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Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti ilanat 
bürosuna müracaat edilmelidir. 
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lzmirde çıkar, akşa~cı siyasal gazetedir. 

Selanik'te 
Büyük bir hastahane yan. 
mış ve altıyüz hastanın bir 
kısmı kaybolmuştur. 

-... Yıl: 3 - No: 828 Telefon: 2776 Cumartesi - 17 Teşrinievvel 19_3_6 ___ _.. _________________ F_ia_t_i ._(1_00~) _P_a_ra~ 

Çok muvaffakıyetli manevradan sonra şanlı or-
dumuz dün büyük bir geçid resmi yaptı 

Geçid resminde bulunan binlerce halk, ordumuzun mükemmeliyetini bir kere daha 
görerek sevinç içinde kalmış ve göğsü kabarmış olduğu halde dönmüştür 

d Üç gün devam eden 've or· 
b~uıun yüksek kabiliyetini 
ır lcere daha isbat etmek 

suretile göğsümüzü kabartan 
manevra1a ·dan sonra dün, sa
at 15 te Cumaovasında bü· 

lhtilal~ii~~ Madri
de çok yaklaştılar 
Ptladrid hükumet erkanından 
80 kişi bir vaporda yakalandı 

p . 
8rıs 17 (Radyo) - Ha· 

"as aı'a d'V · b. h b nsının ver ıgı ır a· 

~·· iN·;;ib~ 
~iİribte verem· 

den öldü 

.,., Ras Nasibu 
(,\ıt'b 

~'-'bı te 17 (Radyo) - Ras 
ıl 1 \ı 
'itil .. 

1
1 sanatoryumda verem-

~-o lllü•t .. 
~~ vur. 
._,,Nasibu'nun cenazesi 

~· götürülecektir. 

sup altı moıorbot, Pasai açık
larında ispanya hükumetine 
mensup Galerna vapurunu 
yakalamıştır. Bu vapurda, 
madrid hükumeti erkanından 
mühim şahsiyetler vardı. Bun· 
lar seksen kişiden ibaretti. 
ihtilalciler bunları Sanse Bas· 
tiyana göndererek tevkif ey· 
lem işlerdir. 

Paris, 17 (Radyo) - ihti
lalciler, ,Madrid cephesinde 
yeniden iki tayyare düşürmüş· 
lerdir. Bunlardan birinin pilotu 
Yugoslav ve diğerininkide Rus 
idi. 

Londra, 17 (Radyo) - Is· 
panya işlerine ademi müdahale 
komitesi, yeni bir karar vermiş 

değildir. Komite erkanı, Mad

rid şehrinin sukutu halinde 
her şeyin yeni bir safhaya 
gireceği ve meselenin kendi
liğinden halledilmiş olacağı 
kanaatindedirler. 

Madrid, 17 (Radyo) - Is· 
panya hükumetinin çıkardığı 
resmi bir tebliğde, başbakan 
(Largo Kabalyero) nun, ordu 
kumandanlığına geçtiği ve ha
riciye nazırının da, ihtilalcilere 
karşı açılacak olan harbe ko
miser tayin edildiği bildiril· 
miştir. 

Borgos, 17 ( Radyo ) -
/ Dnamı 4 üncü .ahi/ede J 

reisi ~ doktor Behcet Uz' da ~,.,._.. 
manevra sahasına gelmişlerdi. · ~.., 
Geçid resmi, bittikten sonra ,. 
hususi tren, otomobiller, oto-
büsler ve kamyonlar halkı 

. laşımağa başladılar. iftihar 
1 

hisleri, geçid resmini gören 
binlerce halkın kalbını tesmir 
etmişti, herkes memnun ve 
münşerih: .. . 

Belediye, dün gece manev- . 
raları idare eden generallerimiz 1 

ve komutanlarımız şerefine kül· 
türpark gazinosunda İzmir hal
kı namına bir ziyafet vermiş
tır. Ziyafette, valimiz Fazlı Gü· 
leç, lzmir saylavları, subaylar 
_gazeteciler ve daha birçok ze· 
vat hazır bulu.nmuşlardır. Zi
yafet esnasında samimi nutuk
lar söylenmiş ve ziyafet geç 
vakte kadar devam eylemiştir. 
Orgeneral izzettin Çalışlar, 
aşağıdaki nutku irad eylemiş
tir : 

Söylev: 
- Bu sene lzmir civarında 

yük bir g.:!çid resmi olmuş , 0 yaptığımız manevrayı bugün 
iki saat devam etmiştir. M.· bir geçid resmi ile bitirdik. 
nevra sahasında gerek l~mir· Manevraya İştirak eden bütün 
den ve gerekse civar koy ve kuvvetlerimiz ve teşkilatımız 
kasabalardan binlerce halk var- orada onu meydana getiren 
dı.Bütün bu kalabalık ordumu- ve canından çok seven sevgili 
zun mükemmeliyeti karşısında İzmir ve Ege halkının huzur-
bir sevinç duyuyor ve hakkıle larında geçtiler. Muhterem hal· 
gururlanıyordu. kın iş günü olduğu halde as· 

