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Necaşi 

Loudra'da Arllp zenginlerin· 

den EliH Kuduri'nin "atosun· 
da mh~afir kalacaktır. 
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Fransız bnrb gemileri 
· muvazene tecanuı ve kuv· 

Breıt 1 (A.A) - M. Pi~t.ra vet bakımından timdiye ka· 
dün yeni deniz mektebının 1 

b dar eşi olmayan bir mode 
açılması mer simi mün se e· k · 
t b filo haline getirece tır. 
ile bir nutuk söylem i ş ve u Hafif yirmi cüzütamın kı-
nutlı:unda Fransız filosunun B 
· . M xag· a çekilmesi ve earn 
lnşaatından bahsetmiştir. · d d'I" ıı. . tayyare gemisin e ta ı at 
rıet · d · · k' ıı em1ştır ı: 130 yapılmaaı da deniz kuvvet . 

- Mil1i donanmaya lerinin arttmlması için sarf 
cijz:'ütama mal olmuş olan k · d 
bUyük harbın ferdasında olunan gayreti ta vıye e e· 
C d cektir. Tulon ve Biıert .son 
Uoıhuriyct 12 sene zarfın 8 b ü üb b · 

derece asri irer ss a rı 
Yeniden kendi ihtiyaçlarına 
t k haline gelmiştir. . 
de abül edecek bir filo mey· S billerin müdafaasına aıd 
•na getirmİitir. Yalanız zırhlı :.r t yeni baıtan tensik 

ttıkuvvetlerinin arhrılması kal· t~~l 1 ~tir Karburaoların 
b~tı, hacimlerinin yekunu 125 e 1 mı~u iki misline çıkarıl· 
ın tona balii olan 4 kuvvetli mevtco yer altında büyük 

ltthla · ve mış ır. .. 
l yeni baştan tamır petrol depoları vucuda ge· 

11 
.•h edilmiş bulunan Lor· . . 

1 
• tir Bu depolar her 

~:·11~ Ler Seriı ile birlikt~ !~:1:•~ehİikeden masun bir 

b
. Yfıyet bakımmd o istisna• d 
ır h k' I vaziyette ir. . 

•ttı harp filosu teş ı N bundan sonra denız 
tderek b k aıır . . 
k u suretle pe ya· tayyarelerinin . e.bemmıyebn· 
ınd• müteveffaM. Leyguesia 

IZletod' . . . . den babsetmışhr. 
•d ık mesaısmı ıkmal D mı diirdüncü ~alıifede-

eccık ve F ran1ız filosunu - eva 

Vaziyet Vahiındir 
Fazlı Güleç Boğ:ızlar kontera~sı ihza .. 
don geldi • •• 

\
, 

1
. . -:-·
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•• d rı muzakerelere haşlıyor 

a ımız ıs asvoo a me· 
" 

L on d ra, 1 ~ 
( Radyo ) -
iyi malumat 
alan mebafil, 
Grandi - Eden 
m ü l ia ka tı nan 
İngiliz · ltalyan 
müzakereleri· 
nin ilk mer· 
balesi - oldu· 
ğunu söyle· 
mekte ve 15 
hazirandan ev
vel lngiliz-ltal• 
yac anlşma· 

sınm her iki 
taraf için de 
zaruri oldu
ğunu illve et · 

rasimle karşılandı 

mektedirler. Lord Eden Baron Aloizi 
Sunday Taymiı; Baldvin nacak ve Grandi ile yaptıiı 

ve Eden'in uluslar sosyete· görüımeler hakkında izahat 
sine müz.aharet siyasetini verecektir. 
tcrketmeksiıin ltalya'yı mil· Londra, 1 (Radyo) - Si
letler cemiyetinde tutmayı yasi mabfeller, diplomatik 

inkitafın, faal bir safhaya 
kararlaıtırdıklarını yazıyor. . dahil olduğunu beyan etmekte-

Londra, 1 ( Radyo ) - dirler. 
Y orlulardan sonra kabine 

toplanacak ve lnıiliz · ltalyan 
müoase batını ıöriiştcektir. 

Çarıamba ıüokü haftalık 
toplantıda da hariciye nazırı 
Lord Eden beyıoıttı bulu-

loıiltere, milletler cemi
yeti assambleıinin ıecri ted
birleri tetkik için toplanma
sana muhalif kalmıyacak 
ise de, bu toplantının daha 
aeç yıpılmaaını iıtiyccıktir. 

Lozan muahedesini imzalayan dev
letler delegeleri evvela tezi

mizi tetkik edecekler 

Bu da bir hikaye 
Bir bikiye duydum. Size aynen naklediyorum : 
Genç bir muaUim var. iki defa kan kusuyor. Babası 

oj'lunu mütebasaıs bir doktora iÖtürilyor. Doktor, rontke~e 
baktuhyor. Hiç oJmazsa 3 ay tebdilhava lüzumunu ileri 
sürüyor. 

Fakat basta, bir muallimdir; izin almak liıımdar. Bir 
istida yapıyor, Kültür direktörJüiüne veriyor. Buradan Sıb· 
hiy~ müdürlüiüne, oradan da bir Saihk teşekkülüne iİdi· 
yor. Muayeneıi yapılıyor. "Sirşey yok., ccvabmı ve rapo· 
runu ahyor . 

Hikayenin birinci fash budur. Gelelim ikincisine : 
Baba, ilk muayeneyi yapan doktora gidiyor ve raporu 

ıösteriyor. Doktor, ısrar ediyor : 
- Benim dediiimi yap, çilnkü oilunu kaybedenin. 
Zavallı baba ve zavallı basta, bu defa Sıhhat müdQrJü

ğUne gidiyorlar, vaziyeti anlatıyorlar . 
Sı,bhat mildürü cevap veriyor: 
-Bir iıtida daha veriniz. Beı on doktor toplayalım . Bak· 

ıınlar (yini bir konıültaıyon) .. 
Burada, hiklyenio ikinci faslı bitiyor ve üçUncilıü baı· 

hyor: 

Baba, tekrar Maarif idareıine a-idiyor. İıtida vereceiini 
bildiriyor. 

- Vermiıtiniz ya • diyorlar- raporunuz da 'ourada .. ikin· 
ciye ne hacet?. Bu da salahiyettar bir bey'etia raporu de· 
iil midir? . 

Hikayenin faaılları çok kısa .. ÜçüncüıU de burada bitiyor 
Ben, buna biç birıey ilive edecek değilim .. Babayı da ta
nmaı, oaulu da.. Rapor meydanda. Doktor bir karış ötede 
a~ikadar daireler 100·200 metre yakında .. Öyle bir bikiye 
kı minaaı, açıklıiı ve hakikftti tamamen l?&tünde .. Bunı, 
kim ne buyurur? 
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Cinai Roman • Baba Anri, kadının 

Osilvanın varislerinden olup 
madığını tahkik edecekti 

ol· 

Kupa arabası yavaş yavaş 
Grand otele ilerlerken Pi
yedoş efendi.sine sordu: 

- Demek ki, Tolbiyak'ın 
ahvalini tetkik etmek lazım 
&'eleceği fikrinde.siniz öyle mi? 

