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Haheş'ler' 
Ge .. i Hatlarda 400. Italyan Ne

ferini imha Ettiler. 

' 

Petrola Anıhar~o l{onacağıESöyleniyor 
~ ;~·~;. -~~~~--~ 

faası Günün ~les'elesi Haliııdediı'. 
· Başbakan, konıilf nin ha., k~nıhğı:lan ayrılouyacaktır. Dir µ;azete, 

uzak şnrk vaziyetin.ten bnlr ile, kuvvetlerin arlırılrnasuu. çünkn 
zecri le,lbirlt>rin nıilvazeıu~yi teuıiıı edcuıiye<'t"ğİni yazıyor. 

l.ondu, 24 ( ı\ A) Z eri mrdtgt tıalrlr prkçok zarıırlara 
trdMrlt'rle nıoıt.rne lerıltııılı selırp oldn~ıı ytu:ılmaktadır . 
lııkkıtı<la lıugon ., 8111 1..unıe 1\1 kalt dr, "ırcıi tf'dhlrlrr, fıal 
ıııeıuda rrrr)ıu rdl'C• k olun y•'ya iyilik )Bpnıııı vr lıfııon 
ınibd:"rrlrr matbuatı ıamanıll,. lnn veı l " harlı• drvun kudrr 
l~~ıl f'lmektr.dlr. ıinl Bahı:ı-ımt~ılr. bu hakikat 

lll'yli Trl~raf; lbıluıel ki kaqısında M. Ed,.o Avam ka 
l'drn ' maraınoda v.ecri tedhlrlrrlu lılr 
' • P"lrııl lt"dlılrl hııkkında 

ııoıumuu muvafakatlle Ceo"v 
re'de •r.rllı-rrk: hr.r hangi hir 

karara loglltt're hOkumeıtnln 
ruQulılr olacağını ıl\yleyecekrlr, 
diyor. 

Londra, 24 (A .A) - Oeyll 
l'elgraf g11eıeıl, Bald•lo'ln 

~lllt mGdafaa komitelt baokln· 
11~•01 nıobafuı edecrRlol bıber ftf. Baldvi11 
Vermektedir. komite koı dra~ını y1Zm1kııdır. 

Ba ~11eıe, Bald•la'ln her Londrı 24 (Rıdyo) - Op· 
hılde bir relı nklll tayin ede· eener gn~ıeel Pazar nDıh11ın· 
Cf!~DI •e birlel pratik lmıltt dı mOblm bir mıklle aeorede· 
nıet',.lelerl ile metRal olmak rek Uzak Ş1rk n Avropı VI 

Oaere teknik, dl~erl :nmomi zlyetlnl teori etmlotlr. 

tabiye mee'ehılerl laerlade Bu makalede balya ıleyhloe 
prenılp kararları nrmeğe me yapılan ıı:ecri tedbirler leDkld 

mor elyl!j mıblyene iki tı1i edilmekte ve hiçbir fayda ur. 

Şimal Cephesinde Habeş Kuvvetleri 
412 Italyau öldtırdoler. 

f Adie·Ababı, 24 (Hadyo)- Şimal Habcı ordulım ba~kumaodam Ru 
nuu•oun reımi harp tebliği: 

I İtalyan hatları gerilerinde bir ba kın yapao Babe~ nıubaripleri 412 
••lyan katleylemiıler ve 15 barut depoeunu berhuu etmielerdir. Bun· 

dan b.ık · · d 30 · l b a ıçıo e tank ve bırçok kamyon bulunan iki büyük clı•po 
( 11 ta rıp edilmi~ıir. · 

k dRomı, 24 (Radyo) - Badoglio'nuo horıı tebliği: ._imal cephesinde 
•r a dr.Rer h" blid" ı ,._ inal" • ır ıııe o mamıetır. V:nııpla keşif hareketleri •e tayyare 

•yetı devanı etmektedir. 

Ingiliz Hava Bakanı Al
manya' dan Döndü. 

(' -•&zetecilere, Almanyaoın yakında en kuvvetli 

hava teşkilallna malik olacağını söyledi. 

.M. Hiıler 
lAndr1, 24 (Radyo) - Ba 

~•yı dönen buı bıkana Loa. 
0

• D~rry, BerUa'deld aeyabııl 
"h•fıada ıu bf'yanıtta balon· 
rnoıınr : 

- M. Hhler 9e General 
<;ôerlng'le görDımem netlceıln 
; "• Almın zlmamdarlı11nın 
0~1ltere için diltmıocı bir 

niyet beılemedlklerl kan11ıloe 
Ylrdua, A lmıa ılmımdannı , 

tayyarede 

ne Franaa'yı ve ne de 1ngll·I 

lere'ye kartı dDımaahk bini 
ıaıımımaktıdırlar.,, ... _ - - -

Alman ııkerf ıayyareclllğlntr. ~ 
lnkloafındı gOrDlen ııDr'atl bil· 

h1111 zikreden Loadon Derry: 

- Böyle duam ederet-, Al· 
manyı, yıkın bir 11mıodı 

dOoyanın en koneıll haH teo 
kllltıaı mıllk olac.ıktır. 11 Ue· 
miıllr. 

muvaff11ktyeı olduğunu mu l!Öy 

lly~cektlr? 
0 1itz. Jngtllzlcr, her "eyden 

evvel ordu, dooanma ve hıvı 

kunetlerlol uttırmak mechu 

rlyetlnl gôıö11üode tuımahyız! 
Yoka• zecri tedbirler Anupı'da 

kunetler muHzeoeılul temin 

•e tePlı et meal belkl de Av. 
rupa'yı ytni felAkeılere Terlr. 11 

Deollmektedlr. ' 

J..ondra 24 (Radyo) - Jq. 
glllı gazeteleri bogtln Avam 

kamaraıında yapılacak toplıo. 
tadın babsf'lderek mOzakereler. 

rln çok gDrlllttUQ olacağını 
yaımaktadular. 

MDıaker1tıa bllbu11 zecri 
tedbirler (lzerlnde hararetli ge. 
çeceğl ınlıoılmıktadır. 

Ueyll 8erald te Niyoı • Kro· 
nlkl •aaeteleri zerrl ıedblrlerla 
lehinde neırlyıt yapmaktadırlar. 

Londra, 24 (Ba~o)- ıagill• 
kabl .. eal bu Mbıh toplaamıt •e 
muhtelif meı'elelerl_, imparator· 
logon mQdıfaaııı itlerlcl letklk 
etmlotlr. Bu aradı buga11 A•ım 

kamarHanda yapılacak beyınat 
Oıerlnde teıklklttı bulunmuştur. 

Oeyll Telgrar: 

.. Bertedydeo uel mildafaa 
loledoln mnzuoballh edilmesi 

hakkın:lakl M. o~ıen Çamber· 
l•ya'la teklif 1 kıbul edilme 

mittir. 

Kabine, mllli mildaf11 komi· 

tctlne loglllz baıbakanının rl 
yıııet elmeıılnl, bir ıckntk lılerl 
tıli komiıeat ile bir de 11fy1111i 
tali komhenln bu lılerl id.re 
et muhıl kabul etmlotlr.,, 

D ·mt'llledlr. 
~~~~~---~-~~~-

Hakkı Naşid Urla'da 
konferans verdi 

Pauimizce buırlaııııı konferans• 
lar, memlekette old1J~u gibi bfitün 
Ege mubiıiude de bfiyük bir allika 
uyandı.rmakıadır. 

Kütahya aaylavı Na~id Bak.ki 
da dün Urla balke•inde, kalabalık 
bir vatandaı kitlen kar111ında cfa· 
kallih> me\•zuu fizeriodeki konfe· 
ransıııı vermiotir. Dinleyicilerin faz. 
lalığı göze alınmıı ve lı:onferaoe 
halkeviuin babçeıinde verilmiotir. ' 

Me•zuun ehemmiyeti ve geniı· 
llği malfimdur. Buoı rağmen uy· 
lav ve meılekdaı hatip çok güıel 
ve kavrayııh bir ifade ile balkı bu 
~evzıı ilzeriode aydınJatmıo, derin 
hır teair uyaadırmııtar. 

Urla'nın iulı:ılib eever balkı, 
bütün dikk.atiui göıtermiı ve ha· 
tibi nlı: nk, heyecanla alkıılamııbr._ 

Konferanıdao eneJ n aonra 
da, balkevinde memleket n parti 
iıleri üzerinde huıııei ye eamimi 
haebıballer yapılmıı, ballı:e9inio 
muhtelif nbalardaki faaliyeti me•· 
ıuunda ehemmiyetle durulmuıtur. 

Naıid HalLln bugUn de Urla'ya 
gidecek ve (f ıtilı:JaJ) menuuDa ald 
ikinci konferınııaı verıcekıir. 

Hun-evinde bnyram i11tibolrırrnda11 •. 

Y eoi Halkevleri Açıldı 

Halkevlerimizin Y ıldönümü Bütün 
. 

Memlekette Hararetle Kutlulandı. 
---------~~ 

Izmir Ualkevi Çok Güzel Bir Gün Ve Gece Geçirdi. 
Söylevler ve Temsiller De Verildi 

I 
İzmir BılluıTlnlo lliuroluou· 

auo dördDncil yıldOaGmft şeb 

rtmlz Hılkulode «6uddz ve 

gece pnlık teı1hftratlı kotlu· 

lın~ıfhr. Bunan için Halknl 

dıba neldea bnırlık yapmıı, 

uat 15 te Ankara Balkevlode 

C.B P. ~tnel ıekreterl Kuıabya 

ııyluı Receb Peker'fn söyle 
Tini dinletmek için muhtelif 

-------
Maoisa'da 
Halkevi bayramı. 

Ak111 pi) esi temsil edilirken 

yerlere hoparlörler koydarmue ve AııtOrk'Oo en bOyük eeer· 
ıo. Fakat fHla p1razlt, bu ııöy· lerlndeo olan Cumorlok Hye· 
luılcn llyıklle lıtifadeye lmkio sinde Halkevlerlnio hergüo ço 
Termedl. ğalmıkta olduğunu lllve elmlt 

Tören ayakta diJlent'O latlk ve alkışl1Dmaıtır. 
141 maroı ile baolamıotar. Bunu Törende vali FHla Golr.ç, 
müıuklb llıe tarih ~ğreımenl earbıy doktor Behçet Uz, .. ı. 
Mhaı; kürııOye gelerek bir aöy J4yet daimi r-ncOmenl Azaları, 
lev vrrmlo, Bılkevlerloln milli, daire roüd11rlr.rl, mrktrpler mO· 

fikri v~ lçtlmıi Hhada yaptık dürlerl ve muallimlerle bOyftk 
la11 •e dalma da yapmakta de bir kalabalık buluomu~ıur. C. 
vam edecekleri mOblm hizmet B P. llyöokurulu hıokenı Yoz· 

• lerl gOzel bir oeklldtı ıolatmış - Sonu 7 ittci alıijNle -

Parti başka111mı:; Aı·ni Doga11 
Mıclea, 24 (Oztl) - Hılk 

nimlıln yıldOoOmO, çok par : 
lak bir ıekllde kotlolınmııtar. 

Törene, bandonun çaldığı lıtlk 
lAl m1roı ile bıılanmııtar. Mtll 
ki ve 11ktri bOtOn ileri gelen 

lerle Manlea mlloenerlerl, 

gençliği Te bOyGk bir 91tandaı! 
kClıleıl salonu te etrafını dol· 

daroıoııu. Paraf beıkanımı• 
A•nl Doğan, Balknlerlnlo, 

memleketla f lkri ve içtimai 

yDkııelmeıl, gençlik ve mOan· 
ver toplnluğoao• çalıtmı11 ve 
lekıllbın yıyılmıııı boıoıoıt· 

dakl fıydalırını anlatan barı 
retli bir ııOyln vermlı, boaa 

Muatlfı Dumerl'o ıöylnl takip 

etmltllr. Te11bDrat çok parlak 

olmoıtor. Mer11lme Comurluk 

mırtı ile ıoa .erllmlıttr. 

iıu ne cür'ef! 

Amerika'da Miralayı Vu
ran Caniler, Hakim Hu
zurunda öldürüldüler. 
Seujan (Portorlko), 24 (Rıd 

yo) - Amerika ordusu eekt 

albaylarından Fraaııeıı; iki Dil· 

youallat ıarıfıodaa OldDrDlmOo 

tir. Solkaııdı mDteaklp vokua 

gelen çarpıomıda pollı oef 1 'e 
bet naeyonıllıt yarılaouııı, bir 

011yonall11t te olmOıtıır. Dtdlııc, 

Franuı'ln katollk klHıealnden 

çıkıp oıomobllle evin~ dOnmeıl 

einııında vakuı gelmlı, 1'~orl· 

yuoı kı1amıadı GldQrQleo dört 

naayonıllatln intikamını almık 

Ozere bu eulk1111ı tertip eden 

iki oaeyooılle ıab1Dcılarıoı çe· 

kerek albavı otomobilde öldDr· 

mDolerdir. 

Sen jan, 24 (Hıdyo) - Albay 
Fren&l'tı'i OldOren iki naayonallıı, 

ııorgu hlklml huzurundı iken 

masa (berinde bulon10 tabıu· 

calsrı kapmak ıeıebbOaOnde 

buluomoıl1r ve lıu ıırada ub111 

tarafından öldOrQlwüılerdtr. 



Kızıl ordu 
18 inc·i YıJdönü
mOnO Kutluladı. 

f G dl ın dl li'il T e o v a z o G==U a ıb> e ır o e ır ü ) .•• --. 
Şimendifer · Afyon--Karakuyu liattı Martın Dör- Tuna BirliğiıJI 

lstanbul, 24 (ôzel) - Kızıl 
ordonon 18 inci yıldönOmd 
Moekove'de biiyiik tôrenle kot· 
lolımmışhr. Yftzlerce tank, or
dunun geçfd resmine iştirak 
eylemiştir. Roe kadın askerleri 
bllhaeaa nazarı dikkati celbet· 
mekte idi. 

Geçld resmini Stalln yoldaş 
~e mareşal Voroutlof ile Sov· 
yet rlcaU ve ecnebi devletler 
elçileri takib etmişlerdir. Gece 
botan Moakova donalılmıştar. 

Sekizinci Edvard 
Kumandanları kabul 

edecek. 
Londra, 24 (Radyo) - Seki· 

zlncl Edvard 18 marlt•, fngll· 
tere'oln denbı, kara komandan· 
lım He elyaeet erbabını kabul 
edecek ve o gdofi bo koman· 
danlar kendisine takdim oluna· 
cakt1r. 

HeyetGön
dermiyecekler .. 

Londu, 24 (Rıdyo) - Oka· 
ford ilalverelıeal, Alman Dnlver 
ııhealolo bayremma heyet gön· 
dermlyecektlr. Kembrlç n dl 
ğer Onlverslteler de ayol şekilde 

hare~et edeceklerdir. 
Bu, Almanlarm, Alman genç 

terinden başka oloelara 
meneop gençlerin Alman Gnf. 
verelteslne kabul edilmemeleri 
baklunda verdikleri kararı pro 
t~sto mahiyetindedir. 

G. Göering 
M. Bek'le 
1'ekrar Konuştu 

Var~ova 24 (Radyo) - Ge· 
neral Gnerlng boradan hareket 
etmeden evvel dış leleri bakanı 
Kolonel Bek'le bir daha ko · 
nuemoıtur. 

lngiliz 
Tayyarecilerinin 
ce etleri bulundu .. 

Parts, 24 (Radyo) - lilrkaç 
gan cvel düşen İngiliz tayyare· 
sinin pilotu Jub ile radyo me· 
memuru Blken'ln cesetleri, Ha· 
ver eablllerlode bulnnmoştur. 

Cesetler karıyı ahnmıe n be· 
tediyenin masraf larlle lngllte. 
re'ye gönderilmiştir. 

Venedik Sarayında 
Bir Toplantı 

Roma 24 (Uadyo) - Iralya 
mllli mQdafaa komttesl, bugOo 
Venedlk eeuyında Mussollololn 
bıekanhğındı to,plonmıetır. Do 
toplantıda hal ya · veliahdı prens 
Onberlo da hazır bulunmuştur. 

• • • 
Van'a Kadar 
Uzatılacak 

leranbul 24. (özel) - Van'• 
kadar uzatılacak olan Elblz 
şimendifer yolunun geçeceği 

yerler taylo edllmlıtlr. Elblz 
den ıyrılacık bir kol Pela, 

Çkapakçur ve Muı'tan geçerek 
Van glUGoftn garb kısmından 

geçecektir. 

11 Maden 
Ocağı Hüktimete 
intikal Ediyor. 

İstanbul, 24. (özel) - He· 
yeti vekile Ankara'dı Baıbaka· 
nın rlyaeetlnde geç vakte kadar 
tıftrcn bir toplanh yapmııtır. 

Bu toplantıda, beel Muğla'da 

olmak ftzere 11 maden oca· 
ğının hftkdmeıe lntlkallne ka· 

rar verllmlotlr. 

Bir Tüccar 
~tahkôm Oldu 

Ankara 211 (ôıel) - Bazı 

ecnebi memleketlere ihraç et 

tlği Tfirk mallarına .bile kartı· 

tlrmaktıo ıoçlo l\fereln'Jf tOc· 

car Şııatl'nln mubıkemeıl bit· 
mtıttr. Soçu ıablt olduğandın 

Ulccar, 5 ay hapse ve kırk lira 
ağır para cezasını mahkum 

edllmlıtlr. 

Muhtelif ticaret odaları ile 
Ttırk ticaret odaları, milli mal· 

larımıza btle kar•etıran bn tdc· .. 
carın cezalandırılmaaından do· 
layı ekonomi bıkanhğına ıtlk· 

ronlarını blldlrmfılerdlr. 

iştirak Edece
ğimiz Panayırlar 

letanbal 24 (özel) - Ek.o· 
noml bıkıohğı, bu ıene için 
Telni, Şam, Maıır •e SelAolk 
p11nayırlarına lttlraklmizl karer· 
la,ı1rmıt ve alAkadarlara lehli · 
ğıt yapmıştır. 

Içticaret 
Genel Direktörü 

fetınbol 2i (6zel) - it ıı. 
ret genel dlrektörlilğ(ine Aloırı. 

koH tlçaret mflımeeetllmlz M6m· 
taz tayin edilmiştir. 

Ekonomik 
Anlaşmalar. / 

İstanbul, 24 (Ôzel) - Eko 
noml Bakanlığı ticaret milete 
şarı, lkt1aıdi aİılaemılar ekti 
için Parla ve Londra'ya gide 
cektlr. 

• istemiyorlar· v 
düncü Günü Törenle Açılıyor aeıgrad, 24 (R•d1°) .... &r'''~ 

koelonkyı başbık•01 eıotk 

---------------------.. ---------------------Ş ime n d i fer Hatlarından içerilere Kanıyor: işletilmesi 
Hodza boradan bırekel 1~ 

8tor1• f tir. Baıbıkan, A ,o ,.,ı• 

paratorluğo zaınaoıod• 01•' 
t k••1 

• iken ıeçlm mıo ' Oridl 
(Novlşad) a gltmhtfr. eeelb'' 

için De Tertibat Alınacak, Yollar Açılacaktır 
latıobal 24 (Özel) - Afyoo-Karakuyo hattı, kurban bayramında 

mGna1ebetle baycık tören yapılacaktır. Şimendifer batlar1ndın içerilere 
lılemeye açılacaktır. Bu 
kamyon ltletllmeel için ha gece pnğ'a IJJ ote' 

hareket edecektir. 1,~,ı tertibat alınacak n lcabeden yerlerd derhal yol yıpılacaktlf. 
Mllın Hodza ile sıo k 

ede0 1 
. . -

M. Eden Gizli Dosya hak kında Avam 
Kamarasında izahat Verdi. 

vlç arasında ceryaıı rJJ"•t 

noımalırds Habl•burg 0ıd•P 
eloln de menunbıb9 'fO 

1 

b•'"' söyleniyor. BoodıP 

işi de konaıohnPttor.f ııo• dlf 
Viyana gazeteleri, b•' 

bet b 
letlert araaındakt et ---------------------.. ---------------------

1) o s yanın Fevkalade Bir önemi Yoktu Mahaz& bir birliğin, Ata11P'l•
1
', 

r • . 
görftlmedlğlol yız•Y0 

ltaiyan'ların Eline Nasıl (;eçtiği Tahkik Olunuyor. 
Yunanistaıı 

1 
Loodra, 24. (Radyo) - Lord 

Eden, halyan'lar tarafından ele 
geçirilen gizli doııya etrafında 

ozon izahat Termletlr. 
Lord Eden, bu doeyanın 

fevkalAde bir değeri olma· 
dığını n Slr Con Maten za. 
manında cereyan etmle bir 
muameleden bııka blrıey olma· 
dı~ını •e fakat bununla bera
hdr, doeyaıun mahrem olması 

dolayl!lle ne olurııa oleon hal· 

ya'nan elloe ne ıuretle geçti· 
ğl bıkkındı tahkikata bae• 
landığını ıöylemlı ve Roma 
gazetelerinin yazcbkları gibi 
fnglltere dış ılya1aıının değlt · 

medlğlnl beyan ettikten eon 
ra doıy~nın mobtevlyıtl bık· 
kında demlttlr ki: 

1935 l~iocl kanonda, fngll· 
tere'nla Babeşlıtın'dakl menı· 

fltnl tesblt etmek icabetti. ' Bo 

oon Gzerlne parllmento fe•· 

kinde bir komlıyon teıkil ettik. 
Ba komleyonou verdiği ra · 

porda, lngllterenln 8abeşlatan· 
dıkl menaf linin Çana gölOnde 
olduğu tetblt edllmlıtlr. Doa· 
yanın muhteviyatı bundan lbı· 
rettir. Maabaza beyaz kitapta 
~~~~~ ... ~~~~~ 
Başbakanımız 

