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, ·' zın harekete geçtı 

za geçtil{leri söyleniyor 
ltalyanlar, bütün cephelerde tada

füi bir vaziyet almışlardır 
~Genel taarı·uz, Dessiyede bulunan imparator tarafından idare ediliyor 
Adis~- Ababa 4 

JA.A) - Cenup 
cepheai;deD"bil:
dirildiğine göre, 
ltalyan'lar- ileri: 

hareketlerini mu· 
•ıkkaten dur· 
dur mu f laı dar . 
Çtınkü istinat 
lloktalaranı kay
betmişlerdir. Ha· 
beı ıüel uzman· . 
lara, ltalyan'Jarın 
en az üç hafta
dan evvel hücum 
hnkinları kal· 
llıadığını çünkü 
liabet'lerin Ual · 
\Jal mubarebeainden ıonra 
ltalyan'lar tarafından iıgal 
tdil~n bütlin araziyi tekrar 
ele geçirdiklerini iddia et
lliektedirler • 

lıtanbul, 5 (Özel) - Ce
bub cebbesinde yağan şid

detli yağmurlar yüzünden 
Italyan'ların, erzak ve ceb
lıane .nakliyatı bllyük zor
haklarla yapılabilmektedir. 
Gorabainin 70 mil cenubunda 
S•murlara saplanan ve ceb-. 
hane ile dolu olan 12 Ital-

)l11 askeri otomobili, yol üze-

rinde terkedilmiıtir! 
lstanl>ul, 5 (Özel) - Ha

beı'lerio, bütün cebbelerde 
taarruza geçmek üzere bu-
lundukları ve Dessiye ceb
heıinde bulunan Habeş im
Pıratorunun taarruzu bizzat 
İdare edeceği Paris'ten ha
ber veriliyor: 

lstanbul, 5 (Özel) - Son 
Relen bir habere göre, Ha· 
beı orduları, Baah taarruza 
Rtçmiılerdir. Taarruz, gizli 
tutulmaktadar. 

ltalyan kuvvetlerinin, bü· 
tun cebhelerde tedaf Ui bir 
lıziyet aldıkları, şiddetli 

Yağmurlar yUılinden müşkü
lit1a tutunabildikleri söyle
~iyor. 

Inriliz gazeteleri, Habeş, 
Otdularaoın muvaffakiyeti ha
~~de ~yaıal cebhede büyük 
değiıiklikler olacağmı yazı
Yorlar. 

Roma, 2 (A.A) - 4 Nu
ra.arala tebliğdir: 
Mareşal Badoğlio telgrafla 

bildiriyor: Eritre ve Somali 
tebbeleriode mühim bir hi
diıe olmamııdar. 
Adiı-Ababa, 4 ( A.A) -

kuvvetli Habeş kuvvetleri'' bir ateş teatisinden sonra 
arasında çetin bir çarpışma Habeş'leri püskürtmüşlerdir. 

olmuştur. Bir uçurumun di- Dört Italyan askeri ölmüş· 
binde yürüyerek Karnale1ye tür. Yerli askerlerden mü· 
gitmekte olan ltalyan'lar Ha- rekkep bir ltalyan kolu Mel
beş'Jerin ani ve sürekli fa garbında Kaçiyamo isti
ateşine maruz kalmışlardır. kametinde ilerlemiştir. Bu 
Çarpışma bir kaç saat de- manevra ile Italyan kuvvet
vam etmiştir. Ve ltalyan'Jar leri Tembien yaylasının çev· 
elli ölil vererek kaçmıılar- ritme işini hemen hemen bi
dar. Habeı'lerden yalnız on tirmiı bulunmaktadırlar. ltal
beş kişi ölmüştür. Şimal ve ya süet çevenlerine göre ku· 
cenup cephelerinde yeni süel vetli düşman kollaranın Ta
hareketler olmuştur. Habe- kazze cephesi ve Makalle 
şistan'ın şimalinde ltalyan üzerine yilriiyiişleri hakkıo

tayyareleri mütemadi keşif daki haberler yakında mühim 
uçuşları yapmaktadırlar. hadiselerin vukubulacağını 

Asmara, 4 (A.A) - Ma- bir iıarettir. Habeş'Jer Italyan 
Habeş imparatoru k 

kalle'nin şimali garbisinde uvvetlerinin tazyikini birçok 
Aacak timdi öğrenildiğine ve 'fakazza istikametinde noktalardan karmak niyetin-. 
göre 30 ikinci Teırinde Ma· faaliyette bulunan ltalyan de görünmektedirler. 
kalle'nin şimali şarkisinde kuvvetleri bazı düşman kol· · Devamı 4 ncü sahifede-

beş yüz Italyan askeri ile )arı ile karşdaşmıı ve kısa Yunan 
~~~--------~~~·~~..-.--------- miralayı 

Ve arkadaşları Ege ile 
Yunanistan 'a dödOler Atina'da üç dina

mit patlatıldı 
-·-

Yeni Yunan 
komilnist 

meclisinde 20-25 
saylav huluna

tahmin olunuyor 

Bir Mart Yunan isyanına iştirak 
edip bil' ahire memleketimize 
iltica eden ve gere affedi
len miralay Grikorakis ile 
arkadaşlara ve birçok Yunan 
zabitleri, bugUn Ege vapu· 
rile buradan Pire'ye müte· 
veccihen hareket etmişler· 
dir. 

.., 
cagı 

Grikorakis, gazetecilere 
verdiği diyevde, yeni rejime 
sadık kalacağını söylemiştir. 

Beş kahvehane 
Zahttaca kapatıldı 
Zabıta; kumar oynatıldığı 

için ikisi Dolablıkuyu'da, bi
ri Kemeralta Mıhcılar soka
ğında ve diğerleri de muh· 
telif yerlerde olmak üzere 
beş kahvehaneyi kapathr· 
mışhr. 

larını yasak etmiştir. Bu 
karar bir emniyet tedbiri 
mahiyetindedir. 

1934 senesinde vukubulan 
küçük ihtilallere iştirak et
miş olanların serbest bara-

Atioa'dan bir 
1 

manzara 

. kılmasına dair bir kanun 
neşri beklenmektedir. iyi ha· 
ber alan siyasal çevenlerin 
tahminine göre milli assamble 
yakında dağıtılacak ve ikinci 
kanun sonunda yeni ıcçim
ler yapılacaktır. Niıbet sis
temi tatbik edildiği takdirde 
yeni kurulda yirmi yirmibeı 
komünist bulunacağı tahmin 
edilmektedir. 

Atina 4 ( A.A ) - Polis 
direktörlüğü bu sabah saat 
2 de mütekait general hacı 

Seran tisin evi ile V enizelos 
taraftarı olan Neos Kosmos 

ve Venizelos aleyhtarı Hellini
kon Mellon gazetelerinin 
b11ılmakta olduğu matbaa 

ve albay econômony onun· 
de üç dinamit patladığını 
ve hasarın ehemmiyetsiz ol
duğunu bildiriyor. 

Ati na 4 (A.A) - Hükü · 
met umumi aften istifade 
etmiş olan 10 ihtililcinin 
Atina ve Selinikte oturma· 

--·-· Cehelüttarık açıklarında deııiz 

tayyarelerinin 
manevraları 

iştirak ile 
yapıldı 

gece 

J 

lrıgiliz douarınıası 
Istanbull5 (Özel) - lngi- da gece manevralarınalbaş-

liz donanmasının Akdeniz lamış ve bir anda şehrin bütün 
filosu, ansızın bazı hareket· elektrikleri söndürülmüştür. 
lere başlamışhr. Donanma- Bu manavraya deniz tayya
nın önemli bir kısmı, dün releri de iştirak eylemişler
gece Cebelüttarik açıklaran - dir. 

---=------~·~· ... ·~-------
Barış esasları Paris'te 

tesbit olunuyor 
~~~-----------Esaslar, l\ıl. Luval ve Sir Saıntıel tara-

fından tetkik edilecektir 

.. . . 

