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lJLU~AL 
t\tal te11e' de 

Yaptığımız askeı·i manevra· 
lar, sondeı·ece heyecanlı ve 
muvaHakiyetli olmuştur. 

-!_asıldığı yer : (ANADOLU) Matbaası l:ımirde çıkar, ak amcı siyasa) ga2etedir 
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ltalya, Asl{eri ıimayiş 
Fiatı (100) Para 

Y apacal{ınış 
J~ponlar~ şimaİiÇin'e ~µtemadi yen 
asker gönderiyorlar, Nankin hü· 
kômeti de (Suling)e kuvvet yığıyoı· 
Kanton 

. . ' lıükfınıetı, Japonya ya ta-

ltalya 
Mesai bDrosuııa iştirak 

etmiyor 
Cenevre, 3 ( Radyo ) -

ltalya; beynelmilel mesai 
bürosu müdürüne, konfe
ransın önümüzdeki toplan
tısına iştirak etmiyeceğini 
bildirmiştir. 

aı·ı·uz 

kiu 

hakkındaki edilmesi 
lıükfimetiııe kabul 

müşı·erekeıı 

fikrini · Naıı
ettirenıedi 

----· .. ····--Romanya 
Yeni denizalhlan 
Bükreş 4 (Radyo)- Ro

manya hesabına Ceneva'da 

inşa edilen Delfın tahtelba· 

biri 8 Haziranda Köstenceye 

vasıl olacaktır. Bu tabtelba· 

bir, ayni sistem üç tahtelba

hirin birincisidir. 

Pekin, 4 (Radyo) Kan -
ton hükfıweti, Japonya'nın 
Çin'de ald ığı vaziyeti çok 
tehlikeli görmektedir. Bun
dan dolayı, bir an evveJ 
mukabil tedabir alınmasını 
iltizam etmekte ise de, Nan 
kin hükumeti, buna muha
lefet etmektedir. 

Bunun üzerine, Kanton 
hükumeti, Japon'lara karşı 
Yüz kırk bin muntazam as
kerle altmış bin gönüllü 
sevketmiştir. 

Japon'lara gelince, onlar
da seri tedbirler almışlardır. 

Çin'in Tokyo elçisi, Ja· 
Ponya dış bakanı M. (Arita) 

nezdinde teşebbüsatta bu· 
lunmuş ve Japonya'nın, şi· 
lllali Çin'de mütemadiyen 
-•ker göndermeıi mes' ele · 
sini protesto etmittir. 

M. {Arita), Çin elçisinin 
lllÜtacaatine verdiği cevapla, 
konıünistlerin tahrikilını 

ibret alalun 
iki Yunnnlı, ıneınle· 
ketleriue iki tayynre 

hediye ediyorlal' 
lskenderiye 3 (Radyo) -

Yunan tebaasından Kondralı 
biraderleri, Yunanistan için 
iki tayyare ıımarlamışlardır. 
Bu tayyareler, iki ay sonra 
hazırlanmış bulunacaktır. - ·- -
Belçika kabinesi 

Heunz teşekkül 
etmedi 

Br" Kral Leopold 
bine ~ksel 4 (Radyo} - Ka· 
bati .ubraoı salaha doğru 
dir, ~ır şekilde ylirUmekle· 
lice . ~aınefib kat'i bir ne · 
lllck ıçın 7 Har.iranı bekle 
llliıtirZarureti tahakkuk et· 

l\,~, 
c,ıı, ' diio de birçok ri · 

koauıtu. 

Tahtelbahir, büyük mera· 
simle Kral Karol tarafından 
vaftiz edilecektir. __ ...... ___ _ 

Çin tayyarecileri 
Badoğlio ltal ya'da ileri sürmüş ve Japonya'om ı fiini her ne suretle olursa 

bu hareketler karşısında olsun korumak mecburiye-
haleldar oJmak tehlikesine tinde bulunduğunu bildir-
düşmüş olan kendi mena-

l\fetaksas 
'fayyaı·e poHlaları ru 

ıslaha karar ' 'erdi 

1\1. .Melftksns 

Paris, 4 (Radyo) -- Ati· 

na'dan haber veriliyor: 

Başbakan general l't'etak· 

885 dahili nakliyat için hü

kümetin tayyare postalarını 

ıslah etweğe karar verdi· 

ğini söylemiştir. --------
M. Blunı 

Bugnn kabinesini 

teşkil ediyor 
Paris, 3 ( Rıdyo ) - M. 

Leoo Blum, yarın ye.ni ka
bineyi teşkil e.decekt.ır. Al -

b Saro, yenı kabme te-er .. 
şekkül ettikten ıonra ısh -

f Yerecektir. Bu sabah 
asını 

1 nan parlamento, Her· 
topa ·ı . , riyasete seçı mesı 
yonun ül .. 
. . büyük bir temay gos-
ıçın . t'ır Reis, yarınki (Bu · 
ternıış · ·ı 
gUnkü) toplantıda seçı e· 

cektir. 

miştir. 

Japonya erkinıbarbiyesi, 
Kuantondaki kuvvetlerini 
iki yüz elli bin kişiye iblağ 
etmeğe knrar vermiştir. Bu 
kuvvet, daimi surette Man
çuri'de kalacaktır. 

Pekin, 4 (Radyo) - Nan· 
kio bükümeti, (Fooken) hu
dutlarına iki yü:ı elli bin ki
şiHk bir kuvvet göndermiş· 
tir. Nankin'den hareket 
eden bombardıman tayyare-

leri ( F onken ) e gitmiştir. 

Nankin erkinıbarbiye karar· 
gihı (Süling) e varmıştır. ·-----

Beşinci Corc 
için bir heykel 

dikilecek 
Londra 3 (Radyo) - Lon

ldra belediye reisi , kral Be·· .. 
şinci Corcu'n hatırasını 
teyit için V ost Maişer' de 
büyük bir heykel yapılması -
nı teklif etmiş ve bunun 
için bir iane defteri !Çıl -
mışhr. 

Mareşal Badoğlio 

Roma, 3 (Radyo) - Bu· 
gün Mareşal Badoglio fev
kalade suretle karşılanmıştır . 
Öğleden itibaren istuyon 
binlerce halk tarafından 
dolmuştu. Bütün milli teşek· 
küllerde hazır idi. 12,40 ta 
mülki ve askeri rical 12,50 de 
Mussolini kabine erkinile 
gelmiştir. 

Roma, 4 ( Radyo ) - M. 
Mussolini, harbiye müsteşarı 
- Devamı 4 rıc.ü salıifede -

~----~------·-------------~ Macar halkı bugün matem tutuyor-

Bmlape~tc'dcn bir gôrftııllş 

Budapeşle 4 (Radyo)- Triyanon sulh muahedesinin yıl 
dönümü münasebetile bütün Macaristaoda matem tutulacak 
ve kilise çanları, matem sinyah vermek suretile çalacaktır. 
Her tarafla Triyanon. muahedni aleyhine gösteriler yapı· 
lıcakhr. 

.Almanya, Avusturya ile 
birleşebilecek mi? 

----------·~ 
Alakadarlar, \ 'on Papen'iu, bu 

mes'eleyi gizlice rakip etti

iddia ediyorlar 
.., . . 
gını 

Almanya' nm Viyana elçisi Von Papeıı 
lıtaobul, 4 ( Husuıi ) - etmektedir. 

