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Graçyani'nin Cicika'yı aldığı haberleri yalandır! ---- Ingiltere Milli 
Modafaa Kanunu ___ , .. , .. __ _ 
Deniz, ha va, 
kara kuvvetle-

Pariı·ıe Bazı Temadar Kızıldenizde Abluka Faaliyetinden 
De Vazgeçmiş Ve Gerginlik Geçmiş Oışbakan BugQo 

Maamafih Italya Gene Soruyor! Söylev Verecek! 
Rus, ltalya elçilerile 

konuşmuştur .. 

•' ·~· . 1\. ,... . -, . ; ·ı. . ' l 

l11gili: dorıa11nım1 .. 
Londra, 25 (Rıdyo) 

A vem kamıraeındı nrllmlt 
olın ıoa klrarludıa bıhıederı 
ıly11ıl mıhfeller; laglllı anı 

ntao f lloıonoo Akdenlı'den 
tedricen çekllecetl mGtıle11ın 
dıdırlar. ÇGokG Akdenlı'dekl 
gerglollk 1rhlı: tımımea 1111 
olmuatur. Kıııl denizde leıll· 
yette bulonın Uzık tlfk f llo . 
ıu dı Bonk Kongı ndeı ede 
cektlr. 

Aden'de balanın dört dtnlı · 

ılh gemlılnden llı:lıl lıkende 
rlye'ye, dlAer lklel de Bonk· 
Kongı ghmlıtlr. Ba tedbirler· 
den, lnglllı'lerln Kıııldenlı'de 
ıbloka fıallyettndea taıgeçtlk · 
lerl ınlıtılmıktıdır. 

laglllzlerlo Kotac101 tıyy11e 
nıkllye gemisi ile ReaOT dı il 
DHh tamir edilmek Gzere Loa· 
dra•yı Ç8ğırılmııtır. 

Londra 25 (Rıtdyo) - hılyı 
hnlulmeıl, Loodra ıefaretl n 
ı11111le laglllı barlclfe bıkan· 

bir notı dıba 
nrmlttlr. 

Bu notıdı: 

••ldgfüere hGkômetl birinci 
hılyıa not11ıaı cnıb Termit 
dtğlldlr; hılya bGktlmett Ak 
deniz te~anada hakkında ısa 
hat letemlt fakat bu buıaıtı 
temin edici bir cnıb ılmımıt 
lir. hılya hGk6metl, Akdeniz 
deki laglllı donıamaeı bıkkın 
dı hıkkı kelAmını mabaf111 
etmektedir " Deallmektedlr. 

Loadra 23 (Rıdyo) _ Par 
IAmento mehdili, Yaılyetla 
lnkltafındın memnun değildir. 
ÇGakG •niyette ten•lr fe 
tanlh haıale gelmemlttlr. 

Eden'la nutka mGpbem ad· 
dedllmd:tedlr. Z.-crt tedbirlere 
tlddetle taraftar olan M. Braı 
•lk bu defa aıba mutedil gô 
rGnmGtUlr. A Hm kamıratındı 
a1lıtmı meyli dabı bakim 
bir bıl ılmıthr. 

Parlı, 25 (Rıdyo) - M. 
FIAodeu dfta ltılyı•aıu Ptrlı 

ıeflrlol kabul etmlt Ye bandın 

ıonra da Ruıyı'nıu ıef irini ka 
bul etmlttlr. 

Parlı, 25 (A A) - Kıbtne 

ıoplınhııadan aonra M. FIAn 
den So•y"t blJGk elclel M. 
Potemkln't kabul etmlttlr. 

M. Fllodea elçiye yarlD mec 
llaıe F11nıız SOYyeı ıadla1ma11 

nın ı11dlkl mftoıetbetlle lrad 
edectgl aatkun 
blldlrmlttlr. 

iDi bılltrını 

M. Flanden 
Pertı, 25 (Rıdyo) - Bugaa 

toplanın kabine, meellıte lrad 
edee..At aatak bıkkındı M. 
Flladea•ıa lsabıtıaı dlolemlıtlr. 

Kıblne ayal aamında yeni 
latlhıbat lılerlal de tetkik el· 
mittir. lntlgıbıtın 26 Nlunda 
olıcaıı 16yleamektedlr. Geaenl 
Moren de badad ıehltlerlnla 
netlceılol l11b etmlttlr. Kabine 
GaDmGıdekl Perıembe gQnO 
ıoplınıcakıır. 

Yeni bir şayiaya göre Ha· 
beşislau gene paylaşılıyor! 

Hatta, ltalya, Necaşi'nin 
Fikrini Yokluyor! 

~--~----------
ltalya'dau Başka f ransa Ve lngil· 

tere've De Hisse Varmış . ., 
----------Londrı, 25 (Radyo) - ettiği blldtrtlmekıtdlr. Aacak 

Hıll hazırdı devfeılerce tr tklk bu lc§ebbaı!er reamlg olmıyıp 

edilmekle olın yeni ımtb pro ıımımen huıualdlr •e bir ae· 

jeal, Romı mebaf ilince mfl11ld ılce elde edllemeıee, ~ıylı h · 
kartılınmıoıır. halya'nın bızi bllloden olarak tehlb edilebilir. 
huauei eıhılyetler ıuulfettle Taeumr oluoaa sulh planı, 

ıulb vartları bıkkındı Hıbrı ltılya · loglltere · Fraoı11 arı · 
lmpar1toruoun f lkrlol lıtlnızmç - Sonu 4 11cii sulıifi~dt> -

Bu ne kDstahhktır? 

Dün Bir Talebe, Mualli
mi ve Hademeyi Vurdu! 

, _________ _ 
Hildise muallim mektebinde geçmiştir. Yara
lanan, lzmir'in çok sevdiği ıııuallinı Reşid'dir 

Muallim mektebi binaaı 

Dan eabıh K.ıntıı't• Erkek 
muallim mektebinde bir bldlee 
olmaı, onbet gftn enel hık· 
kında lbrac klnrı nrllmlt 
olıa bir talebt; mekteb mel 
dfir monlal Retli ile hademe 
AbdGrrıbmın'ı bıçaklı yıralı · 

mııtır. Bıdf'me Abdarr.hmının 
yar111 •A.rdır. Mcıdnr manini 
Reıld'ln yuıluı gö~ıGnde •e 
kolunda lıe de haf lfllr 

Vak'a töyle olmattur: 
ikinci 111111 talebe•lnden 14': l 

tobe.lnde okuyan onıekhı yıı· 

laranda Kılıım, dnımeııhgın 

dın dolıyı onbet gOa enel 
mektepten lhro1ç edllmlt n bııh 

bir mektebe glrebllmeei için 
de keodlılne bir taedlknıme 

nrllmlttl. 
Onbet gGn eni mektepten 

ıyrılıo Kbım'ın; b1111 ırka 
dıtllflDI : 

- Ben mıbvoldom Hayı 

tlmıa dGıelmeılae •e dGtlft· 

ğGm feci nalyetten kurtulma· 
mı imkan yoktur. 

Dediğini eöylemektedlrltr. 
Ktzım; dan 11bıh sınıf er· 

kadatlırıudın QçQ ile mektebe 
gelmia •e kapıdan içeri gir· 
mittir. 
Kbım; koridorda arbdıılı· 

rıadın ıyrllm•t •e madar mo· 
ulal Reıld'la bulunduğu odı 
yı do~ru llerlemlttlr. Kapıdı 

bıdeme Abdorrıhmın hıJlon· 

dugundıo Kbım'ı iç rl bır1k· 
mımak latemlıse de KAiım 
dlalememtı; 

- Herhılde gireceğim Ye 

ıeo btıulm lç~rl girmeme mınl 
olımazıın. 

Demlıtlr. Bu ıôıler Qaerlae 
badem,.; çocuğun fenı bir mık· 
11111 hareket ettiğini anlar gibi 
olmut, lı:eadlılnl içeri bırakma· 

mıttır. Bonon Gserlne Klıum 

birdenbire bir bıçık çıkarmıt 
- Sonu R ncü sahi/ede -

Kutuluk Keresteler Me
selesinde Hakiki Vaziyet. 

-----------HokOmet Yaptığını Biliyor, Ne Ta
cir, Ne De Fabrikatörler Aleyhi· 

ne Bir Hareket Yoktur! 
~-~---ı~----

Son gDnlerde bir g11ete, ko · 
ıuluk kueetrler itini bıbıı 

mnsu ederek, gtl.yı Tulı llmhet 
ılrkete lmtly11 terlldlAI n diler 

tacirlerin bırekeılerlnln tıbdld 
olanarak yalnız tlrketln lıtlfı· 

deelnla temini cihetine ~ldlldlAI 
- Sonu 6 rncı salıifede -
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Istanbul 
- --.. ··---

Gazeteleı inin 
Başyazıları 

f stınbol, 25 ( A. A. ) -
Petrolun aon zamanlardı kesp 
eniği ehemmiyet, gazetelerin 
nazarı dikkatini çekmektedir. 

Yanue adi, (Cumhuriyet) de 
memleketlerin başka memleket 
lerden temine mecbur olduğa 

iptidai maddelerin çoklogunı 

Yeyı 11lığına yarar poleılkılı 

rında harici letlkımetlerl bul 
mığı çalışdıklarını eöy il yor ve 

mlHI olarak petrol ihtiyacı kar· 
tısında İtalya ve lt'ransaoın 
maıkal vazf yelleri ne learet 
ediyor. 

Kurun'da, Asım Us, Celil 
Bayar'ın ikinci beş ıeoellk en· 
dasırl p14oındı Blln'J benzin 
lelne de yer nrllect.ğl bıkkm 

dakf eözlerlnln ehemmiyeti, son 
İtalyan · Habeş harbinde pet· 
rolak oynadığı rolle bir kat 
dıha tebaruz ettiğini :aöyledlk· 
ten sonra kendi kömQr maden 

lerlmlıden n Taveanh'dıld 

Lfoyft madenlerinden benzol 
çıkarmak için tesisat yapmak 
n bu işlere bir an enet baş 
Jımık gerek olduğunu yazıyor. 

Uzak eark yııztyetlnl tetkik 
eden Tın gazeteel, jıponluın, 
lt'rıoaa, JngUtere ve Amerika 
nın dıhllf ve harlcf gallelert 

ar1eında ılmıli Çlnde genlıle· 

me poletlkaaını tatbike baalı · 
mıklı kurnazlık ettlk.lerlul, 
fakat Slberya hododlarıoın em· 
niyeti için Sovyetlerce çok 

nıGblm olan Bopel ve Saim· 
yanı taarroz etmekle de hııı 
ettiklerini eöylGyor. 

logfllılerfn, Habeı itinde 
elmdlye kadar tuttuklın yolu 
değlıtlrerek daha faal bir pole· 
tike tıtblkıaa bıılıdıklarını 

kayteden (Ak~am) g11ereıl, bu 
de~lşlkliğln en hayak delili, 
İngtllı kablne1ılnln Hıbeıletıoa 
pıra •e mfthlmmıt yardımına 

karar \'ermesi oldoğonn ıôy . 
itiyor. 

Son Postı'da Selim Rıgıb, 

lngillz baoYeldllnlo, kendi par· 
tlıl içinde nftfuz \'e mnkllol 

kaybettiğini Oaten ÇemberlAy· 
nın yaptığı bilcomların, Bıld 

'lln e ıaraftar olıntar t1rafındın 

hile itiraz edllmekelzln dinle 
nlldlğiol söyllyerek Baldvlo'ln 
baovckll ve parıl lideri olarak 

aou g6olerlnl geçirdiğini ya· 
zıyor: 

Ankara, 25 (A.A) - 1''ıllh 
Rıfkı Atay, (Uloe) g11eteıılndeld 
"Barış bakkınau adh yaz111ndı 
Tevfik RtitUl Aras'ın Sofyı'dan 
geçerken Bulgar mıtbaatına 

nkt beyınıhnı ltaret 4'derek 
"Balkan paktı, Balkın bölge· 
sinde barışı denm elllrmek ve 
balkan sükğno ile cihan barı 

ıına yırdım etmek fikrinden 

doğmuttur. Birçok dedi koda· 
ları rağmen pıktçılar. Bulgı 

rlıtıo menfaatinin bu esasta 
diğer bılku>lılar menfatılndea 

ııla ayrı olmadıklarında ısrar 

edlb durmuolardır. 

Tevfik Rilşdıl Arar; birkaç 
ıenellk tecrGbenlo ve enteroaa· 
yonıl ftenl polhlkı şartlarının 

bu bnaatl ancak kunetleodlr · 
dlğlnl anlatmıotır. 

Son hAdlaelerle Halkan pık 
tının bulgeUk kıymeti kader 
entern111yonel değeri de art · 
mıetır. 

Falih Rıfkı Atay, dıı ha· 
kaDJmıılı birlikte dônmılş olan 
Kırıbın'ın da Bulgar gazete· 

lrrlne olan b"yanılıoı kaydettik 

1 
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Siz Pakti Etrafındal{i Müzakereler.. Aokan, 
20 <ôzeı)-tt~ 

