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ln«Yiliz - ltalyan Gerginliği 
Fiab (100) Para 

Artıyor 
=- ~ ~·-
NecaşiıiiÖ, dünya matbuatına verdiği Japonya Prens Pol ve M. 

mülakat mühim akisler yaptı Harbiye nazırı Benes Bülires'te 
Mançu ri 'yi teftiş . , 

H,aheş milleti barb istemedi, kendisine vaki d k e ece Yarın askeri geçit resmi yapılacak. 
taarruzıı tlefetmeğe çalıştı fakat.. lstanbul, s ( Hususi ) d I 

·--
... Lon'd ra, 5 
( Radyo)--=-· 
Habeş impa· 
ratorunuo, Ha· 
beşistan'1n bu
ra seferetha
nesinde bütün 
dünya matbu
at mümessille
rine verdiği 
ınülakat, ge· 
rek burada ve 
gerekse Avru
pa siyasal çe· 
venlerinde ve 
bilhassa Ce
nevre' de bü· 
Yük bir tesir 
uyandırmıştır. 

Gazeteler, bu 
tnü 1 ak atın 
uya a dırdı ğ ı 
akislerden ba- ~ecaşi · 
hisle uzun makaleler yazı· lerlmlzl ve mOd11fsısız halin· 

Yorlar. 
Loodra 4 (lhdyo) - llabe 

şl lan imparatoru Halle Selll'!l 
Ye gezetectlerl kabol ederek 

bir b~yaıınam., okumuşlar. Hu 
b .. yatJnameıte ezcQmle der.ili 

yor lı.i: 

mur,ı mabveut, 8P.yoelmlltl mu· 

ahedelerle rumeo glrlftlen ta · 

ıbblitlere, mukavelelere bıf;la 

lığımız vardır. Bu muıhedelerl" 

1 tlnat ederek hakkımızı alaca · 
gımızdan rmio buluouyoruz, 

sulhun ve hakkım ı z • rı ladrslnl 

Mü tevil ıneuılckeılmlze g"l ftıtl)oruz Cılıııo Eu lbüuüo mu 

di, iyt tılllibları momıo kuvHt hafızı bulunun mllh~llr.r crml· 

--------~----..-···~·~ 

Şuşning· Mussolini müla-
katına önem veriyorlar 

~------.... -·~------~-
1 ki başvekil, bugün t\1ussolininin 

doğduğu yerde konuşacaklarmış 
Bu mülakata büyük ehem· 

miyet atfolunuyor. 

1. l\f u olini 

t Ronıa, S (Radyo) - Avus· 
~tya başbakanı Müsyü Şuş· 

lllng il M k' 
lllül"k c ussolini arasında ı 
FJ a ~tırı, bugün ve yahud 

oretın 'd w sö 1 . a a vukubulacagı 
~ tnıyor, 

Mu •z.ı oıabafil; mülakatın, 
8•olin" · olan (R 1 oın kendi kasabası 

bey omana) da olacağını 
•n ediyorlar. 

Viyana, 4 (A.A) - Avus· 
turya hükumetinin Habsburg 
hanedanının tekrar saltanat 
makamrna getirilmesi ıçın 
ecnebi devletlerle müzakere· 
lerde bulunacağına dair olan 
haberler resmi surette tekzib 
edilmektedir. Siyasi mahafil 
M. Şuşning ile M. Musooli-
oi'nin Avrupa'da halihazırda 
mevcud olan mes'ele)er hak· 
kıncla görüşeceğini bu gö· 
rüşmeler esnasında Habsburg 
saltanatının iadesi hususunun 
mevzuu babsolmadığını çün
kü bunun guoun 1Des'elesi 
olmadığını beyan etmekle· 

dirler. 

Yabudi'ler 
Filistin'den tekraı· 
Selarıiğe döndüler 
lstanbul, 5 (Hususi) - Se

lanik'ten bildirildiğine göre, 
Filistin' e gitmiş olan Yabadi-

1 tekrar buraya dönmüş· 
er, d'kl · 
erdir. Bunların ver ı erı 
haberlere bakılırsa, pek. çok 
Yabudi'Jer filistin'den hıcret 
etmek üzeredirler. 

J Ya harbiye nazarı ge üç ev et reisini il göri\şmele-
yetloe gQveohamz. Ooı hl apon -

neral (Teroı), bu yakınlarda • b 
mateızlık ve kayıteızlıl:. göeter· 

me~e kimse moktedir değildir. 

bütün Mançuri'de bir teftit rıne e emmiyet Veriliyor 
yapmağa karar vermiştir. 
Alakadarların verdikleri ma-

Çnokn beyndmllr.1 muknele· himata göre, japonya'nt':I 
ler hükOmlerl tarblk edl!m,.1.se askeri hazırlıkları, çok geniş 
ko·Het, hıklLı galebe çalar. mikyastadır. 

...... ~···~-------~~----
A. Saroçekildi, yeni kabi-
neyi M. Blum teşkil etti 

---~~---~~·4-~-----------
M. Edva-ı: Heryo, büyük bir ekseri· 
yetle Jlarlamento riyasetine seçildi . 

M. Blum çaııtasız başvekildir 
Paris 5 (Radyo) - Baş· 

bakan M. Alber Saro, dün 
öğleden sonra Eliza sarayı
na gitmiş ve Reisicumhur 
Müsyü Alber Lebrun 
tarafından kabul edilerek 

Delbuş Hariciye Nazıra, M. 

Salca Goro Dahiliye Naı.m, 

M. Edvar Daladiye Milli mü· 

dafaa nazırı, M. Çobak De· 

· niı Nazırı M. Piyer Kut Ha· 

va Nazırı, M. Veosa Oriyol 

Finans Nazırı, M. Luba Me· 

BGkre 'te harif'iye 

lst'anbul, 6 {Husuıi muha • 
birimizde~) - Çekoslovakya 
reiıicumburu M. Benes ile 
Yugo!llavya saltanat naibi 
Prens Pol Romanya'ya gel· 

mitlerdir. lki devlet reisi 

Romanya kralı KaroJ'un mi· 
safiridirler. 

nezareti binası 

Siyasal çevenlerde söylen
diğine göre, Kral Karol, 
Prens Pol ve M. Benes kü
çük itilaf vaziyetini görllşe
cekler, beynelmilel siyasi 
durumu gözden geçirecek
lerdir. Siyasal mabafilde bu 
görüımelere ehemmiyet ve· 
rilmektedir. 

sai Nazm, M. Pol Basti Ti- J • ıı 
caret Nazırı, M. Mooe Ziraat ngı ere Yarın Katreçaoi sarayı 

meydanında büyük bir askeri 

M. Alber Saro 
saat 17 ye kadar konuşmuş· 
tur. fv1üsyü Alber Saro, par· 
Jimento riyasetine Müsyü 
Heryo'nun, büyü~ bir ekse· 
riyetle seçildiğini Müsyü 

Lebrun'a bildirmiş ve kabi· 

nesinin istif asını vermiştir. 