Ankara 'ya döndnler 
latınbol, 24 (Ozel) - Bir· 

. aaç gGndenberl ıehrlmlsde ba· 
lunan Bııbakan General ismet 
lannft, Milli Madafaa Bakanı 
General K.bım ÔzaJp; Adliye 
Bakanı ŞOkrft Saracoğlo bo 
ıkıımkl ekıpreıle Aakara'ya 

hırek.t etmlılerdlr. 

Ekonomi bakanımız 
Jstanbul'a gidecek .. 

Ankare, 24 (Özel) - Aldı· 
ğımız bir habere naıaran eko 
noml bıkanamız CeJAl Bayar 

.bu hafta içinde lataobul'a gide 
i cektlr. 

~~~~----~~~ 
buna dair lzahal vereceğiz . l aonra genel ef klrın eOkiinet 

Lord Eden'lo ba izahatından bulacağı ftml~ olunuyor. Kahine Bubt9~~ -M------
1
-=.==.=

1
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1
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0
=------- Atin•. 23 < A.A ) ,,. 

USSO JDJ, ta yan 0080• Ajaoıı bildiriyor: I b'.,ı 
Gazetelerin verdtk.lr.t b•~ 

masınıı.. hazır Olması için ~::. 8,~:~11~·:ç.~·:~~:.1 
? dıba yapılacaktır. 0 ır' Emir VermemişMi. btııan partner ıar•1·;.d~~ 

lan parlAmento bırl V',. 
•• 

Bu emrin, 18 ler komitesinin toplantısını pro
testo etmek maksadile verildiği söyleniyor .. 

Boma, 24 (Rıdyo) - 18 ler Komitesinin toplantıaını proteeto 

makamında iki Martta İtalyan donanma11nın hazır olm111 için 
Muuollnl tarafındın emir Hrlldlğl ye harb gemlled efradının 
eeferper edildiği tnkll' olunmaktadır. 

••• 
Habeşistan' da Mitingler. 

bit _.f r 
ltrdeo mftrekktP f ~·,.. 
f lkrl gittikçe il> etk 

benzemektedir. ~~ 
) 

,,,., ~ 

Parle, 24. (Radyo 
50

,.,111 jf 

dan bıber veriliyor: tU l~..1 
rafındın kabine teı~I ~·""i 
bAııl olmazsa bir mebıtıO' ~ 
teıtll edilecek ve Jel'' 
allik mes'eleJerl h•11 

Avam 
islim Ve Hıristiyan Boıniı Habeşler, Kamarasıııdılett' 
Ayni Gaye üzerinde Birleşiyorla~. 1 t 

Adle Ababa, 22 (A.A) - BogOn borada bOtOn dinlere menııop Zecri tedbir e ~ıt' 
binlerce •ttJnln letfrak ettl~I bfiyftk ve heyecanlı blr miting tında konuŞIJl ti ,,,,-J 
tertip olunmoe ve bu mitingde konetll söylevler veren maılO Loodra, 24 (R•d1° 1,~ 
mao Te h•rletlyan bdtOn din adamları, İtalyan tecuClztl ları• · tedbirlerle mtıdıf•• ~'·' 
eında mGelClmao •e hırletlyan bOtOn din ve mezheplerin mOtte· •••.,, 

bakk1Dda bugOn " .~ 
bit oldOldarım ıebutiz ettlrmlelerdlr. _ .ı cıı~ ııı 

aın da cereyan eue .... ıl' 
• Habee vatan cemiyetinin tertip etti0 1 bo mitingler memleketin b tııO• ... 

b reler mat oatı 
her tarafında tekrar edllecektlr. 

••• 
Fransa ve ltalya 

Zecri Tedbirler Artırılırsa ltalya, 
Mevcut Anlaşmayı Bozmıyacak .. 
Roma 24 (Rıdyo) - Zecri tedbirlerin artmlmaeı takdirinde 

Italya'nın 935 son klnon ft'ranaız ltalyao andlıım11101 feehtde . 

ceğl oaylalarının doğru olmadı~· bildirilmektedir. 
Reımi ealAhlyetlar çeTenler, zecri tedbirlerin artırılmıoı talı:df 

rinde -ilıalya'oıo her UlrlQ harekette ıerbeıt oldoğono .,. fakat 
Frıneıx ltalyan andlıfmaeının feshine dair btreey dOoDnlUmedlğlol 
söylemektedirler. 

~-~-H:~ ...... ·~~~-

Onsekizler Komitesinde 

etmektedir. 

Deyll telgrıftı0 ~-ti 
"İhtlmıl ki &J, ,-• § 

ambargoıo bakkıod• ,,, f"~ 
Ce •re ·" muvafakatlle ne ~·t"·.ıı' 

cek her hangi bir 0lr" 

gtltere'nln moııblt -

bildirecektir." ,fr'' 
()il 1 

Ayni gazetenlo 11eı 
hablrl, milletler ceıı> ..,,ılt 
haf tifo de ıon d•f bf• erf"' 

o• •' verilecek kararlar c1r 
01• ı 

yadealle mileeıılr ~ 
loglltere'oln de 00 ,,-ti 
llelae nazarın dab• t>•lıl' 
lif terde bulonıc•ğ101 

mektedlr. ~ tJg 

~ ..................................... _ ............... .-... , Uzak şark, zecri tedbirler ve Almanya'daki 
ırk işleri konuşuluyor .. 

Cennre, 2!1. (Radyo) - Uluslar eoeyeteslnln cemiyetler hıkkm · 

dıkl komitesi toplaomıı ve 18 ler komisyonunda menoubahıe · 

dilecek zecri tedbirler etrafında ve 0Z1k oark mes'eleel hakkında 

m6zakerelerda bulonmoetur. 

Istanhu~ ~9"1~1 
Şirketını ~ tı'' 

~lbHAM~A 
SiNEMASINDA TELEFON 2573 

------------------------8 u gün 9,15 seansından itibaren· 
Dünya cdebiyat1Dıd şaheserlerinden hirioi ve Franeız filmlerinin en güzelini görccekliniz. 

Fal{ir Bir Delil{an-
ının Hil{avesi 

Baş Rollerde: MARIE BELL · PIERRE FRESNAY 
En zengin ıaboelerde çevrilmie hissi, heyecanlı ve çok meraklı bir mevzu 

Herkesin seveceği film 
Filme 114ve : Paramunl dOnyı haberleri 

I 

18 ler Komlteıl, tçtlmııoda zecri tedbirlerden baeka Almıİı· 
yı'dakl aryal ark mes'eleelol de tetkik edecektir. 

Londra, 24 (Radyo) - 18 ler Komitesinin petrol zecri ted · 
birler işini görflıfmek Ozcre iki Marna ö~leden sonra toplanacağı 
resmen bildirilmektedir. M. Edtın bu toplantıya iştirak edecektir. 

Telefon Mütehas
sısları Getireceğiz 

lııtanbul 24 (Ôztl) • - Btl · 

kiimet, İeveç'ten iki telefon 
mflteba1111ı getlrtmeğe kar1r 
'fermlıtlr. Mflteba11Bıılar tehirler 
arası telefonları ile meıgul ola· 
caklardır . Ankara letaobol ara 
ıındıkl telefon battı kabloya 
tıbvll edilecektir. 

Ereğli-Trahzoıı 
Limanları 

İıtaabol, ı.t (özel) - Hoo 
dan ~•el mıımleketlmlıde . ti 
menddler hatları tnıa eden le · 
veç eermıyedar grubu, Ereğli 

ve Trabzon llmınlar1nao ine•· 
sını talip olmuttar. BtUulmet, 
gruban hu tıleblol tedklk ey· 
lemektedlr. 

1) / " letaobol, 24 (6ıe ,,,.,. 

havıgazı şlrketlol011,,1' 
kumetçe 200 blO 

ahnmışflr. ~Ş 

. Oaroşşef~,Ji 
63 yaşııııt ~· / 

l~tınbnl, 24 (ll•~~f'"'' 
füttefakanın k,at~1o" 

1 

üncft yıld6ntı1110 b 

k.otlnlandı. ,,Jı 
Valiler ıı t 981 ~ 

1) / 1 
Ankara 24: (ôıt t•ll'I 

1 
valiliğine Tokat ,e ,,1 
edllmlettr. Çıhık•0 

bir idarecidir. be"I' 
Tokada da Dl1•;;,. 

(i'afı tıyln edUIJJlf 



~Çi-md--ikle-r _..I ş E H i R 
Yol Vergisi 

-
HABERLERi 

Dftşftndftklerim ... 

Antoloji ve menılekt t 
kıymetleri,. 

Yol vergtai havadlılerl, gaze 

telerde gtıntın bddlııeıl gibi bir 

ocy oldu. Hu vergiye bllb11sa 

kadaolarm karı,tırılmaeı keyfi· 

yeti, l~I eplce lıarareılendlrdl. 

Kültür Bakan
hğının Teşekki\ril 
-~ .. ·· 

Millet mekteplerin· 

Belediye Bir Sebze Hali 
Yaptıracaktır. 
--~------·~·----~--

Avust.uralya 
üzümleri .. __ ......... ..---..-
Bu yıl rekolte 
yarı y«.1rı yadır .. 

Basın genel dlrektörlOgOoiln 

bir antolojisi, bizim meılek C"1' 
çevcel içinde epryr.e mfinak•· 

ıılara yol açtı. Fran11ızca tw1
•· 

lan bu eser, ~üpht'elı ki, ı dJ1 

blyaıçı kıyınetlr.rlrulıl tırnıtmal( 
noktasrnd110 beklenen \'e i trı 
ıı e n eserler eraıına girebUlr, 

Hlz hPnüz antolojlnlo yı'\ı\ln(\ 

b\te aörmedlk. Genel dlrektl\r 

llaıı arkadaşlarımız, ı,;alı~an 
kıdmlardan alınmasın, diyor· 

lar. Diln bir muhavere dinle. 

dlm. Bunu arkadışlanma ithaf 

de karşılıksız vazife 
gören muallinıleı·imiz 

Millet mf'ktf'plerlnde kar~ı 

lıkeız vazife alon ~lk tedrisat 

müfettl,lerlle Maarif memurla 

rıoa ve muallimlere Maarif Ve 

Uleılnce takdirname verlldlğlol 

ve ayrıca teşt'kkilr edildiğini 

bu feda Ur geoçlcrln adlarlle 

birlikte yozmı1t1k. 

l"'epe('İ k Pazaryerinde inşaat Biti-

yor l'azaı· Yakında Açılacak .. 
-----------

Tllrkofls Nevyork wubtsln 

den şehrimiz şubrslrıe gelr.n 

bir mrktopta, Avuııturalya'nın 
bu seneki mab nıondPn korf'ot 

cinsi Oztimlnlnln t1on yığım 

yağmurlardan zarar glırdüğti v., 

rekoltenin yüzde 50 nokHnla 

ooblo ton olıblleceğl tahroln 

edlldlğl, bu y11Rmurlann ıol 
taoiye QzOmlerl Qıerlnde za 
rarlı bir tesir yıpmadı~ı bil 

dirilmektedir . 

ediyorum: Şt'hrlmlr.de lılr merk~ z hal 

inşa edilecek ve hanlarda Ratıl 

makta olen sebzeh ılrı 11tışı hu 

halde ppılacaktır. Ue1ediyece 

bu mObfm me&'ele uz,.rlnde 

çalı vı lınağa başlanmıştır . Merkez 

sebze hali için bir pl4n hazır· 

lanıcak v., halin lnıaeana bu 

yıl bışlaoıcaktır. Şarbay dok 

ıor Behçet Uz; don yanında 

belediye mObeodislerl old11ğu 

halde lzmlr'dek.l sebze hırıla 
rıDI gezerek sebze eatıeları hak 

kında tetkikler yapmıştır. Ba 
ırtklklerle merkez sı•bze halinin 

dl~I eraeıırılmıştır. " 
- Yahu, kadınlara gene ye 

kayı kurıarımak istiyorlar. As 
kere ghnıeztcr, ığır blzmeı e 
yanaımazlar 1 nparda, ıram' ay· 

da erkekler kalklın da biz 

oturıhm, derler. Yol vergisi 

•ermealer. Bir de mlleaval is BugOo de Kaltor bakanla· 

ğından bu memleket mQoevver· 

lerlne gelen teşekkflrü kayde· 

diyoruz: 

Hal: Şehrin merknt bir ye 

rinde yaptırılacaktır. 
Hal yapılınca sehze f latlerl · 

oto mOblm surette ucuzla)& 

cAğı ve bunun bayat lıabahh · 
ğına da ehemmiyetle tesir ede· 

ceğl anlaşılmaktadır. 

ıörlölr, lzmlr'l lldncl p14nı ııt 
mış olmalıdır. Eserden, lztulf 

bBBın möeııeeselerlnn yo gönde 

recek, ya gönd rmtyı o k! 
Ancak, lııaubul gazetelerinde 

çıkao yazılardan ve aldığımıı 
bazı arkadav mektuplarından 
anlıyoruz ki, bu dr.r, ıam,etraf lı 
ve memleket~ilmul bir tetk.lktf'D 

ziyıde boeu11i nazar noktalı· 
rının huıuel al4ka 'e temayfil· 

lerl ile doludur. Yaol, arıtolo· 
j nln bazırlanm881Dda kullanılan 
ölçü, bizim blldlğlmlz lılll, hl· 

taraf vtı Hdece iyi, taw bir 

eser yaratmağa matuf Olçtıler· 
den değildir. Nitekim deneli 

• 

llyorlar. Bu nasıl ıey? 
- Onl1r tabiatın ıey mah 

luklarıdır, bani; cinsi litlf ! 
- Y • biz neyiz, cinsi anif 

mi? Hlzlm komşuda btr erkek 

•ar. Gande yetmiş karuı ka· 

zaıuyor. Gene kom~ulardan bir 

dıktllo kız, ay a yetmiş ltra 

çekiyor .. Yani, birisi çalıeıyor, 
ekmeAlnl çıkerıyor, öbilril ça· 

hııp kaıanıyor, belki de birkaç 

kuru, ta1arruf yıpıyor. 
- Canım, onların kadınlı 

ğını bı~ıılamalı? 
- Yoook, benim erkekltğl · 

me bir pnmak: teftıvvuk: hakkı 
kılmadıktan ve ben de bono 

doğru görOp kabul ettikten 

ıonra, kadınlı .. , kızlık da ol
maz .. Dur, ıaoa bir ıJey daha 
ıöyllyeylm: 

,. BüyOk Tilrk ulusunun her 
lete eo tıstiln bat ve millet 

mekteplerinin de ayrıca bıı 
öğretmeni olan Ulu linderlmlz 
Atatfirk'Oo izinde, onun gôa· 
tMdlğl amaca dotro, yftrtlyerek 

blltmslz kalmış yartdıelara nıll· 
let mekı~btndc · karıılık alma 

dan ve istemeden · dere verdi· 

ğlnlzl kıvançla öğrendim. Te 

eekkür ederim. Ulueumuzu ller· 

letme uğrandı bundan sonra 

da ayol özved ile çalıemaoızı 

bekler, uloeal hizmetinizi elze 

hıtırlııacak <>lan bu ~vze yazı 

mı ( Takdlrn11me ) yl ıaklama

oızı dllerlm." 

Arazi tahriri Senin maim Ht mı, topra· 
ğın, ba~ın, bahçen Hr mı? 

- Yok! 
nasıl yaptırılacaktır! 

Yol vergtıl 
tıbU 1. 

- Veriyorum. 

veriyorsun 

- Ben ne kıdınlar tanırım 
ki, çarşıda iki düHAo, Allıbıo 

kırında dört tarla, lU bag, ıe· 
birde bher, lklıer n ıablbldlr· 
ler, Bunlar da yol vergisi ver· 

meılnler olur mu hlç ? 

- Söylesene canım, haksız 
mıyım? Ytne kadın taomm ki, 

hem mallı, mOlkltl, hem de ko· 
cılıdır. Koc11ı doldurur lrese· 

_yı, kar111 doldurur beayı ve 

bu kıdan vergi vermez . Ondan 
ıonra da mileavat! Ve arka11n· 

dan yalnıı benim gibi fukara· 

dın yol vcrglıll 
- Yınl ıen ne demek isti · 

yorıan? 

- Hah, lıte onu sOyllyeylm: 
MeıelA, yirmi lira maaş n 

Y• Gcret alan erkekten yol 

•erghıl alanına, kadından da 

•lm•lıl. Eğer bu kadın letlına 
cdllirae erkeAI de affeylewell. 

Ne erkeklik suç
1 

ne de kadın. 
lık bir fazla mulyettlr.. Değil 
mi yı ı canım?. Erkek, erkek 

diye diye ayak ahında çiğnenip 
gthGltGye mi ~ldeceğlz? 

d 
- Anlatıldı ki ıen, kadın 

Otoıın111n azizim! 

Arazt tahriri kanunu mocl 
hince yakında ıe~ekkill tıdecek 

olan arazi tahrir komisyonları· 

nın nasıl çalışacak.lan hak~1n · 
doki lzahname Maliye VeUle 

tinden dtıu vllAyete gelmlıtir. 
Bnna g6re, arazi tahririnde el 
zfttam, tehir, ka11ba ve kôydOr. 

Birkaç cQzDtam lif' rabıtası olan 

veya doğrudan doğruya kaza 
merkezine bağlı bulunan çift. 
ilklerle husoıi ormanlar, mev· 

kilerinin mOnaeebetlerlne göre 

eeblr, kasaba veya kom!Jo köy· 

lerdeo birine yazılıcıktır. Bun· 

lar ayrı "e mOetakll birer ca 

ztıtım tee•dl etmtyeceklerdlr. 

Şehir ve kaııalar; btıttın mahal 

lelerlle birlikte birer ctlz6tam 

uyılacaktır. Mahalleler; m4ata· 

kil bir cftzfttam 11yılmaz. Bina· 

eoaleyh bir kazıya bı~h kaç 

köy varsa o köylere, kaza mer 

kezi olan !Jehlr ve k11abaoın 

temeli eylediği bir cOatıtam da 

ilave edlltrek yektlou yazıla· 

caktır. 

Bütan cQzOıamlarile birlikte 

ka1a dahlllode mevcut bilumum 

arazinin parça m\ktırı da ay· 

rıca gönerllecektlr. Her ay ya· 

pılan tıler hakkında Maliye 

Veklletlne muntazam bir an 
rette malumat verllecelulr. 

- DPğll vallahi, ben yalnız 
karıma dtltmınıml Mezarlıklarda 

- Neden? 

- O olmaıa~ dı yol vergi 
ılnl dıba kolay verirdim de 
oodırı!. 

. 
Islahat 

Eşrefpaşa 

yeri ve nasıl olması IAzın.gel 

• • • 
Tepecik pazaryerl için temiz 

ilk hanı önfinde yıptmlmakta 

olın inşaat yakanda bltlrlle· 

cektlr. Tepecik pazaryerl çok 

genfş ve ihtiyacı cevap verecek 

derecede olacaktır. İnşaat hl· 
tlnce pazar, törenle açılacaktır. 

