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y eııe Beraet Ettiler. 
Mahkeme Salonunu Dolduran Yüzlerce J)inleyici, 
Verilen Kararı Alkışlamışlar, "'Yaşasın Cumuriyet, 

Yaşasın Adalet,, Diye Bağırmışlardır. 
Ankara, 17 (Ôzel) - Sol· 

k11ct teıehblıD hakkındald da· 
•ı, bagan eona ermlııir. 

Mahkeme, aglea ıonra 

~~~--~-·~--~~~ 
cnab vermlı ve bundan eoora 
mahkeme baıkaoı, dnaoan 
ıona lrdlğlol ve heyetin, key· 

Tam beş buçuk saat dnam 

llıt 13 te ıoplıumıı ve geçen 
celeede kararlaıtmlmıı olduğu 
•eçblle, Jçtıler Bakanhgı mtıı· 
•etarı Vehbi, Ankara nllal 
Nenad •e e1Dnlyeı itleri geo .. I 
dlrekıGra ŞGkrQ'yu, bakuka 
•1D1ae tabldl olank dinledik· 

~11 
IODra, IDlddelamami Baha 

eden bir mOukereden ıonra 

mehkeme heyeıl ıekrar yerle
rine dôndQler. Bu anda yfiz 
lerce dinleyici kulak keıllmletl. 
Rele, m•hkemenln kararını 

okumığa baılıdığından Hlonda 
tam bir ankdt bakam ıara. 

Sağda Cedi= nelırindc lıcılk $anda/hı kurtarılı.) or, solda Subaşrncla lıiUilialımer tarajındarı 
lıalka yiyecek duf;rıtılı) or .. 
~~~~-~~~~~-

yordu. 

Karuın okuamaeı blttlAI za. 
man, PHt 10 buçuk idi. Maz. 
nunl1rın mtınebem bulunduk. 
lau ıaç, aablı olmadıgından 

hepelaln ber•ellerlne brmr n 
rllmlttlr. 

Gediz' in Taşması Tehlikeli Oldu. Ha-

rıkanı bııkı bir talebi olab Sağda Ankara valisi Nevzad, 

va Gene Kapalı Ve Endişe Vericidir. 
ol1111dı~1111 ıormattar. solda dalıiliye müsteşarı J elıbi 

MQddela1aaml, tekrar lddl· flyetl teemmGI etmek tızere 
•da balanaa11aı MJylemlt mlakereye çektleceğiat bll· 
•e bir baçak ta•I dn•m eden dlrmltdr. 
0111• bir lddlıaıme okamattar. Salon baı••n b.,. dinleyici · 

Munanlırıa Habıı Blmlı lerle dolu idi. Berteı, ıabır· 
Şe,ket ince, Bab• A11kan'a 11shklı neticeyi bekliyordu. 

Karar bittikten eonra ealoao 
dolduran dinleyiciler, .. Yııa· 
ıın comurlak, ya111ın adalet .. 
diye ba~srdıl1r ve karar. ıld
detle allnıl•dılar. 

Köylüler Nasıl 
Kumtepe'Jilerin 

laliahmerin 
....-- -........ . 

............................. ~ ...... ~ ............. ~ .................................... 4~ ............ .,, ..................................... ~ ..... 4 

ltalyanların şimal cephesindeki hnynk taarruzları 

Darbı Kazanm1şlar. Habeş'lerden 6 
Bin ölü, 15 Bin Yaralı Varmış. 

Habeş Ordularmm irtibatı Kesilmiş. Bas Sey;um ve 
Ras Kassa Tembien'den Çekileceklermiş. ltaiyan'lar, 

Çok Mohim Bir Yeri Zaptetmişler .. 
~--------,__~,__--~~ımıı~,__.._,__~,__ ...... ,__~~~ 

Mareşal Badoglio, Habeşlerin kah 

Mıkalle, 17 (A.A) - Hnaı 
lllabablrl. Amba Andtım safe· 
rlalo f ..., 

ramanca harbettiklerioi s6yledi. S11başında lıal!,a yag dagııılıyor .. 
Gerek kftçDk Meaderıı, ge 

...... e•11ıllde ehemmiyetini 
ı •ııalata bheremlyor. Ba· 

; 11•, Makalle He Amb• Alagl n 
etlablen ırmııaclı en martef i 

Yet 01ab De•le ile tlmal Babet 
Otd 

llltanan hemen klmilen mi 
'•ha bôı ltld balandaAa Temblen 

gll!llat birbirine ba~hyan ye· 
Rltae bir yol olan Bera Agalen 
~''Wldl11e hakim bolanmaluadsr. 
IQ Ro111a 17 (A.A) - 126 nu· 

•ralı reıml tebll~: 
Mare,.ı BacloAllo bildiriyor: 
Ba •yıa 11 inde Mıkalle'aln 

ceaabuada b•ılıy•a •e 15 inde 

kl .. f eden Enderta meydan 
mubarebeıl k•saaılmıthr. 

Birinci n lçQaca kolordu· 
lar Raı Mulageta ordaıanan 

çok çetin mak• •emetlnl kıra 
rak kendilerine gôıterllen ha 
ttıa hedefleri elde etmlılerdlr. 

Daıman m6dalaaıının k•leıl 
olan Am'bae•radam Gzerlnde 
hal yan beyrağı dalgalanmakta. 
dır. Ba bayra~ı 23 Mart ılyah 
gl'lmlekll fırkaıanın h•lyan 
prenılerlndea Dak Dô Paıtelı· 

nln kamandaıı alhndıkl maf 
rezeıl çekm1ıtlr. 

Aımara 17 (A.A) - D.N.B 
Ajen11nd•n: 

Aradam da~ı &nGade y•pılaa ;:tı. ılddetll mabarebelerle la· 

lznıir Şampiyonluğunu' 
Hangi Takım Kazanacak 

Pııar günk6 ma ı d ı . . . 
P ç •r an eonra zmsr takımlannın •ampıyonadıkı 
ııııtan • • · b' b " K aaıyeta ır ayU entereaan oldu: 

V .K. 25, Altay, Ahınordu, lzmirepor 22, G<;zıepe 2J .. 
e bu rakımlardan bı 1ı: ı · ,. bet 1 k t 1 a, zmu ıu en ileri ıalı.ımlan olın hu 
• un, · zmirepor0 Alt1nordu 

dflAiller(lir b . 'b 
1 

h mıçı müsteına. henfiz kıırşıleemıo 
• u Ilı ır ı er ıpoac h 

Ac b b . . unuo atırına gelt'u tu ııuıl oluyor: 
• ı, ıng111 ıamplyon çıkacak'! 

ANADOLU bu menu iJ • d 
iıtıı:1Dlı b'' zerırı e tam bir bitıtaflıkla durmak 
l•mphron;e • ır b an~et açmıınr. Suılimiz lı:ıudır: ( l 936 l 937 İzmir 

~ 0 e11 011 angı talum kazı k ? . ohn111 
1 

uıca tar ) Rıcamıt, ce•ıplarsn kısa 
b ' ı.ram ıütııoıı geçme 'd' y 
•tlıyacakı lllell ır. etınclau itibaren aoketimi:a' 

I~ • 

meydan muharebe1lade ltalyın rek Gediz nehirleri ıeyllb mın 
•ğır topcaıa H h•'8 kunetlerl t•kalarında baval.rın iyi gllme 
mtıhlm bir rol oynamııtır. Da ılnden ıel ıuları Halmıkt• iken 
muharebe glnleree ıarmtııı -.e dan göğln birdenbire ıl1ah 
ltmlJ••'IUJn aaferlle neticelen· yı~mor baladarlle ôrtGldagı 
mlıtlr. endlte ile gGr61m6ttGr. 

Italyın ıolcen•bı Antoloye E•elkl gtlndenberl b1rometre 
kadmr llerlemlt •e ba me•kll fevkalUe dGtGklak gGıtermek· 
ltgal eyleml,tlr. Duje vadlılnln ıedlr. Bu; biç te iyi bir alAmet 
yola artık tımımen açılmıı değildir. Beriki aeyllh mınta· 
bolanmaktadır. kaıında yılulan ıetlerln tamiri 

Aradam daAının lıgall en· için ıol•nn tımamen çekilmesi 
kGlceYt bakımından çok mi· beklenlrken tekrar 'yığmor yığ 
hlmdlr. Çanta bundan bôyle mat• bııtımıı olmaaı ve buo· 
Ba1 Maleget• ordDıa arlık R11 'metrenin de fazl• Y•Amor yığa 
Seyyam n Raı Kaua ordnl1rı c•A•nı gôltermekte devam etmeel 
ile tefriki me .. lde balanamı· yeni fellkeılerln ol•blleceğl zan 
7acmkt1r. Ve bunun netlceıl ve tahmlnlerlnln meydan almı· 
olarak tı Raı Seyyam •e Ra1 tına ıebeblyet nrmletlr. Şu 
K111a ordular• Temblen'dea çe· muhakkaktır ki fmzla yağacak 
kUeceklerdlr. Y•lmor; ba iki [ıeylAb mıata· 