Valimiz. Fazlı Güleç, şehri- kerlerini görmek için göster· 
mizdeki saylavlar, belediye diği tehalük çok şayanı elik· 

~~~-:------·~·~···~-----~~~~ 

Başbakanımız, dört 
gözle bekleniyor 

H alkevinde çok feyizli bir toplantı 
olacak, valimiz Başbakanımızı kar

şılamak üzere Aydına gitti 

kat idi. Bu mevsim herhangi 
bir bayram günümüzde olduğu 
gibi lzmir'in içinde değildi, 
kilometrelerce uzakta idi. Böy
le olduğu halde onbinlerce 
halk orada toplandı. Bütün 
askerler, bundan çok müte-

hassis ve müteheyyiç oldular. 
Bunu her dikkat eden göz 
anlamıştır. Bunun için evvela 
İzmir şehri ve vilayetin muh
terem halkına Orduya olan 
bu teveccüh ve sevgilerinden 
(Devamı 4 üncü sahifede ) 

lngiliz sosyalistle
ri ne istiyorlar 

--·-· Sir Con Simon, Faşıst teşkili
bnın dağılmasına razı değil 
Londra 17 (Radyo) - İn

giliz faşisleri ile sosyalistler 
arasında başlıyan ziddiyet, 
şiddetle devam etmektedir. 

Sosyalisti partisi lideri dün 
dahiliye nazırına Sir con Si
mona bir mektup göndermiş 

ve faşist teşkilatının, hemen 

kaldırılmasını ve bir daha 

sokaklarda nümayiş yapılma

sına müsaade edilmemesini 

istemiftir. 
Sosyalist lideri, dermeyan 

ettiti mütalibatın ademi ka· 
bulü halinde İngiltere' de mü· 
him hadiseler olacatını bil
dirmektedir. 

Sir Con Simon, derahal 
müzakereye girişmiş ve bu 
bu mütalibatın tetkikine baş-
lamıştır. 

Sir Con Simon 
Sir Bon Simon, Sosyalist· 

lerin istediklerini kabul etme· 
mektedir. 

Sir Con Simon, dün kral 
Sekizinci Edvard tarafından 
kabul edilmiş ve uzun müd· 
det sarayda kalmıştır. 

( ( lllusal Birlik) e G6re ) 

Karşıyaka' da paratifovar 
Karşıyaka'da son zamanlarda sık sık paratifo vak'aları g(). 

rülmeğe başladı. Bazı kimseler, bu hastalığın, nahiyeye Ya

manlar s~yu getirildiğinden beri sıklaştığını iddıa ediyorlar. 
Gerçi bu iddianın ne dereceye kadar doğru olduğunu tayin 
etmek, ancak alakadarlara düşer. Yalnız şunu söyliyebilirz ki, 
Karşıyaka'da Paratifo vak'alarının ikide bir zuhuru, doktor
ların bile nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Netekim dün, "doktor arkadaşlarımızdan bir zat, ayni hasta· 
lığa yakalanmış iki hastasından bahsederken, Karşıyaka' da 
eskiden pek ender paratifo vak' alarma tesadüf edildiğini söy
liyor ve tayin etmiyerek,bütün suların, sık sık tahlilden geçiril· 

Başbakanımızın Yurtl dahilindeki seyahat intibalarından mesi lazım geleceği kanaatinde bulunuyordu. 
Basbakanımız ismet lnönü, kevinde bir toplantı yapılacak Yamanlar suyu, herkesin tasdik ettiği veçhile, gayet iyi 

sabırsızlıkla bekleniyor. Vali· ve bu toplantıda civar kazalar bir sudur. Fakat, bu böyle olmakla beraber, mecranın 
F 1 G 1 b l d. bozuk olması ve bu suya, başka maddelerin de karışması 

miz az ı ü eç, e e ıye müstahsilleri de hazır buluna· 
reisi doktor Behçet Salih Uz. cakl d muhtemeldir. 
başbakanımızı Aydın' dan kar- ar ır. Paratifonun tehlikeli bir hastalık olduğu malumdur. Onun 
şılamak üzere bu sabah ha· • Başbakanımızın Ege mınta- için, bu hususta lakayd kalmamak lazımdir. 
reket etmişlerdir. kasındaki bu tetkik seyahat- Umarız ki, alakadarlar, bu işe ehemmiyet verecekler ve 

Başbakanımızın lzmir'i ıeref· leri, çok feyizli neticel• l Karııyaka' da paratifonun menşeini bulup ona göre sıhhi ter· 
lendirmeleri münuebetile bal· v.-ecektir. tibat almakta gecikmiyeceklerdir Kbal O 
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Bir kaptan, manejerle
rini parçal yacaktı 

ak 1 • -· ·.L_. • ~ • - • • - n 1 
• 

~~~---------~~~ 
Alkış ve his- sesleri, kap-

Aşk •• Kıskançhk •• Cinayet •. iş en 1 
- 12 Çevirttn: Fethi Y. Er. --~~---------~~--Ôlüm halinde bir kadın, lnkenderun has-Kapıda 

tuttu. 
kızının kolundan önceden söz vermiştim. Ve lanı deli etmişti ••• tahanesinden atılıyor. Bütün vergi 

ağırlığı Türklerin omuzundadır Biraz sonra " Sen~r " so
kaA-ından geçerek üniversite 
sokağına vardılar. Ben daima 
onların on adım kadar arka· 
lanndan gidiyordum. 

Hiçbir kimse ile karşılaş· 
madan "40" numaraya vanldı. 
Yanlarına yanaştım. 

- Talih yardım etti, şimdi 
sizi bekliyeyim mi yoksa si· 
zinle geleyim mi? 

- Hayır dedi, teşekkür 
ederim: Size kızımı emanet 
ediyorum. 

Başımla " Peki ,, der gibi 
bir işaret yaptım. 

- Bir kerre daha size te
şekkür, ederim diye elimi 
sıktı. içimdeki duygulan anla· 
tacak bir kelime bulamıyorum. 

Belki bir gün Allah size de 
benim ufak bir yardım yapa· 
bilmeme imkan verir. 

Sonra içeri girdi. Solanj 
arkasından onu takip etmek
ten elimi sıkmağı unutmadı. 

On dakika sonra kapı açıl
dı. Solanj görünmüştü: 

- Ne haber? Dedim. 
- Hakikaten dostunuz tam 

bir dost denilecek kibar bir 
kimse. 

Beni babamla gidinciye ka· 
dar burada alakoyacak. Kız 
kardeşi benim için kendi oda· 
sında bir yatak hazırladı. 

Yarın üçten sonra babam 
bütün tehlikelerden kurtulmuş 
bulunacak. 

Yann gece beni saat onda 
F eru sokağında bulunuz. 

- Olur! Dedim. Babanız 

benim için birşey demedi mi? 
- Demin verdiğiniz kartı

nızı verdi; işte. Size çok te· 
şekkür ve beni mümkün oldu
ğu kadar çabuk onun yanına 
yollamanızı da rica ediyor. 

' - Bu iş siz ne zaman is· 
terseniz olur Solanj, dedim. 

- Oh! Dedi sizi ne kadar 
sıkıyorum! Elinden tuttum 
ve candan sıktım. 

Dünkü gibi alnını uzattı. 

- Yarına; dedi. 
Onun alnını öperken, göğ· 

süm de göğsüne dayanmıştı. 
Evime neş' e ile döndüm. 

Bu neş' em, iyilik yapmamdan 
mı yoksa bu güzelle tanış· 
mamdan mı ileri gelirdi aca· 
ha .... 

Uyuyup uyumadığımı pek 
iyi hatırlamıyorum; yalnız bil· 

diğim birşey varsa, o da ge· 

cenin bana pek uzun gelmesi 
idi. 

Ertesi gün daha saat do-

kuzda yola çıktım. Dokuz bu· 

çukta Solanj göründü. 
Koşarak ellerimi boynuma 

doladı. 
Sevinçle: 
- Kurtuldu! Babam kur· 

tuldu. Bunu size borçluyuz? 
Ohl Sizi ne kadar çok sevı· 
yorum! Dedi .. 

Onbeş gün sonra, Solanj 
babasından mektup aldı. ln
giltere' de imişi 

Ertesi gün ona pasaportu
nu getirdim. görünce gözleri 
yaşardı. 

- Şu halde beni sevmı
yorsunuz? Dedi. 