M. Laval 
lstanbul, 5 (Özel) - Pa· 

ris'te ltalyan Habeş harbma 

lskenderiye se· 
ferleri 

Bu haftadan itibaren 
kaldırıldı 

Deniz yolları işletmesi, 

lskenderiye seferlerini kal
dırmışlar. Ege dün son defa 
olarak Pire ve lskenderiye 
seferini yapmııhr. Bu sefer· 
lerin yeni bir şekle sokula
cıtı söylenmektedir. 

nihayet verecek bir ·plin 
hazırlamaklil meşiul olan 
logiliz Fransız teknisiyenleri 
yapacakları barış teklifinin 
esaslarına tesbit ~tmişlerdir. 

Bu esaslar, rapor halinde 
Fransız başbakanı M. Piyer 
Laval1a verilecek ve Fransız 
başbakanı ile lngiliz dış 
işleri bakanı Sir Samuel 
Hoar tarafmdan tetkik olun
duktan sonra her halde 
Italya ile Habeşistan'a bil
dirilecek, muayyen bir zaman 
içinde cevab vermeleri iste· 
necektir, 

.. 



lalaifel (Ulaal llılkt 5 Birinci K4n• 

- Adana'da bir kiz-kftÇirma ıiidi· r· SUriye'dC aÇiik ve işsizlik 
sesinden ç~kao arbede gittikçe çoğalıyor 

Bu ıtrbede neticesinde bir kişi ölmDş ve Oç kişi Çiftci, artık mahsul alamıyor;·ı~;gahla; d~rdu, ço-·--
yara1anmıştır. Katil teslim olmuştur lar gıdasızlıktan Mararıb gidiyor 

Adana özel aytarımız ya- bet ettiremiyor ve zavallı da \ Jıalllaı yetiıiyorlar. Hacı d 1 'b bir laakkulır. Maroni patıl 
Jıyor; bu ıuretle canını kurtarıyor. bunların geldijini g&rllnce Son poıta ile ıelen Ha- ver iii emir ere ittı a et-

Ötey geçe Çınarlı klSyün- B ı d h bekci Aziz'i• Halil çav8f leb ıazeteleri, S,ariye'de va· miıtir. Buna .karıı duramaz- haneli, kanuu euıini• 
de bir kız kaçırma yüzün- miy::7t:cı, :in~r::~d:e::: &zerine çevirerek ateı edi- ziyetin feci olduiunu yazı• dı. itte bunun içindirki ben maddainin ı.tbiki bu 

• yorlar. Bu gazetelere göre, de Pariı'e mllracaat ettim. da i1rarı bir vazife bilir. 
den kanlı bir cinayet olmuı, lunmakta olan Oıman'ın yor ve çıkan kurıunlardan açlık ve iısiz.lik hergün bir Kont De Martel'den iıtedi- mafib Maroni patrild, 
bir kişi 6lmüş ve üç kiti dayısının oğlu Hacı Ali ojlu biri Aziz'in karnının ıol 
önemli bir surette yaralan· lbrahim'e d&nerek: yanından ıirmiı ye Halil az daha çoğalmaktadır. Ha- ğimiz yalnız vatandaılanmız mezhebe bağh oluna 
mışlardır. Hldise ıudur: _ Vay anasını.. Sen de çavuıun da ıat ayaianın lep Mar.oai patriki (Arika) için ekmektir. ltıizler bin· her Ltibnaalımn pecleft 

Çınar'h köyünde oturan buradasın hal.. biletine raıt gelerek yara- bir gazeteye beyanatta bu· ~ere balii oldu, çiftçi artık hamUfclir. J)r • .JJ~ 'I 
lsmail oğlu Osman o köyün Diyerek bunun üzarine de bir lamııtır. lunmuıtur: mahıul alamıyor, tezgihlar tin baıka mezhepten oloı 
muhtarı Durmuş'un on üç el sıkıyor ve çıkan kurşan Katil, Hacı kudurmuş gibi ..- Benimle ili komiıer durdu, amele çalı11mıyor, onun meziyetlerini itira 
yaşındaki kızı Nazmiye'yi zavallının tam kalbine rast etrafına saldırıyor ve iizerine aruında uz.laıma tava11utun· çocııklar gıdaaaz.lıktu Ara· bizi mennedemez. 
anlaıma neticesinde kaçıra- gelerek cansız olarak· yere gelmek iıtiyeolere: da bulunmak istiyenlere rıyor. Millete ekmek verilsin Bizim aııl ıayemiz 18 

rak Adana'ya gelmiş ve yıkılıyor. - Yaklaşmayın, vallahi uzlaıma ve barışmaya hacet o zaman siyasi itlere kartı lek.etin bakild istikllle ~ 
burada 1aklanmışlardır. Bun- Kardeşlerinin öldürüldü- yakarım! olmadığını s6ylemiş ve de- IAkayd kalırız.. vuımaııdır. Franıa'nın 
dan bir kaç gün önce Boruk ğünü haber alan Haceli oğlu Diyerek elindeki taban· miıtim ki: Kont De Martel Yeni Cumur reilİnİ, berliiile yakıa bir i 
köyünde oturan Ali Kahya bekci Aziz Hasan, Muıtafa casile meydan okuyor.. benim doatumdar. Ve be~ de isterse meb'aıan nıecliai ia· bana waracataz. Şa 
araya girmiş ve muhtar ve Halil çavuı ta vak'a ma- -Devamı 3 üncü sahifıde- onun doıtuyam ve hiçbir tihap etsin, ister1e etme1in, Franıa'nın takip ettiği 
Durmuş'u daya açmamak ., •• • •• •• zamaa bu doıtluklarımıza bizim iatedimiz bu reıaan beniz bu hedefe vaaal 
Ş'lrtile üç yüz lira ile ikna Dış pı· yasalarda u·. ru·. n- halel gelmemiıtir. Yalnız ili Mar.Di olmaaıdır. Zira bu madiu Franıız'lan bllll 
ederek bunların düğün der- komiserle patrikhane ara- gtınkti kanunu eaasi cemaat dolayı ılliniyetle itham e 
nek yapılmamak suretile 

1 
• • • d • sında ihtilaf olmuıtur. Tlltün teıkilitı üzerine kurulmot· meliyiz. Doatluipmuza • ..ıa. 

köye dönmelerini temin et- erlfil}Z}ll eg.., erı MonopolGntin tekrar tesisinde tur. Onun için en fazla ce- viye edeHm. Elbette la_... 
miıtir. M. De Martel hükQmetinin maati olan Maronilerin bu, mize varacaiız. 

