ve o da, tarihi İtalyan dGı 
manhğıdır. 

Ayrı ayrı mezh,.plerl, ayrı 

ayrı terbiye ve telıikkllere, bat· 

t4 ayu milliyet ve cemaat par· 

çalarma bağlı bulunan Babeo· 

ler, belki ba~ka bir mOtearrız 

karşJsında bu kadar kahraman 

keellmezlerdl. Fek.at taşıdıkları 

İtalyan dtıemaolığı duygusu, bu 

dağınık, gayri mfttecaola var· 

hklara blrd~nblre toplımıe ve 

lıılyao ordoeunuD karşısına 
dikmiştir. 

İtalya, hattl zecri tedbirler· 
den b"le earf1Dazar, muvaffak 

ol11bl mek için çok mHraf lara, 
b6yftk fedıkArlıklara mecbur· 

- Fakat şu var ki, Orhan 

Rahml'nin talibi mezar taşın 
dan açıldı., Tamam bir yıl. bu 

tıDlarla sarmaş dolaş olacağına 

göre, kendisini sıkı toteon! , 

YENi SENE 
.................................................. 

MftnHebetlle, lz~fr halkının TAYYARE s·ı NEMASI 
dur ve netice, gene istediği de· 
receyl bulımıyacaktır. BAdlde

nln lnkleıf ıarzı ve plılkolojfel 

bono g~aterlyor. 

Çimdi 
----~~~---~~~~~-

1 z mir, lstanbul 
Limanları 
Ekonomi Bakanlığına 
Bağlanm&k üzeredir. 

fetanbol, 1 (özel) - Liman 

mOdOrOmüz bogQo Ankara'ya 

hareket etmiştir. Bu gldle, ı,. 
tanbol ve lzmlr lfmaolermm 

Flnas bakanhgmdan almarak 

.Ekonomi Bakınhğına bağlan· 
ınaıı meı'eleal ile alıik:adard1r. 

teveccfth ve eevgulot kazanan 

Şükran borcunu ödeyebilmek y ~ 2 B •• •• k F • 1 • 
için bnyük fedakarlıklarla aı ın uyu . 1 ım 

Göstere· 
cektir. 

V on.der Bar Büyül~Ihtilal 
10 BftyOk yıldız ve 5000 gOzel kızın çevirdikleri bnl· Anne Bella llö Jean 

lı:alar f tıml. Mozlk, aok V6 heyecanı. bir 

Bugftn son defa olarak 

' ı•--------~ 't 

Monte 

Gabio'io tt.mıll ettikleri ıeneoln en çok 

btıyak f llml 

Kırüsto 
~ .................. ~ 

Orlıan Ralımi Gökçe 

Yalanmış 
Varşova, l (Radyo) Le· 

hletan hOkiiaıetl, bua kuvvet· 

lerlol Uluelar kurumu tımrlne 

verdiğini tekzip f'ylemektedlr. 

I Nöbetçi Eczaneler 1 
Bo akeam Kemeraltı'nda Hl· 

lal, GOzelyah'da Altıntaş, TU 

k.lllk'te Faik, Etrefpıoı'dı Eı· 

refpaea eczaneleri açıktır. 
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At s · n Hilkımi paratoru ııaıya'yı 
' Protesto Etti 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları 

BiRiNCi KISl.M - HiND YOLU 

Nıpolyon, genk ilyad ve 
gerek aı:ıked noktıılardan her 
aeyl, kendi tetkik etmek eartlle 
Ruzulsdı ve bu suretle de zafer 
bakkrnda1d ttlmadım, Barrae 
ta dahli olmak fizere beı di· 
rektöre de telkin etti. 

Şimdi, Napolyoo ile direk· 
törlerden Barrae'ı hu Uike 
ıdyafetln verildiği sıılonan biri· 
ılodekl hususi iv odasında, Oze· 

rlne bftyQk bir Mısır haritası 

serllmle bir masa ha§mda gö· 

rOyoruz!. 
Napolyon, Mısır seferi baş · 

komaodıını eıfatlle ve harita 
'flzerlode hareketin ıeklf nl, 
muhtemel saf balarını izah 

etti. 
Barras ortık tamomlle emin 

bir halde: 
- Tamamen emin bulana· 

yorum; sizin haldı oldağunozo 
tasdik mecburiyetindeyim. 

Dedi. 
General, Bnrras'a elini eaml· 

mlyetle uzattı. 

Şu anda, bu iki nafiz adam 
arasındaki slyast veya ıah_t 

rekabetler tamamen yok olmuş 
gibi idi. Barrae, dlrektoarı 

boğacak k abllf yette olan ve ay 
larca uzak diyarlarda çahıacak 

bu eli muhabbetle sıkmakla 

acele elli; ayol zamanda ba 

29 yaşındaki genç generalin 
dehaııoo hayran olmaktan dı 

kendisin! alamıyordu. 
Aralarında bir nevJ hattıvasıl 

olan Jozefine gelince, euanda 
iki rakibin aklından bile geç· 
mlyordo. İki nafiz adam bir· 
birlerinin elini sıkarken cidden 
memnun Jdller. Birisi, "Bizi 
artık taciz etmlyecek~ diğeri 

de "Bana artık biyanetllk yapa · 
mıyacak,. der gibiydi. 

Maeı fizerlndekl mQsıakbel 

hareklr haritasına bakarkeo; 

Napolyon zafer arkadoşlımna 

biran evvel kovuımık hevesin· 
de idi ve bonon için Barres'a: 

- Hemeehrl direktör ·dedi 
hanı daha baeka aôylf yecek 
blreeyler olmadığmı sanıyorum! 

Barrae: 

- Bir eözftm vır. Rica 
ederim!. 

Dedi. 

- Buyurunuz!. 
- Barbedeceğlnlz memleket 

diline adım akılla vAlnf bir 
adam aradığınızı haber aldım. 

- Evet .. , Vakıa bana birçok 
arabca bilenler arz ve teklif 
edildi, fakat bunlardan hlçblrlei 
benim telme gelmez. 

- ÇokAIA... Benim size bu 
hususta tavsiye 

birisi vardır. 

edebileceğim 

........................ , 
ANADOLU 

-------
Giinldk Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Baydar Rn~dü ÔKTEM 
Umumi neoriyat ve yazı işleri 

mfidilrfi: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir !hcinci Beyler eokağı 
C. Balk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Alu •yhgı 700, Oç 

aylığı 500 kuruştur. · 
Yahaocı memleketler için senelik 

abone Ocreti 27 liradu. 
Beryerde 5 Knruıtur. -IGtıon geçmio nüshalar 25 kun1ftur. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

- Ne iyi!. 
- Bu adam dinç n kavi, 

iyi terbiyeli, nemuslu ve çok 
mahlmoth bir adamdır. Aver· 
mtye mensob eski ve asli bir 
Ailenin çocoğodor. 1775 te 
bir aık macerası yQzftnden 
vatanım terke mecbur kalmıı, 
çok gezmle, şarkta bolonmof, 
Kahtre'de uzun maddet, lokı· 
14ba &adar kalmııtır. 

"Fraosa'ya Termldor nk'a· 
sındao sonra dönmftı ve bana 
kuzenlerimden birisinden çok 
kuvvetli bir tavalye ile mftra· 
caat etmfetir. Bo tanlyeyl ve· 
ren zat, cumurlyetçl Kont Ros 
tremak'tır. 

·•Kendisine verdiğim birkaç 
hl cidden iyi bir ıekllde ba· 
varmıetır. Bunan için, Mısır 
seferinde bftytik hizmetler ya· 
pablleceğlne emin bolanoyo
rum! 

- Bu ıatı bana hemen ıön. 
deriniz! 

- Size hemen takdim ede· 
bitirim! 

- Yokeı burada mıdır? 
- Yazıhanelerden blrlılade 

emir bekliyor. 
- Çığırlınız ! 
Direktör, Jr.:Qçftk bir çekiç 

ile gtlmilıten bir çanı bir de· 
fa vurdu; bir kapı açıldı; bir 
perdedar gôrtında. 

Barras: 

- Bana hemıehrl Leooar 
Brenoley'f gönderiniz! dedi. 

Biraz sonra, uıan boylu, 
genlı gmoıla, zamanı göre çok 
iyi glylnmlı bir adam, baroya 
girdi ve askert, mtUkt en mtl· 
hlm iki kudret( teD111l eden 

bo Ud adam ônande htırmet 
ile selıtm vererek dartla. 

Napolyon, bir kırtıl bakıılle 
bu adamı serf bir tetkikten 
geçirdi... ve, ilk hamlede bu 
adam hoeunı gltttl Ve bu pek 
ıabU Jdf. Çanko. bo adamda 

'ficut ve sıhhat kuvveti yerin· 
de ve yaztlııde de 'Zeki, Nml· 
mlyet ve sevimli bir hal vardı! 

Bir daklkaeını bile kaybet· 
mekten çok korkan general, 
doğrudan doğruya bu adıma: 

- Hemıehrl direktör Bar· 
ras hını ılzla iyi Arapça bil· 
dlğlnlzl ıGyledll dedi. 

- Evet ıeneral, ayol za. 
mıodı Tdrkçe 'e Fırfıl de 
bilirim 1 

- Size ihtiyacım olıcıktır ! 
- General... Size hizmet 

benim için bcıyok bir ıeref 

- Pek6lt. Yarın eabah iki· 
de beni harbiye dalreılode g6 
raooz. Size llzımgelen talimatı 

vereceğim. Baounla beraber, 
ılmdlden size söylemeliyim ki 
ben ılıden mutlak bir ketuml . 

yet isterim ! 
- Bir dllılz kadar ketum 

olacağımı elmdlden yemin ede· 
rf m, general! 

Napolyonan mOstakbel ter· 
cfimın ve zahiri · ki bizim ta . 
nıdığımız bemıehrl Lefukar'ı, 

mahud İngllfı cısosoodao baı· 
ka bir kimse değildi ! · Btç 
ilmld etmediği halde bGyftk 
bir itlmad lrazıtnmıetı. Ve her 
iki nftfozlu adımı htırmetle ıe· 
14mlıyarak çekildi. 

Ceneral: 
- Hakkınız var.. Bo genç 

hoşuma gitti! feime çok yarı · 
yacığını aaoıyoroml. Dedi 

Barrae, memnuu bir tavurlı: 

- Şimdi ezlz dostum. hı· 

laya letlrak edeblllrlz, dedi. 

- Sonu Vır -

....... 
- Baştarajı 1 inci sahifede -
rafından Uluslar soııyeıeelne 

gönderilen bir telgrafnamede, 
İtalyan tayyareleriolo Dolo'da 
gazlı bombalula taarruzların 

dan delayı vlddetll bir lisan 
kollanılmıı Ye bu hueket pro 

teıto edflml9tlr. 
Ba telgrafta verilen tafsllıtta 

glire Dr. Alemder'ln GldOğd 

blldlrllmektedfr. 80 ooretle 
ilk •erilen bıberlerln mftba· 
leğalı olduğu anlıtı'mııhr. 