... Vektleıt le Kaou•0 ~ 
--••H•>--t• .... •••--

Harp Tehlikesi -Var! 
Jetıobul, 25 (Ô.r.el)- Lon 

dra'dın gelen haberlere göre 
son nzlyetler mftnaıebetlyle 

M. Flanden "Sulhu Korumak için Fransa, Bir Tecavüz 
Halinde Rusya'ya Yardım Etmeğe Mecburdur,, Dedi. 

~~~-~~----,~~--~~~ 

A uopı'dı bir harp tehlikesi 
vardır. İoglllı ılya11l mıhfel 
lerl; •azlyetl çok nazik görG 

Parla, 25 (Radyo) - Fran tuğa yolan bir meıhıleal ol tinde, Uluılar karomu mOteca· 
ııı parlAmentoao, bogClo top· doğana ıöylemlotlr. (Pol Baı •iz aleyhine bütun ftye devlet· 
Jınmıı ve Ruı Fransız paktı tld) demletlr ki : lerl harekete getlrecekılr. Sl.ıl 

yorlır. A nm kımarıaındı mu 
ha 'lf fırkalar menıapları, bir 
takrir nrerek M. MoBBollnl-

etrafındaki mOzakerelere · de· - Bo pıkt; bandın eni temin edebilirim ki, Raayı, bize 
vam eylemiştir. Franea'mn dıı ılyaıassnı idare fazlı menaf f temin ediyor, kı81 

Dıe encftmen baekanı (Pol etmlo olan mftteaddld dış ha· bir cftmle ile ıldığmdan fulı 

nln bırldlnln bildirilmesini 
hilkômetten latemfılerdlr! 

Baetld) p•kl hakkında uzun n kanlarımız tarafındın kaleme veriyor. 
earlh izahatta bulunmuı n ılanmııtır. M. Heryo, M Pol Bu pakt genel snaotın e'I· 

\.. ..) Franea'nın dıo alyıa11ındı tat Bonkor n M. Lnal bu pakt nl yapılın gizli ltttfıklar gibi 

Italyan kaynaklarına göre 

Ras Nasibu Kuvvetleri 
Manevrada imiş! 

ltalyan tayyareleri faaliyette bulunuyorlarmış. 
Cepheye sevkiyat da devamda .. 

Mogadlıyo 25 (Radyo) -
Cenup cephesinden ılının ha· 
berlere göre İtalyan tayyareleri, 

Kınala Dorya'dı görGoeo bazı 

Bıbtı kunetl1:1rlol bombardı · 

mın etmlolerdlr. 

Ayni zamandı kAnın yolları 
da tıyyaıe bombılarlyle tahrlb 
edilmiştir. İt•lyan'larlı henftı 
temi! etmemlı olan Raı N11I 
hu'non mıncnılar yıptığı an· 
lışılmıot1r. 

Romı, 25 (Radyo) - BtUOn 
cebhelerde Bıbet tetelerlnln 
takibine devam edilmektedir. 

Tayyareler birçok Habeı kıta 
larını bombılımıtlardır. 

Roma, 25 (Radyo) - Mareşal 

Badoglfo 22 tarihli bir ııml m 

ile Tayyarelerin hareklhİu lak 
dlr ve tebrik etmletlr. 

Bu takdir, En.tartı zaferi 

dolıy11lledlr. Mareıal bu monf· 
fıkıyetlerln deHmını omduto· 
oa blldlrmtıtlr. 

Roma 25 ( Rıdyo ) - Dan 
ltıly• kralı doğu Afrlkı'ya 
ıeYkedllecek 1 ki tıbor kıra 

biner ıakerlnl teftlı etmlıtlr. 

Nıpoll, 'l5 (Radyo) - Efrat 
\'e barb mılzemeıl yakUl bir 
çok gemiler Doğu Afrlk11ını 

hareket f'lmlılerdlr. Arabya 

vapuru Somall'ye kamyon n 
barb mılsemeıl ile aaker yftkl6 
olarak hareket etmlıth. 

Samyo n Ltgoryo \'aporları 

1712 nefer, 2866 topçu n 
118 11blt ile, Megalyo Sanro 
Hparo dı 1200 amele, Lom· 
bardlyı nporu 400 amele ile 
yola çıkmıılardu. 

Petrol Ambargosu Tat
bik Edilecek ~li, Edil

miyecek Mi? 
-~~---------~-~ Vaziyet çok naziktir. ltalya bugQo epice 

stoka maliktir. Kat'i kararın verilebil-
mesi zor görOnOyormuş .. 

Pırla, 25 (Radyo) - Ce· bulnnmıktı olduğu n nzlyetl 
nene'den ılınıo haberlere göre bOıbGUlo karıotırmadın bir 
petrol -.e 11tre aıerlne konacak karar vereaılyeceğl kanaatin · 
ambargo 18 ler komlteılnde tedlr. Çtınkft ltılyı'oın mO· 

2 marttı mOzakere edllecektlr. hlm bir ıtok elde ettiği mu· 

Ba hidlee tlmdlden cihanın hakkak gör6lmektedlr. Ha ıu· 

nazarı dlkbtlal celbetmektedlr. retle ltılya barba deHmı bel · 
• 1 

Bu komite 6 teırlnl11nlde kl de baıka membalardan thtl· 
httfakla zecri tedbirleri kabul yıçlHını temin edebilecektir. 

etmlt olmakla btraber şimdiki Bo meyanda Bhlrılk Amerika 
ekıperler rapol'ları tetkik ede· hatıra ~"lmektedlr. 
cek \'e bo mDblm mee'eleyl 
kôk0111deo hallederek kıt'f ka· 
rarını vermektedir. 

Bu mfttılealara göre, ve 

beynelmilel yeni nzlyetlere 
nazırın oneektıler komlteel 

ile yıkından ıltkadar olmae değildir. Bu pıkt, yalnız ve 
lardır. Bazı eaylHlar, bo pakt yaları ıolho lhltl r.tmek tulye· 
aleyhine söz ıöylemlılerdlr. ceklere karşı alınmıa bir ted· 

Kendilerini tenvir etmle ol birdir. 
mık için dfyebtllrlmkl, kOçdk BJze diyorlar lı.I, Franea'yı 
antant dahi bu palı.tan bir an neden dolayı böyle paktlara 

enet taedlklnl bekliyor. Alman· karıştmyoroz. Bo fikirde olao· 
yı'nın pakt bıkkındı bir en· Jıra cevaben diyeceğiz ki: Fnn 
dlee göetermeıl yersizdir. Zlrı sa llelebed mGnferld bir hıl · 

pakt, klmıeoln aleyhinde değil 

dlr. Biz, blllklı harbe mani 

olOJak için bu ındlaomayı yap 
dık. 

Binaenaleyh aramızdaki fh ·· 
tllAOarı bırakarak, Franııa'nın 

yftkrek menafii ile 11~111 olın 

bo paktı kabul etmemiz lazımd1r. 

Bundan ıonra Dlıbıkın M. 
FJAndeo al'Sz ılmıı \'e kGreftye 
gelerek pakt hıekkında blrbuçuk 
ıaaı aftren uzun beyanatta bo 
lanmuıtuı. 

M. Flaoden ezcftmle demiı
tlr ki: 

- Bogfln reytnlze arıola· 
nan pakt, sulh için doıanaı . 

mftı bir eeeıdlr. Lokarno mi· 
11kı n11ıl ki eulh için lıe, bu 
pakt ta öyledir. 

Polonya, elmdlye kadar Roı· 
larlı ıkdeylemla otdoğumaı 

mftteaddlt mlıııklara Almanya 
ile beraber maarır; kalmııtır. 

Almanya, 1934 yılanda Roıya 

ile imzaladığımız muahededeo 
ıonra mecbur! askerlik meı 

eleelnt ortayı ıtmıthr. Geçtn 
yıl mayıstı M. Laul ile M. 
Lhvloof araeında f mıalınan 
bu pakt, hftUlo temlnatımıza 

rağmen Almınya'om ılenf iti · 

razıoı maraz kıl"'••tır. 

Biz Almınyı'y11 IAzımgelen 

teminatı urdtk n iıtedlğl lak 
dlrde bu pakta l@tlrak edebile 
ceğlnl bildirdik. Dıllıl dıhı 

bııkı devletler için de pakt 
açıktır. 

Ruıya, bugQn Uloslar koro 
mo Oyeılndcndlr. Biz, ıolha 

m'1dafaa etmek lıılyoruı . Bo 

eebeple Ruıya'ya bu~On bir 
tecHOz \'okubulor11 ooı yar· 

dım etmek mecburiyetindeyiz. 
E11aen böyle bir tecavflz hı· 

r-

de kıl•mız Roı-Fraoıız p•ku 
ıyol zamanda ıll4blınmı yarı· 

ıanı da bir eon nrebllfr. 

Arkadaılarımdın rica edlyo· 
ram, iç 11lya11mıılı dıı ılyasa · 

mızı karııhrmıyalım. 

Takdir edersin iz ki, hiçbir 
Franaıı hftkümetl, Oçftocft en· 

tern1eyonıl propıgan:laeının 

Franaıt'da yer bulmaeını razı 

olamaz, bizim nzlıımamıı, dıı 

ıly11a nok111ıodıdır. Herkes 
f lkrlnde n reylnde hftrdflr. 
Banonlı beraber, Ruı · Fran 
aıı paktı, Fnnea'nın ıelAmetl 

içindir." 
M. FIAnden'deo ıonra bazı 

aaylnlır ıöz ılmıolırdır. M. 
Looge kendfıll1.ı arkadaılarının, 

pakt lehine rey vereceklerini 
ıôyledl. Müzakere devam ediyor. 

Londra 25 (Radyo) - Roy 
ter ıjanıınlD Roma muhabiri 
bildiriyor: Alman elçlılnln M. 
Muaaollni ile görGomelerlnln 
mftobaeıran Franaı ·Sovyet pak· 
tlnı dılr olduğu zannedilmek· 
tedlr. Pakt tııdlk edilirse Al 

mınyı \'e İtalya vasiyetlerini 

dtğlftlreceklerdlr. Bu takdirde 
Lokaroo muabedeel feabedUmlı 
eayılıcıktır. 

Berlio 25 (Radyo) - Şfm · 

diki halde Alman reımi me· 
haf lllerlol lngtltere dıı bakanı 
M. Edeo'to nutkundan ve hat 
tl dıı siyasanın diğer 1af balı · 

rındın ziyade Franuz · So-.yet 
paktınm parlAmentodı mftzı · 

keresi mee'eleıl lıgıl etmekte· 
dlr. Ba ıkoım parlimentoda 
pakt tasdik edlldl~l takdirde 
Almanya, ıııırtıcı bir vazly et 
karşıımdı kalacaktır. Bu tak· 
dlrde naeıl bir mukabelede 
kılınacağı kimse tarafJDdın 

EL HAMRA 
SiNEMASINDA TELEFON 2573 

mfln1eebetile mubtdlf ._, 

tedklkler yaptırdığı gibi~ 
ocıklırıodı dı tedklk•• ;,I 

&t de• mığı bı1lamı11tr. 1 1',, 
larında çahşao 11Peıeol• ~ 
yıı \'Hlyetl kınondt 
dikkate ılıoıcaktır. 1' 
Dış Bakan•111 

Cenevre'ye 1'_ 
hareket etınek O 

Jıııobol 26 (Ôıt1I);. JI 
Bakanımız Te•llk RO 1~ 
2 Marttı Cenevre'de " i 

kolllll ·_,,J 
cık olan t 8 ler ~ I' 
malar1Da lıtlrik etlll~ 
Cenevre'ye hareket e I 
Habeş im par• 
Cibuti'deki kô~· ., 
kflne çekilecekdl' ' 

letınbol 25 (ôzel) -::., 
• fr'1" / 

bt.t lmparıtoronuD rl•'L~ 
mallelnde Clbutl 11eb ~ 
leceğl bıkkındı b••1 ~ 

ı l oru•• _... gelmiştir. 1Ppırı ~_... 

deki köıkana bu IJI 
ı1ot· 

mir ettirdiği eö1leD df 
Van Göl011 

Bir tersane 
yaptırıyoruz,. 

1 
,,,, ~ 

Ankara. 25 (Ô•e )bit sl"J 
metçe Van gôltıode ~ 
yıptmlmaaı kır•'' ,,.,,,, 
Bu tereınede Vao • ft/l;J 
cek olan gemiler d~ ~ 
lece~lnden ter .. oe fi 
onı göre ebe1DIDl1el 

ilk nrUecektlr. ,, 

Türk· it 
rrecim monase.,,.. 
inkişat ediyor· 1 

Ankara, 25 (Ôl'l) 

kumetlmlzle Ir•:.~ 
ar11ındı glltlkçe ~ 
ticaret lılerlne dıbl~ 
lokloıf temini tçl• 'rl '• .,, heyetimiz TıbrıD _.ı 

Iran bflk'llmedolo 1~ 
sef 1 Flrugl bıo•0 ... 
kara sel iri olaı•11 ~ _____ ....-- ""' 
takdir edtlelllelll 
maoyıdıkl yabıoC• ,..,,, 

bu takdirde Atdl•~ 
hıl tahrik edici it 

l •••• 
mıyıcağı m4ta e 

yor. o) / 

Pırlı 25 (Rad1 
Franııız paktıP10 ~ ~ 
d11kl mQzakereıl. ~ 

tı fe !il• dar deum ellP 11,,,..-_.ı 
tlpler ea~ e1>yle0J 'cır· 
zalı.ere, per,e111be 

oOoe bırıkılOJ1111'' 

Parls'fo iyi haber ılın me 
haf ili, onaeldıler komheel 111&1 

I • çok bftyGk maoklller karıııııodı 

1tcrf tedbirlerin tetdldtne ka 
rar nremlyecek.tlr. 

Bugfln 9,15 seansından itibaren ,ııil' 

F il~i'~···e i~ .... D~iii~,iı~ ten eoora yaı111nı ,öyle bitir 
mektedlr. 

Balgarletan'la Tarldye ara · 
ııındaki donluk hnaıının en 
fazla bulaaık görilodQğO gfln· 
lerde bile nUı.blnllğl kaybet· 
memlş olan Tevfik Raıda 

Arıs'ıo antant konseyi rebllğl 
ba~lıngıcıoda Bulgar gazetele· 
rine nld eôzlerlnhı ecnebi OD· 

ıurlar t•rafındın takdirle kar· 
9ıl101c.ğ1Da tftpb~ etmemek 
ır.ylz . 

Loodra 25 (Redzo) - Aum 
kamar11ındı yıp,lın müzake 
reler ve Eden'to nutku, zecri 

tedbirler meı'eleıloe yeni bir 
vaziyet nrmlı değildir. MQzı 

keıeltrln neticesi "Sulhun 
mddaf11111., hlzumuno tıadtktın 
ibaret kalmıotar. 

Zecrl tedbirler Cenene'dekl 
komitelere bırakılmıt görftl· 
mektedlr. 

Eden, sulhun tdımut için 
mfltterek meeai IDıumuno bir 
daha tekrarlımııtar. 

' tının Hil{avesı 
MARIE BELL - PIERRE Ffl6' Baş Rollerde: 

En zengin eaboelerde çevrilmio hiııei, heyecanlı ve çok meraklı bir ınc'111 

Herkesin seveceği film 
Filme iltve : Paramont dOnya haberleri 



!:!!aycılık bakımından: 
' • • 

Veki •ter Oeveti 
Soysal Sağlıkta 
Belediye 
Doktorluğu .. 

_ŞEHiR HABER.LERI ---.. ·----
BOdceyi mOzakereye 

başladı. 

,.__--............ __ _ 
Doktor / /ısan 

Halkapınar 

Bataklığı 

Millet Mektepleri Emir Bekleniyor. Dağcılık ve ...... 
Bir istatistik 

Ankar1, 25 (Ôıd) - Vekllı 
ler heyeti, bııırlaomıı olaq 

936 yılı bOdceal ftıerlodf!I ıpQ· 

zakereye bıolamıotır. 
Geçenlerde bir dostla arkadaşı 

beni dairemde ziyaretle ıerefleu· 
dirdiler. Dostumun dostunun ·da· 
ralmıyacagını tahmin ederek söy· 
r 

___ ....... __ 
Sn şirketi kanalı 
hiç temizlenmemiş 

hazırlanacak Veka-
Memurla;·;~ vergiler Kayak Sporları 
muhasebe~ husu~iyeye Bu sporla~·için Ankara 25 (A.A) Jcr' 

ıyeceğim. bize, doktorlara bel~ 
belediye doktorlanna hayli hıncı 
•armıı. Ziyarete gcliıin ıebebi ve o 

lehebin mnc11irleri, mUvcllidleri hayli 
dedikodu oldıı aramızda. AyrJlırken 
doatumuo dostu ile dostça el sı· 
karak ve dileklerini, f ikirlerini, 
bakla tarizlerindcn ba:ıılanoı ve 
kudretim içinde bulunanları yap• 
hıağa çahımayı vadederek ayrıldık. 

Onlara şimdi baılamak iıtiyo· 
rum, l<'akat daha evci bu dostun 
~•mimi dileklerini, onlann beni 
al ·1 gı eoıliren kısımlarını kısaca an· 
lllm 1ı: b 1 uygnn olur. Hu arkadaş 

ugao doktorların, bele balkın ve 
~brio içinde, gubeğinde dönfip 
olaıao, evlere, dükkanlara, mües· 

~~lere, hanlara, hamamlara, her 
Y~r~ aerbestçe girip çıkan istediği 
~ıbı. her y~ri gözden geçiren he· 
cdıye dolı:totlarının işlerini liyikile 
görnıediklcrine kanidir. 

1 
Bu doet, mllnevverlikte önder 

0 maAı layik olan diye doktorlan 
taltif etfk -1 ten eonra onların, Turk 
•oı1yetesinin bugünkll sağlık duru· 
mu, Türk yurdunun ~e Türk ulu· 
•unun ıosyal derdlcri lıaklunda 
•uı~uklannı, yllzde dolı:eanı, sek· 
&eıu uyındınlmağı, ıııklandırılmağa 
muhtaç olan bu luymetli halkın 
adeta bati imie gibi bir say tem· 
bellik ve cahillik uyku unda hıra· 
lı.ıldıAını, bi1gisidik yüzünden nice 
••Alılı:larm ve canların yok oldu· 
Aunu ılAka u•andıracak bir ifade 
'l I 
ı e ve tatlılıkla anlattyor. Hundan 
80nra uray doktorlarımı geçiyor. 

- Hele eizler diyor, hence 
çok. mahktlm adamlarsınız .. Girdi· 
Ainiz yerlerde yaptığınız, yorğun· 
luAunuıun ne~ini ödt>r? 

Aylık, )ıUık İG randmaornm 
bilmem. Ukin bana kalırea tehir 
•aglı~ı uray aaAlık korumaaı yalun· 
da koltuk deıncgile ) llrüyorsuouz. 
Madem ki birıeyler yapamıyoreu· 
nuı. Bunların talimatname teklinde 
carnlandırılıp davarlara aetınlmasile 
iıin bitti~ine ioanıyoreaoız pek 
)'azılı:!.. 5izio uzaktan gelişinizi 

•eya çırııda dolııotığın12.1 gören 
•Cltçü, hehacı, aççı eline bezi sft· 
}'llrgeyi alıp sabki temiz lige başlı· 
Y?r· Siz yapıldığına inanıyorsunuz. 
Sız çıkıncı herıey eakiıi gibi .. 

Bunun çareıi: Hergün her 
dOlı.kinı gezip görmeğe imkôn 
Y0lı.tur. Her dOkkioda yarım saat 
konreraoı vermekte biç kabil de· 
Aild· y ır • apıcagı ocyleri esoara öğ· 
retaıek le lbımdır. Onları bir ara a 

~oplanıak, toplu telkin yapmak, 
ugcın mümkOn değil. Uadyolırı· 

~ız umumi ıekilde halk için 
•ydalı oluncaya kadar, dıvar ga· 
ıeteleri gibi maerarlı ıeyleri ya· 
Jııncaya kadar gazetelerle halka \'e 

eınafa b 1 u yo da faydalı olunuz! .. 
Yani y lı:l • 
d'lı. aptı arınızı, yapmak ıete· 

1 leıioi, yaptırmak istediklerinizi 
:•ıetelerde yaz3anız .. Bir iki, be: 
; battı, hergüo!. 1''ayda11 olur 
di~İ olı.ıırlar mı, demeyiniz, halk 
ög~:ı v~ .hallı: için yazılmıe H~lık 
it' erıoı balkın çoğu okur yeter 
n'· okurken anlaaıo, aıkılmasın. 

ır ıaına 1 
ı u ar yazdığınız verem ya· 

11 •rını k · gih· eııp 1aklıyanlar olduğu 
it 1 

Lenden kcıik yazılan iatiyen 
azada.ki arkadıelar da olmuştur. 

