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SeJauik'te 
Grevcilerle zabıta arasında 
kanlı bir çarpışma oJmuş, 12 
kişi ölmüş ve 285 kisi de ., 

lzmirde çıkar, akıamcı ıiyasal gazetedir 
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yaralanın ıştır. 

- Pazart~si - 10 Mayıs 1936 

.Devletler, ilhakı -t-an_ı_m_ı __ y_o_r_la~~~(t~~~ 
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Uluslar sosyetesi assamhlesi Nah~s Paşa jMussolini ilhak kararını 
hugülı cenevrede toplanıyor Yeni M~s·~· kabi- 10 dakikada verdi amma 

nesini teşkil etti Bu kal'aı·ı, hiç bir devlet tanımamak
Aloizi,Habeş deJegesiniıı assamhleye iştirak etmesi la- Kahire, ıı 

C (Radyo) - tadır. ltalyanlar, silahlarını zım ~eldiğini söyliyecekmiş ,Eden enevreye vardı Vefd par· 

büyük bir sabırsızlıkla bek- tisi başkanı kuJlanmağa hazıı·mışlaı· 

Ulu&lar kurumu toplantı halinde 
lıtanbul lJ (ÖzeJ) - UJuı

lar sosyetesi usambilcsi, bu 
ılla toplanacaktır. logiltere 
tılıı itleri bakanı Lord Eden 

dUa Loadra'dan tayyare ile 

ra yapacagı toplantıda Ha· 

beş dcleiesinin de hazır bu· 

Junacaiı, itaya delegesi Ba· 

roa Aloizi'nia, Italyan orduıu 

tarafından işgal olunan Ha-
Pariı'e ıelmiş ve Fransız 

beşiıtan'daki bütün arazinin, ricalile uzun müddet konut· 
tuktan sonra Cenevre'ye ha- ltalya'ya ilhak edildiii ve 

reket etmiıtir. Fransız de- ltaly 'nın, imparatorluk ol· 

Jei'esi mllyü Pol Bonkur'da duğu hakkında Mussolini'nin 

bu ıabab Cenevre'ye gel· verdiği kararı bildireceii 
miıtir. haber veriliyor: 

Asaamblenio, öileden son· A11amltlenin ilk toplantısı 
~~~~~-----·-· ---------~ 

Teşkililtı esasiye 
kanunu değişiyor 

-·--Cumhuriyet halk partisinin altı 
vasfı, devletin vasfı olarak 

kanunlaşt rılacaktır 

HecPp Peker 
Ankara, 10 (Özel) - Cu· 

llluriyet halk partisi ıenel 
~rcteri Recep Peker Au-

8 ava kuı·umu 
lıir senede 11 nıilyou 

lira temin etti 
h Ankara 11 (Özel) - Türk 
.~va kurumu Umumi merkezi 
~.•re meclisi buradaki kurum 
~lı:ıısında toplanmııtır. Hava 

l 
Urumun un bir sene zarfında 
ı -·ı l' "d . 04d yon ıra varı at temın 

•tr · · 12• •Dlaıılmııtır . 

kara halkevinde bir konferaa
ıında teıkilltı eaaıiye ka
nununun deiiıtirilecej'ini ve 
Cumuriyet halk partiıinin 
altı vasfınıo, deYletin vasfı 
elarak kanunlaıtmlacatını 
söylemiş ve bu altı vasfın 

arhk bir siyasal partinin dıt 
vasfı olmaktan çıkarak dev· 
lete mal olduiunu ilive 
etmiştir. ----... ····--Cesed bulundu 

Dün, Cumaova nahiyesinin 

Gölcükler köyündeki Tepe 

tarla mevkiinde ve Oilan 

anası denilen timeadifer gc· 

çidinin 40 metre kadar 

ilerisinde bir cesed 1törQ). 

milıtür. Jandarmalar haber· 

dar edilmiı ve cesed ıebri· 

~ize getirilmiıtir. Cesedin 

kime aid oJduğu henüz 
tesbit edilememiştir. Yapılan 
muayene neticesinde, ense· 
sinden yediği bir kurşunla 
öldürüldüiü anlaşalmışhr •. 
jandarma kumandanhiı, der· 
bal adliyeye haber ver
mİf ve bunun üzerine 

M uddeiumumi muavinlerinden 
Orhan Köni tahkikata de

vam etoııktedir. 

leniyor. Nahas paşa Istanbul, 11 (Öz~I) - ltal-
Fransız dış işleri bakanı bugün ka· ya'nın, imparatorluk unvanını " .. 

M Fl d bin eyi teş- aldıg· ına ve Habeşistan 'ın, · an en hasta olduğu 1 · · C • kil ey 0 • ilhak edildig-ine dair faşist ıçtn enevre ye gitmiye-
cektir. miştir. Na· meclisince verilerek Cumar-

ltalya faşist meclisinin, haa Paşı, lesi akşamı Muısolini tara-
Habcşillan 'ın ilhakı hakkın- ayni zaman fıadan ilan olunan karar, 
daki kararı, Cenevre mıha· da dahili- devletlerce tanınmamakta ve 
fHinde derin akisler uyan· ye nezare NAHAS PAŞA tamen hükümsüz sayılmak· 
dırmışhr. tini de deruhte eylımiıtir. tadır. 

Cenevre, 11 (Özel) _ ltal- Vefd partisinin iktidar Roma, 11 (Radyo) - Ma-
mevkl.ine gelı'ıı· Mıırtda bil re•aJ BadoöJio, Ha bcşistan'ın ya murahhası Baron Aloisi, • .,. • 

Habeşistan namında bir yük bir alAka ile karıılandı. umum valisi ve imparatorun 

K d , vekili olmuıtur. 
devlet kalmadıiından, Ce- U ÜS le 
nevre'deki Habeş murahhası Roma, 11 ( Radyo ) -
Val dö Maryam'ın uluslar Vaziyet dOzeliyormuş Mtaacero rgaıetesinin yaz
soıyeteıi assamblesiDin bu KudUı 10 tRadyo) - Vi· dıfı bir makalede denili-

günkü toplantısına iştirAk !ayette vaziyet aalaba doiru 
etmemesi lazım geldiğini gitmektedir. Dün Yahudi 
bildirmiıtir. mahalJelerinde hiçbir hAdise 

Bu talep ka9ul etlilme· olmamıştır. Yalanız şehrin 
miştir. lnıiltere, Fransa ve bilyük iki meydanlıiında 
diier devletler ilhak kararını ufak-tefek çarpıımalar vukua 
tanımamaktadırlar. gelmiı birkıç kişi yaralan· 
- Devamı 4 nciı sahif P.de - mışhr . .......... ._ .. _____ _ 
lngiliz donanması yarın 

manevra yapacak ...... __ 
Cehelüttarıka 9torpito geldi Rodney 

Dretnavtı da bugün geliyor 

loglliz barb gemisi 
lstanbul 11 (Özel) - in· 

giliz donanmasının Akdeniz 
filosu yarın lbUyUk bir ma· 
nevra yapacaktır. Bu ına· 

nevraya hava kuvvetleri de 
ittirlk edecek, ayni gUn, 
Mısır, Malta ve diğer ülke· 
lerde bulunan lnıriJiz kara 
orduıu da manevralar ya· 
pacaklardar, 

Cebelüttarık, 10 (Radyo) -

Üçüncü deniz koluna merbut 

dokuz torpito muhribi bu 

sabah logiltere'den buraya 

sıelmiıtir. Yarın Akdeniz· 

deki lngiliz üslerine sıide· 
ceklerdir. 

Rodnty dritnavhnın da 
buıüa aeJm11i btkleDİ)'Or. 

yor ki: Italya kı·ulı ~·e MnesoJiui 

"Cumartesi akıamı Muı
solini 'nin bilclirdifi kararla 
Roma imparatorluğu asırlar
daa ıoara tekrar teeaaUı et
miştir. Bu imp ratorluğun 
koruyucusu, ltalyın'ların ıi· 
Jihlarıdır. MusaoJini'nin ka· 
rarını dinlemit olan 44 mil
yon ltalyan, gerek bir Av
rupa barba için \fe ıerekse 
ikinci bir barba umumi için 
ıilihla11nı kullaamağa ha· 
zırdar." 

Roma, 11 (Raclyo1 - Ha
beıiıtan'ın Italya'ya ilhakı 
•e Roma imparatorluğunun 
teaiıi hakkındaki karar, Fa
tiıt mecliıince 1 O dakikada 

verilmiı ve bu kararı, nazır· 
lar mıcliıi 3 dakikada tas .. 

dik etmiıtir. 
---+•t----

M. Azana 
ispanya reisi cu .. 

mhuru oldu 
Madrid, 11 ( Radyo ) -

Baıbakan M. Azana, 754 
rey kazanmak ıuretile cum

hur reisi seçilmiştir. Yeni 

kabineyi, dıt işleri bakanı 

M. rJartiyanın teşkil edeceji 

ıiyleniyor. 

1 -- ( Ulusal Birlik ) e Göre -- J \., ____ _... 

lzmir'i kurtarmak Jazım 
lzmir'i kurtarmak )Azım, diyoruz. Bundaki mıkaat, lzmi· 

rin iktiaadiyatını canlandırmaktır. 
Hiç şüpheaiı, lzmir, eski lz:mir değildir. Bu kadar büyük 

bu kadar kalabalık evveli, ayni zamanda bu kadar gllzel 
ve iıliyebilecek mevkide bulunan bir ıebir, buglinkü dur· 
a-un, cansız, iııiz ve parasız manzarayı göstermemeliydi. 

lzmir, varhğından çok ıeyler kaybetmiştir. ithalat, bizden 
latanbul'a a-eçti. Şimdi ithalitçı ıermaye, tamamen lstan
bul'dadır. ihracat iıe, yeni bazı iskeleler bulmuştur: An· 
talya ve Kuıadası .. 

Ve bittabi, ltbalit ve ihracatın eski bütnnlüiü ve tam· 
lığı üzerine kurulan bu şehir, her iki kanaldan birçok şey
ler kaybedince, onun iktisadi varlığı da 11rsılmışhr. lzmir 
buıün açık bir şekilde buhran geçiriyor. işsizlik ve para
ıızhk meydandadır. Yavaı yavıı çalışma kabiliyetini, ener;
jisini da harcayıp tüketmektedir. Yini lzmir'in duyduiu 
büyük ııkıntı, eski vaziyet üzerine kurulmuş ve devam eden 
bir düzenin, timdi başka bir ıekil almasından doğ11yor. iz· 
mir'e artık hariçten itçi gelmiyor. Çünkü şehirlisi bilt iı 
bulamıyor. ltbalit yoktur, ihracat azalıyor. 
Bir aanayi merkezi olmasına imkin yok. Müıteblik piyasa 

hiç olamaz. Şu halde, lzmir'in memleket içindeki vasfı, 
rolü nedir ?. Bu ıehrin yilzllne bakınca : 

- Müstahsil mi, ihracatçı mı, sanayici mi, itbalitçı mı? 
Ne diyeceğiz ? Çünkü fikrimizce, her ı brin iktisadi bir 

çehresi, bir ifadeıi, bir adı vardır. Hükumetimizin. liman 
faziyetini tetkik ettirmesini, ümitle, sevinçle karıılıyanlar· 
danız. Anladıiımız oudur ki, bütün memleketin iktisadt 
kabiliyet, deier ve haklarını düşünen Cumhuriyet idaresi 
lzmirin de adını ve hakkım vermek istemiştir. Filhakika 
lımirin vaziyeti artık düıündllrUcU bir şekil almııtır. 

GÖKÇE 



(l!Jlaaal Birlik)_ ------------------------1 l_M_a_y_ıı_9_3_6_ 
-----------~~--------------------------

.. Kudüs Yahudileri, Arah- Almanya yumur-
~~~~Na~kil~i= ~KA~Mı· ORAL 1 lara ait evle~i yakıyorlar ta piyasası 