Avusturya'nıo, Almanya ile • ·•·••--
birleşmesi mea'elesi, yeniden 

mevzuu babsolaıağa başla· 
Lağvettiler 

mıştır. Alakadarların iddia· Adis·Ababa 4 (Radyo) -

larına gCSre, Almanya'nıo Arsıulusal Kızılbaç teşkillh 

Viyana büyük elçisi Von lağvedilmiş ve bu teşkifitan 

Papen, bu mea'eleyi çok bütUn işlerini, halya Kızıl 

yakından ve gizlice takib baç teşkilata devir almıştır. 

( -- ( Ulusal Birlik ) e Göre -- ) 

----
Buyurun bi~ hikaye daha !. 
Ya buna ne dersiniz •t 
Gazete, muhakkak ki, en yakın, en samimi dert ortak· 

larından biridir. Bir basta muallimle bir basta mütekait 
llzerindeki yazılarım, muhitte çok alaka uyandırmış. Demek 
oluyor ki, büyük bir ekseriyetin fikirlerine tercliman olmu· 
şuz. Bu bahtiyarhk ise, yeter artar bize. 

işte bir yeni mevzu daha : 
Bir Manisa köylihü hastalanıyor, Sağ tarafında böğründe 

şiddetli bir ızbrap duyuyor. Manisa'da bir doktora baş vu
ruyor. Doktor diyor ki : 

- Böbreğinde tat var. Biraz dinlen, çalışma, yirmi gün 
sonra gel, ameliyatını yapalım. 

Hastanın yolu her nasılsa lzmir'e düşliyor. Bir sıhhi te· 
ıekkiile uğrayor, kendisini muayene ettiriyor. Şu cevabı 
alıyor: 

- Senin böbreğinde taş yok, çok az kum var. Sancı da 
bundandır. Ne ameliyat lazım, ne birşey; al şu reçeteyi 1 

ZavaJlı' köylü, reçeteyi alıp çıkıyor . Bir dostuna rast ge· 
Jiyor. Hoş beşten sonra derdini anlatıyor. Dostu ; 

- Gel • diyor - seni bir tanıdık doktora iÖtüreyim 1 
Ve gidiyorlar. Bir muayene ve bir ayrı netice daha : 
- Ne taş, ne kum, senin hastahğan midedir. Al şu re• 

çeteyi !. 
Hasta, şaşırmış bir VRıiyette, döne dolaşa bizim idareha· 

neye geliyor. Fakat talihsizliğe bakın ki, ne biz hekimiz, 
ne de idarchanemiz bir hastahanedir. Derdini uzun uzun 
anlatıyor. Parası da yokmuş zavallının.. Teselli etmekten, 
oyalamaktan başka bir çare bulamadık. 

- iyi amma ·dedi· birinci doktorum bana, ameliyat ol· 
mazsam hayatımın tehlikeye düşeceğini söylemişti ... 

Ben · de; 
- iyi amma - dedim· ya taş yoksa .. 

Bir arkadaş atıldı : 
- Ya kum varsa ve yahut hastalık başka ş~yae ! 

Ve nihayet hepimiz sustuk. Köylü bizi selimlayıp çıktı 
1ıitti. Bu hastahk ne hastalığıdır , yalınız fe rdi ve fizik bir 
hastalık mı, yoksa!. 

GÖKÇE 
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Sahlfe2 

Cinai Roman • ~açı sakalı 

adam, Prensin 
* • • 

Hindistan' da prenslerin 
sabahlara geç kalkmaları 
adet olduğu için, Bahur ha
kimi de bu adete tamamen 
riayet ediyor ve sabahleyin 
pek geç kalkıyordu, uşağı 
Ali, ancak öğleye Y"krn 
prensin misafirlerini kabul 
etmeğe ve emir aldıkca on
ları prensin nezdine sevkey
lemeğe başlardı . Ondan 
evvel Sahur hakiminin ya
nma girmek gayri kabildi. 
Otel garsonları bile, yemek
leri getirip prensin yemek 
salonuna bıraktıktan sonra 
fazla duramazlardı. 

Asyalıların yemek yeme
leri de, kendi adetlerine gö· 
re olduğundan, Bahor hiki
minin sofrasında kendi biz· 
metçisinden başka hiç .kim
se bulunmıudı. Bahor baki
mi ve uşağı, yemek yedik· 
ten sonra gayet müozeviya
ne bir hayat severler, ek
seriya otelden dışarı çıkmaz
lardı. Bunların şu suretle 
hayat sürmeleri, otel müs
tahdimini üzerinde bile hüsnü 
tesir bırakırdı . Garsonlar, 
yalnız Babor bikimine değil, 
uşağına bile riayet gösterir
lerdi. 

Hintli prenı, uşağile bir· 
likte ekseriya hususi bir 
arabaya biner ve o suretle 
Paris'in mutena yerlerine gi
derek biraz gezdikten sonra 
tekrar otele dönerdi. Pren · 
sin en çok göründüğü yer, 
Şanjelize meydanı idi. 

Piy~doı, otelde bulunduğu 
zamanlarda Hintli prens zi· 
yaret için gelenlere tek söz 
saylemeksizio yer gösterir 
ve bu ziyaretçilerin kartları· 
nı alıp efendisine götürdük
ten sonra salona girmelerini 
ttmin ederdi. 

Bu teşrifat usulü, hiç de· 
ğiımeden böylece devam ey· 
Jerdi. 

Hintli prens, uyku veya 
tenezzühte bulunmadığı za

manlarda ne ile vakit geçirir• 

di? Otel halkından hiçbir 
kimse, bu sualin cevabını 
veremiyordu. Mahaza, pren
sin hususi hayatile pek meş
gul olan da yoktu. Zira 
Grand otel, kozmo polit bir 
yer olduğundan her millet· 
ten yüzlerce müşteri bulu· 
nurdu. Otel adamları ise, 
hergün binbir hadiseye şa· 
bit olmuş, muhtelif simalar 
görmüş kimseler oldukları 
için Sahur bakimi, bunların 
dik~at naıarını kolayca çek· 

girmişti 
miyordu. Şu kadar ki, Hint· 
li prensin, uyku ve tenez
ıühte bulunmadıj-ı zaman· 
larda Şark usulü nargile 
çekerek keyfine baktığı zan 
olunuyordu. Halbuki bu zan, 
tamamen b;\tıl ve yanlıştı. 

Zira müsyü Anri, Loodra'ya 
vukubulan seyabatıoda bir 
nargile saho almış ise de, 
bunu, dairesine Şarka mah
sus bir şekil vermek mak· 
sadile almışu. Yoksa ne 
kendisinin ve ne de Piyedo
şun, bu nargileye dokunduk
ları bile yoktu. 

Arabella Dizne'yin suva• 
resinde bulunduğu gecenin 
ferdasında müıyü Anri öğ
leden ıonra saat on beşte 
uıağile berabera ve Grand 
otele gelmiı ve hususi dai· 
resine kapanarak, biraz 
sonra ziyarete gelecek olan 
bir adam hakkında uıaiına 
talimat verirken dairenin dış 
kapısı vuruldu. Piyedeı, ge· 
len adaman kim olduğunu 

bildiği için derhal kapıyı 
açmağa koıtu. Hintli prenı, 
bu ıırada alelacele Sahur 
hakimine mahsus bir vaziyet 
takınarak minderlerden bi
rinin üzerinde oturdu. 