Bunu müteakib, Müsyü 

Nazırı, M. Riviyer Pansiyon . M I ' J 1 
Nazırı, M. Spioyas Milli ik· OD rO ya ( e ege 

geçit resmi yapılacak ve 
krahn misafirleri tarafından 
takib edilecektir. 

tisat Nazırı, M. Mote Müs· göndermeğe hazır -0-h-.m-p_i_y_a_t_la_r_· 
3
-

temlekat Nazırı, M. Kadoş L d 5 (R d ) H . on ra, a yo - a- I . k 
Nafıa Nazm, M. Selye Po~ta riciye nezareti, Türkiyt. Dış ştıra etmemeğe 
Telgraf ve Telefon Na.!!!.!!. işleri Bakanhğına gönder· karar verdiler 
M. Redikar Adliye Naım, diği bir mektupta, boğazlar lstanbul, 5 (Hususi) - lı· 

M. Taso Deniz Ticaret Na· mes'elesini konuşacak olan panya spor teşkilatı, Ber· 
zm, Madam Jülyut Küri Sıh· (Montro) konferansına mu· lin'de yapalacak olan olim· 
biye N · rabhas iÖndermeğe hazır piyat oyunlanoa iştirak et· 

azın. ld v b'ld. · k 
Y k d N 1 d 

o ugunu t armıştir. memeğe arar vermiştir. 
u arı a azar ar an baş· r·-----------·----------

ka müsteşarlar da vardar. 1 __ ( Ulusal Birlik ) e Göre -- 1 
Bunlar arasında üç de kadın ./ 
mevcuttur. 

M. Daladiye, Başvekil mu· 

avialiğini de deruhte etmiştir --····-···--
Şahı 

3 köylü gazete okuyordu 
Hisar camiinin dibinde, alaturka bir çerçeve içindeyim: 

Heryo da Eliza sarayına Uulgaristan'a gidiyor 
gelmiş ve biraz sonra M. 
Leon Blum saraya davet 
edilerek kabine teşkiline" 

.memur edilmiştir. M. Leon 
Blum, Akşama kadar arka· 
daşlarını seçmiştir Müteaki· 
ben Eliza sarayına •giderek 
kabin eyi Reisicumhura tak· 
tim etmiştir, yarın da par· 
Jamentoda beya~namesioi 
okuyacaktır. M. Leon Blu· 
mun, itimad reyi almak hu· 
susunda zorluk çekmiyeceği 
söyleniyorsa da vaziyet be· 
nüz belli değildir. 

Ağaçların gölgeliğine tenteler gerilmiş. Etrafta kitapçı 
dükkanları, takımcılar, burdevatçılar, rengarenk çiçek sak
sıları .• Üç köylü oturmuş, biri elindeki gazeteyi okuyor, 
diğer ikisi dinliyor : 

- Radikal Sosyalistler .. 

Yeni kabine şu şekilde te· 
ıekkül etmiştir: Doktor .::ı Şabt 

M. Leon Blum, çantasız baş lstanbul 5 (Hususi) - (Deyli 
vekil, Sosyalist M. Pol F or, Telgraf) gazetesinin verdiği 
Devlet Nazırı, Radikal Sos· bir habere göre, Almanya 
yaliıt M. Kamil Şutan, Dev· Finans bakanı doktor Şaht, 
let Nazırı, M. Pol Bonkur, bu ayın 12 sinde Sofya'da 
Devlet Nazın ve Uluslar sos· bulunacaktır. Bu seyahata 
yeteıiade daimi iza, M. lvoa büyük ehemmiyet atfoluauyor. 

- Geç aiam, geç. 
- Zecri tedbirler .. 

Onu da bırak . 
- tiabeş imparatoru diyormuş ki.; 
- Onu da duyduk . 
- Konsey 16 Haziranda. 
- Glk dedik arbk konseye de, monseye de .. 
- Buğday fiah bu yıl .. 
- . Aman oku!. Oku bakalım, ne var ? 
Ve sade kulak kesilmiı, dinliyorlar .. Bundan sonra Avus· 

turya mes'elesi, Filistin mes'elesi, bir tarafa ahhyor • 
- Vergiler hakkında .. 
- iyi oku Allah aıkıoa şunu da ! 
Ve biri okuyor, onlar dikkatle dinlemekte. Mektep ihti-

yacını da okudular. Tütün hakkındaki malumata da ebem· 
miyet verdiler. "Köy yolları., deyince birşeyler konuştular, 
mubtar.ı çekiştirdiler ve kalktılar, gittiler .. 

Bütiln bunlar yarım saat sürmedi. Şunu anladım ki, her• 
kes kendisi ile meşgul ve köylü, ekmeğini, buğdayını, ver· 
gisini, yolunu, muhtarını düşünmekten başka biç birşey dil· 
şünmiyor. Bugünkü hakiki vaziyet budur. Ne Radikaller, 
madikıller, ne Necaşi, mecaşi, ne de Avusturya, mavustur· 
yal. Hepsine; "geç ağam; geç,. diyorlar .. 

GÖKÇE 
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IM_a~~ _Kız~l Lok~~:Ri~tiyaç 
Pariste 

bir 
vukua gelen 

aile faciası 
Cinai Romao Nakili: KAMI ORAL • . . . •- • --

rı.• _ 139 _ -. lkı ınsanın veya cemıye· B b ğ l Jd A · k k ld T Jh ~ k"' .., tin medeni seviyesini ölç- a a o tı ö ü. na iZ urları ı. 
o IJ 3 10 adamı, IJind'Ji Prens mek için onlarda lüks listesi Havagazı musluiYunu acaba kim açtı? 
r· fj d k d. . . iJe ihtiyaç listesinin nerede r" 

a 11 JU 30 en ISJ De OD hın frank başlayıp nereye kadar uzan· Paris 'te J an Jores cadde-· ı J d v h k ı· · · sinde bir evde• feci bir VCf'J uigw ini gö o .. t ıglnl mu a eme etme ısınız. 
r DCe Ş8ŞI 1 ffiJŞ 1.. Çünkü nihayet iptidai ihti- hadise olmuştur. Burada 

Piyedoş, herifi prensin . Gelen adam, MüsyU Anri yaç doyacak kadar yemek, oturan otuz yaşında Jorj 
ııezdine ithal eyledikten (veya Hindli prens) in yü- dış tesirlerden zarar iÖr- Gaspar 'ın karuı ve iki ço· 
sonra kendisine "mütebessi· ıüne manah bir bakış fırlat- miyecek kadttr giyinmek çuiu vardır. Haftada betyüz 
ma~e hareket ediniz!., Diye tıktan sonra: ve çatı altına girmekten frank kadar bir para kaza· 
ttfslr olunacak manidar bir - Benim • şu berbad ibarettir. ' Böyle bir iptidai, nıyor. Karı · koca çok iyi geçi· 
naz~r ~tf.ederek öbür odaya kıyafetime . bakarak, en bundan fazla her şeyi lllks oiyorlar. Aralarında kavga. 
çekıJmııtı. Likin adam ise, ufak bir masrafa bile sayabilir. gürültü olduğu ititHme-
boğuk bir ıes ve Almanlara tahammülüm olmadığı ka- Bir garb medenisi için miştir. 
mahsus bir şive ile dedi ki: naatini besliyorsanız, bu yalnız bu ihtiyaçları tatmin Geçen hafta biitün bu 

. - Pre~s hanetJeril Is- husuıta aldandığınızı timdi- haline dOşmek ise, ölüm aile hava gazı ile zehirlen· 
mım HoJç dur. Müsyü Tolbi- den arzedebilirim. Filhakika, kadar acldır. Onun için, mittir. Baba ile oğlu ölmüş, 
yak tarafından gönderildim. üstüm başım, böyle bir onda sıcak sulu hamam oda· kadınla kızın nakledikleri 

Müsyü Anri, prenslere zan verecek surette ise de sı bir ihtiyaçtır: Lüks, onun hu.tanede güçlükle canları 
mahsus bir vuzuh ile cevab bu bal, fakrımdan değil, mermerJisi, zengin fayanslısı, kurtarılaMlmiştir. 