- ııs - im Arablara ait 3 ev tamamen 85ev kıs- Son hafta zarfı;d;· memleketinıiz-
Anri'nin oğlu Lüi'yi men 130 dükkan ve 4, mağaza den Almnyaya: ihracat yapılmıştır 

isticvaba haşJamıştı 97 tahta baraka yakılmıştır Almanya yumurta piya- \ yatmlmaaı iti geDe "Reichs· 
Almanya'dan doğru ayrıldıktan ıonra evime ıi- Kudilı ( Özel) _ lngiliı Cuma iiinö Kudüs, Yafa, ıası yapdan iılerden her telle für Eier" adındaki daire 

buraya ~ıelmediniz değilmi? der ve geç vakte kadar fevkallde komiseri, Arap Hayfa, Nablıı, Tulkerem, suretle memnun kaldığı bil- tarafıntlan yapılacaktır. 
- Evet, (HaydJberg) ten kitap okurdum. Bea müta· liderlerini kabul ederek Fi· Cenin ve Hılil'de lıidiseler diriliyor. Elde mevcud bütün Bildirildiğine ıöre, son 

reldim. Oranın üniversitesini leayı çok seven bir adamım. liıtindeki hidiıelere bir ıon olmuı, poliı vt. halktan bir mallar istihlik mıntakalarına hafta yabancı piyaaalar dahi 
ikmal etmiıtim. - Halbuki kapıcıaız, kı- •erilerek mataza ve dük· çok kimseler yaralaamıt· ıevkedilmit ve tamamen canla geçmiştir. Ancak Al· 

- Ora.ta ilahiyat profe· tın, ekseriya rece yarısın- lardır. sarfolunmuştur. Öte yandan manya'nın ıimal ve ıarlınn· 
klnlarıa açılıp berkesin iş 

s6rlerinden bir zatın eYine dan ıonra eve döndUğünüıü ve srDçlerile meıgul olmala- -1 Hayfa limaaına Mıısr· yerli istihHlit ta artagel- daki memleketlerde istihıa· 
11k ıık devam eylediiiniz söyliiyor? rını iıtemiıtir. dan yeniden l500 Hker mıktedir. Şöyleki istihsal lit pek kuvvetle arttığından 
doğru mudur? - Evet, tiyatroya ıitti- Arap liderleri, Filistine getirtilmiş ve Filiıtin'in mıntakaları hu hafta içinde buralarda fiatların biraz elti· 