Piyedoı gelen adama biç 
bir lif söylemeksizin kendi· 
ıinl Babur hakiminin nezdi· 
ne ıevkeUi. Gelen adam 
Tolbiyak tarafından gönde· 
riliyordu. 

Bu adam; uzun sakallı, 
saçlı, cephesi kırışmış, mis· 
kinane giyinmiı bir şahıstı.· 

üzerindeki redinrot, kendisi 
için yapılmamış zanolunuyor· 
du, boyDundaki boyun bağı, 
rengi belli olmayacak dere· 
cede eıkimiı olduğu gibi, 
elinde tut.makta bulunduğu 
şapkası da eskilikte boyun 
baiından geri kalmazdı. 
Adamcağızın ne olduğu 

kestirilemiyordu. Geniı yeıil 
taşlı gözlükleri simasına tu
haf bir tekil veriyordu, eiri 
bacakları, kıyafetindeki in· 
tizamsızlığı ikmal etmiş gibi 
idi. . 

Hintli prens, gelen adamı 

o kadar dikkatle ılizüyordu 

ki, nezak~t iktizası olduğu 
üzere oturmak için kendisi
ne bir sandalya teklif et
mekten bile zehul etmişti. 

Hintli prens, bu gelen 
adamın üzerindeki elbiseyi 
bir yerden isticar eylediği 

ve simasını dahi bilitizam 
bu hale koymuş olduğu ka· 
naatini hasıl etmiıti. 

- Arka.•ıtı<u -

lzmir muhasebei 
dürlüğilnden: 

hususiye mn-

Bedeli sabıkı 
Lira K. 

Yeri Cinai 
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Spor kurumu reisinin heyanatt: Yarın akşam 

Olimpiyada güreş,eskrim, yelken ve 
t11tholct1larımız iştirak edecek 

Halkevi salonlarında 
gDzel bir gö!'Steri 

seyredeceğiz 
lzmir ikinci bölge okull•· 

rı çocuk (Korosu) tarafınd•ll 
Halkevinde verilmek üıere 
güzel bir gösteri tertib edil· 

"iliz Olimpiyada spor kudretimizi göstermek için ğidiyoruz, 
• Amma spor kadar Türk sportmenliğini ve centilmen· 

liğini de göstermekle iftihar duyarız.,, miştir. Temsil akşam saat ıs,30 
da başlayacaktır. Bütün mü· 
nevveran ve lzmir'in kibar 
aileleri davet edilmiştir . 

Evelki sen•} Tfü·kiyc yelken şampiyonu olan 
Hf'fik, tarpisile 

Türk ıpor kurumu reisi Fakat bu netice lngiliz takı-
Ceneral Ali Hikmet Aydem, mının Belçika'da tekrar maç 
Türk ıporcularınan Berlin yapmasına mani olamamıştır. 
olimpiyatlarına hangi şube· lngiliz takımı burada da ye
lerde iştirak edecekleri hak- nilmiş olduğu halde memle· 
kında şu beyanatta bulun- ketine dönmüştür. Fakat bu 
muştur: hal; lngiJtere sporu ve ıpor4 

- Berlin olimpiyatlarına cu lngiliz milleti için bir 
bizden bir kısım sporcular şerefsizlik olmamıştır. 
gönderilecektir. Bütün dün· Bizim de ıimdiye kadar 
ya milletlerinin toplanacağı birçok Avrupa takımlarile 
bir yerde Türk bayrağının pek çok spor temaslarımız 
da dalgalandırılması veTürk olmuş ve bunlardan bazıla
varlığının gösterilmesi elbet- rında yenilmiş isek te bazı· 
te arzu edilecek şeylerden· farında yendiğimiz de vaki 
dir. olmuştur. Binaenaleyh spor 

Esasen biz de sporla meı· aleminde böyle az çok ta
~ul milletlerdeniz, Ve bizim nılmıf bir mevkiimiz varken 
de sporda kendimize göre ve bütün dünya milletleri 
bir mevkiimiz ve mevcudi· bayraklarını ve milli varhk-
yetimiz vardır. larını göstermek için buraya 

Bundan evvelki olimpiyat· şitab edip giderlerken biıim 
lara da iıtirakteo geri kal- bundan geri kalmağı düşün· 
mamış idik. Bu defa da var- mekJiğimiz bile olamazdı. 
lığımızı röstermek isteyişimiz Netekim hükumetimiz de bu 
tabiidir. 

Bununla beraber biz Olim 
pi yada her spor da ber mil· 
leti yenerek mutlaka birinci· 
liği alacağlınız iddia sile gi. 
decek değiliz. Sporda ye;oı • 
mek kadar yenilmekte tabii 
olduğuna şüphe yoktur. Ye· 
tişir ki sporumuzu iyi bir şo· 
kilde ve temiz bir sportmen· 
lik il~ göstermiş bulunahm . 

Filhakika sporda yenmek 
şand1r. FHkıt yenilmek te 
şerefıizlik değildir. Buna 
en yeni misal; son lngiltere· 
Avusturya milli takımları 
maçıdır. Muhakkaktır ki ln
giliz milli takımı sporda en 
kuvYetli bir takımdır. Böyle 
olmakla beraber Viyana'da 
Avu~turya 'Jılara yenilmiştir. 

lüzumu takdir ederek spor
cularımızın Berlin olimpiya· 
dına iştiraklerini taıvib ey
lemiş ve lizım olan tahsisatı 
da vermiştir. Binaenaleyh 
biz de tahsisahmızın kifaye
tine göre ·en güvendiğimiı 

bızı sporlarımızla olimpiyat· 
lara iştirake hazırlanmakta· 
yız. 

Şimdilik göndermeği karar· 

laştırdığımız sporcularımız 

güreş, eskrim, yelken ve fut
bol takımlarından ibarettir. 
Diğer spor akaamınd an da 
muvJlffak olabilecek bazı 
sporcularımıı vardır. Fakat 
federasyonları yeni teşekkül 

eden bu sporlarımızın hakiki 
vaziyet ve dereceleri layıkile 
malumumuz olmadıiı ve tab-

i 

T3~1t0Tayyare SinemasıT3~11" 
Bu hafta mevsimin çok , beğenilen iki büyük filmi 

Ka.;ak Sevdalılar 
ROBERT MONTGOMERY Ve MAGDA EVAS'IN bera· 

ber çevirdikleri tamamen Fransızca sözlü bir ıaheser 

Viyana · geceleri 

sisahmız da fazlasına müsait 
bulunoıadığı için şayanı itimat 
· bazı münferit atletlerimizle 

beraber bunlara da bu defa 
göodermeği doğru ve müm· 
kün bulamachk. 

Ancak beş altı kişiden 

ibaret bulunan Ankara kam
pındaki bisildetçilerimiz bu 
defa Ankara'da yapılan bi
rinci seçme koşusunda çok 
büyük bir derece ve muvaf· 
fakiyet gösterdiklerinden bun 
dan sonraki koşularda da 
daha ziyade muvaffakiyet ' 
gösterdikJeri takdirde bun
ların da gönderilebilmesi ~çin 
para tasarruf ve teminine 
çahıılacaktır . 