Bu barııma üzerine Os· • M • • t t • • M •••---.-----~-
man'Ja Nazmiye üç gün ön- Türkof ise gelen son malumat B ı . d . r h 
~:şi~~:ı:~.- ,~:::ı~~Pg::e~::: Avrupa piyasalarında ürün- incirleri genuin peşin 24 Ü garıstan a . gız } e• 

!erimizin değeri ve satıı vadeli 14 Tllrk lirası. 
tafa'nın evinde mevlüd oku- l d 1ıJ tt l vaziyeti hakkında Tilrkofise - DetJamı 4 inci sahifede - yannaıne er agı } ar 
tulacağından kay halkı Os- fU malumat gelmiıtir. A • 'd 
man'la birlikte burada da- tına a 
vetli bulunmaktadırlar. Mev- Qzftm : 
lild okunuyor, halk dağılıyor. Londra borsasında : Tiirk 
Yahnız bunlardan Oımao'la üzümleri No. 8 peşin p 35 .. 
yedi ıekiz kişi evin önünde 50 vadeli V 25-46 Yunan 
toplanarak öteden beriden üzümleri Kandiye No. 3 p 42-
konutmağa baılıyorlar. 59 vadeli ve 22- 44 Kalifor-

Bu ıırada muhtarın oğlu niya üzümleri tomson petin 
ve kızın kardeşi Hacı gizli- 36-38 vadeli 26 natürel pe
ce bunların yanına ıokulu- tin 36 vadeli 24 Avuıtural· 
yor ve hemen tabancasını ya üzümleri yeni mal 42-SO 
çekerek Osman'ın üzerine eıki mal 35 Iran ilzllmleri 
üzerine ateş ediyor. Oıman petin 26-36 vadeli 16-23 ti· 
kendisini bu ani hücumdan lindir • 

'frakya valii umumisi 
ile bir saylav arasında 

çıkan arbede 
Atina'dan yazılıyor: 
Evvelki gün ( Majestik ) 

otelinde Trakya genel valisi 
ile Gömlllciae saylavlarından 
Papa Dimo araaanda fiddef
li bir mudarebe olmuıtur. 

Trakya genel valili, otelin 
bekleme aalonuada oturur-

korumak için evin içine ka- Hamburg borsasında: Ttirk 
- ü 1 • N · 14 50 ken G6mülcine saylavı içe· 

çıyor, fakat hacı bunun pe- uz m erı o. peıın . 
tini bırakmıyarak 0 da içe- sekiz peşin 15 doku pofİD 
riye dalıyor ve tabanca1ını Türk lirası Yanan llz.iimleri 
boıaltmakta devam ediyor. No. 4 peıin 15-3~ fi. Kali· 
Çıkan kurşunlardan birisi forniya üailmleri tomıon pe· 
Oımanın sağ böğründen gi· ıin 5.85 naturel petin S.80 
rerek sol böğründen çıkıyor dolardır. Iran üz&mleri pefin 
ve kanlar içerisinde yere 33-48 ıilindir. 
yıkılıyor. locir: 

Gözleri kan çanağına dön- Loadra bor1aaında: Tlrk 
mllt ve kudurmuş bir halde Genuin natlirel peıin 33 ••
bulunan Hacı, orada bulun- deli 2J ekstra pefin 35 ••· 
1Dakta olan Vezir adlı bir deli 24 akeleton 4 kron 1 
gence dönerek: lb. petin 50 vadeli 46 bet 

- Sende mi buradaıın? petin 55 vadeli 49 altı peıin 
Diyerek bunun üzerine de 60 vadeli 53 yedi peıin 65 

iiç el boıaltıyorsa da Vezir vadeli S8 tilindir. 
kaçdıiıadan hedefine iaa- Haburg boraasında: Tllrk 

riye ıirmiı ve ıenel valiain, 
azlettiği memurlar araıında 

ıaylavın da dosttan bulun
cl~ın ıeael ••liyı llll· 
cum eylemiıtir. Genel vali, 
aaylavın bllcumunıı defetıaek 
için mukabele etmek mec· 
buriyetinde kalmıı ve say-
lavla ıenel vali, bopz bo
jaza gelmiıtir. Bu esnada 
otelin ıaraoalan koımuılar 
ve iti• bilytlmeıine mani ol
muılardır. Zabıtanın yaptıjı 
tahkikata göre, GömiUcine 
saylavı, bir aralık genel va
liye tabanca çekmek iıte· 
mittir. 

Senenin En Boyok Eseri 
ile Sinem~ SIMON, JEAN MAKS ve MAKSUDIAN'in 
yarattıkları mevsimin en bO.yO.k filmi 

Barry BAUR 

~s n va h G öz o er as' 
Bugflnden itiberet lzmir halkına takdim ediliyor __________ .... ________ __ 

RUS CIGAN örkestreai 
RUS CIGAN Rusca ve s e h 
Fransıca şarkılarla ~üsle- ıya 
nen ve heyeyanlı bır aşk 
hikayesini Moskova haya-
tını canlandıran 

Tayyare Sinemasının 
Do seneki altın programına şeref verecek taheeerlerden biridir 

AYRICA: FOKS (En son haberler Türkçe sözlü .. MIKI ( Karikatör komik ) 

Seans saatleri· Her gün ıs - 17 - 19 .. 21,15 Cumartesi günleri 13 - ıs 
• seanslarında talebelere tenzilitlılbilet verilir. Pazar gllnü 

11,30 - 13 te ilave seansı vardır. 

Fiatlerde zam yoktur. 30 • 40 • 50 Kuruştur. 

Beyannameleri neşredenler, muha· 
lif partiler liderleridir 

Sofya' dan yaz.alıyor : 
Bulgaristanın iç durumu 

aıla dej'işmemiştir. Partilerle 
(hllkikmet) araıındaki miicadele 
le r eakiden olduğu gibi timdi 
de devam ediyor . 

Eski başbakan ve Bulga· 
riıtan'ın en büyük partisinin 
lideri (Çankof ), halka tekrar 
bir beyanname neıretmit ve 
krala karıı ıuikast yapmak 
teıebbtıınnde bulunanların 
halen serbest gezdiklerini 
ve maıuuı bir takım kimse
lerin bapiıbaaelerde çlftldtı-
iGnll ileri ıtlrmUıtnr. Çan
kof aeıreylediii beyanname· 
de diyor ki: 

- Sabık Totef kabinesi, 
ıenel efkinn ittihamlarından 
kurtulmak ve kendi mevkiini 
kurtarmak maksadile suikaıd 
teıebltllllal miralay (Vel
çef) e yükletmit ve bir çok 
masumları yakalayarak onları 
zindana atmııbr. Halbuki 
bu meı'elenin hakiki miiret· 
tipleri bugtln meydanda du· 
ruyor. 