- Evet, o zatın kızı ile ğim geceler oluyordu. Fa- Yahudi akınının durdurul- muhtelif mahallerin• rönde- dalai piyasaya önemli mik· ıeceği ihtimal dahilinde ••-
evlenmek arzusuna düşmüt kat pek ender. tarda mal verebilmiıtir. yıhyor. Buna mukabil Bal-ma11na dair ltir karar çık· rilmiştir. 
ve bu arzuma muvafık cevap - Halbuki eve aeç ae)- 1 Fazla iıtiblike kartı istih· kan ülkeleri, fiatlannda • • madan 6ace berhanıi bir Son hidiselerde ya nız 
ta almışllm. Likin pederim diiiniz zamanlarda (Arbalet) Kud•ı'te Yahudı'ler tarafın· salio dahi çok olduğu göz· tenzilit yapmaya yanaım•· uzlaımanın yapılamıyacaiını u 
bu izdivaca razı olmadı. ıokaıw andaki köıkte vakit önünde tutularak piyasada maktadırlar. ve bu müe11if hidiseluin dan Araplara ait ilç ev ta-

- Pekili, bu mea'eleden g-eçirdijiniz ithamnamede antıDe geçilemiyeceğini ıöy- mamen,SSev kısmen, 130 dük· yakıada öntmli deiiıiklik· Almanya'ya ithalata . ııe· 
ltilihara tekrar bahıederiı. zikrolunuyor, buna ne diye- lemiılerdir. kia, 97 tahta baraka, 4 lere pek .o kadar ihtimal lince: Rapor haftası içinde 
Almanya'ya gitmeden evvel ceksiniz? verilmemektedir. dahi en ziyade Danimarka - Araplar, Kudlbten Tel maiaza ve 4 fırınla ahır 
Londra'da bulundunuz mu? - O ithamnameyi tertib lıtihıalit önümüzdeki haf· mallan alınmııtu. Avjve ritmekte olan bir yakılmııtır. 1 f 

- Evet, birkaç sene de edenler, ,.ok yanılmıılardır. talarda daha ziyade artaca· Tilrkiye'den maa eH ra· 7 otomoltile Remle civarında - Tel Aviv serıiıi per· 
orada bulundum. Ben, son zamanlarda gece- F aından her yıl olduau gibi, por haftası içinde hiçbir it-

hUcum ederek Yahudi olan ıembe ıünü açılmışbr. a- • • 
- Demek oluyor ki loıi· lerimi hep Boleynide ıreçi· ıoförl katletmiıler ve oto· kat herkes korku içinde bu- bu defa dahi yerli mallardan balit yapılmamıthr. C 

lizce bilirainiz? rirdim. bir k11mının sogv uk ardiyele Yumurta flairesinin · 
mobili ele yakmıılardır. luntluiundan kimıe buraya 

- Oldukça iyi bilirim. - Nişanhnııın eviade mi? yatırılmasına baılanacakhr. ıınıfı Türk mallan için ver· 
- Cuma ıilnil namazdaa ıitlip ielmemektedir. Ku· h f el b 

Londra ile olan münase· Bu noktayı inkir eden yok, Bir yıl öncesine kartı bu hu- diği fiat birkaç a ta an e· 
çıkan halk, bDyilk bir ntima- dllı'fe Tel Aviv yolu kuv· 40 l'k 

betiniz hakkında bize biraz ancak ikinci kinunun 13 llacil ıusta tlahi önemli deöitiklik· ri olduiu gibi 14 tane 1 
ylı yapmak iıteaiıtir. Poliı vetli aıker mDfrezelerinin • Al b d 

malümat verebilir misiniz? ıecesi saat dokuz burukta ler beklenmemektedir. Yu- sandıklar içia maa 11 u· 
Y bunları daaıtamayınca üzer· •azareti altında bulunması· 46 M k 

- Londra'daki münaae· niıaalınızın evinden ,.ıkıp murtaların sorw uk ardiyelere duna teslimi ar br. 
Y ltrinı ıilila atmak mecltu- na raimen yola Araplar ta· 

babm ne olabilir? Ben o srittiiiniz, teabit etlilmiıtir. • • •~ 
riyetiade kalmıı ve halktan rafındaa çiviler ve cam par· y d •• •• 

zamanlar da 16 yaşlarında - Belki.. da ayni ıuretle makahele çaları d6ktilmüıtür. 0080İSİ80 a lUİUD ame• 
bir gençtim. Mektep arka- - Pekili, evden çıktık· 16rmüıtür. Bu ıürlUtü esna- Bu yüzden de otomobiller 
daılarımlar beraber bazı tan sonra ne yaptınız? el k d • • ı A • 

SID a 13 polis ve halktan da seyrüsefer yapamama ta ır• an ettı 
ailelerin nezdine, çiftliklere - ihtimal evime 1it111i· 8 k Si gre V l ./ 
ıitler ııelirdik. timdir. 1 - iı;i~:;i~a,:~::ı~~j sokak- lar. Kutlliıten Tel·Avive ıit-

H tt .. b 'ftl'k E t · k d · · mek ceHretini g6ıtertn üç - a a u çı ı ıa- - r esı a ıam a evınııe lannda mDtemadiyen bom· 
biplerinden biriıinin kızını çok ieç iittiı· iaizi kapıcıaıı Yahudi otomobili Araplar ta· 

balar patlatılmaktadır. Dtin 
kaçırmaia da teıebbüs et- beyın etmiıtir. Hayfa'da aabableyin dört 
miısiniz 6ylemi? - Doirudur, o aece pı· • ve akıam lzeri de llç, Ku· 

Evet öyle bir ıey oldu. derim de lıteraber olduiu dllı'te y ahudi mab•lluinde 
O kızın iımi ne idi? halde Madam Lö K•nt'un ve Yafa'da birer bomba 
Jö Orjina Şimit evinde akıam yemeaıne 1 B • pat amıttır. omltalar biçilir 
Doiru ıöylediniz, fakat davetli idik. Geç vakit çıktık. 

o zaman, Londra'da veya Pederimi Konti rıhtımına 
ci•aranda (Mari Kast) adında kadar tetyi ettim. Y avaı 
eliler bir kadınla temasta yavaı yürüyerek hasbıhal 
bulundunuz mu? ediyorduk. Oradan ylrüye· 

- Hayır, öyle birıey rek ıvime ıeldim. 
yoktur. - Fakat o ıece bava 

- Orasını da geçelim, ıayet ••iuktu. Kar da yaiı· 
Pariı'e dlndtiktea ıonra yordu. Yaya yürümek zordu? 
aoterlii• ıillük ettiniz, pe· - Filhakika öyle, likin 
derinizin mali vaziyeti ye· baıım a;rıyordu. Biraz bava 
rinde, siz de zengin ve almak ihtiyacını biıHttim ele 
namuılu bir kızla evlenmek oadaa. 
teıebbilıünde bulundunuz, - ithamnamede, ıizin Ar-
hatti niıanlandınız? balet sokaiına ıittiiiniz 

Maznun önllne baktı ve bu gece köşke girmiı otdu
ıuale cevap vermedi. Lüi'nin ı ğanuz, orasını nezaret 
yOıü kıp-k1rmı11 olmuştu. altında bulunduraa asayiı 
Dinleyiciler, maznunun derin memurları size mani olmak 
bir hicap ve teessilr içinde istedikleriade kendilerine za· 
buJundujunu farketrnişlerdi. bıta amirlerine mahıus bir 
Mahkeme reisi tekrar sordu kart ıöıterdijiniz söyleni
- Paris'teki hayabnız hak- yor. 

kın.ta bize biraz malumat Evet, · pederimin evra· 
verir misiniz? 

zarar vermemiıtir. 
Yalnız Kudtb'te bemba 

patladıktaa sonra Y abudi 
mahalesinde mDtlait bir pa· 
nik olmuıtur. ~ 

kı araıında öyle bir kart 
bulmuıtum. Llkin onu ben, 
istimale Jtizum ıörmetlea 
imha ıttim. lunua 1ebebini 
~urada izah edemem. 