Koro'oun başında bulu· 
nan değerli gençlerimizdell 
Tumlupıoar okulu direktörü 
Gaff ar'ın çalışması netice· 
sinde tertip olunan bu göıı· 

terinin, çok mukemmrl ve 
kusursuz olmuı için her fe· 
dakarhk yapılmıştır. 

Türk gençleri ( Yenilsek te 
şerefsizlik değildir ) diy!! 
ışı olurma bırakacak 
değillerdir. Onlar Türk'lüğe 
şan kazandırmak ve bayra· 
ğımızın şerefini daha ziyade 
ilana çalıtmakla mükellef 
bulunduklarını dahi bildik· 
lerinden omuzlarına yükle" 
tilen yüklin azamet ve 
ehemmiyetini müdrik inıa11· 
)ardır. Binaenaleyh şüphe 
yoktur ki bunlar herbaJde 
canla-baıla savaııp çahı•· 
caklar kazanmamış olurlars• 
bile gene vazifelerini yapııut 
olmak bazzile memleketle· 
rine dCSnebileceklerdir. 

Esasen gönd .. rilmesi ta-
. karrilr eden sporcularımız 
da lstanbal'da Feoerbahçe 
stadı yanında topluca kam· 
pa alınmakta olup evvelemir· 
da bura~a iyice yetiştirile
ceklerdir. Bunlar Avrupa'dao 
sureti mahsusada celbedilen 
kuvvetli takımlarla da kar
tılaştırılarak tecrlibe edil
dikten ve muvvaffak olabi· 
leceklerine emniyet getiril· 
dikten sonra bilhassa mun
tazam bir sportmen kafilesi 
halinde olimpiyada gönde
rileceklerdir. Artık orada 
muvaffak olup olamamaları 
da takdire ve talie kala· 
caktır. 

Şu kadar var ki, şuurlu 

Biz olimpiyada spor kud· 
retimiıi göstermek için sıidi· 
yoruz amma ıpor kad•' 
Türk sportmenliğini ve TQrk 
centilmenliiini de i'Örteraıif 
bulunmakla zevk ve iftih•' 
duya~ağız. 

işte olimpiyada gidecek 
gençlerimizden bekledikleri· 
miz de bunJardır. 