rıi . Siı hu iti yapmamakla kendi· 
İti~· ~alıalanıış oluyoreunuz. Kendi 
l.o ııı, gilcOnOıll öldürilyoreunuz. 
IQCtdıv . 
~ cııeız dıvara çıkmalı: isti· 
"orıunuz. 

inad Dunca ı;alı~ıp cılıalauıalara 
t . fırınlarda uoların elenmeaioi 
CUJııı ed I' • 

b ernel ınız. Hnoca emekler •tta . • '° d cezalar ele~·· doktor gittiği, 
d r ugu dikkat göstermek: üzere 

••ara •ıtı b'l . . ı.· o. ra ı mııtır. ~ullandırı· 
aınııtır ' b . gOnde ·. e cnı haftada, on 

Jernekıe Lır kurtlu, böcekli ekmek 
Ylik b'kn kurtaramımııtır. En bil· 
oldug~ metler, baklkatlcr kağıdda 
•ıt it 

1
lerde hareketeiı v.e mana· 

ti b'a ıkça elbette hiçbir kıyme· 
• •kmet' ı 1 o mıyıc.rklır. 

Bu çıgırda, hayır Bu alanda 

Bılkapınır bıtıklı~ının ko 
romımısındı Amil olın Bılkl 

pınlf 80 1Jf rketln4' ıld kaynak· 

tın fazlı çıkın ve tesisatı ve 

rilmlyerek denize ılutılın su· 
ların kanalında ve etrafında 

yer yer bataklıklar teekll et 
mektedlr. 

Şarbay Behçet Uz, don ya· 

nanda Halkapınar su elrketl 
mftdtırft bulunduğu halde kay· 

nakta ve kanaldı tetkikler yap 

mıetır. Kanal; IJU şirketi tara · 

fındın biç ıemlzlettlrllmemlotlr. 

Sıtma mtıcadele kanunu mu 
clblnce hem kanalın temlzlet· 

thllme11I, hem de kanaldan akan 

sularla yer yer b1&ıl olan ba 

t•klıkların korutulmaeı lılzımdır. 

Şarbaylık; buou şlrketlen iste 

yecek ve balkın sıhhatini ıll 

kapar eden bu me11'cleye bft· 

yok ebemOllyet ~erroektlr. 

At yarışları 
lıkbıbar at yarışlarının 5 

'laanda ba~lıyacaaı haber alın 

mıetır. Yarış ve ıslAh enctımenl; 

ba seneki at yarı~ları basıllt 

tolerfnin ruQteıbbhlere verilme 

sini kahnl f'lmlştlr. -ılostum söyledi, ıöyledi. Kendiaine 
bence grreken kar11lıkları verdim, 
tabii, ve adet olduğu üzere kendi· 
mi beraet ellirmeğc uğra~tım. Haklı 
çıkarmak iatt1dim. Belediye dok· 
torlarımo güniln çeıiıli i~leri ara· 
eında yazmağa değil, okumağa 

vakit bulamamak ıztırannda ol· 
duklannı anlatarak.. 1Ja1buki oku· 
mıdan yazmanın kabil olamıyıea· 
~ını dı ıôyledim. Onuo t'erdi~i 
hiikmü ve kararı bilı:ftiyorum. Beni 
mahkUm da etse nıkzetmiyeceğim. 

Ayni bidiselerin ayni eebeb· 
lerden doğduğu, yalnız o hadiaenin 
do~duğu zamanki cartları öteki 
hlidieenin doğuounda aramak iktiı:ı 

elliğini unutmamalıdır. 

Bu dostun hakkını teslim et· 
memek bence kabil değildir. Jo'akat 
bütün kabahati doktorlara, (Vur 
abahyı) kabilinden yüklememek 
icabeder. Bu huausta, danlmuınlar 
amma, gazeteci ırkadaılara da bo 
ioten böyöli bir pay düter, Gaze· 
tclerimiıin çoğu bo ialerde, hele 
sağlık işlerinde oldukça kayıdıız. 

dırlar. Satış, sfirüm bakımından 

haklı olsalar gerek. Amma dostu· 
mun sözlerine göre bo sınıf oku· 
yucular da eksik d~ildildir. 

Hakikaten bugün uluııumuıun 
ferdi yükselme ihtiyaçları arasında 
aağhk yönf\nden bilgiye ihtiyacı 
sonsuzdur. Eski çağların bakımsız· 

lığı :pek çoğumuzu bilgi yolunda 
yaya lmakmıştır. Eaki okullardı 
ıağlık bilgi ine, batta ) ölı:aeklerin· 
de bile liyik olduğu önemli yer 
veril memi~ti. 

Bugunkü i~ ve İ§çi, dükkancı, 

aatıcı kendisine gereken sağlık ge· 
reklerini çok &aman bilmiyor. 
Söylenince de ya bıyık altından 

gülüyor. VC)a cPekh diyerek bil· 
diğinde duruyor. Hu ıla hem onun 
hem onunla münaaeLelle bulunan 
aaucınrn ve alıcrnan zararına olu· 
yor. Ahırdı yiyecek eatılmaaının 
önüne geçm ·k için ne kodar uğ· 
raomak icııLediyor. Ahırda yatın 

bir adamın ııağlığıoı korumak için 
~erilen enıelı:ler hoşa gidıyor. 

Yurd sağlığıııda onemi çok 
olan bu iein 11:ı.erinde durmayı 
ben ele yednde buldum. Yarım 
ve nokean olacak amma, daha 
iyilerini arkadaelardan yalvararak 
bireeyler karalıyıcağım. Avrupa ve 
Amerikı'da yıpılan tetkiklerden 
guıüme ilioebilcn bazılıırını bir 
hizmet olur kaedile ıuoacağım. 

Eğer muhterem Anıdolu'da sııtun· 

larından bize fedaklirlılı: yaparsa 
dostum ve onun deyieinc göre 
ha1k ta hoenud olacaktır. 

lele gönderilecektir 
Millet mekteplerinde dere)~ 

rin bn ay ıononda biteceğini 

yazmııdık. Bu devrede Millet 

mekteplerinden elde edilen ne 

tlceler hakkındı bir istatistik 

tutalacığından Millet mektep . 

lerloe devam etmiş olanlarla 

muvaffak olarak tıhıdetnıme 

ılıcak olanların mlkdarı, lmti 

hanlardan nihayet lhir hllfta 

sonra, Külttır DlrektörlOğthıe 

blldlrllecoktlr. 

N. Hakkı Uluğ 
Urla'da dnu ikinci 
Konferansını verdi 

Urla, ( Rueuei ) - Kfltabya 

Saylan Naald hakkı Uluğ bu 

gftn de eehrlmlze geldi' (lnkılAp 

ve latlk.141 ) mevzulu konferans 

serMnln ikinci .. htikllil .. 

kıemtnı verdi. 

Urla'dı bilyftk bir semp11tl 
ve il { konferauınndı dertn bir 
tealr uyandıran genç Saylav 
U ' ' rlı Jılar taraf•ndan hararetle 

ve tazahuratla karııl.:ımıetır. 
Konferansı dlnliyenler binden 

fazla idi. Kouferaoııın bu ikinci 

kHmı da derin bir llgt ile dlo. 
lrnmlı,ıtlr: Halk, heyecanı gel 

mi~ ve bfiyllk: Ôodf'r Atatiirke 
iç ien gelen bağlantı ve şiilua 

nını tazahuratla lekrarlamı111r. 

Azgııı Hayvan 
lkiçeşmeliği 
allak-bullak etti. 

Dan akı:ıam lklçeşmelllı: cıd 
deılnde bir kaeabın elinden 

kurtulan bir inek ortılı~ı alt·ftıt 
etml~, herkesi korkutmuı ve 

bir kişiyi 4e yaralamıehr. 
Vak'a ı~yle olmuıtor: 

Kaeap BHın ve Cafer'e ald 
bir inek; Eı,ırefpı,a'ya gönderil· 

mekte idi. inek; n11ıl11 kaeabın 
ellodeki ipi koparmış ve cad· 

dede alabildiğine koomıga baı 
lımıı,ıtır. Halim oğlu Mehmed 
adında hhl; koomaktı olan ine 

ğl dordormak mak111dlle ônftne 
geçmlşs~ de hayvan boynuzla 

rlle saldırmış ve Mehmed'I 

karnındın hıf lf ıurette yarı 
lamıştır. Yaralı hastaneye kal 

dırılmıo ve aıgm hıyvao; Me 

zarlıkbıeında gtlçlOkle ıaıal· 
muştur. 

9 Yıllık Dava 
Ağırcezada 

yakında Neticeleniyor 
Çe~nıe Ziraat Bınkaııı eski 

memuru Ekr.•m, memur moa 

\'ini Cemil, V t znf'd1rı Nail ve 
atkadı§J1rın10 ibtllAı ve ztm' 

mtt eu(larındın munun olarak 

muhı~cmelerloe dftn Ağırceıadı 
denm edllmlıtlr. 

Dokuz senedeobeıt denm 

etmt:kdc olan bu muhakeme 

yakında netlcelen,cek ve kırar 

tefhim edilecektir. Son cebede 

ha ahları tedklk etnılo olan t:bll 

Tukof raporu okunmuş ve mıh 
kemece olmdlye kadar yaptırıl 
DlllJ olan tdklklcr kAfl görtll 
mOı,ıtür. 

Yakında karar t .. fhlm edile 
cektlr. 

Belediye 
Daimi Enclluıeni 

Belediye Daimi Eucamenl; 

dao Şırbıylıkda toplaamıe, 
birikmiş lolerl çıkarmıetır, 

. 

devredtlecektır. bir heyet seçildi. 
Kamutayca kabul edilen bir f,;mtr'de ııpor merkez beye· 

vrldlleri hr.yotlnce ltıtkl~ v,. 

ıaevlb rdlleo ıııtıdıkı kınnq 

layihaları Kamulaya ınkedH 

mhtlr. kanunla mubaeebel huso11lyeye tine bağlı bir alıcılık, binicilik, 
devredilecek olan bina ve .ıazl dağcılık ve klyak federasyonu ı - 193!1 f lnınıı yılı bGIÇft 

hoonouun 5 lncl maddt1ılna 

bığlı "D,, cedvellnde yapılara" 
drğlelkllk hakkında kanon 11 

ylhası 

vergllerl memurlarının defteri heyeti tetktl edllmlıtlr. Don 

tanzim edllmlt ve Maliye Ve· merkez heyeti ıoplantmada bo 
klletlne gönderllmlttl. Ba me- heyetin ftyellk.lerlne yGıbaıı 

murl.rla beraber bina ve ar11I Muammer, Nlbıd kereıtcclo~lo, 
vergileri def ter ve muamele tayyare piyangosu mOdOrft 2 - Devlet demlryolları v• 
lerlnln yakında mobaeebei hu Şevki Demir, avcılar derneği llmanlırı lıletme umum mG 

dGrlQğO 1933 mail ııeoul be· 

a.ebı kat'i kannou llylb111 

11uelyeye devri için emir bek rehl Avni Meserutçloğlu ve 

lenmektedlr. avcılar deroe~l ikinci relıl ve 

Muhaeebel bueo11lyece yeol kaptaoı Mustafa Burhıneddln 
memurlar için ihtiyaç dalrulo srçllmlijlerdlr. Yeni heyet; der· 

3 - 2.J67 sayılı klnonoa 

6 ıncı maddesine bir fıkra 

llAve edUmesl bakkıodıkl "8· 

non IAylbaııı 

de şehrin muhtelif yerlerinde hal foe bı,lıyıcaktır. 
yeni ,ubeler ihdas edilecektir. 

Bu Ne 
Küstahlıktır ---·· ... ---- Baştarafi Jci Sa)ftıda -

vP. bademe Aptarrabmın'ın ko 

luna batırmııtır. Şlryın keell· 
mlı, kın fışkırmıı:ı, ademe ı• 

tırroıı:ı ve: 

- Beol varda, tutun! 

Diye bıgırmığa baılamııt•r. 

Da ıaekınlıktan fır111t bala· 

rak mtldQr munlnllğl odHını 

giren KAzım; orada bulunan 

mOdür munlol Re~id'ln Gze 

rloe bftcum ı"derek blçıkl11 

gliğsftnden ve kolondan yarı 

Jımı~hr. Brrekeı veraln ki, bu 

yaralar haf lf tir. Badrmenln 

feryadına koten lalebe, KAzımı 

yakalamıı,ılırdır. Bnan ıd oda 

bir lalebe elinden blçığını al· 

mış ve bl':llee karakola bildiri · 

lerek KAiım pollıe teııllm edil· 

mlştlr. 

Yaralılar ııbbt lmdad oto· 

mobili ile derhal memleket 

hastaneıılne kıldırılmıı ve te· 

dul altına alınmı'flardır. Bade· 

me Abdurrahman 'ın varaları 

luebolu Faciası 
4 - liOZ ve 1880 &1yılı 

Tahkikat bitti, esas id- ac.nunıarın tıdntne dair oılD 
2517 Hyılı kanunun ikinci 

dia serdedilecek•• maddeelnde SOzG ge(en çlıelge· 
İnebolu vapuru bzaaı bek· nln d•~lotlrllml!BI hakkında 

kında birinci mlhtantlkllkçe kanun IAylbaaı. 
yıpılmakt• olan tahkikat bit· o - lhzlneden tılultle jtlJ· 

mlıtlr. BOUin ~ahldlerin ve rl mr.nlrnl mal 11•110 •lmıı 
alakadarların mOıtıotlkllkçe olanların taklit bedtıll,.rlnlo le 

ifadeleri ıhomıe olduğundan elli hakkında 22:22 91yıla h· 
nuna ek kanon liyibası. 

tahkikat evrakı Ulll mtıtalea 
6 Tıbllılye umom mn 

ılınmık üaere don mftddelomn 
dftrlOğll l 9:H ma f yılı b,.ııahı 

mlllğe •erllmlotlr. MOddelumo ket'i kanun llylbnı. 
mlllk e&IB lddfıeını mGstantlk 7 - S hbat vtı içtimai mu-
ll""e bildirecektir. • 935 I' " aveol't v .. l;At,.fnın 1 ~ mı ı 

yeni yıllık beynelmi- yılı büdCl'Bindtı 32<.0 Ilı B mü 
nıkaltı y11pılmı~ı bak.kında ka. 

le} eserler gibi olacak nutı IAyibıı@ı 
Vilayetin; yeni yılh~ı beynrl 8 - 19:~5 mali yılı jandıar 

milel letati~elkler eekliode ha· m" u.ıınm kumıuıdınl.ğı bftd 

zırlaomakıidır. Yıllıkta biç cr.l!loıle iOOOlJ lirıılık müu. 

resim ve yazı olmıyıcıak, yal kal., yapılmı1şı hıı'1.kıod:t lu.uuo 

nız letatleılk malumatı balanı IAylbaeı. 
cıktır. Baaarlınan dtğerll lı 9 - Anhra tehri imar mi 

ııtlktlk yılhğı yakında vllAyet· dftrldğllnllo 19:l4 1eneıl bea•b• 

ten lııtatlıtlk umum mDdlrll kat'i haoo IAylhaıı. 
f L J O - Y Okıek slrHt enıtl· AGne gönderilecek ve muva ı-. 

h il Ulıi1 l 934 vıh he11bı kat'I görGldGkten ıoara kll•p ı D · " 

de bptırılacaktır. kanon IAylb111. 
11 - Tftrk bıyrağı kanun 

Altay'ın çayı ıtylhaeı. 
Ahıy kalaba idare heyeti l2 _ Okul kadro11r•n• ıld 

•ğırcadır. öoGmftıdekl pertembe gGnCl 2201 ııayılı kanunı bı~lı 1 no· 

Talebelerlo yetlımeel mGdGr akeamı saat 19,30 da kolGbGn a11rıh çizelgenin deAlıtlrllmeıl 
monlol Retld'I maokal bir biU6n faal 11ılarını birinci baklunda kanon IAylbaıı. 
nzlyetten kortarmıtlır. kordondaki \ulGb blnıınndı bir 

01
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Muallim Reeld, lzmlr'de çok çay ziyafeti verecektir. Bu me· 1filplY8 
enflmle Te 111yılmıe bir lrrbl yandı heyet Haları HIBtnda o 1 için 
yecldlr. Bu ıekllde bir taarroH baıblballer yıpılacık, muhtelif y u o arı 
uğramaeı hep'mlıl çok mOte· ııpor ıtıbelerl kaptanları tıra UfikQmetimiz 
eee!r etmletlr. BGtOn ömrftnG fıodan ferdi ve cem'i ç•lıem• 60,000 Lira Ayırdı 
kftltOr işlerine vermlt olan ar ueullerl hakkında GğGdler nrl· 

htanbal 25 (Gsel) - Berlln 
kıdatımız muallim Reıtd'e ya- lecektlr. olimpiyadına lıtlrak edecek olan 

pılao tecnftıft borada çok çir· Belgrad ıporcul111mıs için bftkalmetçe 
kin ve fena bir hareket olırak 6o,OOO lire ıyrılmııtır. 

kaydediyoruz. Görüşmeleri Kars'ta 
Değerli arkadaeımıza ve onu 

tecavazden kartarmığa çahıır· Belgrad 25 (Radyo) - Çe · ithalat ve ihracat 
ken yaralanın fedııklr Abdur- koslovak bı~hıkanının Belgrad 

rahman'• geçmh olııon deriz. görOemeleri mtıoaeebetile llı.I birliği ·kuruldu. 
Kium bıkkındı kıtll mık· hOkumet rlc•lt arasında doıtaue Kırıı, 25 (Ôzr-1) - Tftrko 

sadllc ve bıçık: tedarik ederek telgr.f lar teati edilmiş kaçak f lı'tn trıebbOın ile burada bir 

d .nt.nt beraberllirl Gzerlnılekl ltbılAt ve lhr1cat blrllAI ka· 
cinayet lşlemeğe t11mmO en " 

h bklk oörO~meJerln iyi neticeler ver· rolmaıtor. Elli ıaccar errmaye 
areketlodeo dolayı lı ıta " koyarak birliğe lıtlrak etmlıtlr. 

~d~e~v~a=m~e:d~l~lm::;ek~t~e~d;ir~ ........... ~m:::e:el~te;m:;e;n;n~l_;o~lu;n;m;;o;ı•;0~r· ... .Iİllllİ ............... , .... 111~ 

TAYYARE 
SiNEMASI TELEFON 3151 

• 1 lı: b•yatını gösterrn büyfik film 
G l "k L -ıı.ıence talebe ve eıoema.t•ı ı .. 
e~ ı , aı~. , e ' 

·GÜZEL GÜNLER 
f ti 1 d B 

Bıur'ı oyun 1rkadıtlı~ı eden ~lmunne Slmon'an bGtCln bir 
"Siyah Gözler.. m n e arry d f I fil 1 

gençlik, ıık ve tatlı bir mevzuu ihtiva e en ne ıı m 

Ayrıca F oks • Türkçe sôzlO dOnya haberleri 
K k ur vardır. 

NAKiL VASITALARI : Her ııeanıı ııononda her ııemte otohftı, areıyı ıyı vıp 
SEANS SAATLERi: Dergün ıs, ı7, 19, 21.15 Cumar• 
teıi ıJ ve ıs talebe ıeaoıı, Pazar 13 te illv• ıeanaı 



Tari:•t Tefrikaı ~akleden: f~~ ŞEtısEoott\ Yeni Bir Şayiaya 

Ate~İll Hftkimi ·Göre Hahe~istau 
' Paylaşılıyor. - - r f 

M. Edeo'in Nutku Almanya'da ye, t - -
Napolyon Bonapart'ın Maceraları 

ikinci Kısm - NAPOLEON ve KLEOPATRA 

Po benim Iİ;tn bem oeref, bem 

, .. denir. 

ttS •nt kucaklarım! 
Polet Margarlt., 

Bo mektub genç zabite bir 

yıldırım çarpmaıu kadar teıfr 

y•ptı; mıbvolmu,, yıkılmıo, 

baetalanmıı gibi yatağın Dzerlne 

dGatD n Arab'a: 

- Benl öldftrmeğe yemln 

ml ettln, yoksa? 

Diye haykırdı. 
Fakat Andre Fore kendisini 

hemen topladı ve b~tiln me· 

tanetlle: 

- İşte gidiyorum ve ıenl 
taklb edecr.ğim!. 

Dedi. 
Genç mQlizlm' n kat'i ve 

mOhlm bir k arar verdiği ruu .. 