-Evet Jfiliyorum,oturunuz. 
verdi: Polisin yaptıgv ı tahkikat o yolda giyinmeği, kendi pahalısıdır. Döşeli, rahat ev 

Müsyü Holç, koJtukJardan 
birisinin üzerine oturdu. 
Şimşir ağacından mamul en
fiye tabakasından bir çekim 
enfiye çıkararak çektikten 
sonra damalı bir mendili 
burnuna tutub şiddetli bir 
gürültü ile sümkürdü ve 
sonra: • 

f t . · · d h henüz hiçbir netice verme· men aa ım ıçın 8 a uygun bir ihtiyaç, konak ve saray 
b ı d ~ d d z· v mi41tir. Bunları iJk görenler u un ugum an ır. ıra eger Jükstür. Y 

41ık giyinmiş olsaydım, her· sorguya çekilmiş ve ifadeleri 
y Deniz sporu bir ihtiyaç, yat B ı d b. · 
kes benim bu işlerle meş- alınmıştır. un ar an m 

bir lülutür. Kıravatına kadar J d · · gul . olduğuma inanmazdı. şöy e emıştır: 
giyiomek bir ihtiyaç, onların K k d ü "l" Böyle tuhaf bir kıyafetle - apı ar a an s rgu u 

gezmekliğim, yüksek aileler son modası, azı ve kıymetlisi idi. iki kanat arasına bir 
nezdinde, asarıatika taharri· lükstür. Düz yol, nefes ala- demir sokarak zorlayıp aç· 
yatile meşgul olduğum fik· cak bahçe, arasıra rast ge· tım. Yanımda daha iki kişi 

rını verir, ben, filhakika leceği heykel hepsi garplı vardı. içeriye girer girmez pen· 
zengin değilsem de, fakir!de ihtiyaçlarıdır. Masası üstün- cereleri açtık. Müthiş bir gaz 
değilim. ilk masarif için si:ı- de bahar çiçeklerini koyduğu her tarafı doldurmuştu. Gaz 
den bir miktar para iste- musluğunu kapadık. Gaspar 

düımüttü. Oğlu yatakta 
uyuyor gibiydi. Karısı da 
sırtüstü yatıyordu .. 

Bayan Gaıpar'ın kardeıi 
ve kız kardeıi de sorguya 
çekildiler. Bunlar eniıteleri 
ile ablaları arasında hiçbir 
zama ıu ıızmadıtını anlattı
lar. Yalnız ölen Gaspar'ın 

kardeşi polis kom!serine, 
gizli olarak, kadının hayatı
nın tetkik edilmesini tavsiye 
etti. Bu söz kadının serbest 
bir tekilde Y•tadığını ima 
ediyordu. , 

Hastanede kendine gelmiş 

olan kadın, bidisenin nasıl 

olduğunu bir türlü izah 

edemiyordu. Kayınının ıözleri 

kendisine anlatılınca hayretle 
dedi ki: 

· - Yalan söylüyor, iftira 

ediyor. Beni herkes tanır. 

Yalnı~ kendisi beni aldatmak 

iıtemiıti de reddetmiıtim. 

Şimdi intikam almayı dütil· 
nü yor. 

Tahkikat henüz ortaya 
hakiki bir iz koyamamııtır. 

- Müyü Tolbiyak arzunuz 
hakkında bendenize malü
mat verdi. Gaybu ıiyet eden 
adamJarJa varisleri buJunmı
yan mirHların varislerini ta
harri eylemekte ihtisasım 
vardır. Bu bapta, hilafı me
mul ve intizar, pek çok mu
vafakiyetJer ihtasife büyük 

vazo bir ihtiyaçtır. Lüks olan 
mekliğime gelince, bu·, be- sırtüstll yere uzanmış ellerini 
nim için bir prens~p mea'e- ser nebatları ile süslü, kıy- göğİll üzerine götü_rmüştü. lzmir vakıflar direktörlüğünde 

bir şöhret kazanmışımdır. Sizin 
bana havale edeceğiniz hu· 
ıusta dahi yakında muva· 
fak olarak binbaşı Osilva· 
nın varisleri hakkında icra· 
aını tasavvur buyurduğunu:ı 
Keremkirane muamelenin 
busulune hizmet edebilece· 
ğimi 'kuvvetle ümid etmek· 
teyim. 

Müsyü Anri, gelen adamı 
uzun uzadıya tetkike vakit 
bulmak için sözü uzatmak 

istiyordu. Bunun için dedi ki: 

- Evet, bu bapta fevkal· 
ide meharet sahibi olduğu
nuzu bana haber verdiler. 

Perişan kıyafetli adam, bu 
ıefer daha yüksekten atmağa 
baıJadı ve sonra : 
- Bendeniz, herhangi bir 

işte açıkça konuşmağı seven 
bir adamım. Binaenaleyh, 
şunu size arzedeyim ki, bu 
iş ~atı asilanelerine bahalıya 
mal olacaktır. Zira icra edi
lecek taharri~at için birçok 
para sarfetmek iktiza ede
ceği gibi, bir takım evrakı 
resmiyenin elde edilmesi de 
külJiyetJi paralara mütevak
kıftır. Buodan başka araş· 
tırmalar için vasıta ittihaz 
edilecek olan adamlar da bir 
çok paralar isterler. 

Ahiren, Müsyü (Ruje) 
adında bir adamın varisle
rini bulmak için gerek 
Fransa'da ve gerek diğer 
memleketlerde bulunan (Ru
je) isimli adamların nüfus 
kuyudatını birer birer yok
latmağa mecbur oldum. Bu 
iş içio vukubulan masrafların 
hepsini, varisleri bulmak İs· 
tiyenler tediye etmişlerdir. 

Müsyü Aori, herifin elinde 
tuttuğu yağlı şapkaya baka
rak biraz ciddi bir tavırla: 

- Orasının böyle oJaca
iını takdir ederim dedi. 

ı ucııu9 .... • 

)esidir. Ben müşterilerimi mettar vazolardır. Bir mem- Küçük kızı da onun üzerine 
böyle ahştırmışımdır. lekette medeniyet halini ih- •. •. • 
Müsyü Anri, gelen adamın tiyaçların çokluğu gösterir : 30 sene zarfında 

sözlerine karşı biraz gülüm- Temaşa ekmek gibi bir ih- . 
sedi ve sonra da: tiyaçtırt Bir memleket, an· Hiçbir hadise olmamış! 