Filistin Arapları, çete ha· 
linde ta ali yete geçmişler 

~~~---------~---~ örfi idare devam ediyor, fakat bet 
saat bombalar patlamakta kanlı at" 
bedeler birhirini takihetmektedir 

Nablus, (Hususi) - Dün 
Nablus'da saat dokuıda 
meçhul bir çete ile lngiJiz 
polisleri a;asında dehşetli 
bir çarpışma olmuştur. 

Her iki taraftan da çok 
ölü vardır. Fakat ölenlerin 
adedi meçhuldtır. Yaralalar 
otuzu bulmuıtur. 

Dün gene Nablus polis 
dairesine bombalar atılmış· 
tar. Cüneynde çete muhare· 
heleri olmuştur. 

Nablus, Cüneyn, Halili ve 
daha birçok köylerden ahali 
ıilihlanarak dağlara çekil
mişlerdir. Bundan da anfa
tılıyor ki çete muharebeleri 
çok müthiş olacaktır. 

AkkA'da: 
Akki'da örfi idare devam 

etmektedir. Akıam saat 7 
den sabahın 6 sına kadar. 

etmiıler, fakat ormaod• 
ağaçlar çok sık olduğund•11 

kurşunlar hep •iaçlara sap· 
lanmış. Bundan istifade edell 
iki meçhul şab11,. ormand•11 

çıkarak kaçmışlar. 
Diğer taraftan silih ıe•" 

leri?-i işiten iki devriye d~ 
koşarak ormanın üstündeki 
tep .. ye çıkmıslar, orma1110 ı 

içindeki polisler tepeye çıkall 
gölğeyi görerek ateş eta>it• 
ler; devriyeler de polislere 
ateş açmış, yarım saat de' 
vam eden ateşten soor• 
devriye, ormanın içind~ blJ. 
lunanlara el feneri tutoılll 
ve bunların, pelis oldukl•r~· 
Dl l(ÖrÜoce, parola verdllf 
ve ateş kesilmiştir. 

kl.,i Diğer taraftan da iki 
kayiplere karııtılar. 

Evvelki gece Tulkeriaıde 
bir bomba patlamııhr. Bali'; 
ba, bir evi yıkmıf, fak• 
insanca zayiat olmamıştır· 

1 
Idarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinıi 

yazılı akar 1-6-936 tarihinden 31-5-939 tarihine kadar Uç 
aene müddetle 30-5·936 tarihinden itibaren 29·6·936 tari· 

Viyana'nın dillere dP,stan olan eğlence ve musiki bayatı ve 
en son valsleri irae eden geoit mevzulu büyük ejlence filmi 

Dün gece saat 8;5 ta so· 
kağa çıkmak memnu olduğu 
halde iki meçhul şahıs polis 
dairesine ikişer el siJih atıp 
kaçmıılar. Poliı hemen ıo
kağa çıkmış, iki kişinin 
karanlıkta ormana girdikle
rını görmüş, hemen bir 
manga polis ormana kaçan-· 
lan araıtırmışlar, ileride iki 
kişinin yere sürünerek kaç
tıklarını ııörmOıler ve ateı 
etmifler. Kaçıklar da ateı 

Yeniden binlerce portak• 
ağaçları kesilıniıtir. Tulk"' 
rim 'den geçen tren yolıJ 
kimilen harap edilmiıtir. 
Gazza'da: • hine kadar bir ay içinde pazarlık suretile kiraya verilecek

tir. isteklilerin şartları öğrenmek üzere her gün M. H. 
müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek iıtiyenlerinde 
encümeni vilayetin toplandığı her Pazartesi ve Perıembe 

günleri saat 9 dan 12 ye kadar vilayeti daimt encümenine 
milracıatları ilin olunur. 1421 

1 UCUllf~"' ' 

Ayrıca: Miki canlı karikatörler 
.Fiatlar: 15 · 20 · 30 kuru~tur 

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

Gazza' da birkaç çete d•'' 
riye gezen İngiliı askeriO' 
hücum etmişler ve eliad•' 
silahını almışlardır. Aı~;ı 
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lHIKAYE Rezaletteo korkan adam! J VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAIS için ikinci Kordonda Tahmil s ı Jmited vapur 
,,. KUMPANY AS1 ve Tabliye şirketi ,~inası 

Fena bir buyum vardır: kocanız, yolda birdenbire l)er Zee u HERMES " vapuru 31 arkasında FRATELLI ~PER- acentaSJ 
1 k · d•w• · · CO vapur acentasma müra-

Tanıdıklarımın sadece en baygın 1 g~çır ıgıoızı ve Mayısta beklenmekte olup caat edilmesi rica olunur. Cendeli H o. Birinci kor-
fazla gülünç maceraları ak- istirahat için kendinizi bu & Co. yükünü tahliyeden sonra Teıefon: 2004 - 2005 - 2663 
hnıda kalır. odaya ancak attığınızı söy· OEUTSCHE LEVANTE LıNIE BURGAS, VARNA ve KÖS-

don. Tel . 2443 
THEELLERMAN LINESLTD 

Ulusal Birlik'in hikayeci ba· lersiniz .. Ben de pencereden "SAMOS,, vapuru 8 hazi- TENCE limanlarına hareket 
tılığ'ını uhdeme verdikleri kaçarım! randa bekleniyor, 13 bazi· edecektir. 
giindenberi, mevzu ararken Diyerek pantalonunu çıp· rana kadar ANVERS, ROT· " ORESTES " vapuru 31 
hep aklama arkadaşlarımın lak bacaklarına geçirdi, TERDAM, HAMBURG ve Mayısta beklenmekte olup 
böyle maceraları gelir. yelek ve caketinide topladı, BREMEN için yükliyecektir. yükünti tahliyeden sonra 
itte bugün de aklıma Mab· ve pencereden balkona geçti. u GALILEA " vapuru 22 6·6 936 da ANVERS, ROT-

ld. Balkonun tam yanından haziranda beklenilmekte ve TERDAM AMSTERDAM rnud'un şu macerası gc ı . d 1 

Sağlam bir su borusu var ı : 27 h · k d ANVERS 
Mahmut, hovarda ve zevkine Balkondan sarkarak boruya azuana a ar • ve HAMBURG limanları için 

icadına düşkündür; fakat re· tutunmak iatedi. ROTTERDAM, HAMBURG yük alacaktır. 

Ali Rız 
Mocellithanesi 

Yeni Kavatlar ~.arşısı 

No. 34. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
k bu] edilmez. 

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

ıalett k k rok kor- ve BREMEN limanları için "HERMES,, vapuru 15-6-36 
en ço • pe "' Fakat .. Bu sırada panta-

kar. Bunun için kocalı ka- lonun - askısını iliklemedigv i yftk alacaktır. da geJip 20 6 36 da • 
d "TINOS" vapuru 7 hazi- VERS ROTTERDAM • ınlarla münasebet tutmaz, ı' r'ın -' .. bacaklarından kayarak k AN ' ' .-

11 FLAMINIAN,, vapuru 22 
mayıs LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip ylik 
çıkaracaktır. 

daima dul, ayrılmış veya ··· "' d randa be leniyor, HAM- AMSTERDAM ve HAM- [ • y • • t 
Nasılsa ve kendiliğinden dul aşağı düştüğünü hisse ince BURG ve ANVERS'ten yük BURG J' l · • ük Z {fi} f n fi) e ll 8 Ü ca ) 
k b ne olduğunu bilemedi... çıkaracaktır. ıman arı ıçın y . 
almıı kadınlarla münase et Balkondan sarkan bu acip AMERICAN EXPORT STE- alacaktır. T k A ş 1 

tutar· belinden aşağı kısmı çıplak AMSHIP BORPOATION SVENSLKİNAlEONRlENT Ü f .• . i f l( etini fl 
Doğruyu söylemek lizım : adamı görenler sokakta du· 

Mahmut, oldukça iri, düzgün · NEV VORK 11 VIKINGLAND motörü 
tenli, karaaözlü ve bıyıklı rup yukarı bakmağa başla· ''EXCHANGE,, vapuru IS " HALKA flJNA R K Ul\'JAŞ 