- Sizin aleyhinizde diler 
bir tlelil daha vardır ki, bu· 
nu bey'ıti atlul muhterem 
azHının nazar takdirine 
terkediyoruz. 

Reiı bundan ıonra kar· 
1111nda duran bDylk masa· 
nın Ozerindıki suç eıyasıaa 
baktı ve: 

- Mtibaıir! Şu alçı ayak 
kalaplaranı al da meydana 
çıkar .. 

- A rkaJı var -

rafından çevrilerek tamamen 
yakılmııhr. Şoför ve y•lcular 
otomobillerini daha önceden 
terkettiklerinden zorla ha
yatlarını kurtarabilmiılertlir. 

Deuizli 
t:inayetiuin failleri 

yakalandı 
Deniıli, (Özel aytanmız

dan) - Birkaç gDn evvel 
parasını almak için Fatma 
adındaki katlını öldiirenler, 
zabıtaca yıkalanmııtar. Ka· 
tiller arasında Fatma'nın 

akrabasından Ahmed de 
vardır. Katillerden Osman 
ve Kürd Hasan, zabıtaca 
isticvab edilmiılerdir. 

Gerek bunlar ve ıerekse 
öldürülen kadının akrabasın· 
dan olan Ahmed hakkında 

tevkif mDzekkeresi kesilmit 
ve hepsi umumi hapishaneye 
göntlerilmiıtir. 

Denizli zaltıtasının ıöster· 
diii ıayret takdirlere ıa· 
yandır. 

Llii, baıını kald1rdı ve sö· 
aük bir sesle : 

- Ben yalmzlığı severim. 
T;;tn Tayyare Sineması Telefon 

31sr 

Bu iti barla şuraya buraya 
ıittij'im yoktu. · Hatti arka· 
da9larımla bile pek ender 
buluıurum. Esasen meııuli
yetim de bu gibi temaslara 
manidir. Boş kaldığ'ım za· 
manlarda ekseriya pederi
min nezdine gider otururdum. 

- Affedersiniz, timdi ak
lıma geldi: Pederinizin ziya
retine gittiğiniz günlerde 
ıeceleri nerelerde geçirdi
niz? 

- Vakit olurdu ki, pede
rim le beraber akıam yeme
iiai yedikten sonra gene 
aoter dairesine döner ve 
kalaa itleri ikmale çahıır· 

Bugon 2 Boyok ~.,ilm Birden 
~-----------------------------Holuvodun en güzel beıyüz kızı ve Amerika srUzellik kraliçelerinin ittirikile çev · 

rilen senenin en ıen, en zengin, en ihtiıamlı filmi 

--Güzeller Resmi Geçidi--
musiki, ıayam hayret revüler -tath bir mevzu· bedii danslar ·canlı 

Lilin Harvey ile VVilli Frikscb'in beraber çevirdikleri büyük Alman opereti 

•••••••Cürmü Meşhut••••••• 
• iki sevimli san'atkirın kartı karııya yarattıkları büyük komedi 

AYRICA: TOrkçe sözlO FOKS dOnya haberleri 

Seans saatları: 
UergOn·15, 19 da COrmil meıhud; 17, 21,15 de Gtızeller resmi geçidi, Cu-

•marteai Pazar llDleri 13 te Gezeller reımi idi 

~---------~~--Mart ayı içinde yağan şiddetli yağ· 
murlar, kışlık mabsulo berhatetti 

Son posta ile relen Atina 
gazetelerinde okuduiumuza 
g6re, Selinik'te, Kavala ve 
Drama diier tütün mıntaka · 
larında blltiln tlltlin amele· 
leri umumi ırev ilin eyle· 
mitlerdir. Grevciler, ba11 
yerlerde nümayitl•r yapmış· 

Habeşistan' ın 

alın yazısı 
Noye Zürqer Saytuaı ıa

zetesi yukardaki baıhk 
alhnda yazdıiı bir ya11da 
diyor ki: 

Habeıistaa'1n samimi dost
ları daha harb baılamadaa, 
Süleymaa'dan kalma dev · 
leri tehdit eden · ea büylik 
tehlikenin, kendi kuvvet ve 
kabiliyetini hadıiz bir ölçüde 
lıtilyük ıörmek olduğunu 
söylemiılerdi. 

Hele Negüa'ün kendilerine 
kulak Hhiı bir ıürü yabancı 
müıavirler de bu hayalin 
ieniı bir şekil almasında 

maalesef büyük payları var· 
dır. Belki de bunu iyi bir 
niyet taııyarak yapmıılardır. 

lnıiltere'de pek az bir 
istisna ile birçok sömürge 
milşavirleri, ltalyan'ların se
kiz dokuz ay ıüred kısa bir 
mücadeleden sonra Habe
şiıtanın boyun ejmui de· 
mek olan, Hkeri mea'eleyi 
halledecetini dütünmemiş
lerdi. 

iyi bir organizasyonla mo· 
dern tekniiin hadsiz hesap· 
sız imkinla11 karıııında ara
ziain arızalı oluıundaki güç· 
lükler, ıonsuz bir çölde bü
ylik göıterildi. iklim ve 
11bhi ıartlar da umulduiu 
gibi çıkmadı. Hattı ltalyan
lara blle ıimali Habetiıta•· 

lar ve asayişi temin için 
keadilerini tlağıtmak istiyen 
zabıta memurlarına 11ldır· 
mıılardar. 

Hiikümet, ırevcilerin mil· 
talıbatını tetkik için bir 
hey'et teıkil eylemiıtir. 

* • • 
Geçen Mart ayı zarfında 

yatan ıidtletli yat~urlar 
neticeaiadı kıtlık mahıuli-
hn Yunanistan'ın her tara
fında bu seae kıt olacatı 
söyleniyor. 

Yunan Ziraat bankası, renç· 
berlere ıimdiden yartlım et· 
mekte ve zarar görenlerin 
yazlık mabsulattan kazanma·. 
lan imkinını hazırlamaktadır 
Masaua Jimaaındaki Ua1ül
harekeden temin -etmek zo· 
r•nda kalacaklarını düıünll· 
yorlardı. Fakat ç•k geçme· 
den memleket içinde kifi 
derecede ıu bulunduğu an
latıldı. 
Adiı·Ababa'da 14 ıenel sıt

ma" nın büyilk bir rol oy
nayacağı hesaba kahlıyordu. 
Likin bakikatte,:tarafsız mil· 
şahitlerin söylediklerine göre 
Habeşistanm yüksek yayla 
havası ltalyanlara çok iyi 
yaramııhr. 

Ancak, Adis ·Ababa ve 
Londra'da · yapılan başka bir 
hesap yanhşı çok kötll alu· 
l.etlere vesile oldu. Daha &n· 
c;.eden bilinen realiteler ob· 
jektif olarak göıönünde tu· 
tulmuş olsaydı bu yanlıım 
önüne geçilebilirdi. 