Necıol, ktaunuevvel iptida· 
larında Desale'de ve Takeıa'da 
yapılın tayyare taarruzlarında 

,;azlı bombalar kullanıldığını da 

bildirmekte ve ltalyan'ların bu 
hareketini .. Cınlyıne itler» BU· 

retlle tavsif etmektedir. 
Romı, 1 (Radyo) - Adls 

Abıba'dan blldlrlliyor: 
Babe~ietan'da bulanın ineç 

eallbahmerf rehf, halyın toy· 
yarelerlıılo 11llblahmerlnl bom· 
bardıman ettikleri hakkındaki 
haberlerin mGhalegalı oldoğaoo 

ıliylemletlr. 

Bo hosoıta bir tebliğ neşr· 

edlleceğlnlde U&ve etmlttlr. 
İstanbul, 1 (Özel} - Neşre· 

dtleo lt1rlyan tebllğ1nde, cephe· 
lerde aeıl moh1reheJerlo onbet 
gtındenberl hatlamıt bulonduğo 

blldlrlliyor. 

Mısır'da Ha
diseler Devamda 

-Batı birinci aahlfede -

ye bağırmıelardır. 

Londra 1 (Radyo ) - Tay· 
mlıı gazeteıl, Mısır'd•kl İngiliz 
fewka16de komlıerlnln Nahııı 

pıea ile glirtıetil~aocı n görftt · 
me mnzoonun mtıttehlt Mısır 

cebbeıl tarafından İngiltere 
hftkdmetlne verilmek Gıere 

Mısır hakumetlne tndl edilen 

12 birinci kinun tarihli nota· 
nın teıkll ettiğini yazmaktadır. 

Fevkalade komlaer, ltılyan· 

Babeı lbtll4fı n İngiliz dıı 
bakanhğandakt değlelkllk dola· 
yıslle bo meı'elenlo tetkikinin 
kabil olmadığını ahval n za· 
man mftaald olduğa zaman 
tetkik edileceğini NahH paeaya 

blldJrmlıtlr. 

Kahire 1 (Radyo) - Royter 
muhabiri, yerli gaıetelerln Mı· 
11r hakumetlnln, 1930 muıhe· 
deıl projeelne dair olan tılebl · 

ne lngUtere'nln bu meselenin 
etraf lyle görDeOlmeıl için bir 
mftddet daha beklenUmeal ıar· 

tiyle munfakat ettiğini yaz. 
dıklarını bildiriyor. 

Ba projeye göre MIBlr MU· 
Jetler cemiyeti 11aeındın olmak 

için, hlzımgelen ıartları haiz 
mft!takbel bir millet olacak, 

ınc~k İngiltere bllhaesı mlllt 
mftdafaayı mfttealllk hızı mea'o· 
llyetlerl ftzerlnde bolundora 

Cıtktır. 

Kahire 1 (Rıdyo)- Talebe· 
den mDrekkeb bilyftk bir he· 
yet Onlveraheden hareket ede· 
rek Kahire tlzerloe yarDmeğe 

hıılamıştır. Nomayloçllerf lrar· 
ıılamak Gzere mQblm miktarda 
zabıta kunetl se•kedllmlıtlr. 

Kahire, 1 (Radyo) - Bey· 
nelmllel cerrahi kongresinin 
açılıea mGnaaebetlle tlolverıılteye 
gelen Nesim pışaoan otowoblll 
talebe tarafından mubaeara edil· 
mlı ve ha@ara uğratılmııtır. 

Talebe Nesim pıeadao, ya ıf yesal 
mahkO.mların af fedilmelerlnl •e 
yahutta kablnen!n letlfa et 

meıloJ lıteml2tfr. 

Habeşler, Italya ların hombardıma· 
nıoa Rağmen Eritre'de Her ·yor ar. 

----------------------ıı:m----------------------
Ş i re Bölgesinin, Tamamen Habeş Kuvvetlerinin Eline 

Geçtiği Hııher verilmektedir. 
Adls·Ababa 1 (A.A) - Ha 

bP.t kıt11h Erltre cephesinde 
halyan bombardımanı altında 

yevıı yanı,ı, kilometre kllomet· 
re ilerliyor. Şimdi Şlre b~lge · 

ılnlo hemen tamımen Babeı 

lerJo elinde olduğu blldlrllmek· 
tecllr. 

Son harplere g6re T•gre'nln 
yırm da Habee'lerdedlr. H•beı 
kavvetlerlnlo doruma vudur: 

Batı cenobonda, Medens ır· 

mağı bölgesinde, cenupta Kak 
elamo Abbl·Addl ve Makalle 
yakıoluında Habeı ordosonon 
eağ cenahı pddetll ve ileri 
doğru tezylk etmekte ve ordu· 
non kısmı kftllfal ise hareket· 
siz durmaktadır. 

Sağ ctınah Agula istikametin· 
de Dessle yolu Gzerlnde bu· 
loomaktadır. 

Bankalll bölgesinde ilahe., 
knnetlerlnln de 1ıı1yın maka 
vemetloe tesadQf etmeksizin 

ilerlediği bildiriliyor. 
Somıll cephesinde hayret 

edilecek bir eO.k\l.uet vardır. 

Y alnıs İtalyan tayyareleri çok 

faal blr haldedir. Tayyareler; 
Clboıl, Adle • Ababa demlryolo 
na kadar gelmişlerdir. lmpara· 
torun şimal cephesinde ıeya· 

hatloe devam edeceği blldfrll· 
mektedlr. 

Roma, 1 ( A.A) - Mıreıal 

Badoğllo telgraf la bildiriyor: 

Houen Halle'nln adıml1rlle 

Sultan SlvalodJnle'oln adamları 
İeılyan'Jtra mutav11t etmiş· 
lerdlr. 

Adlıı ·Ababı, 1 (Radyo) -
Necaşl Milletler cemiyetine gön· 

derdiği bir telgraf la, ltalyau 
uçıklarının Dabeyl bombar· 
dıman ederken zehirli gazlar 
kollanmıt oldoklartnı bildir· 
mektedlr. Heyetin bfttftn aza· 

B•D•n öldft~O hakkında ilk 
gelen haberlerin mObalegalı 

olduğu anlıeıhyor. Çanktl im· 
parator yalnız heyet relııloln 

ığır yaralı olduğunu n has 
taneye kaldırıldığını bildirmek· 
tedlr. imparator ltalyan'ların 

bu cenlyın' bareket'nl eahsen 
proteıto etmiştir. 

Stokbolm 1 (Radyo) - İs· 
veç Ajanıı bildiriyor: İsveç 
kızılbıç cemly..,tl hen6z bom· 
bardımın hıkkmda tafsllAt 

alamamıetır. Habeılstın'ın Adla 
Abıba konsolosu tayyare ile 
vak'a m11balllne gittiğini ve 
balen heyetle beraber bolun · 

da~uno telgrafla blldlrmietlr. 

Adlıı Ababı, (Radyo)- lsveç 
ıeyyar sıhhiye otomobillerinin 
bombardımanı, Habeılstın'da 

bolonrn ecnebi sıhhiye heyet 

lerl araeındr bftyak bir lnf lal 
uyandırmııtır. ineç kızılhıç 
murahhası, İtalyanların arıııu · 
losal ınlı11malatı bozmak sure· 
tile yıpmıı oldukları bu teca 
vftzOn ne tekilde proteıto edl · 

---- ---
Ntslm paşa, talebenin ho 

harekeılnl protesto için kon 
greye iştirak etmemlıtl..-. 

Kebire 1 (A.A) - lldbln 
talebe bir Alay teekli ederek 

tezahOratta bolunmoe. ve İogll · 
tere aleyhine bağırm~lardır. 

~ 

leceğlol, saraya giderek konuı 

moıtor. 

Adls·Ababa 1 (Rıdyo) 

ineç hükO.metlnln bara elçlel, 
İsveç hastanesinin bombardı 

manı hakkında hükumete ver · 
dlgl tafellatta, ilk haberlerin 
şltlrllmlş olduğunu ve neticeyi 
tamamen teıblt ettikten sonra 
ayrica haber nreceğlol bildir· 

mletlr. 

Adlıı·Ababa, 1 (Radyo) 
halyan'Jarıo, Raıı Mokketamn 
bulundogu mıntakay1 bombar· 
bardıman ederek boğucu gazlar 
attıkları n Ras Mokkeıa ordu· 
sonda maske olmadığından ona 

ltalyaolar 
Yağmur Mevsi· 
minde11 Evvel Ta· 
arruza Geçecekler. 

Londra 1 (Radyo) - Mor· 
nlng Post gazetesi, yıgmur 

mevsimi bıolamadan evvel İtal· 
yanlar1D Somali cebheslnde bft· 
ycık taarruza geçeceklerini ve 
Adls·Abob11 ile Fransız somallal 
arasındaki irtibatı kesmek için 
Harar'ı legaJe çalıeacaklarını 

yazmakta ve yerli aıkerlerln 

Erltre'den Somall'ye nakledil 
mekte oldoğano haber vermek· 

t fdlr. 

M. Makroyoal 

göre tertibat almak ızhrarıo<la 

kaldığı söyleniyor. Maamaf lh, 
cebhelerden gelen haberler gı yrl 

vazlhtlr. 

Romı, l (Radyo) - halyao· 
Jar; İsveç bastanesloin kasten 
bombardıman edllmedlğlol ve 
orada böyle bir hastanenin bo

lundoğandın İtalyan resmi ve 
askeri makamatının haberdar 
edilmediğini iddia edf yorlar. 

Clbotl 1 (Radyo) - Habeş 
hükumeti, tlmdlye kadar vu· 
kobnlau tecıvOzlerl nazarı dik· 
kate olarak kervanların, askeri 
kuvvetlerin refakatinde gidip 
gelmelerini emretoılıtlr. 

Bitler 
Yılbaşı Mfinasehetile 
Ordularına Hir 
Beyanname Neşretti. 

Berlio, 1 (Radyo) - Yeni 
ıene mfinasebetlle Alman co· 
morbaekenı M. Bitler, Alman 
kara ve deniz ordularına neş· 

reyledlğl bir beyannamede de· 
mektedlr ki: 

»Alman orduları dilnden çok 
daha kuvvetli bolonmoktedır. 

Yeni Alman ordusunun tesis 
ve talimine hizmet etmiş olan· 
iare teşekkOr ederim. 936 ııe· 

neıl için parolamız ıodur: Al· 
mın milletinin feerefl ve knv· 
vetl için dalma ileri!" 