b 

6 b dılar. haziranda bekleoiyor. NEV- 28·8·36 da ROTERDAM, 
• idiıe bıyık modasının ü- Rezalet tam ve kat'i idil HAMBURG, BREMEN (doğ- ~ A BR 1KAS1 
küm ıürdilgvü zamana aittir- YORK için yük alacaktır. ) COPENHAGE DANT r 
henüz 30-32 ya•ında bir es- Yukarı çıksa baıka, aşağı SERViCE MARITIM ru ' -

y d b b k ld .. ROU ZIG, GDYNIA, GOTE-mer güzeli delikanlıdır. Hiç inse a 8 aı a, 0 ugu MAiN 
'b' 1 k 1 b .. sbütün BURG OSLO ve ISKANDl-iıtemediği halde komşusu gı 1 ası ı asa u BUGAREST 

çıtır, pıtır bir madamla sev· baıka bir rezalet idi vesse- .. DUROSTOR., vapuru lO NAVYA limanları için yük 

da münasebeti tutmak mec· lam!• · haziranda bekleniyor. KÖS- alacaktır. 
buriyetinde kalmıı, daha doğ- Bereket veninki !pencere- TENCE, SULINA, GALATZ .. NORDLAND " motöril 
rusu, güzel, beyaz, lepiska den madamın batı göründü ve . GALA TZ aktarması 15-6-36 da gelip ROTTER-
ıaçlı madam kendisini bo ve: BELGRAD, BUDAPEST, DAM, HAMBURG, BRE-
ıevdaya icbar etmiştir. - Çabuk gel, tehlike BRATISLAVA, ViYANA MEN, COPENHAGE, DANT-
Madamın kocası, şişman, lleçti: Dedi. için yük kabul edecektir. OTEBU G OSLO 

kırmızı suratla, baılıca ve Dedi amma .. Kadında kah· DEN NORSKE MIDDEL- ZIG, G R ' 
ıert bir adamdır. kaha ile gülmekten kendisini HASLINJE (D-S. A-S ve ISKANDINAVYA liman-

ilk nndevuya gittikleri za- alamadı. SP ANKELINJEN) Jarı için yük alacaktır. 
mın Mahmut, bizce malüm Ne ise.. Mahmut binbir kü· OSLO " BIRKALAND " motörü 
korkusu basebilc madama: für ile odaya girebildi · "SAN ANDRES,. motörü 29 6-36 da gelip ROTTER-

- Aman madam .. Köşeba· Gelenler, vakıa kıskanç ve DAM, HAMBURG, BRE-
1 ld ld t 1 b. ·ı k 19 haziranda bekleniyor. IS· şanda sizi gözd iyen, yo a a a ı mış ır zevce ı e o - MEN, COPENHAGE, DAN-

kocanız namına peıiniıe dü· miaer idi; fakat kendi mı da- KENDERIYE, HAYFA, Dl-
TZIG, GDYNIA, GOTE-

şen olmasın.. MalCım yı ... mın zevci değildi. Kusurları· EPPE. ve NORVEÇ limanları BURG OSLO iSKAN 
Bir baskın, bir facia de· nın aflarını diliyerek gitmiş· ' ve -için yük kabul edecektir. DINAVYA limanları için 
mektir. Kocanız? Haşin, lerdi . uVapurların iıimleri. gel- k 1 k 
battl vahşi bir adamı ben· Fakat Mahmudun izami yü a aca tır. 

me tarihleri ve navlun tari- SERViCE MARITIM 
ıiyor. Bırak, tabanca .. Her dereced~ rezil olmasının önü-

7 feleri hakkında bir taahb6de ROUMAIN ıey mümkün.. En kat'iyeti ne geçilememişti . 
sizi boıar! Vedi Fikret girişilmez . ., "ALSA-JUL YA,, vapuru 

- Boıına ... Benimle ey- ı .--...--~~----- Birinci Kordon, telefon 7-6·36da gelip8-6-36taribinde 
lcnirıiniz .. Daha iyi değil mi? Satıh k motör No. 2007- 2008 Pl~E, MAL TA, ve BARSE

LONE hareket edecektir. - iş • boşamağa kahl'la 12 beygirkuvetinde (Dizel) ( 
k S b 1 Yolcu ve yük kabul eder. oıay.. markalı aı ku1tanıımıt bir Ihıı· yat 11 ay arı 

b ilandaki hareket tarible-Fakat Mahmud enfiı so- ~otar satılıktır. Taliplerin 
yunurken kapıya tiddetli bir idarebanemize müracaatlar• Ve askeri Memurlar rile oavlonlardaki d~titiklik-
yumruk i•di ve sı6k gürler ilin olunur. lerden acente mesuliyet 
2ibi bir acı: •·-~~1111!!!!11!!!11~!!11-•• Yoklaması kabul etmez. Fazla tafsilat 

- Kanun namına kapıyı O O K T O R · İzmir 11kerlik ıubeelndeo: 
açınız! Dedi. Ali Agah 1 1 l ·Hazlran 936 gOnftn 

Mahmud, korktujuna uğ· Çocuk Hastalıkları den 30 Baıfran 936 gOoClne 
rımııtı. Rezalet muhakkaktı. Mütehassısı kadar lsmlr aekerUk ıube1tn 

Çare? Sadece kaçmak idi. '"inci Beyler Sokagı N. 68 de kayıth yerli n yabancı 
Bunun için madama: Telefon 3452 

_ Siiz karyolaya yatınız, • • ihtiyat ıobaylarla biç kayıt 
&.\\\111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.~- ol onma mıt lhtl yat eu ba1 ları 
~ bu mOddet zarfında yeni nft · i Türk Hava Kurumu ~ fue cOzdanlarlle birlikte yok· ;::::: p • - lamalarını yaptsrmak ilzere 1 Büyük ıyangoSU : hergao 1•h•1• b., .. ,m.ıarı. 
~ 2 - Şubemizde kayıtlı 
~ 1 = ~ 21 inci tertib biletleri salt ıyor = olup ta vaılfeten 'eyahut moh· 

~ 2 ini keşide 11 Haziran 936 dadır. § telif eoretlerle başka mahal 
~ .k . 30 000 lira mnkafot 20,000 - lerde bulunanlar da bolun· 
§:::§ Bftyftk ı ramıye ' · - dukları mınıaka a kerllk ıobe· 
~ liradır. Ayrıcn 15,000, 12 ,000 ve l O,OOO lıra- = lerİ vaeıtaelle yoklamalı.rını 
~ lık bQyftk ikramiyeler de ,·ardır. = ,ubf'ye btldlrmelul. 

~ o·ı kO t önOndeki direktörlük = :3 - Hu müddet zarfında 
~ ı etler hO me . d t I := yotıım•y• m6racaat etmlyen 
§ • b"IQ m bayıler e sa ı ır. = l!§ gırşesinde ve 1 mu # lorln haklarında kanuni moa 

\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 11111111111111111111111111111111111: \...mele yap• lacago il An olun ur. .) 

Kara Osman zade H. Mustafa vakfı K• l k 
ıra ı ev 

tnntevelliliainden: 
B e kiin g.JO· 12· 14·16-18-20·22 Göztepede Tramvay cad-

n\I •lcılarda havra ıokığın~t aruf banın senelik icarına desine yakın ve elektrik 
36~ar~h Kara Osman namı e km larak bu açık artırma tesisatını havi beı odalı kul-
tılil~d lı~a ile açık artı~may~achğ~odan bet gün müddetle lanışlı bir ev kirahktir. Tut-
"':! etı zarfınd istekh çık 

1 
. 8 6 ·936 par.artesi günü mak iıtiyenler gazetemiz 

..... ı..ııay d · · d·ı · t'ır lba esı d d H dd' ••at e eaı temdıt e ı mış · kaf müdürlüğün e top· i are memuru üsame ıne 
ı 0nbeştcdir. istekli olanların .e~ 1 müracaatları. 

/ 
't. / 

iP/ ) ı . \. 

Tarafından rne,•sim 

kumaşlar: 

dolayııile yeni 

SAGLAM 
· ZARiF 

7E UCUZDUR 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulAh 

tercih ediuiz. 

SATIŞ l ' ERLER 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAHK HALI 

T. A. Ş. 

1 
l\limar Kemalettin Cadddesinde FAHRi KA 1DE

MIR OGI.U 

BAŞ DURAK 

: HAMDİ NüZHE1' 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz illlç ve tu· 

valet çeşit:eri satar. 

o JI ıu u··. 

•n•c L k ti 1 ılan o unur . 
.,, '" omisyona mOracaa ar 

P~~jen aha· 