hıkkokı ı ; mühim bir lıare kt>te 

gtrlşec,.ğ l anlaşılıyordu? Ne 
yapacaktı?.. Günahkar karıdını 

mı yokea .. Karısını ba şl&n çı 

kaıao, kocalık haklarrna teca 

vOz eden klmer.yi mi cnılan 

dıracak idi? Bunu anr.ak ken 

dJııl bllJyordu. 

Genç mOIAzlm eQr'atle fakat 

görülmemiş bir ıOkunetle glttl, 
hazır olduktan eonrı elini 

cebine attı ve: 

- Batan eJliblarımı al · 

mıılar! .. 

Dedi. 
- Başka atlAh yok değil ya . 

Elbet bBDa slllh verecek bu · 

!onur. 
Elinde fener tutmıkta olan 

Arab, yarameğe, fakat kapıya 
doğru degll, dıura, dekmdtıs 

dıvara doğra y6rümeğe hıı · 

lıdı. 

Ve ... dınra yaklaşınca ellle 

hiçbir yere dokunmadığı halde 

dıvar açıldı, ônden kendisi, 

arkaıındın dı genç matblm 

geçtiler. 

Borada, taş bir merdiven ve 

dehliz başında genç bir Aıab 

dimdik duruyordu. Aııl Arab'ı 

ıörftnce harmetle eelAoılıdı. 

Esrarengiz Arab, malAzlm Fa· 

re'ye: 
- işte, eenl bu delikanlı 

Kıhlre'ye gôUlrecektlr. 
Dedi. Arab, iri feneri dalma 

elinde oldotu halde önden 

merdi venden dehlize doğra 

lnmeğe b,aııladı. MGlblm ve 

genç Arab da arkaıundan ytı · 

rtldDler. 

Her baeamık mtrdhen ini · 

lince, bu aç ıdım bir derece 

dıba karanlığa dalıyorlar gibi 

idi. 
Bir maddet ıonra, bir kıpı 

~nGne geldiler, bu kapı açıldığı 

nkıı, her GçQ de soyu çekil · 

mlı bir kale hendeği tc;f nde -ANADOLU 
-------

Günlük Siyaaal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Baydar Riltdd ÔKTEM 
Umumt neoriyat Te yazı itleri 

mfidüıl: Hamdi Nil.zbet 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler 10kağı 
C. Halk Partiei binaaı içinde 
Telgraf: fzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutuııu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
YıllıAı 1200, Alb aylıAı 700, Oç 

ayhAı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone Dereli 27 liradu, 
Heryerde S Kuruttur. -~hl geçmiı ndahalat 25 kuruıtar. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

bulundular. 
Evet,,. lıkenderlye kıleılnln 

dıt tanrına ve hende~ln en 
mfhald bir yerine gelmlılerdl. 

Esrarengiz ve Frınıııca bilen 

Arab, genç mftlblme: 
- HAydl... Allah yırdımcın 

olııon!. 

Dedi. 

Genç Arab biraz ileride bu· 
lunan bir bedeviyi ıelıkla ya· 

nına davet etti. Bu bedevi, her 
eli bir atın geminde olmak 

(lzere, iki atla beraber yanları · 

na geldf. Ba gOzel Arab atlı · 

rmı bindiler. Bu aralık bedevi 

genç mülblme iki tabanca ve 

bir alllhlak verdi . 
Bu aralık mahud Fransızca 

blltn Arab da yınleruıa geld i; 

üç ıüva!'I, birer mahmuz dar· 
be!!He atlarını dörtnala kaldır· 

dılar. Hu Qç ahu kum çölü 

lçlode taklb eıtiği yol1 ro kıH 

Kahire yolu, f!n korkunç lntl 
kam yolu idi. 

- 7 
Bu IMukadderdi 

Karllerlmiılo bu eabneolo 

vaııl aahneııloto mabod casus 

Lefukard olduğuna biran hile 

tereddad göııtermedlklerlne 

eminiz. 
Bir taraftan genç mGllzlm 

Fore'yl Parlıı'e gönderirken, 

diğer tarar tın da Kıblre'de 

İngiliz konsolosu ile mDIAılmlo 
yoldı yakalınmaııını da temin 

eden bu adamdı. 

lııkenılerlye kıleılnlo içine 

clren, ıtzll kapıdan mGlblm 
· Fure'yi Arab kıyıferlnde kıç, . 

ran da ıene ba adamdı. O 
kadar mftkemmel kıyafet de~lt · 

tlrmlatl ki, tanımak lmklnı 

yokta. 
HAdl11ta o kadar mftkemmel 

bazırlamışh ki, bunların Gntlne 

mukadderatın bile geçemlyeceRI 

muhakkaktı. Mtlllslm Fure, 

mokadderıtın, daha doğraıu 

caıaı Lefukard'ıo elinde arlık 

kör bir vasıta demekti. 

Genç mdlblmln elinde kör 

ve tamamen matl bir Alet ol· 

maktan baıkı bir mıhlyeıl 

kalmadığını anlayın cııoıı Le· 

fokard, artık bııka işlerine hı · 

kablleceğlnl anladı ve ayrıldı. 

Fakat kendlllne maltlm diğer 

bir yoldao ve daha evvel Kı· 

hlre'ye vardı . Murad beyin 
adamlarından blrlıl ile ozan 

uzadıya konuştu. Bu mahan· 
renin bir kuımı Nıpolyon'un 

kulağına gltıe, caeoıun hali 
berbad olordo. 

Naeıl bir tehlikeye doğra 

kootuğuuu bllmlyen gazel Be· 

lllot ta, yaldııh rOyıtar içinde 

Napolyoo Bonapart'ıa ıokı ile 
yışıyordo. 

Benaparl'ı hakiki bir ıokla 

ıevmeğe baolamıt mı idi? Ba 

huıosta ne tarih ne de plıko · 

lojl noktal nazarından maıbet 

bir karar vermek mdmkGn de· 

ğlldlr. 

Muhakkak olan IJO idi: Fran· 

sa 'oın kGçftk bir kaııabae1nın 

baılt bir terzi kızı, giioftn Se · 

zar'ının en gösdeıl olmuştu. 

Arlık gazel Andre Fure'ılnl 

dGşOndOğft yokto. Ne samın 

döneceği aklına bile gelml· 

yordu. 

B~ akşam, Napolyonl'a be· 

raber, Nil kenarındı yapılan 

ıtea oyanlırıada hazır bulan

matto. 
(Sonu_ var) 

...... , 
- Baştarafı J inci ıalıif ede -
uodı 1906 tarihli ve Oç taraflı 

andlaıma hakomlertnlo, Mll· 

letler cemiyeti ındlaşm111 hG· 
kamlerlle telif l ıoretlle hı111r · 

lınmıktadır. İtılya'ya terkedl 
lecek toprak mukabilinde Hı · 

yana'da Ne Tesir Yaptı? 
Alman Gazeteleri Bu Vesile ile Yeniden Mnsteıllıeif 

beşlıtao'a hlBBe çıkarılacak, 
Neaı'Qn hakimiyeti tanınacak, 

Mes'elesini ileri Sürmektedirler. 
k•••'· lerl; eh emmiyet verilecek bir mlyeceğl anlatılıP• : • ..a 

Blru ve Peru ıyaletlerl, bedel 

mukabilinde ltalya'ya verilecek 
Ogaden, Ctfamo ve daha bazı 

Viyana, 25 (Radyo) - VI · 

·yanı gazeteleri M. Eden'in 
notkuno tetkik ve nlkbinane 

tellkki etmektedirler. 

dbW-
ıekUde ulmamık (ber e kareılao · devletler de bu ıe ,il• 
mıatır. Zecri t edbirlerin değiş blkte devam edecekle 

yerler de ltalyı'nın olacaktır. 

Ahuae havzaeı Fransız soma· 

llelne ilhak olanacıktır. lngll· 
tereye Bede, Sodan kısmında bir 

miktar arazi, para mukabilinde 

terkedtlecektlr. HıbeşlAtan arı· 
zlsl dahlllnde loletllecek maden 
kuyularından elde edilecek Ur 

lar Uluelar eosyetesf nce tt:ı kik 
oluo11calt ve buradın tt:mln 

rdlltcl'k para Hıbtelatao'ın ı e 

labına, rndQatrll ,."ın"elne sor 
foluoocaklır . 

Parla, ~5 (Radyo) - G t DI" 

Bu gazetelere göre lnglltere 

ve Fran111 halyan · Bahe!J lh· 
tll4fıom halli tenlyeııl taraftı 

rıdırlar. Eksperler raporo da 

zecri tedbirlerin tehlikeli ve 
fıyduız oldoğoon göatermlştlr . 

M Eden sulbün ne hhu) a 

olursa ol~un 

rafrardır. 

müdaf 88' 1 -ıu ta 

Hı r lln 25 (ltıtl ) o) - M 

Eı l .. n'in nutlı.u Hc rlln mı- h d l 
llnıJ .. , lug l lıer e'ıı lo f'@ILI sl}a•e 

t l n ıt., t•nr f'ttl ğinl gôst ı rıil ğl 
nl Gole, Habeş işlerini yakın 
dan takip ı-tmiş olmak ltlllarlle kanaııthıd,.dlr. 
oeeretılğl bir makaled.., ltalyan· Alınan'J u ra gör • loı?lilz'(rr 
larıo galf'beslnfn muhakkak ol her zaman ve her""ylo uluslar 
do~unu yazmakta, fakat Frtto ıo"y~ ıe slne bıığlı olmasını IBtf' 

ea'nın ~omall'yl muhafaza için rnektedir . Hunun ldo orla ' a 

Oabeşlıtan'dan Danf!oll'yi al değlemle lıir~"Y yoltur. nallmki 
maeı lhını geldiğini ileri sftr Eden mevaddt iptldslye ve 

mektedfr. Ctbutl battı emniyeti mftstemlekelr.r mes'dr ıtlnde o de 

için ba tedbiri şiddetle IAum bahııt:tmelt ve bizi tenvir etmeli 

göııtermektedlr. idi. Çftnkft bu meı•ete gtıoün 

Cenevre 25 (Radyo) - Da· en bilyftk ve hayati tılr mes'e· 

bee· ltalyın anlıemazhğıoın arsı le!ldlr. , 

ulusal cepbeel bazı devletlerce Eden mQferek eulh mesai · 

teablt edllmektfl olan yeni barıı sinden bahsetmekt~dtr . Almanya 

projesi ile meogul olmaktıdır. tııe, buna taraf tardır, fakat bir 

Roma htıktimetl; elmdl bazı taraf h değll, her iki tıkalı 

teeebbGılerle ıulbu lııtemektedlr. tatmin eden ltllAr lır IOzomuna 

Belga Ajan11nın Londra'dan elddetle kanidir. 

ıhb Br6hel'den nrdlğl mılu Vohdeer Beobıhter gazeteel: 

mata gôre M. Mo111ollal Lon· "Eden'la nutko milşterek 
drı'yı sureti mıheueada bir ıolh meeablne cihanı davet 

memur göodermlıı, ıqlh için etmekte fakat her~eyl uluslar 

teeebbdılerde bulunmuştur. Bu eoıyetcelnden beklemektedir. 

memur ıılmdl Londra'da bolun· Fakat Cennre'nln bir boloevlk 

maktadır. Teklif edilen ıolh faaliyet eahaııı olduğu unutul· 
eeaılarının; Itılyaa gazetelerinin maktadır. 

yazdıgı ıekllde oldnğo eGyle Bunı ra~men lnglltere kendi 

alyor. Pazarlığı girişilmiştir. emniyetini kendlel temin için 

Ankara 25 (ösel) - Roma· çalalmık mecburiyeti bl88et · 
dan gele• haberlerde Sinyor mlıtlr. 

Mo11ollnl'nln Habeoler'e ıulb Berlln'er Ta~ıblat: 
teklll ettiği bildirilmektedir. Eden'ln ı6zlerl boş ıölerdlr. 

Yalan! MOoterek ıulh meealııl, Alman· 
yanın lotlrakl olmadan mftm· 

Necaşi, bu zata kon deglldlr. lnglltere'nin man· 

hususi iş vermedi. ferli uzlıtmılar yaptı~ını da 

Deniz Konf eransınd• 
·-·-· Italya Zecri Tedbirleri Doze)tJJl 

' Uzlaşmaya Yanaşmıyor· 

ltal) an gemileri 
6
,,, 

Londra, 25 (Radyo) - Dey ll Meyl gazetefioe g ~ 
konferanııı loglllz ve halyan delegelerinin yıptıklırı 1 
miUlkatta İoglhere'yl J ... ord Moneel ve 1 ıalya'yı 1ı11lr~t~~ 
Htsyo temsil etmiştir. Bo mOlikat etrafmda Loodr• deJıt':ı : 
yük bir getumfyet muhafaza etmektedir. İtalyıo -~ 
ayol surette hareket etmiştir. Maamaflb, bahri bir 9'tlP 
pıldığı söylenmektedir. Bu h11b~r ne tanlp ne de ft 
memletlr. 

Deyll HeralJ gazetesi: il~ 
.. ltalyı hakumeti, zLcri tedbirler e bir nihayet ';.' 

uzlaşma ve mazakerey" taraftar değildir" demekte r. 

Aıiıerika'J~ Faciafııt 
Sular Basıyor, Çığlar Doşoyo~,,.J 

Kasırgaları ve ölenler de 1ıl'J 
Nevyork, 25 ( Radyo ) - Havaların yomoşıot•ll bt;. 

donlar birdenbire çözftlmftş ve ba yftzden mtıbldJ 3~ 
Ç b k 0ıır• Ja zalar, sn baııkınları olmuıtor. ığ ve ıo aıı 1 

1 P"' 

tlcelenen birçok knalara eebtıblyet vermiştir. '-
0

: ıf 
Jtlill"'' nında bir altın madeninde çığ yftzünden 9 ktel v 

ağır yıralanmışhr. k .rJ 
Kallforolya'da Sakremento nehlrl taemıo, pek ço ıerll' 

altında kalarak k'JyliUar yilkıelt yerlere iltica etill
11 

"' 
Panallvanya'da da au b11kınındın çUtcfler 

kaçmaktadırlar. 

TekeH, Oklabımo ve diğer bazı ayaletlerde ıo• 
p ı 25 (R d ) A · gôrayoruz. Bu dı, milşterek 

ar 11, ı 1° - JIDll d m etmektedirler. , 
Havae'ın verdiği haberlere göre, eolh me11lılne kendlılnln iti· na • • • eBl 
Babee'lıtan'ın sabık Roma ee· madı olmadığını göstermekte· Fransız komiserinin beyanoa~ 
flrl Rıı Anerfovk'on Necıtl· dlr. Demektedir. 

nln verdiği bir memuriyeti Rıma, 25 (Radyo) - M. F s • il k1'J 
inıhsoıııyı bılz olcJu~u bak· Eden'ln nam kamarasında eôy· r 3 ll 83 U rJ ye a () 
kandaki eıyla doğru değildir. ledtgt not kon Romı'dakl ıkla . f _......;..;....__;,..___;......________ Neler Düşünüyor· 

~ ... 
bedenen \ c ı ıılıcıı ) orı::ııııs;uııı \ c h11111laıı dola} ı tanı \ crıııılc ..;alışaıııı· 

)orsaııız, ışll' ı ııırzııı •}ı g ıtnıcsıni ııasıı ı~IC) cbıliısıııız' Unuııııapnııki 
brrkaç gectlık il) J..ıısııılıık sızı bıı hale soJ..abılıı. • 

8romural - Knoıı .. 
<:İııİ r lC r İ ):lltŞl llll, ll}lill}'ll (:elırrr, laf.1 1 ~17, ll'~lll lıOŞ \C ClllllllCllİ lııı rl.iç 

olup sı nıı le ıiııizi rı S ll h lİ ıııın ıı çok kıs,ı lıır ı.ıııı.ıııd.ı ı.nk \'l' bu :;ayedc -ai1i 
)·c ı ılden d i ı ır;le ş l i r cce k oları U) J..111111111 ıcrııııı l'licı 

ıo \ ~ :ıJ Loı ıı'ıı nttt\I 1ı ı ı top• 

ıruıc fCı:tnt ' ruır rtçrır ı r 'ıllhr 

, 

Knoll A.·O , k imy evi ı na d cle l e r t:ıb r iblar ı . Lııdwigs l ıateıı s Rlıiıı. 

Fiiistin ldaresi H;yfa'da Bit :i~ 
Lilnaıı Kurmak Emelinde r·"' 1·~~ 

Şam, 25 (Radyo) - SurlyeJ bir muknelen1° 
1 

ı 
Ali komiseri Kont dö Mertel Sorlye'oln uıoı 'oıl ~ 

fı• ~' yeni kabineye vaziyet bıkkındı glrmeıl lçlo b0'...--..I 
verdiği bir beyanoamede Franıa hazardır. Fakal ıe' 
htıkumetlnln Surlye'nln meşru terinin tamıroeo fr_,-
ve meeruti büktlmetloe bQr. dır. Bu ııuretlbtılr 1f ili 

metl umumi ~•t 
metUr oldoğonu bildirmiştir. dlllllelP"._.ı.1 

d L ili muhakeme e "'•°'J..-A 
Frınaa ayol zaman a a.a yet ları serbest bır•• ~ 
lere hürmet lıtedlğlnl de lla ve ) 

Demlatlr. ~,d1o?. 
etmle ve Franııa'dao yardım ve Kudaıı, 25 (.ıS•f,. ... 
81ygı görmek için dikkat ve tin idare erkADlı d• 
bOıınüolyet leteml~tlr. bir llmao ,oc0 

Kont dö Martel: çalışmaktadır. 
19
,, 

.. PerlAmantcr hayata başl ıya· Bir Arıb g• 1 ~••M 
"'' bilmek lçlo, herşeyden tevel limao sade 81 de 

ııOkün ve- aıııyle l&zımdır. I~ık· ticari mablyet1°
1 

İngiltere mukaveleelne benzer edecektir. 
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Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı Halkeviniıı k' Ü ld 
ken 'lddetll ve ani bir bora zu·· nden Bir Va a u. Ebnlhfida, Sahan Bamtd'tn Y )dönümü 
ba"lada. Donun için nuek Fe· 1 yanına girdiği vakit mutad dua "' ~ . , _ __ _ 

lır ve seltlmlara yaptı; sonra, rldr ve gerek haremden yaoına Ôdemlş (ö7.el) - Diln Ôılo -
h tl A b b d b k aldıhı arkadaşları hemen orada 

a 
11 

oe eıe mey an ıra • t; mlş'te, halknlmiıin yıldönümü ZafranlJollu Osman; Karısile Amca
d bulunan bir daireye iltica mec 

ma an: çok parlak bir kılıkta kutlu 
Dn .'\ d bnyok burJyetfnde kaldılar. 

- uo gece ruyam a, u lanmı~hr. BilyOk bir kelalıalık 
A 1 1 ki 11 Borası, Hamld 'ıo porselen 
> r araz yl lı.endlsloe ra e öotıode bando oldur.o halde 

dairesi idi. Birçok Çin ve la t; vermlı olduğunuz bir komeuoo pnrıi bayraklarlle sokaklarda 
pon, Kütahya lvl mamolAt bu 

zun size beklediğiniz icar ye· raeıoa kOçOk bir mQzeye ben· dolaşmış, eevlnçlerlnl belirt 
tine boş bir çuval verdiğini mlııılr. 

r.:etmlştl. ., 
gôrdOm. Uykuyu hemen terk Bo fırtına Hamid Qzerlnde Akıamaoa, halkevlude parlak 
ettim, sabaha kadar uğraştım, çok mOthle bir tesir yepmışh. hlr gece yeşııtılmıştır Bu mü 

hatta ıu ana, huzuru bQmayon Hamid, elektlrlkteo çok kor naeebetle halkevlmlzln çalışkan 
larına gellnclye kadar! çalıştım; kardı. Elekılrlğin mOtblş bir başkam M. Boran, evin iki 