- Evet o fikre temayül 
ediyorsam da kat'i bir ka
rar veremiyorum. Çünkü 
kendisinin ArabelJa Dizoey 
ile müttehidulefkar olup ol
madığını henüz tamamile 
anlamadım. Tolbiyak'm Diz
ncye lngiliz lisanile (havadis 
var), dediğ'ini işittim. 

Bu cihetle kendimi Fran· 
sa müstemlekitından olan 
bir mahallin hakimi olarak 
tanıthğımdan dolayı isabet 
etmiş olduğumu hükmedi
yorum. 

Tolbiyak yanındaki kadlna 
lngiliz'ce söylediği zaman 
benim bu lisana vakıf oldu-
ğumu aezmiı bulunsaydı 
ihtiyatlı davranacak idi. 
Halbuki şimdiki hale naza· 
ran bugün değilse, yarın 
behemehal esrarına kesbi 
vukuf edeceğiz. 

- Demek oluyor ki ken· 
disile sık sık görüşmek 
ümidinde bulunuyorsunuz. 

- Evet, kendisi tertib 
eylediğim damı iğfale düştü. 
Fransa'ya mahza binbaşı 
Osilvan'ıa varislerioi arayıp 
servetimi o:ılara terketmek 
fikrile gelmiı olduğuma inan
mıı ve hitta varisleri 
taharri ile meydana çıkar· 
mak hususunu deruhte ede
cek bir adam bulub bana 
göstereceğini vadeylcmiştir. 
Herifin halinden anladıiıma 
göre hayatının ~n büyük 
esrarı bu miras mes'elesin· 
dedir. 

- Öyle ise bu Londra Po
lis memurları, san'atlarında 
zannedildiği kadar hünerli 
kimseler deiildir. Siz onun 
yerinde bulunmuş olsaydınız 
öyle bir takım gizli iılerinizi 
asayiı reisine mümkün de· 
ğil açmazdınız. 

Tolbiyak Zaptiye Nezaretin· 
de kendi iıleri için çahşhğı· 
nın farkına varırlar da tasav-
vuratının icrasına mani olurlar 

diye korkuyordu. Maamafih 
gene baairetkirhk etmiştir. 
Zira, asayiş reisine söylen· 
meai lazımge1en sözlerden 
fazla birşey söylemedi. Şim~ 
diki halde işin künhüne dair 
uzun uzadıya malümatım yok 
ise de bir tesadüf oazarıdik
,katimi çekti. Osilvan, varis-

medini.z . 
- Tahkikatı Londra'da 

değiJ, Pariste icra etmelidir. 
Fakat &en şimdi Lüi'den 
haber ver, Pigaı kendisini 
görmüı mü? 

·- Bilirsiniz ki, idama 
mahkum olaalarla görüşe· 
bilmek bir müsaadeyi mah
susa istihsaline vabestedir. 

Pigaş, zabıta idaresine 
mensu(J olmakla beraber M. 
Lüi'nin nezdine giremiyor. 
Fakat her gün kendisine 
dair malumat alıyor. Bizim 
arkadaş zahiren görünmez· 
sede kurnazdır. Hapishane 
bekçilerinden birisini celbe
debilmeğe muvaffak olmuş· 
tur. Bunun için her gün bir 
litre şarap veriyor. Fakat 
oğlunuzun her günkü haline 
dair bu vasıta ile malumat 
almakta olduğuna ·nazaran 
yevmiye dört litre ıarap 
verse dahi değeri vardır. 

Daha bu akıam saat altı-· 
da bu bekçi, tam Prlaıez 
mezarlığı karıısındaki mey
hanede Pigaş . ile buluıarak 
M. Lüi'ain olinca vaktini 
yazı yazmak ile geçirmiı 

olduğunu beyan eylemiştir. 
M. Anri, endişeli bir ta

vırla so.rdu: 
- Vaktini yazı yazmakla 

mı geçiriyor, dediniz? 
Piyedoş, Baba Anri ceva

ben dedi ki: 
- Evet Müsyü, vaktini 

yazı yazmakla geçmyor. 
Galiba Boloniye'deki niı•nr 
lısına mektuplar yazıyor. 
Biçare Madmazel! Onunla 
Müsyü Lüni'nin sonsuz alam 
ve ızhraba duçar olmalarına 
benim tarafımdan sebebiyet 
verilmiı olduğu aklıma ırel· 
dikce bofazıma bir taı 
bağlayıpta kendimi aehire 
atmak istiyorum. Niıanhsını 
tevkif etmek üzere hanele· 
rine gittim zaman, bu Mad· 
mazelin beni nasıl hüsnü 
suretle kabul etmiş olduiunu 
görseydiniz!.. Ah! Ne kadar 
da iyi bir Madmazeldir! 

Baba Anri, bu sözlere da
yaaamıyarak: 

- Sus!·dedi-zira bu söz· 
lerin kalbimi parçalıyor. 

Piyedoş, mahcup bir halde: 
- Affedersiniz efendim, 

o ahvali, bugün dahi her 
rast geldiğim kimseye nakil 
ve hikaye etmek için kal
bimde peyda olan meye)Aaa 
ben bir tilrlü mukavemet 
eden.ıem. Fikrimde hep onlar 
var. Hatta şimdi, onlardan 
bahseylediğim zaman, sizi 
müteessüf edeceğimi düşü· 
nemedim bile!.. 

Almanya, Lehistan ve Mucaristan 
arasında biı1t uzlaşm.a olursa 

üç devlet anlaş1n(~a planla~ıiii '~erçek
1

l~Şıirıiıek için 
iki çare düşünecekler: Genel bir harp 

bir hareket Doğuda mahdud 
veyahud 

Paris'te çıkan "La Tri· 
bune,, gazetesi, bir Alman, 
Leh ve Macar andlaşmasınnı 
mümkün olup olmadığ'ı hak· 
kında yazdığı bir makalede 
diyor ki: . 

Almanya, Lehistan ve Ma· 
cari.tan reyizyoncu devlet
lerdir. Almanya'dan yana 
bunda herkes birleşmektedir. 
Fransa nasıl kırk sene müd
detle 1815 de yapılan and
laşmalara karşı geldi ise, 
Almanya da 1919 da yapılan 
andJaşmalara karşı gelmek
tedir; bu çok tabii oJduiu 
gibi, Almanya'ıun Avrupa 
haritaunı kendi işine uygun 
bir şekilde değiştirmek iste
mesi de gene çok tabiidir. 
Almanya Sar'ı ele ıreçirdik· 
ten sonra, siliİılanma hak
kını elde etti; bundan sonra 
Memel'e sıra gelecek ve 
daha sonra da Avusturya'yı 
düşünilcektir ve ilh.. Zaten 
Almanya bu niyetlerini giz· 
lemi yor. 