- Hayır sizi bütün kal· 
bimle, canımdan fazla seviyo· 

~ •• 1 ... 

onu yerine getirdim. 
- Eğer benim gitmeme 

razı olmazsan ben de senden 
ayrılmam . Dedi. 

Kaldı, Gitmedi.. 
• .... 

Hepimiz, şarbayı can kula
ğile dinliyor, gürültü yapmak
tan çekiniyorduk. Neticenin 
yaklaştığını ve oraya bir an 
evvel varmasını bekliyorduk. 

Sözlerine çok aralık ver
meden devam etti: 

- Solanj gitmiyeceğim; de· 
diği günden beri üç ay ıeç· 
mişti. 

Taran sokağında bir ev 
tutmamızı istedi. Ben onun 
namına bir ev satın aldım. 
Ben ondan, o da benden baş
ka hiçbir kimse tanımıyorduk. 

Onu polisin takibinden 
kurtarabilmek maksadı ile bir 

' mektep hocalığı vekilliğine 
yerleştirdim. 

Pazar ve perşembelerini, 
"Taran,, sokağındaki evimizde 
beraber geçiriyorduk. Çok 
kere pencereden. tanıştığımız 

meydanı seyrederdik. 
Buluşamadığımız günlerde 

o bana, ben ona mektup yol
lardık. 

Bu üç ay, benim hayatımın 
en iyi günleri oldu. 

Bu zamanlarda kesik başlar 
Üzerinde tecrübe yapabilmek 
için izin istedim. Kabul etti· 
ler. Bana kiyotinde kesilen 
başları vereceklerdi. T ecrü
belerim bana kesilen başların 
duyduğunu, gördüğünü, hi~
settiğini gösterdi. 

Tecrübelerimden anladım ki, 
beynine parmakla tazyik edi· 
len bir adam, hiçbir acı duy· 

muyor, yalınız uyuyor. işte ayni 
hal, beyıiin kan hücumuna ma· 
ruz kaldığı zamanda da olu· 
yor. 

Bu anda Şarbayın bir göğüs 
geçirdiğinin farkına vardım . 
Yüzünü görmek imkansızdı. 
Ortalık iyice kararmıştı. 

- Dehşetli günleri yaşıyor
duk .. O i\inlerde aşağı yukar.ı 
otuz kırk kişiyi kiyotinden ge
çiriyorlardı. O kadar çok kan 
akıyordu ki, "ihtilal,, meyda
nındaki kiyotin yanına birkaç 
metre derinliğinde kanlarının 

Kaplanlan, arslanları terbiye 
edenler varaır. Bı.1nlar bu 
vahşi hayvanları birer kedi 
veya köpek gibi ellerinde oy· 
natırlar. Onlara türlü oyunlar 
yaptınrlar. Vahşi ve yırtıcı 
kaplan kendisine "hakim" olan 
bu insan karşısında bir kuzu 
gibi uslu durur .. 

Fakat .. Hayv .:ınlanna kurban 
olmuş birçok kaplan veya 
arslan oyuncuları vardır. Sa
hibinin her dediğini yapan, 
her emrini yerine getiren 
kaplanın birdenbire kızdığı ve 
karşısındakini paraladığı olu
yor. oluyor. O zamana kadar 
dost tanıdığı adamı birdenbire 
düşman gören hayvanın tama· 
mile eski vahşiliği tutuyor ve 
terbiye edilmiş bir hayvan 
olduğunu unutarak sahibini 
parçalıyor. 

Bu vak'alardan bi~i geçen 
gün Paris'te oldu: 

Bir kaplan kendisini idare 
eden bir kadını ve sonra ka
dının kocasını parçalamak 
istedi ve ikisini de ağır su· 
rette yaraladı. 

Hadise şöyle oluyor. 
"Prens;, adım taşıyan kap· 

·ıan-Çok güzel-· bi; haj;;~dır:-
Kor parçası gibi parlayan 
gözlerile, kırmızılar sarılı vü
cudile nümunelik bir kaplan. 

Fakat, 6 yaşında olmasına 
rağmen, çok azılı bir hayvan· 
-dır-:-&ndan bir müddetevvel 
Berlin'de bir hayvan "canba· 
zını daha parçalamış ve za
vallı ladam üç gün süren bir 
hastalıktan sonra ölmüştü. 

Paristeki ilk numara 
"Prens,, bundan birkaç gün 

evvel daha dört arkadaşile 
beraber Paris' e getirildi. Orada 
büsbütün asabileşmiş, ·adeta 
y ini yadırgamıştı. 

Paris' e geldikten sonra kap· 
lan bir hafta kadar kafesin kö 
şesine çekildi ve hareketsiz 
kaldı. Bir hafta geçti, biraz 
açıldı ve neş'e alameti göster· 
meğe başladı . 

O zaman sahibi olan kadın 

başlanılacaktı. ilk oyun gunu 
olarak ta bir Cumartesi akşa· 
mı kararlaştırıldı. Canbazha
nelerde vahşi hayvan numa· 
raları ekseriya oyunların en 
sonuncla gösterilir. Fakat, o 
akşam, kadın cambaz evvela 
kaplanla bir oyun yapmak is· 
tedi. 

Sahnenin arka tarafında olan 
kaplanın kafesi açıldı. Kaplan 
iki yanına salına salına ve bö· 
ğürerek ilerledi. Sahibinin ya· 
nıı1a geldi. Kadın, elile hayvanı 
okşadı. "Prens,, yere uzandı 
ve sonra, kadının emirlerini 
yerine getirerek güzel bir nu· 
maraya başladı. 

Numara muvaff akiyetle bit
ti. Seyirciler tiyatroyu alkış· 
tan çınlattılar ve (bisl) sesle· 
rile numaranın tekrar edilme· 
sini istediler. 

Facia başladı 
Kafesine doğru gitmekte 

olan hayvan, alkış ve ses gü· 
rültüsünü duyarak döndü. 
Gözleri alevle parlıyordu. Et
rafına homurdanarak bakıyor
du .. 

O sırada, numarayı tekrar 
etmeğe karar veren Madam 
Şirof: "Prensl,, Diye kaplanı 
çağırdı. 

işte, facia o zaman başladı: 
Kaplan, on, on iki metrelik 

bir mesafeden hırlıyarak, ok 
gibi fırladı ve kadının üzerine 
:ntıldı. Madam Şirof, bir çığlık 
atarak yere yuvarlandı. Seyir· 
ciler de deh;;etle yerlerinden 
kalkmışlar, bağrışarak kaçış

mağa veya köşelere sığınarak 
bakmağa başlamışlardı. 

Kaplan, altına aldığı kadını 
pençelerile didikliyor, ağzını 
açarak üzerine hücum edi· 
yordu. 