- Canım kavga edecek cak bu ihtiyaçlar artarak, Anglo • Saksonlar daima 
değiliz. Ben, sizin:istediğiniz hayat ve kazanç zevkini el· rekor yapmak için büyn)l bir 
parayı vermekten imtina et- de eder ve her türlü endüs- hıra duyarlar. Hatta bunla· 

d. k' b 1 b .. triye refah veren iç pazarı rı• arasında .. rekor ıehirleri,, me ım ı, un arı ana soy- ı .. d .. 
vucu a getırır. de vardır . 

lemekte hakkınız olsun! . . E~sa· . Hayat, sayısız ihtiyaçlar1n Dünya ylizünde serserisi en 
sen Müıyü Tolbiyak, peşinen tatmini aavaşı olduğu za- çok olan, bu bakımdan bir 
bir miktar para istiyeceğinizi mandır ki kahvede pinekli· rekor sahibi bulunan ıehir 
daha evvel bana söylemişti. yen adam, esniyen delikanlı, Şikagodur. Buna kartı ser· 
Pejmürde kıyafetli adam, hafta da iki saat çalışan seriıi en az olan da lngilte· 

Babur hakiminin söyledikle- kanaatJi , ıarkhyı görmez re'de Kent viliyetindeki Si· 
olursunuz. Kanaat, artık, hingburn ıehridir. rini dikkatle dinliyordu. Ba· 

hur hakimi sözünü bitirince 
gelen adam: 

- Falıı:at - dedi· zatıaliniz 
bizim lisanımı:ıla pek güzel 
konuşuyorsunuz . 

Hind'Ji prens, karşısındakine 
dikkatle baktı ve sonra: 

- Ne için konuımıyacak· 
mışım! Küçük yaşımdanberi 
bu lisanı kullanıyorum. Pon· 
dişeri ayaletinde Fransızlar· 
dan başka biç kimse ile 
görüşmediğim için Fransız· 

cayı bilir.im. Lakin biz gene 
kendi işimize bakalım. 

Dedi ve oturduğu sedirin 
yastıklarından birini kaldı

rarak bir paket bankanot 
aldı ve dediki: 

mahrumiyet manasına gel· Baranın nlifuıu otuz bine 
mez: ihtiyaçlarını basit •e varıyor. Fakat 26 yıldanberi 
Ul:UZ olarak tatmin etmeğe en kflçilk bir cürüm yapan 
razı olmak manasına · gelir. bile ıörOlmemiı, polis tevkif 
Mahrumiyet, mutlaka, bir edecek adam bulamamıflır. 
fedakirJıktır; onu normal O kadar ki az çok para ce· 
hayat tartları içinde iste· zaaına çarptırılacak· bir ada· 
mek bile doğru olmaz. ma bile raıt gelinmemiıtir. 

* * Belediye reisi bu ıehrin .. na· 
~---------------------s t J k p • mus rekoru ,, na elinde tut· 

a 1 1 
. ıyano muı olmasile iftihar ediyordu. 

Alman marka kuyruklu Likin nasılsa son günlerde 
bir Piyano satılıktır. nazardeydi. Sokakta bir aar· 

Fazla malümat için 2776 hoı yakalandı ve adam bu 
numaraya telefon edilme- •uçundan dolayı beş ŞiJin 
lidir. para cezasına çarptmldı. 

Seneliii Vakfı Mevkii No. Ci 
40 karataı meacidi sandıkçılar 39-40 
50 peksimetçi İbrahim kestelli c. 67-69 
96 bacı mahmut auman zade 28-1 

200 kaplan muıtafa yemit çarıısı 43-40 
36 merdivenli osman zade 44-1 
32 aımalı mescit asmalı meacit 207 

26 " " " " 2 
180 hisar kemeraltı 254 
125 ,, yorgancılar 13 
144 ;, hisar mey. 74 
250 " ,, " 12-14 
200 " ikinci bel. 4 
280 ,, birinci bel. tS 
48 ,, samancı ı. 11 

144 ,, biıar meydanı 84 
145 " " " 92 
72 ,, palancılar 6 

280 ,, birinci beledi. 13 
84 hayrettin p. baıan hoca 7-9 
72 köpr611i f. yol bedeıtanı 39 

400 " " 34 
300 aalepçioğlu kemeraltı 40 

200 " " 30 
72 " " 46-5 

120 m. bacı bHir biaar önli 11 
120 yakup bey ,, 28 
250 ıehri bedri baımahane 265-267 
36 kanlı mescit fenerci 13 
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60 rumkuı uzun yol 90 ' 

84 " " 86 -
84 pazaryeri at pazarı 3 ~ 

- ilk masraflara medar 
olmak üzere ıize on bin 
frank verilse kafimidir? 

Yukarıda ne•i numaralı yaıılı akaratın mayıs ıootJI 
kadar olan icarları on riln mllddetle açık artırmaya ~ 
rılmııtır. ihalesi 5·6·936 cuma g&nll ıaat 15 dedir. lı 
olanlar ıeraiti anlamak llzere her ıün vakıflar varida~ ~ 
murlutuna ve ihalesi içinde o glin ve o ıaatte vakJP':. 
direktörJOğünde toplanacak komisyona mllracaatları il 

Bu hafta iki büyük tilm birden olunur. 26-30-5 1358 

1
. B .. ı k 1 ,llllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 

ra~:1::a~d;e~di~nün'eoaka· oy e ızunutu ur mu 5 Türk Hava Kurumu 
. - irade zatı asilanelerinin Bitmemiş Senfoni filminin dtlhi rejisôrft VILLI FÖRS• ~ B.. . . k p• 

dır. Verdiğiniz para bittiği . ınn bizuı temsı.·ı ettiği b•ftyftk operet === uyu ıyangosu 
zaman, bu paranın nerelere H 
::~i:.ilmi,olduğu•0 bildir•- 2- Esrareng_ız ane ! 21 inci ıertib bilelleri .. ı.ı.yo• 

Bu paralar biterc;\e bir Onnyacn me~hur ,aheser film -===== 2 ini keşide 11 Haziran 936 dadır. 
muvaf akiyet elde edilmezse, A M • k • 1 k • k Ö ) BOyllk ikramiye 30,000 lira mftkAfat 20,oo" 
o vakit bir miktar daha ih· yrıca : I l can I arı at . r er = liradır. Ayrıca 15,000, 12,000 ve 10,000 1it1• 

san buyurursunuz. .., l • 16 19 30 E · h 17 30 = lık bOyOk ikramiyelf"r de vardır. 
Mu"syu- Anrı', heman.· ~e3DS Saat erı• . ' - sarb~renkgız anel, ' ? = .., 

• 21,15 Boyle ır ız unutu ur mu - Jfl• 
- Orası kolaydır, siz Cumartesi, Pazar ( Böyle bir kız unutulur mu? ) ~ Biletler hllkBmet önllndeki direkt3r 

şimdilik şu oo bin fraoğı filmi ile saat 14 te batlar ~ girşesinde ve hilBmum bayilerde satıh,; 
alınız da. Fiatlar: 15 - 20 · 30 kuruttur 

- Arkasıva1 -
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ı;; .. ~. i~inci içra memurlu:-· Jzmir 1 nci icra memurlu· 1 N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentası Olivier ve şürekii· 
fıTundkan ; ğu;~;D~orçtan dolayı hacze- vv. F. H. Van ROYAL NEERLANDAIS için ikinci Kordok a Ta:ıhmiJ SJ l~imited vapur 

a simi kabil bulunmama- KUMPANYASI ve Tahliye tir eti ,~inası 
sından aablarak şüyuun iza- dilen 800 lira kıymetli ka- ()er Zee " HERMES ., vapuru 31 arkaıında FRATELLI ;.,PER-
leıine karar verilen Izmir Eş· sasız Şevrole markalı kam- b ki k 