Bıbeı ordaıanan mncado k1!••1ııJa yeni felAkeılerp eebebl· 
- Sanu 6ınr.ı sahifede yeı nreblllr. 

~~~--~-----~-K u rta rı l dı 1 ar? - Sedlerin Yıkılışı · 
Vaziyeti - Alınan Tedbirler · Hi
Felaketzedelere Yardımları .• 

""Gediz nehrinin yaphK• uhrl· 
bat çok fezla olmuıtur. Yığ· 

mnron keellmeel, fellketln önG· 
atı ılmı,tır. SalAhlyetterlara 

gôre, yağmur, eıklıl gibi daha 
lkl gOn devam etml, olaaydı, 

Menemen ,ebrl mubıkkak bir 
Souıı .S inri salıif ede 

.-------------------------, 111 ölü! 
Son 14.,ırtına ve Seylap Felaketinin 
Şimdiye Kadar Resmen Teshil 
Edilebilen Kurbanları Bu Kadar! 

••• Ankara )6 (A.A) - Son fırtınanın ve ııeylibm tevlit ettiAi oüfuı 
zayiatı ve diğer urarlara '&İt muhtelif vilayetlerden İç 1ıleri Bakan• 
lığmı gelen raporlara nazaran: • 

Trakyada: Edirne vilayetinde 34 in1a111 biri manda hiri beygır 
ve 2980 i koyun olmak 6aere 2982 hayvan ııoğııktan doomuı ve 
bir evde fartmadao yıkılmı~t1r. · 

Kırklareliode: 4 ü kadm 21 i erkek olmak üzere 25 irıııan Te 

4 ü manda •e ök6z, 1240 koyun ve ke~i olmak üzere 1244 hayvan 
ııoguktan donmuo •e ölmüotür. 

Tekirdağıoda: Köylerde bir kadftı ile altı erkek don1rak ölmüıUlr . 
Şarköy il~inde: Jo'11tına ıiddetiııden bazı evlerim cam ve çıtılan 

tahrip edilmiıtir. 
tp11lıda: 18 intan bir beygir, 1500 koyun, 
Keıanda: 19 inıan, 30 koyun, Lalapıpda 50, Aq11narda 20 ko· 

yun •e bir çoban ölmfiıttlr. 
Trabzondı: F11tınadan limanda bulunan Akııu ve hmir vapurla· 

rına poıtı göttlreıı Çapır alıbora olmıı~ ve içiodekilerdetı üı; kiıi 

yfizerek çıkmıılardır. Bir kitinin cesedini deniz kııraya atmııtsr. DlAer 
yedi kiıi huhıoamamııtır. O ııırada npurlara gitmek üaere denize 
ıt;ılan bh çapar daha batmıetır. 

Bunlardab ikiıi ııooradao karaya vurmuştur. İçinde kimse yoktur. 
Bunlarla kaybolun üçüncü çapardakilerin vapurlıırıı çıkebilmiı olma• 
lan ümidi henüz vardır. 

Maoisa villiyetinde: f ouu ve hayvanca zeyiat yoktur. Buna 11111· 

kabil Gediz, Alaıebir ve Karapmer, Kuroııolu ı;aylennda ııımı yfi· 
zünden bir kı11m ar11iyi ve üç kiiyü 1111 baıımııı 'e tren hattıodaa 
bir kıemını su almııtsr. 

Bahkeııir viliyetinde: Jnıan ve hayvanca uyiaı yokıur. 
Bındnmada: Dört kamyon bir &anda) parçalanmıı, dalga kıran 

koruııu çökmüı rshtunda tahribat yapmıı ve diğer bazı Jıaııarat olmıııtıır. 
Mollada: Köyceği& ilçeıinde göl taımıı 30 ev au altında kalmıı, 

Bodrum~da 4 ve 1 tonluk iki munı ııabile çarparak parçalaomııtsr. 
Odun yüklü 14 tonluk bir Hndal bıtmııur. Ayrıca diirı bii) ük ean• 
dal daha batmııtsr. 

,.·--~----·------------------/ Sa~da Gediz'in uıaktan taılı·ın görıinü~ıi, ortada ~u başında felaA·et:ede çadırları, solda Gedi:'de lı·urtarılan kamyo11etlerle ta§uııyor 

• 



Habeşistan'dan gelen haberler H. S\ b ({) ır o e ır ! 
1 l ,1 M ..., 1 ,,,. Old 1 G lY ını lY ını T e o v a ;ğ o (gJ 

ta yan ar ag up u- ----,---.---------------...-:' 
lar, Adua-Makalle Yolu- lspany~ d~ vazıyet ~ene.,F~n~laştı ye _L __ ~~ .. ....-4 •• ~ ........ t! 

D K. ı·ı orf ı idare ilan Edıldı. Afakında Tay-
1 DU a es I er. .,______ yare ManeV"rıı18! 

Muhtelif Şehirlerde Halk, Zabıta ve Asker Arasında Londra 17 (Radyo) ',~,~ 
ltalyan Tayyareleri ParaşOtle Yiye
cek Atıyorlar. ltalyan'ların Taarruzu 
Şiddetli Bir Mukavemetle Karşılaştı 

Arbedeler Olmuştur, ölenler Var. gece logmz harh 
1•11;,ıı~' 

Londra tızerlnde geee yf'rı 

Londra 17 (A.A) - Royter 
Ajansından: 

Makalle cennbonda devriye· 
lerln hararetli fa lfyetl hılyen· 
larm yeni bir tearrozon baş · 

!angıç olarak telAkld edilmek· 
tedlr. Bu taarruzun hedef 1 

Sellko Babeı ordolarımn baş· 

lıca iaşe kenahnı kesmektir. 
Teyld edilen bazı şaylılara 

göre, ha taarruz şimdiden bat· 
lamış ve Iıaly o kıt'alorı Ha· 
beşlerin eldd~tlt bir makanme· 
tine maruz kalmış balonmak· 
tadır. 

Habeşler Akeom'on yaz ki 
lometre kadar cenobuoda Ja· 
bakon civarında bir ltalyan 
müfrezesini moğhib ettiklerini 

blldlrlyorlır. 

Ba muharebe hakkında Adle 

Ababaya gelen gayri resmi bir 
telgrafta, İtalyan müfrezesine 
hftcum eden Hıbee'ler evvela 

elli kişi kaybetmişlerse de tnk· 
vlye kıtaeı geldikten ıonr 

Italyan mftfrezeıdol mığhib 

etmlşle dlr. Iıalyanlar 20 aıa 

ve Oç hııflf top bırakmıılardır. 

Adle·Ababa'do neQredllen res 

mf tebllAde denlHyor ki: 
13 QUbatla iki ltalyan açığı 

Dessle'nln 25 kilometre doğu 
almallndekl Halt manastırını 

bombaya totmoelardır. Manae 

t1rda ot oranlar civar ormınbğa • 
sığmdıldarındao aten yoktur. 

Uçaklar keza Donkamlklol 
ve Ualdla k~ylerlle Koorsml 
b~lgeslnl de bombardıman et· 
mitlerdir. Bir çocak yarılan· 

mıştır. lıl şubatta diğer bir 
uçak Uesele Gzerlnde açmaı, 

fakat makabli han topa ate · 
elyle kar!Jalaeınca hemen şimale 
doğru dönerek yol ftzerlnde 
bulanan Carre Gelbo Dorka· 
mlkıel Segorat Uortlı ve Ual· 

• 
dla mevkllerlol bombayı tat. 
muşlardır. 

Ualdfa'da yaralıoao çocok 
oradaki loglllz baııtaneelnde 

tednl edllmlıtlr. 
Royter Ajanınnın Adle Aba· 

bı'dakl mohablrl telgrafla bil· 
diriyor: 

Rae Seyyum'on Temblen 
ordusuna meneob hlr muharibi 
çok yOksekten uçan bir İtılyau 
tayyaresinin attığı bir ldantl 
oar•p eleealyle başından ağır 

bir eoreue yaralanmıa ve Dea· 
eie'ye nakledlldlkten sonra öl· 
mftştOr. 

Tayyareden ahlan ve moba 
rlple arkadaşlarının yanıhaela· 

rına düşen m6teıddld bomba· 
tar ise kimseye isabet 
mhtlr. 

etme· 

RoyterJn Deesle'den aldığı 

mahlmata göre, doğrudan doğ· 

ruya elmal cephesinden gelen 
son Bıbee haberleri, BabeQ'fe· 
rln balen Adua Makalle yola · 
na tamamen kestiklerini bil· 
dlrmekte~lr. 

ltalyan'lar yiyecek ve içecek· 
lerlnl uçakl rdan bırakılan p•· 
raeiitlerle temin etmektedir. 
Bu paraQtıtlerdtın bir kaçı eld 
detll rfizgiirlor yOzOodeo 8abeş 
bati rının içine dO~mO tOr. Bir 

tuzak ihtimalinden korkan Ha· 
bea'ler bunların içindeki yf ye· 
ceklr.rl ancak eneli köpekler 
Ot.erinde bf r tecrtıbe yaphktan 
aoora yfyebllmfelerdlr. 

Uıld.Jadan DeHle'ye giden 
Habeş kamyon kolonun bom· 
bardımıoı esnasında Babeşle· 
tanın Londradıkl elçlalnln oğul 
lerındın biri yaralanmak: teh 
llkealoe maruz kalmıatır. Bir 
IJ&rapoel betmı sıyırank geçmiş 
ve yanında bolooın diğer bir 
adamın gözftnd çıkarmıştır. 

Royter Ajenaına Mogadfclo 
dan blldlrlliyor: 

Başlarında hiçbir beyaz zabit 
balonmıyan bir Dıobt mftfre · 
zeet Geylogoblnln 108 kllomet· 
re kadar doğa ıtmıllne latlk· 
eıf ta bulonurken Bay111 yGkaek 
olan bir Babea kanetlnln ha 
camuna oğrımıatar. Şiddetli 

hl r moh1rebeden eoura mGfreze 
kurtularak hareket ftuQne ~el· 
mf ye muvaf fık olmuı, fakat 
30 ôlft vermlotlr 

Adlı Ababa, 17 (Radyo) -
Kôylerf bombardıman eden bir 
ltalyın tayyareal dGeGrQlmGa, 
içinde bolunan altı klQlden beti 
ôlmOştftr. Yarılı tayyareci Deı· 

ıleye gönderllmlıdr. Raı Na· 
slbn orduları, İtalyan ileri 

arakolları O zerine muvaf ta· 
kıyetll hGcomlar yapmaktadır. 

Adlıı Abıbı, 17 (Radyo) -
Habıt resmi çevenlerl, Mıkalle 
ceoobandı bir muharebe cere· 
yan ettiğinden baberda! de~ll· 

dlrler. Ras Deatı'oın Desıle'ye 

getlrfldl~I hıberide tamamen 
uydurmadır. Çonkft Raa Deeta 
elmdl1d halde Agamor'dı CI· 
botl ~ağındaki ordueunuo hı· 

Qlndıdır. 

Parla reıımi çevenlerl cenahta 
Graçyıni ile Rae Naalbu or· 
doları arasında kanlı çarpıt 

malar olduğono bildirmektedir. 

Tarım Bakanı 
İstanbul 17 (özel) - Tarım 

bakaoı Muhlis Erkmen ha 81· 

babkl ek-preele Anbra'dan 
Qehrlmlze gelmletlr. 

' 

Mıdrld 17 (Radyo) - le· 
pınya kablneel, mOtemıdlyto 

toplantı hıUndedlr. Vaziyet, 
çok nazik bir şekil almııttr. 

Cumor başkanı Zımora, lca· 
bındı örfi idare llAn edebil· 
meal için hGkumete Hllhfyet 
nrmlıtlr. 

Sara~osa'da halk, siyasal 
mahkumları bapeaued~u almak 
letemf !J n borada vnkoa gelen 
bir arbedede 6 klıJI yaralanmış. 

tır. Baulardın biri ölmftatftr. 

Diğerlerinin ıııhhatı tehUkede· 
dlr .. 

Vızlyet dolayutyl~ para bor· 
sası kapanmıştır. 

Paao•a Te Llrado'dı birçok, 
gençler, ~ilerinde lnzıl bayrak· 
lar olduğu halde ilerlemek 111 
temltler ve zabıtanın mGdaha· 
lesini dlntemeJlklerlnden ateş· 
le karaılıımıtlardır. Borıdı da 
bir kişi aldftrülmftşUlr. 

Barselon'da da vu:tyet teh· 
llkelldfr. Katalonyı h•şkanı 

Ankara • Eskişehir arasında 

Uçman Vecihi Kumaoda
sında Yelken Uçuşları. 
Filoda Uzman Anohim'den Başka 
Sabiha ve Yetişen Gençlerimiz Var 

Ankara, 16 (A.A) - An· 
kara - Eskloehlr araaında re · 
morkla bir rekor uçoao .Y•P· 
mık için uçman Vectbl'nio 

komınd111ndı Türkkooo uçak· 
larandan iki tayyare Ue S. 5 
n G. 9 iki yelken plAoaro bu 
111bah 9,45 de eehrlmlzden ay 
rılmıe ve 111t 12,10 da Eekl· 
şebir'e nrmıelırdır. 

Tdrkkoıo f lloaondı uzmın 

Anohlm'den bııka Sabi· 

ha, talebe Mehmet, Maııtıfı, 
uçman KAmll, Mıklnlıt Saib 
n lskender bulanmaktadır. 

Eaklıehlr'e kadar p1Ao6rlerln 
birini Sabiha, iki kltlllk S. 5 
pllnörantı Mehmet ve Moıtafa 
idare etmlelerdlr. 

Sabiha Eeklaehlr'de biraz 
dinlendikten ıonra bu yakın · 

tarda almıya haoladığı mot~rlft 

uçak derelerini tak•lye için 
gene bogüo U. 2 tayyarealle 
Ankara'y• daomaıuır. 

Ankara 17 (Özel) - Kayseri tayyare fabrikasında 23 planör 
daha inştı edilecektir. Bunların bir kısmı Eskişehir'de kurulacak 
1'ürkkuşu kuliibünc, bir kısmı da lzmir'de kurulaca~ Türkkuşu 
kulübilne verifocekfir. . __ ...... 
Yol Parası 4 -· 12 Lira Arasında Ke-

silecektir. Kanun Hazırlanıyor .. 
lıtınbol 17 (Özel) - Yeni hazırlanın yol parası kanonuna 

göre, nrgl derecelere ıyrılırak ııhıaların mali vaziyetlerine nla· 
betle dört liradan onlkl liraya kıdar ahnacaktır. 

~LHAMRA 
SiNEMASINDA TELEFON 2573 

Yalnız 25 Kuruşla 

Senenin en btıyük ve gftzel iki eaheaerlnl göreceksiniz 

SİLAH · BASINA • 
Bnyak Franuz filmi ile hu hafta göstermekte olduğumuz MARTHA EGGERTH' in bıı 

senenin en son ve en ı;üzel filmi olan: 

Sarısın l(armen 
' Operetini birlikte olarak gösteriyoruz. 

AYRICA: GAYET GÜLÜNÇLÜ CANLI. RESiMLER .. 
PARAMUNT JURNALDA: lnglltere krah beelncl JORJ'on cenaze tôrenl btıtan tıfellittle 

Hu eşl!liz programı tenailatla görebilmek: için saat yediden itibaren birinci mevki 25 kuru~tur. 

SEANSLARA DJKKAT : Saat 3 de SUAh bıtıoa, 5 de Sarıeın Karmen, 7 de Silah bıtını, 
9 da Sarıoın Karmen .. 

Paris Nümayişleri 
Dtın hadisesiz geçti, 

Blum iyileşiyor 
Parls, 17 (Radyo) - Soaya· 

llııtler lideri l\l. Blum hAdleeal 
hakkındaki tahkikata devam 
olunuyor. 

M. Blam'an aıhbi vaziyeti 
111IAbı yftz totmot lee de dok· 
torlarm tavalyeelle ziyaretçi 
kabul etmemektedir. 

Parle, 17 (A.~) - Front 
Popolılre tarafındın tertip edi· 
len gGsterl dlln aaat 14,30 da 
Pıntbeoo meydaulndı hıılamıQ 

•e aaat 19,30 dı Natlon mey· 
danında bltmletlr. Gaaterl tım 
bir ıOkU.Oet lelnde cereyan et· 

mit yılmz eağ cenah tevekkftl· 
lere meneop talebe ile gösteri · 
eller araeıudı şarkılar ve ıııhk· 

tarla tezabfirat ıleybiode yapı · 

lan bazı teşebbOelet yüz(loden 
Gnartler Latlnde afak-tefek hi 
dlıeler olmaıJtnr. 

Soeyallıt ve radikallerin geç· 
tUU yollar Gıerlode halk kit 
leleri birikmiş, gOsterlyl 11eyret· 
mlQtlr. KoınGulstler Marseyez 
ve Enccrnaeyooel aöylemSoler, 
ellerindeki mnl, h~yaz, k1rmızı 
bayraklar sallayarak: "Hf'rtıraf 
KomO.nletlerludlr.,, diye bay· 
kırmııJlardır. 

Pırlıı, 17 (Rıdyo) - Solların 

dün Leon Blom'on cerhi baee· 
bile yaptıklara muızz11m protesto 
nOmaylvl yOzQoden hiçbir hadise 

raları yapmıal1rdır. 72 1
•
1 

f 

muhıclm nzlyete geçlll 
1 ~,r 

muhtelif f llolar da bool•f' tf 
!Jılayırak şehri mtıdal•• 
mlştlr. tıııd 

Bu gibi manevralır. f ı 
1 .kl• 

kadar yazın vokobo ııı ~' 
Da aene manevralarıo 

1
,t 

~o 
yapılması, İngiliz ha•• fll•' 

d b• lerlnln, gayri mftıal 11161 
deki dereceıılnl anlanıak 1 ç 

üniversiteye 
Kalan Para. . 

'' ıÇ Bir profesör, bu ı.. 

Mısır'a gitti, 
Jetaobol, 17 (ôıel) ,,,.,~ 

F•tııı ı 
earlı prenaeılerden b•'' 
İatanbol Ünhersltesıoe ı?J 

11 ,oııı 
tığı yaram milyon r feı6 
sili için Ünherıılte , pr~roıl 
rlnden Ebululı Mıaır 1 g 

Zeze Mes'e-
lesi Boyoyor! ffl 

Parla, 17 (Radyo) ...,,. dl 
feaör Zeze hAdlıeelodeO ırttıl' 
Frauaa'nın muhtelif eeb (6'1 ,.., 
deki 15 ftnlvenlte, Y1 (llit 
gCln} grev llAo edectklt 51'.: 

Bıabakan M. Alber el 
kGltftr bakım ile bo~0 ~,f'' 
dnlvereltealnln kıpıD•P otl' 
maması mee'eleslnl ,toO pi'; 
lırdır. KOltftr bak•D1• ~· ~ıf 
mea'el~slnln, en aooı•f' ~~rl 
kılması mdlaleaııad• lıf'jl 
moator. Ba mtıtale•1' 1 pt· 
kan dı tınlp eyleoJ e 

Çin ~ 
Komnnistlet• ~ 

) / f 
Şanghay 17 (Rıdf0 lfto 

kumel lrnnetlerl Me0' 1,,ıl 
birini komOnlatlerdeO ~ol' 
eylemlılerdlr. HükddJ;:ıılt~ 
Jcrf o den 200, koJll 

00 
~ 

300 mıktnl vardır. 8 

nlıt eelr edllmltdr. , ~9,r1 

Rus· Romen tı. 
mukaveıes•·o~ 

Bftkree, 17 (Rıdyo) ~,ff' ti 
Roeya ile Rom11PY1 

1.,,,, 
btr ticaret maıhedeel 
mıetar. , tJil ·o• Hava tehlikes• tıı' 

nye vatand9~ ,ı 
Ankara 17 (ôzel) ~t~~ 

' b•f' 4e4 dan her yanında 1 f. 
ılol bilen ftye yız•~•ıl'' 
etmektedir. Şimdiye 35 
olan Qyelerln adedi 

geçmlttlr. 0 
Hasta ıot /ı 

df0) ~f# 
Loudra, 17 (R• bbf ' 

amiral Beotı'ooP 11 

tıf· ' lylletmeğe havıaaııf ~#1 

çıkmamış ve ıı•1t; ,ı 
m1ştır. sO 4' l 

NGmaylşçtler l 4ı 1,ıı111""J ıoP ıt. 
teon meydan1Dd11 1ol l 
ve Parlı ile bı••11 b•"~' 
kallerl reisler ve ti~• 

')J!J .,. 
hazır holunmaşlar. ııtl .11 

,ııao ,. 
tll ve Nıııyon 1JJ6Y ,o1'1'" 
çllmlt intizam '" n' 
llnde dağılmıtlırdıf· ~l,,,ı ,ı 

Ltı, TorkoaD •e ,ful 
da ayni ıeklldt.: .,nııı 
pılmıottr. 



..__Ç-im-dik-ler___,I ş E H i R 
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HABERLERi 

Biz lnaanlar çok tuhafız Veli· Arazi 
aelAm.. Çoğumuzun vicdanı 

serbeattlr. Birçoğumuz ls14m, Tahriri Başlıyor 
moıe•i, hırlıııiyan vesaire oldu ---..... .._ __ 

ğumuz halde Taurı lifi olem mfi· Tahrir 
naeebetlerlmiz bozuktur. Sanki 

Taun ile insan oğulları araaın · 
da da bir ıeylAb, bir f1rtına 
olmue, boıoo mcıoacat, ibadet 

yollarını kepayıh geçml~tlr. 

Fakat bayatta dar, sıkıeık 

•ızlyette l.:alınca, hemen nıhtlk 

bir teeeeirle Allaha yalvarmz. 

Fellket gOnlerlnde, Allabm 

kapısını çılaraz. 
Ya.mur yağar, yıldmm 

dOıerken, gök gfitlerken, gayri 
ihtiyari; 

- Allıh Allah! 
Diye mırıldınırız. Seylab 

ortalığı berhı edince, veya bir 

kadın iki kollu, iki bfalı, Oç 

bacaklı bir anormal çocuk do 
ğorunca: 

- Ahiret gcınlerl yaklaştı, 

Tanrı taicılratımlZI aUeuin! 

Deriz. Yang1D olur, Allahtan 
meded umarız, llaualık gelir; 

- Allıhım sen elfa ver! 
Derlı. Yani, hep duda kal· 

dı~unız, teıelll aradığımız za
manlarda yazamOzft Allaha 
Çevl 1 • 1 r rız, nıan oğlunun bo 

;nrılltğlne diyecek yoktur. 
unu bayıtın bışb işlerinde 

de gc'5rftyoruz. 

komi yonları Hazi
randa işe haşhyacaklar 

2901 11Ryıl. arazi tahrir ifa. 

nuon mı il ye vekıiletlnden vl . 

!Ayete gelmletlr. Buna göre, her 

kazada Haziran 936 tarihinden 

itibaren arazi tahririne baela · 

nacaktır Vllnyet merkez ve 

mOlhak kazalarmda tahrir, ka · 

nunon 17 inci maddesi mocl· 

hince nihayet iki aene içinde 