Ambargo için Bir Ka· M. Laval 
nun Teklif Edecektir. ölen Alman Sefiri içi o 

V ıelngtoo, 1 (Radyo)- Mak· • 
roynıl, Comar hl'tkanlığı Bara· Tazıyette Bulundu. 
yında, comurbaıJklnı M. Roneh Parla 1 (Radyo) - M. La· 
ve dıı lılerl bakını M. Bol val, Alman ıefarethaneeloe gl· 

ile glirftıdtıkteo ıonra gazete· derek dtıo klinikte öleo sef lr 

ellere, kongreye, comorbaeka· M. Rolan Koeater'fn nfatl ha . 
nına batan mabarlb devletlere sebile taelyette bolunmueıur. 
giden, çelik, petrol ve saire Parla 1 ( A. A) - Gazeteler 
tızerlne ambargo koymık hakkı don ölen Alman ıeflrl M. K.o 
•eren bir kınan teklif ede· eııter bakkınpa hftrmetkArıne 
ceğlnl ıöylemletlr. yazılar yazmışlardır. Bu gaze· 

teler mdtevaf fınıo halef lolo 
Fon Rlbventıop olacağını kay· 

dedi yortu. 
Fransa'da 

Reisicumhurun Yeni 
Bayram Tebrikleri. 

Paıls 1 (Radyo) - Comar 
relel M. Lebron ba eabah nıec · 

llılerln, bakanların vesalr rica
lin yeni sen., tebriklerini ka · 
bol etmletlr. 

Bo resmi kabul teerlfat mu· 
clblnce saat 10,30 kabinenin, 
10,40 dı Ayın mümessilleri ve 
11 de meb'uean mQmesaUlerlnl 

kıbol suretlle olmue ve 11,20 
de Cumhur reis Ellr.e saraym· 
dıa ıyrılm)IJ Ayan ve meb'u· 
sanı ladel ziyaret etmletlr. 

Ayan ve meb'ueandan Elfze 
sarayını dönen M. Ltbrun 
ba.,bıkan M. Plyer Lnal'la 
b6tftn n11 ırlara, askeri ricaline 
•e saray erUmna mGkellef 
bir tlilen vermiştir. 

S. A. Vaşob 
l..ondra, 1 (Radyo) - Ku 

dOs'den bildiriliyor: lnglhe· 
re'nln Filistin ve maverıyışerla 

Ali komiseri Slr Artor Vaıob, 
yeniden nzlfeslne devam emrini 
almıştır. 

. Lindberg 
Nerede Oturacak?. 

Parla, l (Radyo) - Tayyı· 

reel Şırl Ltndberg bir mOddet 
için Akdenfz kıyılarında ika· 
met teıebbQeOnde bulunmoetor. 
Bonon için Nls ile Monte 
Karla arasında Glovlyo vlllA· 
sını klr1lamak Ozere pazarh~a 

glrlş'1'1ıtlr. 

Liodberg'ln hususi kitlbl 
miralay Gregorl, kendisini gö · 

rOb Llndberg h'!kkında izahat 
latlyen Fransız gazetecilerine 

Ltndberg'ln nerede balonda· 
ğono söylememlf, yalnız ken
disinin biraz istirahate muhtaç 

oldoğaoo bildirmekle iktifa ey· 

lemletlr. 

Bir Fransız 
Tayyaresi Düştü 

Londra, 1 (Radyo) - Ra· 
yan'dan haber verildiğine göre, 
bir Fransız yolcu tayyaresi 
düımü~tnr. Tayyareyi (Dösevon) 
adındı bir pilot idare ediyordu. 



2 -
Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı 

Sultan Hamid, haflyelt-rden 

mftrekkep adete hftyük bir 

urdu koştc! Bu baffyele•, mem 

leketln bertarafına dsğılmışlar, 
padişah nleyhlodekf f lklr ve 

cerey oları araştırmakta ve Ha 

mld'e bildirmekte idiler! 

Boflyeler tarafandoo Bomicl'e 
hergno kucak dolusu j uru al 

veriliyordu; bu eayede, Hamid 

memleket f çlndekl her hiidlse 

ve cereyandan bebeıdor olu 

yordu. Fa ar, Hamid bu haf 1-
yelere de emtn değildi, çllokO 

hsyatıoa suikastlar hazırlandı 
ğını sanıyor, hayatı için çok 
korkuyordu. 

Bunun için binblr tedbire 

baıvurmuştu: Sarayın bahçeeln· . 

de, ağaçlar hında, havuzla be~· 
larında endlslnlo mumdan hey· 

kellerini yaptırmış ve en tabii 

bir şekilde yerleştirtmişti. Bun· 

dan maksad, sulkostçıları aldat· 

m ktıl Sol asd yapacaklar, Ha· 
mld bahçede bulunduğu zaman, 

bu mumdan heykelleri kendisi 

eanacaklır ve hedef ferine vara 
mıyacaklardı! 

Ba garJb tedbir, Bamld'fn 

hayatını muhafaza lçlo ne ka· 

dar delice tedbirlere başvurdu 
ğunun bir misalidir! 

Hamid, hayatında kendisine 
tam manaslle sadık bfr klmee 
bulamadığından dolayı çok mü . 
ıeeaslr idi. 

İşte hugiin de, snrayın hah 

çeef nde ve hattll sor oyın mer· 

mcr merdivenlerinden büyük 

dlvanhoneye çıkarken bonu dü 
§QnOyordn. 

Hamid, yukarı kata ~ıklığı 
vakit, kapı yanında nöbet bek· 

Uyen ihtiyar ve ıecrObe edllmle 

Arnnvud yerlere kadar f'ğlldl 
ve kendi ini se14mladı. 

Hamid, bu selamı gl>rmemlv 

gibi bereket etti; Bnnkar geniş 
ve aydınlık sofada eırafına bile 

bakmadan ilerledf; camlı, bfi· 
yük kapıya yakloş:nca durarak, 

arkasından bir gölge gibi ken 

dlelnl takip eden Ar p kölıoye: 
- Git bana Bosna misali 

gelir! 

Dedi. 

Ve sonra lldve etti: 

- Beni bOyilk halvet dl 

vanhaneslnde bulacaksın! Dedi. 

Kızlaroğneı yerden temenna 
alarak: 

- BaşOetüue şevketli Pa 
dlşahım!.. Dedi. 

Ve. . Arah çok büyük bir 
emir almış ve çok mfihf m bir 

iş için gidiyormuş gibi acele, 

acele yfirQdO; barem ile se· 

IAmlık: dairelerini ayıran kapı· 

nın önfine geldiği vakit durdu; 

bellndekl koşağn bağlı olan 

irice bir Mnahtan aldı; kapıyı 

açarak içeri girdi ve kapıyı 

dikkat ve itina ile tekrar 

klllıledl. 

Borası uzun ve yarı koroa· 

lık bir koridordu. Bu korldo 

run la nihayetinde de sene 

ayni şekilde karanhk bir oday· 

dı. Bo odada harem ağolımn· 

dan Anber ağa vardı. 

Anber ağo, içeri giren harem 

ağasına: 

- Ne var, ne oluyor? Yo 

verağa! Diye eordo. Şevkelm · 

ap hezretlerl döndOler mi? 

- Evet, Anber 11ğe .. Şev · 

kelli döndüler; şimdi yukarda· 

dırlar. Bana HOımn Misali ya

nına götürmeklfgtml emretti. 

Çok rica ederim benim gCizf'I 

Anber ığacığım, BftıınQ Mleah 

een haberdar et. ÇüııkQ ben 

çok yorğunum, burada biran 

olsan tellrabot etmek istiyorum. 

- Emredersin Yover ağacı· 

ğım! Hemen ~f mdl gider arza 
ou yerine gf tirlrlm. 

Anber ağa yon karanlık 

odadan çıktığı vakit, Arop h 

remıığoııı bir yer minderi fü:e 

rine hemt>o he~da, kararak 

oturtla. Başındaki uzun ve 

kıpkırmızı fesini çıkarıp yonı 

o koydu 

Ahında iri ter dsmlnları 

vardı. Cehloden çıkardığı iri 

kırmızı oıendllle teılerlni sil() 

rek: 

- Ooof. Allahım! Diye adete 

inledi. Bu bedbaht kulunu bu 

carıdın azad eyle! 

Bayatı hakkında bu bed du· 

adan eonra bir mnddet düşfin 
celi bil' tavır aldı; bu suretle 

kopı yoldaşı Anber ağanın av· 
delini bekledi! 

Yaver eğe, Sultan Hamid 

sarayının en maruf bir elması 

idi. Bsyotı hemen haşten·haoa 

saraylarda geçmişti. Kölelik 

eon'atının bak ile eriydi! Çocuk 

luğuodanberl saraylarda harem 

ağalığı yapmakta ve memleke 

tine dönmek f çln hiçbir fırsat 

elde edememişti. 

Zavallı Arab ... Babeşlstandao 

grtlrllmlştl! Seneler geçtikçe 

kudret ve nQfuzo artm% bu 

Eayede kdf l derecede mal ve 

mOlk sahibi olmuşta. Fakat 

kudr< t ve nüfazo arllıkça, zen· 

gin o)dukço, gam ve elemi lle 

artmıştı. Saroyın çok gfizel ka· 

dıolorı arasında kendisi ol çok 

bedbahd görüyordu. 

Hayatı baştan baoa gilzel, 

çok gOzd kadınlar arasında, 

fakat cinsi bir histen mahrum 

kalarak geçmişti. 

O zaman vakti hali yerinde 

her erkek İstanbul ve Oamınh 
ülkeelode dörde kadar kadın 

alablllrdl Yaver ağıdı para, 

mal ve mfilk var, fakat tek 

bir k .. dına sahih olabilmek ka· 

blllyetl yoktu. Bunun için, 
yftzlerce kadına sahih ve mRllk 

olan Hamldi son derecede kıe· 
kanıyordu! 

- Devam edecek -

Yılbaşı Gecesi 
61 Kişi Kumar 
Oynarken Tutuldu 

l.kl çeemellkte Kestelli cadde 

sinde Salih efendi hanmın bir 

odasında 2 kişi, elrket hanı 

içinde 6 kişi, İklçeşmellkte 

Hilmi ve Ahmedln bek4r oda 

sındo 16, Kemerde yeni mahal 

lede sokak orıaeında 2 kişi, 
Fevzlpaşa bulvarında 2 kişi, 

Keçecilerde İnkılıib soka· 
ğında bir aile evinde S kiıl, 
Peştemolcılarda bnynk kuzooğlu 
hanında 5 kişi, Keçeciler Sal· 

din yeni aile evinde 21 kişi 

muhtelif şekilde kumar oynar

ken tutulmuşlardır. Yakalanan 

kumarcılar 61 kleldlr. Tutulau 

para da 28 lira SH kuruetur. 

Kumarcılar bugQo adliyeye 

verileceklerdir. 

Hapi haneler 
Mütehassısı .. 

Şehrimize gelmiş olan Adliye 

vektiletl boplehaneler miltehas 

SIBl Mutahhar dün Ôdemle'e 

gitmiştir. Oradaki hapishanede 

ıetkller yapacaktır. 