1 
CO vapur acentaaına müra-

f Mayısta e enme te 0 up caat edilmesi rica olunur. re paıa birinci Sultaniye ma- yonu 2 nci açık arhrmaaı & Co k ü hl' d 

acentası 
Ceodeli Han. Birinci kor.ı 

b • yü ün ta ıye en sonra Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
ailesi Kardiçah ıok,.ğında 8 6 936 pazartesi günü ıaat DEUTSCHE LEVANTE LıNIE BURGAS, VARNA ve KÖS-

don. Tel . 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD, 

kain ıağı bacı Mustafa evi, 14 te 1 nci kordonda ileri "SAMOS" vapuru 8 hazi- TENCE limanlarına hareket 

bıolu hususi yol, arkası gene garajının arka tarafındaki randa bekleniyor, 13 hazi- edecektir. 
acı Muıtafa evi önü çıkmaz rana kadar ANVERS, ROT- " ORESTES ., vapuru 31 

sokak ·ııe mahdut 20 numa• 2 nci kordon meydanında E D 
1 1.ı· 1 1 T R AM, HAMBURG ve MayJSta beklenmekte olup 

rah 800 ıı·ra kıymeti muham- aahlacaktır. steK ı o an arın BREMEN . . ··kı· k ı 
'açın yu ıyece tir. ıc yükünü tahliyeden sonra 

llleneli hane ayni sokakt şartnameyi g6rmek için dai- .. GALILEA " vapuru 22 6-6 936 da ANVERS, ROT-
lcaio 112'1 hacı Mustafa, solu remize ve komisyonu görmek haziranda beklenilmekte ve TERDAM, AMSTERDAM 
ve arkası Giritli Osman ev- üzer..: garaja müracaatları 27 hazirana kadar ANVERS, ve HAMBURG limanları için 
leri ve önil umumi yol ile ROTTERDAM HAMBURG ilan olunur. • yük alacaktır. 

Ali .Rıza 
Miicellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

Not: V urut taribleri v 

vapurların iıiınlori ÜJ6rine 
deR-işikliklerden mea'uliye\ 
kabul edilmez. 

'' OPORTO " vapuru 20 
mayıs LONDRA, HUL va 
ANVERS'ten gelip yük ÇIT 

karacaktır. 

lllabdut 14 numaralı 1000 ve BREMEN limanlara için "HERMES,. vapuru 15-6-36 
Hra kıy"Ueti muhammeneli Satı 1ı k motör yük alacaktır. da gelip 20.6.36 da • çıkaracaktır. 
hane gene ayni sokakta kiin "TINOS., vapuru 7 hazi- ANVERS, ROTTERDAM, 1ıiiiiii ... lllii•ııııiliı-.-aa;-1mmı_IEll _______ ... 

"FLAMINIAN .. vapuru 22 
mayıs LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan ielip yük No. 34 

Baiı umumi yol, solu ve ar- 12 beygirkuvetinde (Dizel) randa bekleniyor, HAM- AMSTERDAM ve HAM- [ • y • • • t 
kası hacı Mustafa evi önü markalı az kullanılmış bir BURG ve ANVERS'ten yük Zlfl]f Uil men su a ] 

BURG limanları için yük ._.. çıkmaz sokak ile mahdut 18 ..,otör satılıktır. Taliplerin çıkaracaktır. alacaktır. t ş • k 
numarah 800 lira kıymeti idarehanemize müracaatları AMERICAN EXPORT STE- SVENSKA ORİENT u·. I" r r ' e 
tnuhammeneli hane ve gene ilan olunur. AMSHIP BORPOATION 1 fNIEN '-. • • . ' 

ayni sokakta kiiin sağı Gi- l•·-~~~~111!!'-1-•• NEVYORK "VIKINGLAND" motörü AL A Jl(NA R K ui\ıl AŞ 

• • 
l 1 

ritli Osman evi, solu umumi 0 0 K T 0 R "EXCHANGE" vapuru 15 28 8 36 da ROTERDAM, l ll JI 
Y 1 k M t f · ·• u- haziranda bekleniyor. NEV- · • 
o. ar ası us a a evı, on Ali Agah HAMBURG, BREMEN (doğ- f' A BR 1 KAS 1 - ı ·ı hd t 27 YORK için yük alacaktır. umumı yo ı e mu u · ru) COPENHAGE, DANT- ... 

b 1 2500 1• k t• Çocuk Hastalıkları SERViCE MARITIM 
umara 

1 ıra ıyme ı Mütehassısı ZIG, GDYNIA, GOTE· Tnrafmdaıı mevsim dolayısilc yenı çıkardığı 
rnuhammeneli hane açık ar- ROUMAIN BURG OSLO ve ISKANDI· kumaı;ılar·. ''-inci RP-Vler Sokağı /\' 68 BUGAREST " brma ile sahlıgw a çıkarılmıştır -.; · 

Telefon 3452 . "DUROSTOR .. vapuru lO NAVYA limanları için yük 
Birinci artırma 6·7-936 pa- ----------- "- alacaktır. 

b etmiş ad ve itibar olunurlar. ;uaziranda bekleniyor. KÖS-
zarteıi günü saat on eşte TENCE, SULINA, GALATZ " NORDLAND " motörü 
ikinci artırması da 22· 7-936 5 - Tayin edilen zaman- ve GALATZ aktarması J 5-6-36 da gelip ROTTER-
çarşamba günü saat on beşte da gayri menkul üç defa BELGRAD, BUDAPEST, DAM, HAMBURG, BRE-
lzmir ikinci icra memurluğu bağrıldıktan sonra çok artı- BRATISLAVA, VIY ANA MEN, COPENHAGE, DANT-e 

1 d rana ihal ! edilir. Ancak ar- ı 
sa onun a yapılacalrhr. için yük kabul edecektir. ZIG, GOTEBURG, OSLO 

1 - işbu gayri menkulun tırma bedeli muhammen kıy· DEN NORSKE MİDDEL-
t . ü d tmı·c beşini ve ISKANDINAVY A liman-arhrma şartnamesi me ın Y z e ye Y HASLINJE (D-S. A·S 

tarihinden itibaren 936-51 bulmazsa en çok artıranın SPANKELINJEN) ları için yük alacaktır. 
numara ile ikinci icra dai- taahhüdü baki kalmak üzere OSLO " BIRKALAND " motörü 
resinin muayyen numrasıoda Bllırma 00 beş gün daha "SAN ANDRES,, motörü 29 6·36 da gelip ROTTER-
h k · ·· b·ı · · · temdit ve on beşinci günü DAM HAMBURG BRE er esın gore 1 mesı ıçın 19 haziranda bekleniyor. IS- • ' -

kt lı- d 1 1 J ayni aaatte yapılacak artır- MEN COPENHAGE DAN açı ır. an ayazı ı o an ar- KENDERIYE, HAYFA, Dl- ' ' -
dan fazla malümat almak mada en çok artırana ihale TZIG, GDYNIA, GOTE-
istiyenler, işbu şartnameye edilir. EPPE ve NORVEÇ limanları BURG, OSLO ve ISKAN-

ve 936-51 dosya numarasile 6 - Gayri menkuf ken· için yük kabul edecektir. DINAVYA limanları için 
memuriyetimize müracaat el· disine ihale olunan kimse "Vapurların isimleri, gel- yük alacaktır. 
melidir. derhal veya verilen mühlet me tarihleri ve navlun tari- SERViCE MARITIM 