Bu da, bugünkü vüs'at ve 
şekli eski bir an'ınenin mi· 
rası değil, ikinci Menelik gibi 
enerjik ve zeki bir fatihin 
eseri olduiunu, kendiıiaden 
sonra gelenin ise bu eıeri 
ancak zorla bir arada tuttu· 
tunu görememeleri, Habeıiı · 
taa'daki politika inıicamına 
badclindea f•zla tlei•r ••r· 

• 
)' 

' d 

ti 
ti 
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HiKAYE Saadet Tozu. ) • R 
- ı A I ıza sı Limited vapur Vapur •Acentası VV. F. H. Nedim, hukuk tahsilini diferi kaçırmadan lıtanbul'a Van 

bitirmek üzere idi; son ta· geldiler. 
acentası ROY AL NEERLANDAIS Der Zee tilde sakin bir hayat &'•çir· Feriha bir &'Ün Nedim'e: Mücellithanesi KUMPANYASI 

S Cendeli Han. Birinci kor· "ULYSSES 1 M mek için memleketine ırel- - - aatini ıaatçiden al- • vapuru a-
1 mitti. Daha dojruıu, ıarka dın mı? Diye ıardu. don. Tel. 2443 yısta ırelip ayni gün BUR- OEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

doiru ilerliyen Türk ıiman- - Evet aldım. yeni Kavatlar çarşısı THE ELLERMAN LINES.L TD. GAS, V ARNA •e KÖS- "ADANA. vapuru 12 ma-

& Co. 

diferlerinden ı'stifade etmek - Neresi bozuk muı.. Not: Vurut tarı"blerı· ve TENCE ı· 1 · · k 
N 34 ıman arı ıçın yü yısta J.ekleniyor. ANVERS, istemiıti. Şimendiferde• ev· - Saatçı bana ( ba· O, 

1 
k 

b · b" b ki vapurların iıimleri ftzerine a acı hr. ROTTERDAM, HAMBURG vel memleketine gitmek, yım u saatın ıç ozu u· 
devriilem seyyahati yapmak iu yo . a nız panto u ara· egııı k Y 1 1 d w• "klı"klerden mes'uliyet "CERES" vapuru 4 Ma- ve BREMEN DiREKT yük 
kadar gllçtil. sına küçük bir toz çıkmıı, kabul edilmez. yısta gelip 9 Mayısta alacaktır. 

Bir in1an yirmi beı yaıın· tlurmuı .. Dedi. . Foça .. O PORTO " vapuru 20 ANVERS, ROTTERDAM, 
da olduktan ıonra, btan- - Tozu ne yaptı bu 18· mayıs LONDRA, HUL ve AMSTERDAM ve HAM-

bul'dan kaçmakla iıtiralıata atçı? Y J ANVERS'ten ııelip yük çı· BURG limanlarına hareket kavuıabilirmiydi? U.1ak ve kü- Nedim hayretle baktı, O cuJarına ko- edecektir. 
k d karacaktır. çlk memleketinde, uzaktan ar111 elirmiı mi diye. SVENSKA ORIENT 

akrabaıı olan Orbayın kızı -· Ne yapacaktın Üfle- Ja yJık "FLAMINIAN,, vapuru 22 
Feriha da önüne çıktıktan miı, atmış. mayıs LIVERPOOL ve LINIEN 

E h ! Ayvalık, Dikili, Altınova, ı· k VINGALAND ıonra .. Nedim istirahat yo· - yva ... Saadetimizi SVVENSEA'dan ge ıp yü " ,, motörü 
lunu • Belki de • ebedi ıu- temin eden o toıu ben sak· Edremid, Tire Kula, Konya, çıkaracakhr. 30 Nisanda gelip ROTER-
rette kay~etmiı idil lamak iıterdim. Ne olurdu? Salihli, bu hatlara yolcu yük DEUTSCHELEVANTE LINIE DAM - HAMBURG (Doğru 

Çabuk Yo çok seviıtiler. Saatı tamir etmeaeyılin. Bu sevkiyatı, • HERAKLEA • vapuru Bremen ) COPENHAGE -
Feriha ıon . derece toz saah durdurmamıı olsa zı· net 8 mayıs HAMBURG ve DANZIG·GDYNIA ve IS-gilzeldi; Nedim de, şime•di· idi .. Senin bir daha dönme· 
ferden iki ıaat meıafede mek üzere memleketi terk BREMEN'den gelip yük 
bu kD:,ilk kaH~ada Feriha edeceğine emindim, garajından her gün munta- çıkaracakhr. 
için ideal bir .1evç demekti! - Bilakis.. Yarı yoldan zam ve emin bir surette 

Çabuk aeviıtilrleri için dönecektim Feriha.. S•atm otomobil, kamyon ve tencz Ôkl!Qrenler? l\'Iut· 

KANDINAVYA limanımlan 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"MANiSA,, vapuru 25 ma
yısta bekleniyor. ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
ve BREMEN DiREKT yük 
alacaktır. 

"SAMOS,, vapuru 6 ma· 
yısta bekleniyor, ANVERS, 
HAMBURG ve BREMEN
den yük çıkaracaktır. 

"ANDROS,, vapuru 12 ma· 

yısta bekleniyor, 16 mayısa 

kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG, BRE
MEN ve DiREKT için yük 

olacak; çok çabuk bozuıtu- durduğunu biliyordum ben r. zühlerle temin edilir. 
lar. Bir lliç ... Feribı'nın ıır 
arkadaıı Zebra'ya dedij'i 
ribi "ltliyen •••tın çarkları 
•raıına d&ıen kOçük bir 
tozun aaatı durduğu aibi., 
bir biç, bir i•ad dal&'••• iki 

MiR 
laka (Okam~ntol 

öksftrftk şekerle- ~ 
rioi tecrObe edi ~ 

alacaktır. 
"PELES,, vapuru 12 mayıs- AMERICAN EXPORT LINE 

ta gelip 13 mayısta PiRE, 

1 

reacia araııaı açtı. 
Nedim, laayattan ltezmiı 

bir tavırla: 

Paınuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

- Feriha, ıon olarak aöy
liyorum. B6yle mi olacaktı?. 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadır 
YPrJi Pamuğundan At, Tayyare, Kôpekba~, Değir
men, Geyik ve Leylak Markalarmı havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanın 
ayni tip mensucatını faiktir. 

Diye sortluj'u zaman F e· 
riba da •çık ıuratla: 

- Bundan baıka ihtimal 
yok! Cevıllını verdi. 

- PekiJA Byle iıe. Bea 
de bir daha dönmemek Bıe· 
re &'idiyorum. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

Evet, Bir daha dönme· 
nıek üzere &'idecekti. Ve 
bavulunu aldı, her ıüa ıaat 
oa d6rtte i'eçen trene bia· 
llııek üzere iataı1onun yolu
~u tuttu, Saıt111,30a göste· 
rıyordu, Trene ferah, ferah 
Y•tiıecetiae emin idi. 

* • • 
- Y aıık bayım, yazık. 

Tren yarım saat evvel gitti!. 
Ntclim, iıtaıyoa memuru· 

•un lau ı~D Dzerine ıaatına 
b•kb; aaat bAIA 11,30u göı· 
t, riyordu. 

ister istemez &'eri döndO. 
Feriha kendisini kapıda 

bekliyordu ve y&ıOnde az 
ev,eJki hiddet ve inaddan 
••er yoktu. 