Yeni Gençlik Teşkiliitı
nın .Esas arı Neferdir? 
Beden Terbiyesi Ve Atletizm ile Diğer 

Sporların Yeni Teşkilattaki Yerleri .• 

Yapılmasma tf'şehbüs edllrn 

yeni gençlik teşkiliitı hakkımla 

belediye reis muavini Suad 

Yurdkoru, gazelemlze şu dly~vdr 

bulnnmuşıur: 

- Pıutlmiz Türk gt'ncllgl 

nln hedtn trıblyf'~ ve spor 

olanıuda do yüksdıneelnl ,.e 

yurd rnf?dafeaııında t'D yOksek 

rendman vrrlcl keblllyeıe gel· 

meelnl trnılo edecrk esaslı ted 

bf rler f'trafında sra9tırmıtlar 

yapmaktadır. Hu mokllada Oç 

senedenberl muhtelif ecnebi 

mOtaboesıslarm f lklrlerl alınmı11 

ve Avropauıo birçok mekteb· 

leriode tetkikat yapılmıştır. 

Son karar verilmeden evvel 

bir kere de memleketimizde 

şimdiye kadar bu işle me,gol 

olanların mOtılea!lı alınmak mu 

vafık görnlerek: Ankara'da bir 

toplantı tertlb edildi. llk cel 

sede iş iki aaf haya ayrıldı; 

1 - Mekteplerde ve orduda 

spor. 

2 - Shll halk araeroda 
epor. 

Birinci kısmın orgıolzısyonu 

devlet., ald olduğundan bonon 

ftzerlnde durulmadı. !kinci kı 

sım ise, bugftnkO spor teşldl4 

tı.ı:ıııın yani TOrklye idman ce· 

mf yetlerl ini fakı ile ittifaka 

dahil bulunmıyao diğer huııuel 

kolOblerln iştigal sahalarına ta· 

allak etmektedir ki HIAhı •eya 

yeni bıotan tanzimi dOşQ.ofilen 

teşldlAt tı bodor. 

Ancak burada bir noktayı 

aydınlatmak lıizımdır: Parıl mlz 

bir taraf tan da yeni bir gençlik 

teşklJAtı projtııl ftzerlnde dur· 

maktadır. Bn teşkilat; ordu, 

mektepler ve shll balkı da lh 

liva etmek Ozere çok şumüllft 

olacak: ve gayesi TOrk gençliğini 

KültOr bakımındın bfitftn sa 

halarda çalıotırıcı ve yP.tlştlrlcl 

esasları ihtiva edecektir. 

Spor ıevkll&tı tae mOnbıeıran 

beden terbiyesi ve spor mevznu 

He alAkadar olub bunu ~ençllk 

teşkllattle karıştırmamalıdır. Fa 

kat ileride epor teşkllltı dı 

gençlik teşkll&tına bığlanıblle· 

cektlr. 

Mevzoo böylece tarif ettik· 

ten sonra Aokara'da toplanan 

ve bayramdan eonradı meealıılne 

~evam edecek: olan komisyonda 

ııpor teşkilatımız hakkında görO· 

şölenleri ve bu bahisteki şahsi 

flklrlerlml söyllyeylm: 

Komisyonda ıebartız ettirilen 

iki kanaat vardır. 

1 - Spor teşkllltımızın ana 

hatlarını bugünkü şekilde hı· 

rakwak ve lüzumlu taraf tarını 

ıelah etmek. 

2 - BugftokO teokllAtı bir 

tarafa bırakarak, battA lağvede· 

rek ihtiyaç ve maksada elveriş 

il ve yukarıdan atağıya doğru 

salahiyet tevzi eden yeni bir 

teşkilat kurmak. 

Birinci oekllde ısrar eden 

arkadaşlar bog6nk6 teşkllAtın 

lağvı teşkllAtr eeaııf ye kanonuna 

ve gençliğin kendi kendine 

ıe,ktl4tçılığa alışması bakımın· 

dan da cumorlyet ve demok· 

rasl prenelblerlne nygun dfiş 

mlyeceğl mtıtaleasındıdır. 

Onların f lkirlerloe göre ıpor 

teşkllatımıııo akınyan nokta· 

larını (Kontroltı artırmak, mes 

ollyet müeyyedelerl bulmalı:, 

teşvik edici çare!ere baovormık 

1-
vo para fmkdolanoı çoğalt 

mııkle) düzenlemek daha mül4 
ylm görfloiiyor. 

Ben ve birkeç arkadeeım 

ise lamı l en altsi kanaatteyiz. 

Biz" göre df', epor işi bugünün 

lcablarrns •o bllbusa tılzlm 

gibi yeni bir devrim yapmış 

bir olusun gençlikten bekledfğl 

bOyftk hlzmeıler karşııııoda aı· 

tık ıamamen arzuya bırakıhr 

ve hususi vahıslsr tarafındın 

teeldlatı yapılıblUr ve başarıla 

bilir bir iş olmaktan çıkmııtır. 

Neteklm (25) ıenelfk bir ma 

zlye malik olıo ıpor kolOplerf 

mlıle ( 15) seneye yakın bir 

tarih yaşayın İdman Cemiyetleri 

ittifakı huıuei şahıslar ve tt-şeb 

bOsler elinde kendi kendine 

korulmoş ve kendi kendini idare 

eden bir teşkll4t olduğu için 

mıtlO.b randımanı verememiştir. 

Kaldıkl bo teşldlAt hOkumetl· 

mlzin de hl mı ye ve maddi yar· 

dımını glSrmOşlOr. Yaşanan tec 

rühe devresi kAfldlr. BAdleat 

gc'Jstermlotlr ki gençlik bu en· 

retle teokllAtçılağa alışmadığı 

gf bl blJAkfı bu usul bazı defa 

çok fena neticeler vermek isti· 

dadındadır. FUhaldka memle· 

keıimtıde bngftn birçok 11por 

kulüpleri Tardır. 

Fakat acaba bunların yOzde 

kıçı hakiki spor kulübii var· 

lığını haizdir. 8fr spor kulQbG 

deyince hatıra o sporun yapı· 

lıblleceğl fenni bir eaha gelir. 

Mevcut epor kulüblerlmlzden 

kaçının atletizm ıabaer, yOzme 

havuzu, gtıre11 ııalono vardır. 

Oldokcı bfty6k para 11arfını 

fcabettlren bo idman yerlerini 

hususi teşebbüslerin yıpmaaına 

f mkAn var mıdır? Sonra spor 

idarecisi, yani spor ngrelmenl 

hiç tOpheslz bu işin mlUehasslBI 

olmak gerektir. 

Bogftn idareci arkadaşlar 

içinde kaç tanesi bu vasfı ha 

izdir. Haf tada bir iki 11aaı kn 

labe uğrayıp def ter yazmak 

veya karar almakla koltıb ldg_. 

reclllğl yıpılam11. MOtehaas111 

bir idarecinin. bir epor öğret· 

meninin. kulGb idman aahıla· 

rında sabahtan akşamı kadar 

gençlerle meegol olması lbım· 

dır. Bogftokft ldarecllerfmlz 

hususi işlerinden ayırabildikleri 

saatlerde kulGplerde fahriyen 

hizmet ederler. Sabahtan ak

şama kadar ve bllhaıısa mtlte 

ha88ıe olarak çalıoılan bir işten 

ekmek para!! beklemek tabiidir. 

- Devamı vır -

Bu Haftaki 
Lik Maçları .. 

8 inci haf ta ilk mıtçlarının 

saat ve hakemleri şu suretle 

teshil edllmlotlr: 

Al11ncak sahasında: 

Saat 10 da İzmlrepor ·Şark· 
spor hakem K. Moııtafa (A.0.) 

12 Barona · Demlrıpor Mos· 

tala (A.O ), 14 Altay-Altınordu 
Ahmed Ôzglrgtn (tlılke•I) 

İkinciler - Balk Hhaıımda 
Saat 9 Altay · Altınordu Re 

ıad (Balkevl), 10,15 Bornave. 

Demlrııpor Osman (l. ıpor), 
11,30 Şark.spor · lzmlrspor Ba· 

hı K. (Altay) 

Altay, Göztepeyi 4 · 3-Yenerek 
Yılbaşı Kupasını Kazandı. 

Altav ıalmnı 

Altay ve Gaztepe. dı1n ara 
lırındı tertip edilen yılbaşı 

kopası maçını oynadılar. Oyan 

heyeti umomlyeel hlbırlle can· 

erz olmakla beraber samlmlğ ve 

te,mlz g~çti. Hakem, gene iz. 
mlrspor'dın Sabri leli. 

Geçen haha hakaret ve le· 

cavOze maraz ı alan bn hakem, 

dOnkü oyuna da çok bltaraface 

ve vakıfane idare elti. En ince 

aksaklıkları da görilyordo. 

Hava biraz k•palı ve saha 

tenha idi. Altay, gene eksik bir 
kadro ile çıkmış, ikinci takım 

dan iki, ftç oyunca almıştı. 

Göztepede de bir, iki noksan 

vardı. 

Oyonoo ilk dakikalarında, 

Göztepe lehine verilmesi lcab 

eden bir penaltı vardı. Fakat 

hakem, bunu ya görmedi, ya 

hulta hakemlerin ilk dakikalar 

için yaptıkları oekllde, ba 

penaltıyı vermedi. 
Oyna karşılıklı, fakat ağır 

&akınlar içinde devam ediyordu. 

Oyuncalar, sanki bir yılbaşı 

geceıılnln bQUlu yorgunluklarını 

taşıyorlardı. 

Paslar leahetslz, hareketler 

yarım ve eakıttı. iki takımda 
kendini göııterebllen oyoncolır 

Hakkı ile Basıl ve Altaylı 

Aliden ibaretti. Karşılıkla paslar 

vaziyetinde duran Vahap ile 

Fnad da diğerleri gibi çok 

bozuk oynuyorlardı. 

İlk gol Göztepe tarafından 
ve 24 Onca dakikada kıyde· 

dildi. Faıd, Muzaffer'ln bir 

pasını iyi kollandı ve ağlara 

tıktı ... 

Dakika 33.. Altay kalesi 

ônftndekl bir hareket, Gözle · 

peye lldncl bir gol fırsatı ver· 

mlştl. Hakem, Altay aleyhine 

penaltı dOdüğfi çalmıftı. Bono 

Fuad çekti, fakat yanlı~ bir 

voraela topa dışarıyı attı .. 

Oyun gene açılamıyordu. 

KırkdördOnca dakikada İlyae, 
knçok Hakkı 'nın soldan mer· 

keze kadar geler,.k verdiği bir 

paslı mukabil sayıyı yaptı. 

Göztepe kaleclalnln yerinden 

ıyrılmış olması, buna yardım 

etmlotl. Devre l·l berabere 

bitti. 

ikinci det:rc: 
Oyun ba11lır bışlımaz Burl, 

Göztepe kalecisinin gene ye· 

rlol terk:etmlo olduğa bir anda 

haf lf bir darbe ile Altayıo 

ikinci golQ.oü attı. Altay mu· 

hacim ballının merkez ve sağ 

tarafı, keza GOztepenin eolaçığı 

işlemiyordu. 