O sırada sahnenin arka 
tarafından bir adamın çıktığı 
görüldü. Bu, Bulyon baba 
isminde yetmişlik bir ihtiyardı. 
Bulyon baba, mesleğinde ma· 
liir bir vahşi hayvan cambazı 
idi. 

Hemen kaplanın üzerine atı· 
/Devamı 4 üncü sahi/ ede J canbaız karar verdi. Oyunlara .............................................. 

lskenderun (Hususi)- Hü- olmak için Arapça ve Fran· 
kumetimizle Fransa arasında sızcaya vakıf olmak şarttır. Bo 
Ankara' da imza edilmiş olan şartı haiz olanlar da imtihanda 
itilafnameye göre sancağın öz kazanmak mecburiyetindedir . 
sahibi T~rklere birçok nokta· Fakat garip suallerle dolu im· 
lardan esaslı haklar verilmişti: tihanı hiçbir Türk kazanamaz. 
mekteplerde Türkçe okunacak Kazanamadığı için de memur 
Türkler hükumet dairelerine hakkı iktisap edemez. Mevcut 
memur alınacak, en iyi mua· bazı Türk memurlarının vazi· 
m:Ieyi Türkler görecek ve yeti ise onların amaline hiz· 
saıre. . metten ibarettir. Esasen ana 

'"t Fakat, bütün esefle görü- vatandan firar etmiş, yahut yu 
yoruz ki Türk'ler itilafname elliliklere mensup olan bu kiırı 
ile tesbit edilen haklanndan seler m~yalarındaki bozukluğu 
henüz hiçbirisine sahip kılın- isbata devam ediyorlar. 
mamışlardır. Sancakta en ha· Türkler, ne lise nede ilk 
rit muamele gören bir kütle mekteplerden istifade göre· 
varsa onu da Türk'ler teşkil mezler. Çünkü buralarda ted· 
ediyor. risat Arapçadır. Fransızca 

Sayıları üç beş bini geçmi· derslere bilhassa ehemmiyet 
yen herhangi bir akallıyet verilir. Türk tarih, coğraf)'' 
mensubu vatandaş muamele- ve edebiyatı gösterilmez. Bu 
sine layık görülürken, Türk· hal ise çocuğu milliyetinde~ 
lere üvey evlat nazarile ba· uzaklaştırabileceği için velilert 
kılar. Mahkemelerde davala- mektebe göndermez. Esasen 
rına bakılmaz, sürüncemede vatan ve milliyet sevgileri pek 
kalır; devlet dairelerindeki yüksek olan gençlerimiz bll 
işini ne kadar takip etse gene vaziyette mektebe devamdan 
de netice alamaz. fayda melhuz olmadığına ka· 

Bugünkü .halde Türk köy· nidirler. Onun için bir .ço~~ 
lüleri ağır vergiler altında cna vatana gelmiştirr. Lıse 
ölüme mahkum oldukları gibi Türkçe dersleri yüzelliliklerdeıt 
memurların birer oyuncağına bazı kimseler verir. . 
benziyorlar. Harman zamanı Hastahaneler mevcuttur·· 
köyü tahsildarlar tarafından Fakat bunlardan Türk'ler is· · uo· abloka edilir; üçgünlük müh· tifade edemezler. Sankı .m I· 
let istiyemez; nesi varsa pa· hasıran kendileri için yapı 
zara taşınır. mıştır. Türk köylülerine h9

:: 

Türk taciri ayni vaziyette- tahane kapıları daima ka~ , 
dir. Servetini kaybetmesi için lıdır. Geçenl~rde Amik k~~-
ne mümkünse o yapılır. işleri lülerinden hır kadın hasta .. ,, 

d. ôlOh> 
geciktirilmek suretile zarara neye müracaat .~ ~!~.r. ıd& 
sokulur. Bir yere giderken halinde hasta koyluyu kap . 
mesela kaçakçılık töhmetile karşıhyan Ermeni dokto~ ~:. 
yolu kesilir; işinden alıkonu- nin daha camuzun var. 8 ye 
lur. Diğer taraftan vergiler sız yatırılamazsın diyor. htı' 
nisbetsizdir; tehiri gayri kıı· biçare köylü kadını basta c· 
bildir. Üstelik aralarında ne kapısından ayrılmağa JJle 

particilik uyundırılmıştır. Bi- bur kalıyor. rile 
ribirlerine düşürülmek suretile işte, Ankara anlaşma!& fl 

zayıflatılmak istenilir. birçok haklara sahip kılı:ıı~i 
Bundan başka Türkler me· 320 bin Türk'ün sancak 

8 ı ...... 
mur olamazlar. Çünkü memur hali.. _..,,,,, 

, 
birikmesi için açılan çukur do· 1/fCi'A, , ,... • ~ • '7_,,,,,,,., t I',, 
lup taşıyordu bile... T t 1 ~ ~~ 

Bu çukurun üstü tahtalarla a 1 '' '"""'.-ı. \ ~, ,.__.. 
örtülü idi. Birgün bu tahtala· ~. .,.,t1ıı1"t/ 

;,' ,,,,, 1'''" 

r:~t:.~~b~~?~~n:;"~:: M is ket Pi/YA~ N~.)f/;;.,~G~;,~.a·.. ./'VU1 
işimin çok olduğu zamanlar· ~ 

da bile Solanja elimden gel· !!/, 
diği kadar iyi bakardım. l 1 2.aa aaa 1/ ~R ll~f"c: 

Bu kesik başlar üzerindeki ___ _..__________ 1 ,_,.,,., .. ., n -"~J 1'' J- a_ 
tetkikatlarım sırf insanlığa iyi Fı·atı.· 55 - 70 .. • ee,eee Mt.iK),\JAT 4\'~JT: 
birşey bulaoilmek içindi. Çok 6'I ~ , 

~!re~;:~!:~ı bir işti amma! iNHiSAR lAR iDARESi 9 : cı IC l/ 111 --( ı.ta.-
Belki böylelikle ölüm acı· .. S : ~ ~ ~ t 50 ~/ 

lannı yok etmek imkanını bu- ·~~~~!!!!!!!!~!!!!~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * "I. •, € U ~ .-m ', 50 'la ,~ 
labilirdim. s hh t B 1 k v • • 

Tecrübelerimin neticelerini 1 a a 1 yagı 4 ' q 1 ~ 50 
. b" h d f • , ' // 

günü gününe ır abra e • Norveçya lialıkyağlarının en halisidir şerbet • : ( 1 ~ Al 
1

50 ~/ 
terine not ederim. gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. .a ' 

Artık bu tecrübelerimi ff d• N•• h t Ç 6 : // ~ S 
"Elektrik,, ve "Galvanizm,, am 1 UZ e &DÇar -
yardımı ile daha ileri götür- Sıhhat Eczanesı· 9 
mek istiyordum. 