Temlik Kanununtın 7 ci 
maddesioio. Tefsiri. 

Emvali metruke kanunlarına göre vazıyed 
edilen gayrimenkulJerin vaziyeti 

Kaı;ş1yaka'da 
konferanslar .. 

Cumartesi gOoQ öğleden sonra 

l!a&l 3 de Karşıyaka Çiğli oca 

ğında OtıHeyln Avni Ozan ve 

ayol gfioQn ıkşamı saat 20 de 

Sogokkuyu ocağında avukat 

Tı1yyar Şefik n Pazar gtıoil 
öğleden eonra ıaat oobeşt" Ôr 

nek köyO ocağındı avukat Meh 
med Emin tar.tından İokıllb 
ve İstlklAI mevzuları üzerinde 

faydalı konfeıanılar verllmletlr. 

Konferaoılar, partlll arkadıelar 
e bılk tarafından •lika ile 

ıaklb edilmiştir. 
l 331 sayıt. ıemllk kanunu 

ııuo 7 inci maddeelnlu tefelrl 

hakkmdakl karar maliye veka 

letlndeo vallllğe gelmiştir. 

dt'&loln tefsir kararlle teyld 

edllmlıt olan bokukunoo zıya • n• 

yer bırakılmaması blldlrllmletlr. 
Şam fuvarına 

iştirak edeceğiz. 

IJazı yer ı,.rde 13 31 eayı lı 

temlik kanununun neşrinden 

evvel istihsal edilmiş olan bil 

kOmlerln infazı uoaeında ay 

nen iadesine karar verllmft 

olan tmvalln l 331 senesi ipti· 

cla11ndak.l mukayyld kıymetinin 

Yerlleceğl yolunda icra mer'acı· 

na yapılan itirazların keeolern 

yektln tutularak aynen ladeıioe 

dair hüktımlerln infaz edildiği 

gOrCllmtııtOr. Veklletln emrinde 

vazfh kanunun bu kabll mal 

lann blçhlr zaman 1331 ıene 

sindeki lmukayyld kıymetlolo 

lıd·ısinden ba~b bir yol dil 
şftomedlğl blldlrllmektedlr. 

Kuş ve_ 
Tavşan Avları 
Avlanma müddeti 
sona eriyor. 

Kuş ve 

maddeli 29 

tavşan 

ıJobatta 

avlarrnın 

nihayet 

buluyor. Bonon için geçen p•· 

zar gtıntı avcılar derneği tıye· 

lerl Seferlhhaı '• gld~rek mn· 

almln son avını yapmı,l.r n 
avdan sonra eğlenmişlerdir. Ya 

kında domuz avlarına başlana· 
cağından eehrlmiz \;. H. P. 
avcılar derneği ,imdiden hazır · 

lığa ha~lamı,tır. 

Domoı ve eOrek avlarının 

nHıl yapıldığını veealr huıo· 
satını canlandıran ve yakında 
gazetemizde lntlearı bı,lıyıcık 
olan teknik yazıları bllbaua 

avcı okuyocolanza ,imdiden 

tavılye ederiz. ----
Millet mekteplerinde 

Şehrimizde, kasa ve köyler 

deki millet mekteplerinde Şu 

bat sonunda dereler bitecektir. 

Dereler bilince mllleı mektep 

lerloe dev11m edenler imtihan 

edilecek, muvaflak olanlara 

(millet mektebi şabıdetoameel) 
verilecektir. 80 imtihanlara, 

karaları taklbetmemf ş olıtn ve 

dıearıdan girmek letlyenler de 

kabul r.dlleceklerdlr. 

~laan'ın birinde Şım'dı açı 
lacak olan ıraıulueal fu vara 

hilkumetlmlz reamen l~tlrake 
karar .. ermiştir. Bu fuvarda 

teeb\r emmek (lzere muhtelif 

ihraç mıheullerl nQoıQnelerlnlo 
TOrkof leçe ha1ırlanmalanoa 

hıılaomıştır. ----
ispanya ile iş yapanlar 

Tftrkof lı Madrld ıobeıloden 
bmlr eubeılne gelen bir tel 

graf ta bazı Jepaoya hhall' c;ı· 
larıoın Tilrk ithal lteaoıu kal· 

madı~;01 memleketlmlıdekl all 

kadarları blldlrer~k f latlerl dii· 

~Qrmeğe çahştıklannın lşitlldlğl, 
halbuki lisansın bulunduğu ve 

ihtiyaten ayrıca bir miktar da 

ha dığıtılmaeı allkadar mıkım 
dın istendiği •e monfık cenb 

alınd•ğı blldlrllmlıtlr. 

Takdir edilenler 
Son ıcylApıa çok çalııtıkları 

gOrtllen 15 belediye aabıta aıe 
moru ile temlıllk moak'p ve 

ameleıl !Jarbaylıkça takdirname 

ile ıalıif edllmlşlerdlr. 

Cezalandırıldılar 
Hakklle vazife gördılyen be· 

ledlye tabelldarlarmdan bazıları 
ile yuk•rı mahallelerin temizlik 

l~lerlode çalıean bazı muaktpler 

ve çOpçlller ,arbaylıkça craalan· 

dmlmı~lardır . 

Gertk temlik kanonunun 7 
inci maddeıl, gerekıe onn tef· 

ılr eden 242 sayılı karar böyle 

bir hılln dO~ftntılmeılne lmUn 
nrmlyecek kadıer sarihtir. Em 

vali metruke lı anonlırına tev· 

f ikan vaziyet edllmle ve edl 

lecek gayri menkuller hazine 

namına kaydedllmle btıkmtınde 
olup 11blplerlnln ancak 331 
senesi iptfd11ındakl kıymeti 

mokıyyedelerl Cberiae bıldırı 

mahfuz tutulmuştur. Bu itibar· 

la temlik kanonunun gerek 

otı,rlnden evel ve gerek ıonra 

bükmen tahakkuk etmiş veye 

edecek mtl!!tahlk.leriue vaziyet 

edllmlı emvalin aynen la~eel 

calı değlldlr. Sahiplerine veya 

htıkmen tahakkuk eden veya 

edecek mtletıhlklerlne bu mal 

tarın 13'J 1 senesi lptldaaındakl TAYYARE 
TELEFON 3151 

yor ki: 
- Eserde, bugiln cemlyetıen ve 

onun e•n'11t, f tklr ve edebiyat 
kendi kendini çerçevesinden 

tardettlrmle insanlara yer veril· 

dfğl baldo memleketin birçok 

kıymetleri meskut geçllmlştlr. 
Hele lawlr'e \ılr göz atmak 

göıterlil bile yıpılmamııtır. 
[letıtrad . Hrr4eyden evvel 

şonlıtrı kaydeıınrk gerektir ki: 

ı - Bir ean'atkArın. bir 

edeb.lyatçının, bir muhıtrrlrln 

şabslyetiut yapım ve yıntın 

vasıta ve kuvveı; berhangl btr 

antoloji dı ğll, kendi eeerlerl, 

kendl bmuslyet ve kndretld\r. 

~ - Bu ayarda, bu tipte 

hiçbir kıymet, blçblr uman, 
arıtolojl y.pralı.larında yer al· 

mık için de çalııtmız. 
3 _ Bu 11ıırlarımızda şah 

ıımıza ve dostlarımıza ald her 
hangi bir tddla da m< vzuubahı 
df'ğtldlr) 

Bu antoloji, değil baeıa 
gf!nel dhektörlilğOnftn ue~I, 
hatıA raet gele bir mOoenerıa 

huıuai nazar noktaeının 

blkinı olduğu bir kitap bile 

oleaydı onun tam çıkarılabll· 
mt'ıl ;çln daha fazlı titizlik 

gôsterllirdl. Kıldı kt, antoloji, 

bir propaganda tdJla•ındadır. 
Noksan, eakat l lr propaganda! 

fzmlr'de yetlımlt kıymetlere 
yer verllmtımesloe gelince, bu, 

bizim eab11n öteden bul learel 

ettiğimiz bir zlhnlyelln yeolden 

kendlıloi göstermeılnden baeka 

blrşey değildir. 
Tftrklye'de edebiyat poet111, 

Ankara . laıanbul arasıod11 h 
ler. Sao'at postası keır.a, ktlhilr 

postası keza!. Memleket tılrle· 
rln( uaıJtırırken, Aohsa ve lı 

Or lıan R"lımi GiJlcçe 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

- Peki, kadın tarafını lltl· 
ıırn edenlere ne der1ln? 

pazarı da ıslah edilecek 
Şarbay doktor Behçet Uz 

Pazar gGnO Paşıbabçe mezar. 

lığını ve ~~refpaşı pazatlerını 

gumlştir. Mrzarlıkta yeni bazı 

takeluıat, yollar yaptmlm111 ve 

bunun için de bir plio hazır 

lınm1111 muvafık gOrftlmtlııtır. 

M .. zarlık ağaçlandırılacaktır. Me · 

zarlı~ın etrafı dıvarla çevrile 

cektlr. 

kıymeti mukayyedelerl ve 

rlleblllr. 

Hazine namına metruk malın 

bolonıtuAu gibi nrilmlydek 

1331 yılt kıymetinin verileceği 

yolunda dermeyan olunacak 

def ilerin icra dalr~elode değil 
mahkeme huzurunda lrnllantl· 

SiNEMASI 

G l
'k ,_ ab}ence talebe ve 1İnem6ıclhk hayallDI gösteren biiyük film 

enç ı , BI•• "'" • 

GÜZEL GÜNLER 
- Hiç!. Menu kıtlıgında 

Blmılar hudayorlar.. Kılıbık 
kuron mMhlt\klar!. Bir mnbar: 

rlr çıkıp da erkekleri mftdafaa 

etmiyor. ~.Qoka brplmlaln ba 

ıındıdır, malum; ıkıımları eve 
gltmeğe mecburuı .. 

Bu iki arkadaı omuı omuza 
ayrılıp glderlerken, yol vcrglıl 
mGnıkışııının nerelere kadar 
gldebUeceglnl dOtGnGp ,,,. 
kaldı1nt. 

Çimdik-

Ferefpaıa pazar yerlode bazı 
.ıslAbat yapılacaktır. Bunlar için 

yeni yıl bGtçealnde tahsisat ay · 

rı lıcaktır. 

m111 lcab edeceği nazarı dik· 

kate alınmalıdır. 

Bazı yerlerde ıynen iade yo 

lundı vokubulan iddiaların bu 

hakOmler n11arı dikkate alın 

mırınk defedilememekte ol 

doğu anlaeılmııtır. Hazinenin 

temlik kanununun 7 inci mad 

Göılerw f timinde Harry Bıor'a oyun arkadıtlığı eden Slm(\nne Slmon'un hattın bir 
"Siyah gençlik, aek n ııtlı btr meuuu ihtiva eden !aeflı f llml 

Ayrıca Foks • Türkçe sözln dOnya haberleri 
NAKİL VASITALARI: Her ecanı ıonunda her :;emte otohfiı, Kareıyakaya vapur' vardır. 

SEANS SAATLERi: Bergiln 15, 17, 19, 21.15 Comar• 
tesi 13 ve l 5 talebe scaoıı, Pazar 13 te ilAve ıeaou 
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Ate . n Hakimi ' Neleroluyor?ı 
Şl Paris Hal Kraliçesi 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları 
lklocl Kıem - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

Bir gece, genç mdlblm 

l?ure, d•lgm bir halde uyurken 
bir elin omaıuna dokoodu~uoo 

bineni. Hayret ve tel4,la he · 

ıneo uyandı. 

LambıDln yım aydınhgı 111· 
tında genç mQlblm, Arıb Ju 

yıfetinde blrlslnln kendisine 
doğru ilerlediğini gördil ve 

Franeızca olarak: 
- Beni 1101 Allah düeman 

aıfıttle değll, doet olarak gön· 

derdi. 

"Ateeln bakimi güzel karını 
çaldı. Bıe~111Dın karısına ve 
malını göz dikenleri Allah 

kıhhır lemlle kabreyleslo!, 
Dedlğloi hayretle anladı. 

Genç mülblm, ilk aoda rdya 

gördOğiloe zahlb olda. Fakat 
Arab sözlerine devam etti: 

- Beni eaoa peygamber 
gönderdi. Bo zıodının kapıla · 

rını, dı varlarını bana yok eden 

odur. Benim lçfo kapah tapı 

yok demektir. 
Dedi. 

Mfilblm, rftyı görmediğine 

ve uyanık olduğuna iyice emin 

olduktan soyra, meçhul Arıb'a: 

- Sec kimsin? Eneli oou 

söyle .. 

Dedi. 

- Söyledim ya, Allabın göo· 

derdlAl bir adam .. Senlo fell · 
ketlne &cıyan Allah, onun 

dinine iman edenlerden olma· 

dığın halde beni sana yolladı .. 
- Ben böyle şeylere kolay 

kolay loanmım. 

MO.llzlm Fare, bir deli veya 
bir cısoı kar1411ında olduğuna 

hO.kmeul ve meçhul adamı, 

gitmesi için itti. 

Arab, beyaz sakalını okıı · 

yarak: 
- Benim gibi Alim ve fazıl 

bir adam 6zerlne el kıldıran 

lırı Allah hiçbir vakıı affet· 

mez. Ben sana hığlı olan göz· 
lerlnl açmak için geldim. Sen 

lıe bu nimeti teplyoraon. Beo 

unı hakikati bQUln çıplaklığı 

ile eöylftyorom.. Buna ioaD· 

m•lıeıo. 

Arıb'm sözleri, vaziyetleri 

genç mOlizlmde çok derin 

bir tesir huııole getlrmletl. 
Arab bu vaziyetten istifade 

ederek: 
- Beni taklb et!. 

Dedi. 

Genç malazlm, Arıb'ın tesiri 

ıltıada bolonmıklı berab~r: 

- Hayır! ... 

Oedi. 

- Anlıyorum, mthlnman ol· 

mıdığın için bizim yeminleri· 
mlze kıymet vermezıln. Fıkat 

Allıbıın aldığım vazifeyi ıo 
& 

ANADOLU 
-------

Günlilk Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazgam 
Haydar Rilıdil ÔKTEM 

Umumi neeriyat ve yan iıleri 
milddıfl: Hamdi Nüzhet 

f clarebanesi: • 
İzmir İkinci Beyler aokaAı 

C. Halk Partisi bioaaı içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posla kutuııu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
YallıAı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruıtor. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Herye.rde S Kuroıtur. -GClnfl geçmiı odshalar 25 kuruıtar, 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

nona kadar ifaya çılaı~acağım . 

ZRten Allıhın •radeıloe karşı 

koymak ta eeolo elinde de 

ğlldlr. 

Arab bunları sôylerk en ge · 

ole cftbbesloln altından elini 
çıkardı. Elinde bir kAğıd vardı. 

Mftlizlm diye eerl bir sesle: 

- Oku!. 
Uedl 
Bu Ugıd, general Marmo· 

non başkomaodın general 

Bonapart'a, genç mOlıizlmln 

hakkındı gönderdiği rapordan 

başka blreey detlldl. 
Genç mnl4zlm, heyecan ve 

hel~cın içinde eu eallrlıra 

okudu: 
"Şark orduları baoknmandı 

nı general Bonapart'a: 

"General, 
"Genç mtllAzlm Aodre Fa· 

re'ı;ıo direktör Barna'a göttlr 

mekte oldugo mektubu yolda 

loglUzlere kaptırdıktan sonra 

lakenderlye'ye döodtığftoQ bil· 
dlrlrim. 

"llerşeyd~n evvel arzedulm 
ki gerek keodMolo lfadul ve 
gerek hldlealın Hlr eelJ.lllerl 
ile bu hidleede keodi9loln 

mea'ullyeıl yoktur, h!dlllatın 

lcbırıca boyun iğmlştlr. 
"Bo hususta en kısa bir za. 

manda mofaeeal bir rapor gön· 

dereceğim, fakat hereeyden e•· 
vel a vdetloden sizin haberdar 
olmanız ldzomooa kani bolun· 
mıktıyım. Genç zabit bir 

an enel Kıhlre'ye gitmek 

f tkrlndedlr. Bo Ani gellehı 

nelere sebeb olacağını biliyor· 
soouz. Keualıılol borada gaç 

Ulkle tutabildim ve Kıblre'ye 

izinsiz gitmesine meydan nr· 

memek için lııkenderlye kıle· 
sinde rahatına halel gelmemtk 

ıartlle tevkif ve bıpseillm. 
"Sfir'atle dlr.,ktlf bekllyo 

ram!. 

lskeoderlye mevki komındaoı 
Geaerıl Marmon 

Vıkıa, general Mırmon bu 

mektubunda Nıpelyon'on aııkı, 

bayıo Fure ile mdnasebetl 

hıkkıodA blrıey söylememekte 

idi. Fakat, vaziyet sarih idi. 

Genç Te gazel zevceıl etrafmdı 

blroeyler, tehlikeli blreeyler 
dônQyor dem.,ktl. General, ne· 

den kendisinin Kablre'ye git· 
meelnl tehlikeli görllyordo? 

Vaziyet çok tahat, çok oOp· 

heli idi. Kendlıılnlo Parls'e 

neden sevkedlldlğlni de ,imdi, 

ıöyle, böyle tıhmln edebiliyor· 

do.. Fıkıt, bu Arab kimdi? 

EvvelA bunu ınlımık lıtedl ve: 

- Bu resmi mektub sizin 
elinize nasıl ceçtl? 

Diye sordu. 

Arıb, bu suıle ehemmiyet 
vermedi ve; 

- Bir mektuba dıha m•ll· 

kim!. 
Dedi ve bir mektub daha 

uzattı. 

Genç mQIAzlm, titrek bir 
elle bono dı aldı Te lmz11ını 

ölClm utırablatı geçirerek tetkik 

etti. Napoleon'oo Oryan hırb 

gemlılnde Jozef lo'Jn masası 
Qzulnde buldoğu hlyanet mek· 

tabunu tetkik eder gibi bu 

mektubu tetkik ıııttl ve eo 

ııatııları okudu: 

"S~zarım!.. 

"Seni bir çılgın gibi sev· 