Kral, vatana olan vazifeaiai 
yapmak istiyorsa, bir takım 
intikal kabinelerini' iktidar 
mevkiine getirmekten vaz 
geçmeli ve blkümeti, balkın 
itimat ve m&zaberetiai ka· 
zanmıı olanlann eline bırak
malıdır. Akıi takdirde ben 
ve Partim, balkın bllrriyetiai 
kurtarmak için mticadeleye 
giriımek mecburiyetinde kal
mıı olacatız. " 

Çankofun bu beyanname· 
Iİ, Bulgar ulaaunıi gizli ola-

rak tevzi edilmiıtir. 
Verilen haberlere göre, 

Çankofun kendi imıasını ta
ııyan bu beyanname, Bulıar 
zabıtaıının eline geçtiği halde 
Çankof hakkında takibat 
yapılmamııtır. 

Çankoftan baıka lilteral 
partiai Ntkaaı bmailof, cu
muriyetçiler liderleri Malinof 
ile Mqanof ve Çiftçiler li
deri Kiıef te ıizli surette 
birer ı,eyanname neıretmit· 
ler ve halka datıtt111tludır. 

Allkadarlann Yerdikleri 
haberlere ıöre blitün bu 
liderler, la tık im ete karıı 
mDfterek bir cephe almak 
için de mutabık kalmıılar ve 
faaliyete geçmiılerdir. Mu· . 
halif liderler, haftada bir ve 
bltta iki defa toplantılar 
yapmakta ve aralannda ko
nuımaktadırlar. 

Muhalif liderlerin, yakında 
mDıtereken kral tarafından 
kabal edilmelerini iıtiyecek· 
leri ve memleketin durumu 
hakkında fikirlerini beyan 
ettikten aonra, bir temerkilz 
kabineıinin teıkilini iıtiye· 
cekleri ı6yleniyor. 
Bulgar umami efkln, iı ka

biaeıiaden ziyade bir temer
küz kabineıinin paJiclu ola
caiı kanaatıaı beılemekteclir 

Miralay Velçef'in, masum 
olduia we k!alıa ıuikaacl 
te9ebbDaile allkadar bulun· 
madıta hakkında Çankof 
tarafından ortaya atılaa id· 
di•, Sofya'da derin akiller 
yapmıfbr. 

Maliye Vekaletinden: 
Eski gllmllı Mecidiye ve akumıDın 1 Şubat 1936 tari· 

binden itibaren herhangi bir kıymetle mllbadele vuıtaıı 
olarak kullanılmıyacağı ve bunun billfına hareket edenler 
hakkında da takibat yapılacağı 22S7 no. lu kanun muci
bince ilin edilmiıti. 

Müddetin hitamına az bir zaman kalmıı olmasına mebai 
halkımızın elinde mevcut bulunan eski gümüı paraların 
gerek vergi borçlanna tediye edilmek ve ıerebe illa 
olunan fiatlar llzeriaden tebdil ettirilmek için malADdıkla
rına mtlracaat etmeleri tekrar iliD olunur. 3 .. 5. 7 3524-3876 

Halk evi 
Mektepler lik maçlt 

ha,Iıyor 
Orta mektepler ara.JI' 

geç• eene olclağa ribi .., 
ıeae«le bir lik maça 
edilmlftir. Halkniaia • 
yeıin.&e yapılacak ola• il' 
maçlara 7-12-935 tart ... .-JA 
baılaaa~ak ve 14 il......--· 
aona erdirilecektir. Saat~ 
d6rtte baflıyarak hafta• 
maç yapmak ıaretile •~ 
lara devam eclilecekm. 

Bu maçlana pror~ 
ayaen yaayorm. Bu llafl' 
Lae·Karnaka v• Zira•t-P
ratat takımlan k•plqa~ 
lardır. Bunlardan Wn.i ~ 

met Öz.girgin, dijerhai ~ __ ._. 
den Bay Ali idare ~ 
tir. Diier taaftalara 
mla•kalan• propa ..... 
aynen yamyonız: 

lkind bafta. 
Eerke lğretmea - 1'icaııel 
eUea - Saa'atlar 

Üçlad hafta 
Karataı - ICarttyaka 
Lise - Ziraat 

D6rdlndl hafta 
San'atlar - Ticaret 
Buca - Erkek liret••• 

Beıinci hafta 
Erkek 6iretmen - lJae 
San'atlar • Ziraat 

Altıncı hafta 
Ticaret - Kar11yaka 
Karatat .. Baca 

Y eclilld hafta 
Ziraat • Erkek 6tretm•• 
Karataı .. San'atlar 

Sekizinci hafta 
Liae • Ticaret 
Baca .. Karııyaka 

Dokaıucu batta 
Ka111yalra • Erkek &tnt_, 
Baca • Ziraat · 

Onaacu hafta 
u .. - Saa'atlar 
Karataı • Erkek 6iret•

Onbirinci bafta 
Zirut • Ticaret 
Saa'atlar • Kal'flyaka 

Oaikiaci laafta 
Ticaret - Karatq 
Lise • Buca 

Onllçllncl hafta 
San' atlar - Erkek 6ir•bll" 
Ziraat - Karpyaka 

Ond6rdllncl balta 
Lise • Karatq 
Buca - Ticar~ 
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Adana'da bir kız kaçırma hadi. N. V. Olivier ve ş-Oreki-""""' Fratclli Sperco Vapur Acentası 
sesinden çıkan arbede vv. ~". ff, Van s1 Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS sonra Roterdam, HamburK, 

" - · KUMPANYASI Copenbage, Dantzıg, Gdynia, 
Baştarafı 2 inci sahifede mamak me~btJriyetinde kal- Der Zee acentası "CE;RES" vapQrU elyevm Gotebuıg-. Osfg ve . ~skan~i: 
Hidiseyi haber alan jan- mıı ve bidiseyi telefonla limanımızda olup 26 2nçi navya hmanlara ıçın yuk 

darma karakol kumandanı merkeıe bildirmiştir. & Co. Cesıdeli Han. Birinci kor- teırinde Anvers Roterdam, alacacaktır. · 
Ahmed onbaıı, iki neferle Bunun üzerine camuriyet DEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel. 2443 l\msterdam ~e Hambıır5[ " ERLAND ,, qıotörij 14 
birlikte vak"a yerine ıeJiyor, genel Savman yardımcısıŞe- tı MACEDONlA " vapuru EIJerman Linyn Ltd. limanları için yilk alacaktır. lnci kanunda beklenmektf! 
Çocuklarını ve ana11nı önün- tef Gökmen ve merkez hü- halen limanımızda olup An- Londra ve Hull hattı: " ORESTES ,. vapuru 30 olup yükünü tahliye ettikteq 
de siper tutan Hacıya tea- kümet doktoru Mazhar Ce- vers, Roterdam, Hamburg " BULGARIAN " vapuru 2nci teırinde beklenmekte sonra Roterdam, Hamburgı 
lim olmaıı söyleniyor. Fakat mil, yanlarına on jandarma ve Bremen i""in yük al- 1 ilk kinunda gelip 21 ilk olup ylikilnli tahliye ettikten Danimarka ve Baltık §@= 

katil, baba11 Muhtar Dur- alarak geceleyin bir kam- maktadır. T kinuna kadar Londra ve ıonra Bur aaı, Varna ve qilleri için yük alacaktır. 
muı'la amc&11 Kadir bunu yonla Çınarhya gitmişlerdir. Hull i~in yük alacaktır. Köıtence limanları için yllk SERViCE MARITIM 
teşçi ederek teslim olmama- " ISERLOHN " vapuru 9 " GRODNO ,. vapuru 20 alacaktır. ROUMAIN 