bitirilecek ve bo te~kllahn la 
ti izam elliği mal!ra( Jar tespit 

olunarak mlktan ve komisyon

ların lıanunun J 5 inci madde· 

@inde yazılı Ocret ve yevmiye· 

feri hık km da kaza hl barlyle 

tanzim olunacak isimsiz kadro 

poıraya verllerekllr. Kadro 

Martın onbe~lne kadar vekile 

ta gönderllmle olacaklar. 

Yun~nis-

tan'la Takas 
Yunan bankaların
daki dövizler ınes'elesi 

Bııımız tehlikede mi?. Biç Anklra Tftrkofls merkezin 
80nıedlğlmlz, fakat bize yar· den eehrlmlz Tfcaretodasına 
dını edebilecek ıdamın elini ı hl L 93 ge en r mea.topta; 4 tı· 
ôper; 

rlhlf Tftrk Yunan takas anJae 
- Aman, ııro bllireln, bft 

Ulu ftmldlmlz ıeodedlr. Zaten maeı hQkömlerlne gôre çıka· 
hep 81n 8 gftvenlyoruz.. rılmıe olan 1.1 O 935 tarihinde 

Diye ıınurmıdık matah hı· tedavfllde bulunan bonolarm 

rakmay1z. Menfaatimiz hl lelne 31. 3.936 tarihine kadar kolla· 

dalknukloğu mu icab ettiriyor; nılıcağı ve bo tarihten sonra 
hemen ceketimizi ilikler •e en hGkOmled blmıyacığı, grne 

P•rlak, en uetoroplo kelimeleri bu anlaımının merlyetl eını· 
dilimize dolar, dakikada altmış sındı bıelamıı olan hoaol!f 

takla ıtırız. takae muamelelerlnln 31.S.936 
MChallik, allaba kareı, kullara tarihine kadar tatbik edileceği, 

~1reı mflralllk içimize sinmiş, bu mfthletln hiçbir suretle 
ize nefeı bile aldırtmıyor. Mı 
lf ozatılmıyacı~ı blldhilmlıtlr. 

' etimizin krpnellğlnl karoıllk · 
la ı 1 S 935 tarihli Yunan mu· 0 arık b,plmlz de anlıyoruz. 
Fakat ne faydı?. nkkat kanunu mucibince y 0 . 

n b nınlııan'dakl bankalara drah-
1 1 euelkl gln, benim 

ıleybl d miden başka döviz ilzerlnden 
m e dlnyanın herze ve· 

kllllğlnl yıpın biri, dan beni yatmlmıe olan paraların drah· 

gôrftnce, karııkl dağa kavoımuı miye çevrilmesini temin etmek 
dl&er hl d Ozere yatmlmıe bolonduklafl 

"' r ağ hanetlle boynuma 
tırıldı: bankaya 8.1.936 tarihine ka 

- Seni o kadar öıledlm ki? dar verilmesi 14zımgelen veal· 
·dedi. Sormıl. Batıl enelkl kaların nelerden ibaret ola. 

gece rOyamda gördQm de refl. cağım tnelce yazmıırık . Dıın 
kıya ııöyledlm. Oh oh, kalb Tlcaretoduıoa gt!ll"o bir mrk. 
kılbe karşı trnlı.. ıupıa bu •eıılkııların ibrazı 

Adamm yftıOne baktıru hak· için olım mOhlPtln 8 1 ~36 
hm dı tftkftrftklulml yuttum tarihinden tıltıaren üç ay dabıı 
'e hen do ona gftldcım . uzatıldığı bfldtrtlrulştlr. 

Ne mlralytz, ne mftral?. Yukarı ma-
Çimdik 

------ ----- lıallelerin ilıtivacı 
Morf İn Ka- Şarbay doktor .. Behçeı Uz; 

çakçısı Şebeke 
dün yanında bl'ledlye müben 

dlelerl olduğu halde yukan 

Almanya Piyasasında Ce- IhJamı~r 
. B d .

1 
. . Satacagız .. 

vız, a em ve Oerı erımız Mısır .... +-• -
Ulccarlurı 

Derilerimiz Ara ılı-yor, Fakat c :evizle- bize ınilracaat ettiler .. 
l11kenderly,,'den TOrkof lıı lr. 

re Yaş Diye Rağbet Azalmıştır. 
Herlln TOrk ticaret odası· • 

ihracat mı.h11ullerlmlzln Alman · 

ya plyaaalarındıkl vaziyeti hık · 

kında şehrimizdeki o!Akadarlara 

bir rapor göndermiştir. Raporda 
en malumat vardır: 

Ceviz: Tnrk cevizleri Qze 

rlnden rapor haft11&1 içinde de 

muamele olmaon~tır. TOrklyece 1 
ucuz flaılerdeo ttıkllf yapılmış 

lııe de Alman hbılıttçıları bu 

tekllf lere alAka göstermemle 
lerdlr. 

Bamburg'ra mevcut 1 lirklye 

meneell iç bademlerden lzmlr 

Pıfma taıh bademleri Alman 
ldbıl4tçıları tarafıqdın yoz kfüı 

başını Bımborg 140 marke, 

lzmtr acı bademleri lıe nev'lne 
göre 1 !15 ve 155 marka dahile 

teklif olunmuttur. İtalyan men· 

eell mallar rJan Bari tatla ha· 
deaılerl için yoz kilo bıeına 

Bamburg 145 mark lstenmlıtlr. 
Aloıan ldhılatçılarımn badem 

içleri için htf'dlklerl f lal 1 75 

mark radde11lnde bulunmuştur. 

Deriler: 
Rapor haftası içinde Tfirkiye 

men~elt koyun ve keçi derileri 
Ozulode mQblm miktarda mu· 

Dikkate eayandır kt Alman 

lthılltçılarmın 1 ftrk cevlzlerlne 

kareı pek bOyOk aldlı::a göster 

memelerinin yalD1z piyasa vazt 

yetinin Df'tlcesl oldo~o zan00. 

lunmaiuad1r. Bo meı'elede dlğrr amele olmoetor. Eo ziyade ha-

h f tf drrller ve bir de teke de-
azı Amillerin dahi tealı 1 olduğu 

kanaati besleniyor. Tnrklye men· 

ıell bazı ceviz partileri maalesef 

Alman 11lıcılarmın arzu ve ta· 

lebtne uygun çıkmamıştır. Par 

tllnde tesblt edllmlı olan bu 
' 

bozukluğun dahi cevizlerin iyice 

rllerl aranmııtır. Son haftalar 
içinde Uamburg plyaeaııınca 

tozlu koyun hareakJarmı da 

fazla talip gôsterflmlştlr. Bo 

ınphaul Ozerlnde dahi teklif 

beklenmekıedlr. 

mir ıubeelne vukobulan bir 

mOracaattr Mıs1r'ın ,tmdlye 

kadar lıalya'dao lıhıl t:lmekıe 

olduğu ıhlamuru zecrl ıedbirltr 

dolaylslle bundın eonra mem 

leketlmlzden ithal etmek iste 

dlğl blldlrllmletlr. Bazı Mısır 

f lrmaları, TOrklye'de ıhlamur . 

Htao tOccarlarlD adreslerini 

ıormuelardır. 

önemli 
Bir Mülakat 
Uitler, logiltere'nio 
Roma elçisile konuştu 

Milnlh, 17 (Radyo) - İngll 
tere'oln Roma aef iri (Slr Erik 

Dromon) burayı gderek Hit 

ler'le bir mOIAkat yapmıetır. 

lio mülAkata büyOk önem ve· 

rtlmektedlr. 

Almanya ve Eski 
M Ostemlekeler 
MllAoo, 17 (Radyo) - Ga· 

zette Del Popolo, dl yor ki: korutntmadan yaktenmiş olma F ovar komitesi 
larma atfedildiğini e•rlLI rapor , "Bu mllletler cemiyeti, man· 

• Fovar komlte8' diln şarbay 
larımızda blldlrmlııtlk. fııte bu daların lhlllllnl taevlb etmlı ve 

v v doktor Behçet Uz'un başkan· ı 
hadl11e bazı Alman alıcılarının geçenlerde nglllz bOlı::dmetl 
T k 

lığında toplanmış, yeni koro · llolh moabedrel ile topladı~• 
ür cevlzlrrlne kareı çekingen lacak fovarın plAnı ozerlode f gani metlerden bir kısmı Dl e 

davranmalarına seheb olmoetur. görilcımQ~tilr . d 
" ' daya miltemayll bulunma agıDI 

Bu izahattan anlaşıldığına -------------

M 1 ' y • bildlrmletl. Mağrur bir eda ile 
göre dış memlt>ketlerle iş ya· a fa ya en 1 \'erilen bu cnıp, berşeyden 
pın TOrk tacirleri yıırdomozdı evvel Almanyı'ya kare• idi. 

ve mflli 1\haadlyatımıza kare• Vali (;eJdi.. o Almanya ki, eakl mftıtem· 
bClylk bir meı'allyet kar91B1nda Londra, 17 (Radyo) _ Mftı· lekelerin iadesini yılnız eko· 
bulunmaktadırlar. lbracatçıla· 1 k nomlL baLımdan deıtll, fakat temlekeler bakını, mftetem e e a. ... e 
rımız herhangi bir tedbirsizlik ordoeo gt.nel dlrektörft ~lr Şırl hukuki •e ahlAU balumd.u da 
yiblnden çıkan boınoteozlok· Bonbam Kartel'ln Malta valili· istemektedir . ., 
ların ve zararların ıırf mevzuu 

ğlne •ayin edtıdığıoı budırmek· F · sı Erka"nı babı işe ve partiye mlnhaaır aşı 
tedlr. 

kalmayarak tekmil dıe ticareti· Asmarava Varmış 
mız ve ıhracahmız ıçin zarar Fransa _ 
lar tnellOd edebileceğini her { • k y Aemara, 17 (Radyo) - Fa· 
zaman gözönilnde tutmak ve stı raz apıyor eiat rQeeaeındın Çlyano ve fa· 

ona göre hareket etmek mec Parla 17 (Radyo) - Londra elet genel sekreteri Stareçe bn· 

burlyetlnde bulunmaktadırlar. plyaeasından 40 milyon ıter· rey• gelmlelerdlr. Çlyano, eeki 

Badem : Bu blf ta dahi Tarl lfng istikraz için yıpılan p1Zar· v1Zlfeel olan tayyare filo ko· 

bademleri ftzerlnden fe yıpıl lıklar tam bir anlaşma ile ne · mandanlığını tekrar Ozerine 

madığını zannediyoruz. Y ah:ız tlcelenmlştlr. ılmı~tır. . 
··~·~·~·~·~·~·~·~·~· ... ·~·~·~·~·~·~·~· ..... ~ .................. ~·~·~·--..·~·~·~·~· ... ·~·~·~·~·~·-·~·~·~·· 

iki kişi suç nsıü tutuldu mahalleleri gezerek bu mahal· 1 ( d ı zm r en z sporları yurdunun geçen cumartet!İ ıkeamı lzmlrpalaa ealonJıundı verdl~I gece eğ· 

Zıbııa morfin k11çakçılığı Y•· 
Pıra iki klelyl yıkalımıetır. Bun· 
lardaa biri Molı, dl~t!rl Yaeef 

ıdındadır. Zabıta; Mulz'tn bir 
yerden 40 liraya Morfin satın 
ılıcığ•nı bıber almıt \'e tıhkt . 
kıtı glrl,erek bir taraftan dı 
terUhıt almıetır. 

Molı; paraları nrlb 49 Ulb 
içinde bulunan morfinleri teı · 
ltm ılarken ıuc; CleHl tolol
cnaıtur. 

Morfin; eroin gibi bir ıeblr. 
dlr. Bunu mlkenlfat olarak 
kullara ı ıo ar ıoa zamandı artmıe· 

~r. Bu milblm kaçakçıhk. şebe · 
eılnln tımın meydana çıkarıl· 

m... için çıhıılmıktıdır. 

lelerin ihtiyaçlarını tetkik et· lenctBi çok ~ğlencell geçmletlr. Vali Fazh GOleç ve parti baokaoı Yozgad 11ylaV1 AYDI Dogan; 

mletlr. Oodao aonra Bıhrlbaba eğlencede bulunmak eurettle deniz 8porları yordu tıyelerlnl enlndirmlşlerdlr. 
parkı ile kOltftr parlu da gez. "Deniz eporları yurdu, öoOmllzdekl yaz için J!enl~ tHanorlu taoımaktıdır. Yord, Kış mOnaee-

mlştlr. betile faaliyeti tatile oAramıe gibi görftnilyorH da 800 balo ile varlığını bir dıha habrlatmıetar.,, , ______________________ ...,._..-.;~~.--...------------~ 
Senenin t:n heyecanlı v11 en bOyftk filmi Bugün TAYYARE SiNEMA SINDA 

Paıiıı'ln ü4 ııinamaeında birden haftalİrca gösterilen bir ıaheaer 

PARİS ESRA RI 
Oynıyınlar: Constant Remiz, Benry Rollınd, Plere Remalr, Loclen Barant, Madelelne Azeray ve diğer bftyQk Franıız yıldıılırı 
Ayrıca Foks Tfi.rkçe sözlü dDnya haberleri • Ingiliz kralı Corc'un cenaze merasimi 

Fl11tlarda zam yoktur - Bo filim için meccani kartlar muteber değildir. 
"EANS SAATLERi: Ber gün 15, 17, 19, 21.15. Camarteei 13 15 talebe eean11. l'ızar 13 te ilive ıeaoea 

Avni Doğan'ın 

Konferansları 

Parti lm~kammız Anıi Dogarl 
Aydın 16 (Ôzd) - Cumu · 

rlyet halk partisi İzmir tlyöo . 

kurulu b11,ka111 A vnt Do~an, 

(lnkılAb ve lstiklAI) menuu 

Qzerlndekl konferavslarını ver· 

mek ilzere ıehrlmlze gelmiş •e 

lstasyooda memleketin ileri ge · 

len eıbelyetlerl ıarafıudan kar· 

ıılanmıetır. 

A vnl Doğan konfr.ran8lar1nın 

lnkılab hıkkındıld ilk k11mıD1 
bu ak,am halkevi ııalonunda 

vermlotlr. Saloo hıocıhınç dolu 

idi. Yer bıılamıyanların bir 

kısmı ayakla kıılmıııtı. Kapıya 

kadıır gelip ıe içeriye girmek 
lmlı.Auı bulamıyan yurddıoların 

da hiç olmazH ikinci konfe · 
ranıı• dlnltyehilmek teıelliet ile 

,ed döıımek mrcburlyetlnde 

kaldıkları gl\rftlfiyordu. 
Avni Doğan, TOrk lnkılAbı 

nm vuıf larını çok gftzd an · 

lath . Ve hararetlt blr ifade ile 

mevzuuno trşrlh etti. Hatip, 

Aydıo'lılar ıarııfından derlo 

bir frıkılAb ıeverllk ve hara 

retle dlnltmdl, 11k-sık ,lddetle 

alkı~landı. Konferınıı, Tftrk 

vatandışıuın inkılAba kareı olan 

nalfl!lerlnl iZ1h etti Batlı• 

ikinci konferansını yırın ak· 
pm verecektir. 

Aydın 17 (Ôzel) - Yosğad 
saylav. AYnl Doğan, koaferan · 

sının fatlklAI mevzouna t111lak 

eden ikinci kısmını da bogln 

vermh ve blyOk bir allka ile 

dlnlenmlttlr. Salon birinci gG· 
oQ oldo~D glbf, ikinci dcfHID• 

da da dolmuştu. Şehrin bfttlo 

miloevverlerl, gençleri, tanın · 

mıı @imaları vardı. Hatip, ha· 

rare&le alkıılındı. Yarın Jamlre 
dl\necektlr. 

Uşak (Ôıel) - Manlaa uy· 
lnı RefllL hıcc tarafındın hıl · 
kulmlz aalonuncl11 lokılib Ye 
htlklll konnrn t\zrrlode 1 l Tfl 

l 2 2 936 gılnlemet;lf"rfntl" iki 
konferans verllmletlr. Evimiz • 
salon, halkon, koridor vt: mer· 
dhr.nleri halkla hıncııbınc dol· 
muştur. Hıllı:: tıırahndan jtÖtl· 

ıerll~n bu alakaya karşı hna 

mft11lt olmuş olea lcll bu kon · 
fcraneın büyOk: bir alandı 

yaJulması d11ha miinutp ole 
caktı. 

Bllbaua ikinci giln halkta 
hneı dahı alyade idi. Saat 

20 de tertip edilen bu koafe· 
nnıı dinlemek için halk han 

eoğok oldo~u halde daha 111t 
18 18130 da gelmeğe baelımıı 

~•e nktfnden evvel her yer 
dolmoetu. 

Binamızın &1lonn 600 klılyl 

alabilecek gcnlollktedlr. Haaa 

lthe balkon, koridor ve mer· 
dlvenlerle birlikte her iki glnde 

2000 den fazla dlnleyJcl bu· 
lunmuetor. 

Aydın 17 (özel) - C.H.P. 
İzmir korolu bıekanı Yosgıd 
ıırylavı A•nl Doğan, bo gece 
lstlklAI mevzulu H ikinci kon· 

feraoıını verdi. Dinleyiciler, 

donkooden çok fazladı. Alınan 

bitin tertibata rağmen yer 
bulamadıklarından konferanıu 

dlnllyemiyenler çoktu. 



~ıı.1111~~12~1111.c.ıı .. ııııııııııııııtı ..... :1.ıııı~ıı~ııı~ıııııııııııııınıını:.~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~p-
!,ari'.>1 Tefrika: Nakıe.ı'"' •·:~K şE&ısEonı~ı BOrsada ] 

A leşin Hiikimi ._üz-am -,aıışl-arı: ~....-, 
Napolyon Bonapart'ın Maceraları 

İkinci KıBm - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

Casus; 
- Böyle ulvi bir hle kar· 

i•Sında barmetle lğllmektcn 

kendimi alamam. 
Dedl. 
Ve ıonrs ... MlllAzım Fore'nln 

gfizel kadın kalbindeki mevki· 
ini çftriltme için bir çare 
aradı. Buldo mu bilmiyoruz. 
yeloız: 

- General bu cevabıoızd o 
dolayı çok mtltecııalr olacaktır. 

Dedi. 
Yoksa .. General sizi bo 

su il sormağa mı memur etti? 
- Eve't. madam .. 
Derin bir eilktit bAeıl olda. 

Pil'fn ve Barrae'ın casusu. za· 
maoın en usta bir psıtologu 

idi. Napolyon'ı, kolları arısına 

atmağı vadettiği bo gfizel ka· 
dını dik.katle tetkik elti. Aldığı 
netice üzerine yavaş, yavao: 

- Belki -dedi bu nihai bir 
cevab değildir. 

Genç kadın: 

- Nihaidir!. 
Dedi. 
Fakat ... Bu sözde, redden 

ziyade bir ~"bul yumuşaklığı 

vardı. Ltfukard: 
- Fakat N polyon slzl ee· 

vlyor! 
Dedi. 
- Sev~billr... Bence bu 

ııevda, bir ııaman alevi gibidir. 
V"... yanma ile sönmesi lılr 

olur. Ayni zamında çok sef' 
dlğl bir kadın)ı evli d~ğll 

midir? Bu kadını. fevkalade 
aşkı haseblle çok defalar en 
kötQ vaziyetlerde af fetmlo değil 
midir? Sonra... Bu bllyük ve 

1;0zel komandan gençliğine rağmen 
karısına kat'i surette udık 

kalmamış mıdır? 

- General Bonapart. Joze· 
f lnl artık sevmiyor! 

- Ne dJyoreunoz allah aı 
kına? 

- Çok emin oldo!om bir 
şeyi söylOyorum! Heni dinle· 
ylolz: 

"General Nıpolyon bir aktım 
Oryan harp gemisinde, hususi 
maeaeınm üstünde, karısı tara· 
fmdan yazılmış bir mektub 
buldu. Bo mektub ııevgtll zev· 
cesloln hlyaoetlol mükemmel 
suretle Nıpolyon'a göatermekte 
idi. 

- Bunu siz, 
diniz? 

naeıl öğren· 

- Biç istemediğim bir oe· 
kilde.. Bogilotın ertesi gOoil, 
generale arabça ders verml!k 
için gittiğim vakit generali 
çok sinirli buldum. Bütün 
geceyi uykusuz geçirdiğine otıp· 

he yokta. Bana karşı teessür ve 
......... m:ı .............. . 

ANADOLU 
-------

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Hnydlll' Riişdil ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı iıleri 

miidfirii: Hamdi Nfizhet 
idarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler ıokagı 
C. HaUı: Partisi binaaı içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poata kutuıo 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllığı 1200. Altı aylığı 700, Ôç 

aylığı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için ıenelik 

abone ücreti 27 liradır. 

lieryerde 5 Kuruotur. -Gftnı'l geçmio nı'lshalar 25 kuruotur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

ıstırabını göstermemeğe çahtı· 

yordo. Derse bıılamak Qıere 

f ken kabinenin kapm vuruldu 
ve general Mora geldl. Bonon 
üzerine Napolyoo beni bftltlk 
kabineye geçirdi. Arılsrındı 

mırıltı bbllfndeo bir muhavere 
baıladı; fakat Napolyoo benim 
me vcodlyetlml unutarak, ytik· 
sek sesle: .. Sefil kadıo... On· 
dan artık ılmdlye kadar ıevdl· 
ğlm dereceden fazla nrfret 
ediyorum. Bent bir hokkabaza 
değişti.,, diye bağırdı. Bundan 
eoora da. elze demin bah11ettl· 
ğlm mektubu okudu. Buonn 