Ya Polonya? Bu devlet 919 
da yapılan andlaımalardan 
doğduğuna ve aıığı yukarı 
bütün Polonyalılar da yeni 
kurulan devletin içinde top· 
lanmış olduklarına göre, Po· 
lonyalıların revizyonist olma· 
ları lizımgelmez. Fakat Po· 
lonya için iki şıktan birini 
tercih etmek gerektir. Ya 
Almanya'ya düşman olmak 
yahut ta Koridor mes'elesinin 
Almanya'dan yana kotarıl· 
maaını kabul etmek. Po'onya 
bu ikici şıkkı tercih ettiği 
ıçın, başka taraflarda bunu 
telifi etmek çarelerini araş
brmaktadır. Macariıtana ge
lince, onun üç komıusuadan 
toprak istediiini biliyoruz. 

Üç devlet, aşağı yukarı 
iki yıldan beri iyice anlat· 
mııtırlar. Bununla beraber, 
ıon haftalara kadar Maca· 
ristan'ıa Almanya ile ltalya 
arasında miltereddid oldufu 
söylenebilirdi. Fakat Italya· 
nın tavrı, Macaristan'ın ala· 
cağı tavrı tesbit etmiı oldu. 

Almanya, Polonya ve Ma· 
caristaD anlaıınca, pllnlarını 
nasıl ıreçekleıtirebileceklerini 
dilıilndüler. Pratik olarak 
bunun için iki çare vardır: 
Genel _bir harp, yahud do· 
ğuda mabdud bir hareket. 

Genel barbı bir tarafa bıra· 
karak, Uç devletin, biraz 
zamana malik olm k şartile, 

kolay ve hatt.. ekonomik 

bir hareket olarak g6rdük-

leri doğudaki mahdud hareketi 
ele alalım. 

Her ıeyden önce, ıillhla
narak ve muhtemel reak

siyonları bertaraf edecek 
tarzda Fransayı izale ede
rek, zemini hazırlamak ge· 
rektir. 

Fransa'nın izole edilmesi 
Almanya'nın ıilihlaaması 

elde edilmiştir. Macariıtan 
henüz bunu elde edeme· 
miştir. Amma Almanya bili
nen harp endüstrisine sahip 
olduğundan ve Macaristan 
yalnız asker verebileceğin· 
den, bunların seferber edil
mesi hazır bir it olduğuna 
göre, bu birinci noktadan 
yana planın tatbik edilmiş 
olduiu· söylenebilir. 

ikinci nokta olan Fransa· 
aın izole edilmesi de, yerine 
getirilmiı gibi görünüyor. 
Düşünelim: fngiltere Alman· 
ya ile bir deniz anlaşması 
imzalamışhr; M. Bitler İngil
tere 'yi, logiltere de onu 
sayıyor; İngiltere, uluslar 
soıyeteıi paktına bağlı ol
makla beraber, her hadiseye 
göre kararını serbestçe ver· 
mek arzusunda olduğunu 

bildirmiştir; öte taraftan 
ltalya bu sıralarda buhran 
içindedir ve lngiltere'nin 
manevrasının ltalya'ya Afri· 
ka'da birşey elde ettirmiye
rek onu da revizyonistler 
arasına atmak için olup ol
madığı da soruıturabiJir. 

Herhalde ltalya Habeşis
tan'da ısrar ederse, bundan 

sonra az çok uzun bir za
man için, eskiden olduiu 
ıibi Avrupa'da ağır basamaz. 
İngiltere Almanya'ya kartı 
birşey kararlaıtırdıiından •e 
İtalya da buau·isteae dahi· 
yapacak halde olmadıfından 
Fransa yalnız kalmıı de· 
mektir. 

Güdülecek metod, ltalya· 
yı Avrupada alıkoymak için 
AYusturya'yı tamamen ikmal 
etmek; Renin sol kıyısının, 
bazı logiliz siyasal mahfille· .. 

T3~1rT~yyare Sinemas1T3~~1° 
Bu hafta mevsimin çok beğenilen iki büyük filmi 

l(açak Sevdalılar 
ROBERT MONTGOMERY Ve MAGDA EVAS'IN bera· 

ber çevirdikleri tamamen Fransızca sözlü bir şaheser 

Viyana. geceleri 

rince kabul edilir sıörünen, 
resmi surette süellettirilme
sini hazırlıyarak batı cephe· 
sini ihmaJ etmektir - ki 
Franaa - o zaman Renin sol 
kıyısının •Üellettirilmeıini 
yalnız ıekil için proteato 
etmekten oaşka birıey yap
mıyacaktır. 

Bununla beraber, doiuda 
harekete sıeçebilecek ve 
başlangıçta kımıldamıyacak 
olan Macaristan, Yugoslavya 
ile Romanyayı nötralize et· 
mekle iktifa eyliyerek, iki 
ateı arasında kalacak olan 
Çekoslovakyayı tebdid et· 
meğe başlıyacaktır. 

Bu harektin ilk kısmı, 
Memel'in geri alınması ola
caktır, ki bunun ıçın, 
Polonya'Jı general Zegliyovs
ki'nin vaktile Vilna için 
yaphğı şeyin yapılaca&"• 

tasavvur olunabilir. Litvanya 
kalşı gelmek istedi mi bir 
"ceza seferi" yapılmalıc iste· 
necek. Uluslar sosyetesi 
şüphesiz işe karışacak. Fa
kat Rus - Japon anlaımazlı
ğında uygun hiçbir ıey, ve 
Paraguay-Bolivya anlaşmaz
lığmda da aıağı yukarı gene 
hiçbir şey yapamadığlnı ha· 
tırlıyalım. Çünkü ikinci halde 
müdahale imkanı yoktu, bi
rıncı halde ise, çok iyi 
silahlanmış olan ve kendi 
toprağında harbeeen Ja
ponya harşlsında müdahale 
güç ve tehlikeli idi. lngilte
re 'nio Akdeniz'de bulduğu 
kolaylıklar Litvanya'da bu
lunmıfacaktır, meğer ki Rus
ya iıe karışsın ve "arsıulu
sal jandarma,, rolunu oyna· 
mak istesin .. 

lzmir s. hukuk mahkemesiuden 

leri, Tolbiyak'ın metresi ma
dam Arabella Dizney ve Ar
balet sokağında öldürülen 
güzel kadm, hep lngilizdir. 
Hatta Tolbiyak dahi yarı lo
giliz sayılır. Ben evvelemirde 
binbaşı Osilvanıa varislerini 
öğrenmek isterim. Meseli 
Arbalet sokağında telef olu• 
nan Mari'nin Osilvanıo va· 
rislerinden biri olduğu mey
dana çıkar ve bilecek olur· 
sam, ondan sonra mes'ele 
kendiliğinden halledilmiş 