hOtOn yıldızları tetkik ettim; eseri addettiği yıldırım Bamld'tn yıllık k'novları, bağlandığımız 
ulemayı keramıo ruyo tAblrna· hayatına en fazla teelr yapmış ülkü yollara Qzerlnde aydınlı · 
tııelerlnl gözden getirdim. Tıl ki bir dehşet demekti. Uamld'tn t1e1 eözler eöylemlşler, sürekli 

bu garlb ve acaylb ruyaya tlbire elekllrl~e düşmanlığı, dheuıo bir şeklide alkuılanmışlardır. 
ıOıuvaffak olmak. .. nnra f!Ork olduğu hlr sırada Halkevlmlzln devrim ·el ödev 

- Muvaffak oldun mu? bütün Tfirklye'yl elekılrlk ut ı .. rd~ gö~lt·rdlğl öı.vereollklrr, 
- Kom .. uııu". . . ııoyilk bir 1 1 k ) ükeek başarılar n e kadar " " ' meılerlndı-n mu arum uro ması 

tııelik olalılllr,. l idi tekdir edilse ynldlr. 
lııtr hu korkunun ,. er . 
• Bundun eonre orıookut tarih - Çar mı l cabo?. Haoıtd tılr vuklılt'f earnyına 

ö!:retmenl il Akın'ıo "Hlz 
1 - U yır. Çünkü çaro kin tdefonu kabul etmlşıl; fokat Kimiz?.. d :ılnl, A. Akın'ın 
llUınıa bir y·rlıı 'ız ,,•oktur. ( 1 1 k 1 1 ı.lr dı'no 

., • ı ıelr onu ş ı tnıı C• 11 u monoloğu şldıieıll u!kıtJlsr tnp 
- Evet. "ııktur. Hidiv HJB k ı (1 ı· n harika 

" oıo · oumuı: u. >il e loınıtJl•r. Honılo, oyuulor, t>~ ıırens l~erdloetıd olmesırı. . 8101 1,.t'-lk .. derk,.n dinamonun 
lencell dakikalar h11fızaya unu 

- llıyır, l"ııkat komşunu ne olduğunu enrmıış v~ tt:l..foo tulmez anduçlıtrın örOmüoü 
ı.un evinin kopıeının Osıüııie nıoı .. haesıeı: enAlamı~tır. 
llLI başlı lıtr kut' gôrdilıu. - Huı a dinamo derlrr! fhlkı•nlnln büıün koll a rırıcla 

Ha.. lla ... Anlodım · Denıl~tl . Hunıld dG;Onmiie ve komhtı yönetim ilyf l .. rı Vt" 

Şlrndl 11nladıoı!. A\U ıurya l\h ıe~ınınış, diuorno ile dinamit orumtak Sf'Çlrnlnloe dt'vam 

eerlaıao!. arosındo mühim Mr münasebet edilmektedir. Ôdemlş'lllerln, 
- Böyle ol n gerek.. işte k:,.~fetmı9 ve ... Elekılrlk ve elek bütün devrim lşletlnde oldn~u 

lıu devlet zatışoboncne hainlik ılrlkll berşeyl ye ak etmlşıi! ~lbl, evimize karşı ~ösıer<liğl 
edecektir, Tedblrlt olmanızı Is • kop~aı ligi gôo<illerl sevinç 

• • 
terim!. Horu, çok ~lddetll olmaklı1 nmoılnrlle hoplatncak kador 

Hamld'I cidden ıclı'l, oldı beraber çubuk geçmlşıf. Hamid s~kın, to~kındır. H11lkevl d e v 

O zaman içlu Avuetur) a Mt cı lıu ani f.rtınayı, devletin 0 giln rlml hollomızn ak men bayat 

rhttm, Uueyo'nın bile hutırıoı lere mohsue sfyaef vaziyeti için gerçellrrl halinde yaşatmak 
ııaydı~ı bOyOk. bir devletti . Al me~'um blr l~aret sınmış çok tadır. 
o:ıaoya ve hal ye ile mfittef lk OzfllmOetO. § - Ôdemlş'te, bayram mO. 

Ve nQfueu çok, tılya i dolaplarda Fırtına geçince, Feride sul· rıaııebetlle, Ôdemtv spor kuın 
nıebaretl fevkalAde bir devletti. tan diğer iki harem kızlle bir bille lzmlr sporculara arasJDda 

Hamid, bu devletin de kendi ilkte iltica ettikleri yerden çık· bir m11ç yapılacaktır. 
lınparatorlu~u gibi için, için talar. Hamid de bu sırada klZI· § - Dalkevimlz yakında 
Yanarak kOI olan bir devlet nan yanına getirilmesini irade "Hlmmet'ln oğlu" piyesini tem· 
1 eli ,.decektlr. o doğunu bilmiyordu. A vostor· etti. 

ya'dan çok çekinirdi. - Sorıu Var § - Bir marttan 

1 

Ôdemlo'te sesli sinema 
itibaren 

gôeterll EbftlbQda, bundan fazla dur· 1 d 
B meye başlanacaktır. mayıb gitti. Fakat bir saat 0 rsa a k 

sonra, sadrazam eeraya Avos llal CVİ bayramı 
tutya Macaristan aef irinin şld ı_Ü_z_ü_m_s_cı"'!"tı_ş_la-r-ı:------ Aydın, (Ôıel) - Halkevl · 

detll bir nota verdl"lol bildi· K S m(zln beılocl ylldönümü par· 
c Ç. AlıCI . . K. S. l k ö 1 hl 

rloce, Hamid 'Lutsi çlngeoesloln 5 a t ren ve zenııc n r pro • 81 M.j Taran. 12 7 14 
k ı d ı gramla kutlolandı. eramet ne bir daha inan •· 26 Beşikçi z. 1 O 1 O 50 

Gnndftz törenine Aobra 1

ota, mılöm ve motıd DO 14. T. Debbae l 1 11 Balkevlnde verilen sôylevlerlo 
talardan birisi idi. Karadağ hu 8 Ş. Galemldl 11 11 radyoda dlnlenmeslle haşlandı. 
datlarında vt1 kotollk Arnnut 6 Keten izzet 11 50 12 50 Bundan sonra Hılkevloln 
lır hakkında zuhim 'yapıldığın· 135 Bo~Onkfi satıo programı başladı. Orta okul 

dan bahsedilmekte ve buradaki 49,066 Dtınkfi yeklin talebelerl erkinlik marşını,Balk · 
hırletlyaolırın zullimden korta· 494201 Umum " evi bandosu COmhurlyet yemi· 
rılrnası için Boen11·Bersek gibi Zcytinyagı satı~ları: nlnl ıöyledl. 

• huauai bir idare teşkili lOzumo Kilo Alıcı K. S. K. S. Parti adına, İlyonkorol ttyrı· 
ileri eorıılmekte idi. Ayol no 10000 Ô. ~tuhar. 37 sabunluk sinden Raif Aydoğdu, halkevle· 
tada Mekedonye'dokl karıeık · Zalıirc satışları: rlnln btş yıllık bayatını ve par 

lıkların da Avueturye Macaristan ç. Cinai K. s. K . s. tinin helkevlerh:I kurmakla 
ticaretine eekte vecdlğlne Babı · 370 Buğday 6 50 6 75 gCittOğQ amacı belirten bir söy· 
Alinin nazara dik.katı celbedl- 4 4 ~ohut 6 75 6 7 5 lev vr.rdl. 

llyordu! , Balkevl adına yönetim kurnlun 

- 15-
Eı;vp/(ı bayrum, onra iş .. 
Vaılyet mOhlm ve nazik ad 

dolunablllrdl. Fakat hakiketto 

ltıftırnln bir illetin ara eıra nOk· 

•ctrneelndeo başka blrşey yok 
deQJektl. 

Daınld, boynk bir telAı:ı içinde 
nıca'elenlo tetkikini Arnb İzzet, 
Badra 

zıru ve hariciye nazırından 
lnftrckkeb bir cocOmene havale 

etti; EbülhOda'ya bir keee altın 
Verdi, Kcodl 1 de zevk ve ııa 
1~ ını lıı~ladı! 

f<'crlde aultan bu hAdleeler 
l!ebeblle geç vakte kader baba 
ıının d 
b avetlol beklemek mec 

liri yeti od" kaldı. V akil geçir 

~ek lı,:ln bazı harem arkadaı:ı 
ıırUe Yıldız bahçesine indi. 

J..., 
erlde anhan bahçede biraz 

gcıloCllktan sonra, saraya döner 

100 P. çekirdek 2 75 2 75 
612 Ken. pala. 300 635 dan Hikmet Şölen de halkevleri 

391 B. pamuk 39 41 25 calışmalarını ve Aydın halke,İ· 
3327 Ktlo ko de. 52 52 nlnlo son yıl çalıı:ımalannda elde 

1 ettiği eon\lclan anlattı. 1 N öhetçi Eczaneler Bundan sonra, Balkevlnln ça· 

Bu akı:ıaw Baı:ıdurek'ta Sıh 

bat, Karantlnı'da Santo, Tll 
klllk'te Yenl İzmir, lrgatpa 

zara'nda Asri ve GOzelyah'da 

Afiyet eczaneleri açıklar. 

l\iemurlar Kooperatifi 
Jzmlr memurlara f etlhlAk Ko 

operntlfl idare lıey'etl don ak 

ı:ıam Emniyet Müdfirü J<'eyzl 

Akkor'un başkanlığında top 

lanmış, Kooperatife ah birçok 

leler üzerinde görilşerek karar· 

lar almışllr. 

Kooperatif; Ortaklarına elm 

dikine nazaran daha fazla yar· 

d."mlardı buluoacıktır1 

lışmalarını gôaterlr canlı bir 

tablo gOeterlldl. 

Öğretmen Şefik ve Bfiseylo 

Baykara Keman ve Piyano ile . 

bir konser verdiler, 

Göııterh kolu ( Ergenekon ) 

piyesinden bir sahne gösterdi. 

Öğretmen A vnl Değer bir 
~lir okudu. 

Halk ı,:ok ilgi ve heyecan 
gö terdi. 

Akoam da, Balkevl salonunda 

Parti ve halkevlllere bir aile 

eglenceel tertlb olundu. Geç 

vakte kadar etıren rğleoce çok 

neı:ıell, ee vgl ve samimiyet ıJolu 

bir bava içinde geçdl. 

sını Ağır Yaraladı, Tutuldu. 
Menemen'ln Seyrek köyOode 

iki kivinin oğır surette yaralan 
mestle netlcr.lenen bir vak'a 

olmuştur. 

Seyrek köyOnde bulunan ka 

rHilDI olmak Ozere lzmlr'den 
~iden Mehmed oğlu Zafı • 'I · 

bolla yirmi sekiz yaelarında 

Q13man; amcaeı yamnda oturan 
karıl!• Zehra'y11 : 

_ Ben senin yanında kal 

mıyacağım. lzmlr'e gltmlyece 

ğlm. Deylnae b•çeğını çtkerek 

karısını vOaodonuo muhtelif 

yerlerinden ağ r surette yarala 

mı~tır. Bana mAnl olmak Ozre 

- Haydi lzmlr'e 
l!enl almağa geldim. 

Zehra'nJD amcHı 70 yıt~larında 
All'yl de bıçakla sol ayağıod11n 
ağırca yaralamııtar. Oımao ta· 

tolarak adliyeye tr.sllm edllmlı· 
gidelim, ı 
Demlı, tir. Yaralılar ıehrlmtz mem e· 

Zehra : ket haaıanrslne getlrllml,lı-rdlr. 

A);dın'da Bir Kadın Ko
Cc1~1111 öldürdü! 

~on ra l)a, Kocamı Kaybettiın, Y C· . 
• • 

tışnı, l)iye lstinıda<l l~tli. 
Ayciın (lizd) - Aydın ur. 

mlrpılu ü:ı:nlnde Grrmeoc'ğe 

bııglı Ortaklar istaeyouunda 

dilo gece lılr cinayet oldu. Bit 

dk Emir lloılce adında bir 

kadın koca 1 lııçcıkçı Hü~dü'yü 
öldürdü. 

HAdlee hokkında ô~rendlk 
leıiml ynz yorum: 

Emir Oeılce Aydın'doo Or 

ıok.lar'11 göçı>n bir kadınd.r. 

Yunan işgalinde içeride luılmıı. 

epeyce para yapmı~tır. Oob .. ı 
yıl Ooce blr incir bağçe&l Mlan 

Emir Hatice iel faizciliğe dö 

kerek 605 bağçe ve epeyce p•· 
ra sahibi olmuştur. Onbeş yıl 
önce Ortaklar'a .gelen harb m•· 
hilo bıçakçı Ril,dft ile bir mftd 

det serbest bir haJal yaşadık · 
tan sonra evlenmeleri ·olmoı· 

tor. Rtııdü on lira maluliyet 

aylığından baıka, tfttftn eerba· 

ylllğloden de ayda 70-80 lira 

çıkarırmış. Fakat Emir Hatice, 

RüşdO'ye bir hayat arkadaşı 

gibi değil, hlr uşağa gibi mua · 

mele eder, onu istediği gibi 

eTlrlr, çevlrlrmlı . Ortaklı 'lann 

abla diye bltabettlklerl Emir 

Hatlr.e dalma tabanca ile ge· 

zermlş. 

Dün akşam gece yarısından 
iki eaat sonra 3 sll4b patlamıı 

tır. Arkasından da Emir Hatice, 

_ Adamımı kayb~ttlm, ye · 

tl,ln! 
Diye bagırmıştar. Koy bek· 

çlelle istasyon bekçisi beman 

vak'a yerine koşmuşlardır. Bl . 
rez eonra karakol kumaodaDJ, 

muhtar ve ihtiyar heyeti top· 

leomıştır. Bıçakçı ROodO, dl· 
mağından giren bir kurşunla 

öln bir halde buluıımoştur. 

Emir Hallet; uykusu arasın· 

da bir tıkırtı j~lttlğlnl, kedi 

zannile uyandığını, fakat od11da 

bulunan iki kişinin pencereden 

atlayarak kaçtıklanoı, arkala 

rından bir all4h attıAıoı, onla· 

rıo da iki el ellAh alarak mu

kabele ettiklerini ve bu kurıun 
lardan blrleloln isabeti ile lı.o 
caeıoın öldüğünft eöylemlşılr. 
Fakat, karakol komutanınıu 

ilk tahkik.ah Vak'a yerine gl· 

den yareavaman ve hüklimet 

doktorunun ıetklklerl, Emir 

Hatlce'olo evinde atılmıı diğer 
f lıeokler huluomaeı, katillerin 

kaçtığına ıôyledlgl pencerenin 

demir kapaklaruun kapalı gö· 

ralmeel ve diğer birçok dellller 

1 d il ile tarıtfın· :ıııvııl ı e 11mın a e 

fiso öldürOldôğüııe ı;Gphe hı 

ıakmu mıı,ıtır. 

llatlce Aydıu~a ~eılrllerek 

adliyeye tetılfm t:riilml!Jllr. 

Aydın da radyo i~tas

yoolarıııdan şikayetçi .. 
Aydın, (HuauııiJ - Urayın 

yeni elektlrlk te&l~ııı Aydında 

yeni bir lilem ve huyııt uyıt~ 
dırdı. Elektlrik işi yopan mu 

eBBeeeler hl radyo ıceotellğlne 

de dOkttller. Şimdi her akşam 
halk bu mfiessceeler öoilnde 

toplanmakta ve çeıltll radyo 

lardan bfttiln daoya letaeyonla 

ranı dinlemektedirler. Kahve· 

haneler de radyo almağa baı 
ladılır. Radyosu olan ve radyo 

dlolfyenler çoklukla feıanbul 
ve Ankara letaeyonlarJDı ara· 

yorlar. Fakat bizim lst111yonla· 

rıo knnetlerlnlo azlığı bunlar· 

dan IAyıklle ledfideye lmkln 

vermiyor. Ankara ve lıtaobul 
lat11yonl11rının A vrupı l11t111yon· 

tarı aevlyeslne yOkıelmeel için 

ne yapmak lbımea bir an enl 

yapılmalıdır. Herkes bono dl 

leyor. 

Çine'de bir Konferans 
Çinederı razılıyor: 

Çine KfthQr foyan izzet Ül· 
gen tarafından havacılık ve 
hnadao gelecek tehlikelerden 

korunma hakkında bir konfe · 

rane vorllmlotlr. 
Beş yOzden fazla dlnleylcl 

konferans saloouno doldurmuı, 
bir kısmı pcnçerelere OetlşmiiştQ. 

Konferans alAka ile dloleomlo 

tir. 
İzzet "Clgen uçaklara verilen 

önemin çok OılOk o'an dere· 

ceslnl havadan gelecek tehlike· 

ltrl açık bir dll ile aolatmıı, 

btltOn yorttıtların TOrk hna 

korumun• ıQreldl yardımda 

bolunmalannın en öoemll bir 

yard borcu olduğunu 11öyleml1 

ılr. Çine halkının eoayal gidiş 
ferdeki akımı eevlnç verlctdlr. 

Bozdoğanda dolu yağdı 
Bozdoğan, (Özel) - Evvc:lkl 

gQo saat ond6rt 11olarında şeb 

rlmlze yağmur serplntlal ile ka 
rışık, beheri ufak eniz bQyOk· 

lilğOnde dolu yıgmıotır. Yağıı 

20 dakika kadar eftrmOotOr. 

Baearat yoktur. 

Şehirdeki umumi kadınlar 

dağınık nzlyettedlrl~r. Kaza 

Kallforolya'da HanrJ May Is 
mlnde usla bir mnhendls bfJ' 
makineli odam yapmış. 

Bu makineli adımın roUi ve 

vazifesi nişan alarak ateş tılmf'k 
lmlı . Fakat makanlzmnda küçük 

bir bozukluk makln"ll aıfamııı 

nlş10 hedef ini ""i!l~tlrınlş ve 

kurşun mOlıt"ndl11 Muyı ıı~ır 

ımr .. tıc yaral11n•ıe1ır. 

Re@lm<lfl hollk il•· molılOlt 

:ı:örülmrk l«'dlr. ---
Bu da yeni bir icad .. 

Mucldlere nrıık fş kılmamış 

ol o ı;ert•k .. lnglltnc'de san'etı 

ihtira ve icad olan bir (en 

aım'at adı1mı re imde görllld0ğt1 

veçblle Şf'm&ly.-ı saplara yerine 

bir ıeleekeıp raptetmiş Bu nevi 

ıemefyelerln en ziyade kollenıı 

yeri. ıat koşuları trlbOnlcrl ola · 

cakmıo. 

Tekinsiz ev!. 
F raoea'da Sarreborg'ta Gal· 

darre kilçftk köyünde Pöjol 

atlcel mahalli jandarma kuman· 

danını evlerinde akla 'fe man· 

tığı eığmn haller olduğundan 
ıtkAyct etmişlerdir· 

Bu evde, tavşan kOmeelerl· 

nln kapılan kendiliğinden açıl· 
makta, ktıltll dolaplarda bulu· 

nan aucukler kendlllğlnden ye . 

riol dtğlştlrmekte, yataklar ılt 

oeı edilmekte imiş · 

Bu evde geçen bu hadiseler 

muhitte derin bir merek uyan· 

dırmıı ve jandarma tahkikata 

ba,lamıetır. 

Ticari buy. iyct 
Ankara 24 (A.A) - Haber 

aldığımıza g(}re, muhtelif tice 

ret odalara ve TOrk tlcaretba· 

neleri milli lbracat zararına 

olarak cesaret edilmiş bir ha· 

reketln bu ııaretle cezalandı· 

rılmış olmaerndan dolayı lktı· 

ıad vekiletloe memnuniyet ve 

~Gkraolaranı blldlrmtşlerdlr. 

Anadolu - Yukarıdaki hiı· 

btr, Şaşatl namındaki ıncca· 

rın, mallara hile kıınştarmaeı 

doloyısile 5 P]hk hapis ile alıi · 

kadardır. -merkezinde doktor da yoktur. 

Bonların oımuelu aile muhit· 

leılnden uzaklaetmlması ve 

gençlerlmhl korumak için eık 
eık muayenetıl 14zımdır. Kaza 

kaymakamlığının nuarı dlkka· 

tlol celbederlz. 



Anadolu'nun Anketi 
~~~---~--..-......------~--.-