Katil Hacı, fazla kuvvetin Bcı· . ka·nunda beklenı'yor, "FAUNA vapuru 2 lnci "OLTUZ r 3 lnn; ıını söylemişlerdir. ilk kinunda Londra, HuJJ ve " " vapu u ~' 
K k 1 k 

geldigvini görünceı:. daha faz- 13 Bcı'. kinuna kadar Anverı, klnundan S lnci kinuna kanunda Köstence, Sulina, 
ara o umandanı bu va- "' Anversten tabla' d' • la mukavemet etmenin müm- ye· e ıp aynı kadar Anvers, Roterdam, Galas ve limanları İt-İn yük 

ziyet karşısında herhangi 

bir biçarenin yaralanmasına 

ve ölilmüae sebebiyet ver
memek için ıilibını kullan!"' 

Rotterdam, Hamburg ve d L d H il " 
kü ) v - - zaman a on ra ve u Amsterdam ve Hamburg li- alacaktır. 

n o amıyacagını gormuş Bremen için yük alacaktır. için yük ;atacaktır. ı · · k k 
ve (teslim ol!) emri üzerine man arı ıçın yü alaca tır. "PELEŞ., vapuru 18 lnci 
silahını jandarmalara doğru "AKKA,, vapuru 23 Bci. Liverpool hattı: " UL YSSES" vapuru 2 kinunda gelip 19 lnci ki· 
atarak teslim olmuştur. kanunda bekleniyor, 26 Bci. " ROUMELIAN. vapuru lnci kanundan 5 lnci ki- nunda Malta, Cenova, Mar· 

kanuna kadar Anvers, Ro- 1 ilk kinunda Liverpol ve nuna kadar Anverı, Roter- silya ve Barselona hareket 

'== f llllll•ll•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllU/u,-~ tmeerdnam1.'çı'nHaymu·· bkuraglacvaektıBr.re- Svvenıeadan tahliyede bulu- dam, Amsterdam ve Ham- edecektir. 
~ nacaktır. burg limanları için yük Yolcu ve yük ahr. 

;;;== r urk Hava Kurumu- AMERICANNEVEYXPOORRKTLINES- "FLAMINIAN" vapuru 23 alacaktır. NIPPON YUSSEN KAISHA 
ilk kinunda Liverpol ve "HERCULES" vapuru 13 Kumpanyası = B - Svvenseadan tahliyede bu- lnci kanunda beklenmekte "TOYOHASHI,, vapuru =: • • • • k p • = " EKSARCH ,, vapuru 12 l = uyu ıyangosu = lunacakır. o up yükünil tahliyeden 15 lnci kanunda Singapor, 

~ .._ = Bci. kanunda bekleniyor, DDUTSCHE LEV ANTE- 'sonra Burgas, V arna ve Şanghay, Kobe, Moji, Oska 
= ş· d. k d - Boston, Norfolk ve Nevyork LINIE Köstence limanlarına hare- ve Yokubama limanları için 
~ im ıye a ar biuJerce kişiyi : için yük alacaktır. "MILOS" vapuru 16 ilk ket edecektir. yük alacaktır. 
S: • t · • "EXAMELIA" vapuru 17 SVENSKA ORIENT ilandaki geli111 gidiş tarih-- zenuın e mıştır kanunda Hamburg ve Bre- LINIE " ss_ """' • = Bci. kanunda bekleniyor, b N lerile navlonlardaki degv işik-menden gelip tahliyede u- "FREDENSBORG = 2 . . k .d 11 o· . . K" - N k . . ük 1 kt " vapuru lı'klerden acente mesulı'yet SS .IDCI eşt e JrlDCJ llllllU 935 tedir. evyor lÇln y a aca ır. lunacaktır. 25 2nci teşrinde beklenmekte = B - "EXCHANGE" vapuru 20 Not: Vurut tarihleri ve olup yükünü tahliyeden sonra kabul etmez. 
~ oy ok Ik rami ye: 30,000 Liradır - Bci. kanunda bekleniyor, vapurların isimleri üzerine Roterdam, Hamburg. Copen· Fazla tafsilat için ikinci = A 15 12 1 

1
• l k = Norfolk, Nevyork için yük değişikliklerden mes'uliyet hage, Dantzıg, Gdynia, Oslo Kordonda Tahmil ve Tah-

§ yrıca: ,ooo, ,ooo, o,ooo ıra ı _ alacaktır. kabul edilmez. Goteburg ve lskandinavya liye şirketi binası arkasında 
~ ikramiyelerle beheri (20,000) liralık bir ~ "EKSILONA" vapuru u •·-----••--•• limanları için yük alacaktır. Fratelli Sperco acentabğına 
- D O K T O R "GOTLAND" motörü 29 müracaat edilmesi rica olu-
:S_ mOkaJat vardır. =-- Bci. kanunda bekleniyor, 2 Ar Ag"h nci teşrinde beklenmekte nur • 
......._ _Ai Boston ve Nevyork için yük ı a olup yilkünft boşalttıktan Teiefon: 2004 - 2005 - 2663 
~'QJJJllllllllllllll llllllllll lllllllllllllf llllllllll llllllll l lll 1111111111111111111111111111111111~ alacaktır· Çocuk ff astalıklar1 .lllllf lf lllllllllllllll llfllll lll llllll il l il il l il il l ll ll l l l lllll l il l il l l lll lll l ll lll l l l l il llllll I il 111 • 

;".11/Jııt~~~~!!!!!!!!!!!!~!!!i!!-!!!!!!!!!!!i!!!!!~~:""" ARMEM~:M:ÜR~CHULDT ·~imi :;:;b~~ N. 68 ~lzmir yürı mensucatı_ 
.....: = :.: "TROYBURG,, vapuru 4 Telefon 3452 

!:~ .. :.·:.:~~:d.;·;~·~~::: ~aı11ık moıör - ~Türk Anonim şirketi BAŞDURAK 

HAMDİ INJÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalmz taze temiz ''e ucuz illlç ve tu· 

velet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyamn halis Morina Balak yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzhet 