2 - Artırmaya iştirak için içinde parayı vermezse ihale feJeri hakkında bir taahhüde ROUMAIN 
yukarıda yazılı kıymetin karan fesholunarak kendi- girişilmez." 
yüzde 7,5 nisbetinde pey sinden evvel en yüksek tek- Birinci Kordon, telefon 
veya milli bir bankanın te- lifte bulunan kimse arzetmiş No. 2007- 2008 
minat mektubu tevdi edile- olduğu bedelle almağa razı r -, 
cektir. 024) olursa ona, razı olmazsa, Jht • t S b ) 

3 Ipotek sahibi alacak- veya bulunmazsa hemen OD ıya ll ay arı 
lılarla diğer alacaklıların ve beş gün müddetle artırmaya Ve askeri Memurlar 
İrtifak h kk h' ı · · çıkarılıp en rok artırana a ı sa ıp erının T Yoklaması 
gayri menkul üzerindeki ihale edilir. iki ihale arasın-
baklarını hususile faiz ve deki fark ~e geçen günler İzmir askerlik eubcıılodeo: 
masrafa dair olan iddialarını için yüzde beşten hesap 1 - l · lhzlran 936 gftoQn 
işbu ilin tarihinden itibaren olunacak faiz ve diğer za· den 30 Baılran 936 gtıntıne 
yirmi gün içinde evrakı rarlar ayrıca hükme hacet kadar lzmlr Hkerllk eub~sio 

- b' ı ·ı b' J'k kalmaksızın memuriyetimizce mus ıte era e ır ı te memu· de kayııh yerli •e yabancı 
· · · b.ld 1 · · alıcıdan tahsil olunur. Mad-rıyetımıze ı irme erı ıcap ihtiyat subaylarla biç kayıt 

eder. Aksi halde hakları de (133) yüzde 2 buçuk 
d 11 .:.ı· J 'tt' olonmamıe ihtiyat eubawları tapu sicilile sabit olmadıkça e ca ıye a ıcıya aı ar. , 

1 bu do-rt kıt•a hanenin bu mnddet zarfında yeni nO· ıatıı bedelinin paylaşmasın- ş 
dan hariç kalırlar. yukarda gösterilen 22-6-36 fus cılzdanlarlle birlikte yok· 

4 - Gösterilen günde tarihinde İzmir ikinci icra lamalarını yıphrmılt tızere 
artırmaya iştirak edenler memurluğu odaısnda işbu hergfto ı;ınlieye başvurmaları. 
artırma şartnamesini okumuş ilin ve gösterilen artırma 2 - Şubemlade kayıth 
ve 1- ı ı"' t I ış şartnanıesi dairesinde ~satı-uzum u ma uma a m olup ta vazlteten nyahut moh· 
ve bunları kabul lacağı ilin olunur. 
-. telif suretlerle baeka mıhıl 
._ lerde bolunınlar da bolun· 

ı Z ıM i R dukları mınıaka aakerllk eobe. 
ltrl vaeııaelle yoklamıl .. rıoı 

M IJUbtye bildirmeleri. 

Paınuk ensucatı 3 - Bu müddet zarfında 
yoklım,ya mtıracHt etmlyen 

T • ş • k .... t-; lerln haklarında kanuni moa ürk Anonım ır e ] mele yapılacağı llAo olunur. 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapanarda?ır 
Yt-rli Pamuğundan At, 'fayyare, Köpckbaş, Dcğır· 
men, Geyik ve Leylak Markalarım havi her nevi 

Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanın 
•yni tip mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 

Telgraf adresi: 

Kiralık ev 
Göztepede Tramvay cad· 

desine yakın ve elektrik 
tesisatını havi beş odalı kul· 
lanışh bir ev kirahktir. Tut-
mak istiyenler gu;etemiz 
idare memuru Hüsameddine 
müracaatları. 

"ALBA-JUL YA" vapuru 
7-6-36da gelip 8-6·36tarihinde 
PiRE, M.A:L TA, ve BARSE
LONE hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki liare1'et tarilile

rile navloolardaki d~qişiklik· 
!erden acente meauliyet 
kabul etmez. Fazla tafsilat 

·-
L-

~A(;LAM 

ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni ynphrncnğmız elbiseler için bu mumuliltı 
ıercilı cdiııiz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

1 
l\limar Kemalettin 

MIR OGLU 
Cadddcsiode ft'AHRi KANDE-

,..., ........ ._ ......................... " 
• • ~ • ~ '. • • :' ,' • • • .. • • \ ••• 1 

* ~ 
BAŞ DURAK 

H At\tDİ NüZHE1~ 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz iliç ve tu-

valet çeşitleri satar. 
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Fransa' da, grev yüzünden şimdiye kadar görülme- 1 

' 
miş derecede umumi ve tehlikeli vaziyet var 
Grev," Paris'ten başka bütün şehirlere sırayet etti, gazeteler hu 
sabah çıkmamıştır. Umumi etkaı .. heyecan içinde bulunuyor 

Paris, 5 (Radyo) - Grev, Fransa'nın her tarafında şid- hareketsizlik içindedir. Liyon'da mağazalar kapanmış, ha-
detle büküm sürüyor. yat durmuştur. Vaziyet anarşiye doğru gidiyor. 

Patronlar, neşreyledikleri bir beyannamede, amele ile Dün çıkan sabah gazeteleri, yalnız abonmanlara gitmiş, 
uzlaşmanın mümkün olmadığını ve -vaziyetin, yüksek mena- satışa çıkmamıştır. 
fiini haleldar edecek bir cereyan aldığını bildirmektedirler. Paris, 5 (Radyo) - Grev yüzünden bu sabah hiçbir 

Başta (Tan) olduğu halde dün sabah çıkan gazeteler; gazete çıkmamıştır. Bu hal, Paris'te çok derin bir tesir 
grevi~, isyan hareketini andıran bir şekil aldığını yazı· uyandırmıştır. Gazetelerin çıkmadığını gören halk, heyecan 
yorlar. içinde kalmıştu. Zira böyle bir hadiseye Pariı halkı pek 

Paris 5 (Radyo)- Fransa'nın en büyük şehirleri, tam bir ender şahid olmuştur . . 
____________ .......... ~··~·~•t-+<··~·+-t• ..... -----------

lngiliz - ltalyan ger
ğinliği artıyor 

~ ol parası ııe şekil-
de alinacak? . 

ecaşi Ceuevreye oiderse ltalya . :--: - " 
~ ' Bır kanun pro1esı hazırlanıyor Şur~ 

sosyeteden çekilecek. Lol'd yi devletin mülaleasına göre yol para 
Eden, Grandi ile görüştü sı41ira ilel2 lira arasında değişecek 