Dakika 7. Göztepe soldan 

inkişaf eden bir Rkınlı Altay 

kalesine indi. A:tay mftdaf il 
All, ceza çizgisi dahilinde topa 

elle doknnda ve hakem penaltı 

oezHı verdi. Bo defa vuruşu 

Hakkı yaptı. Fekat o da lopu 

kaleci Cemll'ln kucağına ttltı. 

Göztepe, hlr fırsat daha kaçırdı. 

Oyunun bo kısmında Ahay 

lehine nlebi bfr falklyet bsşlı1· 

mışlı. Onuncu dakikada Fuad, 

on ikinci dakikada Abbas, mil· 

eald bir vadvette topa Ahay 

kaleslde dtamadıler. 

Abbas, ayol zamanda sık aık 

ofeayde daşoyord11. 

Dakika 25... Top Altay eeğ· 

açıgıoda. Vaboh'a pas. Vahab 

bunu iyi kollandı. Kaleci bir 

ııavlyeyl kapemı~tı. Güz l bir 

vuruşla topu diğer bir zaviye 

den ağlara takdı, vaziyet şu 

oldu: .4Itay 3 - Göztepe 1. 
Yirmi dôrdQnc(i dakikada 

Alta aleyhine verilen bir kor· 

ner cezasında All, favfil yıptr 

ve gene peııohı... Ba defa pe 
nıhıyı Muzal Cer çekti. O da 

topu kalecinin ellerine etli. 

Fakat şilt sıkı olduğu fçln ka· 

leci topa eahlp olamadı ve Mu· 
zaffer yetişerek takımının ikinci 

sayısını yaptl. 

Oyun hundan sonra canlandı 

n heyecanlandı. Altay. vaziyeti 

garantiye bağlamak1 GOztepe 

iııe aradaki tek sayı farkını 

doldurmak: istiyordu. Otuz he· 

şfncl dakikada Ahayh Fuad, 

bir f lrlklk vo:uşundao gelen 

topa Göztepe kalesine tıktı. 

Göztepe 4 2 mağlub vaziyetin

deydi. Göztepe oyuncuları, 

yorgun gözQkmekle beraber 

gene metanetlerini muhafaza 

ediyorlardı. Neteklm 43 ncQ 

dakikada Qçftocfi eayıyıda yap· 
mağa movaUak eıldalar. Oyunun 
son dakikasında Ahay bir teh · 

ilke daha geçirdi, fakat atlattı. 

4 3 gallb olarak yılbaşı kupasını 

kazandı. 

Galatasaray 
Macar Maçı 
l\lacarlar, 
0.4 Galib Geldiler 

letanbol 1 (özel) _, Şehri· 

mlzde bulunan uıeşhur profee· 

yonel Macar Uypeşt takımı bo· 

gün ilk maçını takviyeli Ga· 

latarıy ile daptı. Laclverd be· 
yaz Onlformalarlyle sabaya çı· 

kan Macar futbolcuları halkı 

selıimlıdıktan sonra oyunu baı· 
larnışlardır. 

Maçı hakem flOeeyln idare 

etmiştir. Daha ilk anlardı hA 

kim bir oyun gôsteren Macar· 

lar birinci haf tayımda 2 ve 

ikinci haf tayımda da iki gol 

yaparak maçı 4 O galtb bitir· 

mlşlerdlr. 

Macar'lar üçQncü oyunlarını 

Cama gQnQ asıl Galatasaray 

tıkımı ile yapacaklardır. 
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Vi yao,da Enteresan Bir HAdise 

iki Dilber Kadın 
.Amerika 'nı n bitartif lııı: 

M. Ruzvelt Tet· 
kikat Yapıyor .. 

••••• 
Viyana Zabıtasını Şiddetle Alakadar Yeığ Kanun Daha Ge· 
Edi or. Ya ları Adları Nedir ikiz niş tsaslar Taşıyacak. 

Y Ş ' .. ' P1rlı 1 (Radyo) - Vıtlng 
Midirler ~~Belir Değil.. ıon'd•n bUdtrmyor: 

' .J'ti ; i Comar relıl Ronelt, yeni 
Viyana gCl· 

sel kıdıolarl 

lelf tlhar eder; 
•e ba boe bil' 
iddia değildir. 
ÇGnkil clba 

ı bitaraf bk kanun 1Aylh111nı tet· 

1 

kik etmektedir. Bo mGoıse · 

betle beyaz nrıya dıı bakam 
M. Kordel Bali n monlnlnl 
eenato n kongre rel@lerlol da 
nt et mittir. 

.Halen mer•J bolonan blta 
raf lak kanun o 1938 ıeneıl 24 
eubıtıoda hOkGmdeo dGı,ecek · 

tir. Bu yeni kanan elmdlldo 
de 1 daha geoit o1aeaktar. 

Son DakDka: 

Almanya Propaganda Na
zırı Göhels Ne Diyor? -Almanya'nın, Bugünkü \'eziyete Karşı Sakin Bir Ada 

Halinde Kalması, Bir Tesadnf Eseri Değilmiş 
Bcrlln, 1 (Radyo) - Alman 

ya'nın propaganda nazırı doktor 
Göbele, 936 ıene1l mQnaaebe· 

ıile don akvam radyoda bir 
söylev vermlıtlr. Doktor Gö· 
belr; bu söylnlnde ezctımle 

demlttlr ki: 