1936 · 37 lzmir Şampiyonluğunu 
Hangi Takım Kazanacaktır? 
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lzmlr'de tıpor lolerlnde bft· 

yok vukuf VP. eelAhlyetl o1an 

arlndaeımız avukat Nuri Sıdkı 

da flklrlerlııl şöyle aolatayoı! 

Geçen sene heyetlerll! bazı 

defalar kolOpc0 1 ~?.. hisleri al 

hnd!: ;.almaları ve keza hakem 

lerin de doğru d6rüst hakem· 

ilk yapmamaları yiizünden el · 
tadyomı ıncak bir kerre git 
mletlm. Basene parti başkanı· 

mız Avni Doğan'ın yaraya par· 

mak basarak bo lele uğraeması 

neticesinde ıpor lelerlotn yolan· 

da glttt~lnl görd6ğftm(i söyle 
meğl bir vazife bilirim. 

Bosenekl maç\arı her ne kı· 
dar montazamen takip etmedi 

taem de gözde kultiplnin oyun 
larını ıeyrettlm. Umoır:nlyetl~ 

dlyebtllrlm ki, 1zmlrde uki fol· 

bol kuvvetini " göremediğim gl 

bl millecanls bir takım da gö 

remedlm. Yani demek isterim 

ki, llerllyeceğlmiz" geriliyoruz 

Elde mevcut Vahap, Sah, Fuat, 
Hakkı değerinde yeni eleman· 

lar yetlotlremiyoruz. Yalnız şOk 
ranla gôrdOğQm blrşey varea 

o da Altınordunun tek Uik 

genç yeni oyuncular, Keza Al 
t11y'ın d• Bani gibi, Enver gl 

bl iyi oyuncusu olmaya nam 
zed g,.nçler yetlştlrebllmesldlr. 

Fakat bunlar yeter mi? Verile 

cek c~ np tablt "hay1r.. olabt · 
lir. Şımpf yonluğa gelince: Bu 
seneld eamplyooluk bence bir 
zar oyunudur. Boynk atan ka 
zaodığı gibi kftçftk atan da 
kaybedecektir. ÇankO Karşıya · 
lı:ı'nın sahada değil, nlıamna· 

me sahifesinde kazandığı Oç 
puan, hesaptan çıkarılacak olar· 

sa, dört bflyfak kuHibftn puan · 
ları hemen hemen mftsavl gl .. 
bldlr. Bu mftsavat bu takımlar 

araaında bOyftk bir fark olma 

dığını açık eort.tte g6~ıermek 

tedlr. Altay Şftkrü'sftnQ, Meh 
med'lnl kaybetmekle beraber 

teknik itibarile diğer kolOplere 

faiktir. Vahap ayağını lelettlğl 

gibi takım tertibinde kafası nı 

da lolt.•tlrse şampiyon olabilir. 

Altıoordu, h"r vakıt ıöyledl · 

~im ~lbl, değll yılmz fzmlr'•n, 
baıon Törklye'nlo en enerjik 
bir takımıdır. Bo takımın mu · 

nffaluyetlerlnl, ecerjlslle lda · 

recllerlnlo gayretlerine med· 
yondor. Bana kalırsa ( Zor 

oyunu bozar) olduğundan Ahı · 

nordu'oun şampiyonluğu da 

mevzuubahstır. Karşıyaka'ya g_e· 
llnce: For hattının beceriksiz 

llAI dolayıslle bir netice elde 
edemlyeceğl kanaatlcdeylm. Het 
vakit yetl~drdlğl oyoncoları 
kaybeden bu kıymetli takımın 
devre ~amplyonluğu ile iktifaya 

mecbur kalacağını zannedlyo 

Avukat Nuri Sıdkı 

rom. Izmlrapor'da da ıecrft 
beli oyuncu olarak ancak iki 

ftç kişi kaldığına nazaran mo·f 
vaffakıyetlnl sona erdlrtceğlne 

ıklım keın.fyor. 

Bununla beraber bize yep 

yeni bir takım veren idareci· 
lerlof n çahomaları da takdire 

değer. Göztepe'ye gelince Fuad, 
Hakkı, Muzaffer gibi el~man· 

lara malik olmaBını rağmen 

mt'ldıfaa hattının hiçbir le yap 
mamaaı bu takımı her -.akit 
olduğu gibi boseoe de eımpl· 

yonlalrtan uzaklaştıracaktır. 
• • • 

Burna va idarecilerinden Ba 

ha Sakıtftrk sôylftycr: 

-İzmir eamplyono lçlıi anket 
açılmıt. Ben her halde kendi 

kulQbt'lmCl ileri ıt'lrerek Burna· 

va eamplyon olacak demem. 

ÇOnkd boua lmkAn yok. 

Kareıyaka'nın eımplyonluAon· 
dan da bahı1edenler nr. Eğer 

kartısındakl takımlar bugftnkft 
-.eziyette zayıf kalırlar11 ve 

Karoıyaka çok çalışırsa belki 

tamplyon olar. Fakat eono dft 
tOnmc:k lAzımgellr ki birinci 
devreye aksak çıkan takımların 
ayol nztyeue kalmıyacakları 

ve mevcudiyetlerini toparlıya · 

cakları çok tabiidir. ilk dev· 
rede çok fena takım çıkaran 

Altay ikinci devred" tam kad· 
ro n hakiki kovvetlle sahayı 

çıktığı takdirde eamplyonlak 

bu kulObdmOzden beklenebilir. 

ÇOokft tlç puan geri kalışı 

KATYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-11 -
çekmekle, ztbh ve inzibat me· 

murlarıoın ~ızaklara da uzak· 

tın lmpıratoru takibe c.;alış 

makta idi. 
Hek:çllerf o dftdQk ve boruları 

imparator kızağının geçeceğlol 

illa etmekte ve köylftlerln kı · 

zaklım hep kenara çekilmekte 

lcJI. KôyUUer kızaklarıudao ini 

yorlır, eıpkalarmı ellerine ah· 

yorlar ve başlarını, vacutlarını 

öne eğerek bftrmet merasimini 

yapıyorlardı . 

imparator: 

Katya.. Dedi. Kıza~ım 

seni memnun edecek kadar 

seri kayıyor mu? 
Katerln, lk\ elini birbirine 

vurarak : 

- Daha çabuk . Daha seri 
kayeak.. O kadar ki atlar eah 
lansın!. Dedi. 

İmparator ~.nlda : 
- BCltftn Roeya'nın lmpı · 

ratoruou detlrmek lıtivor. Dedf. 

Bo delice stır'ıtle Enjlner 

yolunu geçmişler artık Mleel 

11rıyı bahçesi istikametinde 

Yugoslavya Kutuluk Keı·esteleı· Me .. Graçyani'n~ 
Tuna havzası işinde el Cicika'yı Ald 
birliği yapacak mı? . selesinde hakiki Vaziyet. H;berler yal 

Viyana, 25 (A.A) - Viyana • • • ~,,, 
~~~---·~·-+---.-.......,-_,. ~,._, 

slyael mahfellerl Belgrad'dı - Ba6tarafı l inci sahifede - yaııma11, heplmlıln en ileri -Başıarafı lci sof 
yapıllD Yogoıılnya·Cekoılovak· teklinde bir yazı yazmıttır: dileklerlndendtr. Şirket, kereı · Roma 25 (Radyo) ,,. 

ya gôrOımelertnln Yogoılavya (Koınlnk kereste, imtiyaz, teılnt, makul, mrıru f laller D'İtalsa gazetesi, Jııl~: 
nın Tona havzasının ökonomlk mallyd flatlerlnde tesirler, lz ve eıHlar dıhlllnde gene bu lannın yeni bazı yer~I. 
teıkllltının yenlleştlrllmeıl lolo· mlr'deki kereste fabrikaları) fabrikalardı lıletecektlr. Ancak, ellikleri haberl~rlo .,. 
de el birliği etmeğe karar ver• ~lbl dallı budaklı görftnen bn m•him olan e111s ve eartlar ha· ğuno ve Anbaradıo 1 

mlı bolondoğuno gösterdiği mevza, hakikaten İzmir mohl · rlclnde dlleklerd' bulnnolma· ratın lıgalJndtn bııkt 
mfttaleasındadırlar. tini alakadar eder. Fakat haki · maaı da tabiidir. Meseli, eıkl · yer ahomadığını bıbef 

So fya 'da Tev- kat, hiçbir zaman, bu gazetenin den bir kotonun lmallye mae tedlr. ~ 
Deeıle, 25 (A.A) 

1
-' 

yazdığı gibi de değildir.. rafı bir kurut iken, işin şlr · dl l 
ki. cat Yapılmadı kaynakıarından bil r 11 Bo ıene fizftm ihracata epeyce kete intikali ile blrboçuk: ku el 

re Raı lmro; Adua ...M. 
Sofyı 25 (Radyo) - Bol 

gır kabinesi aleyhine bir kom· 

plo ketfedlldlğl Ye ba mftna· 
ıebetle bazı kimselerin tevkif 

edildiği hakk:.ındıkl haberler 

yalanmak.tadır. 

Sir Lamson 
Baş Murahhas 

Kahire, 25 (Radyo) - Jn 

giltere fevkalide komlıerl Slr 
L4meon, Mısır-logllfz mOzake· 

relerinde blrlncl murahhae ol•· 
rak bulunacaktır. 

....................... 
ilk devredeki iyi olmıy•n va 

zlyete göre bdydk bir fark 

değildir. 

İzmirspor da a) oi puanda 

ve ayni yolun yakın yolcuıu. 
Bugüokfi kuvvetini mubafa · 

ıa ettiği ve Göztepe mttç1Ddakl 

fena oyun slıStemlrrlndeo ka 

çındığı takdtrde bo kolübtımftz 

den de şampiyonluk beklene 

bilir. 
Fakat benim eahsi kanaati 

me gelince Altay ikinci devre · 

de iyi sftrprlzler hazırlamak su· 

retlle şamplyonloğu kazana· 

caktır. 
• 

fazla olmoetur. Buna llheten, rut, yahocl elll para istenmesi l 1,~ tılyan kırargAhıo• fel 
Zingal tir.keti, taahhütlerini za· tahlatlle tanlb olunamaz. ÇOn· hQcomda yeni bir J1 ,5': 
maoında yapamamı§lır. Gerek kü mahaulQc malt yet f laline mıetır. halyao'lar, 
bnnJarı, gerekse kutu Hlıt taalhlk eden bir keyl lyeulr ~l bırakmıtlardar. GeçeO .. ~ 
muamelAtıoın herhangi lhtikAr buna kartı ne dnlet, ne mal· beri, Ras lmru'ooll 117'8 
oyunlar1Da meydan vermemeılnl boat ne de müstahsıl lAkayd verdirdiği ölü sayısı si 
dOofioen Ekonomi bakanlığı, kalablllr. Fabrikalar, kendi le Rabeş'ler, gece "'~ 
ihtiyaca daha esulı eekllde ce· kablltyatlerl nispetinde eskisi gelll'dekl ltalyan k .. 
vah vermek arzusu ile limited glbl çalaeacaklardır. Bana ha· baskm yapmışlar, glSğ ~ 
elrketl faaliyete geçirmek zaru· her aldığımıza ~öre , Romauya bir ruubar,.bedro eoPr•,IA 

retlni doymoetur. Ve tlrketl, keresteleri daha ucuzu mal dağıtmışlardır. Babt~ 
imtiyaz vererek değil, adeta tav· edlldlğl için fabrlbtörle{e ima ölü v" 4 yaralı •ar "ti. 
zil ederek Romanya'dan kotu· Uyede küçük blr zam yapmak yan'far, pek çok eli~~ 
lok kereste almak mevkllne lmlıaoı da araştırı\acaktır. Do mat ve caphane bıra ('i.#1, 
geçirmiştir. Eğer bo vazife, IAJe, orracla hOkılmetçe bir ta· Adle Ababe, 26 ~ 
dl l f il dlldlğt t A Rıas İmrunun bir 

ğer müeBBeıc er zararına, on rıı ın zam e ve ucca rf 
larınklnden kArlı olarak ofrkete rın zarına sokolduğo şeklinde Marebln 20 kHolllel 

bir menfaat temin f'lmlş olsaydı, gö~terllen Hzlyet, tamamen handa Adoa yold 

belki o tııluHrde ticaret Hha· yukarıda tespit ettiğimiz oekll· Ramada bir Hıbe• ı 
sıoda müeavat uularıoın mü dedir. kaytedllmekteulr. 

dafaaeı msntıka uygun gelebl Üzüm kuromnnun bo eene, mukavemet edeıPl1111.-
llrdt. Fakat şirket, kotaları Jzmlr pfyatıaaında oynadığı fay anlıyarak kaleyi bel 

maliyet f latloe satmak veya dala rolO, eu veya bu şekilde rek çekllmlılerdtr. 11 
Adle Ababa'da dlSoe, 

bizzat kullaumakla da takyld 11rsmak fatemek hatalı bir ha· k61 
edllmlo1ir. Y aol Romarıya'dan rekettlr. Dil~flnmelldlr ki, bu lara göre, Ram• oı' 
getfrllrn ve İzmir fabrlkılarıod11 olrket, sermayesini le ve Ziraat civarda Habeş kıt••:d,,.l 
imal edilecek kotalar kaça mal bankalarından tedarik etmek masandan istltadc bir 
olorl'!I, kurum bunları o flatla tedlr. Bazan piyasada nazımlık ntzon mevcaduouD s 
me•cud ihracat m6eS81"81"lerine yapabilmek için yOksek f tat ölılOrmOe ve mtıbflllıO• 
eatacak, ayol zamanda kendisi da vermektedir. Yani serma· ıunu atete verrııletlr· dl 
de kollanacaktır. yeslnl mftetabsıl -.e memleket Bu htıcum bakkıO 

h b hllL bil ... 1 tafsUAt mevcut oıı0• Btoaenaleyh, şlrkelln, kendi eea ına te a.eye e ya. a~ · 

• • 
Şarkspor'dao Baeın 

gönderdl~I mektupta 

ıöyltıyor: 

koıulırının daha ucuza mal tırmakıadır. Bir sermayenin, tarihi de blldlrillll' 9" 
C il k' dn A 1 1 de 16 ıaubat yıkıolttl 

cm edilf~rek: bundan lettfade ile dıt r'oı uounmee zaran o ma· v tıı 
•onları d d Jh ı sına ra"men, •irket, meeelA ko buldoğu an\avıldlıt ~) 
v pi yaea a lğer racatçı arımıza l!ı v 25 (A r-

to baoına on paralak bir isti· Adlı·Ababa ' · 1~ 
"Dört takımın bir puan Oze· 

rinde durması bugGnktı mftna 

kaealıra yol açmıttır. Bunlar· 

dan dıha yftkaek puantajı olan 

K .S.K. buıt'lnkii vaziyetine rağ 

men, oyun slıteml l ' lbırlle dl 
ğ4'rlerlnden 11y1ftır. Birinci 

devreyi eamplyon olarak biti· 
rmeılnl, diğer takımların nok· 

san kadrolarla çıkmalarına med 

yundor ve binaenaleyh, K S.K 

için tamplyonluk tehlikededir. 

Altay takımı, kadrosundaki 

noksanlığını tel&fl ederse ga 

rantı olarak tamplyondur. 

Tashih 
Tayyaere cemlydl muhasebe· 

elsi Altıy ldarecllerlndeo Fab 
rl'nln ..nketlmlze -.erdiği ce· 

npta (Gayri muntazır) tabiri 

(Gayri mantıki), (Zalf) kellmeel 

(Baflf) olarak çıkmıotır. Da 

zchirlz. 

kota batına yirmi otuz paralık 
bir rekabet açmaaı ve tenzl

lltlı oferto yıpabllmul ihtimali 

vtı lmkAoı da yoktur. Yani 

böyle me bom imtiyazın mnh 

temel rekabeti de mevzoobıbs 

değildir ve blnaen•leyh neırl· 

yatın bo cephesi de çftrOktftr. 

lımlr fabrikalarının himaye· 

sine gelince, bunda dı hakikat 

l~lAk edllmletlr. Fil hak ika Zln · 

gal elrketl, daha ucuz• mal 

olmak tırtlle kutnları imal 

edllmle ıekllde teslim etmek 
istemle Ye bakıtnlak, İzmir fab. 
rikalarını blmayeten buna mo 

vafakat etmemlotlr. Ortada de· 

ğloen hiçbir şey yoktur. Ro 

manyı'dan gelecek olan keres 

telerl, gene İzmir fıbdlnları 
loliyeceklerdtr ve tabiidir ki, 
birçok vatanda,larımızın boyak 

ıermay" Ye uzun mesai 11rfe· 
derele kurdukları bo eserlerin 

• 

imparatorun kızagı bütii.11 sür'otile buzlar üzerinde kayıyordu . 
ilerliyorlardı. dcğtetlreruediğlnl anladı. 

Kat ya ellerini birbirine -.ur Alckıandr arabacıya# : 

makta d,enm ederek : - Bizi adalara götür! Dedi. 

- O kadar ç ıbuk gidiyoruz Ve mOtemıdlyen gftldyordu. 

ki lı.azaklırın atları bile biz"' Bu yol, Ptıtreaburg kibarla. 

yeıloemlyor! Dedi. rının tn çok sevdikleri bir 

imparator, Smolui ensthQıO· yoldu. Pariıt'in Bolonyı orma· 

nan, Kıterln 'in ilk gftnden oını andıracak ~elrUde vOcode 

beri çok botuna giden tablatlnl getlrllmlıtl. 

iade ile bu gibi zarar tehlike lmru'dın Ambı yık•O 1•• 
yolu flzerlnde cer;, 

lerlol karşılamak cihetine bile 800 muharebeler bık ~ 
yana~1111mıetır. Bunu takdir aluıao mılumatatı ~'t//KJ. 
etmek gerektir. kıtaatının birkaç blOb -~ J 

- mühim miktarda bar "' .· 
fngiltere Milli k4m malzemesi ele I' 

MQdacaa Kanunu budırumek.tedır. b,.,,, 
li ltalyın'ların IP~ll~ 

poları berhava e rd'" 
ite atılan Uabeelt 

1
., 

parça parça ol1111Jt pt• 

- Başı birinci sahifede 

muetor. 

Londrı 25 (Radyo) -

bine; bo sabah yeniden 
Ka darı dı yaralaD11111 

bir rk• 

toplanta yaparak imparatorlu· 
ğon mftdafaası proğramıoı tet 

kike devam etmiştir. 

Londra 25 (A.A) - Avam 
kamıraoı. deniz, kara ve bava 
orduları lçtn lsteollen fazla 

tahsisata kabul etmletfr. Bonon 

yekunu donanma için 4,850,000 
ordn için l,!350,000 ve hava 

kuvvetleri için de 1,611,000 
lo~lllz lirasıdır. 

1mpaı ator : 

- Katya.. Bak. Atlarım dö 

nemeç yerini o kadar sür'atle 
döoec~k ki, poll11lr.rlo hcp!!I de 

kızaklarlle yu v~rJaoacaklar. Dedi. 

rağmen Babeeter 1 g6ff 
bo ıklbetlnl göre ı 

tnf lllk etml yeo dfje •
berhava etmeğe de' 

terdir. 60 ~ 
Raı Naslbu'ou0 o1lıl' 

zelerlnln İtalyan 111 
1 

vetlerlolo bQcuPllır•~ ,ll;J 
hiıcumla defet1111

' ' ~ 
hal yan kolları F•1'

0 ..,ı" J 

sol 11hlll boy00°' 
teş,.bbüs etmıeıerdl, 

.kolooon da k:eod1'1~ 
sakı, ıııkı Hrdı~1111 çı~I 

Şc:hlrdeo dıv•'1 ıodt• İ 
Fenl4odlya körft• rl" • o•'' J6 ıtddetll rOzgAr )' 1 olr 

111•11 Kat ys, kahkahalarla gillerek: konuşmalarına ıord~,. 
- Gilzel bir bulue . Şioman Katya hnpara ıosfr 

polletu ayakları banda alacagı 
vaziyeti görmek hterlm! Otdl. 

Bu ııırada, kızağın fnkalade 

silr'atl haııeblle Kıtya'nın ha· 
ı:ııodalı.l kasket uçta; K11tya : 

- Dordurmayınız! Diye hıy· 

kardı. Çok "ğlenlyorum, bayle. 

Sar'at o kadar müdhlo bir 
hal almıt idi ki imparator, 
mobtrmel bir tehlikeye tıareı 

muhtf!lza maksadlle Katya'yı 

belinden tutto. 

Arkalarında neler cereyan 

ediyordu. Zabıta, dOoen kasketi 

almıo mıydı? 

imparator, Katyı'nın kftçök 

' 11e• 
madau evel bu " dl· 
hatıra& nı aloıak l•';.,i,,, J 

Kiıtya fırsatt•0 1 ~f. ' ı ıo ·.111 
rek Çar'ın k.eod 

11 ~'-' • 1 .. ~. 
muhafazaya ça ıe " /J 
dleioe mahsus bir del , 
çük makası ceblO ~ ~ 
Çarın kOrkilodtJll 

k el· ',J_ hatıra olarak e tııto'' ~/ 
Çarıo emri 4• o-'" ... 

kazakların Adeti 0., 

ların kolaklar•01 

kızaktan iodl. 

Katerln: 
Körfezin -
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ltalya Ve Sovyet 
Fransız Pnktı. 

n d 
• Ed•J Met. MY. T. 11t. •l. komllyonondın: 

e ıye 1 en K M l - Met. MY. in göıtereceğl yerde beheri 505 lira bedel 

Tayvare Yandı.. arşı ücadele Başladı. keılfll iki adet bina açık eblltm• ınreılle mOnakooa7a 