Bana (Klamar) mezarlığında 
laboratuvar vazifesini görmek 
üzere köşede duran küçük 
k;Jiseyi verdiler. 

A 1.,,.. .... ··--

1 Başdurak: ~~~~~nd~alepçioğlu hanı 1 1 
.. ~-~~~~~~~~~--- 1 

btb1 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybe~ersen ~ara;efll o~ 
olmamıştır. Hem yü7lerce vatandaşınızı zengın etmıŞ üıteı' 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olurs~n .. Bu d >' bilit· 
zen~inden birinin de senin olmıyacağını kim ıddıa e e 
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(Ulusal Birlik} · 
----------------------------....:-

F r ate l l i Sperco N. V. 
vapur acentası W. F. H. Van 
ROYAL NEERLANDAıs Der Zee 

KUMPANYASI • 
"UL YSSES" vapuru 16 teşri- & Co. 

nievvelde gelip yükünü tahliye- DEUTSCH LEVANTE LINlE 

~SPIRIN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

lı~erinde halisligin timsali ' 

C1 ~ L ~n v mc:ırr;.asını arayınız. 

............ -

- -

• Olivier ve şü
tekisı Limited 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
\tapur acentası Kamçıoğlu 

Birinci Kordon Rees binası Cilt ve Tenasül hastalıklar 
Tel. 2443 ve elektrik tedavisi 

LONDRA HATTI lzmir · Birinci beyler sokağı -
ti "~ESBIAN,, vapuru 9 bi- Elhamra sineması arkasında 
ncı teşrine kadar LONDRA No. : 55 

Ve liULL için yuk alacaktır. Telefon: 3479 
bi :M~RONIAN" vapuru 19 • 
~llcı teşrine kadar LOND- gelip yük çıkaracaktır. 
~k -ve LEITH için yük ala- DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

tır. "HERAKLEA,, vapuru bi-
lıVERPOOl: HA TTJ rinci teşrin ortasında HAM-

tc "~RAGO,, vapuru 7 birinci BURG BREMEN ve AN-
..,,ltine kadar LIVERPOOL VERS'ten gelip yük çıkara-
~ GLAscow için yük ala- caktır. 

., lıl. Not: Vurut tarihleri ve va-
l'j~.GYPTIAN,, vapuru 15 bi- purlann isimleri üzerine deği-
~()~ teşrine kadar LJVER- şikliklerden mesuliyet kabul 

L ve SWENSEA'dan edilmez. 

"il il il" il il il il il il il il 11111111111111111 il il il il 1111il1111111111ililil1111il111 1111111il111 ~ 

IZMIR ~ 

den sonra BURGAS, VAR-
NA ve KÖSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

1 "CERES" vapuru 21 tcşri-
nievvelden 25 teşriniev
vele kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanlan için yük alacaktır. 

"ULYSSES,, vapuru 4 teş
rinisaniden 9 teşrinisaniye ka
dar AMSTERDAM, ROTTER
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

" ORESTES ,, vapuru 16 
ikinciteşrinden 21 ikinciteşrine 
kadar AMSTERDAM, ROT
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"VASALAND,, motörü 13 
birinci teşrinde gelip ROT
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, DAN
ZlG, CDYNIA, GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINA VY A 
limanları için yük alacaktır. 

"VJKINGLAND,, motörü 30 
birincitcşrinde beklenm·ekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN, GOT~ 
BURG ve ISKANDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

HOLLANDA AUSTRA
LIA LJNE 

"ALHENA,, vapuru 6 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup 
PRINSIPALLE, AUSTRALYA 
ve YENi ZELAND için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAlN 

"SUÇEAVA,, vapuru 20 bi
rinci teşrinde gelip 21 birinCi 
teşrinde PiRE, MALTA, MAR-
SIL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

"ALBAJULIA,, vapuru 19 
2nci teşrinde MALTA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"LEWANT,, motörü 1 ikinci 

H H • • = 
lı K 1 'l T' TR LlSESJ = teşrinde beklenmekte olup ltıir'in U' U ı Öğretmenleri - ANVERS, (doğru) DANTZIG 

~I(, En . Yatılı.Gündüzlü: Kız Burad~ - ve GDYNIA için yük alacaktır. 
Yrnetlı E k k Ders verırler = · I ve r e = !andaki hareket tarihlerile 

Müessisi: Eski Kız lisesi direktörü - navlonlardaki değişikliklerden 
Haydar Candan/ar _ acente mesuliyet kabul etmez. 

O - Daha fazla tafsilat almak .l· rta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi I 
"lll için kinci Kordonda Tahmil 
lt ere hususi bir mevki verilmiştir. Sınıflara 40 dan fazla ve Tahliye binası arkasında 
~be alınmaz. Kızl8:rla erkeklerin yntı daireleri ayrıdır. - FRA TELLI SPERCO acenta-
I~ ulclannı sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir ma- sına müracaat edilmesi rica 
k llıat ile yetiştirmek istiyenlerin hergün sabahtan akşama olunur. 
6-dar Kemcraltında Birinci Beyler, Numan zade sokağında Telefon: 2004/2005/2663 

DUrnarada (KÜLTÜR LiSESi) ne müracaatları. 1 DoktOr 1 
ınıı~;,~;~;~,H~ı:;:~~:::~:~:~ıı:~~~~ı~::,,~~~~ııı:ı~:ı:~~:ı;,~~:;,;; Ali Agih 

- · Çocuk Hastalıkları 1 
mütehassısı 

lkinciBeyler Sokağı No. 68 
Telefon 3452 

11 • Mücellit 

IZMIR 
F>amuk Mensucatl ,. ' . ~ ''' 

Ali RIZA 
Sür' at, zarafet 

' 

"GERA,, vapuru 15 ilk teş
rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
kadar, ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
.MEN için yükliyecektir. 

" A THEN ,, vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

"MILOS,, vapuru 29 ilk 
teşrinde bekleniyor, HAM-
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

"MANISSA,, vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

ARMEMENT ~H. SCHULDT
HAMBURG 

"MARITZA,, vapuru 22 ilk 
teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM ve HAMBURG için yük 
alacaktır. 