- Gtçen sene talih Alman· 

~~~~-----~~~~-
yı'ya gOlmo,uır. Danyının ne vardır. Banlar: 1 Sar zaferi, 

2 Almanya'nıo tekrar ıUAhlan· 
mı hoaoeunda bOUhı haklara 
sahip olması, 3 Alman . loglllz 
denlı anlıımaeının lmzaıı .• 

aın ea gazel, 
eo cana yakın 
en ılrln •e 
11k kadınları 

Vlyana'da bo 
lunur. Vakıa, 

ıalr baytlk 
A•ropa ıehlr· 

terinde, bil · 
huY Parlı'ıe 

bulunan kadın 
larıa gGselllğl 

methardar; fa· 
kat Viyana 
nınkller hae· 

Bergamada Sürprizlerle 
Dolu Bir Balo 

tarafJDa baksak, milletleri iç ve 
dıt elyaea içinde mücadelelerle 
meegol görOyoroz. Bu memlJ· 
ket'erln hakumetlerl ıene nlha· 
yetine kadar mevkilerinden 
emin bulunamamaktadırlar. Bazı 
mem'eketlerde ise bo yiizden 
kan blle dökiUmektedfr. Sakın 
Alm11Dya'mn bo durumunu bir 
teeadflf olarak 11ymayın! Hayır, 
bo bir teaadilf dtğUdlr; bu, 
batan Alman mllleılnln bir 
kltlye candan bağlı olmasından 
ileri gelmek tt:dlr. 

Almanya bu ıuretle kend ı .. ı . 

ol aciz mevkllne da,tıren V t:r· 
11y muıbedeoameelnl parçala· 
mıw ve tekrar dOoyadald eakl 
mevkllnl almı• bulunuyor. Ba · 
zıları Almaoyı'am konetlen· 
mealnln dClr ya ıolhuna boza. 
cağına söylemhlerdl. Banda 
yaoılıyorlar. Avrupa ıulhu, 

Almaanya ı~lı me•klde bula· 
nurea boınlur. 

kıdır. Vak'anın Kalıramatı1arı 

Gllsel kadının çok olduğu bir daire hazırlanmaeıoı bil· 
bir yerdt', zabıtanın meegollyeti diren bir telgraf alm11tır. Bo 
çok n h er halde acınacak bir isim lst', birkaç haf tadan beri 
ıekilde olur! Bu da, esas bir otelde misafir bolooın kadın· 

kaidedir. ların lıml idi! Hayretler içinde 
Viyana zabıtası, son zaman kalan otel mGdflrfl, hemıo 

larda Vlyanada, Gtoç veealre gOzel kadınlara mGracaat n 
gibi kaplıcalara malik Avustor· bu garlb halin izahım rica 
ya tehlrlerlode, Bnarya'da bir etmlıtlr. 

çok maceraları olan iki dilber Genç kadınlardan blrM he· 
kadın ile meegul olmoıtur. mın: 

Bu lkl kadının hakiki isim · - Ya?.. Kardeefmln dul 
led Te hakiki yaıları nedir? zevcesi geliyor demektir. Ne 
Viyana zabıtaıı bo iki ıoale kadar memnun oldum!. Demlı, 
mtllbet bir cevab nıememek· o kadu tablf hareket etmlt 
ıedlr. tir ki otel dlrektlSrG bana 

Her iki kadın 16 dan 22 
yatına lkldar glSrGlmektedlr. 
Fakat hakiki yaılarının bo ol· 
maııoa imkan yoktur; çGokQ 
handan bet ıene enel bo ka· 
danların bası mGhlm maceralal'I 
olmattar! Mllllyet nya isim· 
lerlae gelince: Bu huıodtı en 
klçlk bir tahmin bile mam 
kin olmamııtır! İlk glSrGıte ba 
iki kallınıa .. namuılu bir ev 
kııı.. hem de kibar Aileler 
kıılın oldnkları 11nıbr! 

Almanca'dan haıb, ayni ko· 
lıylık •e mGkemm llyet ile 
Fnnııl'Ça, lnglllıçe, İlalyaoca 
Ye... Daha birçok llsınlar hl· 
lirler! 

Birbirlerine o kadar benztr 
ler ki, glSren iki hemılr" sanır. 
Belki f'le iki ikiz! Fakat acaba 
brclet midirler?.. Bilen yok! 
Keadllerinla buna tenvir hu 
ıaıanda hiçbir nf yetlerl yoktur! 
Bet ıenıııdenberl baelamıı olan 
maceraları aruıoda blnblr itim 
kalwumılardır. 

Ba kadıalır ilk defa olarak 
1929 da Semeriag'de görftlmtıı · 

lerdlr. GGnlerdea blrctın, lktıl 

bir arada tehrln en gClzel ve 
ilki oteline lnmlıler, mClkellef 
Mı daire tatmaıl11r n ot.,ıe 

Anıtarye'nın maruf tarihi ha 
aedanlarındao blrlılnio iemlol 
Yrrmlılerdlr! 

Beraberlerlnde ~n kıymetli 

bir otomobil de bulanan bo 
iki mlıaflr ottlde birkaç hafta 
blmıt fakat ha mGddet içinde 
otele hiçbir tedlyat yapmadık· 

lan gibi otel mGdflrCl de keo 
dllerladen heyb latememlıtlr. 
BOyle bir hareket cidden ter· 
L..1 eel•llk olacaktı: çGaka bu 
iki kadını ziyaret edenler mu· 
bldn ea sengin, en kibar n 
aamlllla laualıra idiler! 

Füaa bir akıam otel madara 
bir &eat11'cle• teadlıiae lGkı 

tımaml:lD lnaomıttır! 

Fakat . .• Ayni gtce ba iki 
klber n gflael kadın otelden 
te battı Şemerlag ıehrlndın de 
kayholub gltmlılerdlr. 

iki #ipheli ölüm! 
Bundan aç ıene enet bu 

iki gazel ve eerarea81• kadın 

otomobillerlle birlikte Graç'ın 

en lClks otellerinden blrlılne 

in mi elerdir. 
Otele indikleri gtlntla ak· 

ıamındıa htbarea hep kibar 
Ye zengin klmaelerle Jtlkl, maı· 
raf h ve çok eğlenceli bir ha· 
yat ıtlrmeğe baılamıtlardır. 

Bu iki kadın, ba kibar ar· 
kadaeları arU1adan bllhuu iki 
geace f111la temaytll n mahab· 
bet glSstermekte idiler! 

Do bayat nkhlerce blSyle 
eGrmGı, fakat bir Hbah, iki 
gfizel kadın ıaat 1eklıde oto· 
moblllerine blnmlıler n bir 
daha avdet etmemlılerdlr. 

Bunların ndet etm.,lerlnde 
belki bOyflk bir ehemmiyet 
olmayacak Ye hAdtıe bir dolan· 
dırıcılıttan ibaret kalaeakb. 
Fakat, otel mGdQrl boı dılre· 

Jere girince, iki ce1etle kar11l•t· 
mııtar. Bu iki ce1ed, iki genç 
kadınıu en fazla temayll glSI· 
termekte oldukları iki zengin 
ve kibar gençti. 

BAdlıeye sabıta •aı'ıyed et· 
mle, her iki gencin el yasıla · 

rlle intihar ettikleri hakkında 

tkl mektubuna bulmuetur. Fa 
kat hAdlıe, lotlbara benzemek 
ten çok u1akta! Vaziyet Hrlh 
bir clnıyet teklinde idi. 

İki genel kim, niçin ve ne 
vakıt GldClrmClıtGr?. 

Aradan Oç ıene geçtlğt halde 
bono Vf yana zabıtHı hAll 
Gğreoemlıtlr. Zabıta, iki genç 
kadmı batan A•oıtarya'da ara· 
mıkla ve ba iki genç kadın, 

batkı baıka lılmlerle blablr 

Bergama Filime Çekildi. payram, 
Buyılj Çok:\ 1 yi Geçmiştir 

Almanya, bazı devletlerle 
aolaeamamaktıdır. Fakat bnn· 
dan mGtee11lr oldoğamuza 

emin bulonablllrslnla. Alman· 
yanın gayesi herkesle ıulh 

içinde yııamakhr. 

Almınyı bundan ıonra kav· 
vetll devletlerin elinde bir 
oynadık olmaktan kurtolmuı· 
tor Ve Bitler oana bCltQo 
ıcuna lıbat erlemı,,tr ki; Al· 

Bergama 
Bergımı, (lSsel) - Şeker 

bayramının arkıtındın yeni 
yılıa gelltl eıkl ve yeni 
hllyramlan blrleıtlrmlı oldu. 
tJrlnlerln para etmeli, tltftn· 
lerln oldnkoa iyi •tılmaeı 

bagGolerl daha çok ınlnçle 

geçlrtmlı oldu. Maalfatarıc•larla 
ıahaflyecllnrln ye ayakkabıcı· 

ların ha yal yıptıklan ahı Terlı 
Go beı J1ldır glSrGlmemle bir 
ıekllde idi. Bu da glSıterlyorkl 
11kıntılı geçen gGolerden uzak· 
laımaktayız. Eıkl n yeni yıllar 

arU1nda bir bılo yıpılmıttır. 

Hatkevlnde ye mıhfelde yıpılan 

ba balolar ubahlara kadar 
ılrmftttGr. 

Balkevlade verilen bılonan 
ba defa b111 haıaılyetlerl gOae 
çarpmakta idi. Biletler bir lira 
idi. Da bir bayın kar111 te 
kıaları içindi. E•ll olmayanlara 
dantlye glSnderllmemlıtl. 18 
yııındın ıpgı erkek n 15 
yaıındaa •tağı kızlar da baloya 
alınmımııtır. Bir Aile .. ml 
mlyetl anaıada yıpılın ba 
balod• bir ıgır baebbk kea
dlalnl gôıtermekte idi. 

Ufak bir Nhlfellk (Balo) 
klAıdı dıRıtılmııtır. Banda 
Amerlka'nıo, Atlas denizinin 
ort11ında at koıuları yapmak 
için trlbGnler yaptırmaktı ot. 
dn&a, Irlıoda'dao Amerlka'yı 

gitmekte olan trenin ~tlaı de· 
nlılnln ortaıındakl btlytlk bir 
ıtaca çarparak devrildiği •e 
lüO kitinin bogulduğa gtbl 
hAHdlsler yazılmaktı idi. 

macera ibdaı etmektedir. 
Viyana matbuatı ıorma\tadır: 
Bu iki kadm kimdir? Aeıl 

lılmlerl nedir? Zabıta, küçGk 
Atuıtarya'da bu iki macerape· 
reıt kadını niye bulamıyor? 

Fakat... Bunlara beoGz ce· 
Hp •eren yoktur 1 

N11yooal ıoeyallzmln 935 maoya91z Anopı olmaz ve 
~ eenee\ içinde flç mGblm zaferi olamaz. 

~ Yunanistan'da Seçim Ha
zırlıklarına haşlanıyor .. 

harabeleri 
A Takat Rec:eb de Babee orta 

elçiliğine ıtanmıe olub bir iki 
gGn eonra çaçan arabaılle oraya 
gideceği bildiriliyordu. Bandın 
baıka ayrıcı radyo haberleri 
nrllmlıtlr. Ba haberler gramo· 
fon boraıa ile yıyılmııtır. 

Müsamere: 
Ortımekteb yılbaıı dolıyıılle 

Halkevl salonunda bir mtlu· 
mere vermletlr. Dolgun bir 
program olgun bir varlık içinde 
tatbik edllmlf n talebeler çok 
maTaf fak olmuıtur. Salonu 
dolduran dnetlller heyecanla 
alkıılamıılardır. 

Konferans: 
Bergama'oın Blzanı'lılardın 

ıooraki durumu hakkındı mil· 
ze dlrektOrtı O aman Tekin ta · 
rafından balkevlnde bir kon· 
feranı terllmhtlr. Bu konfetıne 
geçen vak'alarla, hldlıelerle 

canlandıralmıı ve birçok kha· 
belere göre, kOprftlerln, cami· 
larln, hamamların, mesar ••ı 

larıoın zamanları ve ılAkaları 
anılmıetır. Bergımı l~lo çok 
mGhlm olan Ye ciddi bir tetkik 
mahlulQ olan bu konferaoııo 

bazı noktaları ayrıcı yası· 

lacaktır. 

BerBama filmi: 
Bergıma'n1n yGbek tarihi 

e1erlerlnl ıf nemaya almak için 
bir maddet lSoc:e Bergama'ya 
gelmlt olan TClrk ıtGdyoıa bu 
filmi birçok part ve emek 
ıarfederek hazırlamıttır. Ancak 
bu filmin sesli olması daha 
daha oygoo gôrGldGğClndeo ba 
de(ıda mClse dlrektörDnGn Ter. 
dlgl lııbat Gzerlne bu le ıe 

yapılmaktadır. Filim Bergıtma 

için çok iyi bir reklam olacak 
n antik.helerini btıtftn dQnya 