için sfze Nıpolyon'on Jozef in· 
den tamamen nefret ettiğini 
tı..mloden çekinmiyorum· 

"General Mora, Amiri olmı· 
sıoı rağmen Booapart'la hoeo 
ıılyetlol muhafaza eden bir ar· 
kadaıı eıfatlle: "Bu k4ğıdı size 
kim nrdl?» dlyo sordu. Na· 
polyoo: - Bilmiyorum. Yalnız 
maeamıo Ozerlnde buldum. K.lm 
koyarsa koyıon.. Vaziyet ııa· 

rlhtlr; bo kadının artak bana 
yarar ciheti kalmımıotır. Bora 
da bulunduğum mQddetç.;ı ııes 

çıkarmıyacağım, fakat Franaayı 
avdet eder etmez kendisinden 
ayrılacağım ve bıoı evl4d hah· 
şedecek güzel bir kadınlı ev· 
leneceğlm!... dedi. Mora dı: 

- Hakkınız var!11 derneğe mec· 
bor kaldı. 

Lefokard bu sözlerini, oo 
çok gOzel uydorulmuo sözlerle 
nihayete erdirdi: 

- General Mora gitti. Bo· 
nıpart beni unutmuo olacaktı 

ki ·ekrar derse çığarmıdı. BI· 
raz kıblneelnde aoığı, yukarı 

dolaştı; sonra. gGverteye çıktı. 

Ben de ha fırsattan letlfıde 

ed«'rek dışarı çıktım. 

"Bundan eonra, Bonıpaıt 

bana bo hosueta doğrudan doğ· 
raya hiçbir eey söylemedi. Fa· 
kat bazl eözlerlnden. bllhHııa 

diln söylediklerinden, bıoa 

sizin için eordoeu eoıllerden 

aohyorum ki general kararından 
dönmemlotl n sizi Jozef ln'ln 
yerine ikame etmek f lkrln· 
dedir. 

nk!. 

Tabii bir metree olarak! 
BUAkle.. Bir ze 'ce ola· 

Yüzbaıı... Ôyle eanayo 
rom ki Napolyon'a aklından 

bile geçmlyen şeyleri lenad 
edlyorıuouz. 

- Bayır... İenad ettiğim 
hiçbir şey yok .. General etzden 
bahsolundoğa nkh tamamen 
değişmektedir. Bu mohakkaktar. 

"General sizi ee"lyor, mı· 

dam! Hem de geçici bir zeTk 
için değil .. Ebediyen kendisinin 
olmak Qzere eevlyor! 

Lefukard, davaeını o kadar 
mükemmel surette mftdafaa 
ediyordu ki. nihayet güzel kadın 
dayanamadı. içini çekti: 

- Ah dedi· bu bir hakikat 
otsaydı .. 

- Fakat. ben ıılze hakikati 
söylılyorom. 

- Yüzhaoım .. Doğru eöyle· 
dfğlolze eılpbe etmiyorum. Fa· 
kat belki de Napolyon'un his· 
af yatını yanlıt gôrQyorsuouz, 
demek istiyorum. 

- Pekı\lA.. Bonon kolayı 

nr. Kendlıl ile bir mQIAkat 
kabul edlntz. Ne kadar doğru 
ıöyledlğlml ve belki de haki· 
katı tam ifade etmediğimi an· 
lıyacıksıoız. 

- Sonu var -

Ç. Ahcı K. S. K.. S. 
61 K. A. Kbım ll 75 11 75 
48 B. Alyotl 12 75 15 
19 Alyotl bira. 13 14 
15 M. j. Taran. 14 14 

4 Ş. ı. Galip 12 50 12 50 
14. 7 Bo~6nkl1 aatıt 

491678 Dankd yektin 
491825 Umum " 

Zalıire satışları: 

Ç. Cinai K.. S. 
647 Buğday 7 

87 B. pamuk 41 

Kambiyo 

K. S. 
7 

41 

Aho Sauo 
Alim. Mark 60.16 5U.ö~ 
!sterlin 618,50 621 
Fr. Frangı 8.28 8.30 
Dolar 80,70 80,40 
Belga 21.10 21,25 
Itılyan lireti 9.96 9.98 
hvlçre frangı 40,87 41,12 
Florin 85.10 85.35 
K. Çekoelovak 5,24 5,27 
Avustor. Şilini 23.S7 2:~.75 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Kemeraltında Şif•, Gazel· 

yalıda Gov.el)alı. TUklllkte Fa· 
lk:. İklçeomellkte lklçeşmeltk 
ve Aleancakıa jozef jiUyen ec· 
zanelerl açıktır. 

M. Sta~in; Japonya icabında, -Büt~0 
Rusya'yı Karşısında Bulacak, DeJJJıe· 
Rus Mareşali Paris'ten Ayrıldı. Bu Ziyaret Alııt90 

Gazetelerinde Derin Akisler Uyandırdı. ıatD 
deaıtdıt 

yı'mn Londra ata,emilterl ile takt Japonların tır d•o ( 
birlikte dün 22 de Var1Jova dıtr. Jıpon kayoıklarıJJ 
sür'at katarUe Parts'teo ayrıl· kon haberler uılıuzdıf·) ,. 
mııtır. Moskova, 17 (Rıd1° ıo" 1 

Birçok Fransız rlc 11, Uusya ajansmdan : 9 lk.tocl ı. ltı o; 
oın Paris eef iri tarafından ve ~ovyet toprakları üzerfJJ

1
' .. Jı 

dl eı· l 
Fr1oeız ordusu murahhaelera ve lnmt>ğe mecbur e bıııı" 
tarafıodın teoyf edllmlıtlr. pon tayyarecileri ,u 0ııı:ı 

Moskova, 17 (Radyo) - Tae ünde Grovidan fsto~Y0 dfr 
· ter 

ajanaı bildiriyor : Vllıldlvoetok· Jıpon'lora iade edilllllŞ 

Habeş'ler Diyorlar ki: 
Mareşal Tulıaçefski Ras Nasibu Kıtaatı ilerliyor· 'f9' 

Mo11kova. 17 (Radyo) - M. dJ 
Lhvloof. Hkerl bir encümende arruzlara Karşı Tedbir Alın :: 

t'' 
uzak şark ahvali bıkkındı lza Adiıı Ababa 17 (Radyo) _ Havas ıytırındın: R•11 e~ıeV 
hat "ermiştir . kltaatı ~'anlan şehri iindnde ileri hankılta deuoı etOI it • 

Bu encOmende Sovyet or· Bo arazide keşif yapın birkaç yerli İtalyan mftfrezesl e8 fıılf 
dosu erkı\oı harbiye relalerl de mıştır. Ras Naelbo kıtaatı Korali çölünde rastladığı bir r• 

Kuru Erik ba:ıır bulunmuştur. kolo ile olddetll bir muharebeye tutalmoş ve 1taly•11'
1
: etlll 

Bir oaylaya göre, Tokyo'ya zayiat verdlrtJJlştlr. Cenup cebhesfnde, dOomanın ıaarrllerldıJr 
Almanya'ya ithal mll· verilmek fizere bir nota hazır· muhtemel yerlerde tankları karşı kullanılacak toplar 1 tor· 

saadesi verildi. lanmaktadır. mfııtlr, Son yağmurlardan cenupta btıtün yollar bozolıJJoe a' 
M. Stalio, J11pooya'nın göa • • • vl 

T~nzll4th gümrük tarlfesin· tert>ceğl hattı hareket menfi Amerika, Avrupa'da Çıkacak lf, 
den istifade ederek 80,000 ken olduğu takdirde bılttıo Rusyayı cC~ 
tal kuru eriği.o Almanya'ya fı. karşısında bolacRğıoı eöylemlştlr. Barba Kolaylıkla Sürüklene ~t 
hali için evclce teeblt edilfln T k 

7 
A h ıe•tıl.l 

H b M ıh ki 
0 yo. 1 - sa 1 gaze· Vaıılngton 17 - Sü bakanı. ordu için ayrılan tabii ,,.ıl.l am org ve üo gümrü e· .. k• .. 

rloden baeka Bremen gfimrü· tesl, jıpon dıı bakanı Hlrota· ropa vazlyetl dolaylelle verildiğini ve bunan da Amerl • .,,ı;~r 
ğtioden ithal olooıcak 5000 nıo Sovyetlere üç senelik bir A vrupı harbına ne kadu kolay sürüklenebileceğini 11ô11ıı ~oO 
kental Tilrk meoıell kuru eri· ademi tecavtlz misakı teklif Vaelngton 17 - Amerika, Anopa emniyetinin deO:eıl.ll' 
ğln de teozl:ı\ttan istifade etti· edeceğini yazıyor. Ba ml11ak ranaa konuoulmıeı hakkındaki Fransız teklifini kabul et ffetll' 

rllme11ine mtiıaade edildiği Ber· mftddetlnce Sovyetler Uzak Amerlka'nın deolzkonferaneından çekilmesi lhtioıall ~o 
lln TQrkof le oubeıloden An· aarktakl kuvvetlerini azaltacak· mektedlr. 
karı merkezine bildirllmiotfr. lırdır. 1 

• • oJ' 
!~~·':,:,~k;!.:= ~=b==~~~ m.:·~!::.!:ıı.(R::.:! •• ~.!!' in gi ltere' ni n Silahlafl. j 
yaymıotır. çevııkl'oln Parlı'te ikameti hı· Raporu Baldvı· n'e VerıltJ 

K ıeblle uzun yazılar neşrinde 

ongre devam etmektedirler. 1 
Verem mdcad.,le cemiyetin· Mltıg gazetesi: _______ ,_ JJtlJl{ 

den: So,yet mareaall Bavr Uma· Beyaz Kitah Çıkmak üzeredir. . ·O 
Verem mücadele cemiyetinin k 1 ı L • ')J' 

nını ve me tep er, ae.erı ve S'"'ı·ıa"hlanmanın Sebehlerı· göster• ~ .. 
yıllık kongreel Şobatan 18 inci bahri mektepleri ziyaret ve --

1 
v 

Salı gOoil (bogüo) Hat 16,30 da tetkik etmlo ve Rosyı ordoea Londıa, 17 (Rıdyo) - İn· temine muktedir 01'~~lJI I 
cemiyetin birinci Reğler ıoka· lçtn bazı mtihlm siparişler nr· glllz kabinesi bogilo toplanmış ınlıoıldığı için 1oglll::c ~·l~ 
ğıodıkl dlepaoserlnde toplana· mlo ve ayni zamanda ticaret ve eil4blınma mes'eleel üzerinde laomak mecburiyetin I 
caktır. vapurlarının harb ihtimali dı· müzakeratta bulunmuştur. izah edilecektir. de ~o ~f 

Roznamel mGzakerat: bilinde A~denlz. Karadeniz ve SU4hlanma itini tetkike me· Ob11erver gazeteııl . ~o I 
1 - Cemiyetin yıllık rapo· Baltık denizinde ne suretle mor edilen komite raporunu klrdedlr. loglltere'oJll ,eflb 

ronno okunm1111 hareket edeceklerini miltalea M. Baldvln'e vermiştir. eoetakl battıhareketl 1 ~ 
2 - Ht:saplarıo incelenmesi. ve tetkik etml,ılr. Roma. 17 (Radyo) _ İnglllz mektedlr. ) / I 
3 - İdare heyetine Oç Oye "80t0o vaziyet Fransa ile hOkumetlnln ııll4hlanma hık· Londra, 17 (RıdY~ ,or 

ve he11plarıo inc11lenmeel için Rusya araemda ılyaei bir DZ· kındıkt beyaz kitabı neşredll· bine bugQo saat 11 e pi•~ t 
iki mGraklbln 11eçllmeel; laşma oldoguno sarahatle gôs· mek üzeredir. mıo ve milli mcıdaf•'def'~ 

4 - 936 bAtçealoln La termektedlr.,, d LiL t o• u • · Burada. Uluslar eoeyeteslnlo tızerln e tet •• a ı .. 
bolü Demektedir. , beynelmilel emniyet ve solhu mlştlr. (, f 

5 - lzmir'd• bir IOHIOr· Porlı, 17 (Radyo) - Mat•· .. Zo.• e 
_Y_u_m_te-el-sl_m_ü_z_ak_e_re_s_1. ____ şa_1_T_u_h_aç_e_v•_k_ı _v_e_B_•_Y•_o_•,_R_u_e_· Ital ya' da ugu fl ' 

111 
Şenklikleri Y apılac9~., 

talihe l.:oınand• etmek ve insanın kendi gemisini istediği lıcddc yiiriitebıl· 
ıııektir. Sa(:lanı sinirler ıııülhiş hay:ıt mücadelesinde ıııuvaffakiyetiıı en İ} i 
teminatıdır. Bınaeııııleylı sinırLtırınizı • 

8romural MKnou .. 

ıle kııHellendırinız, bıııııın nıusekkin \ e nıııkani tesiri her. işte gorulur, 
Hıç hır zararı yoktur ve alışıklık \"ermez. 

10 'r 20 komprıınc) ı ha,·ı tüp· 
lrrdc rcıanclcrdc rrçrtc ılc .alılar. .. 

Knoll A.-G., kimyevi maddeler fabrikalar.t. Ludwigshafen"s/Rlıin 

-----• 1ddl' 0t I 
Roma 17 (Radyo) - Sinyor hai zafer olduğa b01o~1 ~ 

Mue110Jiol yarın bütün İtalya'da mez. ~'akıt darbe ,ı"I ~ 
zafer şenlikleri yaptlmaeını em· Flgıro, MSoo h•'~obı~,' 
retmlotlr. askeri mehaf ilde ~ ~I 

Napoll 17 (Radyo) - Pren· slrler husole getlrece 
seı Marya vapuru ile bogQn ferdir . ., l 
bir çok zabit. ihtiyat zabiti ve Jurnal : jı•11' 

"Temblyen barb1t ee~ 
bir çok sllAb ve mühimmat e 
stoku Afrlka'ya eevkedllmlıtlr. kerlnln cesaret ~ 

Roma 17 (Radyo) - Son göetermletlr. 1 

zafer Qzerlne halya'da büyük Pırl Midi : 0ıtı'f~!/ "İtalyan'Jar eO d'~ 
oeollkler yapılmaktadır, Bu ıe· ' o>•" ~~",/ larca eQren bir z• edt .,1,r 
heple yeoldeo binlerce genç Hab!e'lllerl mağhlP oıd"~ 
gönüllü yızıl1111k için mftracaat oi tefevvoka mıll~ j 
etmı,ıerdır. ,asterebumı,ıerdlt··'Gte~ 

Parlo gazeteleri, bu zafere tf. 
büyük btr ehemmiyet vermek· Marsilya / /. 
tedlrler. Pırla, 17 (l'lıd§:!0, ~ı/ 

Maten'ln Roma muhabiri bakan M. Alber ,-',J 
"Bu zafer Amba14kl dağları yı'dı grev U4o ed•JJ ,,, 

il Z f 1 l mame881ılerlDı. 1.1bol 
yo arını açmıştır. a er o n · a 
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-KIZIL SUL 1'AN 

A~DCLHAMöD 
Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı 

Ahmed BOrhaoeddlo biraz 

•nahtar dcUğlolo önQode dor 
du, ve seyre devam etti. Ve 

ıoora, kararana vererek kapayı 

lor bir hareketle açta. 

Kadriye, içeri girenin kalfa 

kadın olduğunu sanarak dönüb 
bıkmadı. Ve: 

- Taru eaoa ihtiyacım ol · 
duğu zaman S"ldlo, kalfacığım!. 
Göbek ta~ıoa yaza koyun ya 

tacağım. Beni biraz keseler 
alo •. 

Dedi. 

Ahmed Bürhıoeddln bu far 
Ballın istifadeyi kaçırmadı. Be· 

Olen kapıyı kapım, kllltllyerek 

•nahtarrnı fidlOne aldı. 

Bu arılık Kadriye geri dö 

nünce kırşısrnda prens Ahmed 

BQrbanıddln 'i gördü ve: 

- A... A ... A... Dedi. Doo· 
do, kıldı. 

Şehzade, genç efil kız kar· 
deşlnl teskloe çalışarak. 
Ü - K.orkmı, Kadrlyc hanım. 

en., Süt karde" nim' D ., . 
k lkcdl ve kızı kucaklımığa 

• ı~tı. 

)(ıdrtye: 

l<'ı - Yapma ... Bana yaklaşma .. 
..., endhnlzln burada ı .. ı ne? 

Dedi. '" •.. 

- Sanı refakat etmek bl 
raz k ' vı h gttçlrmek için geldim .. 

- Fakat .. Bir crk"ğln, bir 
genç kızın çırılçıplak hamamda 

ve yalnız lıulnndu~u zamno 

gelnıeel nerede duyulmuş ve 
gôrQlnıOotOr?. Rica ederim he 
Ilı • 

eo buradan gidiniz. Ur-nimle 
konuş L b ma .. arzu uyuruyorsaoız 
ti dl • 

IQ gl ylnlr, mleaf lr dairesine 
gcltrlnı, elzlnle gOrüeOrQm .• 

Kadriye, ayol zamandı kar· 
nanın yanında bulunan bfr 

ipekli Bursa hı vlueunu r.lfne 

geçlrnııo ve çıphık vOcuduoon 

glllıeUtklertnl haris ve terbiye 
• z ıeb d 
1 

za t"nlo gOzlerlnden ııık 
anıaga teıebbne etmletl. 
Şehıad 

rek 
1 

e, genç kızın ha ha 
et erlod 

nas L en bir ledekal ma· 
ı Çıaırrn k 

idi.. •yaca kadar yOzeQz 

Koçalı: h 
atı dl ınım.. Kueuramo 

1 
e olı. Sizin eeelnlzl dayancı 

Çeri gl k d rme ten kendimi zaple · 
tanediaı. 

1 
b- BJr keUnıe bile dlnlemeğe 

1
1 •oıaıoıom yok. Y •pıcak ilk 

~ budar: Ya een boradan çıkıb 
g khnelJaln yahad da hemen ben 
çı tnılıy ı K un. adın bulunan bir 
Yere, bele bir hıwıma erkek 

glrrneıl benı gOnah, hem de 
•yıptır! 

- Benim için ayıb ve yaaak 
Yoktur 8 1 d b · en ete lğlmt yaparım 
•na blçbl LI ' ll r 11. mse karışamaz. 

l 
en, Hali(el ruylzemln hazret· 
cııloln en eevgllf oğluyum .• 

dl - Fakat, bizi oevhtll ef"n · 
nılze hıb 

il.. er verirlerse, halimiz 
..., olur?. 

- Esasen hıb ki er verecek bir 
ki ınse yok. Bırak ki ben hiçbir 

IUeeden korkmam! 

nl 7 Kalfayı unutuyorsun .. Be 
aeııelemelı: irin d 

gelecek.. ,. nere c ise 

- O da gr.laılyccektlrl s . 
1 

- 'u halde... Stn bur 
ıaşlı; l aya 

a >lr nııkHtla geldin B 
nıaluıadı b · u 
11111 anı çabuk izah etme· 

o ... 

rlo;~oç Kıdrlye'nln bu s6zle. 
eo Anıed BQ h dd tcıvlk: r aoe in adeta 

dı •c: ve teoci maoaııı çıkar. 

- Bent b d un~ p~uo ~y 
81 ecı •ık ve eevdadu! 

Dedi. 

- istemem • İstemem.. Ben 

gayrimeşru a~k ve muhabbet 

lstemlyorıım Annem beni pa 

dfşoh efendimizin müsaade ve 

tradestle evlendirecektir. 

Çok ahmaksın, Kadriye ... 
Sana verecekleri meçhul bir 

adım olacaktır. Belki bir lbtl · 

yar.. Bir malul... Fakat beo, 

bak g«'nç ve gOzel bir delikan 

lıpm .. Sonra... istersen gene 
başkeei e evlen ... Yalnız. Biz 

ıevfşelJm .. Beni sevm~z misin 
biç? .. 

Kadriye, vakıa şehzadenin 

süt kardeşi idi. FMkat erkeksiz 

saraydı, şehzade Ahmed Biir· 

baoeddln bu kızın kalbinde 

oldukça yer tutmuştu. Buouo 

için de, dılştQğıl bu vaziyetten 

kolayca k•rtulmak çarcıılnl ara 

mımakta ve Eözü uzatmakta 

idi. Ve, sesini alç•ltarak: 

- Severim.. Amma... Sen 

benim süt klrdeşlmsln.. liem 

de evJleln ... Nihayet yıkın bir 

umanda ben de evlenec"ğlml. 

Dedi. 

- Caoım &en de... Ben evli 

olayım .. Seo de nll ol.. Bun 

dan ne çİkar .. Ben her müşk.ftlü 

kaldırırım . Madamkl sevlşlyo 

ruz ... 

Ahlaksız bir muhitte yetişen 

Kadriye için bundan far.la bir 

mukovemet imkanı tabii yoktu ... 

Ayol günün ıkeamı, bu ha 

ruam rrzaletl Sultan Hamid'e 

büUln teferruat ve tafıdlAtı ile 
blldlriltll. 

Bu işin oftyouna ıebcb, mı · 

hod kalfa idi Kadın, oradan 

çekilmemiş ve rezaleti tımameo 
seyretmişti. 

Bu rezalet, llımtd Qzcrtnde 

mftıhlş bir tesir hoııule gelirdi. 

Ahmed Bürhsneddln'I çok sev. 

mckle beraber, HüsnQmleıl mes 

eleılndeoberl, artık bu oımarık 

~ehzıdenln terbiyesi \Qzamuna 
kanaat gctlrmi~tl. 

• • • 
Feride ııohının yanındaki 

O Qeotlmlsal'tn l'azlyetl de earayı 

işgıl etmekte idi. Kadınefendı, 

Yaver ağa bllhaeııa bu lo Oze· 
rinde çok meşgul idiler. 

Selim ağa, Feride sullaoın 

konağından Yıldız'ı her gelt· 

ştode bir aOril mühim HüsnO· 

misal bıberlerl getirmekte de· 
vam ediyordu. 

Bu rezalet sıraaındı SeUm 

ağa gene Y uer ağayı zl} aret 
elti. 

Yaver ağa, hoş beşten sonra: 

- Neler vır bakalım, Selim 

ağı .. Bizim Hüsnilmhal ne 
halde? .. 

Dedi. 

- Mühim blrşey yok ... Bo· 

gnnlerde Feride ıuhao bir tarafa 

çıkuııyor. Bileo6mlHI de hep 

yanındadır. 

- Sorıu Var -

Macar Takımı J tan
hul'a Davet Edildi. 
İs anbul, 17 (Ôzel) - Ma 

car profesyonel takımlarından 

E. T . C. fodbol tıkımı iki 
maç yapmak Qzere şehrimize 

davet edllmlatlr. 

Beşiktaş Galip 
İstanbul, 17 - Ltk maçlı· 

rındı Beolk.tıo letanbalapor'o 
2 1 y«"nmlştlr. 

P!!iJl - . ~ DlYfllyada :':: &·J !( :: N~D~oP ODyyooP? 

Alt d 1 1 
• O Himalaya'da Yeni Tetkikler 

ınor u . zmı ı~spor 
~~~~~~---~~~~~~-