Piyedoş'un bu sözlerinden 
sonra dairede derin bir sü· 
kut hasıl oldu. M. Anri, 
Hind'li prens olduğunu unu· 
tacak derecede heyecana 
düştü ve ağlamaia başladı. 
Bereket versin ki M. Tolbi
yak yanında bulunupta ken
disinin bu halini görmedi. 
Baba Anri, bir müddet sonra 
cebrinefsetmek suretile he· 
yecanını teskin etti ve: 

Viyana'nın dillere df!stan olan etlence ve musiki bayatı ve 
en son valsleri irae eden geniş mevzulu büyilk erlence filmi 

lzmirin güneş mahallesinde 
kahraman sokağında eski 78 
ve yeni 48 numaralı gayri 
menkul arsanın izalesi ıuyu 
ıuretile ıahlıia çıkarılmııtır. 
150 lira kıymetli olan bu ar· 
sanın 29 hazirandan 936 ta· 
rihine musadif pazartesi gll
nü saat 15 te S.H. salonun
da satışı yapılacaktır. bu ar· 
tırmada tahmin olunan bede
linin yüzde yetmiı beı nis
betiade bedeli verildiği su· 
rette müşterisine ihale edi
lecek aksi halde satıı 15gün 
daha uzatılarak ikinci artır· 
ması 15 temmuz 936 çuşam· 
ba günü saat 15 te gene 
sulh hukuk mahkemesinde 
yapılacaktır. bu arhrmada en 
çok bedeli verenin üzerinde 
ihalesi yapılacakhr. gayri 
menkul arsa üzerinde hak ta· 
Jebinde bulunanlar elJerinde· 
ki resmi vesaiki ile birlikte 
20 gün zarfında dairemize 
muracaat etmeleri lazımdır. 
Aksi halde haklarında tapu 
sicilli malum olmadıkça pay· 
laımadan hariç kalacaklardır 
şartname 9 haziran 936 ta· 
rihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için açıkta ve 
gayri menkulun evsaf, şart
namede yazıJidır. müzayede· 
ye iştirak etmek isteyenler 
kıymeti muhammenesinio yüz
de yedi buçuiu nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir ban· 

olacaktır. 

- Halbuki Londra'da bu 
bapta hiçbirşey tahkik ede· 

1 Ut;:ı.&.1•9••• • 

- Arka&n·ar -

Ayrıca: Miki canlı karikatörler 
Fiatlar: 15 • !?O - 30 kuruştur 

SEANSLAR: Hergün 16 • 19,30 Viyana geceleri, 17,40 
21,15 Kaçak sevdalılar Cumartesi ve Pazar 14 de Kaçak 
sevdahlarla başlar. ... 

1 Haziran 9J6 

Yugoslavya 
Yumurta piyasas 

Yugoslavya'nın dıt ticarc· 
tioe dair mevcut istatistik' 
lere nazaran bu ülkf" , 1935 
yılında 106,6 jmilyon dio•' 
kıymetinde yumurta ihr•f 
cdebilmiıtir. Bu ihracat1934 
de 101,2 ve 1933 de 176,S 
milyon dinardı. Epey zamıll' 
danberi ilk defa olmak üı•· 
re Yugoslavya'da yumurta 
ihracatı biraz artmışsa d~ 
en mühim müşterilerden biri 
olan ltalya zecri tedbirle• 
dolayısile elden kaçırılrr· ıf 
tır. Zecri tedbirler dolayı.sil• 
elden kaçırılmııtır. Zecri 
tedbirler olmasa 1935 yu· 
murta ihracatmı dahi tec•' 
vüz etmesi beklenebilirdi. 

Yumurta iıtihsalitı 93S 
son teşrinin ortasındanbe~ 
sür'atle artmıştır. Mamafib 
son kanundaki milliyim b•' 
vaların da bu mühim artııı•· 

da dahli olmamış değildir· 
Öte yandan yem maddele~ 
ihracatınm menedilmesi de 
mezkur istihsalahn fazlalaf' 
masında amil olmuştur.Buo• 
mukabil bittabi fiatlar geri· 
lemiştir. ihracatçılar dıb• 
ıene bidayetinde bin yumur' 
ta baıına 1500 dinar vel' 
mekte idiler; Almaaya'Y' 
yaptıkları ihracatta da sall' 
dık baıına 105 Raysmar~ 
elde elde edebiliyorlardı· 
Bilahere iç piyasadaki fiat' 
lar 1000 adedi 550-560 di• 
nara kadarGgerilemiş ve Al' 
manya'ya yapılad ihracatt• 
da ancak sandlk başına 70 
Raysmark elde olunabilmif' 
tir. Almanya, ithalat koll' 
tenjanlarını daralttığıodıll 

bu ülkeye yapılan satışlı' 
mucibi memnuniyet bir şe· 

kilde değild:r. 
Meseli son {kanunda Al' 

manya'ya ancak 35-40 vago• 
sevkolunabilmiıtir. Almanya· 
dan başka yalnız Avustury• 
ile lsviçre zikre ıayan mik' 
tarda Yugosfavya'dan taı• 
yumurta almaktadnlar. Sil 
iki ülke son kanun 1935 t• 
onar vaıron ithal etmiıler· 
dir. 

lngiltere 
Endişe etmekte 

haklıdır 
Meşhur Fransız muharrir' 

lerinden " Rene Labriyer ,, 
lngiltere'nin endişe etmege 
hakkı •ar,, başlığı altınd• 
yazdığı ıon bir makalede 
diyor ki: 

ltalya·Habeşistan ihtilafı· 
- Devamı dördüncü ~ahi/ede,,; 

ka teminah ibraz etmeleri 
lazımdır. Yüzde iki buçulı 
dellaliye kazanç harçları ah' 
cıya ve gayri menukulun ,er' 
gi ve saire mükellefiyetleri 
satıcıya ait olup ihale bede· 
li defatan ve peşinen ödeoe' 
cektir. ihaleyi müteakip ıııdf' 
teri ihale bedelini tama111eO 
vermediği veya veremedijİ 
takdirde gayri menkul tekr•' 
15 srün artırmaya koauh•P 
talibine ihale yapılacaktır. fi 

arada tahakkuk edecek ib•' 
le farkı hllkme hacet kal111•' 
dan vecibesini ifa etmeyell 
müıteriden alınacaktır. dab• 
fazla malümat almak iıteyell' 
lerin dairemizin numaralı dol' 
yasına milracaatları lüıullld 
ilin olunur . 
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d Tiyatroya P~-:'I N. V. ı...,ratelli Sperco Vapur Acentası Olivier ,.,e şürekô'" 
BlKAVE ! Bizim arka aş rasız gider! vv .... .., H v o AL EERL ıs . . lk' . K d d T h ·ı 

.. ____ ,. ___ _... ___ --.... ---.. . r • . an R y N ANDA IÇID ıncı or OD a a mı Si Limited vapur 
"" • KUMPANYASI ve Tabliye şirketi binası 

Der Zee u HERMES " vapuru 31 arkaıında FRATELLI SPER- acentası Benim, u~aladan geçinen 
bir rkadaşım vardır; her
ke•i atlatmağa çalışır ve 
nıuvaffak olduğuııu da sanır! 