mekte olan senin Kleopıtran, 

bo geceyi a ueunda geçirmekle 

eeref ve eaıdet bulmak ister .• 

- Sonu var -

Parlıı 936 
seoeıl için 

kra llçe terini 

birer birer 

ıeçme,e b•e 
lıdı. Evvelki 

gOn Rlvoll 
ıoka ğın dakl 

dalrel mıh· 

sosada Parlıı 

merkezi bal 

l~r kraliçeli · 

ğlne madma· 
zel Yuon seçilmiştir. Madma· 
zelln iki eağdıcı bo aralık in· 

dhab edllmlo ve krallçellk tacı 
da bir sene için mıdmazel 

Yoon'on ba~ını geçlrllmletlr. 
Fakat, euou da haber vere 

llm ki bu tac, yılancı taelarla, 

vak.fondan mımoldor. Kraliçe 

nln resmini dercedlyoru:ı. 

Cihanın en 
bn yok çaydanlığı! 

Ôyl., ya.. Artık işimiz, dev· 

letlerln harb eef lnelerlnlo to· 

najını değil .. Eo bQyOk çay· 
daolığıoıo Bıcem illlablsinl dO.· 

eilnmeğe kaldı. Rlz, bu çay · 
danlığıo Acmı lstlıblslnl bir 

fayda versin diye değil, kari· 
lerlmlze meraklı bir ıey öğret 

mfo olmak için blldlrlyoroz: 

Bu çaydanlıktan bir defa dı 

1024 bardak çay alınabilmekte 

ve Londra'da Brltınya sanayii 

paoaymnda teşhir edilmektedir. 

Merak edenlere mahıus ol· 

mık llzere bo çaydınhAıo ree· 

mlnlt dercedlyoruz. 

Konuşan Tavuk 
Evet.. Londra 'da Krletıl pa 

laetı teohlr edilen bf r mıkloeJI 

ıun'i tavuk seyircilerin çok 

bftyftk hayretlerine sebeb ol 

moetor. 
Şuurdan bııka berşeyl lam 

olan bu tavuk, yomurıadıo 

yumurtaya kadar tavuğun naeıl 

teoekkdl ve teazzuv ettiğini 

·İçindeki ean'atk!raoe bir gr11· 

mofon teekllAtı ile· halkı söy· 

lemektedlr! 
JıAın erbabı ıcabı dıbı neler 

yarıtıcıklardar! 

125 Yaşında adam 
Lttvanya'da Mırgımbıl'da 

Klrll Skantof teminde bir adım 

ölmOetClr. Do adımın hususi· 
yeti Nıpelyon Ponopırt'ın l 812 
de Moıkoaa ıeferlnden dônCl 

eilnde doğmuş olması ve 125 
yıunı gladlğl halde euurondın 

bee ~uyg1•Bondan hiçbir ıey 
duygusundan olmasıdır. 

Bu adım, canh bir tarih gl· 

hl memleketinde gençlere ken· 

dl gördüğQ tarihi vılı.'ılıra an· 

lıtar dururmuş ve: 

- ÔmrOnde ılkol ve tütün 

lr.ollamıdı~aaı lçiıı bu kadar 
uzun zaman kendime sahih ola 

rak yaııyorum!. Dermle! 

Acayıp bir çiçek 
Mekılka'da çok acayip n 

emHll biç görQlmemlş bir çt· 

çek k,.ofedlloı tetir. 
Bu çiçek Hhahleyln güo do · 

ğarken bembeyazdır. GClneı 

ispanya Sükône Doğru Gidiyor! 
Fakat Hapishaneden Çıka~, Yeni Bir:, Lider:_Ys~0 
Hasımlarının Da Hapishaneye Gireceklerini SôY 

Bareeloo 24 (Rad· 
yo) Katalonya 

muhtar idaresi reisi 

M. K.ompl ni, dün 
Madrid'dtı .l\1 . Azanu 
ile mtlZdkerede bo 

loomuştor. Bu ma 

zıkerede Katalonyıe 

oın son lbtllil ha· 
eehlle hAdls olan 

idari vaziyeti göriı · 
ofllmOetOr. 

1935 Ununu ea· 

Ortada başbakan M. Azana sağ ı:e 

solunda diğer iki parti lideri 
nlalode Madrld'de neşredlleo 

kanunun hnkomden ıskatı dO· 

eftnf\lmektedlr. Müzakereler bo · 
gO.n de devam edecektir. 

Loodra 24. (Radyo) - Deyll 
Telgnf, İspanya ba~vc:klll M. 
Ar.ana ilt! mdlılkıt yapan bir 
muharririnin yazısını neşret 

mfeılr. 

M. Azana hu mülakatta, 
nıemlek~nr. yapıııak htı-dlğl 

ftı'"r: u an•b-.ılarını blldirruf~ ve 

lapany• sükun ve iııtlkrara 
doğra gitmektedir. Ve mllli 

cephenin zaferi bunu mükem· 
m.elen ispat etmleılr. lepınya'da 
cumorlyet rejimi hlklaı kıla· 

caktır. 

Mısdrld 24 (Radyo) - 9:~4 
seneıılndekl isyanı bazırlıdığlD• 

dan dolayı idama mahkum edl· 
leo ve otmdl affa mazhar ola· 

çıkmış ve ıeeekkOI 
sonra; dt• 

- Hareketldllı 
sııı .. 

pfemao değiliz. .,.-
mızda takibat yıp••1

1Ji' 
gellb hıplsbıo~ uıe ... 
edecekleri tbıtıııali 
bulmaktayız. 

1 D mı, ve elddel e 

mıetır. ""' 
M Pena kalıbılı 

. ' bilde• ~ 
llyemlyen otoııı0 b.ı" ~ , 
mecbur kalmış ve ,,, 

orOID 
karışarak yaya 1 d o) ~ 

Madrld, 24 (R• : (rl. 
işleri bakanı M091 afll' ~ 
İspanya'nın dıo sif • -..... 
da dlyevde boloD ~ 
paoyı'oıo, daim• b•I ;aJ' 

de'' Dacağım, batOP ıtdf· 
geçineceğini ııöyledl o) " 

Madrld, 24 (RıdJI 
o aval bavramında OO 

1 
-111 . . ....... 

bir oOmayfş y•P~ 
esnada bir~ 

yapıc11ğı ıe1 ılhotı fz ib etml~tlr. 
M .. mtekeu .. kl hıidlsderln ha karşılanmıştır. Pena, taraf tar · Den İz 

rak serbest bırakılan sosyalist 

lideri Pena Kaoçellerlu, Mad· 

rfd'de 50,000 kl"I tarafından 

rıçte ızum ertıtdlğind e-n 1ıik4yet ıar•nın şiddetli .ıkı,ıarı ourıne K r 81ıı-
eımışrır. M. Aıaua'ya göre belediye dairesinin balkonuna On ıeraO , 
------:R=cs=m=i=te=b=li=ğ=ç~ık_a_r:::.:ıl=d=--ı---- da Bir Anlt1f 

~) """ Londra 24 (A· -·~ 

Yugoslavya, Çekoslovak 
Bakanları Görüşmeleri. 
Bu müzakereler, hiçbir devlet aleyhine ve 

sosyete paktı haricinde değildir. 

Sıoradinoviç Yugoslaıı)abaş;;kiLi 
Belgrıd, 24 (Radyo) - Yo· 

goıılavya bıobakanı M. Stoyadl· 

oovlç ile Çek baebakanı M. 
Hodza m6eterek bir resmi teb 
Jlğ neşretmişler. Bandı; iki 

baevekllln beynelmilel dorumu 

ve tona bnz1111 mes'eleelnl gôz 
den geçirdikleri ve tanı bir 
mutabakat elde ettikleri, verilen 

kararların küçftk ltllı\f çerçe· 
vesi dahilinde olduğu, hiçbir 

devlet aleyhine olmadığı, mil· 

letler cemiyeti paktrna, kollek· 

tlf emniyet efetemlne riayet 
edildiği, Tuna hnzHında eko· 

nomlk ve le birliği temini için 
ılAkıdar dt1vletlerle temasa ge· 

llnmesl ve bQyük devletlerin 

mOzaheretlerlnln temine çalışıl · 

masa kararlıotmldığı btldlrll· 

mektedlr. 

biraz ycıksellnce, kırmızı olar, ,. 
öğle vakti kan kırmızıdır. 

Gonee batmoğa yaklu,ınca, 

ikindi vakti mor olur. Vokıt 

llerledlkce rengi daha ziyade 

koyulaşan bo çiçek, güoee hıt · 

tığı zaman 11ababkl glbl gene 

bembeyaz olur. 

BeJgrad 23 (Radyo) - Çe· 
koalovakyı baebakanı M. Hodza 

yarı resmi Vreme gazetesine, 

Belgrad'ı ziyaret sebeblerlni 

eôyle izah etmletlr; 

- Niyetim, Yugoslavya dev· 
Jet adamları ile iki memleketin 
fetlkbıliol ılikadar eden 

bütün mee'elelerl müzakere 

etmektir. Ayni zamanda hlesl 

yatım ou merkezdedir ki, Tuna 
hnzuının teşkllitlandmlmaeı 

için yeni bir teeebbils için 

plekolojlk zaman gelmiştir ve 
eanıyorum ki, bu bosuıtı ademi 

movaf fakıyetle karşılaemıyıcı · 

ğız. 

Belgrad, 24 ( A. A ) - M. 
Uodza, kO.çük antant ekonomik 

konferansının Çekoıılovakya, 

Romanya ve Yugoslavya hobo· 

batının lhracıoa gôrOomek ve 
alOkadar memleketlere lareı 

mllşterek bir vaziyet almak 

üzere yakında Prağ'da top lana. 

lanacağıaı ııöylemlştlr. 

Seıı Ayan Azalığı 
Parlı!, 2' (Radyo) - Dilo 

M. Lnalden lohUAl eden Seu 

aylolığı lntlhabalı yapılmıe ve 

komQolıt meb'os M. KlamınOs 
seçllmletlr. Bu seçilme mutlak 

ekıerlyetle olmuelor. 

logiliz asılzade ve sa· 
nayicileri Paris'te. 
Pırla, 24 (Radyo) - Rense 

dün Joglllz asılzadelerf o den ve 

sanayi erbabından mfirekkep 
bQyQk bir grup boraya vAeıl 

olmuştur. 

Bu mOnıeebetle İoglllz'Jere 
Fransız'lar tarafından Mr ziya 

fel verilmiş ve grup Rens'ten 

ayrılarak umumi harpte öJen 

1oglllz'lere mıbsue mezarlıAa 

gltmlolerdlr. 

b 
,erdll"'" .. 

Telgrafan ha er 
ktO,...J 

deniz konferaosı, ~j 

tonllAto hacnılnl el'"' 
bin eksi ğl ile 8 bl~ 
tahdld etmek. bOI ~ 
tabık kılmıeur. ıt 

Loodra 24 ( • bla 
DeyU Telgraf ıır ~ 
azaltılmaeı bıkk•P ",Jt!._ 

d Afi 
teklifi kareıeın 1 .,,.. 

yetinin delegaeyoD kO&' 
derin eurette •0 k~ 
uğrattığını yaıaıı• dli!'.Jt 
bin olarak tesbfl ~ı "
ıooıjın çok faıl• b ~ 
kil edeceği söyleP~;o) / 

Londra, 24 (il• lif ' 
nlz konferaneı tos'~ a 

bOI 
yan delegeleri, 1 '-

rek bir toplantı 1 ;1".J, 
İtalyan delegetl; il , ~ 
mıe olduğu talldl'' 

lıabıt vermtetır. 

M. Göerillg I 
Be ilin' e IJô~ 
Av dönOşO, "', ~ 
va'da iki ziyııte ~ 

ll•d'' ~ Vareova, 24 { ,, .. • 
mao hna nazır• 

0 
fi 

erlng yıbao dos0°'~ 
avından öfel bir a•d~ 

Q 20 ob•1.- f 
mQşt r. O rtol• 
nan general Göe .~~ 
domuzu avlamıeı 1 

•"" J 
mımaetır. PolonY' 1 

0 er• ;/; lübtl reisi, ge der 
k eO 

ecnebilere pe 1,,. -~ 
bir nloın tak11111 dl"' 

'1• Göerlog Vareo•• fi ,ı. 
kın• ~ mez comur bat _., ~ 

bıkananı zlyarel el 
aıeo 

şeref ine bir e ,110'' 
MOteıklben Be 
etmletlr. 'f'. 
TOrkiye-Ispıı~.,ıf 
ret mOzaket~) .,, 

Ankara 24 (öle 

"
r• 

veklletl mtıete 0~ 
Faik, hpınyı Ue .,ffl' 
mtlzakerelerloılıe of' 
Oıere tekrar Jıp• 
cektlr. 
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KIZIL SUL 1'AN 

AIBDlbJJLHAMöD 
- ltal yan haberlerine göre: Kemerde BirTren 

Kazası Oldn. Şeheli Ve Fan-Fan'da Habeş Kuvvet~ ___ ,,. ............ ---
Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı 1 . B •• •• k Z . U \,,; ) f Amele Mehmed, Aydın 

erı uyu ayıala gramış ar. ekspresine 
Bugoo, Suhao Hamid en 

sinirli ve hiddetli gGnlerlnden 

birisini daha yatamıı ve hid· 

dufnden en sevgili papağaoım 
da boğmuıtu. 

Halbuki bu papa~anın Hamid 

nazarında kıymeti çok büyilkUi. 

Bamfd'fo bu kadar asabfleşme 
ııtnln sebebi de şu idi: 

Hamid, o gün barem dılre
einden baıkalf .. mn dalteeloe geç 

mlı ve mevcud .kadınları göz 

drn geçirmek letemlştl . l\hbod 

BüenQmlsal davasındaoberl, Ha 

mld odalıklardan hemen hlçbl 

rlslnl gect.ı arkadaılığına davet 

etmemişti; Hamid, bu bakııtan 
hiç memnuu kalmamıetı. 

Fakat bu aralık gözQoe yeni 

bir kız ilişmiş ldl. Bu kız da 

•ocak 16 yaşlarmda bulunu 

Yordu, Hamid hemen bu yeni 

kızın yan111a gitmiş ve: 

- Adın ne senin?. 
Diye sormuııo. 
l<'akat ne garip ki Bamld'lo 

bu auıll cevop11z kalmıştı. 
Hamid bunun Ozerloe: 

- Neden cevab vermiyor· 
Bun, kız?. : 

Diye eorunca başkalfa: 
- Haometll pıdJıahım ... Bu 

yeni kızın benQz hml yoktur 
b 1 

unun için cevab veremiyor!. 
Demişti. 

- N,, garlb eey!.. Bir kızın 
burada ismi olmamHı ne garlb 
fey.. Bu kız nereJldlr?. 

- Aydın'lıdır. Mavro Kur· 
dato paşanın hediye ettiği Rum 
kızıdır. lemlnln henQz konma· 

mıı olmaaı henloı kabah11t1mdır. 
- PekAIA... Şimdiye kadar 

olan ismi nedir? .. 

- Marya Levendi! 

Bu cevabı do~rudan doğruya 
8l'Dç Aydın'fa Uum kızı vn. 

mlotl ve padf şahın da çok tfo. 
•una gltmlııl. 

- Aferin kızım ... T6rkçeyl 

bu kadar iyi görOşmene bakı· 
Jırll, ailen efradı OUbel Hdıka 
dandır Af t L Le • er n.. e.. . ... ne 
ldt senin adın .. 

- Marya Levendi padlıa 
hım ... 

- Aferin... Levendi ..• 

Gen kız, eankl arıydı doğ 
muo boyomoı gibi Bamld'io 
•yaklırına kapanmıotı .. 
lı; Bamtd, bunun Dzerlne baı 
alfayı bir kenarı çekmiş ve 

erteeı Blbalı Aydao'h kızın ya 

nına getirilmesi hakkında !Azım · 
gelen f)uılrlerl vermlıtl. 

• 
B •• 

ıuuld, <ilesi sabah henQz 
Yatmıkt tk ' 
d 8 en kapı ına vurul· 
oğunu duymuş ve; 

b - Sabableyln hayırda beni 
6~: rabaıeız eden kimdir?. 

, ye eôylenmloılr. 
h.kat m d. 

ı il uta ıhtlyat hare.ket· 
er e kap 

b k 1Y1 •cıocı karşısında 
h •a •ifayı görmGştQ Padişah 
·~kalfayı ~OrQnce: . 

;- Ne yap1ıo? .. 
)iye sormueru. 

çQ;A Şevketli padlıabım ... KD 
t d ydın'lı iradenize muuta 
ır ır! 

d Uanııd, ya tıgınıo Qzerlode 
uran atlas bir kelleden bir 

avuç 1 a tıu a'mış kalfayı ve 
rerek: ' 

; işinde cidden u tll!ın .. 
enııu11. 

Bunda bl n D raı ıoora, Aydın'lı 
um kııı euh 

llrllrnı anın halvetlne ge 
oll .. 

Bu halvette ne oldu bllml 
Yoroı y 1 • · 

• a nıı halvetten bir 

mOddet aonra bir sll4b sesi fol 

tllmlş, bunun arkasından da: 

- Cevher ağa .. Cevher ağa .. 
İmdad! .. 

Diye Hamld'ln bağırdığı do· 

yolmuştu. 

Cevher ağa, 1ııldığı eeae emir· 

Jer. ve iradeler haeeblle, hf çbf r 
şeye kulak asmadan hemen Ha· 

mfd'in balvetlne :koşmoı, keo· 

dieloe ancak bu gibi zamanlarda 

kullanılmak Gzrre verllmle olan 

anahtarla kapıyı açarak halvet 

dalrealne dalmıştı .. Fakat ... Ba· 
mfd ile genç Aydıo'lı kızı çok 

garlb ve çirkin bir · Vaziyette 
değil belde bulmueto. 

Bemld'lo elldb atmasının ee· 

bebl, lbtlyarlık yüzftnden doğan 
muvaffaluyeıslzllğe karşı hiddeti 

idi. Hamid elh\b atınca, sevgili 

papağanı da, kttndleloe ôğretll 
dlğl veçbtle hareket ederek, 

Bamld'ln eeelol ıaklld ile: 

- Cevher ağı . Cevher at:a .. 
Jmdad!. 

Diye bağırmıştı ... 
• • • 

Abdiilh.ımld bu hAdlee üze 

rlne bil bütiin hiddetlenmiş ve 

ba suretle sevgili papağanıDI 

totloğu gibi boğmuştu!. 

Hamid, bu maaum bayvaoı 

boğduktan onra, yaptığına piş 

man olmae ve daha bOyük bir 

hiddete kapılarak, aczini gôr· 

müş olao dilber Aydın'lıyı da 

huzurundan tardetmf 111! 

Bu papağan boğma keyfiyeti, 

sarayda artık t:n · mOhfm bir 

hıidlse ve mee'ele olmuetu . 

Bundıın uğur tasavvur edenler, 

bundun oğorsuzloklar geler.e~lnf 
söyllyenler çıkmııtı .. 

Bunu Hamid de hleeetmlı ve 
bunun için Ebolhodı efendiyi 
saraya davtıt etmtıtl. 

EhnlhOdı e asen bôyle bir 

ziyareti beklemekte idi. Bunun 

için yeni baıtan ve mnkemmel 

bir masal deha o 1durmuı olduğu 
halde saraya gelmişti. 

Feride sultan da iote bu 
earada Biraya gelmlı bulunu· 
yordu ... 

- Şonu Var -
~~~~~----,~~~~~-