A 1 tay 5, Buca O . K. S. K 3, Burnava 
O.. Halkevi Likleri ve ]kinciler .. 

~~~----~·~~-------~~~ Dün ikinci deue ilk mt'i a netice değlemedl oyun d11 Altı 

bekaların ı n birinci haf tasını nordu'oun O· L üstünlOğiyle 

,:eçfrdlk. Bavanın güzdlfğl iyi bitti. 
bir spor gOofi yaentıı. TrlbQn Bu oyundan evvel K S K 
ler P.por merak.lılnrı ile dolu Burnovayı O 3, Altay da Buca · 

lal Günfin ''e ilkin eo mühim yı O [l mığhib etmişlerdir. 
nıüenbıkası Altıoordu ile lzm\r Hali• salıcısmda: 

spor takımları araeıoda~I ma~ Ayni kulüplerin B tılumlan 
tı. Bu ikl takımın kıtrşılaşması karşıla,tılar. 

puantaj Ozerlode fazla mOeeafr 1 1 berabere katan lzmirıpor 
olacaktı. Bu itibarla oyun 86. A\tınordu maçrnı K S K-Burna 

ylrcller ftzerlode büyük bir he· va vu Altay Buca mQsabıkaları 

yecao ve ılAka uyaod11dı. fla . taklbettl. Bu kartılı~maları 

kem Basan tarafgir olmamakla K.S K O 2 ve Buca l 2 ka 

beraber kararlarında ağırdı. zanmıolardır. 

Strtllğe meydan veriyordu. Bt.ı· Bu oyundan sonra Bılkevl 

non teslrlledlr ki, oyun bıotan ilkine devam edildi. En möhlm 

nihayete kadar sert ve usabi mileabaka BacıhOseylnler ile 

bir hava içerisinde geçli. Hı Parkspor takımları arasında idi. 

k:tm, bilhassa 1zmlrepor takı HLcıhiıseyln'ler tRkımı ilsHln 

mıodan hir muhaclmln Altın oyunla rakll,,inl O 3 mağlüb dtl . 

ordu keleclslnlu kafasına indi r· Yük elme·B ıyraklı macrnı Bay 

dlgl tekmeyi görme'I idi. Al raklı takımı 1 4 Kurultay da 

tınordu tokamı bu oyond 11 oıe. Turan takımını 1 ·2 yendiler. 

şlo' yuv11rlağın peşlot'l t'D~ ı jl -
ııe düştü ve •allblyr.tt hak r.tti. Gediz 'in 1'aşması 
lzmlrspor takımı ise birkaç 1,eblı· ke)ı" Olclu .. 
oyuncusu mü teena topla nğro 

şacakları yerde rakip oyunca 

lerıo üzerine yüldendller ve 

bu suretle eeyrek: yaptı~J8rı 

akınların Remereslol de ulama 
dılar. 

Oyuouo başlangıcından be. 

elncl dakikasına kadar anlayışlı 

bir tarzda oynayan İzmirspor 
takı""ı bu müddet t:arfrnda 

oyunn Altınordu kaleei önOoe 
intikal ettirmeğe muvaffak ol· 

do. Fakat bogQn fevkal4dc oy· 

nıyan Altıoordu'nun iki mQdı · 

fil gQzd bir tatn~larlyle her 

inkişaf eden tehlikeyi atlattılar 

ve İzmlrepor'un gol yapmaeıoı 
mAol oldular. 

Bu dakikadan sonra Altıoor 
du takımı Sıld'in şab~i gayre · 
tiyle oyunu uçta ve mukabil 

hftcomlara geçti. Neteklm daha 

dokuzuncu dakikada Said en· 

fes bir kafa darbesiyle ıopu 
lzmlrepor ığlarAoı takarak md· 

eavetı bozdu. Bu gol oyunun 
birinci ve son Hyuıı idi. Altı . 
nordn elde eufgl avantajlı oy· 
nıyor ve tek eayıdan ıııablleşeD 
İzmlrepor'luları sık 111k tehdld 
ediyordu. 

Denenin 35 inci dıktkaıııoı 
kıdır h4lıJm oynıyan Altınordo 
forlarının tecrfibeslıllğl yQzfto· 

den elrı geçirdikleri mftteaddld 
fırsatlardan lııtlfade edemediler. 

Bllhasııı eolıçıldarı en mdsald 
vaziyetlerde şut atamıyarak to, 

pu ya kalecinin eline veyıbot 
''ota atmıatır. Devrenin sonu· 
na doğru İzmlrepor tıkımı 
blk.lmi yeti alarak rakibini 00 

dakika kadar ııkıştırmıt fakat 

gol çıkaruuyı movıflık ola· 
mamıttır. Lehlerine veril n 

penıhı bile kalecinin eti~ 

atılmıalır. Devre de bo suretle 

O-1 Allınordunon füılllolılğQ 
ile bltml;tlr. 

ikinci devre: 
f zmlrapor takımı artık aeabl 

ve sert oynuyor Allmordu Jıe 

bu asabiyete iştirak ttml· 

yerck enerj' ile çalıoıyordo. 

Bazı oyuncuların yerleri değiş · 
tirilmiş oltıaydı Altınordu daha 

fazla gol çıkarablltrdl. 
Devrenin &onlarını doğru 

İzmlrepor'laların daha canlı 
oynadıkları görOliiyordu. Fakat 

__ ,. ..... ·----
- lJıışturufı 1 ci Sll)fwla -

tehlike geçlrrcek ve eıı ba kı 

oıoa ugrayacaktı. 

Ondaki tıekınlık, bllhas~a 

bir seddln yıkılmasındırn Unl 

gelruiotlr. Pekendi mevkllode 

6eo"z dağına dayanJo bir eed 

vardır ki, iki sene evel yap.l 
mış \le geçen ııene iyi bir ta· 
mir görmilştQr. Fakat, yakarı· 

dan ta~kın olarak gelen gedlz 

bu seddl tazyik etmiş ve ntha 

yet bir tarafmdao yıkarak, eed· 

din mohafazı ettiği Seyrek, 

Mas•beyll ve Kesik onlarını 
doldurmoo, ilk ağızda Maltepe 

mcvkilnl bastarmıotır. Boradaki 

halk, derhal arazinin yftkeek 

kısmına iltica etmlotlr. Gediz, 

etrafı doldurduktan sonra ile· 
rlde Komtepe köyQnQ arka ta· 

rdıodao vormuetor. flora!!• 40 
~vllk bir köydilr. Solar köyQ 

haemış ve halk panik geçirmiş, 

tepelere tırmanmıotır. 

Vaziyeti haber alan Mene · 

men hükumet erkanı ile İzmir 
vil4yell derhal tedbir almışlar 

ve İzmlr'den femet romokörQ 

ile muhtelif eandıllar gönde· 

rllmlotlr. 

Balk, eığındığı tepelerden 

çekilmek leteroemlıtlr. ÇQnktı 

hayvımatı vardır ve onların 

dağıhb bozularak başlarını bir 

fel4ket gelmeslod~n korkmuş · 

tur. Bu endişeyi karaılamak 

için hayvanlarm ba~ıaa ia1110 

bırıkılmıotır. Bunların herhangi 
bir tehlikeden kortuloalırına 

ınedar olmak ~lzere eaodıl da 

verllmlŞtlr. Halk bundan sonr•, 

ııaodallarla çıkmıatır. Hazırla 

nan kamyonetler keodlleıloi 

toşımıotır. Kumt~pe halkı, Kı · 
zılca me\'kltoe yerleştirilmiştir. 

Menemen kaymakamı, jandar· 

me kumandanı ile, ziraat me· 

moru ve İzrulr'deo glJen 23 
numaralı polis Yı,ar'lı arka· 

daşları felaket mıotakaeında 

devamlı bir eurelte çalıemış 

lardır. 

Geçen sene knead resmi ya· 

pılmış olan Gediz köprOIOnde 

de baııarıt olmuıtor. Fakat az. 

dır. Nebtr, bCUftn ovay• kap · 

lımıı bir vulycttedlr. Bir iki 

• 

Bundan bfrlki aeoe evvel Olmalıya idığlarındı it tklkat yap· 
Smıw olan Alman feo heyeti birçok muvaHakıyrtlerle dönmfü~tü. 
şımdl de Blndlstao'm ve cihanın en yQkıek dağları olan bo dağ 

ıllılleal Qzerlade bir Franıız fen heyeti tetkikata devam etmek· 

ıedlr. Bu heyet L '!oioger, H. dö Segooye, Azemard, Dlidoo ve 

P. Aleo isminde beı feo ıdamıodıo mOrekkttpt~r. Heyetin kam· 

pıoda ılınan reamlol gazetemize dercedlyoruz. 

••• 

İtalya, Habeolııtan'~n tclaı ve 

meıgollyetl ile cihanlı ı14k•ıııoı 

kesecek halde. 
Sinyor MuHoHnl, logtltere'ye 

dargın.. Fran11'ya r.mlo değil, 

zecri tedbirlere lotlrık etmlo 

del'letlerlede dinden gelse her 

mftnıeebetl kesecek, bonon için 

herşeyi 1talyao'laşlırmığı, her 

işi İtalyı'da bıoarm11ga karar 

vermiştir. 

Hollvot, aırtık İtalya için 

mel'cut bir oOhrc:t ve yer de 

ğlldlr. Sinyor Mueaollni Roma 

kapılarında bir "Roma Boll· 

vodu,. vücode getiriyor. Bir 

:ıaraftın liabeolstın çöllerine 

gönderecek konetlt deUkaolı, 

iyi hHtabakıcı kadın ararken, 
Doçe bir taraf tandı yıldızlığa 
elverişli kadın aramaktadır. 

klolnln k11boldoğu ve arandığı 

söyleniyor. 

HllAltahmer, buradaki fel4 · 

ketzedelerln hk4oı için çadır 

göndermek üzeredir. 
• • • 

Torbah · Tire mıntıkaııını 

gelince, küçük Mcndereıı hık · 
kında yeni ve telAo verici bir 

haber yoktur. Sular, eekl va· 
zlyetlol muhafızı etmektedir. 

UllAllabmer, Subaş1Dda bir 

revir açmıotır. ÇQnkü birden 
bire patlak veren fel4kctln, VM· 

tındaşluı baatalandırmaeı lhti · 

mali vardır. Neteklm 10 15 ki 

şloln zatOlcenbe tutuldukları dı 

haber alınmıştır. Bunlar teda· 

vlye alınmışlardır. IJfğer vatan · 

dıelara Ja her torla yardımlar 
yapılmakta, erzak ve iaşe me· 

vaddı dağıtılmaktadır. Ge~eo 

jQoka soğuklar, dağlarda ac 
kılan kortlacı, çakallara da 

tcelr etmlı olacak ki, bu bay· 

vanl.r, chır köylere kadar in· 

mlolerdlr. Geceleri feryadl1rı 

işitilmektedir. 

Iıılyao Boltvodunun yı 1dız 

nımzedleri, lllrar edelim ki 
Doğu Afrika lşleılle alAkadır 

olınlardıo hele311 .. İlk adımda 
yıldız olmak için lrnearak mQ· 
raer11t etmlo olanlar oldukça 

ço~ .• 
Mııetık.bel İtalyan BoHvodo 

yıldız nımzedlerloden hlr gru· 

bun rramlol dercedlyoruz. 

Eski Bel-
çika Kralı. 
için dün Brilk· 
sel'de ayin yapıldı. 

BrOkııel, 17 (Radyo) - Bir 

k•za soouoia ölmilş olıo eski 
Belçika kralı için yapılan Ayin, 

çok a14kalı olmuştur. Laken 

eatosundakl kilisede kral, earay 

erkıioı, ba bekan Vıozelaad, 

parldmeoto ve ayın relslerlle 

bütiln diplomatlar hazır bulun· 

muşlardır. Bıltün hazırun, mQ· 

teveflı kral birinci A\bcr'io 

mezarı öuüoden ihtiramla geç 

mlşlcrdlr. 

Troçki 
Nerede imiş? 

O.do 17 (Radyo) M. 

Troçkl'uln Lehistan'• gittiği 
doğru değildir. M. Troçkl balen 

Noneç'ıe bulunmaktadır. 

Komiteler 
'f o plan mı şl a ı· •. 

Vlyauı: 17 ( Uadyo ) - Bir 

A VUöturya gazetesi, A vueturya · 

halyı ve İtılyı Mıcırletın ko 

mltelerlnlo San Uemı'da top 
laodıklarıoı Uomı protokolo 

ticari vaziyetini mohalesl için 

için tedbirler aldıklarını, ı:ılmıl 

limanlarına karo• ha iki lloıa,ıu 

koruma çarelerini düşllnlerhıl 

haber 10rl1or. 



a'da Işık Söndürw 
e ecrühesi Yapıldı. 

ltalyan'ların ...... 
Şimal cephesindeki 
Bnynk taarruzları. 

- Baştarafı 1 inci sahifede -
80 bin tahmin edllme~tedir. 

Do orduya kısmen beyaz zabit· 
ler kumında ediyordu. Habet 
lerln topçueo da nrdı. Fakat 
bu topçu sftr'atle İtılyaular 
tarafından takat edllmlttlr. 

Büyük Bir Anıt Kurulacaktır. Eski 
Eserler Müzeye Geçiyor. 

·-Bergıuıı, (Özel) - Pazartesi 
güuQ kşamı ı ~ık öndilrme 
denemeleri yapıldı. Deneme ye 
dlboçoklım sekize kadar snrdil. 
Jşaretler çanla tam z manındı 
yapıldı. Tepelerden ve mtoue 

lerden yapıl n gözlemede tek 
tilk bazı noksanlar glJrftldO. 
onlar lçtn de tertibat alındı. 

leılkl41 meydanında bırakılan 

elektrik lAmbalnrı fazla aydın· 
lık vermekte oldo~uodan daha 
iyi kapahlmaeı lmkAnı bulundu. 

Işı söndfirme müddetince 
hiçbir hadise olmamıvhr. 
Anıt: 

Urey tarefandan kabul edilen 
pıra ile Comortyet meydanında 
bir anıt yapılacaktır. Bonon 
için hezırlıuen pldnlat halkevl 
terefmdon da gözden geçirilmiş 
ve Bergoma'nın tarihi varlığı 

karşısında yft'luek bir mAoA 

ifade edecek bir tarzda yapıl · 

mosına karar verilmiştir. 
Bergama hitabı: 

Halkevl tarefıudan Bergama· 
nlD eon tarihi vaziyeti hakkın· 

d bir kltab çıkarılm~eın ka· 
ror verllmlştlr. Bo klıab eser· 
lerl, btıyük adamları ve hndi· 
selerl kaydedecektir. Bunlerın 

topl nmneına başlanmıt n it 
ilmld verici bir şeldld,, yilrü· 
mekte bulunmuştur. 

Bergama'nın eeklzyüz, bin 
yıllı bir tarihçesini meydana 
getirmek Ege bölgesloln zengin 
bir tarih kaynağı olen Ber· 
gamo için ayrı ve çok önemli 
bir varlık olacaktır. Balkevl· 

mlzin bu karorım candan al· 

dan müze tarafından herkese 
göeterllmf!mekı~ idi. İki yıldır 
tapueonon iptali için süren da· 
ve bftmlı ve bunların tapo110 
da bozolmot oldoğondın ha· 
mamlar bogtınlerde mftıeye 

teslim olonacakhr. Hemen te· 
mlzllğlne batlanııtcak olan bu · 
hamamlar yakında herkesin 
görmesi için açılacaktır. 

Otomobillerde sıra: 

lzmir'den Bergamı'ya gele· 
cek olan yolcular lzmlr'dekl 

otomobil sırası y6zandeo btıyük 

bir sık10tı çekmektedirler- 22 

klı:ılllk bir otabas eıra tendi 

sinin olduğu için tam yolcu· . 

euoo almadan garajdan çıkma 

maktadır. Bu yfizdeu JOlcoların 

beş aaat sekiz ııaat bekledi klerl . 
çok defa vaki olmakta ve bo 

ıoretle blrgün ölüp gltmektedk. 
İntizamı kurmık için sıraya 

konan otomobfllere mutlak bu 
bir tedbir le" oobeş, yirmi ki· 
şlnln saatlerce beklemesi için 

mesela moevyen bir vakitte kalk· 
ması gibi bir tedbir bulunma 
sını İzmlr'fn değerli şarbayın 
dıo Bergama'hlar rica etmek· 
tedlrler. 

Boroova'da 
Konferanslar 

Son yığmorlar dolayıelle top 
rak bataklık halini alm11tı. 

İtalyan bat kumandanhğı 
Habet aekerlnln gOeterdlğl kah· 

r1manhğını ve ölftmil letlhka· 
rını tamamlle teslim etmektedir. 

Habet askeri, İtılyan topçu· 
sunun ve hıv11 kuvvetlerinin 
ıttığı bombalara r1~men faeıla · 

eıı mukıbll taarruzlarda hn· 
lonmotlardır. 

Negell, 17 (Radyo) - Ge· 
neral Greçyanl, buraya gelmft 
ve (Edere) fırkaelle gönftllüler 
alaylarını teftlt eylemfttlr. 
Graçyanf, Italyın askerlerine 
bir eôylev vermlt ve askeri za. 
ferleıio, bundan sonra birbirini 
taklbedeceğlnl beyan eylemletlr. 

Roma, 17 (Radyo) - En· 
dest muharebeelnde ölen Be· 