Bu zannında acaba ne 
kadar haklıdır? 

Bunun derecesini pek tak
dir edemezsem de tiyatroya 
bedava gittiğini bilirim ve 
lcarilerimin de bu hususta 
bir fikir edinmesi için tiyat
roya naaıl bedava gittiğini 
anlatayım: 
Arkadaıım geçende güzel bir 

oyun verileceiini haber alınca 
Yerinde duramadı; ne yaptı, 
ne etti, bilmiyorum, elinde 
meccani biJetle geldi. 
Temıil günü, melon şapka· 

ıını veJ mükellef günlere 
mahsus elbisesini giydi ve 
muayyen vakitte kişeye da
yandı ve azamet ile bileti 
gösterdi. 

Kişe memuru mutat neza
ketile : 

- Bayım .. iki kişilik bilet 
için istihlak resmi olarak 35 
kuruş vereceksiniz. Dedi. 

Bizim arkadaş : 
- Fakat ben yalınız gel

dim. Yalınız 17,5 kuruş ver
mek icap ediyor. Dedi. 

- Hayır bayım .. Kanun 
sarihtir. Bu bilet iki kişiliktir 
35 kuruş vereceksiniz! 
Arkadaşım 35 kuruşu ve

rerek salona geçti, fakat 
işin tuhafına bakınız ki bu 
bilet üçüncü mevki imişi 
Mükellef eJbiseıine, mükem· 
mel melonuna mukabil üçün· 
cü mevkide oturmak arka· 
daşıma doğru görünmedi. 
Ve ikinci mevkie geçti. 

Başına dikilen memuru 
mahsus: 

- Mevki farkı 60, resmi 
masraflar için de 20 ki ce
man 80 kuruş vereceksiniz! 

Deyince arkadaşım afalla
maktan kendisini alamadı: 

- Neden 80 değiJ? Diye 
sordu. 

- Çünkü biletiniz iki ki
şilik! 

- Fakat .. Ben yalnız gel
dim! 

- Nizam sarihtir. 

mek lazımdı. Bunun için 
arkadaıım 1~0 kuru~ suladı. 

Oyun fenamı idi, yoksa 
iyi mi? Bilmiyorum! Yalnız 
oyun sonunda hafif bir yağ· 
murun yağmağa baıladığını 
biliyorum. 

Bizim rkadai: 
- Adam sen de, geçer ... 

Diyerek yoluna devam etti. 
Fakat yağmur lzmir'in mev· 
bur ahmak ıslatanlarından 

birisi idi. Kafi derecede ıs
landığını anlıyan arkadaıım 
ister istemez bir arabaya 
atladı. 

Arabacı fırsaattan istifade 
bilen bir adamdı ; arkadaıım-
150 kuruşu kolayca kopardı. 

* • • 
Melon şapkası yağmurdan 

bozulmuş, elbisesi berbad 
bir hele gelmiş olan kurnaz 
arkadaşımın bu akşamki 

masraf ve zararı şu oldu: 
Pul, mevki farkı masrafı 

195 kuruş. Arabaya 150 ku· 
ruş, bozulan melon şapka 
bedeJi 650 ki ceman 995 ku
ruş! Ütüncünün hesap pusu· 
lasını henüz almadığı için 
ütü parasını hesaba koyma
mış bulunuyoruz. 

Bununla beraber, arkadaşım 
bu facianın ertesi günü bana: 

- Dün akşam gene tiyat
roya bedava gittim! demek
ten geri durmadı! 
Nasıl? arkadaşım hakikaten 

bedava olarak tiyatroya gi· 
diyor değil mi ? 

Vedi Fikret 

{i alık ev 
Göztepede Tramvay cad

desine yakın ve elektrik 
tesisatını havi beş odalı kul
lanışlı bir ev kiralıktir. Tut· 
mak istiyenler gazetemiz 
idare memuru Hüsameddine 
müracaatları. 

Satılık Piyano 

& Co. 
b k k CO vapur acentaıına müra-

Mayııta e lenme te olup caat edilmesi rica olunur. Cendeli Han. Birinci kor• 
yükünli tahliyeden ıonra Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
BURGAS, VARNA ve KÖS-DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

don. Tel . 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD, 

" HERAKLEA " vapuru 
elyevm limanımızda olup 
ANVERS, ROTTERDAM, 
HAMBURG, ve BREMEN 
DiREKT için yük kabul et
mekte. 

TENCE limanlarına hareket 
edecektir. 

" ORESTES ., vapuru 31 
Mayısta beklenmekte olup 
yükünii tahliyeden sonra 
6·6·936 da ANVERS. ROT
TERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 

"HERMES" vapuru 15-6-36 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

Not: Vurut tariblerj vı 
vapurların iıimlori üıerinı 

deiişikliklerdep ıııcs 'uJiyet 
kabul edilmez. 

•• OPORTO " vapuru 20 
mayıs LONDRA, HUL ve 
ANVERS'ten ıelip yük çı• 
karacaktır. 

''SAMOS., vapuru 8 hazi
randa bekleniyor, 13 hazi
rana kadar ANVERS, ROT -
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN DiREKT için da gelip 20-6-36 da • 

"FLAMINIAN" vapuru 22 
mayıs LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan ielip yük 
çıkaracaktır. 

yükliyecektir. 
.. GALILEA " vapuru 22 

haziranda beklenilmekte ve 
27 hazirana kadar ANVERS, 
ROTTERDAM,HAMBURG 

ANVERS, ROTTERDAM. , 1

--• 

AMSTERDAM ve HAM- ı • y • • 
BURG limanları için yük zmır Uil mensucatı 
alacaktır. 

svENsLKtNAtEoNRtENT Tu·. rk A. Şı· rketı· nı· n 
ve BREMEN limanları için 

yük alacaktır. "VIKINGLAND" motörü HALKAPINAR KUMAŞ 
"TINOS,, vapuru 7 hazi- 28-8-36 da ROTERDAM, l 

randa bekleniyor, HAM- HAMBURG, BREMEN (doğ- F ABRIKASf 
BURG ve ANVERS'ten yük ru} COPENHAGE, DANT
çıkaracakbr. ZIG, GQYNIA, GOTE

AMERICAN EXPORT STE- BURG OSLO ve ISKANDl
AMSHIP BORPOATION ' NAVYA limanları için yük 

NEV YORK alacaktır. 
"EXPRESS,, vapuru 30 ma- " NORDLAND ,, motörü 

yısa doğru bekleniyor. 15·6-36 da gelip ROTTER-
NEVYORK için yük ala· DAM, HAMBURG, BRE-

caktar. MEN, COPENHAGE, DANT-
S. A. ROY ALE HONGROI- ZIG, GOTEBURG,. OSLO 
SE DE NAVIGATION DA- ve ISKANDINAVYA liman· 

NUBIENNE MARITIME 
BUDAPEST 

"SZEGED,, motörü 29 ma· 
yısta beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA· 
PEST, BRATISLAVA, Vi
YANA ve LINZ için yük 

alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 10 

haziranda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması 
BELGRAD, BUDAPEST, 
BRA TISLA VA, VIY ANA 
için yük kabul edecektir. 
DEN NORSKE MIDDEL

ları için yük alacaktır. 