Adagide'de Faaliyet 
Ödemi~ ( özel ) - Ôdemlı 

köylerinde bava tehllkeelol bl

lenl"r üyeliğine yazılma işi, 
ulusal şuoromozun lehinde ta· 

oıklık: edecek kılıkla ilerle· 
mektedlr. 

22 2 936 cumartesi akıamı 
Adaglde K S K. bir mQeamere 

vermlıtlr. Mo amere'de istiklal 

pi yeel, tekyatak:h otel temeli 

edtlmlıtlr. Gösterilen baıarı 
parlak olmuıtur. l\fQsamerede 

kadın erkek bini aekın kişi 
buluomuıtur. Bu mftoa ebetle 

öğretmen Hamdi Akman "Türk 

olu allığı,, hRkkında detterJI 

bir konferans verml~tlr. 
Adıglde kalkınmı eavaşındı 

başarıcı kınavhrlle örnek ol · 

maktadır. Bu mlloHebetle Ada. 

gidenin çalışkan kımaobayı R. 
Göneni ta\:ilrle ınmağı borç 
bilirim. 

Parıi işlerimiz 
Ödemiş (özel) - Dnn Ôde 

mlşe C. H. P. genel sekreter 

lerlnden, Glreson Bııylavı fsmall 

Saboncuo~lu gelmiştir. E pekler 

Ôdemlı, Birgi ve Adıglde'de 
parti vei kalkevl itlerini yakıo 
dan lncelemlıler, dorum ve 

kınavlaıdao çok memnuu kal 

nıışlardır. Saylav 1. Sabuncu. 

oğlu bo eabıb 1zmlr'e hareket 
eımı,ıır. 

• • • • • - atladı, .fakat parçalandı 
Necaşı Rıyasetındekı lçtımada Ras Kassa Ordusunun Evetki 11bah Kemtır ıııaııyo· 
\ 'aziyeti Konuşuluyormuş. Mulegeta Dessie'de imiş. 

Roma 24 (Radyo) - Meesa 

cero gazetesinin Negelll'dekl 

husnef muhabirinden aldığı bir 

habere göre, yağmurlara rağ· 
men Oç mol~rlQ bOyOk bom 

bardıman tayyareleri 500 600 
kilometrelik htr eohııda Bube· 

oleıao mevzilerini bombordımı • 
na devam etmektedirler. 

Bu tayyarelerlo faaliyeti Ga 
nala He Vadara, Çoba şimalin 
dedir. 

Şebell'dekt ve Fanfan'dakl 

Habeı kuvvetini, çok hüyQk 

zayiatı uğramıılardır. Babeı 
lerln tayyare He uğradıkları 
zayiatı en müthiş topçu ateşi 
yapomaz::nış. 

Habeş orduları, Bale'de De· 

zazmıç Bayene Merld tarafm 

dan kumanda edilmekle fakat 

hını taarruzlarıodao tok bü

yftk zararlara uğramış bulun . 
maktadır. 

Bole ile Somali arasında ti 

cari yollar da tayyareler tııra 
fındao hemen mevcuJ addedll 

mlyecek derecede tahrip edil 
mittir. 

Herar'da ve Dagabur'da Rae 

Naslbu ve Veblp (Paıa) tara 

fından kumanda edilen Habe~ 

lıalyan 'erli askerleri top başında 
kuvvetlerloe de yOzlerce bomba getirilmektedir. fltlcalar devam 

atılmııtır. etmektedir. Bunlar ıll4h ve 

Roma 24 (Radyo) - Aemı· mdbimmatla teslim olmaktadır. 

radao hlldlrlllyor: Cepheaeo Ecnebi atc$eler: 
verilen hııberl-,re göre Rae Mo Mogadleyo, 24 (Radyo ) -

legl'ta h41en Del!l!lye'de bulun halya'oın L"onardo De.inçi 
maktadır. Dl~er cihetten, Ne npurlle Maeu'dan bor.ya ecnebi 

caıl rly11setlnde RH Ka11a or· zıblt ve ateıemlllterleri gel· 

dueuouu vaziyetini tetkik el ml§tlr. 

mek azere bir askeri mecllıı Bari, 2!! (Radyo) - Borada 
bulunma~ıı olan otomobil ta korulmoştor. 

Yeni işgal edilen yerlerde burlıra bogO earkf Afrlka'yı 
hareket etmletlr. 

aekerf ve idari teşkll!t vftcude 
Adle Abıbı 24 ( Radyo ) -

Bu da yeni bir iddia ltalyan'lırı, Takaza oehrlnden 

ııllreo Goccam nlhl RH lmru; 
Akıum'un garbında kilo Rltlte Suriye H3diselerinde In

giliz Tahriki Varmış! 
~~~~~~---~~~~~~-

Yahudi 1 er Bu Hususta Çalışıyorlur-
mış. Arapların IJilekleı·i Nelerdir? 

~~~~---~~~~-
Parla 2«1 (Radyo) - L' Aml Kudas, 24 (Radyo) - Al-

dll Pöpl gazetesi, Surf yt. 'deki mao istihbarat bOroıundan: 
son hldleelerdeo bahsederek. Surye'dekl grnlo altıncı 

Bunların ecnebi bir devletlo haftası, durumun aalıha doğru 
tahriki eseri otdu~n ve bo ec· gltılğlol göstermekteplr. Bonon 

nebi devletin de loglltere ol sebebi, Fnoeızlrrıo mGzakere · 

duğo muhakkaktır. lere yanaemık ıemıyOIGnG göa 
"Siyonistlerin yaptıkları bft termeeloe hımledllmektedlr. 

yük \'e mQhlm propıgandalar 
Sorlye'nlo Franaa'dau ayrılarak 
lnglhere hlmayealne girmesini 

hılhdd etmlılerdlr. 11 Demek· 
tedlr. 

Kudus 24 (RaJyo) Sa· 

rlye'dekl Fraoeız ricali, Snrlye· 

de aeıyi, ve intizamın muhafa· 

zaeı için bOyük mGekllitlı .kır· 
ıılaımaktadır. Irak'tı yapılan 
propaganda v,, tesirler. Şam, 

Baleb, Bıma'da vaziyetin diı · 
zehneeloe mani olmaktadır. 
Şam'da, Arab rüeea Suriye ' 

fevkal4de komiserine meşruti 
yetin lrdeıl ı:ırtlle eQln1oun 

iadesi kabil olacağını bildir· 
mlolerdlr. 

Bundan baıka Arıb rQeeaeı, 
Irak ve İngiltere araeındı ol· 

dnğo gibi J<'ranea ile Sariye 

ırasında bir ittifak muahedesi · 

nlo imzalanmasını !elemekte 
dlrler. 

Arab'lar ııynl zamanda mut· 

lak ve geniş bir affı umumi 
istemektedirler. 

Berat, 24 (Radyo) - Sariye 

baoveklll, Suriye cumur relslolo 

mesai slol teshil f çln istifa et· 
ml~tlr. 

l\f Oetafa kabine adliye ha 

kanı, Aeabel Eyubi yeni kabl· 

neyi teokil etmlttlr. 

Arapların bekleomlyen amıc 

larıoa varmak gayealndekl 11lm· 

lerı: lrok'tab gördOklerl tef · 

'ikıen ileri gelmektedlr. Pa· 

rls'ıe fevkalade komlıer kont 

dô l\fareel'e yıpılao hacomlar 

ve komleerlo geri ça~mlacağı 

haberleri, bDtOn Sorfyede beye· 

can uyaodırmıştlr. Grevin he· 

men hemen bltmlt olmasına 

ragmen bDyQk tehlrlerdekl 

mağazaların en çoğu el'an ka· 

pah bnlnnmıktıdır. 

M. Martel'io Şamdakl ıörOş 

melerl devam etmektedir. Milli 

parti llder1erl, greve nihayet 

verlldl31ten aonra konoemılıra 

başlanılmal!ı hakkındaki tekilli 

kabnl etmleler n bir ınlııma 
yapılabilmesi için ea tartların 

kabulii 14zım geldifinl bllıilr 

mlılerdlr. 

l - Kanul' u e111loln iadesi 

2 - Iraklı loglhere araeıD · 

da millleflk muahede ~eklinde 

bir moahedenln Franeı Suriye 

arasında da ek.dl. 

3 - Surlye'nln hlrleetlrll· 
meal. 

4. - Genel ıkt. 

Kudas, 24 (Radyo) - Bu· 

meder Albader'de Asuriler ile 

Arab'lar ar11ıodı çıkan bir 

kavgada 7 Aıorl n 4: Arıb 
ôlmnıtar. 

nokt1B1Ddakl umumi karargA· 
hından cuma gnoa Bıbeılatıo · 

la Erhre ar11ındıld hudut hat· 

tını teekll eden Marad nehri 
letlhmf'tlode iki kol gOnderdt 

ğlnl eOylemlıtlr. 

Bo kollar ndetlerlade onb•e 
mGhlmmıt deposunu, 80 bG· 

cum arıb111, birkaç kamyon 

tahrip ettiklerini eıılr alımı· 

dıklarını blldlrmlolerdlr. Akıa 
çok itina lle bHırlanmııtar. 

Hıbeo aekerlerl, Adoa, Adlgrıt, 

Akeom hatları arka!Jına ilk 
def• olarak ,ırebllmlolerdlr. 

400 bey11 Iıalyan·öldGrOlmGştGr. 

Roma 24 (Radyo) - Itılyın 

mehaf 111 Adle Abıbı'dan çıkan 
haberleri yalıalamıktı, Raı 

lmro kıtaatı tarafındın 400 
ltalyan neferiolo OldGrGld6gGaD 
ve 15 Iıalyaa depoıoa•ıa 

berhava edildiği hakkındaki 

hıberlerrln 11ılsız olduğunu 

bildirmektedir. 

Roma 2..& (Radyo) - Ambaa· 

lagl'nln yakındı zaptedllecegl 

haber nrllmektedlr. Fakat he 

nOz buranın ele geçliği bildi 

rllmemletlr. 