beş'lerlo sayısı 6 bindir. J 5 
bin Bıbee muharibi de yara · 
lanmıı:ıtır. İtalyan'ların telefatı 

ôlft ve yaralı olarak 1000 elyah 
gömleklidir. Bu muharebeye 
talim görmdş Habf'ş aakerlerl 
iştirak etmlı:ı, mitralyöz kollan · 
mıf, zabitler harbı harita ftze· 

rlnden idare etmltlerdlr. Im 
paratoron muhafız alayından 

bir kısmı da barba girmiştir. 

Çok ı:ılddetll bir mukavemet 
gösteren 80 bin kişilik Habeş 

Bornova parti nahiye bey· ordusu topcu ateşi karşısında 

etlnce hazırlanan köy konfd· rfc'ata mecbur kalmılJ ve Am· 
ranslarına Pazar gftnQ de devam ba Marlan; Yarotto ve Navaş 
edilmiştir. Ziraat mektebi mu· köylerini yakarak kaçmıttır. 

alllmlerlndtm t'aelh ve parti Barbde ölen karagômlekliler 

idare heyetinden Etem Pek: merasimle defnedflmİIJlerdlr. 

Doğan'lır ve Naldöken köyle · İtalyan'lar tarafından ele ge · 
kışlarız. rine, nahiye mftdtırd Şef tk, çlrllen Amba Alada mevkii çok 

Kar: Ziraat mektebi mftdür moolnl mOblm bir se•kftlceyf nokta· 
Geçen yılın aç mlıtll kadar Reşid Şef lk ile parti nahiye eıdır. 1895 te ilk Habeı · İtal· 

Habeş lmpa· 
ratoru Nerede? 

R·~;;·~·y;"""i{;;'(""~·;·~"" ço~ 
• 

ir Diyevı •• o emli 
Roma 17 (Rodyo) - Son 

haberlere göre Necati Bole'de 
bolonmaktadır. 

Fransız gazete muhabirleri, 
dahiliye bak.anandan aldığı 

m6hlm bir telgraf üzerine 
hükdmdarın Bole'ye gittiğini 

bildirmektedirler. 

- JJle 
Fransız Ordusunun Yanında, R0 ~ 

Ordusu Daima Hazır BuJuııııc9 
tı' 

-----·----- noO .d 
Pırla 17 (Radyo) - Nor· - Fransız ordusu 

0
rdv 

mandlya'dan döntn Romanya lundoğo yerde. Roıııt0~1 1 r. 
kralı Karol Ekııelıtyor gazetesi· dalma hazır butun•ct 

Do telgraf ta, Rae Desta 
ordusunun lnbllAll blldlrllmlş 

tir. Do ayıletln balkı mdslü· 
man oldnğondao omumt vazl 

yet şüpheli görftlmektedlr. 

ne beyanatla boluoarak iki J)emlşttr. Jtoııı'' • 
devlet araeanda Avrupa mee'e· Parla 17 (Radyo) - .~ 
lelerlode tam bir giı.rOt birliği ya kralı Karol bogOIJ et 

( 0 • 
olduğunu l!öylemlo ve: yln Nls'e vAeıl oıoıoe ,s 

Sldımo, Gambana nealr 
- nında maiyeti erk4°

11 

ltalya nazarı da vardı. ı• yerlere mensub aekerler ıefer · 

berıtğe ıştırak etmemektedir. Devlet Erkanı 
----------~----~.) 
Dış Bakanımız Mandalar mes'elesi 

B J d, d fi zerinde duruyorlar 
e gra 3 Venedlk 17 (Radyo) - Ayan 

Belgrad, 17 (Radyo) - Tilr· reisi, verdiği bir konferansta 
kiye dış itleri bakanı doktor mandalar mee'eleeloln tarihçe· 
Tevfik RüşdQ Aras bogQn Bel· elnl yapmış ve mandaların an· 
grad,dau geçml,tlr. Rdtdft Arae retl takalmlnf, It.alyanm lhtl 
istasyonda Yogoıılnya batbaka· yaçlarma mukabil hiçbir tey 
nı Stuyadfoovfç ile Yugoslav almadığını izah etmiş ve: 
dıe bakanlığı erklinı, Romen, - Itılya bu taksimde çok 
Yunan ve Çek elçllerl tarafın· haksızlrğa oğramıf, Londra pak· 
dan sel4mlanmıştır. . tanın onilçilncü maddesi mucl· 

Yugoslavya ba!)bakaoı Tevfik hince tamnmış haklarınden 

Rüşdü Aru'ın kompartimımın· mahrum bırakılmıttır. 

da kendlelle bir buçuk saat Demiştir. 
görOşmft~tOr. 

Kral Boris 
Belgrad'a vardı 

Habeş Veliahdı 
Adis-Ahaba'da göz hap· 

sine alınmış .. 
Roma, 17 (Radyo) - Adfa · 

Ababada dolatan bir fJaylaya 
göre, Vellahd ile imparatorun 
araaı açılmıştır. Vellahd Adle· 
Ababa,da sıkı bir göz hapelne 

Belgrad 17 (Radyo) - Bol· 

gar kralı Borls, boraya gelmiş 

ve fstaeyonda törenle kar!Jılan

mıetır. Kral. prens Pol'le ko · 
notmoetur. Bu ziyaret, Bulga· 
rlstan'la Yogo9lavya siyasal 

alınmıttır. 
mflnaeebatının yent bir eaf haya 
girdiğini gösteriyor. Ras Desta 
Yunan Kabinesi öldü Mü? 

Parla 17 (Radyo) - Atlna· 
dan blldlrlllyor: 

Ctbotl, 17 (Rıdyo) - Do· 
raya gelen bir ecnebi, Raa Des· 
ta'nm ölClm haberini teyit 

etuıletlr. 

~aıı• Kral hükumet er ~~ 

f d '
tı~ 

ın an karşılaomı e 
ıtk lll 

boradan hususi 11
18 ,.ı 

gitmlı:ıtlr. Ônflmiizdeld o r 
k f C 

kadar borada kalHc• ktlf· 
Bftkreo'e hareket edere ~ 

Londra 17 (Radyo) ~ 1 
manya kralı Karol J)ef ~ 

•''' J: graf ğazeteslne beyan 5tılY 
lunmoe; Romen ıılY' d• 

mftşterek emniyete d•;;;1' 
kaçak antant Yogo btr•· 
lstlklAll için Frao!I fl;0ııı10 
çahfJmağa hazırdır. ~ 

t~ 
Macarlstan'Ja etoo001 ıttlf 
anlatma yapablllr; dell' ~ 

Bftkret 17 (Radyo) ~ıl 
manyı-Sovyet Rosr• 0~ ,,ıı 
andlaşması hogıln tııı 1~ı ~ 
tır. Do andlatmı, brt oıeıf' 
leılo ticari dorooıo Jd! 

k OJtP 
bftyftk rol oynıyaca 

havidir. 

Bayıodır'da 

Bir konf eran8· 15' 
Bayındır, ( ôzel ) ,.....ôdef 

936 cumartesi akt•ll'
1 fJ•~ 

öğretmenlerinden EyOfdt~ ~ 
Akman Bayındır'd• ,. 6,e' 

1 del aalhğı» konoeu tııet 0 tlC· 
il bir konferans •erıJJ11 ,l 

tec•0 P Konferauscı, koD 11,gıo 

yağan yağmurl r düne kadar reisi Ceınal Kuaklıdereye gide· yan barbında da Italyanlar hu. 

devam ederken çarşamba gOnü rek Tftrk iokılAp •e latiklAll rada bir zafer kazanmışlardı. le bir temerkQz kabintıılnln F J an deıı 

Bfttftn partilerin lştlraklle ve 
libtrallerln başkanı M. Sofolla 
tarafından teşkil edilmek şarıl· 

Ulna, oluealhk, ol088 tfl' 
yanakları, kozmopollC 1~,.ı~ 
aalcıhk, lneıulyetçl 0 ,c'İ' 

Yırı.11 1 Tiirk olo1Blhğ1DıD • tsdt' yataktan kalkan herkes Berga· hakkında konferanslar vermlı· ltalyao'ların Anden zaferin· vücode getirilmesi mutasavver· 
ma'yı bembeyaz görmOştür. ler, balkın zlrat işler etrafın· den sonra hareketlerine nihayet dlr. Şayet Sofulla bu kabineyi Dnn elçilerle konuştu. oloeallık ve eğldmBel "" ;I 

mlz Ozerlnde konoet0~04~ ~ 
ra tftltftr davası ilZ~efcl'j 
raklamışlar, bfttftD 

0 
olıı"~ 

baearılarımız gibi 0'"ıfllt•I i 
hk şuurdaki ergllt f gıı~ 

Ziraat memuru: daki sorgularına karşı mfltale· verecekleri sanılmaktadır. Çtın· teıklle muvaffak olmaz111 kral Parhı, 17 (Radyo) - Dıt lı· ' 
Bergemı ziraat memuru Sıt· alarını bildirmişlerdir. ka yağmurlar yolları berbad ı bu vazifeyi Çaldarls'e vere· ler bakanı M. FlAnden, bugün 

kı Tuncer ile Kasaba ziraat S dl etmişler ve llerleinl geçilmez cektlr. Ros elçisi M. Potemkln ile Po· 
memuru Nrclb Akçar'ın yerleri oya arı bale getlrmltlerdlr. Muharebeye ______ , _______ lonya elçtel M. Slapofskl ve 

lsteklerlle değleıirllmletlr. Sıtkı 2525 aayılı soyadı kanon o bet İtalyan fırkaaı iştirak et· - "Bana ılzler uğur getir· Arjantin elçisi TomH Lebre· 

Atatürk'e borçla ofdı.lııcd'~ı Tuncer Bergama'da dôrtboçuk ve 2·1759 aayılı kararnameye miştlr. Barb meydanının 10 dinil':, şo Aradam tepesini bir non'o kabol ederek uzun mdd· 
yıl kalmış, bilgi i ile çok nazik bağlı nizamname ile buna alt kilometre gerlılnde bir uçak tOrlO hazmedemiyordum. Mi· det konuşmuştur. M. Flanden 1J110 r-

söylemlşler, alk1şl•D er~'~ fıl 
davranışlarlle bir Comorlyet talimatname mucibince herkesle karargAhı bulunması, harbın deme ağırlık veriyordu." 18 ler komhesl başkanı Vas Konferansta .kad•0 ııt• ,,! 

yftk bir k6tle bulı.ıO~it f' 
yandır'hlar kfthftrel 

memurundan beklenen fayda· •e her ailenin birer soyadı ahp Iaalyan'lar lehine dönmesinin ltalyan'lar son muharebede Kousella ile de görüı:ımüttOr. 
ları ve sevgileri vermiştir. Sıtkı 2 Temmuz 1936 tarihine ka· en b6y6k Amllt olmuştur. on mil llerlemlolerdlr. IU. Venizelos'un 
Tuncer'in ayrılaeı dolayıelle dar nüfus kil tftklf'rlne teıctl Mareşal Badoğlto, zafer ha· Parla, 17 (Radyo) - Anha· 
Halkevl tarafından Mr çay zı. ettirmeleri Dablllve nklletln· beri gelince blltüo gazetecllerl radan harbında İtalyan'ların bir tavsiyesi .. 

y .. şamı,lardır. oe 
Kiralık fiil be1 yafetl de vtrllecekllr. den vllAyetlere tamim edilmiştir. kabul etmiş ve Babeş'lerln bd· eline düşen Psirler araıında Allna 17 - M. Veolrelos'on 
Gôztepe'de hallt zlf

11 
, ~1111 Sclçu1~ hamamları: Vaktin darlığına blnaen tlm· yük bir cesaretle harbettlklerlnl biri doktor n diğeri gazettcl krala btr mektup göndererek, 

lı e 
BP.rgoma'da Selçukilerden kal· diye kadar soyadı ahp tescil aaklayamıyacağını söyledikten olmak Ozere iki Polonya'lı da Demlrcls'ln başkanlığı altında kağanda (16) numar11 ı~'' 

lıktır. Tallplerlo 01
9 

ma hamam harabeleri vardır. ettirmemiş ntaodışler unutma· eonra elde edilen zafer lçln vardır. Bunlar, derbal halya'ya bir kabine kurolmaeını lnıalye 
Bunlar evlerin içinde kaldığın · malıdır. şu sözleri tlhe eylemiştir: gönderilmişlerdir. ettl~I ııôylenlyor. mftracaatlerl. , l 
------m1mm1E:sii11mm::ı~--------------------•ı•ni•ı---------------------~-~~-~-"'!'f;;ıo''~' 11 

KATYA 
Çar'ın~Mavi Şeytanı 

- SOkO.net bulunuz, bfllr· 
~siniz ki ben elzl her zaman 

affederim. ÇünkQ ruhunuzda 
kötQlftk olmadı~ını ve yaphkla· 
rımzı bllmiyerek yaptığınızı hl· 
lirim! Fakat aeıl annenizden ve 
babanızdan af istemeniz IAzım· 
dır. Malum y her ikisi de 
hastadır. Siz her lklelol de bu 
gnn 6zdonoz .. 

Genç kızın gözleri, kalbinde 
yele ve hiddetle adetli daha 
karardı, ~e : 

- Babam lç1n.. Bel 1.. Fa· 

3-

kat annem için Hll .. Çftnkü o,. 
bent kendisine ne) eöylenlree 
öyle ve.. Her zaman LklJtCl hl· 
lir. Siz benim hamim olmıea· 

naz.. Ben borada kendi mi mil· 
dafaa edecek hiçbir kimse hu· 
lamıyacığım ve... Öleceğim! 

Dedl. 

- Haydi Katyııcığım .. Böyle 
şeyler dOtftnmekten hAlA vez 
geçmly~cek mlslolz? Anneniz 
izi sever, fakat size kartı yüz 
ermek istemez. Çoco ları çok· 

tor; ayni ! zamanda bir saray 

kadınıdır. Siz onu eevmeğe ve 
ona saygıya m•churauouz. Va
zife ve hayatı f ktlzası elzden 

uzak bile olea.. Siz onu gene 
aevecekelnlz! 

- Sayıtıyı anlarım; mecbo· 
rlyetlm dahilindedir; fcket @n· 

mek.. Sevemem.. Size gelince : 
Sizi kalbimin bdttın kovvetlle 
seviyorum! 

- Kızım, böyle şeyleri eöy· 
lemekten ve bıttA dOşünmekteo 
bile aakınınız. Sonra, ceoabıhak, 
elzl ınne ve babadan mahrum 
kılmak auretlle cezalandırır! 

Size bitap eden beo, sizin ya· 
şınızda bir ökaftz kız idim. An 
nesiz olmak ne demektir, siz 
bllemt'Zıılnlz .. 

- Siz benim yaoımdu ol· 
mak oartlle bence hepst mQsa. 
vldlr! 

- Katyacı~ım.. Beni müte· 

esslr ediyorsuooz. Bugün gene 
ılzf n hereketlerlnlz haeeblle 
pren&ôlS bana yol vermek mec· 
borlyetlode kalacağını söyledi. 

- Oh.. KDçdk kadJD.. Siz 
gidertıenlz. Ben öUbüm! 

- Katya.. Hareketlerinizin 
elzl nnelere eiirtıkledlğlnl gö· 
r6nftz.. Ne çılgın lşlflr yapıyor, 

ne çılgınca sözler söyllyononuz; 
biliyor musunuz? Sizin ltaateız . 

lıklarmızın cezası baua dQşCl· 

yol'. Tabii değil mi? Ben bu· 
rada ancak eizln terbiyeniz için 
bulunuyorum. Sizin her hare 
ketlnizden ancak ben mea•utftml 

Fakat .. Çok sevdiğim gOl· 
lerl kurtarmak için Blnd ka· 
ranf illerlot tahrip etnı•·k.ten 

ba§ka ne yaptım? 

- Katya, daha başka şeyler 
de vardır, imparatora karşı oku· 
yacağınız "llo~ geldin!,. man· 

:zumeslnl öğrenmeuen iıtlokU ruki hanedanıuıo cef' 
ettin. Bıı vazifeyi kat'i surette almak, Romanof ıırı • ı 
yapmıyacağınızı da kardeı:ılf'ri· dırmak istiyorum· ,ıı~ 

nlzin kapılın öoilnde bağıra, - Fakat.. Buolıt• / 

bağıra aôyledlolz! sôyl dl? ..,.1, 1 
k ... ı..... 4 

"Kıtya.. Hem de ha sız ol· Haklarımızı " 11e 
mıyarak sizi iyi terbiye etnıe· bu çar Tlgeplovk•'f' J 
mekle itham ediliyorum. Bu 11 ? ııt' 

ge yor . b•~ 
ithamlara kartı söylenecek hiç H ırı 

- Katya.. ıo ı:ı İ 
bir aözüm yoktur ve... Borayı bahsediyorsun? aıı~~., 
terketmekllğlm IAzım geliyor. 

0 
o" >' tı ır 

- Rica tderlm, ghmeylnlz! Rorlkun, b y efıı•1',/ 
- Şu halde, hareketleriniz hakiki varisleri •e bl' '/. 

hıkkmda bone izahat veriniz zlz! BftU1n Rue'lıt• ftll ' ~> 
ki.. Ben de btr mazeret veel· toplayan, fakirleri seli fe 

best 
lesi elde etmiş olayım! gibi müjlklere eer ı1' 

K tya, hıçkırıklarla ağlamağa lstlyen bu adamd•· O~ ~' 
boılndı. Verdiği izahat, bıçkı- - Güzel ve kOÇ ~~~ 
rıklarla birçok defalar kesil· cığım. Bcıuın bool•:ı~ f' • 
dlği lçlo, mfireb~lye blrşey an· geçmiş zamanlar• oı•' 
lamakta epeyce ıı;üçlük çekti. ' Bunları sizin k•1' 

Genç kız : soktu, böyle? , co(Jf 
sarı'· - Evet, dedi. Ben Dolgo· 