"BIRKALAND " motörü 
29·6·36 da gelip ROTTER
DAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, DAN
TZIG, GDYNIA, GOTE
BURG, OSLO ve ISKAN
DINAVYA limanları için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA-JUL YA,, vapuru 
7-6-36da gelip 8-6-36taribinde 

PiRE, MALTA, ve BARSE
LO NE hareket edecektir. 

Tarafından 

kumaşlar: 

SAGLAM 

m evsim 

ZARiF 

doloyısile yeni çıkardığı 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemaleuio Cadddesinde FAHRi KANDE· 
l\lfR OGLU 

BAŞDURAK 

• HAMDİ INJÜZHET 

1 Sıhhat Eczanesi 
Yalmz taze temiz. ve ucuz ilaç ve tu

valet çeşitleri satar. 

HASLINJE (D-S. A-S 
Alman marka kuyruklu SPANKELINJEN) 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihle

rile navlonlardaki d~iişiklik
lerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafsilat 

bir Piyano satılıktır. OSLO 
Fazla malumat için 2776 "SAN ANDRES" motörü 

numaraya telefon edilme- 19 haziranda bekleniyor. iS-
Rezalete meydan verme

r 
iidir. KENDERIYE, HAYFA. Dl-

•·--~~11!!!!•.....!111!!1-•• EPPE ve NORVEÇ limanları 
DOKTOR için yük kabul edecektir. ihtiyat Subayları 

Ve askeri Memurlar 
Yoklaması 

lzmlr askerlik ııubealnden: 
1 - l · Haziran 936 gOııün 

den 30 Bnılrao 936 gGııOne 

kıdır f zmlr aakerllk şubesln 

Ali Agah "Vapurların isimleri, gel-

ki me tarihleri ve navlun tari-Çocuk Hastalı arı 
Miltehassısı feleri hakkında bir taahhüde 

l s kağ N 68 girişilmez." 
IJ..inci Bey er 0 

• 
1 

• Birinci Kordon, telefon 
Telefon 3452 

------~---- No. 2007- 2008 
Satılık motör 

12 beygirkuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmış bir ... iz 

..,otör satılıktır. Taliplerin 

idarehanemize müracaatlar> 
ilin olunur . 

ı.. 

Paınuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadır 
y t>rli Pamuğundan At, Tayyare, Köpek baş, Değir· 
meo, Geyik ve Leylak Markalarını havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanın 
ayni tip mensucatına faiktir. 

1.,elefon No. 2211 ve 3067 
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Filistin, tam bir anarşi içinde yuvarlanıyor 
Arablar mücadeleye devam ediyorlar 

sokaklarında zırhli otomobiller geziyor. Düukü arbedelerde 15 

.___...ı.ııa rap daha yaralandı, şimendifer hattı tayyarelerin muhafuzası altındadır 
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Kudüs 1 (Radyo) - Kudüs'te dün yeniden çarpıımalar hadiselerin mes'uliyetlerinin logiliz asker ve polisine raci 
olmuş, lngiliz Polisinden ve Araplardan 15 kiti yaralanmış- olacağını bildirmişlerdir. 

tsr. lngiliz askerleri sokaklarda devriye gezmekte ve köıe Diğer taraftan lngiliz fevkalade komiseri, Arap belediye 
laaılann~ mitralyöz yerleş~irmektedirler. Kudüs ve Hay!• reislerinden mürekkep bir hey'eti kabul etmiı ve Filistinde 

emniyet tamamen teessüs etmeden müzakerelere baılanma· 
caddelennde zırhla otomobılJer dolaımaktadır. Hayfa-Kudus 
demiryolu, logiliz askeri tayyarelerinin muhafazası altında 
bulunmaktadır. Birkaç silahlı Arap tevkif edilmiıtir. sının imkansız olduğunu söylemiştir. 

Kudüs 1 (Radyo) - Nablus'taki grevci Arapların amele Dün yiyecek nakleden kamyonlara taarruz edilmiıtir. Bil-
komiteİi bir beyanname neşretmişler, şiddete müracaat ıu · bassa Akkidaki Araplar adeta çete mubarebeıi yapmıılar· 
etile hareketleri protesto etmişler, tecavllzlerden doiacak dır. 19 Arap tevkif edilmiıtir. 

1 ............ . 

Japonlar lstanbula gelen fenlandi
imali Çiu'de ya· yalıgüreşçilerdüngüreşti 
vaş yavaş yayı· 

lıyolaı· 
Londra 1 (Radyo) - Şan· 

ıay'dan gelen haberlere gö· 
.ıre, Pekini işgal eden Ja· 

onlar, şimali Çin'de yavaı 
7avaı yayılacaklardır. 

Siyasi mahafil, Pekin'in 
k hef olduğunu , bundan 
onra Hopey, Şengam, Şi
am ve Hunam ayaletleri· 
in de iıgal edileceğini ve 
"mali Çin'in tamamen Ja· 
ponların eline geçeceğini 

ylnyorlar. 

Fransız 

Güreşler, binlerce halk tarafından 
heyecanla takip edilmiştir 

lstanbul 1 °(Hususi muha· 72 kiloda Nuri, F. Gor-
birimizden) - Dün ıehrimi· çikoya puvan hesabile ıalib. 
ze gelen Finlandiyalı güreş- 76 kiloda Adnan, F.Veik· 
dJer ilk maçlaranı diln saat tetya tufla gaJib. 
18 de Taksim ıtadyumunda 82 kiloda Muatafa, F. 
yapmıılardır. Neticeler şua- Torbaaeye puvaa he1abiJe 
lardır~ galib. 

56 kiloda FinlandiyalıFer- Aiır sıklette Finlandiyalı 
tiyi, Kenan'• tuıla galib. Burtman, Necmiye sayı be· 

61 kiloda Finlandiyalı La- sabile galib. 
mey, Habib'e tuıla galib. Güreıler, binlerce halk 

66 kiloda F. Kondo, tarafından heyecanla takip 
Yuıuf Arılan'• tuıla ralib. edilmiıtir. 