AvuAturya 
Vatandaşlığından 

Çıkarılan Diplomat 
Viyana 24' (Radyo) - Pollı 

genel dlrektörlOğtl, eald AYuı 
turya baıbıbn monlalerlnden 

M. Dıogler'ln A.aıturya Yatın· 
daşlığındao çıkarıldıgını tebliğ 

eylemiştir. Bu Hl, 1931 de 

çıkınlın n11yooıl ıoeyıllıt 

ıeyıaıoda bOyOk bir rol oyna· 

mıt Ye isyan b111111hncı Çe· 

• k:oslonkyıya kEçmağı munf fak 

olmoeto. 

Bir miralay öldO 
Parlı 24ı (Radyo) - Blrleılk 

Amerlh bahriye mlllteearı mi· 
ralay Bınrl Onbd,un Olama 

hasebiyle Fr1011 bahriye bıkanı 

Amerlkıl bakdmeıln bir telgraf la 

ıazlyede bolanmuııor. 

ooodıo Aydın'• hareket edrD 

ekııprfl!; Vanlı ZOlf lkar oğlq 

Mehmed adındı bir delikanlıyı 

çlğnemle vo derhal OldDr mllt 

ıar. Kaza eöyle olmuıtnr ı 

Saat 6,24 de Alııaocık letaa 

yonondan hareket eden t:W~ 

ekepree katarı Kemer hıaayo 

nnna gelmlı, orada durup yol 

culırı aldıktan ı!IOnra tr kr-r 

hareket eımtıtlr. Ortodoks me· 

zarlığı öoQodeo ~ittikçe hızını 

artıraralı. yol alırken tinyal ko· 
leılne 25 metre u11kta mezar 

lıktan çıkan Mrbm~d; kaplil 

açık bulanın yok vagoolerıo· 

dan blrlnn atlamak lıtemlı, fı· 

kat vagonun kapısına tutunı· 

mıyırak yere diıtmOettlr. Vago 

nun dlnımoıu; Mebmed'in hı· 

eını çarpmıı, beynini parçala· 

mıo ve iki ayağını da keamletir. 

Tabldkata mnddelumomf mo· 

avlol Orhan Köol tarafınılın 

el konmuo ve tren bir mOddet 

hareket r.ıtlrllmf'mlıılr. Ôlf'n 

Mebmed klmıet!lzdl ve Aleın

cak'tı femafl'ju hb•ehaneıılnde 

yatıp kalkmakta, Kemer Ye 

Kızılçullu fıt11yonları araııodı 

hattı ımelellk eımekl4' idi. 

Mehmed'ln ıoo umanlırda Ay· 

dın'a gitmek 18\edlğl, fakat pı 

r11ı bulunmadığı için par11ıı 

aeyahıt etmek mak11dllr. trene 

gizlice aılııdığı •rılıııılmıotır. 