"AUGUST LEONHARDT,, 
vapuru 11 son teşrinde bek
leniyor, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
•·EXMOOR,, vapuru 17 ilk 

teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 
"EXMİNSTER,, vapuru 30 

ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

"EXHIBITOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

EXAMINER,, vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

AMERİCAN EXPORT LlNE 
Pire tarikile seri seferler 
"EXCALIBUR,, transatlan-

~-

17 Teşrinievvel 936 
~,_: ... !mll•miiiıliiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiil; 

• lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
z rit 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
IKANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

'9111mttım111m111a .... ~ ...................... .., 
vapuru 23 ilk teşrinde PiRE- TENCE, SULINA, GALAÇ 

den BOSTON ve NEVYORK'a ve BRAILA'ya gidecektir. 

lıa~txk1tk~rtransatlantik va- S. A. ROY AL HONGROISE 
puru 6 son teşrinde PİRE' den DE NAVIGATION DANU-
BOSTON ve NEVYORK'a BIENNE MARITIM 

BUDAPEST 
ha _ ket edecektir. "DUNA,, vapuru 18 ilk 

"EXCAMBION" transatlan- teşrinde bekleniyor, BELGRAD, 
tik vapuru 20 son teşrinde NOVISAD, BRDAPEST, BRA-
BOSTON ve NEVYORK'a TISLAVA, ViYANA ve LINZ 
hareket edecektir. 
Sefer müddeti: için yük alacaktır. 

PlRE-BOSTON 16 gün "SZEGED,, motörü 20 ilk 
PlRE-NEVYORK 18 gün teşrinde bekleniyor, BELGRAD 

NOVISAD, BUDAPEST, BRA-
DEN NORSKE MIDDEL- TİSLAVA, VlY ANA ve LINZ 

HAVSLINJE için yük alacaktır. 

OSLO SERViCE MARITIM 
" BOSPHORUS " motörü ROUMAIN 

24 ilk teşrinde bekleniyor, BUC.o\REST 
DIEPPE DÜNKERK ve NOR- •DUROSTOR,, vapuru 28 
VEÇ limanlanna yük ala- ilk teşrinde bekleniyor, KôS-
caktır. TENCE, SULINA, GAL.AÇ ve 

" SARDINIA " motörü 16 GALAÇ aktarması olarak BEL.-
son teşrinde bekleniyor, Dl- GRAD, NOVISAD, BUDA-
EPPE ve NORVEÇ limanla- PEST, BRATISLAVA VIYA-
nna yük alacaktır. NA ve LINZ için yük ala

caktır. 
JOHNSTON WARREN "Vapurların isimleri, gelme 

LINE L TD tarihleri ve navlun tarifeleri 
LiVERPUL hakkında bir taahhüde giri-

" DSOMORE,, vapuru 24 
ilk teşrinde gelip ayni gün 
BURGAS, VARNA, KÖS-

şilmez.,, 
Birinci 

1 
1 

Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

N~A 
./ -

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

KUrUf o il ıu ne~ 
ı 

1 &lre1c.l .. 
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aris51te hava· ma----
evraları yapıldı 

müs uma larile Bodisler1Tayyareler, 5ödeun)u bombar 
I'. ~-~~~~~~~~~j~ 

' Hindistan 
arası 

Bom bay 
•••• •• ou e 

n r edeler amda 
ı ası, arbedeci e e ateş e m·şt·r. mi 

•• z yara ı var, asta ane er do muştur 

dıman etmege muvaffak old11 
Paris 17 (Radyo) ·- Fran

sız hava manevralarının dün 
geceki neticeleri ilan edilmiş
tir. Tayyareler, Odeonu bom
bardıman etmişlerdir. itfaiye 
teşkilatı, vazifesini tamamile 
yapmıştır. 

nın geldiğini halka bildirmiş· 
lerdir. 

ihtilalciler Madride 
çok yaklaştılar 

ç 
f ngiliz zabıtası, iki saat 
26 kişi ölmüş ve üçyüz 

Bombay 17 (Radyo)- Müslümanlarla Bodisler arasındaki arbede, son derece şiddet kesbeylemiştir. 
içinde otuz defa müdahale etmcğe mecbur olmuş ve nihayet arbedeciler üzerine silah kullanmıştır. 
kişiden fazla yaralanmıştır. Hastahaneler yaralılarla dolmuştur, 

Bombay 17 (Radyo) - Müslümanlarla Bodisler arasında başhyan arbedeler, iki gündenberi devam etmektedir. Zabıtanın 

Paris kilise çanları, hep bir
den çalmak suretile düşma· 

Kral Karof 
43 yaşına girdi 

( Baştara/ı 1 inci sahifede) 
Madrid cephesinde büyük bir 
faaliyet vardır. ihtilalciler, 
Alda Deltesto, Makida, Al· 
valde Menakes ve Riyodelfrat0 

kasabalarını işgal eylemişler 
ve hükumet kuvvetlerini inhi· 
zama uğratmışlardır . müdahalesine rağmen her iki tard lsrar eylemektedir. Yaralılar çoktur. 

................. ~-----

-s ıa • 
1 

ta a 
Hastalar, pe 

ferini s 
bi 

cer el erden en 
şa, 

i l 
ğa at 

Selanik 17 (Radyo) - Büyük 
belediye hastahanesi yanmış· 

tır. Bu hastanede altıyüz has 
ta vardı. Yangın, sabaha ka
dar devam etmiştir. Has~alar, 

pençerelerden kendilerini so· 
kağa atıyorlardı. Bunlardan 

ı 
o 
1 r 

iki kişi ölmüş ve pek çok l l n· 
seler de yaralanmıştır. Hasta
ların bir ço~u da kayıptır. 

Zararlar, 10 milyon Fransız 
frangından fazladır. 

Yaagının, kontak nettcesinde 
vukubulduğu söyleniyor. 

Habeş i ıngap r 
paratoru ,Seferi i 

Amerika'ya gidip 1 ez u 
konferanslar verecek Londra, 17 ( Rudyo ) -

Londra 17 (Radyo) - Ha- Plimuttan Singapora hareket 
beş imparatoru Haile Sela· eden beş lngiliz harp uçağı, 
se'nin, Mart iptidalarında birinci merhale olarak Bor· 
Amerikaya gideceği söyleni· doyu intihap eylemişlerdir. 
yor. Negüs'un, Amerika'da 
birkaç konferans vermesi ken-
disinden talep edilmektedir. 
Amerikalılar, buna mukabil 
Negüse on milyon dolar ver
mektedirler. ------

Fransa'da 
f;rev gailesi 

Paris, 17 (Radyo)- Mavu
nacıların ilan ettikleri grev, 
yarın (bugün) sona ermekte
dir. Yalınız Roen havalisindeki 
şatcılar, greve ısrar etmelrte-
dir. Bunların ileri sürdükleri 
metalibat tetkik olunmaktadır. 

Deniz bakanının emrile 
(Şutearl) fabrikası müsadere 
edilmiştir. Bu fabrika, hüku
met namına işliyecektir. ........ 
Almanya' da 
Şahsi menfaat 

düşkünleri 
Berlin 17 (Radyo) - Alman· 

ya Adliye Nazırı, yeni bir ka-
nun çıkarmış ve şahsi menfa
atler takip etmek suretile halkı 
zararlara sokacak olanların, 
şiddetle ceza göreceklerini bil
dirmiştir . -----------

Zelind 
Seferini bitiren ka. 

dın tayyareci 
Paris, 17 (Radyo) - Lon· 

dra'dan kaıkarak tayyare ile 
Yeni Zeland'a gitmeğe muvaf
fak olan Uoan Saten) adındaki 
kadın tayyareci, on bir gün 
içinde seyahatını ikmale mu
vaffak olmuştur. Uoan Saten), 
bu kadar uzun ve yorucu 
seyahata çıkan ilk kadındır. 