ya dahı iyi taoıtmıe bulanı · 
caktır. Yık.anda ha fllmln göı · 
terllecegi Gmld olanmıktadır. 

Seçimin Serbesti içinde Cereyan Et· 
mesi için Esaslı Tertibat Alınmıştır. 

Pırla 1 (Radyo) - Atlna'dan haber nrlllyor: Birinci klou · 
non 7 ılnden Hylav ıeçlml gGoG olaa 26 ııoı kadar eeçlm 
hakkında cereyan edecek bCltCln ahvalden valllerln mea'al ol· 
dokları kendilerine blldlrllmlıtir. 

Sayln ıeçlm\nln, ıerbeıı n muntazam yapılabtlmeıl lç:n bl· 
Ulu tedbirler ahamııtır. Adliye n dahiliye nazırları ile mGddel· 
umumiler eeçlmln serbeel cereyan edip etmediğini yakından n 
mQtemadlyen takip edeceklerdir. Ordu, 1abııa •e kannnan btl· 
tGn kanetlerl bu makamların emrine amıde balandaralacak n 
ıerbeıtlola mubafazaeı için lcıbıodı bClttln kaneller derhal 

kullanılacaktır. 

•• • 
Atinada Eski M uharibler 
Gürültülü Nümayiş yapıt 
Zabıtanın Müdahalesi Neticesinde 
Bazı Hadiseler Oldu Tevkifat Var. 

Parla, 1 (Radyo) - Atlna'dan haber nrlllyor: Eekl muha· 
rlbler Koadlllı samanında yapılan bazı kanunların lAğ•lnden 
mGtee11lr olarak bir nGmaylı tertlb etmlılerdlr. lıbıta, nama · 
yleçllerl dagıtmak için cebir letlmal etmek mecburiyetinde kal· 
mıo ve bu yOzdeo bazı hAdlıeler olmaıtur. Btlkdmet, almıylı· 
çllerdeo bazılarının tnklf lal emretmlıtlr. 

Mussolini iste
diğini Söylemiş .• 

Roma, 1 (Radyo) - Jurnale 
D'İtalya gazeteel, y11dığı bir 
makalede diyor ki: 

11Ma11ollol, ıoo alSylevlode 
ne fstedlğia'I ıOylemletlr. Moa· 
rızlarımıı, zecd tedbirlerin tıt· 
blkloden ıonra İtalyanın mGı· 
kal mnkle düeeceğlol ıaonet· 

mlelerdl. 

Liberte Gazetesi 
Ne Diyor~ 

Parlı 1 (Radyo) - Ltberte 
gazetesi, İtalyan Habee lhtlli· 

fındaa bahıederek yazdığı bir 
mak~lede, vaziyet daha fazla 
vebamet keıbetmeden bftyök 
dnletlerln arayı girerek eulbo 
temin etmelerini taVllye eyle· 
mektedlr. 

Ingiliz Memurları 
Kıding Arazisini 
Çin Hnktimetine 
iade Etmişlerdir •• 

Şaogbay, 1 (Radyo) - İagtll• 
~emarları Tlyeoçlo'Jn ıimallode 
Ye otuzdokuz ıenedlr idare et· 
mekte oldokları Kudfog arazi· 
ılol Çin htıkdmetloe deuetmlı· 
terdir. 

Ankara • lstanbul 
Yolculuğu 12 Saat 

fsıaobul, 1 (ISsel) - Devlet 
demil'yolları ldareelnln ıldıgı 

yeni tedbirlerle lttaobal n An· 
kara araıındakl tren yolcalugu 
12 ıaate indirilmektedir. 

Japon Ajansı 
Tokyo 1 ( Radyo ) - Yeni 

mim Japon lıtlhbarat ajanıı 

buganden itibaren faaliyete 
geçmlo balanmıktadır. Renyo 
ajanıı tatil faaliyet eJlemlfdr. 
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(1936) Telefunken radyosunu gelip görünüz ve neşriyatını işidiniz. 
Sesine, ahengine, yapısına hayratı kalacaksınız. 

1936 Modeli 
Telefunlien 

Radyosu Musikiden Anlıyanların Radyosudur 

Bourla Biraderler ve Şsı. Gazi Bulvarı· lzmir 

Salihli 
Hllyftk DeveGftreşleri 

12 · 1036 pazar gilnil Sa 
llbll'de bnyftk deve gftreelerl 

tertip oluomuetur. Kazamız hı 

rlclnden gelecek pehlivan, de· 

•~lere şu ikramiyeler verile· 
cektlr : 

Bıea 60 Lira 

Ortaya :lO ., 
Ayağa 15 ,, 
Or~ya 30 " 
Ayağa 15 " 
Bundan Laeka gilr~şlen cvelkt 

ı;areımba gooo Sallhll'de geze 

cek develer yenlleeler bile ay. 

rıca 3 lira bıh~lş alacaklırdır. 

fı azla tafsil Al için Balkevl gö 

reş tertip komitesine mürdcaat 

olunmalıdır. D. 6 " _____ ._ -":/ . 
Mıwllim Doktor 

A. Hulôsi Alataş 
iç haeıılıkları müıebaeem 

Şamh sokak No. 20 
'/'ele/on 27 no ., ...... _ .. __ .. __ __ 
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Gaziantep Kurtuluşu 
Ayni Gün, Boyok:Şehidlerin Kemik· 

leri ile Anıtlara 'faşındı. 

Gaziatıtep'tc şclıid kemikleri taş11ıı1'.ke11 •. 

Gaziantep (özel aytarımızdan:) eöytedi. Söylev binlerce ktılyl 
25 Kanun TOrk tarihinin ağlatacak kadar canlıydı. Kımu· 

çok şeref it bir gOnüdnr. Çftn· ııy asbaşkanı Norl Conker n 

kft bugfto Gezlantep onbtr ay Antep eaylnı Ömer Asım Ak· 

eftren eoelz ve nadir görftlftr soy da çok yeri tezahGrlerle 
bir mGdafaadan scınra kortu alkışlanan heyecanlı söylevler 

luela tanıştı. 

Ondördftucft yıldönGmft yut· 

ta mi911 nadir görftlftr bir tö 

renle kutlulandı. Anteblo ba 

verdiler. 

İlbay All füza Çevik anıtın 

kordelAsını keıerken aftel kıt'a· 

lır top ve tftfenk ateşiyle ıe· 

tOn acuna Qolerl yayılmış olan bitleri aelıtmladılır. Tören çok 

Kahrım n e· hltlerlnto k~mllı: 

lerl eehhler anılma tıeıthrıldı. 

Daha ıabableyln erkendtın An· 

tep eaddelerl geçllme:z bir bat 
almıştı. 

Sut dokuzda baeta Antep 
kahramsm Kılıç Ali, Kamutay 
ıısbaşlı.anı N url Conker, ıaylev 

Ômer Asım Aksoy, Şahin ba 

loadoğn halde reımf, elvll bft 

tftn ileri gelenler C. B. P. 
bluaeı önOnden bırelı:etle füen· 

ilk camllne gittiler. Sftvarl, 

topçu, piyade kıtalar11 mahll 

gaziler, bOtOo mektebler mu· 

uzam bir alay kurmuşlardı. 

Şehitlerin elllye yakın tabutları 

önOode Mobtar Gl>gllt "e Yıl

maz Ookuzoğuz C. H. P. na 
Antep kahramınlağıoı 

bltebelerle ııelAmladıkıan eonra 

tabutlar sırı ile alayın arasına 

alandı. Eo ba~ıa yaloız baoına 

Fraoııız ordusuna karşı koyan 

kahraman Şablo'fn tabuta ~m 

tabuıun 25000 lciotllk bir alay 

ortasında ~ötürOlOoO nadir gö 

rülecek bir manzaraydı. Kıhc 

Ali, şehit eski sllib arkadaola 
rınıo tabutu 11rkaeında yürfi 
yordu. Bu baynk merasimin 

bütün t,.ferrüatını teeblt için 

fUlm dlıektôrO Vedısd Ürfl 

büyfik bir faaliyet gösteriyordu. 

Alıty Şehitler anıtıoıo öoOoe 
geldikten -ve K~mlkler mtı zara 

indirildikten sonra K1lınç Ali 

çok ateşli hitabesini okudu ve 

Atstilrk'ilo açtığı yola ıebctl 

ettikten f!Onra Gazlıntt-p mnd11 
af lıılım hakk1Dda söz 

moaıZ1m oldu. 
Aktım C.H.P, Balknl ııalo· 

uondı resmi bir eiivare "erdi 

ve Antep mftdafaaıını canlan· 

dıran Vedad Ürff'ntn "Antep ... 
Kahramanlar destanı" eseri göa· 
tertldt. Teknik ve yazılış ltlba· 

rlle çol kuvvetli olan ho eııerde 
Kıhuç Ali, eaylavlar, ilbay, ıar· 

bay baeta olmık Gzere 600 

davetli bolundu. Eeer çok be· 

yecanh ve gerçek çok maHf· 
faktı. Vazifeler ôğretmen Bayın 

ve Baylar tarafından ıhnmıt 

ve oynanmıetı. 

Vedad Ürfl'ıılo genel nen· 
ret!nde oynanan bu bGy6k eaer 

tezabGrlerle alkışlandı. 

Son Avrupa teknlğlle varhlı: 

gösteren C.H.P. 'e Hdknl teh· 

rlke llyıkhr. 

Fransa'da 
Deniz Ali Şti· 
rasıoa Kimler Seçildi? 

Parls, 1 (Radyo) - Deniz 
ati ştlraaı Vlı amiral Dllran, 

Vlens Rober, Atll8 denizi deniz 
mdfettlel Dtıboa, Morla, birinci 

f llo kumıodaDI MGze ve lklncl 

f llo kumandanı Gobın'dın mft· 

rekkeb olualı: teşkil edllmlştlr. 

;/,eni Ştl.ra nzlfeelne 4. Şa· 

hına haşhyacaktır. 

Soğuklar Başladı 
Ankara, l (Özel) - Yordun 

her tarafmdan grleo mılOmat· 

Jara göre, havalar blrdeoblre 

soğumuştur. Doğu Anadolu böl· 

gesl karlar altındadır. 

'fürk hava kurumu 

Büyüli Piyangosu 
3cO Keşide 11 ikinci Kanundadır 

Büyük ikramiye 

0090©>0 ILÜlrc§l<dJOlra 

Menemen Belediyesinden: 
Kaza Belediyeleriniıı Nazarı Dik

katine 
Belediyemiz nilmune fidanlığında muhtelif meyva fldaolarlle 

Kasabı "*' köy sokak ve meydaolarmm tt>eclrlne yarar Akaayı 
lefendau ve buna benzer 20 bini mfitecnlz f ldao peşin pıra 

ile Batılı~• çıkanlmıetır. Arzu edenl~rln talep llıtr.ltrlle birlikle 

belediyemize ıuürac11t etmeleri ilin olunur. '},7 'H 2 4 ıtono 



ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) öksürük 

~ekerlerioi teı•nibe ediniz .. 

ve Pürjf'n ~ahab'ın f'D üeıüo 

bir müshil şekeri oldu~uuu 

unutmayınız. Ku\·veıli mus 
bil iıtiyenler (Şahah Sıblıaı 

Silrgüo Bapları)oı maruf ec
zanelerden arasınlar. 

... 
Yeni ç•kan çitte ispiralli 

M ETALLUI\1 Lambalarını her 
satıcıdan mutlaka arayınız 

Bu lambalar emsallerine 11isbcte11 yı1:...de 

20 clalıa az snrj iynılulırlar. Bunu ay souutı· 
cltı öde)eceği11iz ili; fatura ile kola yca mılr

yacak·sıııız. 

Mehmed Tevf.ik 
El~ktlrlk, telefon malz,.me deposu ve 

Siemena fabrikaları mt\mculll 

Pı•ştemalcılar 77-79 'l't•lefıın 3.132 

~il il il il il il il il il il il 1111111ilil"11111 il il il il il il il il il !il 111 il il il il il il il il il il il ili 1 ili 1 11111111111ili11111ili1111111111 il 1111111 111 111111 w ~ 
-Al~şehir Banl{ası -

-------·--· ---------öz m ö ır şuıbesö 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasmda 

TELEFON: !2363 ----···---
HerUlrln (Banka ve Komisyon) Muanıeleleri Yapıhr. 

Vadesi dere 

Mevduat Şartları: A!t• ey vaddiy~ · 
Hır sene vadelaje 

% 4 
% 5 
% 6 faiz verilir. 

Zahire, ftzftm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komlsyouculuğu yapılır. Mallu geJdl 

ittnde eahlplerlne rn mftnld ıeraltle avans nrlltr. 

Kömürünüzü 