~~~~~~~~~~~~~~nnamıwmımnn~nn•wmnmnna~~~~~~•••~••nnu~~~I 1 ~~ı~ıwuuwnwwuwınnwu.ununuınwwuuıaJnnuuuıaannnnnuuuuıwaaauıanwna~n!ın~ 
logilizler Malıaya Fratelli Spereo ilan inhisarlar Umum Modorloğnndeo: 
Asker Gönderdi. \' apur Acentası 

Maltı, 17 (Ôıel) - Toekı ROYAL NEERLANDAIS 
T•para, laglltere'dea bir tabur KUMPANYASI 
•~ ker getlrmietlr. .,ORESTES,. npara 22 eo· 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

l>EUTSCUE LEV ANTE LINIE 
• "BELGA L. M. RUSS,, n · 
PGra 17 ıubatta bekleniyor, 
ı2 ıabata kadar Anter1, Rot· 

batta beklenmekte olup ylkG· 
ol tıhUye ettikten ıoar1 BUR· 
GAS · VARNA Te KÔSTENCE 
lloıaaları için y6k alıeaktar. 

"ULYSSES.. 24 ıubıttı g~
llp 29 ıabıttı ANVERS, ROT· 
TERDAM, AM:STERDAM n 

BAMBURG llmıoluı için y6k 
alıcakllr. 

terdam, Bambarg n Bremea SVENSKA ORIENT LINIEN 
limanlarına ylkllyecektlr. "VINGALAND" moU\r6 20 

"ALAYA,. upara 2 martta ıabetaa ROTTERDAM, COPEN 
bekleniyor· 6 marta kadar An· BAGE, DANTZIG, GDYNIA, 
len, Rotterdam, Bambarg te GOTEBURG, OSLO,e iSKAN 
Bre111en llmaalanoa y6kllye· 
cektlr. DINAVYA limanları için 1tlk 

ARMEMENT 8. SCHULDT· alacaktar. 
BAMBURG "ERLAND .. motörtl 28 ea 

"TROYBURG.. ..para 25 bana gellp ROTTERDAM, CO 
tGbatta beklealy«'r, AnHfl, PENBAGE, DANTZIG, GDY· 

Lllotterdam, Bambarg limanla· NIA, GOTBURG, OSLO ve 
•1ıraa 1Dkllyecektlr. ISK.ANOIN VY 
0EN NORSE MlDDEl .. RA VS· A A limanları için 
LI yü alacakter. 

NJE (D S. AS. SPA SKE· SERViCE MARITIME 
LlNJE) O S L O ROUMAIN 

,.llANADEROS.. ••para 4 .. ALBA JULl4,. •apura 23 
m
8

artta bekleniyor, İtkeaderlye b ı ••fa DJ N il ıo atta ge ip 24 ıabatta MAL 
ı • eppe H oneç 

maalanaı Jlldlyecektlr. TA, MARSILYA, Te BARCE 
AMERll.AN Eı:POT LtNES LONA için ytlk alacaktar. 

ExPftDSS 2 ".PELEŞ" •ıpara 20 merttı 
b " a:ı • .. para 8 ıa· 
·~~ bekleniyor, NHyork n gelip 21 martta MALTA, MAR 

t more için ylk alacaktır.. SILY A H BARCELONE için 
JOBNSTON V ARREN ylk ılacaktar. 

LINES LlVERPOL Yolca •e yftk kıbal eder. 
L"._ QUEllNMORE,. Tapar• 2S lllndakl b1reket tarlblerlle 

IU119tta beklealr, U•erpol H 
Ye AaYenıea ylk çıbnp Bar· DHlanlardakl degtılkllklerden 
Rll, V1raa 90 &ltteace liman ıceata meı'allyet kabul etmez. 
~ını yftk abıcaktır. Fula tafdllt için ikinci 

Kordon'da Tahmil •e Tabliye 
Zayi blna11 ark1Mnu Fr1telll Sperco 

Ankın }tZlnat bınk111nda ••par ıcentabgını mlrac11t 
'1230 ao. la b ... bı cari cazda· edilmeli rica olunur. 

lllmdı kallandaıım 934 tarihli Tele. 2004 . 2005 . 2663 

llllbrıma kaybettlatmdea ba ı•----------ı 
itene ayal •••ele 98 .. , .. 

deYalrl reemlyede bUaamak 
ı,ıa lamlr ikinci noterinden 
laedlk etdrdlllm 935 tarlhU 
ma1aıa kalluacaıımun eakl 

::1ara•an Lakma olmıdıgtaı 
ederim. 

Ankara llmtt pata caddeel 
:adıl bey aputmanı birinci 
ıttı ba kene tamir celil bı· 

Jar ltalTUI DO 6 de 
Omm•ha• 

.ilan 
Yelkl kly •••il•• ahi 

Jmt Ye •• fahrlkma iki HDe 
•lddetle klnya •erllecell• 
den 2 l gla mlddetle mk• 
Jedeye çakarılmıtlır. 1-S 936 
lilnClne lelacl6f ede• paar 
lha lbalel btly..ı yapıla· 
43111ndan talip olanların tart· 
••meyi girmek bere ıimdl 
de., Kıaalbahçe bmubaJb· 
l•nı mlracaat etmeleri '" 
lbıle glal ol .. 1 3 936 gtl· 
Gtlade &. .. lbabçe nahiye ko 

~•t1•da baıar balaamelan 
io olanar. 

Olivier vEŞftrekisı 
Umlted 

Vapur Acentası 
Ceadell Ban, Birinci Kordon 

Tel. ~s 
TBE ELLEBMAN LlN~ LTD 

.. LESBIAN,. Hpara 8 ıabıt 
LIHrpool n Sweneeadu gelip 
tahliyede bulanacak aınt ... 
m•nda LIHrpool 'H Gluıow 
ylk alHaktır. 

"EGYPTIAN" Tapara 10 
ıabıt Loadn, Boll Ye Anlen. 
ten gelip talillyede bulanacak 
ayni umıncla Bali için yftk 
alacakllr. 

"ROUMEIJAN.. npara 14 
ıabat Unrpool H Swanteadın 

gelip tabUyede halanmcak. 
TBE GENERAL STAM NA· 

VIGATION C. TL D. 
"LAPVVINl7.. nparu 14 

tabana gelip Loadn için ytlk 
alacaktır. 

Noa: Vara& tarihleri H ._. 
par lllmlerl herine detltlkllk· 
lerdea eceata 111e1•auyet kabul 
edtlmea. 

Devlet demiryollarından: 
t ~··~•dı yuıla pyrl menkuller, 28,2,986 cama glnl •at ıs 
e •mir Aı...ea~'la 8 inci lıletme komlıyoaanda av-k artırmı 

..... ili rl e •Jn ayn 'H içer tene için klr1ya ndlecektlr. letekJlle. 
8 1 .. lıdakl miktarda mankkat temlaıt Hrmelerl •e iee gir· 

:;ıe kana•I mullerl balanmadılıaa dair beyenaamelerle ko· 
~0• reldlllne w..& nya tahriren mlraeaıtlın lbımdar. 

b naameler A...._kta komllyeaclan •e K..1tk lııuyoa yuı-
'"eeladea pirU11 abaablllr. 

Muidi Mabammea iç 1eae· 
ilk kin bedeli 

Lira 

500 

15 

MaYlkkıt 

temlaıt 

Lln 
34 kıpı Te 26 ha· 
rlta No. h kahnhıne 
'H mlttemllltı. 

5 d6•flm larla 
14 18 (373) 

37,50 

1,18 

AIHacak lıtuyoa bGfeıl 17 .2.936 ıırlblndea itibaren arter· 
m•ya çıkır1lmııtır. 

BGfenla kat'i lbıle.l 25.2.936 11h gGaG 111t 17 de yıpıl•eak 
te bafe 3.3.936 t1rlblnde teııllm edilecektir. Arbrmıya gtrmek 
•e eartlın ô~renmek lııtlyenler beyler ııokagındı C. 8. P. blnı 

ıında spor bGlgeııl ıelneterllğlne bıevurııanl1r. 416 

lzmir liman işleri umum mndnr
J nğonden: 

İdaremizce beı ton GllGbı Hlın ıhnıeakbr. S.tmık lıtlyen· 
lerln ıobıtın 19 uncu çareımbı glaGne beler teklif lerlnl yap 
mıları llAa olunur. 409 

'2 ve 20 llomJrİmelılc am~ala)l•rtia 
iıulunur.· 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde hal isliğ in timsali 

olan W markası nı arayı nız . 

lzmir komutanhğı sat. al. komisyonu ilanları 
Mıt. MY. 111t. •l. komlıyoauadau: 

1 Tftmenln lbtlyıcı için 252,500 kilo Ltnlt mıden kômft· 

2 

3 

' 5 

. 
r6 mGaıkıHyı kouolmaıtor. 
Şartaamell lcrellla olank M•aa.dı Tam. •t. al. komll 
yonaıulaa Hrlllr. 
lhıled 26,2,936 çarpmbı g6nl ~ .. ,, 14 te MaDllada 
Tlmea •· •I· komleyonaada yapdcaktar. 
Ekdlme açık mla .. kua oealllecllr. 
252,500 kilo Llalt maden klmlr6aln beher klloeunaa 
mahımmen flıtl 1 karaı 15 1antlmdlr. TemlDıb ma· 
nkbteıl 218 llradar. 

6 - leteklller tlcare& oda111nda makıyyet olduklarına dılr 

nılblın Ye temlnıtı mankkıte makbaal1rı ile birlikte 
belU gfta Ye 111111 Maal•da tlmea ea. al. komlıyonana 
mtlncaallan. 7 12 18 23 3'0 

Mıt. M•. T. •t. ıl. komlıyonaadan: 

1 - Mıt. M •. in ghtereceğl yerde beheri 505 llr1 bedel 
ketlf 11 iki adet bina •çık ekılltme ıaretlle mOaıkuayı 
konmattar. 

2 - lbalell 29 tabat 936 cum1rteıl glnCl .. , 10 da hmlrde 
katlada Mı. MY. HL al. komlıyoaaada yapdacaktır. 

3 - Temlaatı maHkkate ıkçed 75 lira 75 karaıtar. 
4 - Şuta.mett bercla komlıyoada gllrlleblUr. 
5 - Ieteklller dearet odulnda byıtb oldaklanaa dair •elik• 

gGltermek mecbadyetlndedlrler. 
6 - Tıllpler ihale tarihinden 8 gln enel hmlr aıfla fen 

beyetladen nılka alm•k mecbarlyetlacledlrler. 
7 - lkllltmeye lttlnk edecekler 2490 Hyah artırmı H ek· 

llltme kananaaan iki n içince maddelerl•de .e t1rJ· 
nam...tnde yuah •emlbları Ye teminata mankkate 11Mtk· 
baılarlle bhllkte ihale, •atladeD enet koml11oada ha· 
•ar balanmaları. 13 18 2j 26 385 

Mıt. M •. •t. al. komlıyoDUdeD: 
l - Bepalae biçilen eder oa doku bin kırk lln olan 14-0 

tıae yemek muaıı ile 280 tane yemek 11rua. 
2 - Biçilen eder oa dokaı bin beoyaa cllrt lln olan 868 tane 

3 

4 

5 
6 
7 

8 

Ukar gerdlroba. 
Bepılae biçilen eder altı bin dokaı yilz dobeD llra 
olın 20 tane teneff1,0.ae m11a11 ile 125 taatı ıea.,ffll· 
hane ıırua ıyr1 ıy11 tertaımeler içinde olmak •e 24 
Mııaı 986 tırlhlı•e kıd1r teelim edilmek tuttle kapıh 
zarf la yapbralacıkllr. 
Birincinin ilk laaac; paıHı 2428, ikincinin ilk taaaç 
par111 1463 •e tlçlnclntln ilk iane; paruı 525 llndır. 
Şartnameleri paruıı brphRındı komiıyoadaa nrlllr. 
ihaleleri 20 Şabıt 936 pertembe g6nl •at 15 tecllr. 
lapdae birden 1apılaeak teklifin kabul olanıcağı gibi 
ayr1 ıyn tekllf ~er de kabul edilecektir. 
Ekıiltmelere gireceklerin kanaal ilk lnınc;lın ile belge· 
lerl •e teklif mektuplarını ihale ıaatlnden enel en •• 
bir Hat enel M. M. 8. eaııa •ima komlıyoaaaa nr· 
melerl. 299 4 9 14 18 

1 - bmlr'de çımılu tozla1ında yıpılıcak 8'797 llr1 68 ka· 
rot keılf bedelli 6 ııae e• bir mekteb Ye bir rnlr 
blaıları topluca kıpah urf aıallyle ekıtltmeye kon• 

2 
muetur. 
EkıUtme 21 ıabat 936 cama glntl Mil 11 de kabıtıt• 
ta lnblıarlar blna1ıadı komtıyondı yıpılıeaktır. 