• • • •• - - - - - v...-' •. ,,,.. ' 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir.O kadar zararsızdır ki: gebelere kalb ve llöbrekleri 
rahatsız ve tansiyonları Uksek olanlnra bile Doktorlar he bunu tavsi e ederler 

... 
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Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl .. 
Italyanların, bu ayın 
askeri nümayişler 

on beşinci günü büyük 
yapacakları söyleniyor 

itikatlar Macerası 
Birinci Kısım: FECl MUAMMA - 25 

sevkedilecekleri hakkında erkanı ihtiyat suhayları, nerelere 
harbiye dairelerinden şimdiden 

Çayırlıkta birçok kumluk 
yerler verdır ki burada ot 
bitmemiştir. Bunlardan biri
sinde M. Pol'un dün anlat
mış olduğu izler bili baki· 
diri Diğer birisinde de . gene 
bu izleri bulmakla beraber, 
Lüsi'oin ayakkabı izlerini 

talimat almış bulunuyorlar 
Paris 4 (Radyo) - Madam Tabiyo; Ôvr gazetesinde ki Madam Tabiyo; ltaJyan ihtiyatlarının da şimdiden nerelere 

makalesinde her ltalya 'nın gayet iyi bildiği veçbile Yu· sevk edilecekleri hakkında erkanı harbiyeden talimat al · 
goslavya ve ' Avusturya hudutlarında tahşidat yapıldığını ve 
15 Haziranda ltalyanların büyük askeri nümayişler yapa· dıklarını ve bütün erkanıharp zabitlerinin kışlaları ziyaret 

ettiklerini istihbaratına atfen bildiriyor. 
cağını yazıyor. 

; ....... . 
· de gördüm. Evet, buraya 
gelen yol üzerinde her iki 
kızın ayakkaplarının izi var· 
dır. Burada yalnız LUsi'nin 
ayakkaplarının izi vardır. 
Bunun sebebi de aşikirdır. 
Burada ancak yaimurdan 
ıonra iz kalabilir. Madlen'in 
ayak izleri yağmurla bozul
muştur! 

Zecri tedbirlerin şiddet- Necaş~,Londrada hararet 
lendirilmesi isteniyor li tezahüratla kaşılandı 

Beynelmilel milletler cemiyetine 
mOzaharet biı·liği kongresinde ka

bul edilen karar sureti 
Glaskov 3 (A.A) - Bey· 

nelmilel Milletler cemiyetine 
müzaheret federasyonu kon· 
gresi M. Hanri NolJin'in 
(Beçika) reisliği altında bir 
celsel akdetmişdir. M.Nol
lini, ltalyan • Habeş ibtilifi 
hakkında bir karar sureti 
okumuştur. 

Bu karar suretinde; Mil
letler cemiyeti azasından 

cemiyet için kabule şayan 
ııörülecek bir hal sureti bul
maları istenilmekte, · zecri 
tedbirlerin ibkaın ve şiddet
lendirilmeıi ve efkarı umn· 
miyenin hakka rucu lehine 
seferber edilmesine çalışıl
ması iltizam olunmaktadır. 

ltalyanın kazanmış olduğu 
muvafakiyeti zehirli gazlar 
kullanılmasına medyun oldu· 
ğunu kaydeden bu karar 
sureti, cihan sulhu için mil· 
letler cemiyeti otoritesinin 
temin edilmesinin ve mu 
ahedeler ahkamının nahk ol· 
duğu taahhüdlerinyerine ie· 
tirilmesininesas olduiunu 
beyan etmektedir. 

Karar ıureti, Milletler ce
miyetine dahil bulunan mil· 
letler için cemiyet azaundan 
olan bütün milletleri her 
türlü harici taarruzlara karşı 
himaye etmenin bir zaruret 
olduğu ilive eylemektedir. 

Kongre, bu karar suretini 
ittifakla kabul etmiştir. 

----------------·~·~·--~----------
iş kanunu ...... 

Don 52 madde mft· 
za kere edildi 

Ankara, 4 ( Hususi ) 
Kamutayın dünkü toplantı
sında iş kanunu layihasının 

müzakeresine başlannmıştır. 

Bu münasebetle Celil Ba· 
yar söz almış, kanun liyi
hası hakkında uzun izahat 
vermiı ve: 

- Bu kanunu çıkarmanın 
yüksek heyetinize nasib ol· 
masını tebrik ederim. 

Demiştir. Bundan sonra 
kanunun 52 maddesi müza
kere edilmiş ve bazı mad· 
deler encümene sevkedil-

lspanya'da ga· 
zeteciler 

Madrid 4 (Radyo) -Mec· 
lise devam eden gazeteci ve 
muharrirler grev yapmışlar· 
dır. Grevin sebebi, zabıta 
tarafından muharrir ve mu· 
habirlerin üzerlerinin aran· 
maaıdır. , 

Meclis Reisi M. Baryo, 
bir daha bu muamelenin te
kerrür etmiyeceğini temin 
etmiş ve grevin önüne geç
miştir. 

miştir. Meclisin bu celsesi 
çok hararetli olmuştur. Ya
rın müzakerelere devam 
olunacaktır. ____________ .,.. . .,_.~.~· ...... ----:.._------

M altcpe' de manevralur 
lstanbul 4 (Hususi) - Maltepe'de yapılan manevralar 

çok muhteşem ve heyecanh olmuştur. Manevralara tanklar, 
tayyareler, zırhlı otomobiller de iştirak etmiş, hakiki harp 
sahneleri yaratılmıştır. Manevralardan alınan neticeler mem· 
nuniyet vericidir. 

Golos'ta grev 
Paris, 3 (Radyo) - Golos amelesinin ilin ettiği grev, 

birçok bidiselere sebebiyet vermiştir. Grevciler, zabıta ile 
c çarpışmışlardar, bu çarpışmalar birkaç kitinin ölümile 
• neticelenmiştir. Dahiliye nazırı, grevciler hakkında şiddetli 

emirler vermiştir. Asayişin, bir an evvel iade edileceği 

ümid ediliyor. 

Versav'da bir kaza 
.1 

Paris, 3 (Radyo) - Versay'da bugün feci bir kamyon 
kazası olmuştur. Sür~Ue giden bir kamyon, talime çıkmış 
olan erkinı harbiye mektebi talebesinin üzerine düşmüş 
ve beş talebeyi ağır surette yaralamıştır. Bunlardan biri 
ölmüştür. Mevki kumandanı general Goro, talebenin cena· 
ıesini selimlamışhr. Şoför, derhal tevkif edilmiştir. 

imparatorun kızı, Radyo mikrofo· 
nu iJe Londra halkına teşekkllr etti 

Polis komis ~ ri sözlerini 
ııpat için cebinden birtakım 
kağıtlar çıkardı. izlerin po· 
lislerce malüm uıuJlerle ahn· 
mış şekilleri hazır olanları 
gösterdi. 

Londra 4 (Radyo) Habeş 
imparatoru dün öğleden son· 
ra Sotamton limanına vasıl 
olmuştur. Vapurda iki saat 
kalmış ve rıhtımda totJlanan 
halk tarafından alkışlanmıştır 

imparator ve oğlu, başları 

açık ve pelerin giymiş olduk· 
lan halde vapurun güverte· 
ıinden halkı selimladılar. 
Prens Abzay alafranga gi· 
yinmişti . 

Ras Kassa da jaketatay 
giymişti. 

imparator, vaP,urdan çıkın· 
ca trene binmiş ve Londraya 
hareket etmiştir. Neiüs, Lon 
dra'da da büyük bir kalaba
hk tarafından karşılanmış ve 
do;ruca Habeş sefarethane· 
sine gitmiıtir. 
Necaıi, sefarethanenin bal· 

konundan balkı selamlamış
tır. 

lmpatatorun kızı prenses 
~ıy, radyo mikrofonla lngil
tere halkına hitap etmiş 'Ve 
gösterilen hüsoükabuldan do· 

layı teşekkür eylemiştir. 
Negüs, gazetecilere vaki 

beyanatında, sok yorgun ol-

~.,il istin Arapları 

çete halinde 
- Ba~ıarafı 2 inci salıifede
ağır surette yaralıdır. 

Gazza'da 1500 metre te· 