- Nasıl11n bayım .• SöıO· 
ille reldia değil mi?.. Ben 
•enin zaten iıtaayona kadar 
)orulduktan ıoara, sözüme 
telerek daaeceğini biliyor
du111 ... 

b· Dedi. Böyle bir fırsat, 
,''birini çok HVen iki fen· 

tın barııması için kifi ieldi. 
* • • 

Bundan bir ay ıoDra .. Fe-
tibı ile Nedim mes'ud bir 
tift olarak bu defa ıimen· 

DOKTOR 
Ali Agôh 

Çocuk Haıtalıkla11 
Müteha11111 ,,_. 

oıci Beyler Sokagı N. 68 
...., Telef on 3452 ........................ 

Satılık motör 
12 beyrirkuvetinde (Dizel) 

"'•rlralı az kullanılauı bir 
°"ota, aabbktar. Talipleria 
~relaaaemiıe mlracaatlan 

fızmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
'FABRIKASI 

Tarafıodım mevsim dolayısile yeni çıkardığı 
kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARI fi~ 

VE UCUZDUR 
Yeni yaphracagmız elbiseler içio bu mamulAh 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

'f'. A. Ş. 

Mimar Kcmaleltio Cadddeıiode :FAHRi K ANDE
lUi R OtLU 

,llllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~ Türk Hava Kurumu ~ - -1 Büyük Piyangosu 1 
- -5§ 21 inci lertib biletleri sahhyor 5§ 

§ I ini keşide l l Mayıs 936 dadır. ~ 
§ Bftyftk ikramiye 25,000 lira mOkilfaı 20,000 ~ e liradır. Ayrıca 15,000, 12,000 ve 10,000 lira· § e lak bftyftk ikramiyeler de vardır. Bu tertibin bi. § 
§ letlerini takip etmek için birinci ke,ide biletini § 
§ şimdiden almız. ~ 
§ Biletler hOkftmet öuftndeki direktörlftk § 
i girşesinde ve bilftmum bayilerde satılır. ~ 

ıiz .. 

Ve POrjen ~ahapın 

en Ostftn bir mile-~ 

bil şekeri olduAu· 
nu unutmayıoız. 

Kuvvetli mflshil 

istiyenler Ş&thap 

Sıhhat ıftrgftn 

haplarım Maruf 
ecza depolarından 

ve eczanelerden 
arasınlar. 

... 
'- , -~ 
~ "'' i.A. ili.r· 
~/ 

/ 

~ 
~ 

~ 

MALTA, ve BARSELONE 
limanlarına hareket ede
cektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihle· 

rile navlonlardaki d~~işiklik
lerdcn acente meıuliyet 

kabul etmez. FazJa tafıilit 
için ikinci Kordonda Tahmil 

ve Tahliye ıirketi binası 
arkasında FRA TELLi SPER

CO vapur acentaıına müra· 
caat edilmeıi rica olunur. 

Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

"EXHIBITOR,, vapuru 20 
mayısa doğru bekleniyor, 

NEVYORK için yük ala-
caktır. 

SPANSKELINJE • OSLO 
"BOSPHORUS ,, motörü 

9 mayısta bekleniyor.YAFA 
ve ISKENDERIYE için yük 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez.,, 

Birinci Kordon, 
N o. 2007 • 2008 

telefon 

Yalnız taze temiz ve ucuz ililç ve tu· 
valet çeşitleri satar. 

_N~A 
..1 

' -IK LI ru L "o 11 ·ıu ıı-' 



Sahife 4 :(Uluaal Bfrllk) 

Yunanistanın bir 
yüzü o den 

çok yerlerinde umumi grev 
kanlı hadiseler oldu 

Selanikte zabıta ile grevciler arasında bir çarpışma olmus 
12 kişi ölmüş ve 285 kişi de yaralanmıstır 

lıtanbul il (Özel) - Selinik amelesinin ilin ettiği grev, 
ırittikçe bilyümüı ve çok tehlikeli bir tekil almııtır. Grev
ciler, taraf taraf nümayiılere baılamıılar ve zabıtaaın, asa
yifi temin etmek hususundaki gayretlerini tesirsiz bırakmak 
iıtemiılerdir. Bu yüzden kanlı hi~iseler olmuştur. Dün ak
ıam zabıta ile grevciler arasında vukua gelen kanlı bir çar· 
pıımada 12 kişi ölmüı ve 285 kiti de yaralanmıştır. Yara-
lıların bir kıımı ajırdır . 

Makedonya umu•İ valisi general Panayotakoı, bat göı· 
teren kargaıalığın önüne geçmek için fevkalide tedbirler 
almıf ve telikki ettiği emir üzerine der~al &rfi idare ilin 

Son alınan haberlere göre, grev Maketlonya'nın daha bir 
çok yerlerine ıirayet etmiştir. 

Grevin ıebebi, ameleye az ıündelik verilmesidir. 
Hükumet, iıçi baıılarla henllz tema1a gelmemittir. 
Atina, 10 (A.A) - Selibik şimendifer amelesinin itlerine 

tekrar baıladığı ve tenvirat ve ekmek hizmetleri temin 
edildiği bildirilmektedir. 

Atina, 10 (A.A) Atina aj,nsı bildiriyor: Çaldariı, •••le 
ııaıfına mütemayil olmakla beraber nizam ve uayiıi• mu
hafazası için hükumete muzaheret edeceiini bildirmiı ve 
ameleye ıükuoun muhafazasını tavsiye etmiıtir. eylemiştir . -------·· .......... ·--------

Fener: 2 -Güneş: 1- 1 Fransız sosyalistleri dün 
--· Beşiktaş 5-0 Beykozu, AnkaragQcQ 

3-0 Gençlerhirliğini yendi 
iki toplantı yaptılar 

Ankara 11 ( Özel ) - Dün ıampiyonanın en mübim 
Leoıı Blom diyork: l:liz ihtilal 

karşılaıması yapıldı. Ankaraılicli, güzel bir oyundan sonra 
Gençler birliğini 3-0mailup etti. 

lıtanbul 11 ( Ôıı:el ) - Dün yapılan maçlarda Betiktaı 
leykozuS-O;Fenerbabçe de Gllneıi 2· 1 mağlup etmiılerdir. 

yap mıyacağız, Fransaya 
refah vermeğe çalışacağız 

------~-----~·~·~·~··~~~-~~~--~~ 
Paria 11 (Ratlyo) - Soıya

liıt partisi, tllln &j'leden ev· 
vel ve ıonra toplanmıı ve 
umami vaziyeti tetkik eyle-

Numan Rıfat 
Stalin'Je görOşUl ve 

Moskova'dan ayrıldı 
Moıkova 10 (Radyo ) -

Ttırkiye hariciye nezareti 
mlıteıarı bllyllk elçi Numan 
Rıfat Meaımenci oilu bu 
ı&n Stalini ziyaret etmiıtir. 