3 - Munkkat ıemlnıtı 260S> lira 82 karaıtur. 
4 - lateklller lbıleden en11 5 gGa enel lnhlıarlar la ... t 

eobeılae gelerek dlplomah mimar ny• mlheadiı olduk· 
larını n enelce ea11 20,000 llr1lık bine lel yaptıkla· 
rını mukavele le kıbal r1poro ıuretlerlyle llpıt ettik· 

5 

ıea •e fenni ehliyet .eıılbıı aldıktaa IODr• 173 karat 
muhblllnde ekılltme euıkını lııtlyebllirler. 
Bu nııalkl hnl bpah urflar lh•le gftnG .. t tım 10 a 
kadar komlııyon relıllAlae makbaı makablllade nrllmlı 
olm•hder. 5 11 14 18 57Z 

lstanbul Beyoğlu Vakıflar Direk

törloğnnden: 
Beıtktatt• ıkatetlerde ıpor cıddeıılnde 51•53, 55 57, 59 61, 

75.79 numarıh dGrt evla tadllAh kap•h z.rf uıDllyle ekılhmeye 
konalmuetur. Keelf bedeli 17 287 lira olan bu lota projeıl ile 
feunl ye ekılhme 11rtpamelerl 87 karne mukabilinde akaretlerde 
ikinci bımlt vakfı mGtenlll kaymıkamhğıadan ahnar. 

Muvakkat teminatı 1297 lira olup ekılltmeet 28 tubıt 936 
cuma gGnft Hat 15 de beyoğlondı telgrlf ıobğındı beyojla 
vakıf l1r mGdGrlDğlnde toplanacak komlıyondı y•pılaeaktar. Et· 
ıılltmeğe gireceklerin mimar n mtlhendlı olmılerı ltsımdır. 
10.000 llr1hk bir yapı lelal teıbbtld edip iyi bir ıurette bıpr· 
dıklıreaı gGlterlr ıeımf yerlerden getirecekleri •eılhları beyoAla 
nkıf lar dlrektnrlGğG mlmaranı gGltererek. al•eaklan ndkı tlse• 
rine 25 ıubat 936 Mla gftnGae kldar proje H tlflaımelerl ala• 

blllrler. 
MaHkkat teminat akçaları ekıılltme tarihinden lkl gtıa ene· 

Jlae kldar mlteHlll klym•klmhğa •esneıılae yıt.nlaeaktır. 
11 13 15 18 861 

lzmir Koltor Direktôrloğnnden: . 
Qretl ıemlaaı 

L. it. 

lsmlr G•ıl okala lupıh 

Keılf bedeli 
L. K. 

2160 07 162 05 

" Vali Klaım pıp 

okula lntaılı. 737 70 55 85 
lmlr Feul pıeı okulu 
lnpatı. 516 44 38 75 

Ôdemlı kunetll okula in· 

111ta. 978 06 73 50 

Menemen tehlt K.emıl 
okula ın ... b. 57~ 45 44 00 

Yakanda ilimleri yuıla okallarcla laıaat yeptaralacakbr. Ba 
itler 18,2,86 tarlhladeD bqlamak lleıe 16 g6D içi• •tik ek.Ut· 
me1e koUJllflar. Eblltmeye girebilmek lola ·2490 No. b baa· 
nan tarif etdll betgelerl gedrmeel laflbr. Ba ı .... ııan yapmala 
lıtekll olanlar ketlf, feaal H ba1ul tarnemelerlDI girmek isen 
hergln Klltlr dlrektOrllA'l•e eblltmeye gir.dek lltlyealer de 
9,3,936 paaarteel g6nl ••l 9 dın 12 ye kıdar yak1rıdı ga.&e· 
rllen egretl ıemlnıt Ue birlikte il drel komiıyonuaa IHlıTDr-
mel•& ı. 18 23 27 S 388 

Izmir harici Askert Kıtaatı ilioları 
418 K.1rk•gıç aıkerl •· al. komlıyoaandın: 

Temlnıta maTak· 

Mlktın Mecmu &atan T•hmln edilen f. kate akçeli 

Cinai Kilo gr. Lira &r. Kr. S. IJra Kr. 

Un 
SadeJ•I• 
S.bu 

70000 9800 00 14 00 736 00 
5(00 4860 00 90 00 36( 50 
''00 1584 00 S6 00 118 80 
Mlaakua lhalt. tarihi gln H 1aatı 

tekli Tırlhl gla •atı 

Kapib 9,3,936 paıarteıl 14 
Açık " " 13 

M oa " 13 
1 - Kırbğıçtakl kıt11tı aıkerlyenln lbtlyacı olıa yabnda 

ya11h clnıi n mlktarl1rı yısıb Gç kılem ernk 6c; ktt•a 
t1rtnıme ile ıyrı ıyr1 blnlarındı yHıldıgı .ec;blle biri 
kapıla a1rf lklıl de açek ekılltme ıuretlle mlnak-Ja 

konmattar. 
2 - Ibalelerl hlaılarıada yuıb tarih gtla H •atlarda l.ark· 

•89c;ta kıılada •tin alma komllyoaa bin••.. J•pela· 
cakbr. 

3 - Şartaameel hergla komllyoncı. girilebilir. 

5 

htekuter ticaret oduıada kayıtb oldaklar1aı dılr Tellka 
gGltermek mecbarl1etlndedlrler. 
Eblltmeye lttlnk edecekler 2490 aam1rıh arttınu •• 
ebllıme kananaaan iki te flçtlacl maddelerlade •• 
.. rtaamelerlade y11ıla •etlkılarlle H lemlaall mnHk· 
kate mıkbaılıreaı n mfthftrlft teklif mektuplan bpab 
nrf lu içinde ihale ıutladea enu bir Hıt enel ko
mlııyona .ermlı balaaıcaklardır. Aç.k ektlltme içla de 
kanandı n tartaımede yasıb •edka te temlaetlarlle 
thıle 1Udade komlıyondl bızır balanmıl1rı. 18 28 28 S 

Demi• le•uım 18llD ılmı komllyonandıa: 
Tahmin edilen bedeli 20,000 1lr1 olıa 250 ton dlsel maJl 

mahrekauaa 19 ıabat 936 tarlblne ruhy•n cama gGnG 111t 15 
ıe paztrhgı yapılıcakbr. Mankbt temJaat 1600 llndır. Şart· 
nımednl gnrmek lıtlyenler her gtla .e puerbla girecekler yaaıb 

gGD •• .. tte u......-dakı komllJoma ... nrmılan . 880 411 



Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLUl\I Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız , 

• 
ır Banliası se 

' ----------··----------Bu lambular emsallerine nisbeten yri:ulc 

20 daha a: :.;arj i)'atlıdırlar. Bunu ay " sonurı· 
d.a ödeyeceğirıiz ilk f atrıra ile kolayca anlı
yacalmnız. 

a a 

o~moır Ş lYl lb~~ö 

. Tevfi yk 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasmda 

TELEFON: 2363 ---·---
ertürlü (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. , 

Elektlrlk, telefon malzeme deposu Vf' 

Slemens fabdkaları mfimeaslll 
Peşıemalcılar 77-79 Telefon 3332 

Vadesizlere o/o 4 

evduat Sarıları: A!ll ay vadeliy~ % 5 . . ·r. 
' Dır sene vadehıe % 6 foız tterıh 

tdl· 
Zahire, üzftm, incir, pllmuk, yapak, afyon veealre komisyonculuğu yapılır. Mallıır ge 

~lnd,. ımbf pltırfne ~o müıııafd şnaltle avanııı verllfr. 

= 111111111111111111111111 1111111111111 lll lll lll lll lll il lll l lll lll 1111111111111111111111111111111 111 1111111111111 il 1111 111 111 il 
Mücellit \ Ali Rıza Harbiye Okulu K. fığıJJ' 

Yeni Kavaf lor Çareısı To. 34. 

Üniversitede D~ent, 
(Muavin l'rofeaôr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Oastalara hergftn öğleden 
sonra bakar. 

fslikltıl caddeö No. 99 
An ·ara ııpartmam 2 inci kat 

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

SIHHAT 
Balık Yağı 

Norvcçya'nm llalis Mo· 
rina Balık Yağıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştiir. -Biricik Satıo Yeri • 

OAŞDURAK 

Hamdi Niizhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

Kurb n bayramında lzmlr ve 1zmlr'e :bağh kamun ve l&.öyler 

halkının kurumumuza bnğıelıyacağı kurban derllerlle bağırsakları 

açık arhrma euretlle 4 ·2· 36 dan itibaren ayrı ayn satışa çıka· 

rılmıetır. 

Kat'f ihaleleri 25 •2• 36 ııalı gOnfi saat 16 do yapılacağından 

1 ıeklllerlo şarılara görmek -ve f lat verDlek için her gilo karşı· 

lıklı artumayn girmek için de ihale güou ıaal U te ~obemlze 

uğramaları . 

Ve İzmlr'e bağlı ilçe Şubelerlle Jzmlr çevresindeki il •e ilçe 

ubelerlofo deri ve bağırsak şarınmeleri dahi geılrtllmlş bulan· 

doğundan isteklilerin bu şubeler eerahlnl de ~abemizden göre· 

bilecekleri UAo olunur. 3Hi 4 11 18 

•1111ııııın111111111111111~ Dok tor _.11111111111111111111111111• -

ıu 11• 
l 

~ A. Kemal Tona y i~ --11111-ıııı-ıııı-111.ı-ıııı-11111-ıııı-ıııı.-ı~ı-0-o-~-T-O R-llll-11111-1111-llll-llll-llll-lllll-llll-llll-. 

- Btıteriyolog t'C lmltrşı~.. salgııı lımta/ı k/ar müıuhassm = = opera tor Cevat A 1 pso y = 
- Boemahane istasyonu karomndaki dibek sokak ba~ında 30 eayı• =: := . .. 

ıı ev ve muayenehanesinde eabab eaaı a dan ak~am saaı 6 • kadar E§ = Merkez Hastanesı Operatorn = 
= haetalannı kobul eder. ;; Almanya'dan avdetle Hastalarını bergOn eaat 15 ve 18 -= Müracaat eden hastalara yapılmaeı lfizımgelen eair tahlilit ve = = I ._ -

mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz gö· = = arasında kinci beyler sokağında hamam karşıeıooakl :; = ıftlen Pnomotoraks muayenehanesinde muutazaman yapılır. = 43 numarala muayenehanesinde kabul tder. = 
•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Tt•lefon.: 4115 111111111111• •ılllllll Telefon: M oayenehaneel :J:H 5 lllllllillllllU Evi 3 203 11111111• 
, · ·- •11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııımı11111111111111• 

1 
Fidan Meraklılarına Müjde ı~ Dr. Zekai TarakP.I ~ :: 

Tfirklye ve Avropo'dao geılrilmlo en turfanda 'e nadide _ ~ = 
damızhktardon oeııırnmıo ve g yeı ttına ue yet1ut1r11mıe muh - Merkez hastanesi Dahiliye 1\lütehassısı :: 
telif cine ve yaşta rnbyva f ldanları ucoza eatılıktır. Görruek = I · =: 
ve toplan almak leılyenler Kayaa letaeyonu yanında y~ni çift = kinci 4~ey~r e~kağı ~~~~ mOzayed;

5 
e~lonn18 tule~l~de = 

ltğe, perakende olmak ve sipariş vermek istlyenlerln Baudu numara · asta arını g e en ~ıoora en e • ar =: 
8 := kabul eder. TELEFON: 3806 E5 

rok ıo atak hanına mOracaat etmeleri il do olunur· •11111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllll\llllllllllllllllllllli 

dan: 
,ıO 

l - Bu er.ne barbf ye okoluua ve H. hakim ve aıualll~çloıl' 
fıoa mllll mfldafH nkiletlnto göeterecr.ğl olebel ~·b~ 
Ttırk talebe kayıt ve kabul olanacıktır. Kayıı ~e 
ıartları aıağıdadır: b•' 

A ) Liselerden olgunluk imtihanı vererek mtzım oıaol•f IJ16 
biye okuluna girebilirler. Bunlıt,rdın bir sene eoıır• eO' 

· de • ~ racaat edenler lmıihaoeız, iki veya dıba zly• 0ıo• 
sonra mOracaat edenler as. liselerden birine o1!0

1 
rı• 

IJ • 
(bakatoryı) imtihanına tabi tutulurlar. Ltee oıe•0 ,dl 

rıJO 1 dan gayri, sınıf ve lbtlııae olkulları ve liselere t~' 
oldukları kCUtür bakanlağınca tasdik edilmiş ol•0 Jtbt 

T k ı• ft Uyet ve ecnebi okullarından meoıun olan ar kçe 
ae. lleelerlo birinde olgunluk imtihanı gr.çlra:ıedl k•bO 
TOrk dllloe tım vakıf olmadıkça harbiye okuloo• 

edilmezler. ıe~ 
B ) Ana vatan dışından okula girmek lstlyeo T jrk :el'~ 

nlnde ae. liselerden birinde bakalorya imtlbaoı ver ıa•ılll 
Ttırk dUlne vakıf ve Tork tabllyetlnde olmıtırı Et 

ı1oe 
dır. Olmıyanlar bir ıene zarfında TOrk tab111e d• ı• 
çeceğlne dair bir ııenet verirler. (Bir ıene zırfıo dil 
bltyetinl değlıtlrmlyenler olursa okul maerıfı ~eo 
rlndeo alınarak okuldan çıkarılırlar.) ııeoOI 

C ) İıteklller ( 16) yaı•nı bltlrmlı ve (23) ya~ın• 
girmemi@ olmak. ıot'' 

D ) Üniversitede okurken ae. bakim ve muaılfıı:ı ~o ,o 
latlyen talebeden birinci ıuoıfa girmek letlytnler) f-' 
yukarı (22) ikinci ııınıfa (23) Gçtlncil sınıfa (ı4 
larıoı bltirmlo olmaları )Alımdır. btf 

E ) Vücudunun teeekkftlitı ve sıhhıtı (tam teeekkOlltl k
11

.,,dt 
eıbblyece yapılın muayenede) orduda ve bet 1 

faal hizmete mfll!llt bulunmak. ,,~ı 

F ) Ahl4k n seciyesi •e ailesinin hiçbir fena bıll ft (le' 
şöhretler eahlbl olmadığına dalr veealk göııterıı:ıek· ıs"~ 
hında okul K. lığınca muhtelif kanallarla 1•P' il ' 
tahkikat netlceıl müıbet çıktığı taktirde okul• k•1 ı0fl> 

ıoıı 
kabul olunur. Menfi zuhurunda ise kabul 0 

.. 010 
• de "' MOracHt edenler bu hurnııta hiçbir bak taleblO 

namazlar.) ~oı4' 
2 - Birinci maddedeki ıartları hılz olanlardan 1e••01eıl-' 

bolunanlır her ıene Mart bıoındıo :Temmuz olb• ıı• '' 
kadar doğrudan doğruya harbiye okulu K.. tıB' 111 '' ıer ı 
leıaobul haricinde bulunanlar bulundukları yer 1,gıO 
büyak aakeri K. nına •eya •akerllk oobeıl b••"~.,ıo-' 
en geç Temmnz nihayetinde harbiye okolood• • -~ 
cık veçblle fıtlda ile mOracaıt ederler. letıdıl•t'0 

ğıda yazılı klğıt ve veılkılarıoı bığlarlar. 

a ) Nnfue teıkereel veya mueaddak ıoretl. 
0
,,aa•; 

b ) MOtehaB111B tam bir heyeti eıhblye tarafından ıı:ı ,,~t 
sıhhat ve aşı vesikaları (aıı vesikaları olmıyıolıfll 
hekimlerce aoı yaptırılır.) toll ~ 

e ) Mezon bulunduğu okulun oehadetnamesl ve ok0 

receıı reeml bQanübal k4ğıdı. 0tı'~ 
d ) Okula kabul olunduğu ıakdl~de aekcrl kanuolırı 1 .,ı11 

lar ve tıltma!lırı tamanıen ve aynen kabul ett~A10,,r'';~ 
vellelnlo ve kendlılnln birer taabhOd c;eoed•ı 1oıJl1 çırP 11 uyku halinde gezer, sidikli, bayılmak ve 

10 
~t 

hasıalığına müptela olmadıklarana dair tallplrr 

rtnln teıhhOtoamclerl. 
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ıdtı ıı Bu gibi haeıahklardın blrlle okula glrlJJt ~,r• 

d çı I' 
malul olduğu bUAhare ınlaoılan talebe o.kol 111 

1
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Ve o talebe jçln earfedllen b4tftn maarıf Jıt J l ~ 
tazmlo ettlrlllr. 18 21 26 29 • 

S hı . . A kaıe•• 
ı ıat ve ıçtımaı muavenet v~ 

iskan umum müdürlüğüııde~_. 
~ti ' 1 - lakin uı:rıum müdOrliığOnce cine ve miktarı "' r1, 

ıenltl ayrı ayrı tceblt edllco tiplerde traky•d'11,cı*' 
menler için 10,000 pulluk pazarlıkla tma' eutr

5 1e; 
2 Pazarlık bu şubatın 28 inci cuma gılnü ıaat J ~odl 

c•" bat reUleılnde müettoarlık dairesinde ıoplıoıı 

-yonda yapılacaktır. ıı"' 
1 k•" ; 3 hteklHer buna ltld şıarloamelerl ankara'da 11 •8~•" 

mildOrlOğilndeo Vf' lıtaobul, lzmir, çanakkale 1 ı 
dOrlOğüklerlle kocaeli valiliğinden alabıllrler• dlo•1: 

4 - lıteklller eartnamedekl ıeralt dairesinde ve 34p 
gGn ~e ıaatte komieyona milracaat etmeleri· ~6 
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