----· ·---olone Bek . 
Paris'e niçin gitti 
Varşova, 17 (Radyo) - Ko

lonel Bek'in, Polonya ile 
Fransa arasında normal bir 
vaziyet temin etmeğe çalışı ığı 
ve Paris seyahatının, sır' bu 
maksada mebni olduğu s')y-
leni yor. 

Resmigeçid 
-/Jaştarafı 1 incf suhifeı/c

dolayı teşekkür ediyorum. 
Muhterem izmir llbayı Fazlı 

Güleç manevralardan çok evel 
ordunun manevra sahasında 
harek5.tmı kolaylaştıracak bü-

tün isteklerimizi yaptı, birçok 
yolları ve köprüleri ıslah et· 
tirdi. Bu yardımlarından dolayı 
ke.ndilerine teşekkür ederim. 

lzmir' de bulunan muhterem 
millet vekillerimizin manevra-
larımıza fazla alaka göstererek 
mane\ ra meydanına kadar gel
meleri ve herşeyimizi yakından 
görmeleri, orduyu çok müta· 
hassis ve memnun etmiştir. 
Bu temaslar orduya maadi ve 
manevi kıymetli faydalar va
deder, kendilerine bilhassa 
teşekkür ederim. 

Muhterem İzmir belediye 
reisi! Siz bizi bu akşam bura· 
da topladınız. Bu; İzmir'lilerin 
orduya olan muhabbetlerinin 
bir nişanesidir. 

Bugece alay komutanların· 
dan itibaren üs subaylar ve 
gencrallar hepsi buradadır. 
Yani lzmir halkının sevgileri 
içindedir. Bu samimi teveccüh 
bende ve bütün arkadaşla-

'e 

ans z budu aır na Belç ·ka 
uvvet eri tahşid ediliyorm ş 
Londra, 17 (Radyo) - Lo

karno mes' elesi için ne za
man müzakerelere başlanacağı 

belli değildir. Belçika kralının 

şon nutku; bu husustaki dü
şünceleri tamamen değiştir

miştir. 

Paris, 17 (Radyo) - Bel
çika'nın Paris sefiri, bugün 
Fransız hariciye nezaretine 
giderek siyasal i~ler drektörü 
Aleks Lejc ile konuşmuş ve 
Belçika kralı Leopold'un nut
ku hakkında malumat ver· 

miştir. 

Paris, 17 (Radyo) - Bel· 
çik,a'nın, Fransız hududlarında 

askeri tahşidat yapmağa baş

ladığı söyleniyor. 
Londra, 17 (Radyo) - Bel

çika' nın sırf bitaı af bir siya· 
sa takip edebilmesi için al
dığı tedbirler, komşularile 
dost geçinmeğe mani değil
dir. Belçika, bundan sonra 
eınniyet altında bulunmak is
tediğinden bu şekilde hare
ket etmeğe mecbur olmuştur. 

kiye - ita ya münase
batı konuşulmuş _____ ......... ~----~---

Şarkta dil ve hars itibarile mu-
va(f akiyet kazanıyorlarmış 
Roma 17 (Radyo) - Milano· 

da toplanan, beynelmilel siyasa 
kongresinde ltalya'nın Akde

nizdeki mevkii etrafında ko
nuşulmuştur. Bu meyanda Tür
kiye-İtalya münasebatı da mev· 
zuu bahsolmuş ve Çanakkale 
boğhzı ile Süveyş kanalının 
vaziyeti, İtalya'nın noktainaza
rına göre mütalaa edilmiştir. 
Bun~an başka manda mes'e· 
leleri ve Suriye'nin istiklali 
müzakere: edıl niştir. 

Sinyor Atirojini sgz alarak 

Türkiye ile İngiltere arasındaki 
münasebat etrafında fikirlerini 
ortaya atmıştır. 

Anirojini' den sonra Orbiliy' da 
söz söylemiş ve ltalya'uın, 
şarkta dil ve hars itibariyle 
büyük bir muvaffakiyet kazan
dığını ve şark memleketlerin
den ltalyan Universitelerine 
gelen talebenin seneden seneye 
çoğaldığını beyan eylemiştir. 

Kongre devam etmektedir. ---------. ----------rımda büyük bir memnuniyet Bir 
uyandırmıştır. Hem kendim, 
hem arkadaşlarım namına te-

aplan 
Manejerlerini par-

şekkür ederim. 
Aziz komutan arkadaşlarım; 

manevradaki büyük gayret ve 
muvaff akıyetlerinizi bu kıy
metli cemiyet önünde tekrar· 
lamakla bir zevk duyuyorum. 
Siz bütün kuvvetlerinizi mu-
harebeye soktuktan sonra kat'i 
neticeyi kazanmak için manevi 
kevvetinizle nümunei imtisal 
olarak nefislerinizi feda etmek
ten çekinmediğinizi birinci hat
lardaki askerler içinde görün
mekle ispat ettiniz. Bu yüksek 
kahramanlığın en beliğ misali 
ve kaynağı Atatürk'tür. Ata· 
türk, Kemal yerinde Conk ba
yırında ve Adatepe' de nefsini 
feda etmeği tamim etmekle 
milletine ne kazandırdığını bü
yük Türk tarihi kaydedecek-· 
tir. Cumuriyet ordusunun bü-
tün sübayları, bu kahraman· 
lığı kendilerine rehber edin-
mişlerdir. işte sizin ve bütün 
ordunun manevi kudret sn rı 
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bundadır. Yaşasın Atatürk! 

çalı;yacaktı 
( Baştaraf ı 2 inci sahifede) 
larak hayvanı ensesinden tuttu 
çekti ve elindeki kamçı ile 
itaate getirtti. 

Bulyon baba kaplanı almış 

kafesine götürürken etraftan 
yetişen diğer adamlar Madam 
Şirof'u, baygın bir halde, 
kaldırarak hemen hastahaneye 
götürdüler. 

Kadının aldığı yaralar pek 
ağır değildi. Yalnız, çok fazla 
korkmuş ve bitkin düşmüştü. 
ikinci numara, ikinci facia/ 

Kaplan kafese kapatıl-
dıktan sonra sakinleşmişti. 
Halk, başka bir numara 
daha istiyordu. Çünkü oyun 
henüz yeni başlamıştı ve ta
bii halka biletlerinin parası 
geri verilemezdi. 