f'ıkat, onun hn tedblrslzll~I, 

hayatını mal olmuetur. 
~~~~~-----~~~~-

Koçük 
itilaf Fiuan· 
sel Konferansı 

Parla 24 (Radyo) - KGçOk 

llllaf f foanıel kooferaaaı ba· 

gDo ıçılmıetır. Y arıokt toplan· 

tıda Mlllo Bodza Ur. kacak 

itilaf devletleri dıt bakanları 

dı hazır bulunıcaklırdır. 

Habeşistan 
MDhimmat çekiyor 
Londra, 24 (Radyo) - Roy· 

ter ajansının lnglllz ıomıllıln· 
de Berbera'd.ın aldığı bir ha 

bere göre bu limana, Hıbet 

htın'a ald pekcok ılllb, 111D· 
blmmat, otomobil Ye top çıka· 

rılmııtır. Nakliyatın mnıkG· 

IAtını rrğmen bunlar Bahtılı · 

tan'• Cicik& yolu ile Ye oto· 

moblllerl"' aevkedllmletlr. 

Corc Vaşington'un Se· 
nei devriyesinin tesidi 

Romı, 24 (Radyo) - Corc 

Vaoington'un doğumu eeneldev· 

rlyeel bııeblle dıı leleri mOı· 

ıeıarı M. Suvlç, Romı'dıkl 

Am,.,ılka 'lılarıo ılyafeılne riya· 

ıel etmlotlr. 

Bu ziyafette Blrleılk Ame· 

rlka'dıo Roma aef iri Ye bOtfta 

cenubi Amerika devleııer Ro· 

mı ıeflrlerl hazır boloomoıtar. 

Vaılugton, 24 (Radyo) -

Blrleolk Amerika hOkllmetlerl · 

oto beklılode d,. Corc Vıılng· 

ıon'uo doğum ıeoel dnrlyeıt 

hıeeblle reımeo tatll yıpılmııtar. 

Le Jurnal 
Cezalandırıldı .• 

Parla, 24 (Rıdyo) - Le 

jurnal, Hlaler'Jo ~lıll Atıkları 

bıkkındı bir mıble aeırettl· 

Aladen ce11lındmlmıotır. 



Anadolu'nun Anketi 
1936 · 37 lzmir Şarnpiyonlağunu 

Hangi 1,akım Kazanacaktır? 
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Sümerbunk mubeaebPclel K . 
S. g,, la Cevdet Yayık, anim 
tlmlze şu cevapları veriyor; 

1zmtr ~amplyoou çıkacak t11 · 

kımıo, bugila puvantsjın ba 
eıoda giden dört tokımdsn, ya· 
ol K. S. K. Altay, Altınordu 

ve İzmlrepor'dnn birinin olacoğı 
ıabfldir. 

Mem•ekctteld ıakımlann hl · 
rlocl sınıfım teşkil eden bu 

döcı takımı mokaye11e edecek 

olursak hfçblrluln yekdlğe · 

rlndeo farkı olmadığı yekna 
urda gOze çarpar. Bu itibarla 

ve ikinci devre maçlarımn balJ · 
Jangıcıoda olmamıza nazaran 
bono ştmdldeu kat'Jyetle kes· 
drmek lmUnsızdır. Futbola 
biraz da 1Jane oyunu bbul 
edenlerden olduğum içim bir 
ayarda olan bu dört takımdan 
herhangi birinin oamplyoo çık 
maeı, açık gôz davranıp takı . 

mını kuvvetli bulundurolmaıu, 

oyununu tam bir şuurla oyna· 
masa, hakemlerin tesirlere 
bpılmıyarak idareleri He ka · 
bildir. 

-
- Bştaraf aı 3 nca sahifede -

taobul'da yetişmiş ve sadece 
lmluto, vaella ve merkeziyetin 

yardımları ile ııhrllmtş olanlar 
ele ahoır. Onlar, karşılıklı ko 
noşarlar. Sınkl fzmfr ve Anııı · 

dolu, HimalAya dajtlarının ar· 
k111nda meçhul btr diyardır. 

ahenktar bir manzara arzet· 
im esidir. 

Gerek fzınlr@por ve gerrkııe 

Altınordu takımlarının da ••m 
piyonluk lbılmnll mevcut be 
de bana göre bu ihtimal yu 
kandaki iki ıekııoın bogOnkt\ 
şeklln" nazaran lk inci derecede 
kalır. . Bu iki takımdan yıml 

K S K. ve Ahoy'dan hangi 
eiohı daha ziyada ,ıımplyonlo 

ğa namzet olacağı ıekliade bir 
sual varld olaraa hona verile· 
bilecek cevabım eodur: 

Altay kadroaundın ayrılın 

elemanları temin ettiği takdir· 
de bu fıreattan lstifad., ederek 

936 937 senesi ıımplyonluğona 
K. S. K. dan daha ziyade ya 
kındır. 

Acıhayam'da 
Acıbayam, (Ôul)- Belediye 

hasırlı sandalyeler kullaDllma· 
8101 yasak etti. Bu sebeple 
kahvehanelerde yeni tabla san 
dalyelu yıptırılmaktadar. Jan 
duma luruandanı İsmail Hakkı 
Çine'ye oakledllmle, ytrlne yoz. 
baeı Eıem gelmiştir. 

Zeytinyağı satışları: 

Kilo Alıcı K. S. 
700 Ô. Muhar 36 75 

Zuhire satışları: 

Ç. Ctoei K. S. 

Pazar Günü 
rülecek Şeyler \'ardı! . 

Kaybolan, Rüzgarda Savru 1an Ga
zete!. f\nketimiz V c l\'laçlar .. 

Pazar güo6 ikinci devre H 

kinin ikinci haf lHına gt>çlrdlk. 
Ha' gOzel ve ıam bir Ppor 
haveea idi. Fıkat boyak ta~ 

kımlar arasında maç olmadığın 
dan adetA, oyunculardan ve ku· 

Job ldareclleriodeo baıka kim 
eeler yoktu. İdarecilerin telAıını 
moclp olacak oyun safahatı ol 
mama~ı dolayıslle sahanın ye· 
gAne menounu da gazetemizin 
anketi ve ınketlmlzfo sualle· 

Bu görOıe edebiyat ve f lklr 
mecmualarında her zaman rast 
gelmek mOmkilndür. İçlerinde 
ean'at kıymeti namına Hntfm 
vermt-ğl ealrgedlğf mlz eserlerin 
şairleri veya muharrirleri, kendi 
kendileri veya dostlan tarafJD 
dan mfikemmelen puılaıtml

mıııır ve bonlar, bugftu mem· 
lekette birer IJabslyet oldukları 

nblmeslndedlrler. Romancı, ede 
blyatçı, ıalr, milellit ve her 
tipten, neler, neler? 

265 Buğday 6 75 
l450 P. çekirdek 2 75 

154 8. liamok 41 
5890 kHo k. ba. 30 
7184 " l. ba. içi 51 

6 75 
2 75 

41 

Şehrimizin ve muhitimizin 
yaıamıı ve yaşıyan kıymetleri 

namına düşQoftyoram da IJU oe 
ticeye varıyorum : 

Anadolu'yu hAlıi göremediler 
ve görelJllyecekler! Hem de bil· 
ıiln iddialara rağmen!. 

~o M. deri 5 75 

9 Araka 8 

Kambiyo 
Ahıı 

Alim. Mark f>0,10 
leterllo 619 
Fr. Frangı 8,28 
Dolar 80,70 
Belga 21,12 
ltalyan llretl 9,95 
lavlçre frıngı 40,87 
Florin 85,12 
K. Çekoslovak 5,24 
A vustur. Şilini 23.37 

30 
70 

6 
8 . 

Satı~ 

50,(>0 
621 

8,30 
80,40 
21,37 

9,97 
41,12 
85,30 

5,27 
2;~.75 

KATYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-10-
Kat ya, dizinin tA ucunda idi; 

bfttün gayretine rağmen kalbi· 
nln heyecanlarını durdurmağa 

muktedir olamıyorda. 
Acaba, imparator kendisini 

tamyacak mı idi?. Üç ıenedeo 
fazla bir zamandır biri birlerini 
görmemlı idiler. 

Bu mOddeı, Kalya 1 çln Oç 
asır kadar uzun gOrOnüyordu. 
Ve .. Şimdi arltk ktıçQk bir kız 

değil, 13 yHeıoda idi. Sonra ... 
Fellket kendisini çok çabuk 
olgonlaeurmıştı B11buını kay· 

bermtetl. Babaı!I, son zamanla· 
rında delice borsa oyunları yil 
zünden hem kenıfüinl, hem de 
allesiol mahvetml~tl. Trieplov 
kı: şatosunu korkunç bir yan· 

gın alıp götürmoıuı. Muazzam 
,alonun yerinde, taş, tıı Oatftoe 
kalmımıttı. 

Annesi de sefalet içinde öl· 
müe, erkek karde1Jlerl aekeri 
mekteplere alınmıı, kızlar da, 
Çarın himayesinde Smolul ena 
tltilsOne yerleıtfrilmfıtl. Kate· 
rlnlo mHI ile artık hiçbir ra· 

1 

bıtaaı kalmamıı demekti. Ve, 
m0rebblye81 madmazel TrepO· 
ye de tabii izin nrllmlıtl. 

Mddlre devam ediyordu: 

- Nade1Jda Georclenoa Ro8 
ıovekl, coğnfyada bfrlnct, bal 
ve harekette c:lll birinci.. Ka· 
terin Mihailovna Dolgorokl 
Franııızcada birinci. Bıl n ha· 
rek':ltle llODUDCD .. 

Bo anda imparatorun yftıd 

dtğlell ve : 
- Katya mı? Nerededir? Df. 

ye sordu. 

Madlre cenp verdi : 
- Sıranın tlİI Udoclal. Ka· 

terin. çıkınız! 

Çar, grnç kıza doğru dns 
tane bir tkl adım attı; kaske · 
tini elinde tutarak : 

- ~en, sen mlııln Katya? 
Vay .. Gftztl kız .. Tleplovka IJa· 
tosunun mnl şeytanı.. BGyd· 

m0111fto! Kaç yaşındasın, şimdi! 
dedi. 

- On Oç yaeıodayım, hıı 

metmeap! 
- Fakat, yGzQn biç dtğllJ · 

memlo! 
- Tabii . Bto her zaman 

efharl alıyanızın kumandanı 

değil miyim? 
- Evet .. 

dan daha 
aeolndlrI 

Evet. Her zamıo· 
ziyade bo nzlfe 

Çar. ıoi bir hareketle kızın 
çenesini okşad•, diğer eıtle de, 
Katya'oın gftzel eaçları Ozerlne 
haaea alayı mlrılJy kasketini 
koydu! 

Katerln, baeına kaekd konar 
konmaz. tam bir aeker gibi 
ııelim vaıiyetl aldı. Çar ikinci 
Alekeandr kahkahalarla gülılü: 

- Bagftn benim yaverim 

olacakııın! R•hat dur! Dedi. 

Denizli"de Kiiltür ,,e içtimai 
dın1 işleri lvi Gidiyor. 

· b k ) k "l "r Jit llimaye gören talebe, partı aş ·anı (1 ve ·u ıu 
(2) ile bir arada.. ~ 

Denizli, (Özel) VllAyeti lerden de yardıDl tel~ 
mlzde 80n yıllarda kült1lr ve kıılarla kabul edil1111A 
mekteptere devam eden tik v., Bogüoe kadar 25 C / 

orta mektepler talebesinden fa takım kltab alıodıl~ 
kir olanlara yardım dava•ı ftze· çocuğa da sıcak ye .ı 

ı.ı 
rinde cok muvaffakıyetli eser· mektedlr. Bu yavru I~ 
ler gördlmektedlr. Bu meyanda kadar yarı açtılar, 1'., 

talebeden yükııek i&ıidat ve ka rumdular. Bu ttib•' 
11
,,. 

blllyet tatıyanlara ydkeek tabell llJ, bftyük ve kıy:::_• , 

vermek imkanı da dGoünOlmek J b J Le~ 
tedlr. Bo maksatler ftzerlnde ll e 0 ll "" 
o~raemak Ozere parti baekanı Bulunan geoÇ 
ve sıyJuımız Hamdi Berk· ıe 
man'ın başkanlığında, kültür sedi üzerinde ~ 
dlrektörii Zfya Boyacıoğlu, avu· .. İnebolu » ••~0~ 
kat Bohi~i Ural, avukat Said elnde ambarlırdık 
Tokat'tan mOrekkeb ( Lisede karmak lçlo ç1tıŞıO ~ 
okuyan yoksul talebeye yardım dao birinin par111•k11 

kolu ) namı ahında bir teeek· mııı kalmıa 0 oeeki' 
B L 1 >! YI "'' kül kurulmu,tor. a &uru , feraceli bir genÇ ~~..rıİ 

yalnız faklrle:l okotob yldlrlb eaelkl aP',J 
çıkardığını • 

glydfrmeğe değU, .kaza ve köy· k 
mızda yazmıştı · 

lerdekt Çocoklarıo lise tahsille· 
rint görebllmelr,rlnl de temine 
çalıımaktadır. Bu maksatla lise 
bioaeı htleallode bir yatı pav 
yonu yapılmaktadır. Vlliyetl· 
mfzde her iş Ozerinde varlığının 

Urla müddelo1110 

dlsedeo ıehrl01lı t1J J1 
millğlnt haberd•' 

cesedi çıkan k••'0 

teshil için araştır..., 
. 1 

da buna lmkAD bD 

C~eet, zaten kokOIO,, 
l 111••· kısmen parça •D I' 

leımiı bir baldedlt·
1 

göre teehlı edtıedl ,, 
ceelne varıhnıe 

1 
den def nine ınodd' ~ 

Fener 6. 1 Galata- ruhsat V!!rlh11lıdt· ·4' 
dan l]rl• 

ve çalıemaeıDln izleri ve uerlerl 

gözüken parti baıkanımızla kül· 
tilr l11lerlnde devamlı mesaisine 
ıahld oldoğumuz kOltOr direk 
törG tebrlke lAyıktlrler. Yal· 
nız vllAyet df'ğil, kaza ve köy· 

Ve Katerin. eli hayali bir 
kılıcın kabzealnde, başında da 

f mparatorou miralay kHkell 
kulHklarına kadar geçmiş oldn 
ğu halde çarın arkaeından yQ 

rümeğe başladı. 

İmparator doruoca, Katya da, 

işinde alıekın bir yaver gibi 
duruyor, .ve topoklarını blrbl· 
rine vararak hazarol vaziyetine 
geçiyordu! 

Kazların sırasından çılgın 
kahkahalar yilkaeldl. EostltQ 
mftdftresl v.., öğretmenler bu 

n~lyet kar1Jıeında ne yapacak· 
larıoı şaşırdılar. Fakat, bdtOo 
Rosya'nın b4kloıl ve ayni za 
manda mdeaaesenlo hdmlel olan 
çarın bu şımartıcı hallne aft 

kuttan başka yapacak bir le 
yoktu. 

Katya'nın cidden hoe vızf . 

yetlerlnl gözucu ile takip eden 
ları 



Yeni Halkevleri Açıldı 

Halkevlerimizin Y ıldönümü Bütün Şerefine Ziyafet .. 

·Memlekette har~retle Kutlulandı. 
Moskovı 24 (Rıdyo) Pa 

rİıten ill'aen Rus erUoı har· 
blyet amo,mlye retsl M1teıal 

Tohıcefıkl, Fraaeı'nıo Mosko" 
elçlıt teralıodan 9eref ine veri 
len ıfyıfette buluomuıtor. 

- Baıtarafı l inci sahifede -
~ıd 11ylnı A .al Doğan; Mınt 
ıı bılknl tôrenlnde bulanı· 
rık bııkanhk ettlAlnden teb 
rladı hılke•I töreninde bolu· 
nımımıttır. Çok parlık olıa 

törende hılknl Gyeltrlnln ıeı 
kit ettikleri orh•ln kola 86zel 
P•rc;.lar çalmıfbr. 

Giadaa yıpılaa ba tôrendea 
h1t•ı geceleyin de ıemall kola 
tırafıadaa (Akın) plyeet temeli 
tıdllmıe n gençlertmlala mu· 

'" fıklyeal ıl• ıılıamıttır. 
Bı'kntnta koroloe yıldönd 

1111 tehrlmlı hılknlade çok 
lemta, çok 11mlmi n iyi geç 
•ittir. 

Ankara, 23 (A. A) - Hılk· 
e•lertnln karalaeanan yıldö 
•ima •e yealdea 33 Hin ıçı · 
~ııı bagan Ankara Hılknlnde 
Y•pılan bayık bir toplıall ile 
katlalıamıtllr. 

Törene lıalkl61 mırıile bıe· 
ı ...... 1t •e ona C. H. P. genel 
ıekretert Receb Peker'ln 11k 

ilk •e ıarekU alkıtlarlı brıı 
lıaıa 

ıçmı ec1ylnl takip el· 
11ılellr. 

Ondq eonn Balknlert bıt 
kını Natı Aıaf K.aaıa tarafın· 
dın •edlen ec1ylnde· Bılkn 
J ' erinin bıt1rdıtı itlerden •e 
berine aldı~ı bayık •Hlfeler· 
den bahaetmlttlr. 

bltla blk6met 114'rt ıelen · 
lertnln •e blababk bir hılk 
kGtleelnln buır bahmdaıa ba 
10P1•atı progrımınd• balanın 
koa1erı B•lknl n gençlik 
dokatftın filmi, gerek meıaa 
•e gerek fllmln 4üara Balk· 
nt •tOIJ•lerlade lauar.._11 
0 1•am ldbtrUe olu kıymeti 
dereceal de qeYrlll,lacle gftlte 
tllmiı olın moqf f•kıyet blyOk 
takdirleri topladığı gibi, llkbı. 
bu •babına çiçekler H ke 
lebekler temllllnde Ya&lfe almıt 
olıa bitin gençler ılrekll 1 1. 
kıtlarla ••rtdumıthr 
SiJke'de: . 

&ke, 24 (Ösel) - Balknl 
Y•ldônthna tGrenl glnd4a ndyo 
•e .Oyle•lerle, geee de mallkl 
kon1er1 •erUerek kaılalaach. 
llalk, bagını MYlaç içinde 
1' .. Uı ~e bGytlk alaka gGlterdl. 

olihli'de: 

Sallbll, 24 (kel) - Bogln 
.. ,, 011beıte balknlmlı batan 
8
•1ibli bılkıaın eoıkon tez. 
hı, 111 lle ıçılmıetar. Hılk ıe · 
'inç içindedir. 
Ahııehir: 

"
1
•tehlr 24 (tlllel) - E,ı 

nılr.ln hırt 
bine b •el yıldGntlml tGre. 
1 1 

ly&. bir halk klalell 
tt '•k etti T 

ile bt 
1 

• Grea, lıtlldtl martı 
1 ıdı. Bana mlte•klp yö 

:.eıdlın karala Dyealaden S.f i 
c.r en ••-• d 
1 • • 11n an Tlrk uçak 
arıadıa ba l 

r L t ıyııar•k geaçUk hı· 
'•etlertnı bl n rer tarthçeıl yı. 

P1l111111 b 
L ' '• aganıa balknlnln •Clha, 
fa el •e •oy11I bakımlarındın 
ı.:d ılır• •e tHhbltlerl etr• . 

1111 

1 
bir ıG1ln •erllmlıtlr. Bu. 

bir llllteıklp, ~eaçler' baglnll 
dl beyram leltkkt ederek yek· 
~etini kallalımıt, bir çmy •I· 

Y•fttl ile tirene ntb.yeı •erll

~lttlı · Gece, ayr.c. ••ami bir 
boplıntı yıpılmıı Ye komite 

1 •ılı.anları tlmdlye kadar yapı· 
1 a

11 
itler etrafındaki konatma 

l•rı ile 0 maman ılAkıınu lop 
••ı·•· d h ' ır. Dıba ınan mlllf 
••ılar Otl 

ı •nmıı, rekalar, dın1 . 
ır Y•pılm•ı •e ba glnla be 

'Q'tııı;ıı 1 t'l I e lil'lllttlr. -.. 

-Akhisar 'da: 

Akhl11r 23 ( Busoıt) - İl · 
çemla Bılknl ıçılıe t6renl bu 
gGn hıllun göolDnden kopan 
bGyftk ıevgf, ilgi ile yıpıldı. 

Menıfme, lttlklil muşı ile bıe 
lındı, heraretll ıöylnler nrll
cll. Ve nlmla, llçebıy ıerıfın · 

dan ıçıldı. Tnıharıt dnam 
tıtmektedlr. 

A cıpa yanı' da: 

Acıpayam 23 (Boıoıi) -
Acıpıyım Hılke•lnln ıçılmı 
lôrenl bugQn ıaat onbee ha· 
çokta Denlıll ilbıya nklll Bay· 
al Ye puıl bıık1aı 11yla• 
Hamdi Berkman ve bGylk b 
Jıbılık bir halk k.fttleılnf n it 
tlrakiyle yıpılmııtır. 
Bergama'da: 

Bergımı 23 ( Haıuıl) 
Bılke•tnde toplanın binlerce 
Berpmı'b, nlmbln ikinci yıl· 

d3almlaG coekun bir ıorette 

• katlalıdı. TezıhGrat, baıaa 

har•real ile deHmdıdır. 
T3ren !etlklll mareı ile bıı 

lıdı. Hılk'e•I bııkanı Hahik 
Ôkeren Hılknlerlaln n11ıl Ye 
niçin ıçıldıklar. yolandı, COf 

kan g31tertlere nılle olan ıteell 
bir ıôyln nrdl. 

Bana ortıokul maalllmlerln 
den Kemıl Dığhoğla'nan bal· 
knlerlnln doldardaAn hoilak 
etnfıaukl 3nemll bir mlllh•· 
beli •e llçebayhk bat ıekrete 
rl Rı11 Dlncer'ln ft Her ın el. 
terlerlmlae çektl~miı mtbelll· 
dllbamaaayı blle keadlıi ne 
borçla oldaAamaı Ulu Şef Atı· 
Ulrk'c ıopluluğan bı~hhk Ye 
b.ynnlılıaı bellrteaw hanretll 
•ııabeet takip elli. Anda orta 
okul malltl Gtreımenl Nealhe 
Taylan tarallndae halk earkı 
ları okunda. E•lmlaln ml•lk 
kola tu•fından koneer Y'flldl 
Koçak bayanlu ala11I oyunlar 

oynadılar. gece de glıel •e eA· 
lenceU bir h•lo Yerildi. 
llrla'da: 

Url•, 23 (Ôael) - EYlmlıln 
dGrdlnea J•ı•n• glrtt ıôrenl 
bagCla eotkan teaahıratlı kat. 
lalaadı. T&reae lttlnk eden 
beıylaclen faılı iye, bayram 
nıllellle Ula Ônderlmlı Atı . 
t6rk'e hlAhl,,klır.nı bir kr.ı 
dıbı ıamıe •e kot11I yoluma 
sun yOce ıııkçııı partimiz ge 
nel ıekreterl Recep Peker'e de 
ıontıaz .. ygıl1rını ıanmoıtar. 
T urguılu 'da: 

Torgoıla (Ôael) - Turgut· 
lomuzda bugao bılknlmlı bQyOk 

bir h•lk kGtlellnia ltılraklyle 
açılmıet1r. TGrea cumhuriyet 
meydınında betlamıttır. ilçebay 
Said, parti betkanı Cndea Ok 
dem, doktor Seyf 1, öğretmen 
Tnflk ÔalO tınt.ndan hitabe 
•e ec1ylnler nrllmlı•lr. Töreneo 
p1rlık bir eekllde geç Yıkte 
kadar bılknlnde dnım edil· 
mittir. 

Akeam dı, d1tal Ye aarnı 
tarlı lttlrlk flden bayak bir 
blıbahlı: muucebeelade, bu 
koltar ya•ımıaın ıçıhtı katla . 
lınmıetır. E•lmlılo ıçılm111 
Tarpnla'aun yardlner bılkın· 
da •~•• bir ınlnç ayand1r
mıthr. Gece laalknlnln ıçllıeı 

terellne p1rat tarafladaa pır· 
lak bir balo •erllmlt Ye bıl 
knlnla bCltln iyeleri bılodı 
baluamaı, eııenmltlerdlr. 
Nazilli'de: 

Numı, (öael) - Hılkevle 
rlnla 5 inci yıldöaGml hayra 
mını kutlalımak fçhı Hllll 

h•lknlnln bQyGk mG81mere 
salonaodı ıoplıoan hılk, radyo 
ile Aokara'dı söylenen nutuk 
ları dlolemlt ve ondıo son11 
hılke•lınln haaırladığı zengin 
programın tatbikine geçilerek 
tôrea hGyGk bir tntJaam n 
kn1Dç bınıııı lçiade aaoı er 
dlrllmletlr. 

Bnyaklere ıazlm telyı:ııları 
eonalmuıtor. 

Mtımleket derin bir ıftrar •e 
heyecan içinde gGzel dıldlı:alar 
yaeamıktıdır. 

Tire'de: 

Tire, 24 (ôzel) - Halknl 
mlzln yıldônftmG binlerce yurd 
d•ı•mızın lıtlrakl ile •e coıkun 