Sın HAT EzANEsı 

b · · -k 1 k 12 beygir kuvetinde (Dizel) - -
org ıçın yu a aca tır. markalı az kullanılmış bir = İzmir Yfto lUensucatı TOrk A. ~· uin Halka· 

JOHNSTON VVARLFN LI- ..,otör satılıktır. Taliplerin = panardaki kumaş fabrikası mamulatından olan = 
NE - LIVERPUL -idarehanemize müracaatları - mevsimlik ve kı,lık, zarif kumaşlarla, bntlaniye, = 

" JESMORE" vapuru 14 ilin olunur. 
Bci. klnunda bekleniyor, = şal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci -

Anversten yük çakarıp Bul- = kordonda Cumhuriyet meydanı civarmda l 86 = 
garistan ve Romaanya liman· Al• R = numaradaki (~ark Halı Türk Anonim şİr· : 
larana ynk alacaktır. } IZ8 -- keti) mağazasında satılmaktadır. l\lezkOr fabrika- = 

Geliı tarihleri ve vapur-
lann isimleri üzerine mes'u = nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum :: 
liyet kabul edilmez. MOcellithanesİ = olan mamulahnı muhterem mllşterilcrimizc bir -

Birinci Kordon, telefon ~ defa daha tavıiyeyi bir vazife biliriz. = 
No. 2007 - 2008 Yeııi Kavatlar çarşısı := Perakende satış yeri Toptan sataş yeri = 

"Vapurların i simleri, gel- = Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark = 
me tarihleri ve navlun tari- N O. 34 _ Kemalettin Cad. Sağar zade halı T. A. Ş. = 
feleri hakkında bir taahhüde: • = biraderler ~ 
girişilmez... l•lllııııilll ____ Iİlllllİll•• Kuzu oğlu Ç&rflSl Asım Rıza = 

Ôksnrenler! Mut· ve biraderleri =: 
laka (Okamentol) 

ôksftrftk 'ekerle 

rini tecrObe edi 

ıiz .. 

= Yeni manifaturacılarda mimar =: 
= Kemaleddin Cad. Yünlü:mal-
;; ]ar pazarı F. Kandemiroğlu _ 
• l l l l l l l l l l l il l l l 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ll il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I U• 

Is tan ul ve 
Şeker Fbrikaları l'ftrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000Türk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 · 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu eu güzeli 

Hereke kumaşlaı·ı 

_ -N~~ 

. k ~ f uf ~ - Ô JI ıU ·ı~ 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en ftstnn bir mfts· 

bil tekeri olduğu 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 

iıtiyenler Şahap 

Sıhhat sflrglln 

haplarını Maruf 

ecza depolarından 

ve eczanelerden 

arasınlar. 

Fesan~ kumaşlaı·ı 

Beykoz ktınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar" 

[ Z.i'rCJc:.l .CAN~A'51 ı lzmir şubesinde bulursunuz 
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SON -TELG~AF.LAA . . .. .... 
, . / ~ :.. 

Sarayda bir Rum 
EDöLBERölm 

Fransa' da Faşist tehlikesi gittik-;e hü-;ultan Ibrahim, kardeşinin öldoğo· 
yümekte ve herkesi titretmektedir ne bir ti\rlü ~::::~:.:.·.~:~~:~ıi>ou 

Faşistler iktidar mevkiine geçerlerse, kara listeye dahil 
olanların hepsini Kiyoıinden geçirecekler miş 

lıtanbul 25 (Özel)- Pariı'ten haber veriliyor ; limentoya hücum edilecek ve ayoi zamanda muhtelif neza· 
Baıbakan M. Piyer Laval'ın, itimat reyi almış bulunma· rt:,tlerle zabıta merkezleri ve Cumhuriyetçi üç büyük gaze

ıına rağmen, Fransa'da iç durum çok tehlikeli görllnüyor. cenin matbaaları basılacaktır. Bütün bunlar olduktan sonra 
iyi malfimat alan çevenler, iktidar mevkiinin, Faşistlerin tanzim olunan kara listenin tatbikine geçilecektir. Kara 

eline geçmesi tehlikesinin, daima mevcut olduiu kanaatini listede isimleri yazılı bulunan Fransız ricali, gazeteciler ve 
besliyorlar. Söylendiğine göre, Fransız Faşistleri, hükümete saylavlar, derhal öldürülecektir. 
ini ve ıedit bir darbe indirmek için bütün hazırlıklarını Söylendiğine göre, Radikal partisine mensup bütün nazır-
ikmal etmiş bulunuyorlar. Ufak bir fırsat, bu darbeyi tacil lar öldürülecektir. 
edecektir. Bu sebepledir ki, Parlamentoda bir kargaşalık Öldürülecek olanlar arasında, emniyet memurlarından 
çıkmaması için hükumet taraftarı partiler, bütün gayretle- birçok kimseler de vardır. 
rini sarfetmekten ieri kalmamaktadırlar. Faşistlerin lideri miralay Dularuk, partisine mensup olan· 

Fransız Faıistlerinin darbei hükumet plinları, tahm(n ları şimdiye kadar güçlükle zaptedebilmiştir. Zira bunlar, 
edildiiinden çok daha fazla tehlikelidir. Ara sıra ifıa et- ne olursa olsun, planın bir in evvel tatbikini istemekte ve 
mekten bile çekinmedikleri bu planlara göre, evveli par· b11 hususta ısrar etmektedirler. 

-------· ............ 1 

Venizclos 
Paris'te Yunanis

tan 'o dönmeğe 
hazırlanıyor 

lstanbul, 5 (Özel) - Pa
riı'ten haber veriliyor: 

Sabık Yunan baıbıkını 
M. Venizelos, karısı jve kü
çtık oğlu ile beraber gelecek 
hafta Parls'ten Yunanistan'• , 
dönmek için haurlanıyor. M. 
Veniıelos'un, doğrudan doğ
ruya Girid'e gideceği ve 

Hanya' da' oturacağı teeyyild 
etmektedir. 

Behcet Uz 
Başbakanımıza izahat 

verdi 
lıtanbul, 5 (Özel) - Rus· 

ya'da tetkik geziıi yapan 
ıarbayınız Behcet Uz, Av· 
rupa yolile şehrimize gel· 
mittir. 

Behcet Uz, dün ıehrimiz
de bulunmakta olan baıba· 
kan ismet lnönll tarafından 
kabul edilmiı, i•zisi hakkın· 
da izahat vermiıtir. Buıün 

Erzurum vapurile lzmir'e dö· 
necektir. ·-iplik f iatlarında 
Ihtikftr yapılmadığı 

anlatıldı 
Men'i ibtiklr komisyonu 

dün öğleden sonra vali 
muavini Sedad Erim'in baı· 
kanlıiında toplanmış, Saray· 
kay dokumacılarının iplik 
fiatları llzerinde ihtiklr ya· 
pıldığı hakkındaki iddiayı 
tetkik etmiı, imalithane ve 
ticaret odasından gelen ra
porlar llıerinde incelemelerde 
bulunmuı ve iplik sabılarında 
yOzde on sekiz arasında bir 
kir temin edildiği anlaşılmış 

ve bunun ise ihtikAr olma
dıtı kanaatine varmıştır. 