••••• 
meıeıeri emeııe- Muhtelitimiz Balıkesir ta 
rine nail oldular _. A • 

Pariı 1 (Radyo) - Sanayi kJmJ'nl 9.0 maglubelfJ 
amele.inin grevi nihayet bul-

•aıtur. Ameleltr iıgal ettik- B I . 1.1- A • . k h k 1. b• 
leri binaları ve bu arada Sit- 8 ıkesır 1 er tatQr ey e ille lr 

::huye 
0~~:i:ı~rdi!~brik•••01 • çelenk koydular. Muhtelit Perşem-

Patronıar ile Amele mu· b .n. "' ( b 1 •d • rabhasları dlln Mesai Nazırı e gunu Sl8D U 8 gı ıyor 
• Frasar'ın baıkanlığında Evvelki gla ıehrimiıe ge- netice vermiyordu. 10 ncu 
ir toplantı yapmıılar ve Salı len Babkeıir , mubteliti, dlln dakikada Balıkeair kalecisi 
lnü ite baılanması için mu· lstanbul'a ıidecek olan muh· güzel bir plinjonla Said'in 
bık kalmıılardır. telit talumımızla bir maç athiı topu yakaladı. 24 ncü 

Ameleler, 15 fabrika ile im- yapmıı ve 9-0 gibi büyük dakika Said, 27 nci dakikada 
ladıkları bir i ilifnamede 

bir farkla ma;lap olmuıtnr. Fuad birer rol daha yaptı-
eadilerine mühim menfaat M d · d lar. Fuad Balıkeıı'r kaleıı'ne min etmiılerdir. Orlean ve uta meraıım en sonra 
arsilya'da rgrev henüz bit- takımlar yerlerini alınca iz- kadar ıokulduiu halde çalım 
emiıtir. mir muhteliti ıu ıekilde idi: yaphiı için topu boı kaleye 

S 1 1 Cahid, Fethi, Cemil, Adil, atamadı Ye muhakkak bir 
OS}

1

8 ist er Hakkı, Adnan, Ba1ri, Fuad, gol kaçırdı. 31 DCİ dakikada 
tişa ile alakadar bir Vahap, Said, lbrahim. Vahap bir rol yaptı. 41 nci 

Balıkesir'Jilerin arzusu üze- dakikada da Babkeair aley
meb'usu kabul et- rine hakemliği Balıkesir'li bin' verilen bir penalbyı 

mediler sporcularla birlikte gelen Hakkı role çevirdi. Ve birinci 
Paris, 1 (Radyo) _ Sos- Münip yapıyordu. haftayım 6-0 Bahkesir'lilerin 

raliıt partisi toplantısında, Oyuna Bahkuir'lilerin hü· mağlubiyeti ile bitti. 
rtinin en sol mütebası cumu ile baılandİ bu akın ikinci haftayımda lzmir 

deri, kapitalistlerin irtikap muhtelitimizin müdafaasında muhtelitinde bazı dej'iıik
e irtiıa rezaletlerinin timsali keıildi ve saidan inkiıaf likler yapıldı. Ayaiı 1akat 

0 eski saylavlar kurulu eden mukabil bir hüc .. m olduj'undan fena oynayan 
ıkanı Boiıon'un intihap yapıldı. Daha ilk dakikalar- lbrabim çıkarıldı. Basri sağ 
azbatasının reddini ve in- da Fuad'ın ıska reçmeai açık mevkiine getirildi Bu-
laabın feshini istemiştir. yüzilnden muhakkak bir rol ca'h Ismail ıolaçıia alındı. 
Azadan Brok, sosyalist kaçtı. 5 inci dakikada Balı· Haıta olan Cemil'in yerine
ternaıyonalin Hitlerizme keıir santreforu, Fethi'yi de Hakkı geçti. Beıinci da
rıı alınrJJasını kararlaıtır- atlatarak kaleci ile karıı kikada Fuad, Vahap, Said 

•i• tedbirleri hatırlatmıı ve karııya kaldı, Cahid rüzel paslaıarak Balıkesir ftalesine 
abeı meı'el~sindeki emri bir kurtaraı yaptı. 6 ıncı kadar sokuldular ve Said rtı· 
ki karıısında boyun eime- dakikada Vahap Said'deo zel bir ılitle yedinci golü 
ek kararını balen muhafıza aldığı bir paıla ilk golü attı. yaptı. 8 dakika ıonra 1aid ıabıi 

ttiiini ıöylemiıtir. 8 nci dakikada Vahap lbir hücam yaptı; beki velka-
Karl Marks'ın torunu, eski ikinci golll dp altı. Oyun, Jeciyi reçerek topla kaleye 
f bakanı LavaJ'in yaphğı lzmir muhtelitinin hakimiyeti girdi . 

0

:Jaıi rörüımeleri caniyane altında ve Balıkeair nısıf 19 uncu dakikada· Bahke· 
akol tavıif ve Süveyt ka· sahHında cereyan ediyordu. ıirlilerin çektikleri bir ıut, 
lınıa kapahlmamıı olma- Babkeair'lilerin araııra ıol- topun direie çarpmasile boıa 
a tee111if etmittir. dan yaptıklHJ akınlar, bi~bir lfİlti. 20 İnci dakikada da 
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Necaşi 
Loııdra'da bir 
Arab'ın köşkün· 

de misafir kalacak 
Londra, 1 (Radyo) - Ha· 

beı imparatoru Haile Selise 
yakında CebeUüttarık 'tan 

buraya gelecektir. Necaıi 
Londra'da Arap zenginle
ribden Elis Kuduri'nin ıato· 
ıunda miıafir kalacaktır. 

Burada bulunan Habeı 
prenıeslerinden EH, ıatoda 
hazırlıklarla meıgul olmak
tadır. lngUtere hükümeti,· 
Necaıi'nin Londra'da ika· 
meti miiddetince, herhangi 
bir hidiaenin zuhuruna ae
bebiyet verilmemeai için ıa· 
toyu poliı nezareti altında 

bulunduracaktır. 

ltalya 
Nazırlar meclisi bu-
' 
glln toplanacak 

Roma, 1 (Radyo) - Ka· 
bine bu ıabab Vinimale aa
rayında M. Mu11olini'nin ri
yasetinde bir toplantı yapa
caktır. 

lzmir kaleıi önündeki bir ka • 
nııkbktaa iıtitade edemedi
ler. 18 inci dakikada Sait 
rene f&Uİ bir ~Difle 9 UllCU 

golü atb. Bundan ıoara 
muhtelitimizin gevtediiini 
görilyoruz:. Oyuna ideta 
ehemmiyet vermiyorlar, topa 
raıtrele vuruyorlardı. ikinci 
baftayımın ıonlarına doğru 
Balıkesirliler faaliyete reçti
ler. Fakat vaıiyet deiitmedi 
ve maç 9-0 Balıkesirlilerin 
m•ilôbiyeti ile bitti. 

Bahkeair'li sporcular dün 
ıtadyuma relmeden evvel 
Atatilrk heykeline bir çe· 
lenk koymuılardır. Hurün 
Bandırma ekspreai ile mem· 
leketlerine gideceklerdir. 

Muhtelit takımımız yaran 
bir ekzeraiz daha yapacak 
v..: Perıembe ıilnil Istaabu· 
la hareket edecektir. 
Hakem iıtedil~r: 

Futbol federaıyonuadan 
ıelea bir telrrafta, lstanbul
daki maçlar için lzmir'in en 
kuvvetli hakemlerinden biri 
istenmiıtir. Futbol bey'eti 
Altınordulu Muıtafa'nın rön
derilmesiai kararlaıtırmııtır, 
A. O. • K. S. K. 