1 Necaşi 
d 

miıtir. Leea Blum, lileden 
Cenevre'ye gi e- ıonrakı to,ıantat1a verdiii 

cegw ini söylo,·or söylevde demiıtir ki: 
J - Biz, ibtilil yapmak ia-

Kudüı 10 (A.A)- Negllı temiyoruz. Sosyalist partiıi
matbuata yaptıtı beyanatta ain iktidar mevkiine ıelmek 
teeHtlrle elmakla beraber lzere bulunduta bir aaman
miiıavi olmıyan bir mllcade· .ta yapmak iate4ijimlze da· 
lede devam etmemei;-;; ir izahat vermeji faicleli 
memleketin menfaatleriai Ce- 4 ~uhıyorum. Soayaliıtler, Ra • 

· dikallar ve Koallniatlerle nevre'de mndafaa etmeğe 
birleımek ve bu suretle 

karar vermiş oldufunu izahtan Faıizme kartı mukavemet 
sonra demiıtir ki : etmek iıtiyorlar. Bize rey 

- Milletler cemiyeti pren· veren millete vadettiklerimizi 

yerine ıetirebilmekliçin bir· 
lik llzımdır. Seıyaliıtlerin 
progra•ı, Uluılar aoıyeteaini 

takviye etmek, ailihıızlan· 
mayı kolaylaıtırmak ve iç it· 
lerimizde balka refah temin 
eylemektir. Franıa'da milyon· 
larca inıaa itıiz duruyor. lş
liyenler de ~ geçinemiyecek 
katlar az para alıyor. Muz· 
taripler herılln çotalıyor. 

llltçeyi tevzi• etmek ve 
Franaa'yı refaha ka•uıtur· 
mak, broıramımızın eaaıını 
teıkil ediyor . 
Bu sefer, yalınız Soıyalist· 

lerin cleiil, ayni~ zamanda 
Cumurluj'un da mukadderatı 
mevzuu~ahistir. 

BOyllk elçi ötleden sonra 
dıı bakanhtına ıiderek ba
kan muavinile ııör6tmOı ve 
akıam &zeri huradan ayrıl
mııtır. lıtaıyonda TOrkiye 
bnylk elçisi ve diier elçi· 
lerle dıı bakanlık ileri ıe
lenleri kendisini ujurlamıı
lardır. aipl~rine ıadık bir ıurette 

batlı olan bir ulaa muabe
leri bozan bir devletiıa arzusu 

~---~~------~-·~·~·· ...... ~"·~--~----~ 
••••• 

Uluslar sosyetesi 
Ba,ıarafı 1 i~ci ıahifede 

Cenevre 10 (A.A)- Yedi 
bitaraf devlet mllzakerelerini 
bitirmiılerdlr. Neıredilen bir 
tebliite bu devletlerin mil
lerler cemiyetinin lüzumuna 
kani Ye fakat ıılahat yapıl· 
ması lilzumunu kabul etmekte 
olduktan bildirilmektedir. Ge 

ile ~aritatlaa silinemez Ye ai
linmemelitlir. Neı&ı'lln be· 
yaaab laakkaniyet zayıf 

uluılaran kuvvetlete karıı 

bimayeıi yolanda .bir hitabe 
ile bitmektedir. 

••• 
InönO 

rek bu ıslahatın şekli ve ıe· Şehitliğinde merasim 
rek zecri tedlııirlerin devamı Jd 
meı'elesinde noktaiaazarlar yapı 1 

baıka baıkadır. Buna bi· Bozöyllk, 10 (A.A) - C. 
naen Habeş mea'eleainde bir H. Partisinin öncülüğll :ile 

intizar siyasası takib etmej'e 
karar verilmiıtir. Habeıiı· 
tan'ın ilhakı acı bir intiba 
ve hayret uyandırmııtır. Bu 
duruma şimdiden sarih bir 
bal çareai bulunmalıdır. 

Cenevre, ıe (A.A) - M. 
Eden buraya ıelmiıtir. 
Paris 10 (Radyo) - Bu aa· 

babki gazeteler, Ha~eıista
nı• ltalya'ya ilhak ve ltalya 
Kralı Viktor Emanoel'in Ha
beıistan imparatoru ilin edil· 
meainin diplomatik aahada 
husule ııetireceii tesirlerden 
bahsetmektedirler. 

Eko dö Pari; sabahleyin 
toplanan nazırlar meclisi, 
Ha bet mel eleaini görilımnı
ttır. Verilen karar, ilhak 
aeticeainde zecri tedbirlerin 
kaldardma11aı imkln kalma· 

laöoi ıehitliii t&reni bugiia 
saat 10,30 da Bursa, Eski
tebir, Söıüt, Bilecek, loönll 
ve yakın köylerden katılan 

binlerce yurtldaıın huzuru 
ile yapıldı heyet adına çe· 
leakler kondu bllyiik zafere 
aid hatıralar naklile ıiinll 
canlandıran ı5ylevler verildi 
ve 6lliler takdis edildi. 

••• 
ikinci nevi ekmekler 

ikinci nevi ekmeklerin ek
seriya ekıi çıkaraldıiı anla
ııldıiından belediyece llzım 
gelen tedbirler ahnmııtır. 

dıiı merkezindedir. Maama· 
fih M. Leon Blum'un da 
-mlltaleası alınacak ve lngi· 
liz'lerin de hattı laareketle· 
rinin ne olacatı anlaıddıktan 
ıonra bir karar verilecektir. 

Tiyatro: Lik maçları 

Çardaş ve 

Florya 
Halk Opereti ikinci ve 

ilçUncll temıillerini de verdi. 
Derhal kaydedelim ki, ikin· 
ci temıilj olan Florya ile 
birinci temsilde halk üzerin· 
de buıule ıetirdi ıoğukluiu 
izaleye muvaffak oldu. 

Nezihe Muhitldin ba•ım 

tarafından yazılan piyesin 
tenkit edilecek birçok nok· 
taları var. Fakat hacmımızın 
müsaadeaizliii yiizünden buna 
yeltenmiyoruz. Mevzu lıtan· 
bula gelen bir Kayaerilinin 
ıarileıme dersleri alması; bu 
meyanda Florya plijlarında 
ıeçirdiii hayat... Piyeain, 
belkemiği Tahir ismini taıı· 
yaa ltu Kayserilidir. Tabir 
rolDnil uhdeıioe alan Meb· 
met, onu 6yle muvaffakiyetl'! . 
batardı. Ôyl,, yaıattı ki, ya· 
Jı91z opereti tleğil, belki de 
Nezihe Muhiddin'i bile kur· 
tardı. Mebmed de tulftat yaptı. 
O da piyeste olmayan bir 
çok ı&zler s&yledi. Fakat 
bunu büyük bir kiyaset ve 
dirayetle yaptıiından halk 
mlmnun oldu ve katıla ka· 
tıla rllldtı. Keıke Mehmedin 
karlaelincle• çıkaa · nllkte· 

K. S. K. 6demit 'te 
3-1 galih 

Don lik maçlarında Altı· 
nortlu 3-1 Şarkıpor'u, iz· 
mirapor 6-0 Demirspor'u 
yenmiılerdir. 

ikinci takımlar maçlarında 
da K. S. K. 3·2 Buca'yı, Al· 
tınordu 7 -O Şarkıpor'u iz· 
mirapor 4-0 Demirsporu mai· 
lip etmiılertlir. 

* • • 
Dün Ôdemiı'• giden K. 

S. K. hlar, Ôdemit'in en ku· 
vetli takımı olan Altınorda 
ile yaptıkları maçı 3-1 ka· 
zanmıılardır. 

lerle piyes ıllılenmiı ol· 
saydı. 

Florya için Mehmed'den 
baıkaıı içia ~ir ıey yazmak 
icabederse Teto'dan bahset
meli. San'atini hakkile kav
r•••t olan bu Bayan Flor· 
yatla muvaffak olmadı defil, 
oldu. Fakat ne bileyim, ha· 
rekltında itiraz ıayri tabiilik 
vardı. Belkide o akıam 
Toto sinirli itli. 