Londra, 4 (A.A) - Siyasi tere hükumetinin, Neuşi'ye 
mahafil Necaşi'oin Londra'ya bizzat Cenevreye mürac:aat 
gelmesi münasebetile Londra etmek tasavvurundan vazgeç 
balkımn göstermiş olduğu mesinin muvafık olacağını 

çoşkunluk yüzünden ltalya bildireceğini söylemektedir. 
ile lngiltere arasındaLi ger- Londra 4 (A.A)- M. Eden 
ginliğin artacağını tahmin M. Grandi'yi kabul etmiştir. 
etmektedirler. Filvaki dünkü Siyasi mahafil, iki devlet 
nümayişler lngiliz milletinin adamı arasındaki görüşme· 
Habeşistan'a karşı besle- lerin umumi mes'eleler üze· 
mekte olduğu hissiyatı açıkca rinde yapılmış ve müphemiyet 
göstermektedir. Ayni mahafiJ dairesi içinde kalmış olduğu 
Necaşi'nin Cenevre'ye gitmeie fikrindedirler. Italya, Millet· 
karar vermesi Ghallinde ltal- ler Cemiyetine karşı bir uz· 
ya'nın milletler cemiyetinden laşma arzusu göstermekten 
çekileceği mütaleasında bu- imtina eylemekte devam et· 
lunmaktadır. Muhafazakarlar mekte, Londra ise, ltalya ile 
malıafili ltalya'nın, Milletler lngiltere arasındaki gergin · 
Cemiyetinden çekilmesi tak · )iğin izafesinin Cencvre'dcki 
dirinde logiltere'nin, ltalya gerginliğin orl .dan kaldırıl · 

ile Cenevre haricinde iki ta - masından evvel, - müıukün 

raflı müzakereler yapmağı olamıyacağı suretindeki nok
kabul edeceğini tahmin et- tai nazarında ısrar eylemek~ 
mektedir. Bu mahafil lngil· tedir. _______ ,._. ....... -~ ... ·---.~---
Uluslar sosyetes~n~e ar-
tık otorite kalmamıştıı· 

-----------
Boğazlar meselesini konuşacak 

i{onferans da talik edildi 
Paris, 5 ( Radyo ) - Bu lstanbul, 5 ( Hususi ) -

22 sinde toplanması Kanterbori kilisesi baı pis
mukarrer olan uluslar sos· koposu, uluslar sosyetesi 
ye.tesi konseyi, ayın 29 zuna için verdiği bir beyanatta 
bırakılmıştır. Boğazlar mes'e· bu müessesenin, otoritesi 
lesini müzakere edecek olan kalmadıiını ve bu itibarla 
(Monjo) konferansı da Tem-. yeniden ıslah edi,mezse sul· 
muza 'talik edilmiştir. ha yaramıyacak dereceye 

Cenevre'den gelen son düşeceğini söylemiştir. 
haberlere göre, bu talikler, Baş piskoposun bu beya
ıiyasal çevenlerde iyi tesir nah, siyasal çevenlerde de· 

, barakmamışhr. rin akisler uyandırmıştır. 

~~-----.-.·~···-------~~-~-

ittifak yalanmış 
Nankin 5 (Radyo) ·- Çin hükumeti hariciye riaıın, (Niçi 

Niçi) gazetesinin, Çin ile Rusya arastnda hafi bir muahe
de mevcud olduğu hakkında verdiği haberi yalanlamak
tadar. 

-------~-----·-~-------------

Ih ti laf çıktı 
Londra 5 ( Radyo ) - Rus • lnıiliz deniı. mllı.akerele· 

ri, dün de devam etmiıtir. Bazı huıusatta ve bilhassa uzak 
.. rktaki Ruı kuvvetleri mes'elesinde ibtiliflar çıkmışhr. 

Yol mükellefiyet k~nunU' 
nun yeni alacağı ıekle dair 
olan proje devlet. fUrasınca 
tetkik edilmiıtir. Şüra yol 
vergisinin asgari haddini 4, 
fazlasını da 12 lira olarak 
tesbit etmiştir. Gene Şuraca 
tanzim edilmiş bir formüle 

· göre de, senelik geliri beı 

yüz liraya kadar olan er· 
keklerden 4 lira, 1200 lira· 
ya kadar geliri olanlardan 
6 lira, 3000 liraya kadar 
olanlardan 8, 5000 liradan 
fazla olanlardan iıe 12 lira 
yol vergisi alınması teklif 
olunmaktadar. 

Gene devlet şürasımn maz· 
batasına göre, geliri olmıyan 
kadı'nlarla geliri yekunu ıe · 
nede 300 liradan noksan 
olan kadınlardan bu verginin 
alınmaması, senelik geliri 
yekunu 300 ve daha fazla 
olan yaşları 18 (dahil) den 
60 (dahile) kadar olan ka
dmlardan ise yılda dört lira 
yol vergisi ahamaaı muvafık 
görlilmektedir. 

Hükumet milli şoseler ve 
yol vergisine dair olan liyi· 
bayı yakında Kamutaya ye

recektir. 
••••• 

lngiliz - Mısır 
LoDdra S (Racl70) - M111r fevkalade komiseri SirLamb

ıoa. elin akşam buraya geJmiş ve derhal Lord Eden tara
fından kabul edilerek Mısır hakkında malumat vermiştir. ------...... ----------··--~~,------------

Atatürk 
l'rak ya'da tetkik 

gezisi yaptılar 
lstanbul, 5 ( Hususi ) -

R~isicumhurumuz Kamil Ata· 
türk evvelki gün Trakya'da 
bir tetkik gezisi yapmışlar, 

göçmen evJerini tetkik bu· 
yurmuılar ve akşam hususi 
trenle tekrar şehrimize dön
müşlerdir. 

Sporcularımız 
D~o Cumlıuriyet va

puru ile gittiler 

Amerikan 
Bayrağına saygısızlık 

gösterdi 
Ista•nbul, 5 ( Huıusi ) -

Amerika 'nın Misingan kasa· 
basında, yağlı ellerini Ame· 
rikan bandırasile silen (Dan· 
keler) adında bir garaj 
sahibi, mahkemece tecziye 
edilmiştir. (Dankeler), bir ay 
müddetle her sabah hapis-

hanedeki Amerikan bandırasını 
selimlamakla mükellef tutul-
muştur. 

Haralamho 
60 bin lira mukabilin· . 
de preo~esi bırakma

ğa razı oldu 

Muhtelit takımımız dün 
Cumhuriyet vapuru ile Istan· 
bul'a gitmişlerdir. Kafile 18 
kişiliktir. Y arıarbay Saad 
kafileye riyaset etmektedir. 
Federasyonunun talebi üze
rine Altınordu'lu Mustafa'da 
hakem olarak Istanbul'a git
miştir. Mubtelifüniz ilk ma· 
çını pazar günü Först Viener .· 
takımı ile yapacaktır. 

lstanbul, 5 (Hususi) - Irak 
prenses Azra'nın kocası Ha
ralambo, Altmış bin lngiliz 
lirası mukabilinde prensesi 

. bırakmağa razı olmuştur. 

Italya'dan 
Dış memleketlere gi· 
deceklerin götftre

cekleri para 

Zayi 
928 senesinde lzmir San'at 

okulundan aldığım taadikna · 
memi zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü 
olmadığmı ilin ederim . 