Diln K.S.K. ile Altınordu 
ecnebi takımı ara11ndaki 
maç K.S.K.fın 4·2 ralebe· 
ıile aeticel~nmittir. 
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Çok ili dedi. Yalnız 

sizin buraya kadar ıelme· 
nizle zavalh kıılarımuı mu· 
kedderah üzerindeki encliıe 
ve korkularım biisbütfin art· 
mııtır. K,zlarım maruz · kal
dığı tehlike, ne derecede 
büyliktür?. Söylendiğine gö· 
re bu sihirbazlar çok kor· 
kunç kimseler midir?. 

M. Royer: 
- Aziz dostum. Bu hu· 

susta size ne kadar milsbet 
cevap verebileceiimi bilmi· 
yorum. Fakat emin olunuz, 
Makıim'e de söylediğim 

veçhile, Madlen ve Lliıi'yi 
herhalde bulacağım ve onları 
kurtaracağım. Sonra .. 

"Haydi canım. Kendimize 
emin olalım irademizin her 
n.ü,küle karşı gelecek kadar 
kavi olduiuna bizde inana
Jımf M. Pol bana mahud 
gazeteyi getirsin. Ben de 
söylediğim gibi bir balık 

avına çıkayım. Bakalım ol
tam ve ailarım içine sihirli 
bir balık düıer mi?. Dedi. 

Ve, daha baıka bir ıey 
söylemeden doktorun evini 
ter ketti. 

* • • 
BugilnOn öj'le vaktinden 

sonra, M. Ojen Rent'in 
Flüri oteline avladığı tek 
bir balıkla ve bllyllk bir 
şiıe ile d6ndiij'ii görüldü. 
Otelci, karası ve kızları, bu 
balık avı meraklı11 milıte-

lngiltere 
Endişe etmekte 

haklıdır 
-Baııarafı 2 inci sahi/ede
nın baılanrıcında, bunun, 
lialettayin bir milstemleke 
ihtilafı olmadığını kaydet
miıtik, hldisat bili temi etti 
ve it öyle bir dereceye gel· 
diki, lnriltere için cidden 
dilıllolilmeie değer. Zira 
yeni ltalya imparatorluiu, 
hiç ıüphesizki ileride Hin
distan yolunu kapamak iıti-
yecti gibi, Sudaa ve Mısı· 
rı'da almak iıtiyecektir. 

ltalya, Habeıiıtan'ı ilhak 
etmete muvaffak oluraa, 
dllnyanın en bliyllk pamuk 
ambarını elde etmiı olacak 
ve bu sayede mllhim bir 
kuvvet iktisab etmiı bulu· 
nacaktır. 

lngiltere'nin eski siyaset 
aistemile bir muvaffakiyet 
temin edecetine inanmak, 
biraz rliç olur. Zira devir 
defıitmit ve harp vesaiti, 
hayrete tayan bir derecede 
tekimlU etmiıtir. 

Muharrir, makaleıine de· 
vamla ltalya'nın mllıtakbel 
emelleri hakkında uzun uza· 
dıya fikir ylirilttllkten ıonra 
yazııını ıu cilmlelerle bitir· 
mektedir. 

•(nriltere'nin, siya1al bir 
muvaffakiyetaizlik ile çırpın
makta oldutu aıikir bir ıe
kilde rörlinllyor, ayle tah
tahmin ediyoruz ki, lnriliz 
milleti, seJimetini temin 
edebilmek için timdi r&ıünll 
açma;a ve bOyllk fedakir· 
Jıklara k ıtlanmata mec-

burdur." 

rilerini glllerek tebrik ettiler. 
Neı'cli ve iıtibalı bir ye

mekten ıonra, otelcinin be
lediye daireainin aerede 
olduj'unu ıordu ve: 

- MalGm ya.. Dedi. Her 
ıeyden evvel, aahipli arazi
den geçen derelerde balık 
avlamak bir meı'eledir. Bu
nua için resmi bir müıaade 
almak lizımdır, deiil mi? 

Otelci: 
- Belediye uzak bir yer· 

de değildir. Şu meydanı doı 
doiru reçenler; karşınıza 
çıkacak bilyük demir par
maklıklı ev ıarbayımız M. 
Foat Romenio evidir. Dedi 

Parisli balık avı meraklısı 
beı dakika sonra ıarbayın 
evine vardı. Burada ıarbay · 
dan baıka müstakbel dama 
dı Maksim, yeni Pol Oryan 
vardı. M. Royer: 

- Söylediiiniz yol ve ci
varı, kayalardan mütemadi
yen ıızan sular aayesinde 
her zaman rutubetlidir. Bu· 
radan, bazı mevıimler iıtiına 
edilirae timdilik hemen biç 
bir kimae geçmemektedir. 
Bröy ıatoıu sahipleri de 
aedenae pek az çıkmakta
dırlar. Tabii ıarbay bunları 
bilir! Fakat benim baglln 
öğrendiğim ıu cihet d~ var
dır. Bu ratip çayırlıtın on 
muhtelif yerinde kadın 

ayakkapları izleri buldum. 
Tarifenize ı&re bunlar Mad· 
len ve L&ıi'nin •yakkapla· 
rınıa izleridir! 

Devamı var 

Umumi harple 
ölen Amerika 'hlar için 
Paris'te ayin yapıldı 

Pariı, 1 (Radyo) - Ge
n~I harpta Franıa'da ölen 
Amerikalı 'lar için dila bir 
iyin yapılmıı ve mlHe•kiben 
Amerikan mezarlıiına fidi
lerek bir çelenk konmuıtur. 

Meraıimde Amerika'nın Pa
riı aefiri M. Strauı, general 
Pijo, reneral Gore baıır bu
lunmaı, ticaret nazırı M. 
Jorj Yone bir nutuk ıöyli
yerek Ameril&aa • Fransız 
dostluiundan babıetmiıtir. 
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Tokyo' da 
örfi idare kalktı 

Tokyo, 1 (Radyo) - iki 
ıubat iıyaaını milteakıb illa 
edilen 6rfl idare bur&n kal· 
dırılmııtır. • 

• •••• 
Fransız donanması 
-Ba,uuafı 1 inci sahi/ede

Y eai Franıız tayyareleri 

· ecnebi devletlerin en asri 
tayyarelerinclea hiçbir Yeç· 
hile reri kalmamaktadır. 
Vaktile Vaıinrton'da kabal 
edilmiı olan aiır ipotek kal· 
dırılmııbr. Evvelce bitki• 
bir hale relmiı olan Fran11ı 
filosunun dilnyaya ancak 
vilcudunda açılmıı yaralan 
g6ıtermekten baıka birıey 
yapamadıiı zamanlar reç
miıtir. V aıinrtoa 'dan vDcuda 
retirilmiı olan mcratib ıilıi
leai ortadan kallm11br. 
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