~~~~~~--~~~~~~-

J konmuııor. 

2 - lbıleıl 29 ıubıt 936 comarıeıl gaoa 111t 10 dı lzmlrde 
J • Adlı Aba, 25 (A.A) - in 
talya da Almanya gibı glllz kııılbıçımn O~aden'g git· 

Hazı mllnekkidler, Ingiltere. Amerika harici· 
yeteri arasında mftşareket var, dıyorlar! 

itiraz ediyor! mekte olıo bir ııhblyeJ uçağı 
Parlı, 25 (Rldyo)- hılyan bafllındıkıao pek H ıoura bir 

elçllloln M. 1'' 1Aaden'I zl1u,.ıl okallptoı ığıcıoa çırparak pır· 
Hnaaındı zecri tedbirler meae· çal.umııtar. Uçagıo pilotu kaptın 
leılnla gôrGıOtdGğCl HDılmık· Bıyter ile Maıur'h bir yolcu 
tıdar. Fran11, petrol •mbargoıo yaralaomıılardır. Uçık toıuı 
bıkkındı Cenene'de nrllecek muı .e ıımımtle yHmııtlf. 
kararlara lıtlrak etmemek nl· Milletler cemiyetine mftza 
Jetinde detlldlr. Ancak aae•cut baret blrllglnln hedlyeal olMn 
gerginli~ arttaracık tepbbOı· bo uçak B•beı eıbblye heyeti· 
lerde de buluomıyacakttr. Eaa nln azaılle lbım gelen lllçları 
~~D Franu petrol lııibıal eden cepheye tııımığı memur idi. 

r IDemleket olmadıgındıo, bu 
haıuııı fallı bir rol de oyoı · Köylülerin 
Y•m11. 

•· OIAer tıralıaa M. Su•lç ile Kalkınması 
rın .. 'nın Roma elçlıl Kont 

Oôıı111bruo ar11ındı cerey•o 
;den görlımelerde, M. Sa•lçln; 
tılya'nın, Fraoııı, So•yet pık 

tanı kartı 935 m•yı11Ddı nkl 
:•man ltlraal nstyetlnl muhı· 
... edecettal 167ledlgl bildi 
rllmelttedlr. 

F Ro1111, 25 (A.A) - M. Suvlç 
d ranııı elçlıl M. iM Şımbran'lı 
in 6Aleden ıonra tekrar gO 

rGımııttlr. MCllAkatın Ceoev· 
re'de iki Marttı toplaoıcak olıo 
l8 ler komlte1lnln nrecegl ka 
rırlara mCltealllk olclağu bıber 
•erlhaektedlr. 

Pırtı 25 (Radyo) - Bııbı· 
k.nlık mlııeıarı M. Su•lçle 
Fran111 bClyQk elçlıl Kont Oö 
tımbrun ara11nda ıon gGolerde 
J•pdmıkllı ol.o göraımeler 
bıkkındı iyi h•Cler alan çneo 
ler ıo mıl6mıtı nrmektedlr. 

Franııı SHyet pelltıoı kırıı 
ltaıt11 bGk6metl; Almaayı'aın 
l 9:J5 mıyı11ada yıptıklırı iti 
1' 11 kartı o nklt derplı et· 
llklert mtl&alea n kuadarda 
hrır eımekıe we ba pakıın 
Lokarno maabedetl ile tam•. 
D:tea kabili telif oldu~ono te· 
ltklı:I eylemektedlrler. 

Fransa'da ölen 
ltalyanlar 
için Bir Anıt. 

~llloo, 25 (Rıdyo) - Ge· 
De la••tllı Frıuıs cephealade 
ölen it l 'I • yın ır tçln :ppal•o 
ınad, tôrenle ıçılmıttar. Bo 
IDGnuebetle F•ıiıt rOeaaından 
bt

9
rçok klmıeler 16ylnler •er· 

lll tlerdlr. 

Amerika'da 
KoınOnislik 
propagandası 

V •elDgtoo, 25 ( Rıdyo ) -
Amerlkı denlı b•kanhAında te 

bir luuôıordı yıp•lın araetır · 
lbılar Dellcealnde komlolıtllğe 
bılr b h Ilı teHlk boluamoıtur. 

u IDCh:a11ebetle iki kadan me· 
lllur Y•kal1n1Hk ınklf edil· 
rnlıttr. 

Belçika 
()rdusunun 
tak · · vı yesı meselesi 

Rrtıkıel 26 (Radyo) - Bel· 
ı;lkt d or uıonun tık•lyeıl için 
P•rllmentodan lıtenmekte olıo 
tıbıl .. t hıkkınd.tı;;I IAytbıoıo 
kabı.ta lCbumu, bugln toplanan 
P•rllmentoda bııbıbo Vanae· 
llod tarafından ileri ıllrCUmaı 
Ulr V l d k · •Dle io , bu llylbanın 

•bulGnden ıonr. bir komıtece 
lf'tklk dil e ebllec~ııaı 1~1ı_, 
tnlıtlr. 

lalı: p 

'

L '', ıöı almıı •e Bel 
~ 11.a ~-
d 

rınıaı mo•bedeal •leyhlH 
erlbt!y 

ın olunan fikirlere ha 
CUQJ ed k 
hl h ere bu muıbedeolo 

ç 1' ••mın hoaolmıy•cıJını 
11ı,ı .. 1nl1ıı, 

Ankara 25 (özel) - Hakü 
metlmlı; mCletıbııllınn kalkın· 

m11101 bGyftk ehemmiyet nr· 
mekıedlr. Zira.at vekaleti, mftı 

tıhııho kalkıomı11 için bir 
kıaun llylhı11 baaırlımııtır. 

80 kınan IAylhuında mtlıııh· 

ıılı her clbeıçe koruyacak n 
ona yardım edecek mClblm 
eeular vardır. 

Yunan Kabinesi 
Parlamento martın 

ikisinde açılacak 
P•riı, 25 (Radyo) - Atloı · 

dan bıber •eriliyor: 
Yanaa ılyı .. l ricali, yarın 

(bugla) Oemlrclı'ln bııkaoh· 
gınclı toplınıcaklar ve kabine 
mee'eletlol konoııc•klardır. 

S3ylendlgloe gôre, Çıldırlı. 

Meıakıaı •e Sofallı ır11ındı 

bir oılaıma olacaktır. 
Parlımeotonao, martın lkl 

ılade IOJtlaama11 hıklundıkl 
lHdel kralt bagaa çıkaeıktar. 

Söke' de 
Konferanslar 

Buglln ikinci kont e· 
rans verilecek .• 

Söke, 25 (öıel) - Erauram 
Hylnı Şakra Kocak ıloema 

ıaloaondı (lnkıllb) meHulu 
bir konferaoı nrmlı, yftılerce 

bılk bu cleRerll .. onferaaıı din 
lemiıtlr. K.onferaa11 dlnleme~e 
geleıılerln ço~a, otaracak yer 
balımıdıklarıudın ıyıkt• n 
ılnemı 11loounuo dııaodıo 

dlnlemlılerdlr. Bıtlp; koaferan 
eı ile balkı beyecaolıodırdı n 
çok ılkıtlıodı. Konferao11 din 
llyenleı ara11nda Aydın parll 
bıtkanı .e partililer bulaomae 
lardn. Yırıa (lıtlktll) mnıula 
ikinci kooferanw verllecekıtr. 

Torbala tapu ltyarh~•odan: 
K.arakuyudaa alanb•I meY· 

kllnde tl1'kan dere garbeo bit 
ptı&arlı hafız •ereıe1I ve kon· 
y•h ha11a ılmılen yol ceauben 
llmıll Te bılll nreııelerl ile 
çevrili bığ •e köy içinde 11gı 

n Onft yol arka11 yol ve bacı 

bılll nreıeııl ıolu molla meb 
med nreıeıi n köye ald dam 
te molla lbrablm iken ılmdl 

emir olğu muııala ile çeulll 
bir b•p eY emir o@lo muııala 
Ye hıtlce Ye iraı fe nlldelerl 

•Yte H fıtmaoın t•urruf larında 
iken muıtafı lraı ~.Mieelni 80 
yıl enel haricen tıtlra eylemek 
ıuretlle bil& ıeoed te blll 0111 
taearrofund• oldaıandan heyeti 
ihtiyariye llmahıberlle adını 
yeniden :ıeaclllnl htemdktedir. 
bu yerlerdeki lraı bl11fl1lnde 
bir ıllka n Uglal olıo nr11 
1 O gftn içinde belgeılle beraber 
torbala ıapu dıyr11ılndr. bıo•ur· 

mılırı . 

Nnyork 25 (Rıdyo) - Ruz. Comorlyet fırkaeındın bir 
velt ıleybloe kunetll bir mQ. meb'oı dı Bo.ıah'ID tenkitleri· 

cıdele b11lım111ır. Sıbık camur nlo bıklkt mıblyoılnl meydanı 
relıl Hover n Senıtftr Borab çıkarmak Ozete bir ıoket ıçıl 
bu hareketin bııındı hulun . m111nı ietemletlr. Bu meb'uıı 
maktıd1r. göre Amerika harlclyeııl ile 

laglllı barlclyeıl anıındı glzU 
Borah'ın lrıd ettiği bir 00. bir mftıareket vardır. 

tok bir natuktı loglltere'nln Vaılogtoo 25 (Radyo) -
Amerika ılyaıetlol ılddeıle teu Mıllye Hakanı M. Morgen 1 

kit eımlı n bu tenkit Amerl· Tu, muhtelif ihtiyaçlar için 
ka •İyHi mehaf ilinde mGhlm 1.900,000 do larh\ bir kredi 
bir teılr hoıole getlrmlıtlr. kabul etmlıtlr. 

lzmir Pamuk Mensucatı 
Türk A .. Ş. den: 

l:amlr Pamuk meoıucata Tark ıoonlm tlrketloln ıeoellk hlHe· 
daran Adf lçtlmıı umamleloln 16 mırt 1936 pHarteıl gOnft Oğ · 
leden enel 111t 10 dı ılrketln lımirde Bılklpıoardı Ulu idare 
merkezinde lo'lkat edecegl IJAo olunur. 

Müzakerat Ruznamesi: 
1 - 1935 mılf ıene1lalo muamelAtına dılr idare heyeti •e 

murakap uporlarıoıo okoom111 l'e ıanlbl n idare mec 

llıl 111larıoın lbrau. 
2 - S 1,12,1935 tarihinde hitam bulan meıkt\r mali ıeneye 

ılt blAoço, mevcuat Ye klr ve Hrtr he11bıoıa ol.un 
maaı ile 111dlkl n mali eene kaiıocı h•kkınclakt idare 

heyeti teklif lerluln kabol uya reddi. 
S - Şirket mu.mellhoın idaresi zıı.ananda mldDr ıaylol ile 

Gcretlnlo 11111 n idare heyeti aaaeınd•o bir nyı bir 
kaçını indi oluD1bllecek ye111fl mıhıa11 mukabilinde 

Clcret lt111 için idare heyetine aellhlyet verllmeel. 
4 - Eeaı muknelenımeılolo 27 inci maddeıl hGkmGne tn· 

flkao tebdili lbımgeleo idare heyeti 11alarmdın GçD· 

nDn tefriki ile lntlhıbı. 
5 - Maddeli memuriyeti hitam bul•n murakıbırı tecdidi 

memuriyeti .eyıhut tebdili ve mDnteh•p morakıblD Clc 

retloln tayini. 
6 - 1936 mail ıene1I için idare bnetl nıları Gereli buıur· 

luı mlkla?ının tayini. . 
Llıkıl elli hl11eye malik olup içtimaı umumiye lıtlrak etmek 

arauıaodı butnD1a bl11edaranıo ticaret kınunaauo 370 inci 
mıddeıloe teflkın hlue eeaetlerlnl nyıbut hukuka t11arrafl 
yelertnl mGı'lr nNlkl içtima gGnClnden bir bıfta enel ılrketlo 
umumi kltlplllloe tndl etmelidirler. 

1 LAN 
lımlr Pamuk Menıtucıtı TGrk Aaonlm Şirketin Hl11edaraoı 

ıtagıdıld mtlsakerat raıoımeıl bakluoda lttlbHı karar eylemek 
here 16 Mırt 136 Panrteıl gıaa ögledeo enel 11at 1 l de 
Şirketin Balkapıoardakl idare merkeılode fnkalide bir ıarette 
içtima edecektir. 

Llıkal elli hlueye mıllk olop bu lçtlm•cl• b11ır balaomık 
teılyen bluedıran, bl11e 1eoellerlnl n yıbot hukuka l•Hrruflytı 
lerlol mftt'lr nllkalaları içtima gCloGoden bir hıfıı ene\ Şirke · 
tin Umumi Klılpllğlue tevdl eylemeleri icap eder. 

Müzakerat Ruznamesi 
Şirketin teaylt edllmlı olan 1erm8 yealadeo henb ıalull edil· 

memlı balanın yClıde yetmlı beti hakkındı bir kırar nrmek. 

lzmir Defterdarlığından: 
1 Şubat 936 ıarlblndeo itibaren tednGldeo kaldırılan mecl· 

diye ve ak11m1odao halkın elinde bulunup ııtmık lıtlyeolerden 
nfl beher oa gramının 19 kuruıtın •e bu mecldlyelerle ~Clıu · 
llh binde 830 ayarında oldu~oaı göre bunların beher on gra 
mı 15 karat 77 ııotlm yanl klloıu 15 llrı 77 kuruştın alan 
m111 maliye veklletloden blldlrllmletlr. Bo parılar •llAyet mer· 
kesile Ôdemlt Bergama mel uodıklarıoca mGbıy!Jı edilecektir. 496 

Autalya llhaylığından: 
Anadolu g11,.te1lnlo 6398, 6(0ö, 6413, 6-i21, aayılr aQıha· 

larında enıf ve ıerahl l11b edilen Antalya •lliyetl idari huıa· 
ılyeııloe tld ve yıllağı 15 bin lira mnb8 mmen bedelll un f•brl 
kaııı Oç yıllak lcarına bpıh ı~rf uıollyle yapılan ır1tırmada tallb 
çıkmıdıgındao 3.3 936 eah gana Hıt ıs e bdır pa11rlıga ko 
aulmnıtur. Taliplerin k1rkbeo bin Uranın yaıde onbetl nlıbetln· 
d~ temlnıtla •llAyet makamında toplıoH dıtmi eocftmeoe mtl· 
racııtları bildirilir. 11 16 21 26 360 

# ' 

1 
Fidan Meraklılarına Müjde ı 

Tarklye H A vrapı'dao getlritmlo en torfanda ve nadide 
d•maıhklardao ııılınm•e ve gayet itina ile yetlıtlrllmle mub 
telli clnı te yııta meyH fldanlır1 ucuıı 11tllıktır. Görmek 
n toptan almak lıtlyenler Kayaı lıtııyonu yınıodı yeni çth 
llAe, perakende alm•k ve ılparlı •ermr.k letlyeol"to Bııdu 
rakta Batık hanın• mClracaat etmeleri Ula olunur. ---··· 

kıılıda Mı. M•. 11t. ıl. komlıyonuodı yapılıcaktrr. 
3 - Temloıtı muvakkate akçesi 75 lira 75 kuruıtur. 
4 - Şırtoımeal ber~Gn komlıyonda gnralebtllr. 
5 - hteklller ticaret od11ında kayıtlı olduklarını dair nılka 

göıtermek mecborlyetlndedlrler. 
6 - Talipler lbıle tarihinden 8 gGn enel lzmlr o•fıı fen 

heyetinden yeılka ılmık mecborlyetlodedlrler. 
7 - E.kılltmeye tetlrak edecekler 2490 11yıh arhrmı Ye ek· 

ılhme kaDUDUDOD iki Ye QçCloCG maddelerfade ve ıart• 
nım.:elode y111h nllkaları ve teminatı muvakkıte m-k· 
buılarlle birlikte lb•le ıHtlodeo ene\ komlıyondı hı· 
ıır bulunmaları. 13 18 22 26 385 

Met. Mv. Sıt. Al. komleyonuodın: 
l - Dava kıtaatı için komlıyonda me•cot nftmunesloe gOre 

iklyOı adet ıhla OıtlG çil t karyola ıçık ekılltme ıure· 
tile mDoaka11yı konmueıor. 