Genç ktzları baştan 
çıkaranlar yakalandı 

Zabıtai ahlikiye, genç kız 
ve kadınları battan çıkaran 
on kişiyi yakalamış ve mev· 
cuden adliyeye teslim etmiı
tir. Adliye, bunlar hakkında 
tevkif kararı verdiiinden 
hepıi de ceza evine aevke· 
dilmiılerdir. 

Habeş'lerin ·taarruza 
geçtikleri söyleniyor 

-B~tarafı linci sahifede -

Hergeiue 4 (A.A) - la· 
giliz ıomalisi cenup cephe· . 
sinden gelen yerlilerin Roy· 
ter ajanıı aytarına verdikle
ri malümata g&re, 12 ltal-
yan zırhlı otomobili çamura 
batmıı ve içindekiler tara· 
fından terkedilmiştir. 

Henllz teyid edilmemiş 

bir takım haberlere göre, 
bir ltalyan kolu ~Ogaden'de 
Habeı'lerin taarruzuna uğ· 
ramışhr. Habeş'Jerin müstev· 
lileri hezimete uğratmıı ve 
130 kadar ltalyanı öldürmüş 
ve yaralamış olduklarını be
yan eylemektedirler. Habeı
lerin ölil ve yaralı olarak 
zayiatı 70 kitidir. 

Adis·Ababa, 4 ( A.A) -
Habeı biikômeti 30 iliinci 

Teşrinde Habeş kuvvetlerinin 
Tembien'den Selma mınta

kasına doğru giden beş yüz 
ltalyan'a hücum etmiş olduk
larını bildirmektedir. Saat
larca devam eden bir mu· 
harebeden sonra ltalyan'lar 
ric'at etmitler, 50 ölü; bir 
çok yaralı ıilih ve erzak 
bırakmıtlardır. Habeı'lerden 
15 kişi ölmüş vo bir kaç 
kişi yaralanmıştır. 

Habeı hilkfımeti ltalyan 
kuvvetlerinin Gorahai ve 
Guerlagaubidenin elegeçiril· 
mit olduğunu kat'i ıurette 
teyid etmekte ve son gün
lerde Ogaden'de yaralanmıı 
ve burün iyileımiı olan bir· 
çok Habeş'lerin cebheye 
dönmek açın müracaatta 
bulunmuı oldukluını ilAve 
eylemektedir. 

~----------~~-···~~-------------
Arjantin Iran kabinesi 

Zecri tedbirler IAyıhu· Mahmut Cem taratın· 
sını parlimentoya dan teşkil edildi 

verdi Tahran 4 ( A.A) - Yeni 
Roma, 4 (Radyo) _ Ar· kabine Mahmut Cem tarafın· 

jantin hükümeti, zecri ted- dan teşkil edilmiştir. Kendisi 
birler liyihasını parlimen· baıvekiletle beraber içişleri 

bakanlığını üzerine almıştır. 