Akhisarda Hasan oilu 
1497 Muıtafa 

Roma, 5 (Radyo) - ItaJ
ya'dan dış memleketlere gi· 
decek olanların, yalnız iki 
bin liret götürebilmeleri ve 
bu paranın, liçyüz liretten 
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ölümü ____________ ... __________ __ 
Büy~1=< Aşk, Cinayet ve Batıl 

itikatlar Macerası 
Birinci Kısım: FECİ MUAMMA - 25 

Fakat.. Bu Otogir ne· 
rededir? Nereye gitti ve 
kimin idaresindedir?. 

Bu aralık, yüzbaşı Pol 
d'Oryoda geldi · .M. Royer: 

- Ee. .. Dostum! Dedi. 
Şimdi siz bana getirdiğiniz 
gazeteyi veriniz! 

M. Pol: 
- Size iki gazete getir-

dim. Birisi benim söyledi· 
ğimdir. ikincisi de, ayni ga· 
zetenin bundan sonraki nüs
hasıdır, bir arkadaşımmdır. 
Gene tecrübelerden bahset
mektedir. Dedi ve iki "Nev
york Paris., nüshasını komi
sere uzattı. 

Makalelerin birisi uzundu, 
fakat ikincisi ancak bir sa· 
tırdan ' ibaretti. Ve mavi 
kurşun kalemle işaretlen· 
mişti. M. Royer birinci ma· 
kaleyi okuduktan sonra: 

- Azizim Pol! Dedi. Ma· 
kaleyi siz bana tamamen 
anlatmışsınız. Fazla birşey 
öğrenmek mümkün olmadı. 

Fakat ikinci gazetedeki 
şu haberi yüksek sesle 

okudu: 
"26 Şubat - geçen hafta 

vermiş olduğumuz haberle 
alakadar olmak üzere Ame
rikada 2l Montano hükumeti 
dahilinde yapılmakta olan 

Jelektrik motörlü otogirlerin 
benzin veya buna muadil 

jgaz ve yağlarla işleyen mo · 
tör fabrika ve ticaretine 
vereceği fevkalide zararın 
alakadarların endiıesini mu
cib olduğunu da bildirmiştir. 
Bu sebep aJtında, gerek 
elektrikli molör ve gerek 
otogirin tek nümuoesinfo 
mübayaasına tesbit <>dilmiş · 

tir. 
Bu motör ve oto jıri bütün 

hukukunu mübayea edecek 
sermayedarm mümessili bir 
Fransız'dır ve Paris'te Mou· 
tova hükumetin selihiyettar 
mümessili ile müzakerededir. 
Sermayedarın kim olduğu 

henüz malum değildir. Fa· 
kat Fransız vekili avukat 
Adriyeo Perluıtur. Fakat 
istihbaratı çok mükemmel 
olmasıda rağmen .. Nevyork 
Paris,, muhabir ve muhbir· 
leri bu avukah bir türlü 
bulamadıktan baıka, ne Pa
ris ve ne de mülhakat baro· 
larında böyle bir isme tesa
düf edememişlerdir. Tahar
riyata ve tetkikate devam 
etmekteyiz. Karilerimiıi al
dığımız haberleri hemen 
vereçeiimiıi bildiririz.,, 

M. Royer okuduktan 
sonra: 

- Nevyork Paris istihba
rat memurları bu avukatı 

bulamamışlarsa da bundan 
sonra da ne kendileri nede 
başkaları bu herifin izini 
bulamıyacaklardar! Buna da 
delil.. Bu haberin Şubat 
ayına aid olması ve o za· 
mandan beride ... 

"M. Pol.. Siz NeYyork·Pa-
ris'i muntazaman okuyor 
musunuz?. Dedi. 

Tayyare zabiti: 
- imkanın müsaadesi de

recesinde okuyorum. Görme-

maadasının döviz olması li· 
zımgeleceği tesbit edilmiı ve 
bunun için bir kararnam 
çıkmııtır. 

diiim nüsha pek azdır. Bu· 
nunla beraber ekseri arka· 
daşlarım lngiliıce bilenler
den veya lngilizce öğrenme· 
ie çalııanlardan mürekkep 
zabitlerdir. Benim görmedi· 
ğimi onlardan birkaçı mu
hakkak g-örür. Bnnun için 
Şubattanberi bu hadise et· 
rafında Nevyork-Paris gaze· 
tesiade çıkan haberler bun· 
lardan ibarettir! Dedi. 

- Bir çıkmazda bulunu· 
yoruz, gene! Maamafih eli· 
mizde bir ip ucu var demek· 
tir. Bu Otogir ve motörünü 
.satın alan ya bizim meçhul 
sihirbaz, yahudda adamla
rından birisidir! Bu iki ga -
zete benin noktai nazarımı 
takviye ediyor. 

M. Font Romen: 
- Fakat, ben bu iki ha

berin kaybolan zavallı kız· 
larile bir alakasını göremi· 
yorum! Dedi. 

Evet, zavallı baba, artık 
sabrının sonlarına gelmiş bu· 
lunuyordu. Başıru iki eli 
arasına aldı ve hıçkmklarla 
ağlamağa başladı. 

-4-
Nişanlı ve.. Kuzen 
Ağlamakta olan M. Font 

Romen'in arkasında bulunan 
· Maksim Lstrak ile Pof 

d'orga, zavallı babamın te
essür ve elemine iştirak et
mekte idiler. 

M. Royer, ıarbayın önün
de, ellerini arkasına bağla
mış, bir aşağı, bir yukarı 
dolaşıyordu. 

M. Royer, mühim mea'ele· 
leler karşısında böyle hare· 

ket eder ve ancak bu hare· 
ket esnasında en mühim ka· 
rarlarını verdi. Bu Madlen 
ve Luıi davasının en kısa 
müddet içinde halli lüzumu· 
nu taktir etmiş bulunuyordu. 
Kızları kaçırılması etrafında 
kendisinin kanaati tahakkuk 
etmit idi. Kızlar, filpbe yok 
ki telkin ile aralarından 
mecruh edilmişler ve Oto· 
gir'in bulunduğu yere kadar 
getirilmiı ve oradan kaçırıl· 
maşlar da bulunduiu yere 
fakat kaçıranlar kimdi? işte 
bu meçbuldu. Olsa, olsa 
( Nevyork, Paris ) gazetesi 
idarehanesinde ve Mantana 
hükumeti mümessili nezdio· 
de bu hususta bazı malu· 
mat postadır. 

Devamı v"' 

------------- ---8 eledi yemi zi n dikkat 

nazarına 

- Ba~ıarafı 2 .inci 8ahifede
biızat o memuruı:uzun da 
ağzından dinliyebilirsiniz. 

Binaenaley; ıu iki çarşıda 
cereyan eden bu kaba ve 

kötü hareketin önüne ie-
9ilmeıi uirunda icabedeo 
makamın dikkat nazarını 
celbetmenizi aaygılarımla di
lerken, bilhassa buralardan 
geçen birçok ecnebilere 
karıı çok küçük bir vazi-. 
yette kaldığımızın da göı 

önünde tutulmasını memle· 
ketin evlidı olmak itibarile 
yalvarır ve dilerim. 

Okurlarınızdan 
NURi 