2 - lbıleıl 9 Mart 936 p11arte11l gtıoCl ıaat lfi de lzmlrde 
kıelıdı Met. Mv. Sat. Al. komleyonundı yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 3200 liradır. 
4ı - Teminata mu .. khte akçesi 240 llrıdı?. 
5 - Şartname ve nftmuoeıl btrgOn komhyoodı gOrDleblllr. 
6 - hteklller l lcaretod11ıoda kayıth olduklarını dılr nılka 

göstermek mecburlyedodedlrler. 
7 - Ekellımeye lıtlrak edecekler 24 90 11yıh kanonun iki 

te DçDncft mıddelerlode ve ıırtoameılode yazıla nılka· 
tarı ve temloılı muvakkaıe mıkboıları ile birlikte ihale 
11111ndıo enet komleyooda hazır bulunmaları. 

19 25 20 3 431 

lzmir harici Askeri Kıtaatı ilinları 
67 Tam. komutınh~ıodan: 

l - TGmeo birlikleri efradı için 13,2,936 da açık ekılltmeıl 
yapılan 2000 çift yemeniye nrUeo 183 kuroe altmıt 
dokuı 11ntlm I lıt kor komutanhAınca pıhıh gôrGldCl· 
ğftadeo 10 1an temdldlle yeniden açık ekılltmeye ko· 

nalmnıtur. 
2 - Açık ekılltmeıl 3,marı,936 .... gftnCl uıı 11 de yapı· 

lacakt1r. 
3 - Umam tıbmln tutarı S4ı00 Ura olup mankkat teminatı 

255 liradır. 
4 - Şartnameıl bergcıu komlıyondı gGrftleblllr. 
5 - leteklllerln muayyen vuktandı Bornnıdakl oıked aatıo 

alma komlıyonuna ~elmelerl. 490 

Deolı Levazım 11110 ılmı komlıyooundıo: 
Miktarı Cloıl Tıbmla bedeli M. teminat Poarlılın 

Lir• kr. Lira kr. gfta n Hıtı 

11000 Mr. kapatlak 
kumq. 28050 00 2103 75 2,mart,936 

p111rıe1I 1-' 

15000 Mr. elblıellk 
2981 25 2,mart,936 

pa11rte1I 15 kum•t· 39750 00 

Yubrıdı y11ılı kumıılır puırbk ıuretlle ahnıcıktar. Kepat· 

luk kumıtın ıırtoameıl 140 kurut •e elblıellğlokl 199 karaı 
mukablltnde ılıoıblllr. P11arlığı glreıeceklerlo yaaıh gftn n 

eaıtte komfıyouı gôıterllen muvakkat temloıt mıkboı "eyı 
975 475 

mektoplarlle mGrac11tlın. 

Izmir Lise ve Orta Okullar Satın: 
Alma Komişyonundan: 

Adet 
410 

410 

205 
150 
160 

Moh•mmen 
Flıtl 

35 Ha .. beılnden dlktlmlt 

iç g3mleAI. 
e... besinden .. .. 
iç donu: 
Hamam buluıu 
Beya:a llatlk ayakkabı 
Y elkeo besinden bey11 

35 

200 
200 
ıoo 

Ta tın 
K.uraı 
14350 

14350 

41000 
30000 
15000 

Teminatı 

1077 

1077 

:1075 
2250 
1125 

pınıılon. 
150 Bel kemeri (K.ıyıı) 20 3000 225 

Bölge 11n'•t okulu ihtiyacı için Qelermelerl ayrı ayrı y•pıl· 
mık Clzere ve nQmunelerlne göre hHır olarak ılınacak olan 
yukarıda nicelikleri yHılı ılh kalem eıyaoın 2!&,2,1936 tarihin· 
de yapılan acık ekllltmeılnde lıttıkll çıkmıdığından bu tarihten 
itibaren bir •J içinde pızarhkl• ahaacakıar. lııeklllerln her çar 

11mbı kGltClr dlrektörlagaodn toplaoıcak komlıyona ıaat oobette 
yGıde yedi buçuk temloıt akçeleri ile gelmeleri nGmune H tart· 
namelerini gôrmek leılyenlr.rln de Kıı llıeıtne mlrac11tları. 

Sıhhat ve içtimat muavenet Vt!kileti 

iskan umum mndnrloğnnden 
1 -

2 -

3-

4-

lıUo umum : mGdClrlGğGnce clnı n miktarı ve fenni 
ıeraltl ayrı ayrı tubll edilen tiplerde trakyıdıkl göç· 
menler için 10,000 pullnk p11arhlda ima\ rulrllecektlr. 
P11arhk hu ıubahn 28 locl cuma gOoQ 1111 15 te ııb 
bıt teklletlnde mDıtttarlık dılreılnde toplınıcak komlı 
yooda yıpılıcaktır. 
hıeklller bana 1t1d tartoımelerl ankarı'da lekAn omam 
mGdGrlG~Qodeo Ye la•ınbol, lımlr, çuııkkale isklo mi· 

dGrlDRtıklerlle kocıeli vallliğlodeo ıl•bıllrler. 
lttf!klUer tarloamedekl eeıalt dalreılode •e muayyen 
MGD ve aaattf! koınl11yona mQrac11t etmeleri. 349 410 

18 20 22 24 26 28 
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~ Alisehir Banliası = SIDUAT 
Balık Yağı ' ·-------------.------- J\'orı-eçya 'mn Halis .ılfo · 

rina Balık Y<lğıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Sıiziilnıiiştür. 

ö~müır ŞlYllb>esö 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında 

TELEFON: !2363 -., ___ _ 
Hertürlü (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Biricik Sat•o Yed 
BAŞDURAK 

1\ S 
Vadeeizlere % 4 

1evduat 3l'lları: A!tı ay vaddiy~ % 5 
' Bır sene vadeh/e % 6 faiz ~erilir. 

Hamdi Nozhet 

S ı:H HAT 
E(CZA N e:s i Zahire, Qzdoı, lnclr, pamok, yapak. afyon vesaire kombyonculu~u yapılır. Mallar geldi· 

~inde sahiplerine f'D mdeald şeraitte avans •erilir. 

~l 111111111111111111111111111111111111il1111il111111111111il11111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 111111 Ilı ili il ııi ıiıi = 
V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

OEUTSCHE LEVANTE LlNlE 
11AI~AYA,, npuru 2 martta 

bekleniyor 6 marta kadar An 

Yen, Rotterdım, Bımborg Ye 
Bremen llmıolırını yGldlye · 
ıektlr. 

ARMEMENT 8. SCff ULDT· 

HAMBURG 
"1 ROYBURG.. nporu 25 

,ubauı bekl~olynr, Aovers, 

Rotlerdım, Bımborg lhnanl• · 
rına yOkllyecektlr. 

BEN NORSE MIDDEl.HAVS

Ll ı TJE (D s. As. SPANSKE 

LINJE) O S L O 
"UANADEROS.. vapuru 4 

martta bekleniyor, İskenderlye 
Hayfı, Dleppe ve Toneç il· 
maolarıoı yQkllyecektlr. 

AMERiKAN ExPOT LlNES 
"ExPRESS.. npuro 28 on· 

batta bekleniyor, Novyork ve 
Bıltlınore için yftk ılacaktu .. 

JOHNSTON V ARREN 
LINES LİVERPOL 

"QUERNMORE" vapuru 23 
tubatta beklenir, Llverpol ve 
n AuYereten ytlk çıkarap Bur
gae, Vırnı ve Köatence liman· 

larana yflk alacaktır. 

Fratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROY AL NEERLANDAlS 

KUMPANYASI 

,,ORESTES,, npuru 22 oo 
bıttı beklenmekte olup yQkll · 

nD tıbllye ettikten eoora BUR 

6AS · VARNA Ye KÔSTENCE 
llmaoları için yok alacaktır. 

.. ULYSSES" 24 eubauı ge· 
llp 29 eubatta ANVERS, ROT· 
TERDAM, Al\foTERDAM ve 

HAMBURG llmanlım için yak 

ılıcakt•r. 

~V ENSKA ORIENT LiNllN 
"VINGALAND" motl\ri1 20 

eubattı ROTTERDAM, COPEN 
HAGE, DANTZIG, GDYNIA, 

GOJEHURG, OSLOve iSKAN 
J)JNAVYA llwıoları için yak 

alacaktır. 

... RLAND., motôrft 28 ta· 

batta gelip ROTTERDAM, CO 

PENBAGE, DANTZIG, GOY. 

NIA, GOTBURG, OSLO ve 

ISK.ANDINAVYA llm•nları lçlo 
yak ılıcaktır. 

SERVICE MARITJME 

ROUMAIN 

., ALBA JULIA" .,•puro 23 
oubıtta gellp 24 şubatta MAL 
TA, MARSILYA, •e BARCE 
J,ONA için yok alacaktır. 

.. PELEŞ" vaporo 20 merttı 
gelip 21 marna MALTA, MAR 

SILYA ve BARCELONE tçln 

yak alacaktır. 

Yolcu ve yı1k kabul eder. 

JtAndakt hareket t.rfülerlle 
oavlonlardakl de~lşlkliklerden 

aeenta mes'olf yet hbul etmt:z. 

Fazla tafeUAt için ikinci 

&ordoo'd• TıhmlJ ve Tabliye 

•odell Han, Birinci Kordon 
Tel. 244.3 

THE ELLERMAN LlNES LTD 

"FLAMINIAN,. vapura 8 
mart Lherpool ve Svaoeeadan 

gelip tahliyede bulonıcak. 
11TRANTI011 nporu 15 mart 

Londra, Bol ve Anverıı'ten ge· 
llp tahliyede bulunacak •e 
ayol zamandı Londrı ve Hol 
lç'o alacıkhr. 

"Tff URSO,. vapura 2~ mert 

ta Lherpool ve Svaoe~adım ge 
tip tahllı ede balunacak. 

DEuTSBE LEVANTE LlNINE 

"ALIMNIAN,, vapura 5 mart 
lhımburg, Bremen ve Anvllrs 

ten gelip lıbllyede bulunacak. 
Not: Vurul tarihleri Ye va · 

pur lelmlerl Qz"rlne de~l~lklfk . 

lerdeo acenta meıı'olfyet kabul 
edilmez. 

---------
Oolvereftede Döçent, 

(Muavin l'rofeaôr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

~ ~ 

_N«A ,.-

<? Jl. ıu ı~: 
.,_ 

( &lre1etl _.C~e-N.kA~I ' 

SABUNI,AIU) dayanıkla, kollıo&,lı ve 
btleııfzdlr. Her yerden arayınız . 

Toptan ve peralı.ende !<ıtış yeri 

Dmid fabrikası 
Telefııo 3047 Keıtıne pazar1 -

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111! 11111111111111111• 

~ Dr. Zekai Tarakçı 1 
= Merkez hastanesi Dahiliye MDtehassısı = 
- lklocl Beyler eokeğı TOrk mGzayede ealonn ittisalinde § 

oomara 45. Haetalarını öğleden ıoora 15 deo 18 e kadar ;;; 

~ kabul eder. TELEFON : 3806 ~ 
•ı l l il lll il l l il il il l l l il lll l l l l l lll il l l l lllllll l l il il il l l l 11111111111111111111il\H111111111111111111 li 
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! Operatör Cevat Alpsoy ~ 
§ Merkez Hastanesi OperatörO ~ 
§ Almanya'dan avdetle Haetalarını hergOn Hat J 5 ve 18 E: 
= aneanda İkinci beyler eokağında hamam kare,sındıld ~ = 43 numaralı muayenehaneelnde kabol eder. ~ 
•ıllllffl Telefon: Moayenehınesl a315 lllllfllllllllU E•I 3203 fllfllfli 

Dr.Operatör Arif Yurcu 
Merkez Hastanesi OperatörO 

Hastalarını her gfto 15-18 e kader ikinci Beyler eoklğı TGrk 
mftzayede Hloou karoındı 78 N.lu muayenehıoeelode kabul 
eder. Telefon 3398 

• 
HHtala::n~er:::u~ğJoden 11111111111m1111111111111a.. Doktor .. 11111111111111111111111111• 

lıtiklil caddeai No. 99 ~ A K l T 5 
Ankara apartman• 2 inci kit ;;; . e em a 0 n ay _ =§ 

Telgraf • ı S TA N B U L = ~ 
Telefon : 49250 = IJaıcrıJolog ııe bulaşık, scılgrn lıastalıklar miiıahassısı =. 

- • S Baemahane iıtaeyonu kartıaında.lti dibek sokak batında 30 sayı• ~ 
5 lı eY ve muayenehaneeiode eabab eaat 8 dan ıkaam eaat 6 ı kadar fj 

blneeı arkasında Fratelll Sperco § hHtalannı kabul eder. -
npur ıcenıahğ1D1 mftracaat E: i&laracaat edon haetaJar1 yapılmaeı Uzımgelen eair tahlillt •e 1 
edllmesl rica olunur. 5 milı:roekopik muayeneleri ile •ere°!li hastaları yapılmıaına ceYas gö· ~ =: rftleD Pnomotorab muayenehaneonde muntazaman yapılır. ile 

Tele . 2004 · 2005 · 2663 •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 4116 111111111111. 

/ 

OSRAM;tln~~ 
ZA-ı:E~il 

1 
eol~ 

Oeram Hll..ıoratuvı:ırları uı.uu aramalardan ıonra nihayet 1 ~ 
fer kazandılar ve çifte epiralli OSRAM ,n, lambaaını meyd••• ,. ~ 
OSRA)f •Ü• lambaları idi lambalara nazaran yüzde 40 dabll ti'!. 
aarfederek:dıha çok aydınlık •erirler. Elektirilı: ıarfiyatJJld~ 
edenler mutlaka çifte epiralli OSRAM cD, tfimbalarıoı ku11•0 

dan: ; 
11•-~ 1 - Bo eene harbiye okulouı 'fe 11. hık.im ye pıd• 

fıoa mlllf mDdıfaa YeUletlnln gOaterecr.ğl otı'be' 
Tftrk talebe kayıt ve kabul olonıcıktır. Kayıt f' 
tartları ıoagıdadar: .., 

A ) Lteelerdeu olgunluk lmtlbıoı vererek mtzdD ol,. 

biye okulooı girebilirler. Bunlardan bir eeoe ~ ~ 
rıcaat edenler lmtibaoeız, lkl nyı dıhı dJ~ 
eonra mftrıcaat edenlrr 19, llıelf"rden blıloe ~ 
(baklloryı) lmtlbınına tabi totulorlır. Llıe '°~A 
dan gayri, sınıf n lhtlıaı olkullırı ve llaeltr' 

oldukları ktUtClr bıkınh~ınca tudlk edthnlı 0"' ~ 
llyel ve ecnebi okollırındın me~on olan 1'~ 
ae. lleelerln birinde olgunluk imtihanı g"çltdl 

B ) 

c ) 

() ) 

E ) 

F ) 

2 -

a ) 

b ) 

Tftrk dlllne tam vakıf olmadıkçı harbiye okal•" 

edllmeıler. 

Anı valıo dıııodan okulı girmek lıtlyea T Jr• 
otode ıı . lleelerden birinde baka'orya imtlb••1 ' 

TOrk dlltne vakıf ve Ttırk tabiiyetinde olın•'r'_'1 .. dır. Olmıyanlır bir ıene zarfında TGrlt rıbllft' IJ 
çeceaıoe dılr bir eenet verirler. (Bir aene .. rfı' 
bHyetinl değlıtlrmlyenler olorH ok.ol mıer•la • 

rloden alınarak ok.aldın çıklrılırlmr.) ~ 
İeteklller (16) yaıtnı bltlrmto n (23) yıoı" ,,,. 

girmemle olmık. '6J, 
Ünhuahede okorkeo 11. baklw ve muıUIOI ,ıf' 
lnlyeo talebeden birinci 11oıfı girmek JıalJ'"•~f) 
yok.arı (22) ikinci sınıfa (28) tıçQnctl aınıf9 ( 

larını bltlrmlt olmalerı IAl•mdır. ..~ 
Vtıcoduoan teıekkalAll n eıhhıtı (ıım ıeıekkOll~.~ 
eıhblyece yapılan muayenede) ordudı ye bel 
faal hizmete mihılt bulonmık. 

AblAk Ye eeclyeıt ve ailesinin hiçbir fe·oı bıll ~· (ti. , •. ';,J,.• 
şöhretler tabibi olmıd•ğıoa dair veealk göıttrOI ,,.fl"t.#r 
hında okul K. lığınca muhtelif kanallarlı 1 1" 1 

tahkikat netlceel mOebet çıktığı taktirde okul• ~:~ 
kıbol olunur. Menfi zuhurunda lee kabul 'ti'/ 
MtıracHt edenler bo bu~oıtı hiçbir hık talebi ... 

namazlar.) ~ 
Birinci maddedeki tartları bılz olanlardan ~ 
bolunıal1r her ıene Mart başından Temmuı o~,. I 
kadar do~rudın do~ruya harbiye oltulo '-· .~M' 
1etanbol haricinde bulunanlar bulandaklırı 1''°tr11', 
büyftk ukeıi K. nını 'feya •&kertik ıabeıl bJ~ 
eo geç Temmnz nlbıyeılode harbiye okulaDcfıl ,. ~ 
cık Yeçbtle istida ile mGracaat ederler. İıddt.,., 
ğıdı y11ılı kA~ıl ve veelkalır1nı b•ğlarlar. .1' 
Nafoı teekereel veyı mueıddak ıuretl. fll":J 
Mftteban11 tım bir heyeti eıhblye tarafıadaD "" ti' 
ııhbat ve ıoı nslbları (atı veılkıları olmıyıPlırf 
hekimlerce aoı yaptır•lır.) 1,- fi 

e ) Mezon bulandu#o okulun oehadetnımeıl ve o~• 
receğl reaml htııotıbıl kAğıdı. ~ 
Ok :a kabul olanduğo takdirde 11kerl bnuol•~.1 '-.) 
lar Ye tallma!ları tamın.en n ıyoeu kabul eıdr-;1r/I' 

d ) 

nllefnln ve keodlslnfo birer taabbad ıeaecfi, f'~ 
uyku halinde gezer, sidik.il, bıyılmık .,e çır t' .• 
baetılığına mOptela olmadıklarına dair ıallplerll• ~ 
rlolo teıhhtıtoımolerl. ıtı;;_ 
Bu gibi h11ıahkl1rdıo bldle okulı gtraaeıcl"~-?"..J 
mılöl olduğu bllAhare ınlaaılın talebe okoldıO GI .,ı'J 
Ve o talebe için aarfedJlen batan mauaf lır ,ıt 
t11mlo ettirilir. 18 21 ~6 29 

• 

• 