lefon telJeri kesilmiştir. 
Bunun üzerine bütün Gazza 
lngiliz kuvvetlerile doldurul
muştur. Ve birçok da zarblı 
otomobille~ sokaklarda do· 
laşmaktadır. 

Umman'da: 
Umman Arapları Filistin

deki Arab kardeşlerinin 

istekleri oluncaya kadar 
grev yapacaklarını hükumete 
bildirmiılerdir. Ve iane top· 
hyarak Filiathı'e sıöndermiı· 
lerdir. 
Yafa'da: 

Dün Yafa' da ahali çok 
büyük bir nümayiş yapmış· 

tardır. Poliıler ahaliyi ancak 
sopalarla dağıtabilmiştir. 

Akki'ya yakın olan 11Fiyp,. 
kariyesi lniilİZ aıkerile mu
hasara edilmiştir. 

Çünkü Suriye ile Filistin 
arasında işliyen ve Yahudi
lere mevadı gıdaiye taşıyan 

kamyonlar buradan geçer· 
terken ekserisi yakilıyordu. 
Bunun üzerine polisce bu· 
rada ııka tertibat alınmııtır. 

duğunu söylemiştir . 
Londra 4 (Radyo) - Habeş 

imparatoru Deyli Telgraf 
muhabirine şu beyanatta bu· 
lunmuştur: 

" Seyahatim neticesinde 
faydalı kararlar alacağımdan 
eminim. Avrupa devletlerine 
ve Milletler Cemiyetine iti· 
madam vardar. Cenevre ka
rarlarının tatbik edilmesinde 
ise lngiJtere'ye güveniyorum. 
Milletler Cemiyetinden bu 
mes' elenin adilane bir surette 
hallini istemek bakkımızdar. 
Habeş imparatorluğu daima 
mevcuttur; Habeşistan askeri 
harekitla mahvedilemez . 
Esasen bu memleketin.hare· 
keline meıru mahiyet ver· 
mek kabil değildir. Esasen 
Habeşistan'ın cenubi garbi
sinde bir Habeı hükumeti 

vardır. Ben hareketimden 
evvel bunlara Jizımgelen ta
limatı verdim. 

Muharebeler harp kanunla-

rına göre yapılmadıfıından 
fütuhat meı'elesi mevzuu 
bahsolamız. Biz sonuna ka· 

dar dayandık. Zehirli gaz 
kullanılıncaya kadar mevkii· 

mizi muhafaza ettik. Her türlü 
fütuhatı~ reddederim. 11 

M. Royer~ 
- Siz bana genç kızların 

bunlara mümkün mertebe 
benzeyen kunduralarından 
birer çift ietiriniz, rica ede
rimi dedi. 

Maksim: 
- Bu işi siz bana hıra· 

kını:ı. Ben şimdi Royerin 
yardımı ile bunları bulur 
getiririm! Dedi. 

Maksim aalondan çıkhiı 
vakit, M. Royer ıarbaya : 

- Görüyorsunuz ya; ilk 
andan itibaren ileylemeie 
başladık. Dedi. 

- Sayenizde aziı. dostum. 
Sayenizde! 

- BirRZ da damadınııın 
sayesinde beni ihtiyar ve 
moruklaımış ve buna-nış bir 
zaptiye memuru adetmeye· 
rek hadiseden haberdar etti 

ve bana itimat ıösterdi!Ben 
pek gliç ola<:ağını ıaklamak· 

la beraber bu iıte müsbet 
bir netice elde edeceğimize 
kat'i surette eminim. 
Muammanın halline yar· 

dım edecek malumlara artık 
malikiz, ben bu işi zevkim 
namına büyük bir iftiharla 

Emin zade Ahmet ağa ve ömer 
Lntf ü vakfı miltev~lliliğinden: 
Seneliği Mevkii Cinai No. Vakfı 

81 şekerciler dükkan 56 Emin zade 
260 sandıkçılar mağaza 39· 41 " 

60 bornova dükkin 61 Ömer Lütfü 
200 salhane ev 311 " 
Yukarıda yaı.ıh akarat 10 gün müddetle açık artırmaya 

çıkarılmııtır. İhalesi 13 6 936 cumartesi günü sabahleyin 
saat 11 dedir. lıtekli olanların evkaf mlidürlüğünde topla
nan komisyona müracaatları ilin olunuı. 4-9-13 1479 

Kabasoğan ye Ali reis vakti mil
tevel li liginden: 
Seneliği Cinsi No. Mevkii Vakfı 

126 ev 16 Kabasoian Kabasoğan 
J 20 • ev 2 Ali reis Ali reis 
Yukarıda yHıh akarat 10 ırün müddetle açık artırmaya 

çıkarılmıştır. ihalesi 13·6-936 cumartesi ~Unü sabahleyin 
saat 11 dedir. istekli olanlarm evkaf mildiirlüjünde topla· 
nan komisyona mOracaatları ilin olunur. 4-9-13 1433 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Ura 

36 Yemit çarşısında 53 eski 49-51 taj oo.lu maiaza 203 
Yukarıda yazıla mağazanın bir senelik icarına haddi IAyı

kile talip zuhur etmediğinden 1-6-936 tarihinden itibaren 
10 gün müddetle uzatılmasına karar verilmiştir. Ahcı'arın 
11·6 936 perıembe rllnli saat 17 de milli eml&k mlidliriye· 
tine mtıracaatları. 1461 

yapacağımı Ve blitün Avru
pa'ya, bütün beşeriyet ve 
medeniyete muzır olan le· 
şekkülü meydana çıkarmak
taki bahtiyarlık ve zevki 
düşününüz bir kerre ! 

Bu ıırada mühendis Mak
aim, Roz ile .birlikte kızların 
birer çift kunduralarını ge· 
tirdi. 

Elde edilen izlerle bu 
kunduraların arasındaki mü
tabakatı M. Royer şarbaya 

ve diğer hazır olanlara is bat 
etti. Ve: • 

- Mes'elenin ilk safhası 
tamamen tavazzuh etti: 
Genç kızları, şuurlarına ve 
iradelerine bakim olarak bu 
izlerin bulunduğu yere ka· 
dar çektiler ve oradan da · 
Otogir'le kaçırdılar! Dedi. 

Biraz durduktan sonra 
ıunu da ilave etti: 

Devamı var 

Grev 
Paris, 4 (Radyo) - Grev 

gittikçe tevessü etmektedir. 
Şimdiye kadar kapanan 
fabrikaların adedi ikiyüıe 

baliğ' olmuıtur. 
8 milyon frankhk sipariş 

almış olan (Olida) fabrikası, 
hükümete müracaat etmiş ve 
bü ıiparişlerin ıeri lcalma
maaı için amelenin işlettiril · 
mesini istemiş ise de amele 
iı tutmaiı kabul etme
miştir. 

Anvers 
Liman amelesi işleri 

ter ketti 
Anvers 4 (Radyo) - Li· 

man amelesi, buglln iılerioi 
terketmiıler ve f grev ilin 
eylemiılerdir. Bu münaıe· 
betle limana gelen vapurla
rın hepsi, ne tahliye ve ne 
de tahmil yapabiliyorlar.HÜ· 
kiimet, bUyük anrepolları 

muhafaza altına almıştır. 

Yunanistan'da 
iki mDhim istifa 
Pariı, 3 (Radyo) - Ati· 

na'dan haber veriliyor: 
Ziraat nazırı M. Benai, 

bugiin istifasını vermiştir. 
Dahiliye nazırı M. (Skili· 

kakis), jandara.anın yeniden 
tensiki için bizzat meıgul 
olmaktadır. Nazır, bütilo 
Yunaniıtan'da umumi bir 
seyahat yapacak ve jandar· 
ma teıkilitını yarinde göre· 
rek ona göre tedbirler ala· 
caktır. 

Paris. 4 (Radyo) - Ati
na' dan haber veriliyor: 

Makedonya umumi valisi 
M.(Yalis)in istifasından sonr• 
yerine general Çivra tayio 
edilmiştir. General, andiç· 
tikten ıonra tayyare ile Ma· 
kedonya'ya hareket etmiştir. 

Badoğlio Ital}1 a'dtı 
-Baııarafı 1 inci sa/ıi/ede

general Baystroki refakatile 
Venedik sarayında biltilD 
fırka kumandanlarıDJ kabul 
etmiıtir. 

Napoli, 4 (Radyo) - Ma· 
reşal Badoglio'yu getiren 
(Arivrea) vapuru, limana gi· 
rerken büyük tezabllratl• 
karıılanmışhr. Veliahd, refi· 
kaaile beraber vapura ııide· 
rek Mareııli karıılamııtır. 

d 