Kamutay 
Cuma günü toplanacak 

Ankara, 4 (A.A) - Ka
mutay bugün Fikret Silayın 
başkanlığında top!anmış ise· 
de gündeminde görtişUlecek 
bir ıey bulunmadığmdan 
cuma günü toplanmak üzere 
dağılmıştır. 

~~~--------~~-
Romanya .. Mısır 

Tiearet anlaşması bo
zuldu, Romanya biz· 
den pamuk ve susam 

alacak 
Türkofis Bükreş şubesin

den şehrimiz ofis direktör
lilğüne gelen bir mektupta, 
Romanya ile Mısır araıın· 
daki Ticaret muahedesinin 
bozulduğu ve milzakerelerde 
de hiçbir netice elde edile· 
mediği için Romanya hükft· 
metinin Mısır mallarından 
iki misli gümrük almağa 
baıladığı bildirilmektedir. 

Romanya'ya Mııır'dan pa
muk ve susam ihracatı dur
muıtur. Romanya hükfimeti 
pamuk ve Susam ihtiyacını 
bizden ve diğer komşu 
memleketlerden temin ede
cektir. 

Sığır ihracatı 
toya sevketmiıtir. Kabı'nede başka t•beddu"I 

Y 1 .. Dün Ege vapuru ile Pi· 
a anmış yoktur • re'ye 554 sığır ihraç edil-

Roma, 4 (Radyo) - hal- Ekmek mes' el esi miştir. 
yan'lar, petrol inhisarını bir B k I ki d h zı Dış piyasalarda OrOo-
Amerikan kumpanyasına ver· a an 1 ar an en uz . . d . 
diklerini tekzib ediyorlar. 1 d. lerimızıo eğerı 

cevap ge me 1 - B~ıarafı 1 inci salıifede -
. Fransız Ziraat bankası üç dört gün Pamuk: 

denberi buğday satmamak-
Faşistlerinin merkezin· 
de araştırma yapıldı 

Paris, 4 (A.A) - Emni
yet direktörlüğü Fransız 

fasiştlerinin merkezinde arat· 
tırmalar yapmıt ve~30 teşrin 
ile bir ilk kinunda Stras· 
burg toplantılarının tertibine 
aid birçok vesikalar ele ge· 
çirilmiıtir. 

Senpolikarp 
Kilisesinde hafriyat 
Senpolikarp kilisesinde de· 

fine bulunduğu hakkındaki 
ihbar üzerine burada hafri· 
yata başlanmııtır. Dün ak· 
şama kadar hiçbir ıey bulu
namamııtır. Hafriyata bugün 
de devam olunıcıktır. 

tadır. Buradaki buğdayların 
bir kısmı da Istanbul'a sev
kolunmaktadır. Belediye, ek· 
mek narkınıa indirilmesi için 
tetkikat yapmıı, fakat buna 
imkin görmemiıtir. İmkan 
hasıl olur olmaz nark indiri· 
lecektir. Belediyenin Tarım 
ve Ekonomi bakanlıklarının 
sorularına . verdiği cevaba he
nUz karıılık gelmemiştir. 

Bakanlıkların vereceği ce
vap müsbet olursa, derhal 
faaliyete geçilecek ve Uray 
Ziraat bankasından alacağı 
buidayı kendi fabrikasında 
öğllderek perakende olarak 
fırıncılara satacak, fabrika
nın yanında kurulacak olan 
asri farının da inıasına baı
lınacaktır. 

Liverpol borsasında: Ame· 
rikan vadeli K. evvel 6.39 
Mart 36 Mayıs 32 Temmuz 
27 Mısır vadeli K. evvel 9.46 
Sakalaridiı Şubat 10.09 Ma
yıs 9.88 Ağustos 74 Upper 
K. evvel 7.61 Şubat 62 Ma
yıs 53 Temmuz 45. 

NeYyork borsasında: K. 
evvel 1.74 sa 10-55 fiat 
Şubat 71 Temmuz 53 Tem· 
muz 38. 

lskeaderiye borsasında: 
Sakalaridis cinsi pamukların 
kepanıı fiatleri f. g. f. Sa
kalaridis K. sani 16.51 mart 
15.95 mayıs 15.77 temmuz 
15.70 T. Sani 14.97 f. g. f. 
aşmoni K. evvel 13. 73 ıubat 
13.54 nisan 13.49 haziran 
13.20 T. evvel 12.31 

lbrabim: 
- Yer yüzünde bir sultan 

vardır, o da kardeşim Mu
rad Han Rabi hazretleridir; 
ben onun yerine geçmek İs· 
temiyorum. 

Allah kardeşimin ömrü 
şahanelerini müzdad buyur· 
sun! Haydi hainler, casuslar 
defolun yanımdan; beni ra· 
hat bırakın! Diye bağardı. 

Zavallı deli, kardeşinin 
öldüğüne değil, hatta ölebi-
leceğine bile inanamıyordu! 

Nihayet, valide sultanın, 
saray zindanına kadar gide· 
rek lbrahim'i tatmin etme
sinden başka bir çare olma· 
dığı görüldü; buna rağment 
lbrahim, kardeşi Murad'ın 
ölüsünü görmeyince vaziye
tin hakiki oluduğuna inan· 
madı! 

Ve, herkesi korkutan Mu· 
radın ölüsünü gören Ibrahim 
tahta ieçmeği kabul etti ve 
- belki de yeniden dirilir 
korkusile - kardeşinin he
mencecik gömlilmeıini irade 
etti. 

lbrahim, deli, korkak ve 
çok kan dökücü bir adamdı. 
Fakat saray işlerine klfi de
recede aklı ermekte idi . 
Başta V alde sultan olmak 
üzere lbrahim hemen mevki
ini sağlamlamak çarelerine 
baş vuruldu. 

Ve .•. ilk it olarak yeniçeri 
ve sipahilere bol, bol cülus 
bahıiıi dağıtıldı. 

Bu hareket. bu hatalı ha· 
reket, dördüncü Murad'm 
adamakıllı sindirdiii ocak· 
layı yeni baştan ıımarttı ve 
zıvanadan çıkarttı. 

lbrahim, zindan sersemli
ğinden kurtulur kurtulmaz 
deliliklerine ve bilhassa ka· 
dın ve zevk alemlerine 
baıladı. Saltanat umurunu 
v•lideai ile aadrlzamın ıır
tına yüklendi, hareme kapa· 
narak kadınlardan baıka hiç 
bir şeyle meıgul olmamağa 

baıladı. 
Sarayda her cins, her mil

let ve hatti her renkten ka • 
dın vardı. Vakıt oldu ki, 
lbrahim günlerce haremden 
daha doğrusu halvetten çık· 
madı. 

Haremde bu sırada dört 
yüzden fazla kadın vardı. 
Fakat lbrabim, bütün bu ka· 
dınlardan çok az bir zaman· 
da gamını aldı, artık sarayda 
zevkını tatmin edecek kadın 
kalmadıiını aanmağa başladı 

Ve... Bu sırada selefi 
dördUncU Murad'ın bazı ka· 
danlarına ve kızlarına nasıl 
isim taktıjını nedimlerinden 
biriıi anlath. Ve bu sırada 
Atina'dan gelmiı 14 yaşında 
bir kızcağıza da 11 Kösem " 
ismini ne ıuretle verdiiini 
öjrenmiıti. 

Anlatan, deli padişahın 
keyfine uygun gelmesi için 
Yegine'nin:gnzelliğini, aaray 
içindeki hususiyetlerini bal
landırmak mecburiyetinde 
idi. Ve, bu ıişirilmiı masal, 
lbrahim'in gözlerinde şim

ıekler çaktırdı; hemen ka-

dınlarının bunlar arasından 
bu 11 Körpe Rum dilberinin,, 
kendisine getirilmesini irade 
etti. 

Dördüncü Murad'ın kadın· 
ları ve cariyesi, o sırada 

timdiki eski sarayda emire 
muntazır bulundırılıyorlardı! 

Yegine de bunlar arasın· 
da idi. I 

Nedimler, haremağaları 
bu irade üzerine müteveffa 
padişahın kadınlarından ilk 
olarak Fatma isminde bir 
kızı lbrahime getirdiler. 

Fatma, dilber ve saray 
işlerinin ruhuna vakıf bir 
kızdı. Fakat nedense, ibra· 
him'in eline bile dokunma· 
sına meydan vermedi. 

lbrahim, bu muhalefet 
karşısında ş 11mp kaldı. 

Bir kadının, bahuıus sa
rayın malı olan bir kadının 
bir sultanın arzu ve :heves
lerine karşı durmasına bir 
türlü akıl erdiremiyordu. Bu· 
nunla beraber, bu muhalefete 
ehemmiyet vermedi ve ayni 
zamanda hazineyi hassenin 
parası ile satın alanmış bir 
kadını, öz mah saydıiını 
göstermek için Fatma'nın 
beline sarıldı. 

Fatma, lbrabim'in bu ha
reketine de karşı durdu, 
ıiddetli bir silkinme ile lb
rahim'in kolları arasındaa 
kurtuldu. 

Halvete getirilen her ka· 
dın gibi, Fatma da zaten 
yarı çıplaktı; deli lbrahim'in 
kolları arasından kurtulurken 
arkasındaki ipek gömlek te 
yırtıldı. Fatma daha fazla 
çıplak bir hale geldi. 

Güzel ve uzun saçları da 
dağılmıı, çıplak ve beyaz 
omuzlarına dökülmüıtü. 

lbrahim, bu hırçın fakat 
çok gUzel kızın bu vaziyeti 
karıtıında bir derece daha 
azdı ve Fatma'ya daha şid
detli bir hamle yaptı. 

Fakat bu hamle ile bera
ber saraylarda emsali pekaz 
görlilen bir hadise oldu. 

Dl>vamı var 
Ilı. p-=-cp • !X 

Bir Ayda 
lzmir'de ne kadar 

et yendi 
ikinci Teırin ayı içinde 

lzmir mezbahaıınde 1211 
Karaman; 4366 dağlıç; 464 
keçi, 1655 kuıu, 83 ojlak, 
1 S manda , 442 öğllz, 623 
inek, 623 dana, 7 malak, 5 
deve, 8 domuz keıilmiıtir. 

Yardım sandığı ikra· 
zat yaptı 

Don, Polis yardım aandıj'ı 
idare bey' eti toplanmış ve 
yardıma muhtaç olan zabıta 
memurlarına 2,500 lira ikra
zatta bulunmuıtur • 

Gönüllüler 
Roma, 4 (Radyo) - Boy

nos Ayres'ten Cenova'ya 
200 gönüllü beklenmekte
diı. Bunlar arasında Boynos 
Aerea ltalyan konsolosu da 
vardır. 