Bu sefer .Prensle oyuna çı· 
kan kadın cambazın kocası 
M. Şirof oldu. ikinci numara 

Bükreş, 17 (Radyo) - Ro-
manya kralı Karol'u:ı 43 ya· 
şına girmesi dolayısile bütün 
kiliselerde dua1ar edilmiştir. 
Mitrcpol kilisesinde yapılan 
ayinde, basbakan ve bütün 
ricali hükumetle askeri ku
mandanlar bulunmuşlardır. 

Ayinlerden sonra bir geçit 
yapılmıştır. Geçit resmini mü
teakıp başbakan ile nazırlar, 

Sinayaya giderek kral tara 
f ından kabul edilmişler ve 
tebrikatta bulunmu;;la dır, 

Yazımızın çokluğu <lo'.ayı

sile ( Girid Hadiseleri ) 
adlı tefrikaınızı koyamadık. 
Sayın okuyucularımızdan ozur 
dileriz. 

•• da muvaff akiyetle başarıldı. l 
Daha doğrusu, birinci numa· l 
ra gibi, ikinci numaranın da 
ilki muvaffakiyetle yapılmıştı. 
Çünkü kaplanı ve cambaii 
çılgınca alkışlıyan ve (bisl) 
seslerile numaranın tekrarını 
istiyen halk gene (Prens) i 
deli etli: 

Hayvan, gene karşısındaki
nin üzerine birdenbire hücum 
etti ve adamı yere yatırarak 
parçalamak istedi. 

Fakat, gene baba cambaz 
koştu geldi ve adamcağızı hay 
vanın pençeleri altından kur· 
tardı. M. Şirof da tehlikesiz 
bir iki yara ile kurtulmuştu. 

Kaplan niçin parçalar? 
Bulyon baba, bu iki vak'a

dan sonra anlatıyor : 
- Kaplanlar niçin hazan bu 

kadar sakindirler de sonra bir
denbire böyle vahşileşirler? 

Bunun bir tek sebebi var-
dır: Korku. Zannetmeyin ki 
kamçı altında başını eğen bir 
kaplan r korktuğu için böyle 
yapıyor. Hayır. Bilakis kam· 
çıdan ve sızden hiçbir suretle 
korkmadığı için başını eğer. 
Halbuki, eğer korkacak olursa 
hemen karşısındakinin üzerine 
saldırır ve eğer dehşeti devam 
ederse, bana değil, benim 
gibi elli kişi gelse gene bo
yun eğmez. 

"Bu iki hadise de "Prens" 
son derece büyük bir korku 
ile böyle hareket etmiştir. 
Buna da sebep seyircilerin 
çok şiddetli alkışları ve "his!,, 
diye bağırmalarıdır. 

"Bir anlık bir korkuya ka
pılarak karşısındakini parçala
mak istiyen kaplan, alkış ses· 
lerinin kesilmesi üzerine, sü
kunet bulmuş ve korkusu 
kalmadığı için, bana teslim 
olmuştur . ., 

Demek ki kaplanları alkış
lamamak ve gilzel numara· 
tarını tekrar ettirmemek lazım 

Cebelüttarık'tan gelen bit 
habere göre, ihtilalcilere merı· 
sup hava kuvvetleri, dün Mır 
laga limanını bombardıınS11 

etmişler ve büyük hasarııt 
yapmışlardır. 

Madrid ile Daleçya arasıll' 

daki demiryolu da tamaın~d 
tahrip edilmiş ve Madıt 
şe~ıri, l:nuvasaladan nıahrı.ııll 
bırakılm ıştır. 

Madri<l 17 (Rn<lyo) - .Ah' 
kante' deki hususi mahkerııcı 
ispanya hükuml ti a!eyhiı.de 
bulundukiarı gibi, ihtilalciler· 
le de münasebcttar olduklar• 
anla\ ılın sekiz kişinin nıohıı· 
kemesini bıtirmiş ve hepsİ11111 

'd k · · a1ab· ı ama arar vermıştır. ı~ .
1 d. ı' 

kumlar, derhal hr iuna ıı 
mişlerdir • , )· 

Paris, 17 (Radyo)- lhtıl~~ 
ciler, Selınite civarında bii>'~. 
bir zafer kazanmışlardır. M8' ~· 
sistler, birçok mühimmatla b;. 
raber 750 bırakarak kaç(ll
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lardır. 
Borgus, 17 ( Radyo ) ~ 

Madrid hükumetine ıne05~1 
bir tayyare, Toled civarın f· 

yere inmeğe mecbur kaiın•Ş1!11 
bu tayyareyi idare edenle~'. 
kamilen Fransiz oldukları 

1 aşılmıştır. / 
Borgus, 17 ( Radyo \ e

Figetça'daki Katedral Icı 1~01 
sine iltica etmiş olan dör.y re 
hükiime~çi, dün ihtilalc1 e 
teslim edilmişlerdir. ~ 
- 0rl~· 

lzmir birinci icra meın 
ğundan: ·t~ 

Cumaovasında mukiın 1 fi 
halen ikametgahı meçhul J,ıl 
men akli Semerci oğullarıo fııı' 
Ahmet oğlu AbdulJah tarB ~ 

Zübeydenin lzmir a~ırC jS' 

mahkemesinden aleyhinııeıııır 
tihsal · eylediği 150 lira t~dt~ 
nattan hissenize isabet 8ııı~ 
dörtte bir müddeabih par ·,cf' 

e . 
ve ayrıca mahkeme v 8~b1 

masraflarının işbu ilanın t ,.ıf' 
neşrinden itibaren 5 giiO tı~ 
f ında ödenmesi ve geoe dleı 
müddet içinde borç öde~ ,e' 

veya hükmolunan teıni0~0Je~ 
rilmezse ve tetkik rnercı~ 11Je~ 
veya temyiz mahkeınesı pB~ 
icranın geri bırakılınası Jir 
kında bir karar getirıne te' 
niz takdirde cebri jcr9!'iil 
vessül olunacağı ve 

0ğ,ıı 
şcıhıslar nezdindeki alacll bef 
bildirmeniz gibi ınal ~8ı1sW 
nında bulunmanız ve bO~ 
ve gelirlerinizi ve ~ll ekİııi1' 
ne suretle ödeyebı(eC of 
tahriren veya şifahen jcrB ı~ 
resine bildirmeniz .~e 0tıJV" 
takdirde hap sile. taz~."'t ~ 
cağınız gibi hilafı ha ;,ıcdi":( 
yanda bulunduğunuz ğıtlıı 1 ~ 
hapisle cezalandırıla~ai~ ~ 
ra emri makamına j(Jl1 

mak üzere taraf ınıtB 
ebliğ olunur. 