te11baratlı katlalınmıe, btlyGk 
gan, eıaıh •e topla bir ıekildc 
Y•tıhlmıetır. 

Avrupa En
dişe Ediyormuş. 

Parlı, ~M (Radyo) - Franı 
dô Bordo gazeıeıl, Almanya. 
nın ıllAblınmı f11llyetlnden 
dolıyı Anupı'da •e bllh1111 
lngllterede derin bir endlıe 
bakım ıGrdngına yHmıktıdn. 

Monpelye'de çıkan Ekler gı 
ıeteel dr., Almınyı'nın metot 
dalreılnde •e mllemadlyen 
ıllAblınmıktı olduğuna .,e 
lylllkle olmıdıkt1a ıonra etki 
mGıtemlekelerlnl aorlı ılıcaAı 
nı yazıyor. 

Fliiuden 
Parlamentoda 
izaha ı Verecek 

Parlı 24 (Radyo) - Yuın 
(bugln) toplanacak olıa FrHıız 
p1rlAmenıoıanda M. Iı'Janden, 

ozan beyınıttı balanrcak Ye 
Raı-Fransıı pıkh etrafında 

laebıı vererek pıkhn t11dlldnl 
lıtlyecekdr. 

Belçika 
Ordusu o un 

takviyesi mes'elesi. 
Brftkeel, 24 (R•dyo) - Bel 

çlkl orduıonan ıık•lyeel için 
lııtenilen tıhılaahn •erllmeılnde 
ıoıyıllıt 11ylnlar aleyhtardır. 

Harbiye nazm generel (DoHı) 
ha meı'ele hakkınd• elmllll 
bir mGaakeıı ıçılıcı~ını &Gy· 
lemiıtlr. 

~ 
Zayi 

Saltınbl11rd. latuyon cba· 

rındı korula zeytlnyagı n 

pamuk fıbrtbmın tıeımı .. tı 

olduğa 1663 aamırah m11fl 

yet robutnımetl aayl olmattar. 

Yenlıfnl alıc.tımdın eeklılnln 

kıymeti k•lmadılı ll&n olunur. 

Hıkkı Bllcıoğlo 

lzmir vakıflar direktörloğnnden: 
Sola mezardı ktln bGyGk Ullln d"poeondı yıpılıc.k 1500 

lira ketlf il tamlııt 15·2 936 tarihinden ltlblren 15 gOa mlddetle 
ıçık •kllltmeye toamaıtar. lbaletl 2.8.936 puarteal glal ••I 
15 te tamir nkıflu dlrektarlattlnde ıoplınıe1k komlıyoa buaa· 
nanda yıpalacaıındıa llJekll olanların o gtln ıaat 15 te lhıle 
komlıyonanı mlnaaatlan n teraltl ögreamek Qsere bergla H· 

kıfllr dtrektGrllll•e mlncutluı illa olunur. 20 25 29 407 

Devlet demiryollarından: 
26 ·2· 936 çaroamba g6nQ Alt 9 dıa lllbarea ltletmemlı 

Al11ne1k ambar lar1 içinde 170 çaYal mlkt1rında mabtellf clnıı 
tdpnkh Ahire ile 29 ÇUYal incir be hardı dell•llyeal ve bele· 
diye roıama :ıhcıya alt olmık lzere açak artuma ıaretlle il· 
11lacakaır. 470 

lzmir muhasebei hususiye modo
riyetinden: 

İdarel huıaılye akarahcdın olup lımlr'de Beyler 10kegınde 
Anı mektebi ala.adı Ula 35 eıld namıralı dGkkln 3 ıene 
mGddetle kirayı vullmek Gaere 20 ·2 · 936 tarihinden lllblrea 
5 ·3 · 936 tıtlhlne kadar 15 gaa· mOddetle artırmaya eıkanl· 
mııaır. K.truına tıllp olıaların lbıle gftnQ olın 5 ·3· 936 teri· 
hine ma11dlf pertembe glnl 1111 10 da depmılıolırtle enclmenl 
vilayete marıcaıtları. 4 73 

Mllll emllk mldGrllllnclea: 
Doeyı: 

21 Blrl!'cl kordon baltkbane alhndı 
dtlkkln. 

tlç eıkl namırah 100 

22 Buranı TGrkmea ıokıAındı 69 eıkl 3 yeni N. lı ev 24 
23 Karıntlnı Hpur lekeleel 50 
24 KôprG Hpar lıkeleal 25 

Yakarıda yezıb em•tlln bir ıt4lnellk ictrl111 mluyedeye ko· 
11alma1tur. T•llplerln 9 ·3· 936 p11ırteıl gana eHt 14 te Mlllf 
emlU 111GdGrly~tlne mGracııtlıra 440 

Ziraat bankası lzmir şubesinden: 
Ktllmcller ç11eııında ıalahından mGfrea 18 numaralı kııımda 

klla Gç mı&11ı •e anrreıtoln bir eeueltk klraıı ıeık artt.rmıyı 

çıkerılmıetır. 

Artarmı 12 Maft 19:36 pereembe sına saat 15 de olıe1ktır. 
ısteklllerln o gGa bınkemıu mOracaılları. 28 25 460 

lzmlr Emlikl Milliye MCldlrlyetlnden: 

1 LAN Lira 

4 tıj No. h '50 131 

636 

71 

571 

872 

849 
91 

395 

394 

159 

480 

476 

643 

64.0 

Bucı ııığı mıbılle reddllbak ı. ' eıkl 
Urgir dGkkla. 
bornnı merkez ı. 55 eald 75 yeni 91 taj No. lı 50 

12,95 metre murabbaı ar11. 
bayrakh buranı c. 55 No. lı iki odı bir mutbah 900 
bir uıhk Urglr e•. 
baranı çuutbııı eıkl H tıj 55 .No. lı 22,27 metre 850 
morabb11 dGkkta 1r1111 ile etki we ııj 57 No. h 
4 odıh bir maıbıh koridor a •la bıhçeyl mlııemil 

bir btlı ev. 
burnnı mınav kuyu çfagene me11rhAı mnkllde 450 
3 debr 676 metre bağın 4,5 blHeel. 
a~peclk plrlaı cıkmaaı 1766 metre tarlı. 
baca yukarı geni• ı. 26,2 No. lı dakkln. 
k~rtıyılı:a ılıybe1 . ıft11n e. 17 eıkl 29,l tıj No. h 
155 metre murabbaı (ır11 . 

500 
150 
160 

karııyıb ılıybey ıGzan ı. 21 eı .. 1 29,3 tıj No. la 150 
111,50 metre m.arabbıı aru. 
bıyrıkh mandlye c. 27 No. h 2 odı arılık mat· 800 
bıb ulaya mGıtemll n. 
taran menemen c. 2 eelı:I 93 tıj 2 odı ıofı mat· 400 
bıb alık nlayo mGetemil 90,09 metre murabbaı n. 

turan menemen c. 4 e1kl 92 llj 2 oda ıof• afak 300 
uluya mGotemll 43,89 metre murabbıı me11hılı n . 
barnıH merkez ı. No. 21,23 eıki we tıj dGklı:la 400 
Ye 9 eıkl 21 tıj N . h bir oda bir matbıh koridor 
nlo kuyuya mletemll 199,52 metre manbbaı 

me11hılJ CY. 

tar111 ılmendlfer c. '7 ve '9 No. h bbHhıne 650 
n kabYehıne ır1111. 

'29 blyrakb weftıll ı. 8 olı:I No. h 1 odı 1 mathlb 400 
nluya mlıtemll 80,01 metre manbb•ı n. 

2 b 200 446 tepecikte tepecik ı. 2.2 eıkt 151,5 metre mart · 
bıı ar11. 

4~0 darı&ıç par•lıkaprl ırımtay c. 190,61 metre ma· 700 
rabbıı meAbıh 116 •e 118 n n dlkkla ıreıları. 

398 karııyıka alıybey mimar alnın ı. 7 etki 9 ııj 350 
No. la 573 metH murabbaı ar11. 

179 baca mecidiye c. 3,17 o. h dlkktn. 250 
680 baea lf'i• lçkayalar c. 9 No. lı 4'2,32 a1eıre ma· 500 

rabt.ı ane. 
Yukarıda yaaıb pyrl menkuller on gla m6dcletle arlbmaJ• 

konalmattar. Ihaleıl 12,3,986 latlhlade pereembe glnl .. , 
14 tedlr. S.bt manb111nn gayri m6badll bonoea iledir. •26 

l.mlr Emlaki Milliye MldClriyetlnden 

433 

468 

430 

195 
100 

46 

817 

565 

Mbayede kepalı urf uıallledlr. 

iLAN Lire 

Daragıç trtm••Y caddeelnde 128 eıkt 84 tıj No. h 1000 

dClkkta. 
danAıç trımHy c. 117,119 eekl No. h DD fıbrl · 7600 
kuı altıda bir hl11eıl. 
d1rığıç ıramHy caddeılade 121,l~S eald 91,93 ııj 7600 
No. Jı deponun 24 hl11ede 7 hlueal. 
blyrılı:h baranı c. 81tı oda eofa koridor nla kaya 1500 
aulnmblyı mGeıemil 107 eıkl No. h n. 
kartıyıka barbaroı ı. 35.39 No. h ima. it>SO 
bıyrakh kınery• ı. 4 od• anlık H muıb•hı mit 1600 
temU 8 eıkl No. h n . 

tepecik ıClrmeli n leyli ı. 68,9,11 n 70, 7i eıkl 2000 
68, 70 tıj No. h 7 odı koridor maıbıb we Hla 

dlkktn ıre•ıı . 

tepecik itle Hkızlılar ılrraell ı. 4 No. h ıhır 3 No. h 1650 
kıbtebıne. 

tepecik ıkeam ıohtındı 4t we 4 4, l eıkt 56 yeni l 000 
-.e ağı ı. 18 No. lı dlkkln ,., odı Ye mlııemllltı . 

ıaran menemen c. 164,94 No. lı d6kUn n 165,94 1650 

No. h e•. 
,. 73 19· 36 No. lı 4 od• koridor 2250 "' tar1n menemen c. o, 

matbıb ıalamba bahçeyi mlttemtl "'· 
306 baca tedlk flkreı ı. 6 odı matbıb kiler .e bah 1200 

çeyl mlıtemll l 7 eekt 3 aaj : No. b n · 
885 boca lflA• belediye c. 9 odı ıofa koridor .ant· 10,000 

blb balkon ve bahçeyi mClfıemll 44 eıkl 34,34,l 
yeat No. b n ve dlkkln. 

798 buca lıtuyon c. 5 ocJı kôtk H ulaya mGetemll 1260 
102 eıkl 94 yeal .No. lı nla 48 ıeblmde 8 1ebml. 

667 bae- lıtııyoa caddeılnde 7 oda linç• maıbab H · 10,000 
lu ve kayaya mlıtemll 21 eıkl 57,81 yeni No h n . 

457 alAncak meaadlye c. 1239,92 m~tre manbhlı 5000 
184 No. h ar11. 

330 alanca~ meeadlye c. 687,28 metre murıbbıı 192 ~800 
No. b tıbrlb ar•ıı. 

419 08mul7e mlrkellm bınındı 12,16 H 12,17 No. h 1200 

dGk•talar. 
462 ke11ıae puır1ndı 43 ukl 31 yeni No. h dükUn. 1250 

Yakar1dı yaaıh menkaller on gln maddede ırlhl'mayı konul 
maııar. Ibıleıl 2,S,S>S6 pıurte1I ılnl Hlt 14 ıedlr. S.llt •in· 

h11ır1• ,•yrl mGbıdll bonoea Hedir. '15 



ÖKSÜRENLER 
lutlaka (OKAMENTOL) öksürük 

tekerlerini tecn1hP. .. ({iniz .• -='= -~ 
~ 

..Q 
~ -. 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLUl\I Lambalarını 

~atıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambalar emsallerine tıisbelell yıi:.de 

20 daha az sar) iyatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
da ödcye.ceğini: ilk falıırn ile kolayca anlı

yocaksımz. 

•ı1111111m111111111111111~ Dok tor _.11111111111110 

_ A. Kemal Touay 
3: Bateriyolog ve bulaşık, salgrn hastalı/dar müıohOJS"' "'
= Baemahane istasyonu kartı111ndaki dibek sokak baııad• SO ...... = lı e_y ve muayenehanesinde sabah ıaat 8 dan akram eaaı 6 • = baatalanw kabul eder. fi 
- Aldracaat eden hastalara yapılmaaa lizımgelen ,.ir 1~1' = miboekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmıllloa ~ 

~ M. Tevfik Bay kent 
~ i'Jekttrlk. •~lefon mılzemtı deposu vr. o r. opera 10•• r A .,1• f Ya re 

= rdlen Pnomotorake muayenehaneAinde muntazaman yapılı'· 
illllf llllllllllf fllf lllf fllllJlflflflllf lf llllf lf lllllJlllllllll Telf'Jfon: 41 I fj il 

....._ Stemenı fabrikaları m0me88tll a. ' 
t Peşıemalcılar 77-79 Telefon .13.12 Merkez Hastanesi OperatörO ~ 
>~ t. Baaıalarıoı her gün 15-18 e kader ikinci B~yler ıok•d~ı ·' -o \ 'C Pürjen ~dlıab ıo en üstün r mOzaytde ealoou kerşında 78 N.lu muayenrbaoeıılD 

bir muehil şekeri olduğunu f'dtr. Tflılf'ıfon :l:lCJ;l 

~ ~~u;:i;:·:ı·:; ~ ~~:~·
1

~. ~::; 11111lfll11111111111fiinı11111111111 Ulll llllllf lllll l l llllllflllllfllllllllllllllmlflllll 

1!-!~~~~~~~~~;~:!~~,!~!~!:!~!;~:~ru~r~e~c!·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dr. Zekii Tarakçı 
/il llllllllllll lllllllllllllllll 1111111 i\lerkez hastanesi Dahiliye Mütehassıe~ 
- ,_1111 = ~JH H A'r _ İkinci Beyler ıokağı Tıırk mOzayede 8ahmu UI ... ,el" 

v = nnmara 45. llastalarını ö~l.-d .. n ;;ıoora 15 den }H e 
- - kabul eder. TELEFON : 3806 

= Balık Yağı •ı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n~111mf m 
____ ._ .... __.......,_________ Non ıeçya'nırı Hu/is Mo •lllflfUllllllllllllllllflfllfllllfllJ ()OK T OH llflllllflllllllflllll 

Ş Y lb>'e ~ Ü ~~;aG~~'7,u~;f,:~'.'iM~;:, 11~ Operatör Cevat AJpsO' 
ikinci Kordonda Horsa civarmclaki kendi biuasmdu 

TELEFON: 2383 ''' Süzülrıu1:. - l\1erkez Hast~oesi (}peratörO 1 --+-•-+---
Hertiirlü (Banka ve Komisyon) Muaı.neleleri Y apıltr. 

Vadesizlere % 4 

l\levduat Şartları: A!t• ay vadt:liy~ % 5 
Bır sene vadehıe % 6 faiz verilir. 

--------
Zahire, GıClm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komisyonculuğu yapılır. MalJar geldi.' 

~inde ııahlplcrlne en mClııald şeraltle avans verilir. 

111111111111111111111111111 1111111111 111 11111111111111111 111111111 il 1111111 1 1111111111111111111 111 1 111111 
V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

OEUTSCHE LEV ANfE LlNlE 
"ALAYA,, npuro 2 marna 

bekleniyor· 6 marta kadar An 

Yeri, Rotterdam, Bımborg ve 
Bremen llrnaolaflıiJI yakllye · 
cektlr. 

ARMEMENT B. SCHULD1'·. 

BAMBURG 

"1ROYBURG.. vepuru 25 

ıubatta bekleulyf'r, Aoverıı, 

Rotterdım, Hamburg limanla · 

una yDkllyecektlr. 

DEN NORSE MIDDELBAVS 

LINJE (O S. AS. SPANSKE 

LINJE) O S L O 
"UANAOEROS.. vapuru J 

martta bekleniyor, lııkeoderlye 

Hayfa, OiPppe ve Norveç lf . 
mınlır1na yOkllyec~kılr. 

AMERiKAN ExPOT LINES 
"ExPRESS .. vepuru 28 oo· 

balta bekleniyor, Novyork ve 
Bıhlmore için yftk alacaktır .. 

Biricik Satıe Y t"rl Alwuoya 'dan avdt:tlr. Haaıaluıoı hr.tgftn ııaat 15 ft ki 
B A Ş D U R A K arHıodı İkinci beyler sokağında hamam karoıııod• 

Hamdi Nflzlıet 4;1 numaralı muayeoehaoulode kabul eder. 
3 s ı:H H A T iiıııııııı Trl•fon' Muoy•neh•n••• :i:ll5 1111111111111111 J,;.I s20 
... 

ECZANESi Harbiye Okulu K. h 

N~A 
d 

dan: ~ 
1 - Bu &f:Dc harbiye olı:uluoı •e ae. bıklm ve ..,u.ı~-~ 

fına mlllt mQdafH nlı:alettnln göetereceğl ottb' ~ 
Tarlı: talebe kayıt n bbul olunıcakı.r. Kı111 fi 
tartları aoa~ıdadn: ~ 

A ) Lteelerden olgonluk imılbanı vererek mtıaD 0-_,.,. 

biye okulona glreblltrler. Bunlardan bir ıeoe ,il 
rıcaat edenler lmıibaneız, iki uya dabı sif 
ıonra mDracaat edenin 11. llıelnden btılıae 

(bakaloryı) lmılb1Dına tabi ıotalarlar. Llıe 

dan gayri, sınıf v" lhtle11 olkulları ve Uıelt~ 
oldukları kaltftr bakanlığınca taıdtk eaU111I~ 
llyet ve ecnebi okullarından meıeon olan 
aı. llıelerln birinde olgunluk imtihanı grçlr ,. 

Tark dlllne lam nkıf olmadikça harbiye okol•~ 
edilmezler. .. 

'f .,. 8 ) Ana vatan dıeından okula girmek letlyeo .ı 
nlnde aıı. llıelerden birinde bıka'orya imtlb•••.,,. 
Tark dlUoe nkıf ve TOrk tabllyeılode olJIJ~ 
dar. Olmıyaolar bir ıeoe zarfında Tark 11bl~ 
Çf'Ceğlne dair bir ııenet verirler. (Bir ıene • * 
bllyeıiol değlttlrmlyeoler oloreı okul 111tJr•fı 
rlnden alınarak okuldan çıkarılırlar. } ,. 

C ) Jeıeklller ( lfi) yaeını bltlrmlo n (23) 1 .. 1 

~irmemlo olmak. 
O ) Ünlverııltede okurktn ae. hakim ve 111uıllldl 

hıılyeo talebeden birinci ıumfa girmek lıdYt (~) 
yukarı (22) ikinci ıınıfa (23) ftçilocG ııaıfa 
larını bltlrmlo olmılırı lbımdır. eli• 

E ) Vilcudunua ıeoekkftlaıı ve ııhhııı (tam teeek._ 

JOBNSTON V ARREN 

L1NES LIVERPOL 
"QUERNMORE,, vapura 28 

oubaua beklenir, Uverpol ve 

ve Auverateo yDk çıkanp Bor· 
g11, Varnı n KO!leoce Uman 

larıoa yok alı!eıktır . 

ollıuı~ 
eıhhly,.ce yapılan muayl'!nede) orduda ve bel 
faal blımeıe mftıılt buloomık . il fi 

F ) AhlAk ve ıeciyeal ve alleılnfn hiçbir fen• b• _,., 
oöbreıler tıahlbl olmadı~ına dair vesaik göıter 1,~ hında okul K. lı~ıocı muhtelif kaoallırl• _,,-:. 

Fratelli Sperco 
\'apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

,,ORESTES" veporu 22 oo 
battı beklenmekte olup yGkO 

na ıabllye eulkten sonra BUR 

•AS· VARNA ve KÔSTENCE 
llmaoları için yok alıcakhr. 

"UL YSSES" 24 şubatta ge· 
lfp 29 oobaua ANVERS, ROT· 

TERDAM, AM~TERDAM ve 

HAMBURG llmanlıırı için yak 

alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LlNli.N 

"VINGAI .... AND" motörCl 20 
tohıuı ROTTERDAM , COPEN 

HAGE, DANTZIG, GDYNIA, 

<;OTEBURG, OSLOve iSKAN 

nJNAVYA llwınları için yftk 

ılıcaktır. 

"iRLAND,. motora 28 fU· 

ballı gelip ROTTERDAM, CO 
PENBAGE, DANTZIG, GDY · 
NIA, GOT8URG, OSLO ve 

ISKANDINAVYA llmıoları için 
yok alıcaktır. 

SERViCE MARITJME 
ROUMAIN 

.. AL8A JULIA" vap14ru 23 
tubaua gelip 24 oubaua MAL 
TA, MARSll~YA, ve BARCE . 
I .. ONA için yük alacaktır. 

"PELEŞ.. vapuru 20 msrlla 
gelip 21 marna MALTA, MAR· 
SILYA ve BARCELONE için 
ycık alıcakhr. 

Yolca ve yftk kabul eder. 

llAndakt buekeı tarlblerlle 
navlunlardakl değlşlkliklerdtn 

ıcenta mea'uliyet kabul etmez. 

Fazla ta(ıllAt için ikinci 
K.ordon'dı Tahmil ve Tahliye 

bln111 arkaa1Dd1 Fratelll Sperco 
vapur acentah~ına mOracaıt 

edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 

Olivier vEŞDrekası 
Limited 

Vapur Acentası 
ndell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
TUE ELLERMAN 'LINES LTD 

11FLAMINfAN,, vaporo 

mart Ltverpool ve Svanıcadan 

gellp tahliyede buhmacak. 
11TRANTIO., vapuru 15 mart 

Londra, Bol ve Aoverıı'ten ge· 

llp tahliyede btılooacık ve 

ayol zamanda Loodra ve Bul 

için alıcıkıır. 
11TBURSOu vapuru ~2 mtrt · 

ıa Ltnrpool ve Snnından ge 

llp ıabll) ede bulunacak. 

DEUTSBE LEVANT~ LiNiNE 

"ALlMNIAN,, vapuru fi mart 

H•mburg, Bremen ve Anv"rıı · 

ten gelip tahliyede buloııacak . 

Not: Vorot tarihleri ve va· 

pur lılm(erl fizerloe de~lolkllk · 

lerdeo acentı mea'ullyet kabul 

edilmez. 

L üliS ... Sabunları 
Ü M l D L k fıbrikaeıoın Ü S 

SABUNLAHJ) dıy1nıklı, kollaoıolı ve 
blleıtlzdlr. Her yerden arayınız. 

Topt<w ı·e perakende .mtış J'f>ri 

Omid fabrikası 
Telefon 3047 Keılıoe p111rı -

• 

tahkikat netlceıl m6&het çıkhğı taktirde okol• 

kabul olunur. Mf'nfl zuhurunda lııe kıb0~,.., 
MOracHt edenler bu hucuıta hiçbir hık ıılt 
namazlar.) , 

2 - Bfrlncl maddedeki oarıları halı olıolard•" ılr.;J 
bulunanlar her ıene Mart baoındın Te1111P11i. ~ 
kadar dogrodın dogruya harbiye oltulo ,,....~ 

lııaobul haricinde bulunanlar bolunduklır• ~ 
bilyOk 11keri K. nına veya aııkerllk eubetl ~ 
en geç Temmnz nihayetinde harbiye oknloO ;ı..
cak vr.çhlle letlda ile mDrıc111t ederler. fıddl 
~ıda yazıh U~ıt ve veılkalarını bağlartır· 

• ) NOfuı teıkereııl veya mu11acldak ıorett. 

b ) MQ111bu1111 tam bir heyeti ııbblye tarıfıod•0 ı,r' 
ııhhıt ve aşı veılkıları (a~ı vesikaları ohn11•0 

hekimlerce •eı yaphrılır.) •' 
e o 

e ) Mezun bolondo'-u okolon oebadetnameııl • 
rece'-! reıml bOınDbal kağıdı. .,.,,, 

d ) Okula kabul olunduğu takdirde aakerl k•1111 11~ 
ltr ve tallma•ları tamaa.en n ayoea kıbol :diı 
velleloln ve kendlılnln birer ıaabhad ıe• '9 
uyku halinde gner, sidikli, bayılmak •; 1,ıl' 
ha11alığıoa mftptela olmıdılı:lar1Da dair t•1 P 
rlnln tubbGtnam~lerl. ..~ 

ırOJ' Bu gibi h11tahklardan blrlle ok.ula R td•' 
malül oJdu~u bllAbare ınlaoılan tılebe okll 1111 ,S 
Ve o talebe için earf edilen bGtDn ..,,ır• 

9 ı11mlo enlrlllr. 18 21 ~6 2 