Çardaıa ıelince: 
Yüzlerce tlefa Hyrettiği· 

miz bu meıbur opereti din 
akıam muvaffakiyetle tem· 
ail edildi eliyi~ fıeçmek il· 
zım her halde· daha evvel 
ılrcllpmlz ltlrçok Çardaı· 
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Madlen aerededir? Diye 
sordu. Liiıi : 

- Datirmene kadar sıitti. 
Adel bacaiını dikenli tellerle 
yaralamıı, ••• bakacak ne· 
rede iae ti.meli ıelir. Ceva
bını verdi . 

Bunda merak edecek biç 
birı•Y yoktu. Genç kızlardan 
birisinin veya her ikiıinin 
dııarıda veya bahçede ini 
bir iıle karıılaımaları her 
vakit mllmklln idi . 
Şarbay ve kiiçük kııı, biç 

bir endiıe altında olmıyırak 
çorbayı içtiler; bu esnada 
ıllkiltu hiçbirisi bozmamııtı. 

Fakat Roz tabakları almağa 
ıeldiii vakıt, M. Font Ro· 
men, ıöılerini kırııtırarak: 

- Fakat -dedi· böyle bek· 
lemeği biç teYmem . 

Sonra, ltbi'ye ıordu: 
- Bu Edelin yaraları na· 

sıldır? Derin mi, mllhlik mi? 
Doktor ıardll mli? 

- Hayır .. Kiçlik kaz ço· 
banı bize haber &"•tirdi. Ede
lin biraz panııman için yar
tlım iıteditfni ı6yledi. Mad· 
len, çobana benim önlmde 
ltazı ıualler ıordu. Edelin ko · 
caaı da burada tlejil. 

- Ali. Fakat bundan 
ıonra, ıizi akıam geç dön· 
meie mecbur edecek hiçbir 
vazifeyi kabul etmiyecekıi

niz artık. Bunu Edel'e de 
siyleyeceiim. 

Roz, yumurtaları &"•tirdi. 
Ve sebze olarak faıulye 
oldufunu halter vertli. Bu 
evde ldet olduta &zer• ak
ıam yemefi için balık ve et 
hiç kullanılmazdı. 

Babada bir dOtkDnl&k ha· 
ııl oldu. Baba ve kız, yumur· 
taları atar, atır yediler. 
M. Font Romea birden elini 
masaya vurdu ve ayaja 
kalktı: 

- Hayır, lıayırl. Dedi. Bu 
itde ltir hikmet var. Dejir
mea buraya ancak 500 metre . 
uuklıktatl1r. 

Hemen bUroauna ıeçti, 
telefonu eline aldı ve de· 
jirmeni• numara•nı istedi; 
L&ıi yemek odaııadaa tlin· 
liyordu: 

- Allo .. Bana 8 numarayı 
veriniz .. 

Biraz bekledi. 
- Allo.. Siz mıııaız, 

Edel? Evet yaralarınız ne 
halde? iyi iyi. Matmazel 
Madlene lDtfen ı6yleyiaiz, 
aofrada kentlisini beklemek· 
teyizl 

Biraz ıiikut daha. 
- Ne dediniz?. Hiç ol-

lardan tlaha mBkemmeldl. 
B•rada Yaıar Nezibi'den 

babsetmetlea ıeçemiyeceğim. 
Preaa relOnde Y aıar bir 
harika itli. O eafea bir tip 
yaıattı ve laıkkile alkıılaadı. 

Benim fikri•• 16re Çar· 
daı'ta EdYiai Llltfullab oy· 
•amalı idi. loni rol& ona 
yakıımamııtı. 

Ali yetiıecek, yetfıecek 
amma Etltlvini yetiıtikten 
sonra oynaıa da buglnk& 
seyircinin zevkini kırmaaa .• 
Bu tla benim. fikrim, belki 
onlar daha baıka tllrla dil· 
ıtınlyorlar. 

N. KAR 

mazaa yirmi dakika evvel 
mi çıktı? 

M. Font Romen bu ıöz· 
leri çok telaşla ı&ylemiıti; 
Fakat birden kendini top· 
ladı ve: 

- Pekili.. Pekill! Dedi. 
Belkide Sen Paterne, -oksi· 
jea almak için ııitmittir. 

Fakat, ıarbay yemek ıa· 
lonuna geçtiği vakit sap-ıarı 
idi. Kendisine m•rak ve en· 
dit• ile bakmakta ol•n LU· 

•• Si J .. : 
- Madlen Edel'in yanın: 

dan yirmi dakika evvel çık
mıı. Edel'e söylediklerime 
rafmen Madlen'in eczaneye 
ufradıjını sanmıyorum. 

Lüıi heyecanını saklaı.ıa
ia çalııarak: 

- Bunu anlamak kolay· 
dır bayaa. M. Tlllen'in de 
telefoau vardır. Dedi. 

Genç kız, blltüa varlıjı•a 
bikim lııir vaziyette telefo
aa sıitti ve eczahanenin 
numaraıı istedi. 

- M. TDlea aiz miıiniz? 
Boaıuvar. EYet, hep iyiyiı. 
Madlea ıiıe okıijıa almak 
için •ıradı mı? 

Hayır? 
Teıekk6r ederim. 
Artık vazi7et aaribtl: Mad· J 

le• dejirmeaden, Edel'la 
yanın.lan çıktıkta• aoara, 
Sen Paterae, eczahaaeye 
ıitmımiıtl. Aradan yar1m 
saat ı•çmiı olmaıına ve 
tlejlrme•dea eyin araıı on 
dakika oldafaaa ılre, vazl· 
yet eadiıe Yerecek bir bal 
almıı demekti. 

Şarbay kGçDk kıuaa: 
- K6yde yapacak baıka 

ltlr iti, bir ziyareti fiil• var 
mı1dı? Diye ••r•u. 

- Hayır, bayır.. lu ıaatt• 
zi1aretmi ol•r? 

Roz tarafından çafıralaa 
Lıfkadi'de yemek ıalon•n• 
ıirdi. iki biametçi aileaia 
ıacliıe •• kederia• iıtlrak 
ettiler. 

Herkeı blcliıeyi ! bıık• 
bir surette tellkki •• tefsir 
edi1ortlu. AcaH, yolda bir 
kadın tarafındaa ı6zımi 
tutuldu? Fakat lıiıbiriai, 
buldukları bu 11beplerlı te· 
ıelli bulamıyor, bir biui 
kablel•aka ile bir fellket• 
la&kmediyorclu. 

Arbk yemei• tlevam mllll" 
ktıa dejiltli. Tabaklara da· 
tıtılmıı olaa yemekler aoja· 
muı ve 11n11tulmuıta. 

Birdea M. Foat Romea: 
- Duruauz •e beni tlia· 

ley iniz. 
Dedi. 
Llıi: 
- Acaba ne yapacak? 

De•i. 
- Basit kıum.. Siıaraaaı 

yakacafım, ajzımda oldaill 
laalde, •• her aktam yaptı• 
jım ıibi aakia •e mtlıterib 
bir Taziyette belecliyey• 
katlar ırideceji•. Kaıabaaı• 
ın ıevıze Ye kalajı delils 
adamı olan kltiple bira• 
ıevezelik edecejlm. Ei•' 
bir hldiıe varaa herhalde b• 
adamdan ıormadan habıt 
alabilirim. Eter ben belecli
yede iken Matllen cllaerı., 
ıiz klçlk hayratı çekerliai,. 

o.w-. Nt 