Edvar Conson 
Ha1efinden Alınız 

- --··---
ikinci Kordon No. 88 Ticaret Odası Karşısında 

Türk Antrasntn 
Semö Kolk 

OngDOU;z Kolk 
DngöOD~ Antırasntn 

En Ucuz Fiat. 
V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCUE LEVAN1E LlNJE 
••BERAK.LE~ .. upuru halen 

llmaoımııda olup Aovf'ra, Dlr 

kel, Rouerdam, Hamhurg ve 

Brem rn llm11olarına yftk al 

maktadır. 
0 MILOS .. npuru 6 son ki· 

aund• bekleniyor , l O 1100 

ktauna kadar Anvere , 

Rotterdam, Hamburg v., Brı:ı 

mea limanlarına yftk alacaktır. 

AMlt,RIKAN ExPOT LINES 
"ExCHANGE,, vapuru balen 

limanımızda olup Norfolk ve 

Nevyork lçln ylk al.naktadır. 

Fratelli Sperco \'apul' Acenıası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

11 lH ... RCULES, 1 vapuru 26 
J 2 3 5 de bekl,,.nmekıe olup 

) ilkOnü tııblly e ettlkkn eoura 

Borgaı.ı, Vaına "" Klhtencc· 

limanları için yül alacaktı ..................... 
li manlarına yOk alacaktır. 

"GLUCBSBURG., vapuru 6 
ı;oıı kAnurıda bekleniyor. Ham 

lıur~ v~ Anvrntı•o yfik ı;ıka 
racaktır. 

JOHNSTON VAUREN 
LINES LIVERPOL 

"fHtOYIOHE,. npuru 15 
son kanonda brklrotyor, Lhn 
pol ' e Arueıetı-o yıık çıkarıp 

8ur~as Vtı Köstence için )Ok 
alacaktır. 

"VULCANUS,. vapuru 30 ... 

12-35 de gelfp 4 ) ·36 da An 
vere, Rorterdam, Ameterdam ve 
RamLurg liıuıınJarı için yok 

alacaktır. 

" I ERCULET,. vapurn 13 

1 36 ıia gt'lfp l~ 1 :~ 6 d11 An 

vrra RottHdam, Ameldrdarn v~ 

llamburg llmırnları tçto yllk 
alacıaktır. 

SVENSKA ORIENT LINb.N 
"GOTLAND11 motörü 20 ·1 · 

!~6 da Renerdam v~ Baınhurg 

limanları için yok alacaktlr. 

"ROL~ND,. moılirü fi l ·36 
da Rotterdam, H auıburg, Cu

peohaıe, Daoztlg (Gdynla, Go 

teburg, llıılo ve l!!kandlnavya 

limanlara için 1nk alacaktır. 

SIHHArr 
Balık Yağı 

Norveçya 'nın llcıli ... ılfo. 
rina Balık Yagıdır. Şer· 

bet Gibi lçilebilir. iki De. 
fcı Sı7~ülmüştiir. -Biricik Satıe Yeri 

6AŞDURAK 

Hamdi N flzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

Olivier vEŞOrekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 24~rn 
THE ELLERMAN LlNES LTD 

»GRODNO,. vapuru Umanı · 

mııdı olup 25 ilk klnuna ka· 

dar Londra •e Bul için yak 
almıktad•r. 

.. FLAMINIAN.. vapuru 25 
ilk kAnonda LIVERPOOL ve 

SVANSEADAN geltp tahliyede 

bulunacak n ayni zamanda 26 
ilk k4oona kadar LlVERPOOL 
ve GLASGOV için yok ala 

"PO.;.o.. vapuru 1 O ikinci 

kAaunda Loadrı, Anvera ve 

Bolden gelip mallarıwu tabliye 

edip n ayni zmmanda LUND. 
ra ve BUL için yilk alaeaktır. 

"TBURSO,. nporu 12 ikin

ci kanunda Llverpol ve Svın· 
Sf'adao gelip tahliyede buluna· 

cak ve ayol zamanda Ltverpol 

v11 GIHgov için yük alacaktır. 

DEUTSCBE LEVA ~TE LINIE 
11AQILA., vapuru 5 ikinci 

kAounda Hamburg ve Anvera 
'"" gelip tıhllyede bulunacak. 

Not: Vurut tarihleri ve va 

pur tıılmlerl fizr rioe dt·~lolklik 

lerdeo ac~oıa mes'uliyet kabul 

t-dllmez. 

--------------..... ----
Üolverıdt~de Oöçl'D1, 

(Muavin Profesör) 

l)r. A. Safi ttiıı 
Ağız ve Diş Hekim· 

llastalua hergdn ö~leıJen 
eonra bakır. 

letild&l ~addeti No. !>9 
Ankara apartmanı 2 iud kal 

Telgraf • ı S T A N U U L 
Telefon : 49250 

"ExlLONA,, vapuru 29 8. 

inci kinunda bekleniyor, Boa· 

ıon ve Ne•york için yok ala 
cakt.r. 

DEN NOHSKE MİHELHAV 
SLINJE (0-S. AS. SPAN'"' 

KELINJEN) OSLO SEUVIC~ MAIHTIM ROllMAIN .---~-----
"ALBA JULIA" vapuru 9 · l · 

1 

ARMEMENT U. SCHULOT 
HAMBUG 

0 NORBURG., vapuru 30 B 

inci ktnanda bekleniyor, An. 

•eH, Rotıerdım '° Bımburı 

"BANADEROS,, vapuru 1(1 
son UnıJoda bekleniyor, Dl 

tppe ve rornç ltwıolaraoa yok 
alıcakhr . 

Ayol zamanda lskendnlye 

n Bafya için mal kabul eder. 

vapur aceota ı~ıoa mt\racaat 
36 da ğelip a1ot gilo Pire, dil ı ı 1 e m11s r ca o uoor · 
Malta, Mantıya ve Baraelone 
hareket edecektir. rulunlardakl ve harebet 

Fazla tafelltt için ikinci tNrlblerlodekl değlşlkllklerd,.n 
Kordon'da "Tahmil n Tahliye acenta mes'uliyet kabul etmez. 
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Manisa Vilayeti Daimi Encümenin
den: 

1 - Manisa Akhfear yolunun ~~4.+440 42+ 860 ıncı Ulomf't• 

releri arasındaki esaslı tamirata mevcut oartnameye g~re 
25040 lira 45 korno muhammen bedel üzerlndC"o kapalı 
zarf uaullle eksiltmeye konulmuştur. 

2 Bu işe girecek olan mütuhbldlo yapacağı yolun hendek 

l)aoket, kaldırım, slllndir veseir lusımlarmı fenneo 14. 
zım olan şekilde ıakibatsız tamamlamak Gure kötOrQ 

lılr bedel teklif etmtsi şarttır. Bu euretJe ihaleden son· 

ra hiçbir ıuretle flat ZHmmı ve llıhel keşf letemf'k 
hakkını haiz olmayacaktır. 

~ Sartoıme veealr evrak 1 ıs kuruş bedel mıksbflfode 
oafına baş mObtndieltğlodeo alınacaktır. 

4. Ekalhme ikinci Unun üı;üocü cuma gfin il saat oobir 
bıJçukaa Manisa hükumet konağında v114yf't daimi en· 

meni odasında yapılacaktır. 

5 Muvakkat t r. mioat mikturı l 7 llru dört kuruştur. 
6 EksUtmlye ~irer.eklerlo kanun dairesinde bazırlıyacaklan 

kapalı zarfın içine bu yılın ticaret odası Yt'Blkaeını da 
kl)ywaları şarttır. 

7 'fekli( mektuplarınrn ihale gt\nt\ eoaı on buçoğa kadar 
Maolae daimi eocilmf'n odasında relııllğe verllmı>sl ışarttır. 

8 Eksiltme işleri 2490 ea.vılı kanuna göre yapılacaktır. 
Kuounı uymıyan tt:kllf ve müracaatların kabul edllml· 
yec,.~l ilan olunnr. 17 22 27 2 4004 

lznıir Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
M. M. V. Hllo alma komisyonundan: 

,, .. 

!l 

Beher ktlo!luna blçllPn eder yOzdokeao yedi buçuk ku· 
ruş olan yirmi HA otuzbln ve ayrıca on Bl'klzbln kilo 

sım eabuolu lı.öııele kapah ıad la ekallımlye konulmoijlor. 
Yirmi HA otuzbin klloeuoun ihalesi 1 O 2 . lncl kloun :16 

cuma gilot\ saat onbeete ve onsekiz bfo ldlonuu lbaleıl 
ayni gGn saat oobirdedlr. 

Şartoawelerl ayrı ayn ~96 ve 178 knru~a M. M. v. 
satın alma ko. nundao alınabilir. 

Yirmi ili otuııblo kllooun• ilk loaLç pıarHı 42 J 6 lira 
elli kuruş onııekfzbio kilonun 2616 lira ylrmlbeş ku· 
rurtur. 

fJ Eksthmelere glrr.ceklt1r kanuni ilk inanç parası mektup 
veya makbozlarlle 2490 sayılı kanunun :l ve ~ üncü 

maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif rnrkıup · 
Jerıoı Uiıle eaaıından bir !Ut r.vveJ M. M. v. eat. al. 

ko. nooa vermelt-rl. 26 !\ l 2 7 4066 

~1111111111u11111111111111~ Doktor ~111111111111111111111111111 

1 A. Kemal Tonay 1 
§ Bt1teriyolog ııc bulnşık, Stılguı hastalıklar mütahassı$t ~ 
5 Basmahane iıtuyonu kuıııııodak.i dibek sokak batında 30 eayı· = 
§ b n vc muayenehaoeeinde aabab ıaal 8 dan akoam eaat 6 a kadar § 
E: haetalannı kabul eder. :5 
El§ Milracaat eden baatalara yapılm111 liıımgden uir tahlillt •e ES 
S mikroakopik muayeneleri ile veremli h11taları yapılmasına cevu gö- :S 
El§ rfllen Pnomotorake moayenehaneeinde muntazaman yapılır. 3i 
•111111111!!1111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 4115 llllllllllllİI 

Tttrk Hava Kıırumu Kemalpaşa 
Şubesinden: 

Hava kuramooua Ke1Dalpaıa Uçeat ruer.kezlnde kilo tapulu 
bee parçı bığın mülkiyeti ta\.eitle eatthğa çıkarılmıthr. 

lbıle 8 1 l136 çareamba günft saat oobeotedlr. hteklllerln eart· 
namelerini Bna kurumunun Keaıalpıta eubeelnden öğrene· 
bilirler. 25 29 ~ 5 4063 

Manisa Vilayeti Daimi Encüme
ninden: 

1 - Turgutlu - M11nlea yolunun l + Oi 4 · 1i + 47-1 üncQ 
kilometreleri araaıoda 2ô adet bt:tooarrue m<'ofez loşutı 

1 l SSO lira 98 knruşluk keşlfoameel üzerinden kapıılı 
zarf uaollle eksiltmiye konıılwuotor. 

:! Bn işe alt şartname keı:lf Vt"aalr f'!vrak parasız olar11k 
nafıa başmilhendlııllğlnden alınabilir. 

3 Eblhmr. lklocl kıtnuo üçüncü cuma günü saat onblF41c 
vi layet daimi eocümeol odasıoda yapılacaktır. 

4 Mu\akkat teminat miktarı SCi8 lira 58 kuruotnr. 

5 Ekelhmly~ glrecekl~rln kanun dıtire11lndtı haıırlıyacak · 
ları kapılı zarfın lı;lne bu yılın ıicıı ct od11aı Vtttikuıuı 

da koymııları ı,ıarıtır. 

Ü Teklif mektuplarının ihulıı günıl saat o na kadar Maal ııa 

daimi ~ncümen oduıocl11 relı; ll~e vrrilm~ııl 'arıtır. 

7 Eksiltme iııltrl 2490 eayılı kanuna göre yapılecaktır . 
Kanuna uymıyan teklif vıı müracutlerın kabul ~dH · 

mlyecPğl 1140 olunur. 17 2:.! 2i ~ 4005 

---.. --- --- =---u: --:--- l 
DOKTO 

F~l-IRi IŞIK 
İzmir Memleket Hastanesi R on t ken M iitt· h.ı~sısı 

Her nevi RONTKF.\' mımycrıc!ı:ri 

ve Elektrik tt'davileri. 

Yürüyemiyt·n ve bilhassa RAŞiTİK \·ucuklara Ultr.ı-Violt> 

tatbik ve Rontkeıı ile KEL ttdavilni y.qıılır. 

ik ııc· ı . ~ t") ler s., ... .,1-; ıırırı k;;ı ~ ' " ' \o. ~ ) r I' il' f 1 ' JI ~l ) 1 .' 
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